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Her anını her yerde 
paylaşmak isteyenlere 
Vodafone’dan 4 bucak G
Ege ve Akdeniz sahillerindeki en geniş 4.5G 
kapsaması için siz de Vodafone’a gelin.

Vodafone

Balıkesir- Hatay sahil hattı boyunca yapılan 4.5G kapsama test sonuçlarına göre.
 4.5G abone sayısı ve 4.5G kapsamasına göre. 

4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. 
Vodafone, en fazla 4.5G abonesi ve en geniş 4.5G kapsaması ile Türkiye’nin 4.5G lideridir. Balıkesir ve Hatay sahil hattı boyunca (Ege ve Akdeniz sahilleri) en geniş 4.5G kapsaması 

Vodafone’a aittir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylar için: 4bucakg.com
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İCAT ÇIKARMA!
Bir ürüne dönüştürülecek bir fikriniz olmasa da, bir fikrin 
ürüne nasıl dönüştürüleceği ile ilgili aşamaları okumak 
oldukça eğlenceli...

Günlük yaşantımızda çoğumuz , yapmakta zorlandığımız 
işler karşısında ‘şöyle bir ürün yapsalar da şu iş kolaylaşsa’ 
diye düşünmüşüzdür. Hatta bazen küçük pratik 
uygulamalar bularak biz de mucitliğin kıyısına 
yaklaşmışızdır. 
Bir de mucitliği gerçek anlamda tutku haline getiren, 
hayatın daha da kolaylaşması için yeni ürünler ortaya 
çıkarmak için amatör olarak çalışanlar var. Büyük ar-ge 
firmalarının ürün çıkarmak için ayırdığı büyük bütçeleri bir 
tarafa bırakarak, kişisel çabalarla ürün geliştirmek 
isteyenleri hedefleyen bir kapak dosyamız var bu ayki 
sayımızda. 
‘Bir icat nasıl ürüne dönüşür?’ başlığı ile okuyacağınız kapak 
haberimizde, bir fikrin bulunması, nasıl fonlanacağı, nasıl 
ürüne dönüştürüleceği, tüm dünyaya nasıl duyurulacağı, 
günlük hayatın bir parçası haline nasıl getirileceği ile ilgili 
tüm aşamaları bulabilirsiniz. Bir ürüne dönüştürülecek bir 
fikriniz olmasa da, bir fikrin ürüne nasıl dönüştürüleceği ile 
ilgili aşamaları okumak eğlenceli olacaktır. 
Kapak haberimiz dışında elinizde olan sayımızda ulaştırma 
ve iletişim sektöründe yine birbirinden ilgi çekici konuları 
bulabilir, son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 
Bir sonraki sayıda görüşmek üzere...

Aslıhan Aydın 
aaydin@baglantinoktasi.com.tr
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AssisTT bir 
Türk Telekom iştirakidir.

/AssisTTkurumsal /AssisTTkrmsl www.assistt.com.tr/AssisTTkurumsal

EN İYİ TEKNOLOJİ
İNOVASYONU

EN İYİ İŞE ALIM
KAMPANYASI

EN İYİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ
DIŞ KAYNAK

ÇAĞRI MERKEZİ

En iyi AssisTT’imiz...
Contact Center World ödüllerinde Avrupa, Ortadoğu ve 

Afrika’nın en iyi çağrı merkezi seçildik.
Teknoloji ve İnsan Kaynakları kategorilerinde de

başarılarımızla ödül kazandık.
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22/HABER
Sanal gerçeklikteki gelişmeler 
büyük ölçüde eğlence alanında 
olsa da, bununla sınırlı değil. 
Teknolojinin kullanılacağı 
alanlardan birisi de tıp...

40/ŞEHİR MEKTUPLARI
Ankara’da dört başı mamur bir kedi 
hastanesi vardır. Kediniz rahatsızsa 
sağlığına kavuşturulur, güler yüzle 
taburcu edilir, hem sadece Ankara’daki 
kedilere bakmaz, Türkiye’nin dört bir 
yanından kedisini tedavi ettirmek için 
Ankara’ya gelenler vardır.

/ŞEHİR MEKTUPLARI

26/YAŞAM
Uçak yolculukları çoğu zaman 

sıkıntılıdır. Ancak bu yolculukları daha 
az sıkıntılı hale getirmek, uçarken 

eğlenmek, dinlenmek, okumak da 
yeni teknolojilerle mümkün. 

44/HABER
E-arşiv fatura, bir işletmenin satış 

ilişkili tüm kâğıt faturalarını 
elektronik ortama taşıyan               

bir çözüm olarak öne çıkıyor. Son 
tüketiciye olan faydaları ile e-arşiv 

ve e-fatura sistemi, müşteri 
memnuniyetini artırıyor.

32/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Kimi ünlü, safariye merak 

salarak Afrika tatiline çıkarken, 
çoğu ünlü isim de özel tekne 

ve yatıyla kıyı şeritlerine 
demir atmış durumda.

14/KAPAK
Bir fikri müşterilerden başka kimseye 

ispat etmek gerekmediğinden, 
herkes mucit olabilir. Bunun 

sonucunda da sayısız amatör icat 
karşımıza çıkıyor. Bazıları ‘at çöpe 

gitsin’ denilecek türden, bazıları ise 
birçok firmanın düşünmediği kadar 

zekice bir sürecin sonucu. 

/KAPAK

Fikrinizi gerçeğe 
dönüştürecek 
tutku ve inadı 
taşırken, kendinizi 
eleştirebilecek 
kadar dürüst 
müsünüz? Bu 
ürünün peşinde 
yıllarınızı 
vermeye hazır 
mısınız? Bunlar 
da tamamsa, sizi 
kimse tutamaz!

lar uygun fiyatlı ve ulaşılabilir, ilgiyi 
ölçmek ve yeni bir fikir etrafında he-
yecan yaratıp fon bulmak içinse kit-
le fonlama platformları mevcut. Bir 
fikri müşterilerden başka kimseye 
ispat etmek gerekmediğinden, her-
kes mucit olabilir. Bunun sonucunda 
da sayısız amatör icat karşımıza çıkı-
yor. Bazıları ‘at çöpe gitsin’ denilecek 
türden, bazıları ise birçok firmanın 
düşünmediği kadar zekice bir süre-
cin sonucu. 

M
ucitlerin çağında yaşıyoruz. 
3D yazıcılara, kolay modelle-
me araçlarına, birçok pazar 
araştırmasına ve insanların 
ne istediğini görebilmek 

için sosyal medya ve analiz araçlarına 
ücretsiz ulaşım imkânı artık herkesin 
elinde. Peki, fikirden prototipe, fonla-
madan pazara kadar giden süreçte bir 
ürünü neler bekliyor?
Üretim alanları ortak, yaratıcı toplu-
luklar gani, bilgi ücretsiz, ekipman-
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/KAPAK

BİR İCAT 
NASIL ÜRÜNE 
DÖNÜŞÜR?
Bir fikri müşterilerden başka kimseye ispat etmek 
gerekmediğinden, herkes mucit olabilir. Bunun 
sonucunda da sayısız amatör icat karşımıza 
çıkıyor. Bazıları ‘at çöpe gitsin’ denilecek türden, 
bazıları ise birçok firmanın düşünmediği kadar 
zekice bir sürecin sonucu. 
YAZI AYTUN ÇELEBİ

‘Maker’ buluşmalarına katılın ve 
gözlemleyin
Mucitlerin sayısına bakarsak, 
ABD’deki yetişkinlerin yarısı kendisi-
ni ‘maker’ olarak görüyor. İngilizce’de 
‘yapan’ anlamına gelen maker’lar top-
luluklar vasıtasıyla buluşuyor, fikirle-
rini paylaşıyor, el işi ya da araç vasıta-
sıyla bir şeyler üretiyorlar. Türkiye’de 
de maker topluluklarının ve buluşma-
larının sayısının arttığını görüyoruz. 
Bunlara katılarak neler yaptıklarını 
gözlemleyebilir, girişimlerle ilgili se-
minerlere katılabilir, internette ve ba-
sılı birçok yayını takip edebilirsin.
Sürecin başlaması için öncelikle, tah-
min edilebileceğiniz gibi, bir fikir ge-
rekiyor. Gördüğümüz iyi şeylerle ilgili 
fikirler ‘sadece’ bir anda çıkan fikirler 
değil. Tıpkı şiirlerin ya da romanların 
bir ‘ilham’ aşkıyla yazılmadığı gibi, 
uzun süren düşüncelerin, belki çöpe 
giden birçok fikirlerin en sonuncu-
sunu görüyoruz. Bu da şüphesiz ilk 
düşünüldüğündeki gibi karşımıza gel-
miyor. Birçok farklı aşamadan, birçok 
kişinin elinden, emeğinden geçerek 
son hâlini alan ürünler için yaratıcı-
lığın, kararlılığın ve inancın olduğu 
kadar, şüpheciliğin ve gerçekçiliğin 
sonunda ortaya çıktıklarını söylesek, 
herhalde yalan olmaz.

/KAPAK

/HABER/HABER

Yakında bu operasyonların herkese 
açık olacağını belirten Ahmed, bir cep 
telefonu ve Google Cardboard kulla-
nan herkesin bunları izleyebileceğini 
söylüyor. Google’ın mukavvadan ya-
pılan ve 15 dolara mâl olan sanal ger-
çeklik başlığı, içine bir akıllı telefon 
yerleştirildiğinde sanal gerçeklik gö-
rüntülerini izleyebilmenizi sağlıyor. 
Düşük maliyeti, bu gözlüğün dünya-
nın dört bir yanında kullanılabilmesi-
nin önünü açıyor.

Çekimler özel kamera kurulumuyla 
gerçekleştiriliyor
Prosedürü kayıt etme işini üstlenen 
sanal gerçeklik şirketi Amplified 
Robot’un CTO’su Matt Leatherbarrow, 
tek ve akıcı görünen bir 360 derecelik 
video oluşturmak için farklı açılardan 
kayıt yapan çok lensli bir kamera siste-
mi kullandıklarını belirtiyor. Çoğu 360 
derecelik kamera sisteminin aksine, 
görüntüleri gerçek zamanlı birleştiren 
bu sistem, çoklu açıları kamera içinde 
birleştirerek canlı yayına hazır hâle 
getirmiş. Kamera ve internetten canlı 
yayını yapacak sunucunun yanı sıra, 
başka bir teknoloji kullanılmamış. 
Operasyonu izlemek isteyenler VrinOR 
uygulaması ve Google Cardboard gibi 
bir sanal gerçeklik başlığına ihtiyaç 
duyuyorlar. Ahmed ile bu ameliyat bo-
yunca etkileşime geçemeseler de, daha 
önceki operasyonların canlı yayının-
da Ahmed, operasyon süresince bazı 
soruları yanıtladı. 2014’te benzer bir 
yayını Google Glass kullanarak yaptı. 
Ahmed, “Operasyonu benim gözümden 
görüyorlardı. Ayrıca etkileşim de müm-
kündü. Dünyanın dört bir yanından öğ-
renciler sorularını yazdıklarında, Glass 
ekranıma geliyordu ve soru soranlara 
böylece yanıt verebiliyordum.” diyor.

İlk canlı yayınlanan sanal gerçek-
lik destekli ameliyat, olağan dışı 
komplikasyonlara karşı bir dakika 
gecikmeli yayımlandı. Ahmed, 70 
yaşındaki hastanın ameliyatının 
canlı yayınlanması konusunda ‘des-
tekleyici’ nitelendirmesini yapsa 
da, “Bu tip şeyler yaptığımızda, hem 
hastanın hem de yakınlarının mutlu 
olması için çalışırız, çünkü tüm bun-
lar yeni şeyler. Yenilik yapmak iste-
yen doktor ve cerrahları destekle-
yen harika hastalarımız var, işte bu 
yüzden bu gibi şeyler yapabiliyoruz. 
Bu destek olmadan hiçbir şey yapa-
mazdık.” diyor.

Sanal gerçeklik ve psikoloji
Sağlık dünyasında sanal gerçekli-
ğin kullanımının ilk örneği bu değil; 
sanal gerçeklik onlarca yıldır trav-
ma sonrası stres bozukluğu (PTSD) 
tedavisinde, psikolojik eğitimde (iş 
görüşmeleri için otizmli insanlara 
yardımcı olmak gibi), acı yönetimi 
ve rehabilitasyonda kullanılıyordu. 
Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü tıbbi 
sanal gerçeklik direktörü Doktor 
Skip Rizzo, üçüncü derece yanıkları 
olan hastalara, bu zorlu acıyla baş 
etmeleri konusunda yardımcı ol-
muş. Rizzo onlara bir başlık takarak 
oyun ortamına sokmanın acı algısını 
en az yarıya düşürdüğünü söylüyor. 
PTSD tedavisinde sanal gerçeklik 
kullanımında uzmanlaşan Rizzo, 
Uzun Süreli Alıştırma (PE) adıyla bi-
linen bir tekniği kullanıyor. Bu tek-
nikte, hastalar travmaya sebep olan 
olayı anlatarak geride bırakıyorlar. 
Başlık travma hafızalarının etrafın-
da sanal bir ortam kurarak bu etkiyi 
artırabiliyor. 

Sanal gerçeklikteki 
gelişmeler büyük ölçüde 
eğlence alanında olsa da, 
bununla sınırlı değil. Teknolojinin 
kullanılacağı alanlardan birisi de tıp.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

 

SANAL GERÇEKLİK 

TIP DÜNYASINDA

İngiltere’de bir cerrahın gerçekleştirdiği             
ameliyat, 360 derece kameralarla yayımlandı. 
Yakında operasyonları da bu şekilde yapmak 

mümkün olabilecek.

K
afamıza taktığımız başlık 
ya da gözlüklerle girdiğimiz 
sanal gerçeklik (VR: Virtual 
Reality) dünyası, özellikle 
oyunlarda büyük değişiklik 

yaratacak. Sanal gerçekliğin kul-
lanılacağı alanlar, birçok ilk düşü-
nüldüğünde akla gelmeyen konuyu 
da kapsıyor. Örneğin bir gün tıpkı 
mağazada alışveriş yapar gibi sanal 
gerçeklik başlığınızda kıyafet de-
neyebilir, kendinizi aynada kıyafet 
üzerinizde görebilir ve siparişinizi 
buna göre verebilirsiniz. Benzer şe-
kilde bir sanat müzesini gezebilir, 
bu teknolojiye uygun çekilmiş bir 
filmi heyecanla izleyebilirsiniz. 
Sanal gerçeklikteki gelişmeler bü-
yük ölçüde eğlence alanında olsa da, 
bununla sınırlı değil. Teknolojinin 
kullanılacağı alanlardan birisi de 
tıp. Şimdilik eğitim amacıyla kulla-
nılmaya başlanan yöntemler, ileride 

ameliyatların uzaktan yapılmasını 
sağlamak başta olmak üzere, tedavi 
sunabilme yöntemlerini de baştan 
aşağı değiştirebilir.
Tıp eğitiminin önemli bir bölümü ka-
davra çalışmalarıyla ve gerçek ope-
rasyonları izleyerek geçer. Ancak 
sanal gerçeklik, bu tecrübelere bir 
yenisini eklerken, belki de diğerleri-
nin önemini artık arka plana atacak. 
İngiltere’de bir cerrah olan Shafi Ah-
med, nisan ayında sanal gerçeklik 
başlığı olan herhangi bir kimsenin, 
kendi gerçekleştirdiği kolon tümörü 
ameliyatını neredeyse canlı bir şe-
kilde izleyebilmesini sağladı. 
Royal London hastanesinde gerçek-
leşen ameliyattan önce konuşan 
Ahmed, “Görüntü ve ses olacak, do-
layısıyla operasyon sahnesini için-
deymiş gibi izleyebilirsiniz. Ekibin 
nasıl çalıştığını görebilir, operasyo-
nu gözlemleyebilir ya da dilerseniz 

sadece tek bir kişiyi, mesela anes-
tezi uzmanını izleyebilirsiniz.” dedi.
Ahmed’e göre, bu denemenin nihaî 
hedefi, tıp eğitimini geliştirmek. 
Sanal gerçeklik pratisyen hekimle-
re ve tıp öğrencilerine prosedürün 
daha detaylı, birinci elden görünü-
münü sağlıyor. Bu, bir kitap oku-
yarak ya da bir cerrahın omzundan 
bakarak elde edilenden çok daha 
değerli bir bilgi sunuyor. 
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uzun yolculukların hem de tatille-
rin vazgeçilmezi olmaya adaylar. Bu 
işin piri diyebileceğimiz Amazon’un 
Kindle Paperwhite modeli, arka 

aydınlatması sayesinde karan-
lıkta da okuma keyfinizin 

yarım kalmamasını sağ-
larken, etrafı da asgarî 
düzeyde rahatsız ediyor. 
Paperwhite’ın Wi-Fi 
bağlantısı ile kitap alış-
verişi yapabileceğiniz 
gibi, uzun pil ömrü ve 

ergonomik yapısıyla da 
rahatça kullanabilirsiniz.

Tüm bu cihazları şarj et-
mek için genelde USB bağ-

lantısı gerekiyor. Yüksek kapa-
siteli bir mobil şarj cihazını yanınıza 
almadan yola çıkmayın. Bazı uçak-
lardaki USB bağlantıları da işinizi 
görebilir ama siz işi şansa bırakmak 
istemiyorsanız, 10.000 mAh üzeri ve 
tercihen birden çok yuvaya sahip bir 
cihazı yanınıza almayı unutmayın.

liz etmenizi sağlıyor. Android ve iOS 
uygulamalarına sahip cihazın ‘jetlag’ 
önleme, 20 dakikalık canlandırma 
uykusu, biyoritm ayarlama, 4 farklı 
uyku programı hazırlama gibi özel-
likleri sayesinde onu uçuş dışında da 
kullanabilirsiniz.
Uçuşlara el bagajından çok bir sırt 
çantası ile binenlerin sayısı artıyor. 
Sebebi ise dizüstü bilgisayar ve di-
ğer cihazları rahatça taşıyabilmek... 
Sağlam bir sırt çantası almak istiyor-
sanız, genelde ağır oluyor. Hâliyle, 
sadece uçuş için yanınızda taşımak 
da eziyetli oluyor. Gittiğiniz yerde de 
kullanabileceğiniz, hafif, 15 inçlik 
bir bilgisayar alabilecek boyutlarda, 
su geçirmez, dayanıklı ve gece yürü-
yüşlerinde arka ışık takılarak 
kazaları önleyen Manhattan 
Harbor Backpack iyi bir 
tercih olabilir.
Her nevi gürültüyü önle-
yen bir kulaklık alın
Uçuşlarla ilgili bir sı-
kıntı da gürültü... Uçak 
motorunun bir süre 
sonra sabitlenen gürül-
tüsü, kimilerimizi ra-
hatsız edebiliyor. Bundan 
kurtulmanın bir yolu, müzik 
dinlemek, evet ama müzik de 
dinlemek istemiyorsanız, aktif gü-
rültü önleyici bir kulaklık kullanabi-
lirsiniz. Aktif olmasının faydası, var 
olan seslerin aksi frekansları üre-
terek gürültüyü ‘âdeta’ iptal etmesi. 
AKG N60 NC, film ve müzikler için de 
dengeli bir performans sunuyor.
Yarım kalan kitapları bitirmek için 
uzun uçuşlar biçilmiş kaftan. Ancak 
insan bazen birden fazla kitabı oku-
mak istiyor ve bazen tek bir kitap 
bile çantayı ağırlaştırmaya yetiyor. 
Bu yüzden e-kitap okuyucular hem 

tanıtıldığında kalemi herkesi et-
kilemişti, ancak o sadece tek bir 
cihazla çalışırken, Pencil birçok 
modeli destekliyor. Yüzey baskı 
tanıma özelliği ile karakalem tarzı 
çizimler yapabilir, el yazısı yazabi-
lir, kalemi silgi olarak kullanabilir, 
ayrıca parmağınızla çizdiklerinize 
gölge verebilirsiniz. 90 dakikanın 
altında sürede tam şarj olan cihaz, 
aralarında Microsoft Office’in de 
olduğu toplam 19 uygulama des-
tekliyor.

Akıllı uyku maskesi ile jetlag’e kesin 
çözüm
Uyku kalitesi gibi bir derdi olanlar, 
bir başka çözümü Neuroon’un Intel-
ligent Sleep Mask adlı modelinde bu-
labilirler. Beyin dalgaları (EEG), göz 
hareketleri ve nabzınızı takip eden 
cihazın gelişmiş, ışık terapisi prog-
ramları daha iyi uyumanızı sağlıyor. 
Ayrıca uyku durumunuzu ölçüp ana-

Uçak yolculukları çoğu zaman sıkıntılıdır. Ancak bu yolculukları daha az 
sıkıntılı hale getirmek, uçarken eğlenmek, dinlenmek, okumak da yeni 

teknolojilerle mümkün. 

UÇAK YOLCULUKLARI TEKNOLOJİYLE 
EĞLENCELİ GEÇECEK

Yanından uzaklaşınca kendini kilitleyen bavul, 
akıllı uyku maskesi, her nevi gürültüyü önleyen 

bir kulaklık ve daha birçok ürün uçuş sıkıntısının 
giderilmesine yardım ediyor.  

İ
nternetin kısıtlı hızda ya da hiç 
olmadığı, bir şeyler seyretmek, 
yemek ve içmek gibi basit akti-
vitelerin gerçekleştirilebildiği 
uçuşları, teknolojiden faydalana-

rak renklendirebilirsiniz.
İster iş amaçlı ister kişisel bir seyaha-
te çıkıyor olun, ister gittiğiniz yerde 
tek gece kalacak ister iki hafta geçi-
recek olun, bavul hazırlamak genel-
likle eğlenceli değildir. Hele otelde 
odaya yerleştikten sonra bir şeyler 
unuttuğunuzu fark ederseniz, daha 
da can sıkıcı olabilir. Bunun olmama-
sından emin olmak için işe bavul top-
lama uygulamalarıyla başlayalım. 
Packing Pro, kategorilere göre gerek-
lilikleri gözden geçirerek bavulunuzu 
toplamanızı sağlıyor. Bu kategorile-
ri kişiselleştirmek ve liste içindeki 
listelerle detaylandırabilmek müm-
kün... Bu da, aile seyahatleri için işi 
kolaylaştırıyor. Daha kişisel bir çö-
züm için, aslında bu tip bir uygulama 
olmasa da, yapılacaklar listesi oluş-
turabileceğiniz ücretsiz bir uygulama 
olan Springpad’i kullanabilirsiniz.

Yanından uzaklaşınca kendini 
kilitleyen bavul
Uçuş için en iyi bavulu arıyorsanız, 
Bluesmart Suitcase ücretsiz iOS/
Android uygulaması ile yönetilebi-
len, 10.000 mAh kapasiteli bir pil 
şarj ünitesi bulunan, dâhilî tartısıy-
la havayolunun belirlediği limitle-
ri aşmamanızı sağlayan, yanından 
uzaklaştığınızda otomatik olarak 
kilitlenmesini sağlayan algılayıcılar 
taşıyan ve son olarak, alüminyum ve 
polikarbonat yapısıyla her tür yol-
culuğa hazır olan bir bavul. Üstelik 
tüm bunlara karşın ağır bir bavul da 
değil, dolayısıyla havaalanında ya 
da dışarıda yanınızda gezdirebilir-
siniz.
Teknolojik cihazlarınızı, pasaportu-
nuzu ya da gerekli evrakları koya-
bileceğiniz bir düzenleyici arıyor-
sanız, Grid-It Organizer tam size 
göre. Farklı boyutlarda nesneleri 
ayarlanabilir lastikli tutacaklarla 
iç kısmına tutturup, minik bir çan-
tayla tüm gerekli şeyleri yanınızda 
taşımanız mümkün.

Artık her parfümü yanınıza 
alabilirsiniz
Uçuş içi sıvı kısıtlamaları sebebiyle 
parfümleri taşıyamamak, özellikle 
bagaja eşya vermek istemiyorsa-
nız, can sıkıcı olabiliyor. Travalo 
Atomizer, bu kısıtlama dâhilinde 
parfümü aktarıp sonra sıkabile-
ceğiniz bir şişe. 5 ml’lik iki farklı 
modeli bulunan cihazın iç kapsülü 
değiştirilerek farklı esanslara ge-
çebilmek de mümkün. Camsız yapı-
sı ve taşıdığı miktar sebebiyle tüm 
uçuşlarda yanınızda el bagajınızda 
taşıyabilirsiniz.
Uçuş esnasında uyumakta zorla-
nıyorsanız, bu iki işlevli yastıkla 
uyurken de uyanıkken de rahat 
edebilirsiniz. Kafanızı tamamen 
yaslayabileceğiniz yastığın, anah-
tar, bozukluk, telefon gibi ufak 
nesneler için bir cebi bulunurken, 
masaya konduğunda da 10 inçlik 
tablet standına dönüşüyor.
iPad ya da iPhone’unuzu kalemle 
kullanmak isterseniz, FiftyThree 
Pencil kullanabilirsiniz. iPad Pro 
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e-arşiv sistemi, tüm süreç ve işlem-
leri dijital ortama taşıyarak maddi 
yükleri tamamen sıfırlıyor. 

e-Fatura ve e-Arşiv kullanmak 
zorunlu
İnternet üzerinden mal ve hizmet sa-
tışı yapan ve 2014 yılı cirosu 5 milyon 
TL ve üzeri olan tüm mükelleflerin 
1 Ocak 2016 itibari ile e-arşiv uygu-
lamasına geçmeleri ile birlikte, son 
kullanıcıların hayatında daha fazla 
e-arşiv faturası girmeye başladı.

Şirketlerin masraflarını 300’de 1’e 
indiriyor
İşletmeler e-arşiv fatura ile tüm fatu-
ralarını dijital ortama taşıyarak çok 
büyük avantajlardan faydalanırken 
kâğıt, mürekkep, zarf, postalama ve 
arşivleme gibi maliyetlerden tasar-
ruf edebiliyorlar. Bu çözüm ile sağ-
lanan fayda sonucunda, zorunluluk 
kapsamında olmayan işletmelerin de 
gönüllü olarak bu platform üzerinde 
yer aldıkları görülüyor. E-fatura, ba-
sım, arşivleme, kargo ve noter onay 
maliyetlerini azaltması, tek format 
ile raporlama ve denetim kolaylığı ve 
çevreci yapısıyla, zorunluluk dışında-
ki binlerce şirket tarafından da tercih 
ediliyor. E-fatura kullanan şirketler, 
birim başı ortalama 6 TL olan kâğıt fa-
tura maliyetlerini, 2 kuruşa (0,02 TL) 
kadar düşürerek ciddi anlamda ta-
sarruf ediyor. Böylece 1 tek basılı fa-
turanın masrafı ile 300 adet e-fatura 
gönderilebiliyor.

bir e-posta adresi açmalarını ve tüm 
e-fatura işlemlerinde aynı adresi 
kullanarak kendi e-fatura arşivleri-
ni oluşturmalarını öneriyor. Böylece 
gelen e-faturalar günlük e-posta tra-
fiğinden ayrı bir adrese yönleniyor. 
Ayrıca tüm e-faturalar aynı adreste 
depolandığı için aylık harcamalar, 
iade işlemleri, ürün garantileri gibi 
süreçler kolaylıkla hallediliyor.

Doğaya katkısı katlanarak artıyor
Şirketlerin kendi aralarındaki fatu-
ra trafiğinden daha fazlası şirketler 
ile son tüketiciler arasında yaşanı-
yor. Her yıl milyarlarca adet kesilen 
faturaların kâğıt masrafının ekono-
miye yüklediği ek masraflar bir yana, 
kâğıt, mürekkep ve bunların iletim 
masraflarının doğaya bindirdiği yük 
de çok fazla. Elektronik faturalar ve 

3386 işletmenin kayıtlı olduğu 
e-Arşiv uygulaması, özellikle pera-
kende sektöründeki son kullanıcılar 
için büyük kolaylıklar barındırıyor. 
FIT Solutions, e-arşiv ve e-fatura sis-
temlerinin yalnızca şirketlere değil, 
son tüketicilere de olan yararlarını 
şöyle açıklıyor:

Dolandırıcılığın önüne geçiliyor
Doğrudan son tüketicinin e-posta 
adresine gönderilen e-faturalar, ba-
sılı bir faturanın tüm kanuni geçer-
liliğine sahip. Değiştirilemeyen ve 
üzerinde oynama yapılamayan bu 
faturalar elektronik ortamda kont-
rol edilip gönderildiği için herhangi 
bir dolandırıcılık veya kanunsuz bir 
durum yaşanmıyor.

Fatura kaybetme derdi bitiyor
Tüketiciler bu kontrol mekaniz-
ması ile faturalara daha da güvenir 
hale geliyorlar. Elektronik ortamda 
gönderilen faturaların çok önemli 
avantajlarından birisi de, her zaman 
e-posta kutusunda durmaları ve ihti-
yaç anında basit bir arama ile hemen 
bulunabilmeleri. Bu sayede ürün iade-
si, garanti süreçleri veya fatura itiraz-
larında faturayı kaybetmek veya kötü 
düzenlenmiş bir fatura ile uğraşma 
derdi son buluyor.

e-Faturalar için ayrı e-posta kutusu
Çoğu şirket müşterilerine, sırf 
e-faturalarını biriktirmeleri için ayrı 

E-arşiv fatura, bir işletmenin satış ilişkili tüm         
kâğıt faturalarını elektronik ortama taşıyan               

bir çözüm olarak öne çıkıyor. Son tüketiciye olan 
faydaları ile e-arşiv ve e-fatura sistemi,              

müşteri memnuniyetini artırıyor.

E-FATURANIN AVANTAJLARINI 
TÜKETİCİLER ÇOK SEVDİ

Değiştirilemeyen ve 
üzerinde oynama 

yapılamayan bu 
faturalar elektronik 

ortamda kontrol 
edilip gönderildiği 

için herhangi bir 
dolandırıcılık veya 

kanunsuz bir durum 
yaşanmıyor.

Ş
irketlere sağladığı birçok fayda 
ile giderek daha çok yaygınlaşan 
e-fatura ve e-arşiv uygulamaları, 
tüketiciler için de birçok avantaj 
barındırıyor. Şirketler, müşteri-

lerine daha güvenli ve daha kolay işlem 
yapılabilen elektronik faturalar sunabili-
yorlar. Tüketiciler faturalarını kaybetmi-
yor, istedikleri anda erişebiliyor ve fatura 
gerektiren işlemleri çok daha hızlı yapa-
biliyorlar. E-arşiv fatura bir işletmenin sa-
tış ilişkili tüm kâğıt faturalarını elektro-
nik ortama taşıyan bir çözüm olarak öne 
çıkıyor. Son tüketiciye olan faydaları ile 
e-arşiv ve e-fatura sistemi, müşteri mem-
nuniyetini de artırıyor.
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Kimi ünlü safariye merak 
salarak Afrika tatiline 
çıkarken, çoğu ünlü isim 
de özel tekne ve yatıyla 
kıyı şeritlerine demir 
atmış durumda.
YAZI BERİL ŞEN

ÜNLÜLERİN TATİL ROTALARI 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Y
azın gelmesiyle birlikte televizyon 
dünyasının renkli simaları soluğu 
sahil şeritlerinde aldı. Her yıl olduğu 
gibi bu sene de Bodrum ve Çeşme ün-
lülerin uğrak mekânı. Kimi ünlü sa-

fariye merak salarak Afrika tatiline çıkarken, 
çoğu ünlü isim de özel tekne ve yatıyla kıyı şe-
ritlerine demir atmış durumda. İşte yatlarıyla 
güneşin ve denizin tadını çıkaran sanat dünya-
sının ünlü yıldızları ve tatil rotaları... 
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G
ece on iki, bizim Yaşar kah-
vede taş diziyor ama tadı 
tuzu yok, yanlış bitiyor, 
taşı yanlış atıyor, okeye 
dönüyor farkında değil, 

taş çekerken ortadaki dizili taşları 
dağıtıyor, yancı hakkı olarak uyar-
sak da kar etmiyor, bu arada eşiyle 
konuştuğu belli, evde bir hastanın 
olduğu belli, hem oynuyor, hem 
de zırt pırt telefonla konuşuyor, 
sonunda sordum, Yaşar hayırdır 
ne oldu, Mehmet abi, bizim kedi 
rahatsızlanmış, yavru yazık, yeni 
almıştık, kusuyormuş, hanım çok 
üzülmüş, ne yapalım kediyi şimdi? 
Dur Yaşar, bir dakika bekle, hemen 
bizim meşhur kedi hekimi Tarkan’ı 
arıyorum, abi, bu saatte senin has-
tanenin acili çalışıyor mu, evet abi 
diyor, 24 saat açık. Bizim bir arka-
daş gelecek diyorum, adını soyadını 
vererek, kedisi rahatsızlanmış, ya-
zık yavruymuş, kusuyormuş, arka-
daş perişan diyorum, Pet Shoptan 
mı almışlar diyor, öyle mi Yaşar 
diyorum, evet abi, bir hafta önce al-
dık, çok tatlıydı diyor, Yaşar’a adre-
si veriyorum, taş dizmeyi bırakıyor 
garibim, yengeye kahveyi tarif edi-
yor, yenge geldi, hastaneye gittiler, 
bir iki saat sonra biz evimize gittik, 
sabaha karşı Tarkan’dan bir mesaj, 
abi hastayı kaybettik! Hasta dediği 
bizim Yaşar’ın kedisi…

Lafı uzattığımın farkındayım da, 
Ankara’da bir kedi hastanesi olduğu-
nu, bunun 24 saat açık bulunduğunu, 
uzman hekimler istihdam ettiğini, 
tam teşekküllü olduğunu, ameliyat-
hanesinin, yoğun bakımının bulun-
duğunu, yatak kapasitesinin fena 
olmadığını, hatta misafir kediler için 
kedi oteli görevi gören birimlerinin 
olduğunu, müşteriye karşı, af bu-
yurun hastaya ve hasta yakınlarına 
karşı güler yüz, ilgi ve itina göste-
rildiğini, sokakta araç altında kalan, 
sokak köpeği saldırısına uğrayan, 
insanlıktan çıkmış iki ayaklılar ta-
rafından şiddet gören, satanist ruh-
luların gazabına uğrayan kedilere 
ücretsiz baktığını, sahipsiz kedilere 
sahip bulduğunu söyleyerek yazıya 
başlamak istemedim. 
Hem Ankara’daki bu kedi hastanesi 
Türkiye’nin ilk ve tek kedi hastane-
si unvanını taşıyor, arada bir yaralı 
köpeklere baktığı da oluyor lakin 
hastanemiz bir ihtisas hastanesi, 
yoksa papağan tedavi ettiğine bile 
şahitliğimiz vardır.
Papağan demişken, hastanenin ge-
dikli papağanı Yakup yakında hak-
kın rahmetine kavuştu, Ankara’daki 
hayvan mezarlığına törenle defne-
dildi, hastanede birkaç gün matem 
havası esti, her ölen gibi kırkı çık-
madan unutuldu, kendi gitti adı kal-
dı bahtiyar hesabı oldu filan…

Uzatmayalım, Ankara’da dört başı 
mamur bir kedi hastanesi vardır, 
bu hastanede hasta yakınlarına 
kahve de ısmarlanır ayrıca, hasta-
nenin arka bahçesinde bir üst kata 
çıkan merdiven çiçek bahçesi gi-
bidir, kediniz rahatsızsa sağlığına 
kavuşturulur, güler yüzle taburcu 
edilir, hem sadece Ankara’daki ke-
dilere bakmaz, Türkiye’nin dört bir 
yanından kedisini tedavi ettirmek 
için Ankara’ya gelenler vardır, yine 
filan…
Bütün bunlar, anasından kedilerin 
derdine deva bulmak için doğmuş 
desek isabet buyuracağımız veteri-
ner hekim, kedi dostu, Tarkan Özçe-
tin sayesindedir. Hastane onun has-
tanesidir. Hem Tarkan, Ankara’da 
Kedici adında bir mecmua çıkar-
makta, hastane dışında geçirdiği 
zamanlarda gördüğü kedi güzelleri-
nin fotoğraflarını çekip kedici namlı 
sosyal paylaşım sitelerinde paylaş-
maktadır.
Ankara’da bir kedi hastanesi, bir 
Kedici dergisi, binlerce kedi sever, 
yaralı kediler olduğundan haberiniz 
yoktu tabii… Şimdi oldu. Adres mi 
istiyorsunuz?
Meclis’in arkasında Güvenlik Cad-
desi var ya hani, işte orda… Kedi 
sevmek için de gidebilirsiniz, illa 
kedinizin hasta olması gerekmi-
yor.

Ankara’da dört başı mamur bir kedi hastanesi vardır. Kediniz rahatsızsa 
sağlığına kavuşturulur, güler yüzle taburcu edilir, hem sadece 

Ankara’daki kedilere bakmaz, Türkiye’nin dört bir yanından kedisini 
tedavi ettirmek için Ankara’ya gelenler vardır.

YAZI MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

ANKARA’DA BİR KEDİ HASTANESİ

Ankara’da bir kedi 
hastanesi, bir Kedici 

dergisi, binlerce 
kedi sever, yaralı 

kediler olduğundan 
haberiniz yoktu 

tabii…
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GÜVENLİĞE 27,25 MİLYAR DOLAR HARCANDI
Bağımsız araştırma kuruluşu Memoori’nin hazırladığı “Fiziksel 
Güvenlik ve Video Gözetim” raporuna göre, 2016 yılında güvenlik 
harcamaları 27,25 milyar Dolar’a ulaştı. Güvenlik çözümlerine 
yönelik harcamada 14,7 milyar Dolar ile gözetim ürünleri ilk sırada 
yer alıyor. Pazarın yüzde 54’lük kısmını oluşturan gözetim ürün-
lerini, yüzde 22,5’lik oranıyla ve 6,13 milyar Dolar yatırımla erişim 
kontrolü çözümleri takip ediyor. Alarm sistemlerine yapılan har-
cama tutarı ise 6,4 milyar Dolar ile yüzde 23,5’lik paya sahip. 
Gözetim sistemleri ile güvenlik tehditlerini minimuma indiren 
Synology, Surveillance Station 7.2 yazılımı ile mekânların kontrol 
altında tutulup uzaktan izlenilmesini sağlıyor.

SİBER GÜVENLİK İÇİN 1,8 MİLYAR AVROLUK YATIRIM
Avrupa Komisyonu, gelişen dünyanın en önemli gündem mad-
delerinden siber saldırılara karşı önlem almak üzere yeni bir giri-
şim için adım attı. Türkiye'den Savunma Teknolojileri Mühendislik 
ve Ticaret AŞ'nin (STM) de kurucu üyeler arasında yer aldığı 
Avrupa Siber Güvenlik Organizasyonu, (European Cyber Secu-
rity Organisation - ECSO) ortaklığı ile kurulan bu yeni Kamu-
Özel Ortaklık Girişimi’nin 2020 yılına kadar bilişim güvenliği için 
1,8 milyar Euro'luk yatırım gerçekleştirmesi bekleniyor.

E-TİCARET SEKTÖRÜNDE KLİMA SATIŞLARI YÜKSELİŞTE
Türkiye’deki e-ticaret platformlarından hepsiburada.com’da 
klima satışları yükselişe geçti. Yaz sıcaklarının bastırmasıyla bir-
likte haziran ayında klima satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 140 arttı. Hepsiburada.com’un hazırladığı alışveriş 
analizlerine göre klima kategorisindeki haziran ayı işlem hacmi, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 140 arttı. Büyümede 
Pazaryeri platformunun entegrasyonu da etkili oldu. Hepsibura-
da.com’un Pazaryeri platformunda klima satışı yapan şirketler 
gibi farklı alanlarda ticaret yapan herkes sanal mağazasını açarak, 
e-ticaret sektörüne adım atabiliyor. 

GOOGLE BİLİM FUARI 2016’DA TÜRKİYE'DEN İKİ PROJE 
BÖLGE FİNALİSTİ OLDU
Dünyanın dört bir yanındaki parlak beyinleri dünyayı değiş-
tirecek fikirlerini paylaşmaya davet eden Google Bilim 
Fuarı 2016’da bölgesel finalistler belli oldu. Bu yılın bölgesel 
finalist olarak seçilen projeleri arasında Türkiye’den de iki 
proje yer alıyor. Bölgesel finale kalan genç bilim insanları, 
28 Eylül 2016’da Mountain View Kaliforniya’da düzenlene-
cek ödül törenine katılacak Global Finalistler arasında yer 
almak için yarışacak. Türkiye’den bölge finaline kalan iki 
proje; “Midye ile Herkese Daha Temiz Su” ve “Geri Dönüş-
türülmüş Kutularla Depreme Hazırlık” başlıklarıyla dikkat 
çekiyor. 

TWİTTER’DA POKEMON GO FIRTINASI ESİYOR:                                   
4.7 MİLYON TWEET ATILDI 
Hem Türkiye hem de dünyanın birçok kentinde Pokemon Go 
çılgınlığı yaşanıyor. Akıllı telefonlardan oynanan ve oyuncularına 
gerçek dünya üzerinde cihazları ile pokemonları yakalama 
imkânı tanıyan Pokemon Go, sanal dünyada da yankı buldu. 
Twitter’da dünya çapında Pokemon Go ile ilgili olarak 4.7 milyon 
tweet atıldı. @TwitterData üzerinde paylaşılan ve 4 Temmuz-11 
Temmuz tarihleri arasında elde edilen verilere göre, 4 
Temmuz’da dakikada 3 tweet atılırken dün dakikada yaklaşık 
olarak bin 400 tweet paylaşıldı. Pokemon Go ile ilgili tweet 
haritasını http://reverb.guru/view/414852831939350857 
adresinden takip edebilirsiniz.

CEP TELEFONLARINIZI SICAKLARDAN KORUYUN!
Cep telefonunuz haddinden fazla ısınıyorsa, kendi kendine kapa-
nıyor, ekranı donuyorsa kılıfından kaynaklanıyor olabilir. Telefon-
lardaki uygulamalar, cep telefonunun yükünü haddinden fazla 
artırıyor. Cepkask A.Ş Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, cep telefon-
larının sıcaklarda ömrünün uzun olması ve patlamaması için 
tavsiyelerde bulundu. Gülgeç, “Cep telefonunuz haddinden fazla 
ısınıyorsa sebebi kılıfıdır. İhtiyaç dışındaki uygulamalarınızı kapa-
tın. Telefonunuzun pili, şarj adaptörü orijinal olsun.” diyor. 

SAMSUNG ELECTRONİCS TÜRKİYE’DE ÜST DÜZEY ATAMA
Samsung Electronics Türkiye, özellikle online pazarlama stra-
tejileri ve sosyal medya pazarlama iletişimi konularındaki 
uzmanlığına güvendiği Sıla Sayar’ı Kurumsal İletişim Müdürü 
olarak bünyesine kattığını duyurdu. Sıla Sayar; George Was-
hington Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun 
olduktan sonra kariyerine 2002 yılında Grey Worldwide’da 
(New York) ‘Marka Yöneticisi’ olarak başladı. 2005 yılında 
Türkiye’ye dönerek Unitim Harvey Nichols’da ‘Reklam Uzma-
nı’ olarak görev alan Sayar, 2006-2009 yılları arasında Doğuş 
Otomotiv’in Pazarlama ve İletişim Müdürlüğü’nü üstlendi. 
Uzun yıllar Vestel’de Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev 
aldıktan sonra; kariyer yolculuğuna Samsung Electronics 
Türkiye’de devam ediyor. Pazarlama stratejisi, online pazarla-
ma ve sosyal medya marka iletişimi konularında uzman olan 
Sıla Sayar, İngilizce ve İspanyolca biliyor.

2020 YILINDA E-İMZA SAYISININ 5 MİLYONA ULAŞMASI 
ÖNGÖRÜLÜYOR
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) “Türkiye Elektronik 
Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri” raporunu yayımladı. 
Mart 2016 sonu itibarıyla toplam 2.248.797 elektronik sertifika 
oluşturuldu. 2016 yılının birinci çeyreğinde bir önceki döneme 
göre, elektronik imza sayısında yüzde 12,2 ve mobil imza sayısın-
da yüzde 1,7 oranında artış gerçekleşti. E-imzalı belgelerin taraf-
lar arasında yasal geçerli ve güvenli şekilde gönderilip alınması 
KEP ile mümkün. Şu anda 150 bini aşan KEP adres sayısının 2016 
yılı sonunda 200 bini aşacağı öngörülüyor. İtalya’da ise KEP adres 
sayısı 6 milyona ulaşmış durumda.
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SOSYAL MEDYA 'YALAN MAKİNASI' YOLDA
Sosyal medyada yayılan mesajlarla ilgili bir 'yalan dedektörü' 
geliştiriliyor. Sistem, internetteki paylaşımların gerçeği yansı-
tıp yansıtmadığını eş zamanlı olarak analiz edecek. Sosyal 
medya hesaplarının yanlış bilgileri yaymak için açılıp açılma-
dıklarını tespit etmek de sistemin amaçlarından biri. Londra'da 
2011'deki ayaklanmalar sırasında sosyal medyanın kullanılı-
şıyla ilgili verilerle geliştirilen sistem, Twitter mesajlarının, 
Facebook'taki yorumların ve sağlık forumlarındaki paylaşım-
ların izlenmesine dayanıyor.

GOOGLE ENERJİ TASARRUFU İÇİN YAPAY ZEKÂ KULLANIYOR
Google, bilgi işlem merkezilerinde yapay zekâ teknolojisi 
DeepMind'ı kullanarak enerji tüketimini yüzde 15 oranında azalt-
tığını açıkladı. Bilgi işlem merkezlerindeki dev sunucuları soğut-
mak için çok fazla enerji harcanıyor. Bazı şirketler yeni bilgi işlem 
merkezlerini soğuk ülkelerde inşa ediyor. Uzmanlara göre, bilgi 
işlem merkezlerinin karbondiyoksit emisyonu, küresel sera gazı 
salımının yüzde ikisini oluşturuyor. Deepmind'ın kurucularından 
Mustafa Süleyman, "Bu teknoloji çevrenin korunmasında önem-
li bir etkiye sahip olacak" dedi. Süleyman, bu teknolojinin büyük 
sanayi tesislerinin enerji harcamalarında da eşit oranda tasarruf 
sağlayacağını söyledi. 

/HABER TURU /HABER TURU

BİLİŞİM STK’LARI: AKIL DIŞI HAİN KALKIŞMAYI                                                     
ŞİDDETLE KINIYORUZ
Bilişim STK'ları 15 Temmuz’daki kalkışmayı kınadı. 30’dan fazla 
STK’nın imzası ile yayınlanan metin şöyle: “Bilişim STK’ları 
olarak, 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı yaşanan akıl dışı hain 
kalkışmayı şiddetle kınıyoruz. Her türlü anti-demokratik giri-
şim, şiddet ve baskının karşısında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu 
minvalde demokrasi ve milli iradeye olan sarsılmaz inancımızı 
tekrarlıyor, her koşul altında demokrasiyi, özgürlükleri, barışı 
ve yaşamı savunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bil-
gilerine saygı ile sunuyoruz. Olaylarda yaşamlarını yitiren 
yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı-
lara acil şifalar diliyoruz.”

ÇOCUKLARA İNTERNET ZARARLARINI ÖĞRETEN                  
OYUN: JUMPING KID
Okulların tatile girmesiyle birlikte ebeveynler, internet ve 
bilgisayar başında daha fazla vakit geçirmek isteyecek 
çocukları için nasıl daha güvenilir bir ortam kuracakları 
konusunda araştırmalarını artırdı. Trend Micro’nun tasarladı-
ğı Jumping Kid oyunu, çocuklara eğlenceli vakit geçirirken 
internette karşılarına çıkacak online dolandırıcılık, bilgisayar 
virüsleri, internet bağımlılığı ve uygun olmayan içerik gibi 
konularda bilgi veriyor.

CİNSEL TACİZ MAĞDURLARI SESLERİNİ SNAPCHAT'TEN 
DUYURUYOR
Hindistan'da cinsel taciz çok büyük bir toplumsal sorun. Yaklaşık 
27,5 milyon kadının tacize uğramış olduğu tahmin ediliyor. Ancak 
cinsel tacize uğrayan kadınların büyük çoğunluğu deşifre olma-
mak için yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyor. Hindustan Times 
gazetesi, bu engeli aşmak için mağdurların, akıllı telefon uygula-
ması Snapchat kullanarak hikâyelerini anlatabildikleri bir proje 
başlattı. Uygulamadaki filtre özelliği, kullanıcıların yüzlerini çeşit-
li animasyonlarda filtrelemelerine olanak sağlıyor. 

AİLELER SOSYAL MEDYANIN ÇOCUKLARIN AHLAKİ 
GELİŞİMİNE ZARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 
ebeveynler, çocuklarının sosyal medya kullanımından endişe 
duyuyor. 11 - 17 yaş arası çocuğu olan 1700 kişiyle görüşen araş-
tırmacılar, ebeveynlerin yüzde 55'inin sosyal medyanın çocukla-
rının ahlaki gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu 
düşündüğünü ortaya koydu. Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 
93'ü düzenli sosyal medya kullanıcısı olmasına rağmen, sosyal 
medyanın olumlu etkisi olduğuna inananların oranı yüzde 15'te 
kalıyor. Katılımcıların yüzde 40'ı ise sosyal medyayı çocuklar 
üzerinde potansiyel tehlike olarak görüyor ve endişe duyuyor.

KASPERSKY LAB ANKARA OFİSİNİ AÇTI
Kaspersky Lab, Türkiye’deki ikinci ofisini başkent Ankara’da 
açtı. Teknik destek, satış ve pazarlama hizmeti sağlayacak 
Ankara ofisi açıldı. Ankara’daki ofis açılışı ile ilgili konuşan Kas-
persky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk şu yorumlar-
da bulundu: “İstanbul'daki ofisini 2008 yılında açan Kaspersky 
Lab, o günden bu yana müşterilerine en iyi hizmeti sunma ve 
güçlü yerel iş ortaklarıyla en yakın şekilde çalışmak adına faali-
yetlerini sürdürüyor. Türkiye'deki varlığımızı, Ankara'da ofis 
açarak güçlendirmeye karar verdik. Ankara ofisimizde ekibimiz 
konusunda uzman ve yetkin bir ekiptir. İş ortaklarımızla aktif 
işbirliğine ek olarak bu yeni ofis, müşteri deneyimini sorunsuz 
hale getirmemize ve yükseltmemize yardımcı olacak.” Kas-
persky Lab, Ankara’da bir çok kamu kurumunun, üniversitenin, 
belediyelerin ve özel sektördeki firmaların tercih ettiği bir 
güvenlik yazılım firması olarak faaliyet gösteriyor. 

BÜYÜK VERİDEN SONRA BÜYÜK VİDEO DÖNEMİ BAŞLADI
Telekomünikasyon şirketlerinden ZTE, Şangay’da düzenlenen 
Mobile World Congress’te dünya genelinde son dönemde gide-
rek artan video içerik konusu ile ilgili yaptığı bir araştırmanın 
sonuçlarını paylaştı. Büyük Veri kavramına benzer olarak Büyük 
Video kavramının da telekomünikasyon dünyasında önemli bir 
yer edindiğini ortaya koyan ZTE, son kullanıcı, ağ ve hizmet plat-
formu, operasyon ve kontrol sistemleri ve atılması gereken 

adımlarla ilgili yorumlarını 
paylaştı. ZTE, 4K ve 8K gibi 
yüksek çözünürlükteki vide-
olar, sanal ve artırılmış ger-
çeklik uygulamaları sayesinde 
video içeriklerin öneminin 
katlanarak arttığını belirtti. 
Büyük Video döneminin tele-

komünikasyon dünyası için büyük bir fırsat olduğunu fakat aynı 
zamanda operatörler için de çok zorlu bir süreç olduğunu vurgu-
layan ZTE, operatörlerin sadece Büyük Video hizmetlerine 
odaklanmak yerine Büyük Video’yu farklı platformlarda da 
değerlendirmek için iyi yorumlayıp ona göre planlarını yapmaları 
gerektiğine dikkat çekti.
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U
laştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Filyos Limanı'nın 
hem Zonguldak’ın hem de 
Türkiye’nin lojistik imkanla-

rını güçlendirecek büyük bir yatırım 
olacağını belirterek, "19 Temmuz'da 
yer teslimini yaptık, çok yakın bir 
zamanda da kazma vurulmuş ola-
cak." dedi. 
Arslan, Zonguldak’ın, Türkiye eko-
nomisine önemli girdi sağlayan şe-
hirlerden olduğunu vurgulayarak, 
kentin her türlü altyapı sorununun 
giderilmesi gerektiğini söyledi. Bu 
kapsamda, Zonguldak’a deniz, de-
miryolu ve karayolu ulaşımında her 
türlü önceliği verdiklerine dikkati 
çeken Arslan, "Filyos Limanı, hem 
Zonguldak’ın hem de Türkiye’nin 
lojistik imkanlarını güçlendire-

537 milyon 888 bin liralık teklifin 
idarelerince kabul gördüğünü ve bu 
teklifi veren ortaklık ile sözleşmeyi 
imzaladıklarını dile getirdi. Alt yapı 
inşaatlarının tamamlanmasından 
sonra üst yapı inşaatlarını yap-işlet-
devret (YİD) modeli ile gerçekleştir-
meyi planladıklarını belirten Arslan, 
şöyle konuştu: “Proje’nin alt yapı 
işleri kapsamında 3 bin metre uzun-
luğunda ana mendirek, 2 bin metre 
uzunluğunda tali mendirek, 3 met-
re uzunluğunda rıhtım, yaklaşık 15 
milyon metre küp tarama, geri saha 
dolgusu ve tahkimat işleri yapılacak. 
Alt yapı inşaatlarını kamu kaynakla-
rı ile yapıyoruz. Alt yapının tamam-
lanması sonrasında üst yapı inşaat-
ları ile yükleme boşaltma ekipman 
ve teçhizatları için ise YİD modelini 
hayata geçirmeyi planlıyoruz." 

Bakan Ahmet Arslan: "Filyos 
Limanı, hem Zonguldak’ın hem de 
Türkiye’nin lojistik imkanlarını 
güçlendirecek büyük bir yatırım 
olacak. 19 Temmuz'da yer teslimini 
yaptık, çok yakın bir zamanda da 
kazma vurulmuş olacak." 

FİLYOS LİMANI 
İNŞAASI BAŞLIYOR 

cek büyük bir yatırım olacak. 19 
Temmuz'da yer teslimini yaptık, çok 
yakın bir zamanda da kazma vurul-
muş olacak." değerlendirmesinde 
bulundu. 

25 milyon ton kapasite
Arslan, yapımı bin 400 iş günü sü-
recek ve tamamlandığında yıllık 
25 milyon ton yükleme boşaltma 
kapasitesine sahip olacak limanın, 
sadece Zonguldak’ın değil, başta 
Karabük ve Bartın olmak üzere tüm 
Karadeniz’in ana ihracat merkezi 
olacağını kaydetti.  

İhale bedeli yaklaşık 538 milyon lira
Filyos Limanı’nın alt yapı inşaatları-
nın kamu kaynakları ile yapılacağını 
ifade eden Arslan, bu kapsamda eko-
nomik açıdan en avantajlı teklif olan 

ANKARA SİNCAN POLATLI ESKİŞEHİR BOZÜYÜK BİLECİK ARİFİYE İZMİT GEBZE PENDİK
06.00 06.28 06.47 07.40 07.58 08.19 09.03 09.26 09.58 10.15
08.40 09.08 10.17 11.56 12.28 12.45
12.00 12.28 12.47 13.40 14.57 15.20 16.08
14.05 14.33 15.42 17.21 17.53 18.10
17.00 17.28 17.47 18.40 18.58 19.19 20.03 20.26 20.58 21.15
19.00 19.28 20.37 22.16 22.48 23.05

ANKARA - İSTANBUL

KONYA ESKİŞEHİR BOZÜYÜK BİLECİK ARİFİYE İZMİT GEBZE PENDİK
07.00 08.44 09.02 09.24 10.09 10.32 11.04 11.21
17.45 19.30 19.48 20.09 20.53 21.16 21.48 22.05

KONYA - İSTANBUL

PENDİK GEBZE İZMİT ARİFİYE BİLECİK BOZÜYÜK ESKİŞEHİR KONYA
07.30 07.47 08.20 08.41 09.27 09.51 10.13 11.56
18.15 18.32 19.05 19.26 20.12 20.36 20.58 22.41

İSTANBUL - KONYA

PENDİK GEBZE İZMİT ARİFİYE BİLECİK BOZÜYÜK ESKİŞEHİR POLATLI SİNCAN ANKARA
06.30 06.47 07.20 07.41 08.27 08.51 09.13 10.01 10.21 10.48
08.55 09.12 09.45 11.31 12.36 13.03
11.35 11.52 12.25 12.46 14.12 15.00 15.20 15.47
13.45 14.02 15.39 16.21 17.27 17.54
17.30 17.47 18.20 18.41 19.27 19.51 20.13 21.01 21.22 21.49
19.20 19.37 20.10 21.56 23.03 23.30

İSTANBUL - ANKARA

ANKARA SİNCAN POLATLI ESKİŞEHİR
06.30 06.58 07.18 08.06
11.05 11.33 11.53 12.41
16.00 16.28 16.48 17.36
18.00 18.28 18.48 19.36
20.50 21.18 21.38 22.26

ANKARA -ESKİŞEHİR

ANKARA SİNCAN POLATLI KONYA
06.45 07.13 07.33 08.40
08.55 09.23 09.43 10.50
11.40 12.08 13.32
13.50 14.18 14.38 15.45
16.35 17.03 17.23 18.30
18.40 19.08 19.28 20.35
21.40 22.08 22.28 23.35

ANKARA -KONYA

ESKİŞEHİR POLATLI SİNCAN ANKARA
06.30 07.19 07.39 08.06
08.40 09.29 09.49 10.16
13.25 14.14 14.34 15.01
18.20 19.09 19.29 19.56
21.10 21.59 22.19 22.46

ESKİŞEHİR - ANKARA

KONYA POLATLI SİNCAN ANKARA
06.30 07.35 07.55 08.22
09.15 10.20 10.40 11.07
11.30 12.50 13.17
14.10 15.15 15.35 16.02
16.20 17.23 17.42 18.09
19.00 20.05 20.25 20.52
21.15 22.20 22.40 23.07

KONYA - ANKARA

Tren istasyonda durmaz.
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11.07.2016 tarihinden itibaren geçerlidir (V18).

YÜKSEK HIZLI TRENLER TARİFESİ
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Fikrinizi gerçeğe 
dönüştürecek 
tutku ve inadı 
taşırken, kendinizi 
eleştirebilecek 
kadar dürüst 
müsünüz? Bu 
ürünün peşinde 
yıllarınızı 
vermeye hazır 
mısınız? Bunlar 
da tamamsa, sizi 
kimse tutamaz!

lar uygun fiyatlı ve ulaşılabilir, ilgiyi 
ölçmek ve yeni bir fikir etrafında he-
yecan yaratıp fon bulmak içinse kit-
le fonlama platformları mevcut. Bir 
fikri müşterilerden başka kimseye 
ispat etmek gerekmediğinden, her-
kes mucit olabilir. Bunun sonucunda 
da sayısız amatör icat karşımıza çıkı-
yor. Bazıları ‘at çöpe gitsin’ denilecek 
türden, bazıları ise birçok firmanın 
düşünmediği kadar zekice bir süre-
cin sonucu. 

M
ucitlerin çağında yaşıyoruz. 
3D yazıcılara, kolay modelle-
me araçlarına, birçok pazar 
araştırmasına ve insanların 
ne istediğini görebilmek 

için sosyal medya ve analiz araçlarına 
ücretsiz ulaşım imkânı artık herkesin 
elinde. Peki, fikirden prototipe, fonla-
madan pazara kadar giden süreçte bir 
ürünü neler bekliyor?
Üretim alanları ortak, yaratıcı toplu-
luklar gani, bilgi ücretsiz, ekipman-
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BIR ICAT 
NASIL ÜRÜNE 
DÖNÜŞÜR?
Bir fikri müşterilerden başka kimseye ispat etmek 
gerekmediğinden, herkes mucit olabilir. Bunun 
sonucunda da sayısız amatör icat karşımıza 
çıkıyor. Bazıları ‘at çöpe gitsin’ denilecek türden, 
bazıları ise birçok firmanın düşünmediği kadar 
zekice bir sürecin sonucu. 
YAZI AYTUN ÇELEBİ

‘Maker’ buluşmalarına katılın ve 
gözlemleyin
Mucitlerin sayısına bakarsak, 
ABD’deki yetişkinlerin yarısı kendisi-
ni ‘maker’ olarak görüyor. İngilizce’de 
‘yapan’ anlamına gelen maker’lar top-
luluklar vasıtasıyla buluşuyor, fikirle-
rini paylaşıyor, el işi ya da araç vasıta-
sıyla bir şeyler üretiyorlar. Türkiye’de 
de maker topluluklarının ve buluşma-
larının sayısının arttığını görüyoruz. 
Bunlara katılarak neler yaptıklarını 
gözlemleyebilir, girişimlerle ilgili se-
minerlere katılabilir, internette ve ba-
sılı birçok yayını takip edebilirsin.
Sürecin başlaması için öncelikle, tah-
min edilebileceğiniz gibi, bir fikir ge-
rekiyor. Gördüğümüz iyi şeylerle ilgili 
fikirler ‘sadece’ bir anda çıkan fikirler 
değil. Tıpkı şiirlerin ya da romanların 
bir ‘ilham’ aşkıyla yazılmadığı gibi, 
uzun süren düşüncelerin, belki çöpe 
giden birçok fikirlerin en sonuncu-
sunu görüyoruz. Bu da şüphesiz ilk 
düşünüldüğündeki gibi karşımıza gel-
miyor. Birçok farklı aşamadan, birçok 
kişinin elinden, emeğinden geçerek 
son hâlini alan ürünler için yaratıcı-
lığın, kararlılığın ve inancın olduğu 
kadar, şüpheciliğin ve gerçekçiliğin 
sonunda ortaya çıktıklarını söylesek, 
herhalde yalan olmaz.
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Prototip hazırlamak gerçekçilik için ilk 
testiniz
Ürününüzün potansiyel eksik ve 
hataları kadar güçlü yanlarını 
da görmenin en iyi yolu prototip 
hâline getirmektir. Bir yandan, ya-
tırımcılara göstermek için de pro-
totip işinize yarayacaktır. Ürünle 
ilgili aldığınız mesafenin somutlaş-
masını sağlar. Üretim maliyetleri-
ni daha gerçekçi çıkarabilmenizi, 
dayanıklılığını test edebilmenizi 
sağlar.
Öncelikle araştırma yapmanız 
gerekiyor. İnternet bu konudaki 
malzemeleri bulabileceğiniz uçsuz 
bucaksız bir kaynak. Modellemede 
ve sonraki aşamalarda uygulaya-
bileceğiniz teknolojileri görebilir, 
hangi disiplinlerden faydalanaca-
ğınızı belirleyebilirsiniz.

Doğaçlamaya her zaman yer vardır
Daha sonra, AutoCAD ya da Solid-
works gibi bir yazılımla iki ya da üç 
boyutlu modellemeyi yapmalısınız. 
Burada biraz doğaçlama yapmanız-
da fayda var ama bu süreci planlı bir 
şekilde ilerletmeniz sizin yararınıza.

gerekiyor. Bu aşamayı da tamamladı-
ğınızda, neredeyse tüm üretim süre-
cine hâkimsiniz demektir. Tamamına 
hâkim olmak için, maliyet analizine 
başlayın. Çünkü hazırladığınız işlev-
sel prototipi çok pahalıya ürettiniz. 
Kaliteyi düşürmeden neleri değişti-
rebileceğiniz üzerinde düşüneceğiniz 
saatler sizi bekliyor.
Fikrinizi ürüne ve markaya dönüştür-
mek için gereken masrafları kendiniz 
karşılayabiliyorsanız ya da karşıla-
yan birisi hazırsa, ne âlâ. Ancak altın-
dan kalkamayacağınız bir süreçse, en 
iyisi yatırım almak olacaktır. 

Fikrini iyi anlatan en büyük desteği alır
İnternetin bize kazandırdığı güzel 
şeylerden birisi kitle ruhunu yan-
sıtabilmesi oldu. Bunu Twitter’daki 
bir etikette de, devasa çevrimiçi bir 
oyunda da görebilirsiniz. ‘Bunun 
fikrimle ne ilgisi var?’ demeyin, 
kitle fonlama tam da onun için var. 
İnsanların herkese açık bir ortam-
da projelerini sunduğu, farklı yatı-
rım seçenekleri belirlediği ve hatta 
ilk siparişlerini aldığı bir platform 
sağlayan kitle fonlama siteleri, bir-

çeceğini, buradaki aracıların kâr ve 
komisyonlarını, pazarlama, tanıtım 
ve vergi gibi maliyetlerini de hesaba 
katmayı unutmayın.
Rekabetçi bir fiyata erişemiyorsa-
nız, bu konunun uzmanını bulmayı 
deneyebilirsiniz. Sizden daha önce 
ürün yaratmış birileri ya da bu alan-
larda çalışan finans uzmanlarının 
faydası olabilir. 
Son aşamada, fikrinizi gerçeğe dö-
nüştürecek tutku ve inadı taşırken, 
kendinizi eleştirebilecek kadar dü-
rüst müsünüz? Bu ürünün peşinde 
yıllarınızı vermeye hazır mısınız? 
Bunlar da tamamsa, sizi kimse tu-
tamaz!

Model hazırsa ilk prototipi üretebi-
lirsiniz. Sanayide kullanılan türlü 
makineden 3D yazıcıya kadar her 
şey emrinize amade. Şunu da unut-
mayın, imalathanede ya da makine 
başında geçecek saatler sizi bekli-
yor. Birçok ürünün arkasında yirmi-
den fazla prototip bıraktığını unut-
mayın.
Özel prototipler oluşturmak çok işi-
nize yarayabilir. Örneğin son formu 
belirlemek, kullanıcı deneyimini 
geliştirmek, doku ve renkleri belir-
lemek gibi amaçlarla birçok prototip 
hazırlayabilirsiniz. 

Sıra geldi maliyet analizine...
Son olarak sıra yatırımcılara göstere-
ceğiniz, basının karşısına çıkartabile-
ceğiniz, fon toplamak için videosunu, 
fotoğrafını çekebileceğiniz işlevsel 
prototipe geldi. Bu prototipin görsel 
olarak eksiksiz ve çalışır hâlde olması 

Kendinize zaman verin ve dürüst olun
Bu sebeple fikir aşaması bazen top-
lam süreç pastasında en büyük dilime 
sahip olabilir. Bulduğunuz şeyin ger-
çekten en iyisi olduğunu aksini kanıt-
layamayana kadar kendinizle ya da 
ekibinizle tartışmalı, bu aşamada da 
kendinize dürüst olabilmelisiniz. 
Fikirden bir kez emin olduktan son-
ra, daha zorlu bir aşama sizi bek-
liyor. Fikrinizi başkalarına inan-
dırmak… Üstelik malını mülkünü 
satıp bu işe girecek insanlara değil, 
sıradan, bu fikri duyduğu için hiçbir 
kazancı ya da kaybı olmayacak in-
sanlara da fikrinizi satabilmelisiniz. 
Fikrinizin sonucu ürünün daha önce 
yapılıp yapılmadığına da bakmakta 
fayda var. Benzer bir ürün piyasada 
mevcutsa ya da bir zamanlar var ol-
duysa, sizin fikriniz bu ürünü geliş-
tirmiyorsa, başka bir fikre yönelme-
niz en iyisi. 

Önemli bir soru: Buna ihtiyaç var mı?
Var olan bir ürünü geliştiren fikriniz 
varsa, bunun için bir pazar olduğun-
dan emin olmalısınız. Emin değilse-
niz, bunu uzmanlara ve potansiyel 
müşterilere danışmanızda fayda 
var. En az 20 kişiyle yapabileceğiniz 
bir çalışma, size sürece devam edip 
etmeme kararını vermekte yardım-
cı olacaktır. 
Buraya kadar başarıyla geldiyseniz, 
ürünün fiyatlandırma çalışmala-
rını yapmanızda fayda var. Elbette 
bu kaba bir fiyatlandırma olacak, 
çünkü henüz prototip dahi üretmiş 
değiliz. Amacımız ise rekabetçi bir 
fiyat oluşturmak. Bu arada, ürünün 
nasıl bir satış ve dağıtım ağından ge-
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Ürününüzün potansiyel eksik ve hataları 
kadar güçlü yanlarını da görmenin en iyi 

yolu prototip hâline getirmektir. Bir yandan, 
yatırımcılara göstermek için de prototip 

işinize yarayacaktır.

Fikrinizi ürüne ve markaya dönüştürmek için 
gereken masrafları kendiniz karşılayabiliyorsanız 

ne ala! Ancak altından kalkamayacağınız bir 
süreçse, en iyisi yatırım almaktır. 
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ğe dönüştürmek için sadece iyi gör-
seller ve iyi metinler değil, iyi bir 
planlama da gerekli. Tek başınıza 
yapacaksanız bile etkileyici olması 
için dişinizi tırnağınıza takmanız 
lazım. Bir PowerPoint sunumu yeri-
ne, bir Flash animasyonu ya da bir 
Prezi sunumu yapmanızı tavsiye 
ederim. Hiç olmadı, iyi kurgulan-
mış bir video kullanın.
Doğru mesajı verebilmek için uzun 
uzun anlatmaya değil, sade ve net 
olmaya ihtiyacınız var. Unutmayın, 
sadelik en son gelinen aşamadır. 
Dolayısıyla yazdıklarınız konu-
sunda kendinizi acımasızca eleş-
tirmekten çekinmeyin. Gerekirse 
güvenebileceğiniz birine sunumu-
nuzu yapın. Ürünü ve bu ürüne ya-
tırım yapmanın bir fırsat olduğunu 
iyice anladığından eminseniz, su-
numunuzu bir topluluğa da yapabi-
lirsiniz.

Patent: ne onun peşinde ne onsuz oluyor
Piyasayı değiştirecek bir yenilik 
getiriyorsanız, taklit edilmemesini 
sağlayabilmek, fikrî haklarını koru-
yabilmek de başarı için gerekli bir 
unsur. Şu an teknoloji dünyasında 
bir ülkenin önemi ya da bir şirketin 
gücü bile sahip olduğu patentlerle 
ölçülüyor. Şirketler başka şirketleri 
ellerindeki patentlere sahip olarak, 
bu patentlerle tanımlı teknolojileri 
kullanabilmek için birbiri ardına sa-
tın alıyorlar.
Patent almak istiyorsanız önce ye-
niliğinizi teknik olarak en iyi şekil-
de anlatmanız gerekiyor. Ancak bu 
anlatımların da belli bir tarzda ol-
ması gerekiyor ve bu konuda da size 

çok enteresan ürünle buluşmamızı 
da sağladı. 
Örnek isterseniz, 100 bin dolar 
hedefle yola çıkıp 10 milyon dolar 
toplayan akıllı saat Pebble, sonraki 
modeli Pebble Time için de 500 bin 
dolar hedef koydu ve 20 milyondan 
fazla para toplamayı başardı. Bu-
güne dek en yüksek toplanan para 
miktarı ise yapay zekâ kullanan 
yatırım sistemi The Dao oldu. Ethe-
reum adlı bir sanal para kullanan 
sistem, 500 bin dolarlık yatırım he-
deflerken 165 milyon dolar topladı.
Böyle bir proje için Türkçenin yanı 
sıra, İngilizce, hatta başka dillerde 
de videolar hazırlamanız, tanıtım 
metinleri yazmanız gerekebilir. So-
nucu düşününce, buna değmez mi? 
Kitle fonlama için en büyük plat-
formlar Kickstarter ve IndieGoGo. 
Ayrıca, kitle fonlama alanı o kadar 
büyüdü ki, proje sunumunuzu pro-
fesyonel yapmak için tutabileceği-
niz ajanslar bile var.
Bir diğer yatırım alma yöntemi ola-
rak yarışmaları düşünebilirsiniz. 
İddialı bir ürün hazırlıyorsanız size 
uygun bir yarışma olup olmadığı-
nı araştırmanızda fayda var. Son 
olarak klasik yatırımlar için kendi 
çevrenize bir sunum yapabilir ya da 
ülkemizde de yaygınlaşan e-Tohum 
gibi platformlar ya da Galata Busi-
ness Angels gibi topluluklar üze-
rinden kendinize melek yatırımcı 
bulabilirsiniz.

Powerpoint sunumu yerine animasyon 
kullanın
Her koşulda iyi bir sunum yapabil-
meniz gerekiyor. Bu sunumu gerçe-

Piyasayı değiştirecek bir yenilik getiriyorsanız, 
taklit edilmemesini sağlayabilmek, fikri 

haklarını koruyabilmek de başarı için gerekli 
unsarlardan...

İnsanların herkese 
açık bir ortamda 

projelerini 
sunduğu, 

farklı yatırım 
seçenekleri 

belirlediği ve hatta 
ilk siparişlerini 

aldığı bir platform 
sağlayan 

kitle fonlama 
siteleri, birçok 

enteresan ürünle 
buluşmamızı da 

sağladı. 
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KITLE FONLAMA ILE MUCITLERE GÜN DOĞDU!

VERONICA MARS FİLMİ

Hedeflenen: 2.000.000 $
Toplanan: 5.702.153 $
Hollywood’un devasa bütçelerini 
toplamak belki pek mümkün 
değil ama düşük bütçeyle gişe 
hedefleyen bir filmi yapmak 
gayet olası. İşte Veronica Mars 
da bu şekilde ihtiyacından 
fazlasını toplamayı başardı. 
Üstelik belli miktarın 
üzerindeki fon paketleri, 
replikli ve repliksiz figüranlığı 
da içeriyordu.

OUYA OYUN KONSOLU

Hedeflenen: 950.000 $
Toplanan: 8.596.474 $
Telefonlardaki Android 
işletim sistemini bir mini 
oyun konsoluna taşıyan 
Ouya, böylece uygulama 
mağazasındaki binlerce 
oyunu TV’de oynayabilmeyi 
sağlıyor. Twitch ile oyun 
sosyal ağındaki videoları 
izlemeyi, XBMC desteği ile 
de medya oynatıcı olmayı 
sağlayan Ouya, 99 dolara 
satılıyordu.

SONDORS ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Hedeflenen: 75.000 $
Toplanan: 1.283.054 $
Hafif, hızlı, dayanıklı ve uzun 
mesafe gidebilen bir elektronik 
bisiklet, ABD fiyatlarıyla bile 
oldukça pahalı. Kampanyayı 
destekleyenlere 499 dolar 
fiyatla sağlanan bu bisiklet ise 
32 km/sa hızına erişebiliyor ve 
tek şarjla 80 kilometreye kadar 
mesafe kat edebiliyor. Ağırlığı 
ise sadece 17 kg. Thin adlı 
model, para toplandığı esnada 
dahi 10 binden fazla satıldı.

PEBBLE TIME AKILLI SAAT

Hedeflenen: 500.000 $
Toplanan: 20.338.986 $
E-mürekkep ekranıyla uzun 
pil ömrü sunan ve ilk akıllı 
saatlerden olan Pebble’ın 
Time modeli, ilkinin kitle 
fonlama başarısından sonra 
49 dakikada 1 milyon dolar 
toplayarak yeni bir rekor 
kırdı. 78 binden fazla kişinin 
desteklediği proje, 149 
dolardan başlayan modellerin 
satışa sunulmasıyla 
sonuçlandı.

FLOW HIVE BAL KOVANI

Hedeflenen: 70.000 $
Toplanan: 12.489.141 $
1852’den bu yana bal 
toplayıcılığındaki en büyük 
devrim olarak nitelendirilen 
Flow Hive, kovanı açmaya 
gerek olmaksızın ve arıları 
en az rahatsız edecek şekilde 
bal toplayan bir sistem 
kurdu. Klasik bir kovanla 
aynı bakımı gerektiren Flow 
Hive, yerçekimini kullanarak 
filtreleme, işleme ya da ısıtma 
olmadan bal elde etmeyi sağlıyor.

COOLEST COOLER SOĞUTUCU

Hedeflenen: 50.000 $
Toplanan: 13.285.226 $
Pikniğe ya da plaja giderken 
yanınıza almak isteyeceğiniz 
bir soğutucu üretme 
hedefi, suya dayanıklı 
Bluetooth hoparlör, dâhilî 
USB şarjı ve buz kıracaklı 
blenderlı Coolest ile 
gerçekleşti. Cihazda LED 
aydınlatma, kesme tahtası, 
kolay taşınabilmesi için 
tekerlekler ve şişe açacağı 
da bulunuyor.

K
ickstarter ve IndieGoGo gibi kitle fonlama siteleri ile buluşlarını sergileyen mucitler, hayallerini gerçeğe 
dönüştürmek için gereken parayı topladılar. Üyelerin katkısıyla hedefe ulaşan projeler gerçeğe döndü ve satışa 
çıktı. İşte bu projelerden sizin için seçtiklerimiz...

kitapta olduğu gibi bu etkinlikleri 
ne sıklıkta yaparsanız size o kadar 
faydası dokunacaktır. Birçok şirket 
böyle bir aşamada bir profesyoneli 
işe alır ya da ajansla anlaşır. 

Geleceğiniz, üretimi doğru ölçeklemeye 
bağlı
Son olarak geri bildirimler ve pa-
zar araştırmalarıyla talebi belir-
leyin. Bu size üretimi büyütme 
hızınızı da gösterecektir. Üretimi 
büyütmede yapacağınız bir hata, 
tüm paranızı tüketip malların eli-
nizde kalmasına, paniklemenize 
ve sonraki (muhtemelen daha iyi 
olacak olan) ürününüzü çöpe atma-
nıza sebep olur. 
Sıradan bir şirket ilk yılında pa-
zarın yüzde 1’ine ulaşır, ikinci yıl 
bu değer yüzde 3’e, üçüncü yıl da 
yüzde 5’e çıkar. Bu sebeple 10 bin 
kişilik bir pazarı hedefliyorsanız, 
ilk yılki hedefiniz 100 ürün üret-
mek olmalı. Bin adetten küçük 
bir üretim için evinizi dahi tesise 
dönüştürebilirsiniz, 5 bin ürüne 
kadar yerel üreticilerle çalışabilir-
siniz, 10 bin ve üstü ünite için ise 
bir fabrika ile anlaşmanız gerekir. 
Bu aşamaya geldikten sonra, ikinci 
hatta üçüncü ürününüzü düşün-
meye başladığınızı tahmin etmek 
zor değil...

ilk insanlar. Bu insanlar ürününüzü 
denediklerinde sadece size kaliteli 
bir geri bildirim yapmakla kalmaya-
cak, ürününüzün en doğal reklamını 
da yapacak kişiler. Bunun dışında 
ürününüzü pazara sunmak için iyi 
bir web sitesi, bir reklam stratejisi, 
medyayla ve dolayısıyla potansiyel 
müşterilerinizle doğru ilişkileri ku-
rabilmek bir halkla ilişkiler strateji-
sine de ihtiyacınız olacak. 
Ürününü tanıtmak için konferans-
lara, buluşmalara, hackathon’lara 
katılmanız, forumlarda ve blog’larda 
bununla ilgili tanıtıcı yazılar yazma-
nız gerekecek. Bu maratona da hazır 
olmalısınız, zira tıpkı bir film ya da 

yardımcı olabilecek profesyonel-
ler var. Profesyonellerle çalışmak, 
başvuru sürecini tamamlamak için 
gerekecek hukuki desteği almanız 
kadar, daha önce bu patentin olup 
olmadığını sorgulamak ve süreç 
boyunca destek olmak anlamında 
önem taşıyor. Bu yüzden bir patent 
ofisiyle görüşmeniz sizi avantajlı 
yapacaktır.

Doğal reklam rüzgârını yakalayın
Tüm bu süreç boyunca ürününüz hak-
kında konuştuğunuz, size yardımcı 
olan, ürününüze inanan bir topluluk 
yaratmış olmalısınız. Bunlar, ürü-
nünüzün prototiplerini deneyecek 

Kitle fonlama için en büyük platformlar Kickstarter 
ve IndieGoGo. Ayrıca, kitle fonlama alanı o kadar 

büyüdü ki, proje sunumunuzu profesyonel yapmak 
için tutabileceğiniz ajanslar bile var.
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Yakında bu operasyonların herkese 
açık olacağını belirten Ahmed, bir cep 
telefonu ve Google Cardboard kulla-
nan herkesin bunları izleyebileceğini 
söylüyor. Google’ın mukavvadan ya-
pılan ve 15 dolara mâl olan sanal ger-
çeklik başlığı, içine bir akıllı telefon 
yerleştirildiğinde sanal gerçeklik gö-
rüntülerini izleyebilmenizi sağlıyor. 
Düşük maliyeti, bu gözlüğün dünya-
nın dört bir yanında kullanılabilmesi-
nin önünü açıyor.

Çekimler özel kamera kurulumuyla 
gerçekleştiriliyor
Prosedürü kayıt etme işini üstlenen 
sanal gerçeklik şirketi Amplified 
Robot’un CTO’su Matt Leatherbarrow, 
tek ve akıcı görünen bir 360 derecelik 
video oluşturmak için farklı açılardan 
kayıt yapan çok lensli bir kamera siste-
mi kullandıklarını belirtiyor. Çoğu 360 
derecelik kamera sisteminin aksine, 
görüntüleri gerçek zamanlı birleştiren 
bu sistem, çoklu açıları kamera içinde 
birleştirerek canlı yayına hazır hâle 
getirmiş. Kamera ve internetten canlı 
yayını yapacak sunucunun yanı sıra, 
başka bir teknoloji kullanılmamış. 
Operasyonu izlemek isteyenler VrinOR 
uygulaması ve Google Cardboard gibi 
bir sanal gerçeklik başlığına ihtiyaç 
duyuyorlar. Ahmed ile bu ameliyat bo-
yunca etkileşime geçemeseler de, daha 
önceki operasyonların canlı yayının-
da Ahmed, operasyon süresince bazı 
soruları yanıtladı. 2014’te benzer bir 
yayını Google Glass kullanarak yaptı. 
Ahmed, “Operasyonu benim gözümden 
görüyorlardı. Ayrıca etkileşim de müm-
kündü. Dünyanın dört bir yanından öğ-
renciler sorularını yazdıklarında, Glass 
ekranıma geliyordu ve soru soranlara 
böylece yanıt verebiliyordum.” diyor.

İlk canlı yayınlanan sanal gerçek-
lik destekli ameliyat, olağan dışı 
komplikasyonlara karşı bir dakika 
gecikmeli yayımlandı. Ahmed, 70 
yaşındaki hastanın ameliyatının 
canlı yayınlanması konusunda ‘des-
tekleyici’ nitelendirmesini yapsa 
da, “Bu tip şeyler yaptığımızda, hem 
hastanın hem de yakınlarının mutlu 
olması için çalışırız, çünkü tüm bun-
lar yeni şeyler. Yenilik yapmak iste-
yen doktor ve cerrahları destekle-
yen harika hastalarımız var, işte bu 
yüzden bu gibi şeyler yapabiliyoruz. 
Bu destek olmadan hiçbir şey yapa-
mazdık.” diyor.

Sanal gerçeklik ve psikoloji
Sağlık dünyasında sanal gerçekli-
ğin kullanımının ilk örneği bu değil; 
sanal gerçeklik onlarca yıldır trav-
ma sonrası stres bozukluğu (PTSD) 
tedavisinde, psikolojik eğitimde (iş 
görüşmeleri için otizmli insanlara 
yardımcı olmak gibi), acı yönetimi 
ve rehabilitasyonda kullanılıyordu. 
Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü tıbbi 
sanal gerçeklik direktörü Doktor 
Skip Rizzo, üçüncü derece yanıkları 
olan hastalara, bu zorlu acıyla baş 
etmeleri konusunda yardımcı ol-
muş. Rizzo onlara bir başlık takarak 
oyun ortamına sokmanın acı algısını 
en az yarıya düşürdüğünü söylüyor. 
PTSD tedavisinde sanal gerçeklik 
kullanımında uzmanlaşan Rizzo, 
Uzun Süreli Alıştırma (PE) adıyla bi-
linen bir tekniği kullanıyor. Bu tek-
nikte, hastalar travmaya sebep olan 
olayı anlatarak geride bırakıyorlar. 
Başlık travma hafızalarının etrafın-
da sanal bir ortam kurarak bu etkiyi 
artırabiliyor. 

Sanal gerçeklikteki 
gelişmeler büyük ölçüde 
eğlence alanında olsa da, 
bununla sınırlı değil. Teknolojinin 
kullanılacağı alanlardan birisi de tıp...
YAZI AYTUN ÇELEBİ

 

SANAL GERÇEKLİK 

TIP DÜNYASINDA

İngiltere’de bir cerrahın gerçekleştirdiği             
ameliyat, 360 derece kameralarla yayımlandı. 
Yakında operasyonları da bu şekilde yapmak 

mümkün olabilecek.

K
afamıza taktığımız başlık 
ya da gözlüklerle girdiğimiz 
sanal gerçeklik (VR: Virtual 
Reality) dünyası, özellikle 
oyunlarda büyük değişiklik 

yaratacak. Sanal gerçekliğin kul-
lanılacağı alanlar, birçok ilk düşü-
nüldüğünde akla gelmeyen konuyu 
da kapsıyor. Örneğin bir gün tıpkı 
mağazada alışveriş yapar gibi sanal 
gerçeklik başlığınızda kıyafet de-
neyebilir, kendinizi aynada kıyafet 
üzerinizde görebilir ve siparişinizi 
buna göre verebilirsiniz. Benzer şe-
kilde bir sanat müzesini gezebilir, 
bu teknolojiye uygun çekilmiş bir 
filmi heyecanla izleyebilirsiniz. 
Sanal gerçeklikteki gelişmeler bü-
yük ölçüde eğlence alanında olsa da, 
bununla sınırlı değil. Teknolojinin 
kullanılacağı alanlardan birisi de 
tıp. Şimdilik eğitim amacıyla kulla-
nılmaya başlanan yöntemler, ileride 

ameliyatların uzaktan yapılmasını 
sağlamak başta olmak üzere, tedavi 
sunabilme yöntemlerini de baştan 
aşağı değiştirebilir.
Tıp eğitiminin önemli bir bölümü ka-
davra çalışmalarıyla ve gerçek ope-
rasyonları izleyerek geçer. Ancak 
sanal gerçeklik, bu tecrübelere bir 
yenisini eklerken, belki de diğerleri-
nin önemini artık arka plana atacak. 
İngiltere’de bir cerrah olan Shafi Ah-
med, nisan ayında sanal gerçeklik 
başlığı olan herhangi bir kimsenin, 
kendi gerçekleştirdiği kolon tümörü 
ameliyatını neredeyse canlı bir şe-
kilde izleyebilmesini sağladı. 
Royal London hastanesinde gerçek-
leşen ameliyattan önce konuşan 
Ahmed, “Görüntü ve ses olacak, do-
layısıyla operasyon sahnesini için-
deymiş gibi izleyebilirsiniz. Ekibin 
nasıl çalıştığını görebilir, operasyo-
nu gözlemleyebilir ya da dilerseniz 

sadece tek bir kişiyi, mesela anes-
tezi uzmanını izleyebilirsiniz.” dedi.
Ahmed’e göre, bu denemenin nihaî 
hedefi, tıp eğitimini geliştirmek. 
Sanal gerçeklik pratisyen hekimle-
re ve tıp öğrencilerine prosedürün 
daha detaylı, birinci elden görünü-
münü sağlıyor. Bu, bir kitap oku-
yarak ya da bir cerrahın omzundan 
bakarak elde edilenden çok daha 
değerli bir bilgi sunuyor. 
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parmak iziyle değil, telefonunu yeni-
den başlatarak giriş yapıyor. Bunun 
sebebi, iPhone’ların yeniden başlatıldı-
ğında ilk girişte parmak izi okuyucuyu 
kullanmak yerine parola girişine zor-
laması. Bunun sebebi de, ABD’de po-
lislerin parolaya bakmalarının yasak 
olması, ancak kişilerden telefonlarını 
parmak iziyle açmaları istenebilir. Böy-
le bir durumda da, Mitnick telefonunu 
açmaya zorlanamayacak.

En çok saldırı Android’li cihazlara 
yapılıyor
Mitnick’in iPhone seçiminin arka-
sında bir başka gerçek daha yatıyor. 
Akıllı telefonlara yönelik hack sayı-
sında rekor Android işletim sistemli 
cihazların. Ancak Mitnick yine de hiç-
bir cihaza yüzde 100 güvenilmemesi 
gerektiğini ekliyor.
Teknolojik cihazların gündelik haya-
ta girmesinin üzerinden çok zaman 
geçmedi. Bunu kullanan, öğrenmek 
isteyen ya da hayatının bir parçası 
hâline getiren yaşlılar da, güvenlik 
sorunlarıyla baş etmek zorunda kalı-
yorlar. 52 yaşındaki Kevin Mitnick de 
bu konuda bir istisna değil. Annesinin 
bilgisayarını güvenli hâle getirmek 
için enteresan bir yol izlemiş. Apple’ın 
‘kilitle’ ve ‘çık’ tarzı güvenlik modelini 
beğenen Mitnick, haftada bir annesi-
nin düştüğü sosyal medya tuzakları 
ya da web’den bilgisayarına giren za-
rarlı yazılımlar sebebiyle Windows’u-
nu baştan kurmakla uğraşmak yeri-
ne, bir iMac almış. Bu makineye bir 
anti virüs yazılımı kuran ve ayarları 
kilitleyen Mitnick, iMac’lerdeki OS X 
işletim sisteminde güvenlik seçenek-
leri içerisinden tüm indirilen ve ku-
rulan yazılımların da Apple uygulama 
mağazası onaylı olmasını ayarlayınca 
rahat etmiş.

Her dosya ve cihaz güvenilir değildir
Mart ayında Almanya’da düzenlenen 
CeBIT Fuarı’nda bir sunum yaparak 
USB bellekle bir bilgisayarın nasıl ele 
geçirileceğini gösteren Mitnick, bil-
gisayar bir kez ele geçirildikten sonra 
kamera, mikrofon gibi bileşenlerin 
sahibinden habersiz çalıştırılabilece-
ğini, herhangi bir yazılımın uzaktan 
kullanılabileceğini söyledi. Mitnick’in 
USB belleği bilgisayara takıldığında 
bilgisayarı kandırarak kendisini bir 
klavye gibi sisteme tanıttı. Bu sayede 
uzaktan klavye girdileri de yapabildi. 
Böylece, şimdiye kadar USB bellekler 
bilgisayara takılınca içerisindeki yazı-
lımlar otomatik çalıştırılmayarak sis-
temin güvenli olduğunu düşünenlerin 
yanıldığını göstermiş oldu.
Bir diğer sunumda ise güvenli oldukla-
rı düşünülen PDF’lerin ne gibi sonuçla-
ra yol açabileceğini gösteren Mitnick, 
PDF gibi görsel araçlarla bir bilgisaya-
rın kontrolünü ele geçirmeyi başardı. 
Bilinmeyen dosyaların açılmaması, 
e-postalarda güvenilir adreslerden 
gelmeyen dosyaların açılmaması, vi-
rüs tanımları güncel bir anti virüs ya-

zılımı kullanmak ise bu risklere çö-
züm olacaktır.

Bilinmeyen ağlara bağlanmayın
Bir diğer hack yöntemi ise herkese 
açık kablosuz ağlar kullanarak yapıl-
dı. Var olan bir kablosuz ağı klonla-
yan bir ağ oluşturan hacker, bağlanan 
kullanıcıların bilgisayarlarına zararlı 
yazılım yükleyerek sistemleri kontrol 
etmeyi başardı. 
Birçok güvenlik uzmanı hack dünyası-
na yazılım ve ayarlar noktasında önem 
verirken, Mitnick sosyal yönü öne 
çıkartıyor. Çünkü birçok hack işlemi-
nin arkasında parolaları elde etmek 
için kişisel bilgiler toplama, bilgisayar 
ya da diğer cihazları çeşitli şekillerde 
ele geçirme gibi yöntemler yatıyor. Bu 
yüzden de güvenliği riske atacak dav-
ranışlardan kaçınmalı, tabir yerindey-
se biraz paranoyak olmalısınız.

Dünyanın en ünlü hacker’ı Kevin Mitnick: “İnsanları hack’lemek bilgisayarları 
hack’lemekten çok daha kolay, çünkü bilgisayarlar yönergeleri izliyor.”
YAZI AYTUN ÇELEBİ

DÜNYANIN EN MEŞHUR HACKER’INDAN 
GÜVENLİK İPUÇLARI

Akıllı telefonlara yönelik hack sayısında rekor 
android işletim sistemli cihazların. Ancak Mitnick 

yine de hiçbir cihaza yüzde 100 güvenilmemesi 
gerektiğini söylüyor .

N
okia, Motorola, Sun, Fujitsu 
gibi şirketlerin ağlarına sızan, 
FBI tarafından yakalanan ve 
5 yıl hapis, 3 yıl da bilgisayar 
kullanmama cezası alan Kevin 

Mitnick, dizüstü bilgisayar ve akıllı te-
lefonların açıklarını anlattı.
Cezasını çektikten sonra güvenlik da-
nışmanı olarak çalışan Mitnick, hack 
dünyasında sosyal mühendisliği kul-
lanarak, yani giriş izinlerine genelde 
insanların üzerinden ulaşmasıyla ün-
lenmişti. Şu anda da müşterilerinin 

açıklarını onlarla konuşarak buluyor 
ve güvenlik için yapılması gerekenleri 
anlatıyor.

İnsan bilgisayardan daha kolay 
hack’leniyor
Bu konuda Mitnick şöyle diyor: “İn-
sanları hack’lemek bilgisayarları 
hack’lemekten çok daha kolay, çünkü 
bilgisayarlar yönergeleri izliyor. İn-
sanlar gibi farklı şeyler yapmıyorlar, 
insanlar o gün yaşadıklarına göre, 
duygularıyla hareket ediyor, bu yüz-

den de, özellikle daha önce hiç başına 
gelmemiş birisini sosyal mühendislik-
le kandırmak zor değil.”
Mitnick, insanların “tembel” olduğu-
nu da söylüyor, bu da hacker’lar için 
önemli bir avantaj oluşturuyor. RSA 
güvenlik konferansında bile katılımcı 
uzmanların telefon kilitlerini açtığını 
izlerken dört rakamlı kod kullandık-
larını ve bunun zayıf olduğunu belir-
tiyor. Tıpkı klasik parolalarda olduğu 
gibi, rakam sayısı ne kadar artarsa kı-
rılabilmesi ya da tahmin edilebilmesi 
de o kadar zor olacaktır.

Güvenliğinizi cihazlar değil, 
davranışlarınız belirliyor
İnsanları güvenilir olduğunu düşün-
dükleri bir kaynağa bilgi vermek için 
kandıran ‘phishing’ saldırıları için en 
iyi savunma anti virüs ya da güvenlik 
duvarı yazılımları değil, eğitim, pratik 
ve farkındalıktır. Mitnick’in Black-
phone 2 ya da Turing gibi şifrelemeyle 
korunan, özel işletim sistemine sahip 
bir akıllı telefon kullandığını düşünü-
yorsanız, yanılıyorsunuz. iPhone kul-
lanıyor. Telefonunun kendi seçimleri 
ve davranışları sebebiyle güvenli oldu-
ğunu söylüyor. Bu seçim ve davranış-
ların ise yazılım ve ekipmandan daha 
önemli olduğunun altını çiziyor.

Çoğumuzun kullandığı dört 
rakamlı giriş kodu yerine 
uzun bir parola kullanıyor. 
Telefonunu açmaya zorla-
nacağı bir durumda (örne-

ğin ABD’de polis kendi-
sinden telefon kilidini 

açmasını istediğinde) 
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uzun yolculukların hem de tatille-
rin vazgeçilmezi olmaya adaylar. Bu 
işin piri diyebileceğimiz Amazon’un 
Kindle Paperwhite modeli, arka 

aydınlatması sayesinde karan-
lıkta da okuma keyfinizin 

yarım kalmamasını sağ-
larken, etrafı da asgarî 
düzeyde rahatsız ediyor. 
Paperwhite’ın Wi-Fi 
bağlantısı ile kitap alış-
verişi yapabileceğiniz 
gibi, uzun pil ömrü ve 

ergonomik yapısıyla da 
rahatça kullanabilirsiniz.

Tüm bu cihazları şarj et-
mek için genelde USB bağ-

lantısı gerekiyor. Yüksek kapa-
siteli bir mobil şarj cihazını yanınıza 
almadan yola çıkmayın. Bazı uçak-
lardaki USB bağlantıları da işinizi 
görebilir ama siz işi şansa bırakmak 
istemiyorsanız, 10.000 mAh üzeri ve 
tercihen birden çok yuvaya sahip bir 
cihazı yanınıza almayı unutmayın.

liz etmenizi sağlıyor. Android ve iOS 
uygulamalarına sahip cihazın ‘jetlag’ 
önleme, 20 dakikalık canlandırma 
uykusu, biyoritm ayarlama, 4 farklı 
uyku programı hazırlama gibi özel-
likleri sayesinde onu uçuş dışında da 
kullanabilirsiniz.
Uçuşlara el bagajından çok bir sırt 
çantası ile binenlerin sayısı artıyor. 
Sebebi ise dizüstü bilgisayar ve di-
ğer cihazları rahatça taşıyabilmek... 
Sağlam bir sırt çantası almak istiyor-
sanız, genelde ağır oluyor. Hâliyle, 
sadece uçuş için yanınızda taşımak 
da eziyetli oluyor. Gittiğiniz yerde de 
kullanabileceğiniz, hafif, 15 inçlik 
bir bilgisayar alabilecek boyutlarda, 
su geçirmez, dayanıklı ve gece yürü-
yüşlerinde arka ışık takılarak 
kazaları önleyen Manhattan 
Harbor Backpack iyi bir 
tercih olabilir.
Her nevi gürültüyü önle-
yen bir kulaklık alın
Uçuşlarla ilgili bir sı-
kıntı da gürültü... Uçak 
motorunun bir süre 
sonra sabitlenen gürül-
tüsü, kimilerimizi ra-
hatsız edebiliyor. Bundan 
kurtulmanın bir yolu, müzik 
dinlemek, evet ama müzik de 
dinlemek istemiyorsanız, aktif gü-
rültü önleyici bir kulaklık kullanabi-
lirsiniz. Aktif olmasının faydası, var 
olan seslerin aksi frekansları üre-
terek gürültüyü ‘âdeta’ iptal etmesi. 
AKG N60 NC, film ve müzikler için de 
dengeli bir performans sunuyor.
Yarım kalan kitapları bitirmek için 
uzun uçuşlar biçilmiş kaftan. Ancak 
insan bazen birden fazla kitabı oku-
mak istiyor ve bazen tek bir kitap 
bile çantayı ağırlaştırmaya yetiyor. 
Bu yüzden e-kitap okuyucular hem 

tanıtıldığında kalemi herkesi et-
kilemişti, ancak o sadece tek bir 
cihazla çalışırken, Pencil birçok 
modeli destekliyor. Yüzey baskı 
tanıma özelliği ile karakalem tarzı 
çizimler yapabilir, el yazısı yazabi-
lir, kalemi silgi olarak kullanabilir, 
ayrıca parmağınızla çizdiklerinize 
gölge verebilirsiniz. 90 dakikanın 
altında sürede tam şarj olan cihaz, 
aralarında Microsoft Office’in de 
olduğu toplam 19 uygulama des-
tekliyor.

Akıllı uyku maskesi ile jetlag’e kesin 
çözüm
Uyku kalitesi gibi bir derdi olanlar, 
bir başka çözümü Neuroon’un Intel-
ligent Sleep Mask adlı modelinde bu-
labilirler. Beyin dalgaları (EEG), göz 
hareketleri ve nabzınızı takip eden 
cihazın gelişmiş, ışık terapisi prog-
ramları daha iyi uyumanızı sağlıyor. 
Ayrıca uyku durumunuzu ölçüp ana-

Uçak yolculukları çoğu zaman sıkıntılıdır. Ancak bu yolculukları daha az 
sıkıntılı hale getirmek, uçarken eğlenmek, dinlenmek, okumak da yeni 

teknolojilerle mümkün. 

UÇAK YOLCULUKLARI TEKNOLOJİYLE 
EĞLENCELİ GEÇECEK

Yanından uzaklaşınca kendini kilitleyen bavul, 
akıllı uyku maskesi, her nevi gürültüyü önleyen 

bir kulaklık ve daha birçok ürün uçuş sıkıntısının 
giderilmesine yardım ediyor.  

İ
nternetin kısıtlı hızda ya da hiç 
olmadığı, bir şeyler seyretmek, 
yemek ve içmek gibi basit akti-
vitelerin gerçekleştirilebildiği 
uçuşları, teknolojiden faydalana-

rak renklendirebilirsiniz.
İster iş amaçlı ister kişisel bir seyaha-
te çıkıyor olun, ister gittiğiniz yerde 
tek gece kalacak ister iki hafta geçi-
recek olun, bavul hazırlamak genel-
likle eğlenceli değildir. Hele otelde 
odaya yerleştikten sonra bir şeyler 
unuttuğunuzu fark ederseniz, daha 
da can sıkıcı olabilir. Bunun olmama-
sından emin olmak için işe bavul top-
lama uygulamalarıyla başlayalım. 
Packing Pro, kategorilere göre gerek-
lilikleri gözden geçirerek bavulunuzu 
toplamanızı sağlıyor. Bu kategorile-
ri kişiselleştirmek ve liste içindeki 
listelerle detaylandırabilmek müm-
kün... Bu da, aile seyahatleri için işi 
kolaylaştırıyor. Daha kişisel bir çö-
züm için, aslında bu tip bir uygulama 
olmasa da, yapılacaklar listesi oluş-
turabileceğiniz ücretsiz bir uygulama 
olan Springpad’i kullanabilirsiniz.

Yanından uzaklaşınca kendini 
kilitleyen bavul
Uçuş için en iyi bavulu arıyorsanız, 
Bluesmart Suitcase ücretsiz iOS/
Android uygulaması ile yönetilebi-
len, 10.000 mAh kapasiteli bir pil 
şarj ünitesi bulunan, dâhilî tartısıy-
la havayolunun belirlediği limitle-
ri aşmamanızı sağlayan, yanından 
uzaklaştığınızda otomatik olarak 
kilitlenmesini sağlayan algılayıcılar 
taşıyan ve son olarak, alüminyum ve 
polikarbonat yapısıyla her tür yol-
culuğa hazır olan bir bavul. Üstelik 
tüm bunlara karşın ağır bir bavul da 
değil, dolayısıyla havaalanında ya 
da dışarıda yanınızda gezdirebilir-
siniz.
Teknolojik cihazlarınızı, pasaportu-
nuzu ya da gerekli evrakları koya-
bileceğiniz bir düzenleyici arıyor-
sanız, Grid-It Organizer tam size 
göre. Farklı boyutlarda nesneleri 
ayarlanabilir lastikli tutacaklarla 
iç kısmına tutturup, minik bir çan-
tayla tüm gerekli şeyleri yanınızda 
taşımanız mümkün.

Artık her parfümü yanınıza 
alabilirsiniz
Uçuş içi sıvı kısıtlamaları sebebiyle 
parfümleri taşıyamamak, özellikle 
bagaja eşya vermek istemiyorsa-
nız, can sıkıcı olabiliyor. Travalo 
Atomizer, bu kısıtlama dâhilinde 
parfümü aktarıp sonra sıkabile-
ceğiniz bir şişe. 5 ml’lik iki farklı 
modeli bulunan cihazın iç kapsülü 
değiştirilerek farklı esanslara ge-
çebilmek de mümkün. Camsız yapı-
sı ve taşıdığı miktar sebebiyle tüm 
uçuşlarda yanınızda el bagajınızda 
taşıyabilirsiniz.
Uçuş esnasında uyumakta zorla-
nıyorsanız, bu iki işlevli yastıkla 
uyurken de uyanıkken de rahat 
edebilirsiniz. Kafanızı tamamen 
yaslayabileceğiniz yastığın, anah-
tar, bozukluk, telefon gibi ufak 
nesneler için bir cebi bulunurken, 
masaya konduğunda da 10 inçlik 
tablet standına dönüşüyor.
iPad ya da iPhone’unuzu kalemle 
kullanmak isterseniz, FiftyThree 
Pencil kullanabilirsiniz. iPad Pro 
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radan yapılabiliyor, dosyalar buradan 
gönderilebiliyor.
İster herkese açık ister özel olsun, 
kanallar canlı bir akışa sahip. En son 
atılan mesaj en altta yer alıyor, bu da 
onu e-postadan ziyade sohbet tabanlı 
bir sistem yapıyor. Ayrıca Twitter’da 
olduğu gibi kullanıcı adlarının başına 
@ koyarak, onların bildirim alacağı 
şekilde mesaj gönderilebiliyor.
Şu sıralar çalışanlarla sesli ve görün-
tülü sohbet için testler yapan Slack, 
böylece farklı konumlardaki çalışan-
ların iletişimini güçlendirmeyi hedef-
liyor. Ayrıca, web tarayıcılar üzerinde 
çalışabildiği gibi iOS ile Android uy-
gulamaları da bulunuyor. En başarılı 
yanı ise arama özelliği. Bir müşteriyle 
ilgili bir arama yaptığınızda, kanallara 
göre düzenlenmiş bir şekilde içerikler 
karşınıza dökülüyor. Önizlemede ise 
sözcüğün geçtiği yer öne çıkartılmış 
olarak görülüyor, böylece konunun 
ne olduğu hakkında hızlıca fikriniz 
oluyor. Kullanıcı başı ödeme yaparak 
kullanabileceğiniz Slack, son 10 bin 
mesajı sakladığı ücretsiz sürümüyle 
de ufak projeler için birebir.

YAMMER
Microsoft’un 2012’de 1 milyar dola-
ra satın aldığı Yammer, Office 365’in 
içerisinde yerini aldı. İletişim ve dokü-
man paylaşımı için kullanılan sistem, 
Microsoft’un SharePoint depolarına 
entegre edilebiliyor. Benzer seçenek-
lere göre daha kurumsal bir havası 
olan Yammer, kullanıcının alan adına 
tanımlanıyor. Yani sirketiniz.com.tr 
adresinden girilebiliyor.
Hem ekip hem de bireysel kullanım 
için seçenekler sunan platform, Office 
dosyaları, PDF, görüntü ve videolarda 
paylaşma, yorum yapma, ortak çalış-
ma imkânı sunuyor. Dosyalar resmi 

içerik olarak tanımlandığında ise yal-
nız okunur hâle getiriliyor ve arama-
larda üstte çıkıyor.

ASANA
Bir başka proje yönetim sistemi de, 
Trello. Görev odaklı bir sistem olduğu 
için, çalışanlara işlerinin atanmasını, 
bitiş tarihlerinin belirlenmesini ve bu 
görevlerle ilgili konuşmalar yapılabil-
mesini sağlıyor.
Asana’nın takvim görünümü önünüz-
deki bitiş tarihlerini aylık düzende 
görmenizi sağlıyor. Yazılımda bir ge-
nel pano da mevcut; çekici grafikler 
projelerin durumunu görselleştirir-
ken, proje yöneticilerinin iş yoğunluk-
larını planlamasını ve son dakikaya 
kalmamalarını kolaylaştırıyor.
Her takım üyesinin bir gelen kutusu 
bulunuyor. Burada hangi görevlerin 
kendilerine atandığını ya da grup di-
yaloğunda kimin ne yaptığı ve yorum-
lar görülebiliyor. Dosya eklentileri de 
bu konuşmalara eklenebiliyor, ancak 

100 MB’lık bir boyut kısıtı var. Daha 
büyük dosyalar ise Dropbox ve Google 
Drive’a yüklenebiliyor.
Asana 15 kişilik ekiplere kadar ücret-
siz kullanılabiliyor ama veri aktarma 
ya da sınırsız pano oluşturma gibi özel-
likler, kullanıcı başı aylık ücret öde-
nen Premium hesap ile etkinleşiyor.

TEAMWORK
Bir başka proje yönetim sistemi olan 
Teamwork, hiyerarşi sistemine önem 
veren bir görev aracını merkeze alıyor. 
Her projenin alt projeleri, kendine has 
ayarları olabiliyor. 
Görev listeleri özel seçildiğinde, hassas 
veriler belirli kişilerin görebileceği şe-
kilde kısıtlanabiliyor. Böylece finansal 
detaylar gibi kritik bilgiler sadece bil-
mesi gerekenlerce görülüyor. Ayrıca gö-
revlere önkoşullar atanabiliyor. Böylece 
A işi yapılmadan önce B’nin tamamlan-
ması gerekiyorsa, bunu ayarlayabiliyor-
sunuz. 
Gantt şeması kullanan yazılım, projele-
rin tıkandığı noktaları proje yöneticile-
rine göstererek süreç kalitesini artırı-
yor ve kaynak israfını önlüyor. İletişim 
araçları içinde grup ve özel mesajlaşma, 
yorumlar, not defterleri yer alıyor. Ayrı-
ca faturalama araçları da e-postaya olan 
bağımlılığı azaltıyor. İlk 30 gün ücretsiz 
kullanım hakkı veren Teamwork, proje 
ve alan başı fiyatlarla satılıyor. 

İnternetin ilk yıllarından 
kalan bir alışkanlıkla 
elektronik posta gönderip 
almayı sürdürüyoruz. 
İşlerimiz, kişisel 
hayatımız birçok konuda 
e-postalara bağlı. Ancak 
bizi yavaşlatan ve 
verimliliğimizi düşüren bu 
sistemin yerini alabilecek 
alternatifler var.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

VERİMLİLİĞİNİZİ E-POSTAYA 
KURBAN ETMEYİN!

İç iletişimde verimsizliği ile daha çok masaüstü 
sistemlerin zamanında kalan e-posta, günümüzün 

mobil dünyasında daha iyi seçeneklerle yer 
değiştirmek zorunda.

2
0. yüzyılın teknolojisi e-posta, 
artık yaşını göstermeye başla-
dı. İç iletişimde verimsizliği ile 
daha çok masaüstü sistemle-
rin zamanında kalan e-posta, 

günümüzün mobil dünyasında daha 
iyi seçeneklerle yer değiştirmek zo-
runda. Bir düşünsenize, akıllı telefo-
nunuzdan e-posta ekleri indirmeye 
çalışırken kaç kez hayata küstünüz?
E-postanın yerini alabilecek farklı ile-
tişim araçlarını bir araya getirirken, 
küçük bir şirketten büyük bir kuruma 
kadar her büyüklükte işin gereklerini 
yerine getirmesine dikkat ettik. Mo-
dern, mobilde çalışmaya hazır ve mo-
bilin yeteneklerinden faydalanabilen, 

e-postadan çok mesajlaşmaya alışık 
nesillerin ihtiyaçlarına yanıt verebi-
len; bunları yaparken de, diğer yandan 
verimliliği artırarak, genç çalışanların 
konsantrasyonunu koruması gereki-
yordu. Bahsedeceğimiz seçeneklerin 
avantajları olduğu gibi dezavantajları 
da var, dolayısıyla bunlara bakarak 
hangi iş için daha uygun olduklarını 
görebilirsiniz.

SLACK
Gerçek zamanlı bir sohbet sistemi 
olan Slack, ekip iletişimini vurgulayan 
bir yazılım. Farklı kanallar oluştur-
manız mümkün, böylece alt ekipler ya 
da projeler için bunları kullanabilir-

siniz. Ayrıca çalışanlar da özel mesaj 
kutularına sahip, böylece anında bir 
başkasıyla birebir diyaloğa girilebili-
yor. Slack ayrıca doküman yüklemeye 
de olanak sağlıyor. Üstelik Dropbox, 
Google Drive gibi bulut depolama ile 
Twitter gibi üçüncü taraf hizmetlere 
entegre olabilme özelliğini de taşıyor.
Tıpkı eski sohbet sunucularında ol-
duğu gibi kanallar oluşturabildiğinizi 
söylemiştik. Slack’in bir özelliği de 
özel kanalları desteklemesi. Bu ka-
nallardaki konuşmalar da sadece ka-
nalın üyelerince görülebiliyor. Slack 
sisteminin yöneticisi dahi, gruba üye 
değilse, buradaki mesajları göremiyor. 
Böylece gizlilik içeren yazışmalar bu-
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lük ve rahatlığın getirdiği riskleri iyi 
bilmek gerekiyor. Psikologlar ve pe-
dagoglar bu konuda hemfikir. Uzman 
Psikolog Burcu Aksungur, ‘çocukların 
sınırlı sayıda ve bazı halleri hariç fo-
toğrafları yayınlanabilir’ görüşünde. 
Çocuğun havuz, deniz, banyo fotoğraf-
larının yayınlanmasının çok sakıncalı 
olduğuna dikkat çeken Aksungur, 
“İleride çocuklarınızı utandıracak 
fotoğraf paylaşmayın.” diyerek uya-
rıyor. Peki, çocuğun hangi fotoğrafları 
sosyal medyada yer almamalı, çocu-
ğunuzun fotoğraflarını paylaşırken 
nelere dikkat etmelisiniz? İşte uzma-
nından uyarılar: 

Banyo, deniz, havuz fotoğrafları
Çocuğunuzun banyo yaparken, deni-
ze girerken çıplak fotoğraflarını pay-
laşmayın. Normal biri için son derece 
normal, masum, eğlenceli olan bu 
fotoğraf, çocuk pornocuları için en 
önemli malzeme. Ayrıca çocuğunuz 
ileriki yaşlara geldiğinde bu fotoğraf-
lar onu utandırabilir. Unutmayın ek-
lediğiniz bir fotoğraf siz silseniz bile 
sonsuza kadar bir yerlerde kalabilir!

Hasta halleri
Aslında çoğumuz kötü anlarımızı baş-
kalarının görmesini istemeyiz. Çocu-
ğunuzun hasta, yaralanmış, mutsuz 
hallerini sosyal medyada yayınlayıp 
başkalarının dikkatini çeken anne 
baba kendisini sorgulamalı. Farkında 
olmadan çocuğu üzerinden ilgi çek-
meye çalışıyor olabilir!

Çocuğunun sorunlu davranışlarını 
paylaşmak
Bazı anne babalar bilerek yada bil-
meyerek çocuklarını gülünç duruma 
düşürecek yada alay konusu olmasına 
online utandırmaya yol açacak payla-

şımlarda bulunabilirler. Aile içi gizlili-
ği, mahremiyeti, çocuğun kişisel sınır-
larını bozacak anılar paylaşılmamalı.

Bebeklik
Şu anda bebek bile olsa ileride büyü-
yecek, çocuk, genç ve yetişkin ola-
cak. İleride utanmasına yol açacak 
örneğin ‘çiş yaptığı anlar’ gibi yayın-
lardan kaçınılmalıdır. Tuvalette iken 
çekilmiş fotoğrafları varsa sosyal 
medyada yayınlamak yerine kendi 
özel albümünüzde tutabilirsiniz.

Çocuk hakkında özel bilgiler
Kötü amaçlı kişilerin kullanabileceği 
bilgileri paylaşmamak gerekir. Ör-
neğin, ‘evde tek başına bizi bekleye-
biliyor’, ‘okuldan eve yürüyerek tek 
başına gelebiliyor’, ‘aferin oğluma, 
kardeşine biz yokken bakıyor’ gibi 
bilgileri kimlerin kötü niyetle kulla-
nabileceğini bilemezsiniz. Kurumsal 
sayfalar hariç özel telefonunuz, ad-
resiniz gibi bilgiler başınıza olmadık 
sorunlar açabilir.

Başkalarının fotoğrafları
Başkasının çocuğunun fotoğrafını 
yayınlamadan önce düşünmek gere-
kir. Onun ailesi buna izin verip ver-
meyeceği, rahatsız olup olmayacağı 
iyi düşünülmelidir. O yüzden izni 
olmadan hiç kimsenin fotoğrafı pay-
laşılmamalı. 

Akran zorbalığına maruz kalan 
çocuk
Eğer çocuğunuz başka çocukların zor-
balığına maruz kalıyorsa bir kriz planı 
yapın. O çocukların ebeveynleri, okul 
yetkilileri ve gerekirse yasal mercile-
re ulaşmaya çalışın ve hemen önleme-
nin yolunu bulun. Bu konuda çocuğu-
nuzu suçlayarak zaman harcamayın.

Nasıl algılanıyor?
Bazı ebeveynler, öğretmenler bir 
çocuk için normal, doğal davranış 
ancak yetişkin gözüyle komik olan 
görüntüleri yayınlıyorlar. İzleyenler 
için komik, eğlenceli gelen bu hal-
ler çocuk için şimdi ya da gelecekte 
kâbus olabilir. Buradaki ölçüt, görün-
tünün nasıl algılanacağını iyi süzme-
nizdir. Çocuğun, doğaya, insanlığa, 
yaşama dair olumlu değerleri sunan 
görüntü ve mesajlarda sorun yoktur. 
Sorun, yanlış anlaşılabilecek, alay 
konusu olabilecek, tartışmaya yol 
açabilecek mesajları içeren payla-
şımlardır.

Çocuklarına ait fotoğrafları sosyal medyada yayınlamak anne-babaların 
sıklıkla yaptığı bir davranış... Ancak pedagoglar ve psikologlar anne-babaları, 

fotoğraf paylaşımının tehlikelerine karşı uyarıyor. 
YAZI BERİL ŞEN 

ÇOCUĞUNUZU SOSYAL MEDYA 
YILDIZI YAPMAYIN!

Yayınlanan kimi fotoğraf çocuğun psikolojisini 
etkilerken ilerde çocuk tacizine de maruz 

kalınabileceği uyarısında bulunuluyor.

S
osyal medyada çocukların 
fotoğrafını paylaşmak, son 
zamanların çokça tartışılan 
konularından biri... Kimi anne 
ilk ultrason fotoğrafından 

başlayarak neredeyse bebeğin her 
halini yayına veriyor. Doğumu, banyo-
su, uyuması, emeklemesi, konuşması, 
doğum günü partileri, özel anlar gibi 
birçok anını yayınlamak bazı annele-

rin en büyük hazzı. Üstelik kiminin o 
kadar fazla takipçisi var ki bebekler 
şimdiden sosyal medyanın yıldızı! 
Peki, keyifle yapılan bu paylaşımların 
hem çocuk psikolojisinin olumsuz et-
kilenmesine hem de cinsel istismara 
davetiye çıkardığını biliyor musunuz?
Çoğu anne-baba bu davranışının so-
nucunun farkında değil. Ayrıca birçok 
kişi yayınladıkları fotoğrafları kimle-

rin görüp kimlerin göremeyeceği ko-
nusunda sosyal medya gizlilik ayar-
ları konusunda da bilinçli değil. Bu 
nedenle internet üzerinde bir çocu-
ğun nelerinin paylaşılmaması gerek-
tiği konusunu birçok aile es geçiyor. 
Eskiden nazar değer diye kaçınılan 
birçok durum günümüzde övünülen 
bir durum olarak algılanabiliyor. Gü-
nümüz online yaşamın verdiği özgür-
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Kimi ünlü, safariye merak 
salarak Afrika tatiline 
çıkarken, çoğu ünlü isim 
de özel tekne ve yatıyla 
kıyı şeritlerine demir 
atmış durumda.
YAZI BERİL ŞEN

ÜNLÜLERİN TATİL ROTALARI 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Y
azın gelmesiyle birlikte televizyon 
dünyasının renkli simaları soluğu 
sahil şeritlerinde aldı. Her yıl olduğu 
gibi bu sene de Bodrum ve Çeşme ün-
lülerin uğrak mekânı. Kimi ünlü sa-

fariye merak salarak Afrika tatiline çıkarken, 
çoğu ünlü isim de özel tekne ve yatıyla kıyı şe-
ritlerine demir atmış durumda. İşte yatlarıyla 
güneşin ve denizin tadını çıkaran sanat dünya-
sının ünlü yıldızları ve tatil rotaları... 

32               AGUSTOS 2016   AGUSTOS 2016                          33

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM



34               AGUSTOS 2016   AGUSTOS 2016                          35

ŞAHAN GÖKBAKAR 
AYNI MODELDEN IKI 
MOTOR-YATI VAR
Kısa bir süre önce evlendiği 
Selin Ortaçlı’dan bir çocuk 
sahibi olan Şahan Gökbakar, 
güneşli havaların kıymetini 
bilenlerden. Ünlü komedyen 
şu sıralar eşi Selin Gökbakar 
ve oğlu Deniz Efe 
Gökbakar’la Bodrum’da 
tatilin tadını çıkarıyor. Yatlara 
merakıyla bilinen ünlü 
komedyenin iki aynı marka 
ve modelde motor-yatı var. 
Yatlardan biri Turgutreis 
D-Marin’de diğeri ise 
Kalamış Marina’da demirli. 
Geçtiğimiz kasım ayında 
dünyaya gelen oğlu Deniz 
Efe’nin yattaki anlarını 
fotoğraflayan ünlü 
komedyen her yıl olduğu 
gibi bu sene de yat 
tatilinden vazgeçmiyor. 

ERKAN 
PETEKKAYA
AILE BOYU SAFARI
Paramparça dizisinin 
ünlü oyuncusu Erkan 
Petekkaya dizinin sezon 
finaline girmesiyle 
birlikte soluğu ailesinin 
yanına aldı. Bu yıl farklı 
bir tatil seçeneğiyle 
Afrika’ya giden ünlü isim 
eşi Didem Hanım ve 
oğluyla birlikte 
Zanzibar’ın ardından 
Tanzaya’ya geçti. Tatilini 
safari yaparak geçiren 
aile, geceleri de çölde 
kamp yaparak geçiriyor.    

RAHMİ KOÇ
LÜKS TEKNE ONDAN SORULUR
Türkiye’nin en zengin iş adamlarından olan Rahmi Koç, ‘Nazenin 5’ isimli 
süper lüks bir yata sahip. 45 metre uzunluğunda olan yat ‘Dünya Süper 
Yat Ödülleri’ ve ‘45 Metre Üstü En İyi Yat’ kategorisinde diğer rakiplerini 
geride bırakarak ‘Jüri Özel Ödülü’ almıştı. Koç, yatıyla tatile çıkmayı çok 
seviyor ve basında da sık sık Koç’un tatil rotası haberleri yapılıyor. 
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OKTAY KAYNARCA 
ADI ‘SADE’ KENDI LÜKS
Ünlü dizi oyuncusu Oktay 
Kaynarca da yat meraklısı 
ünlülerden. ‘Sade’ adını 
verdiği yatı ismine nazaran 
oldukça lüks... 21 metre 
uzunluğunda ve özel 
tasarımdan oluşan yat için 
ünlü oyuncu 750 bin lira 
harcamış. Yatın teknik 
özelliklerine dokunmayarak 
iç dizaynını tamamen 
değiştiren Kaynarca, 
yaratıcılığını teknesine 
yansıtmış. Yatı 2 buçuk 
milyon avroya satın alan 
Kaynarca yaz tatilini yatını 
demirlediği Bodrum 
Bitez’de geçiriyor. 

PINAR ALTUĞ-
YAĞMUR ATACAN

YATI KIZININ ADINI 
TAŞIYOR

Ünlü manken ve dizi 
oyuncusu Pınar Altuğ 
ve eşi Yağmur Atacan 
her yıl olduğu bu yıl da 

Bodrum-Çeşme 
istikametinde yatıyla 

demirleyenlerden. 
Reklam ve dizilerden 

kazandığı parayı 
tekneye yatıran ünlü 

çift, tatillerini geçtiğimiz 
yıllarda aldıkları ve ‘H2O’ 

ismini verdikleri 
yatlarında geçiriyor. 

Ünlü çift, kızları Su’nun 
ismine ithafen aldıkları 
yattan sonra başka bir 

ticari işe de el attı. Tekne 
ve yat malzemeleri 

tasarlayan çiftin, yat 
sahibi ünlü birçok isim 

müşterisi.     

ACUN ILICALI
EN PAHALISI ACUN’DA 
Aston Martin, Bentley gibi arabaları olan TV kanalı sahibi, yapımcı ve 
sunucu Acun Ilıcalı yatlara da meraklı. İstanbul’da olduğu dönemlerde 
sık sık arkadaşlarının yatlarında kalan Ilıcalı, tatilini ise Sea Ray 470 
Sundancer marka yatında geçiriyor. Yatın toplam değeri ise 1 milyon 
100 bin lira. 24 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki yatta her 
türlü konfor mevcut. Ilıcalı, çekimlerden fırsat bulduğunda çocukları ve 
eşiyle Bodrum koylarını geziyor.
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ATA DEMİRER
BOZCAADA TUTKUNU
Denize ve teknelere meraklı 
ünlülerden biri de Ata 
Demirer. Yıllardır her mayıs 
ayında, teknesine atlayıp 
Bozcaada’nın yolunu tutan 
komedyen, adaya teknesini 
demirleyip sonbahara kadar 
teknede yaşıyor. Ata 
Demirer 9 metre 
uzunluğunda 2 kamaralı, 
yelkenli guletini 1999 yılında 
50 bin liraya satın aldı. 
Teknesinin adını 'Küçük 
Orfoz' koyan Demirer, her yıl 
Boat Show’a uğrayıp lüks 
tekneleri incelese de ilk göz 
ağrısı mütevazı teknesinden 
ve Bozcaada’dan 
vazgeçmiyor.

CEM YILMAZ
TEKNEYLE DÜNYA 

TURU YAPACAK
Şovmen Cem Yılmaz’ın 

lüks otomobil 
tutkusunu bilmeyen 

yok. Yılmaz, denizde de 
karadaki kadar havalı 

olmayı beceriyor. 1 
milyon lira değerinde 18 
metre boyunda lüks bir 

yatı olan Cem Yılmaz, 
yatına çocukluğunun 

geçtiği Samatya’nın 
adını vermiş. Boşandığı 

eşi Ahu Yağtu ve oğlu 
Kemal Yılmaz’la bu 

sıralar Bodrum’da tatil 
yapan ünlü komedyenin 

tek hayali oğluyla 
dünyanın etrafını 

tekneyle dolaşmak. 
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SERDAR BİLGİLİ
TEKNE TATILI 
SEVIYOR
Beşiktaş Kulübü eski 
başkanlarından, iş adamı 
Serdar Bilgili de tatilini 
teknesinde yapmayı 
seven isimlerden. Hem 
Türkiye hem de yabancı 
ülkelerin kıyılarında 
demirleyen Bilgini’nin 
teknesinin ismi 
‘Extreme’. Sıfır modelleri 
4 milyon avro civarında 
olan tekneyi Bilgili, ikinci 
el olarak satın almış. 
Teknenin içi ise bir evde 
bulunacak tüm ihtiyaçları 
karşılayacak şekilde 
dekore edilmiş.

GANİ MÜJDE
HAYATI DENIZDE 

GEÇIYOR 
Uzun zamandır 

denizciliğe meraklı olan 
ve teknesinde ünlüleri 

ağırlayıp TV programı bile 
yapan Gani Müjde, 

Ha-Yacht adlı 
yelkenlisinde hayatını 

geçiyor. Hayat Bilgisi’nin 
senaristi Müjde, yatı 

diziden kazandığı parayla 
aldığı için adını özellikle 

'HaYacht' koymuş. 
Müjde’nin yatının fiyatı 

80 bin avro (yaklaşık 165 
bin lira). Denizciliğe 

meraklı olan Gani Müjde 
de teknesini vazgeçilmez 

tatil mekânı Bodrum’a 
demirleyenlerden. 
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G
ece on iki, bizim Yaşar kah-
vede taş diziyor ama tadı 
tuzu yok, yanlış bitiyor, 
taşı yanlış atıyor, okeye 
dönüyor farkında değil, 

taş çekerken ortadaki dizili taşları 
dağıtıyor, yancı hakkı olarak uyar-
sak da kar etmiyor, bu arada eşiyle 
konuştuğu belli, evde bir hastanın 
olduğu belli, hem oynuyor, hem 
de zırt pırt telefonla konuşuyor, 
sonunda sordum, Yaşar hayırdır 
ne oldu, Mehmet abi, bizim kedi 
rahatsızlanmış, yavru yazık, yeni 
almıştık, kusuyormuş, hanım çok 
üzülmüş, ne yapalım kediyi şimdi? 
Dur Yaşar, bir dakika bekle, hemen 
bizim meşhur kedi hekimi Tarkan’ı 
arıyorum, abi, bu saatte senin has-
tanenin acili çalışıyor mu, evet abi 
diyor, 24 saat açık. Bizim bir arka-
daş gelecek diyorum, adını soyadını 
vererek, kedisi rahatsızlanmış, ya-
zık yavruymuş, kusuyormuş, arka-
daş perişan diyorum, Pet Shoptan 
mı almışlar diyor, öyle mi Yaşar 
diyorum, evet abi, bir hafta önce al-
dık, çok tatlıydı diyor, Yaşar’a adre-
si veriyorum, taş dizmeyi bırakıyor 
garibim, yengeye kahveyi tarif edi-
yor, yenge geldi, hastaneye gittiler, 
bir iki saat sonra biz evimize gittik, 
sabaha karşı Tarkan’dan bir mesaj, 
abi hastayı kaybettik! Hasta dediği 
bizim Yaşar’ın kedisi…

Lafı uzattığımın farkındayım da, 
Ankara’da bir kedi hastanesi olduğu-
nu, bunun 24 saat açık bulunduğunu, 
uzman hekimler istihdam ettiğini, 
tam teşekküllü olduğunu, ameliyat-
hanesinin, yoğun bakımının bulun-
duğunu, yatak kapasitesinin fena 
olmadığını, hatta misafir kediler için 
kedi oteli görevi gören birimlerinin 
olduğunu, müşteriye karşı, af bu-
yurun hastaya ve hasta yakınlarına 
karşı güler yüz, ilgi ve itina göste-
rildiğini, sokakta araç altında kalan, 
sokak köpeği saldırısına uğrayan, 
insanlıktan çıkmış iki ayaklılar ta-
rafından şiddet gören, satanist ruh-
luların gazabına uğrayan kedilere 
ücretsiz baktığını, sahipsiz kedilere 
sahip bulduğunu söyleyerek yazıya 
başlamak istemedim. 
Hem Ankara’daki bu kedi hastanesi 
Türkiye’nin ilk ve tek kedi hastane-
si unvanını taşıyor, arada bir yaralı 
köpeklere baktığı da oluyor lakin 
hastanemiz bir ihtisas hastanesi, 
yoksa papağan tedavi ettiğine bile 
şahitliğimiz vardır.
Papağan demişken, hastanenin ge-
dikli papağanı Yakup yakında hak-
kın rahmetine kavuştu, Ankara’daki 
hayvan mezarlığına törenle defne-
dildi, hastanede birkaç gün matem 
havası esti, her ölen gibi kırkı çık-
madan unutuldu, kendi gitti adı kal-
dı bahtiyar hesabı oldu filan…

Uzatmayalım, Ankara’da dört başı 
mamur bir kedi hastanesi vardır, 
bu hastanede hasta yakınlarına 
kahve de ısmarlanır ayrıca, hasta-
nenin arka bahçesinde bir üst kata 
çıkan merdiven çiçek bahçesi gi-
bidir, kediniz rahatsızsa sağlığına 
kavuşturulur, güler yüzle taburcu 
edilir, hem sadece Ankara’daki ke-
dilere bakmaz, Türkiye’nin dört bir 
yanından kedisini tedavi ettirmek 
için Ankara’ya gelenler vardır, yine 
filan…
Bütün bunlar, anasından kedilerin 
derdine deva bulmak için doğmuş 
desek isabet buyuracağımız veteri-
ner hekim, kedi dostu, Tarkan Özçe-
tin sayesindedir. Hastane onun has-
tanesidir. Hem Tarkan, Ankara’da 
Kedici adında bir mecmua çıkar-
makta, hastane dışında geçirdiği 
zamanlarda gördüğü kedi güzelleri-
nin fotoğraflarını çekip kedici namlı 
sosyal paylaşım sitelerinde paylaş-
maktadır.
Ankara’da bir kedi hastanesi, bir 
Kedici dergisi, binlerce kedi sever, 
yaralı kediler olduğundan haberiniz 
yoktu tabii… Şimdi oldu. Adres mi 
istiyorsunuz?
Meclis’in arkasında Güvenlik Cad-
desi var ya hani, işte orda… Kedi 
sevmek için de gidebilirsiniz, illa 
kedinizin hasta olması gerekmi-
yor.

Ankara’da dört başı mamur bir kedi hastanesi vardır. Kediniz rahatsızsa 
sağlığına kavuşturulur, güler yüzle taburcu edilir, hem sadece 

Ankara’daki kedilere bakmaz, Türkiye’nin dört bir yanından kedisini 
tedavi ettirmek için Ankara’ya gelenler vardır.

YAZI MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

ANKARA’DA BİR KEDİ HASTANESİ

Ankara’da bir kedi 
hastanesi, bir Kedici 

dergisi, binlerce 
kedi sever, yaralı 

kediler olduğundan 
haberiniz yoktu 

tabii…
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sındaki duruşlarını iyileştirmek için 
proaktif adımlar atma konusunda da 
zorlandığını gösteriyor. Toplamda 
ankete katılanların %45'i, siber risk 
kataloglama, değerlendirme ve hafif-
letme becerilerini "yok" veya "geçici" 
olarak nitelendirirken sadece %24, 
bu alanda olgun olduklarını rapor 
etti. “Siber Risk İştahı”, yani karşı-
laşılan riskler ve bunların kurumlar 
üzerindeki potansiyel etkisini he-
saplayamamak, hafifletme çabaları 
ve yatırıma öncelik vermeyi zorlaş-
tırıyor. Ancak bunlar güvenliğini ve 
risk duruşunu iyileştirmek isteyen 
her kurum için temel adımlar.
İki yıldır anket sonuçları, CSF'nin 
orijinal hedef kitlesi olan kritik alt-
yapı operatörlerinin, şu anki olgun-
luk seviyelerinde ileriye doğru nasıl 
önemli adımlar atması gerektiğini 
vurguluyor. Kamu ve enerji kurum-
ları, gelişmiş veya avantajlı olarak 
derecelendiren sadece %18 katılım-
cı ile ankete katılan sektörler arasın-
da en alt sırada yer aldı. Havacılık ve 
savunma endüstrisindeki kurumlar, 
gelişmiş veya avantajlı becerilere sa-
hip olduğunu söyleyen %39 oranında 
katılımcı ile açık ara en yüksek ol-
gunluk seviyesini rapor etti. Karşı-
laştıkları çok sayıdaki siber saldırı 
nedeniyle sıklıkla endüstriye yön 
verdiği söylenen finansal hizmet ku-
rumları, %26 oranında iyi hazırlan-
mış olarak derecelendirerek ortada 
yer aldı. Bu oran geçen yıl ortaya 
çıkan %33 oranına göre önemli bir 
düşüş anlamı taşıyor.

kapsamlı stratejiler oluşturması ve 
harekete geçmek için bir ihlali bek-
lememesi gerekiyor." dedi.

Saldırıya uğrayan şirketlerin güvenlik 
önlemleri gelişiyor
RSA Siber Güvenlik Yetersizliği 
Endeksi'nin sonuçları, sıkça gü-
venlik olayları tespit eden ve dene-
yimleyen kurumların becerilerinin 
gelişmiş veya avantajlı olma ihti-
malinin %65 daha yüksek olduğunu 
ortaya çıkardı. Bu da düzenli olarak 
güvenlik tehditleriyle uğraşan ku-
rumların güvenlik programlarını 
desteklemek için aldıkları önlemleri 
hızlandırdığını ve sonuçta bu konu-
daki becerilerini olgunlaştırdıkla-
rını gösteriyor. Kuruluşlar, önleyici 
stratejiler uygulamaya odaklanmalı 
ve tespit ve tepki gibi önemi artan di-
ğer becerilere göre bunu geliştirmeyi 
bir öncelik haline getirmeli.
2015 anketinden bu yana en önem-
li değişikliklerden biri, olgun si-
ber güvenlik programlarına sahip 
kurumların sayısındaki artış oldu. 
Avantajlı beceriler rapor eden ku-
rumların yüzdesi - en yüksek kate-
gori - önceki endeksin yarısından 
fazla artarak yüzde 4,9'dan yüzde 
7,4'e ulaştı. Ancak kurumların genel 
siber güvenlik hazırlık algısı, ye-
rinde saymaya devam ediyor. Ciddi 
siber güvenlik açığı riskine maruz 
olduğunu rapor eden katılımcıların 
sayısı, yaklaşık %75'te sabit ka-
larak güvenlik hazırlığına "sahip 
olanlar ve olmayanlar" arasındaki 
artan eşitsizliği ortaya koyuyor. 

Şirketlerin yüzde 45’i siber riskleri 
tanımlayamıyor
Anket, aynı zamanda kurumların 
siber güvenliklerini ve risk karşı-

becerileri çok yetersiz kalıyor. Ku-
rumların neredeyse yarısı temel IR 
becerilerini "geçici" veya "yok" olarak 
belirtti. Bununla birlikte, işletmele-
rini etkileyen bir güvenlik tehdidiyle 
bir kez karşılaşmış olan kurumların, 
siber güvenlik yetenekleri artıracak 
programlara önem verdiği görülüyor. 
Anket, aynı zamanda çoğu kuruluşun 
siber riskin faaliyetlerini nasıl etkile-
yebileceğini anlamadıkları için siber 
güvenliği iyileştirme çabalarında zor-
luk çektiğini gösteriyor.
Siber güvenlik araştırmasına göre 
her boyuttan, her sektörden ve her 
coğrafyadan kurumun karşılaştığı 
tehditlere karşı hazırlıksız hisset-
tiğini belirten EMC Güvenlik Birimi 
RSA Başkanı Amit Yoran, "Güvenlik 
konusunda düşünme şeklimizi de-
ğiştirmemiz, sadece engellemekten 
fazlasına odaklanmamız, tespit ve 
tepkiyi vurgulayan bir strateji geliş-
tirmemiz gerekiyor. Kurumların er-
kenden yeni gündemler belirlemesi, 

E
MC Güvenlik Birimi RSA, Siber 
Güvenlik Yetersizliği Endeksi 
yayınladı. Ortaya çıkan sonuç-
lara göre araştırmaya katılan 
şirketlerin %75'inin, ciddi 

derecede siber güvenlik riskine ma-
ruz olduğu görüldü. Daha önce siber 
saldırıya maruz kaldığını rapor eden 
kurumlar, gelişmiş siber olgunluk 
becerilerine sahip olma ihtimali %65 
daha yüksek. Ankete katılanlardan 
yarısı, tehditlere karşı tepki beceri-
lerini ya "geçici" ya da "yok" olarak 
niteliyor. Kamu ve enerji kuruluşları, 
siber hazırlık konusunda tüm sektör-
ler arasında en alt sıralarda yer alıyor. 
Amerika kıtası, genel siber olgunlukta 
hem APJ (Asya-Pasifik-Japonya) hem 
EMEA'nın (Avrupa-Orta Doğu-Afrika) 
gerisinde yer almaya devam ediyor. 
EMC Güvenlik Birimi RSA, çevreye 
dayalı çözümlerdense tespit ve tep-
ki teknolojilerine yatırım yapan 
kurumların siber tehditlere karşı 
daha iyi bir savunma kurduğu-
nu gösteren veriler yayınladı. 
Yılda bir kez yapılan ve 81 ül-
keden, 24'ün üzerinde sektör-
den 878 katılımcının anket so-
nuçlarını bir araya getiren ikinci 
RSA Siber Güvenlik Yetersizliği En-
deksi, geçen yılki katılımcı sayısı-
nın iki katından fazlasına ulaştı. 
Rapor, üst üste iki yıldır ger-
çekleştirilen anketin bu yılki 
katılımcılarının %75'inin ciddi 
şekilde siber güvenlik riskine 
maruz olduğunu gösterdi. Özel-
likle Tehditlere Karşı Verilen Yanıt 
(Incident Response - IR) alanındaki 

Şirketlerin kendi savunmalarına duydukları aşırı güven, tehditler karşısında 
verilen yanıtların geliştirilmesinde dezavantaja dönüşüyor.

KURULUŞLARIN %75'İ CİDDİ 
SİBER TEHDİT ALTINDA!

MC Güvenlik Birimi RSA Başkanı Amit Yoran

Siber güvenlik araştırmasına göre her boyuttan, her 
sektörden ve her coğrafyadan kurum, karşılaştığı 

tehditlere karşı hazırlıksız hissediyor. 
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e-arşiv sistemi, tüm süreç ve işlem-
leri dijital ortama taşıyarak maddi 
yükleri tamamen sıfırlıyor. 

e-Fatura ve e-Arşiv kullanmak 
zorunlu
İnternet üzerinden mal ve hizmet sa-
tışı yapan ve 2014 yılı cirosu 5 milyon 
TL ve üzeri olan tüm mükelleflerin 
1 Ocak 2016 itibari ile e-arşiv uygu-
lamasına geçmeleri ile birlikte, son 
kullanıcıların hayatında daha fazla 
e-arşiv faturası girmeye başladı.

Şirketlerin masraflarını 300’de 1’e 
indiriyor
İşletmeler e-arşiv fatura ile tüm fatu-
ralarını dijital ortama taşıyarak çok 
büyük avantajlardan faydalanırken 
kâğıt, mürekkep, zarf, postalama ve 
arşivleme gibi maliyetlerden tasar-
ruf edebiliyorlar. Bu çözüm ile sağ-
lanan fayda sonucunda, zorunluluk 
kapsamında olmayan işletmelerin de 
gönüllü olarak bu platform üzerinde 
yer aldıkları görülüyor. E-fatura, ba-
sım, arşivleme, kargo ve noter onay 
maliyetlerini azaltması, tek format 
ile raporlama ve denetim kolaylığı ve 
çevreci yapısıyla, zorunluluk dışında-
ki binlerce şirket tarafından da tercih 
ediliyor. E-fatura kullanan şirketler, 
birim başı ortalama 6 TL olan kâğıt fa-
tura maliyetlerini, 2 kuruşa (0,02 TL) 
kadar düşürerek ciddi anlamda ta-
sarruf ediyor. Böylece 1 tek basılı fa-
turanın masrafı ile 300 adet e-fatura 
gönderilebiliyor.

bir e-posta adresi açmalarını ve tüm 
e-fatura işlemlerinde aynı adresi 
kullanarak kendi e-fatura arşivleri-
ni oluşturmalarını öneriyor. Böylece 
gelen e-faturalar günlük e-posta tra-
fiğinden ayrı bir adrese yönleniyor. 
Ayrıca tüm e-faturalar aynı adreste 
depolandığı için aylık harcamalar, 
iade işlemleri, ürün garantileri gibi 
süreçler kolaylıkla hallediliyor.

Doğaya katkısı katlanarak artıyor
Şirketlerin kendi aralarındaki fatu-
ra trafiğinden daha fazlası şirketler 
ile son tüketiciler arasında yaşanı-
yor. Her yıl milyarlarca adet kesilen 
faturaların kâğıt masrafının ekono-
miye yüklediği ek masraflar bir yana, 
kâğıt, mürekkep ve bunların iletim 
masraflarının doğaya bindirdiği yük 
de çok fazla. Elektronik faturalar ve 

3386 işletmenin kayıtlı olduğu 
e-Arşiv uygulaması, özellikle pera-
kende sektöründeki son kullanıcılar 
için büyük kolaylıklar barındırıyor. 
FIT Solutions, e-arşiv ve e-fatura sis-
temlerinin yalnızca şirketlere değil, 
son tüketicilere de olan yararlarını 
şöyle açıklıyor:

Dolandırıcılığın önüne geçiliyor
Doğrudan son tüketicinin e-posta 
adresine gönderilen e-faturalar, ba-
sılı bir faturanın tüm kanuni geçer-
liliğine sahip. Değiştirilemeyen ve 
üzerinde oynama yapılamayan bu 
faturalar elektronik ortamda kont-
rol edilip gönderildiği için herhangi 
bir dolandırıcılık veya kanunsuz bir 
durum yaşanmıyor.

Fatura kaybetme derdi bitiyor
Tüketiciler bu kontrol mekaniz-
ması ile faturalara daha da güvenir 
hale geliyorlar. Elektronik ortamda 
gönderilen faturaların çok önemli 
avantajlarından birisi de, her zaman 
e-posta kutusunda durmaları ve ihti-
yaç anında basit bir arama ile hemen 
bulunabilmeleri. Bu sayede ürün iade-
si, garanti süreçleri veya fatura itiraz-
larında faturayı kaybetmek veya kötü 
düzenlenmiş bir fatura ile uğraşma 
derdi son buluyor.

e-Faturalar için ayrı e-posta kutusu
Çoğu şirket müşterilerine, sırf 
e-faturalarını biriktirmeleri için ayrı 

E-arşiv fatura, bir işletmenin satış ilişkili tüm         
kâğıt faturalarını elektronik ortama taşıyan               

bir çözüm olarak öne çıkıyor. Son tüketiciye olan 
faydaları ile e-arşiv ve e-fatura sistemi,              

müşteri memnuniyetini artırıyor.

E-FATURANIN AVANTAJLARINI 
TÜKETİCİLER ÇOK SEVDİ

Değiştirilemeyen ve 
üzerinde oynama 

yapılamayan bu 
faturalar elektronik 

ortamda kontrol 
edilip gönderildiği 

için herhangi bir 
dolandırıcılık veya 

kanunsuz bir durum 
yaşanmıyor.

Ş
irketlere sağladığı birçok fayda 
ile giderek daha çok yaygınlaşan 
e-fatura ve e-arşiv uygulamaları, 
tüketiciler için de birçok avantaj 
barındırıyor. Şirketler, müşteri-

lerine daha güvenli ve daha kolay işlem 
yapılabilen elektronik faturalar sunabili-
yorlar. Tüketiciler faturalarını kaybetmi-
yor, istedikleri anda erişebiliyor ve fatura 
gerektiren işlemleri çok daha hızlı yapa-
biliyorlar. E-arşiv fatura bir işletmenin sa-
tış ilişkili tüm kâğıt faturalarını elektro-
nik ortama taşıyan bir çözüm olarak öne 
çıkıyor. Son tüketiciye olan faydaları ile 
e-arşiv ve e-fatura sistemi, müşteri mem-
nuniyetini de artırıyor.
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öğretimi ve Türkoloji Projesi kapsa-
mında sağlanan desteklerle yaklaşık 
45.000’e ulaştırdı. 
 
Türkçe, modern dil öğretimi yöntem 
ve tekniklerine göre öğretiliyor
Kurslarda, kolaydan zora, genelden 
özele ve sarmallık ilkesine uygun dil 
öğretimi gerçekleştiriliyor. Teknoloji 
tabanlı öğretim süreci izleniyor, gö-
rüntülü ve sesli kaynakların kullanı-
mına önem veriliyor. Kurslarda öğre-
tim sistemi, Diller İçin Avrupa Ortak 
Çerçeve Metni'ne göre şekilleniyor. 
Türkçe öğretiminde dört temel dil be-
cerisine (dinleme, konuşma, okuma 
ve yazma) eşit oranda yer veriliyor. 
Genel Türkçe kurslarının yanı sıra 
özel amaçlı kurslar da düzenleniyor. 
İş Türkçesi, çocuklara yönelik Türk-
çe kursu, tercüme grupları, basın ve 
medya Türkçesi gibi kurslar bunlar-
dan sadece birkaçını oluşturuyor. 

okuma kitapları ve metinleri, video 
kitapları; etkileşimli sözlük, tema-
tik resimli sözlük, resimli konuşma 
kartları ve dil afişleri gibi sesli ve 
görüntülü materyaller hazırlıyor. Bu 
materyaller, 16 yaş üstü yetişkinlere 
ve çocuklara yönelik olmak üzere iki 
ayrı hedef kitle için geliştiriliyor.

Zaman ve mekân sınırı olmaksızın 
Türkçe öğretiliyor 
Kadim bir medeniyet dili olan Türk-
çe, sadece Türkiye’de değil dünya-
nın pek çok köşesinde konuşuluyor. 
Edebiyattan tarihe, müzikten eko-
nomiye çok geniş bir alanda parlak 
bir kariyer imkânı sunuyor. Dünya-
nın dört bir tarafından gelen Türkçe 
öğrenme talepleri hızla artıyor. Özel-
likle uzaktan kendi kendine Türkçe 
öğrenmek isteyenlerin ihtiyaçları-
nı giderecek paket programlar ve 
sanal Türkçe sınıfları oluşturmak 
amacıyla Uzaktan Türkçe Öğretimi 
çalışmalarına hızla devam ediliyor. 
Türkçenin Sesi Radyosu Projesiyle 

de Türkçe öğrenmek isteyen 
veya öğrenenlere internet 

aracılığıyla ulaşılması 
hedefleniyor.

Türkçe öğrenmede başarılı olan 
öğrenciler Türkiye’de ağırlanıyor
Her yıl Türkiye’de gerçekleştiri-
len Türkçe Yaz Okulu programıy-
la da öğrencilere yerinde Türkçe 
konuşma imkânı sağlanıyor. 2010 
yılından beri düzenlenen Türk-
çe Yaz Okulu’yla yüzlerce öğrenci 
Türkiye'de misafir ediliyor. Yaz 
Okulu öğrencileri her zaman unu-
tulmaz hatıralarla dönüyor ülke-
lerine... Türkçe öğrenen öğrenciler 
Türk kültürünü daha yakından ta-
nıyor. Türkiye’nin değişik yöreleri-
ne ait çeşitli kültür, sanat ve doğal 
güzellikleri yakından tanıma fırsa-
tını yakalayan öğrenciler, gittikle-
ri illerin gözde üniversitelerinde, 
alanında uzman öğretim görevlileri 
tarafından verilen Türkçe, Türkiye 
ve Türk kültürü seminerlerine de-
vam ediyor. Kursiyerler, gezi prog-
ramları kapsamında birçok tarihî, 
coğrafi ve kültürel mekânı yerin-
de tanıyor ve düğün, kına gecesi 
gibi geleneksel etkinliklere katı-
lıyorlar. Bu sırada geleneksel halk 
oyunlarını öğreniyor, ebru, çömlek 
gibi el sanatları kurslarına devam 
ediyorlar. 

tim Seti’nin zenginleştirilmiş kitap 
olarak dijital ortama aktarılması ile 
başladı. Bu sayede video, ses, ani-
masyon, çeşitli eğitici oyun ve uygu-
lamalar içeren adeta "Dijital Türkçe 
Öğretim Seti" oluşturuldu. Öğretmen-
lerin sınıf içi uygulamalarda akıllı 
tahta yardımıyla kullanabilecekleri 
Z-Kitap ilerleyen süreçte öğrencile-
re de mekân sınırı olmaksızın tablet 
veya bilgisayarla etkileşimli olarak 
dil öğrenme imkânı sunuyor.

45 bin öğrenci Türkçe öğrendi
Yunus Emre Enstitüsü, Türkçenin 
öğretilmesi amacıyla yurt dışındaki 
merkezlerinde çeşitli seviyelerde 
kurslar düzenliyor. Dünya gençliği-
ne daha yakın, daha kaliteli bir öğre-
tim hizmeti sunuyor. Bugüne kadar 
yaklaşık 26.000 öğrenciye Türkçe 
öğreten Yunus Emre Enstitüsü, bu 
sayıyı Türkçenin seçmeli ders olarak 

Türkçe öğretimi yeni araç-gereçlerle 
güçlendiriliyor
Türkçe öğretimini daha verimli 
hâle getirmek amacıyla Diller İçin 
Avrupa Ortak Çerçeve Metni'ne ve 
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi-
nin ilkelerine uygun ders kitapları, 
çalışma kitapları, öğretmen kılavuz 
kitapları, yardımcı okuma kitapları 
ve metinleri, basılı ve internet ta-
banlı sözlükler, bilgisayar tabanlı 
oyunlar ve sesli görsel ders araç ge-
reçleri hazırlanıyor.

Dersler teknolojik ve zengin 
materyallerle işleniyor
Derslerde öğrencilerin ihtiyaçları-
na cevap verecek nitelikte ve çağ-
daş yöntemlerden faydalanılarak 
hazırlanan temel ders araç gereçle-
rinin yanı sıra çeşitli yardımcı ders 
materyallerinin kullanımına da 
özen gösteriliyor. Seviyelendirilmiş 
okuma kitapları, Z-Kitap, etkileşim-
li sözlük, tematik resimli sözlük, re-
simli konuşma kartları, dil afişleri, 
altyazılı veya altyazısız kısa filmler 
gibi sesli ve görüntülü materyaller 
bunlardan bazıları...
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Eğitim 
Müdürlüğü, yabancı dil olarak Türk-
çe öğretimi faaliyetlerini daha ve-
rimli hâle getirmek amacıyla Avrupa 
Konseyi Ortak Dil Kriterleri’ne ve 
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi-
nin ilkelerine uygun olarak 
ders kitapları, çalışma 
kitapları, öğretmen 
kılavuz kitapları, 

T
ürkçenin öğretilmesi amacıyla 
yurt dışındaki merkezlerinde 
çeşitli seviyelerde kurslar dü-
zenleyen Yunus Emre Ensti-
tüsü, kullandığı teknolojik alt 

yapı ile Türkçe öğrenmeyi kolaylaştı-
rıyor. 2009 yılında faaliyetlerine baş-
layan Yunus Emre Enstitüsü, bugün 4 
kıtada 37 ülkede 45 merkeziyle dün-
yanın dört bir yanında hizmet verme-
ye devam ediyor. Enstitü, dil eğitimin-
de; bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon, 
tablet bilgisayarlar yoluyla dil öğreti-
mini kolaylaştırıyor. Teknolojik alet-
lerin dil öğretiminde kullanılmasıyla 
öğrenenlerin daha çok duyu organına 
hitap edilebiliyor ve öğretimin kalitesi 
artırılabiliyor. 
Yunus Emre Enstitüsü tarafından 
da bu amaçla Türkçenin dijital or-
tamda yabancı dil olarak öğretimi 
konusunda çalışmalar başlatıldı. Bu 
çalışmalar, Yedi İklim Türkçe Öğre-

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçeyi teknolojiyle buluşturuyor. Uzaktan Türkçe 
Öğretimi yoluyla isteyen herkes artık 7 gün 24 saat Türkçe öğrenebiliyor. 

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE 

TEKNOLOJİK DESTEK

Teknolojik aletlerin dil öğretiminde kullanılmasıyla 
öğrenenlerin daha çok duyu organına hitap 

edilebiliyor ve öğretimin kalitesi artırılabiliyor.
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Dijital Türkçe Öğretim Seti; görsel 
destekli, seslendirme kayıtlarından 
oluşan, tablet ve bilgisayarlarla her 
an, her yerde ulaşılabilen Türkçe 
eğitimi… 

Türkçe öğrenmek isteyenlerin yeni 
buluşma noktası Türkçenin Sesi 
Radyosu...

YEDI IKLIM TÜRKÇE 
ZENGINLEŞTIRILMIŞ KITAP (Z-KITAP) 

DÜNYA TÜRKÇE DINLIYOR



Akıllı kasklar, spor ayakkabılar, yüzükler, klimalar… Giyilebilir 
teknolojilerden sanal gerçekliğe, yapay zekâdan güvenlik teknolojilerine 
kadar her alanda güven duygusunu tetikleyen tasarımlara imza atılıyor.
YAZI SELİN AKGÜN

FÜTÜRİST TASARIMLAR GÜVEN 
DUYGUSUNU PEKİŞTİRİYOR

E
ğer gideceğiniz yeri bilmiyor-
sanız, akıllı spor ayakkabınız 
aracılığıyla ulaşmak istediği-
niz yere kolayca gidebilecek-
siniz. Akıllı bisiklet kaskınız 

herhangi bir kaza anında açılan bir 
hava yastığı şeklinde dizayn edilmiş 
olduğu için başınıza sert bir darbe al-
mış olsanız bile zarar görmeyeceksi-
niz. Son derece şık bir görünüme sahip 
olan akıllı yüzüğünüz vasıtasıyla tüm 
sosyal medya hesaplarınızı sıcağı sıca-
ğına takip edebileceksiniz. Tüm bu ge-
lişmeler giyilebilir teknolojinin insan 
yaşamına nasıl bir konfor ve güven 
kattığının en önemli göstergesi…

3D BASKI TEKNOLOJISI ILE 
ÜRETILEN YENI TÜYLÜ YÜZEY
Massachusetts Institute of 
Technology’de (MIT) yapılan bir 
araştırma sonucunda her geçen gün 
hızla artan 3D basılı ürünlere bir yenisi 
daha eklendi. Cilllia adı verilen bu 
projede polimer malzeme kullanılarak 
her birinin çapı yaklaşık 50 
mikrometre olan, saç teline benzer 
yapılar üretildi ve tüylü bir yüzey 
hazırlandı. Hassas ve küçük ölçekli 
ürün basmayı mümkün kılan bu proje 
kapsamında geliştirilen özel bir 
programla her bir tüyün kalınlığı, 
uzunluğu ve yönü ile yüzeydeki tüm 
tüylerin sayısı ve sıklığı kolayca 
ayarlanabiliyor. Böylece yüzeylerin 
fiziksel özellikleri farklı amaçlarla 
kullanılabilecek şekilde 
hazırlanabiliyor.

SANAL GERÇEKLIĞINIZI SIRTINIZDA 
GEZDIREBILECEKSINIZ
Sanal gerçekliği yaşarken odasının 
boyutlarıyla sınırlı kalmak istemeyenlerin 
yardımına sırt çantası şeklinde bilgisayarlar 
yetişecek. HP, MSI ve Zotac gibi şirketler bu 
iş için ürettikleri sırt çantası şeklindeki 
bilgisayarları fuarlarda gezdirmeye başladı. 
Bu iş için üretilmiş yaklaşık 4 kg ağırlığındaki 
bilgisayarları sırtınıza aldığınızda, 2 saat 
civarında giden pil ömrünün izin verdiği süre 
boyunca etrafta gezinebiliyorsunuz. 



ELEKTRIKTEN TASARRUF 
ETMEK ELINIZDE

Konfordan ödün vermeden enerjinin verimli 
kullanımını sağlayan ürünler geliştirmek 
amacıyla kurulan teknoloji şirketi Nuvia, 
Cosa akıllı klima paketini geliştirdi. Kullandığı 
akıllı algoritmalar üzerinde yer alan kızılötesi 
vericiler sayesinde kumandalı herhangi bir 
klimanın iOS ve Android işletim sistemine 
sahip bir akıllı telefon aracılığıyla kontrol 
edilmesini sağlayan cihaz, kullanıcısına hem 
tasarruf imkânı sunuyor hem de konfor vaat 
ediyor. Cihazın akıllı telefon uygulaması 
kullanılarak, evdeki veya iş yerindeki klima 
kilometrelerce uzaktan açılabiliyor ve 
kullanıcı klimanın bulunduğu ortama ulaştığı 
anda serinliğin tadını çıkarmaya başlıyor. Ev, 
uyku ve dışarı modları ve haftalık program 
seçenekleri ile evin sıcaklığını kolaylıkla 
yönetebilme imkânı sağlayan paket ile 
kullanıcı klimayı doğru kullanmış oluyor ve 
elektrik tüketiminde yüzde 40’a kadar 
tasarruf ediyor. 

SNEAKAIR ILE YOL 
BULMAK KOLAYLAŞTI

İngiltere merkezli havayolu şirketi 
EasyJet, bilmediği bir yere seyahat 
eden ve kaybolma korkusu 
yaşayanlar için akıllı spor ayakkabı 
Sneakair’i geliştirdi. Kaybolma 
korkusuna ve bir yerden bir yere 
giderken sürekli cep telefonuna veya 
haritaya bakma problemine çözüm 
olarak sunulan akıllı ayakkabılar, 
tabanlarında yer alan ve 3D baskı 
teknolojisi ile üretilen küçük parçalara 
yerleştirilen birer titreşim sensörü ve 
GPS özelliği sayesinde kullanıcısını 
gitmek istediği yere hatasız bir 
şekilde götürüyor. Kullanımı hayli 
kolay olan akıllı ayakkabılar, mobil 
uygulaması üzerinden kullanıcısına 
GPS konum belirleme uygulaması 
sayesinde Google Haritalar’dan 
gitmek istediği yeri seçme imkânı 
sunuyor. 

AKILLI BISIKLET KASKI HÖVDING 

miş hava yastığı, bir kaza esnasında şişerek 
sürücüyü kafa darbelerinden koruyor. Kulla-
nıcının kaskı kullanmaya başlamadan önce 
yakanın ön tarafındaki fermuarı çekmesi, çıt 
çıtlı düğmeleri kapaması ve kaskın üzerindeki 
LED ışıkların yandığını görmesi gerekiyor. 
Böylece kask etkin duruma geliyor. 

rını keşfeden ikili, görünüşü kaska benzeme-
yen ve her yaştan bisiklet sürücüsüne hitap 
eden hava yastıklı bu kask sayesinde bisiklet 
sürücülerinin güvende olmasını sağlamayı 
hedefliyor. Kaskta sert darbelere karşı daya-
nıklı ve aşınmaz naylondan üretilmiş bir hava 
yastığı kullanılmış. Kaskın iç kılıfına yerleştiril-

Lund Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım 
Bölümü öğrencileri Anna Haupt ve Terese 
Alstin, kullanması son derece rahat olan 
bisiklet kaskı Hövding’i geliştirdi. Araştırmala-
rı sonucunda bisiklet sürücülerinin korunmak 
için aslında kask kullanmak istediğini, fakat 
rahat olmadıkları için kasktan uzak durdukla-

Pekin merkezli yapay zekâ ve donanım girişimi 
Roobo, evcil hayvan robotu Domgy’nin 
prototipini tanıttı. Roobo daha önce Pudding 
adlı bir robotu piyasaya sürmüştü ve bu 
robotla çocukların eğitimi hedefleyen, sesle 
kontrol edilebilen bir robot üretmişti. Şirketin 
hedeflediği pazar ise yapay zekâya sahip, 
öğrenebilen evcil hayvan robotlarını evlerin 
birer parçası haline getirmek… Girişimin 
prototipini tanıttığı son robotu Domgy, 
eğlendiren ve aile dostu bir robot olma 
peşinde. Domgy tıpkı bir evcil hayvan gibi ayak 
altında dolaşan, kendini sevdiren ve yapay 
zekâ sayesinde öğrenebilen bir robot. Bunun 
yanı sıra yüz tanıma sistemi sayesinde aile 
üyelerini tanıyabiliyor, onları selamlayıp 
eğlendirebiliyor. Domgy’nin sesi erkek ya da 
kadın sesi olarak ayarlanabiliyor, ürün uyku 
moduna girebiliyor, şarkı söyleyebiliyor, 
hikâyeler anlatabiliyor. Domgy, tam şarjıyla 4 
ile 6 saat arasında kullanılabiliyor. Domgy’nin, 
2016 yılının sonunda ilk sahiplerine ulaşması 
bekleniyor.

YAPAY ZEKÂYA SAHIP ROBOT 
KÖPEK DOMGY



termostat ve duman dedektörüyle 
entegre çalışan Nest Cam ve daha önce 
tanıtılan Dropcam, bundan sonra insan-
ları tanıyacak. Google’ın görüntü tanıma 
teknolojilerini kullanan yeni yazılım, bir 
insan kayda girdiğinde bildirimle haber 
verecek. Eğer kayda giren kişinin bir insan 
olduğundan emin olursa ikinci bir bildirim 
daha paylaşacak. 

NEST’IN KAMERALARI KIŞILERI ANALIZ EDECEK 

Google’ın 2014 yılında satın aldığı ev oto-
masyon teknolojileri geliştiricisi Nest, 
kameralarına yeni bir özellik daha ekledi. 
Bugünden itibaren Nest Cam ve Drop-
cam kameraları insan hareketlerini tanı-
yarak ev sahibine bildirim gönderebilecek. 
Google dâhilindeki şirket, Nest Cam adlı 
kablosuz ağ kamerasını bundan bir yıl 
kadar önce duyurmuştu. Nest’in akıllı 

SOSYAL MEDYAYI YÜZÜĞÜNÜZDEN TAKIP EDIN

uygulamadan bildirim geldiğini anlaması-
na yardımcı oluyor. Yüzüğün tasarımında 
değerli taşlar kullanılmış. Siyah oniks, 
pembe safir, gökkuşağı ay taşı ve züm-
rüt…  Akıllı yüzüğün zümrüt taşlı modeli 
180 dolardan, diğer modelleri ise 145 
dolardan satılıyor.

yan tarafında bulunan bildirim ışığıyla 
almanızı sağlıyor. iOS ve Android işletim 
sistemine sahip akıllı telefonunuza yükle-
diğiniz uygulaması ile Bluetooth teknoloji-
si üzerinden bağlantı kuran yüzük, dört 
farklı titreşim ve beş farklı renkte bildirim 
seçeneği sayesinde kullanıcının hangi 

Yeni nesil giyilebilir teknolojilere bir yenisi 
daha eklendi. Akıllı yüzük Ringly, cep tele-
fonunuzu sürekli kontrol etmenize gerek 
kalmadan, çağrı, mesaj, e-posta, Facebo-
ok, Twitter, WhatsApp, Instagram ve 
Snapchat bildirimlerinden yalnızca seç-
tiklerinizi titreşim yoluyla veya yüzüğün HOVER CAMERA: UÇAN ÖZÇEKIM KAMERASI

ABD-Çin menşeli Zero Zero Robotics. Şir-
ketin CEO’su Mengqiu Wang, Stanford 
mezunu ve Twitter’da da çalışmış bir isim. 
Öncelikle Çin’de ve ABD’de satışa çıkacak 
olan Hover Camera, Avrupa’ya ve diğer 
ülkelere de açılmayı planlıyor ama bu konu-
da net bir takvim yok. Hover Camera’nın pil 
ömrü ise şimdilik 8 dakikayla sınırlı.

sadece video kayıt imkânı sunmuyor, iç 
mekânlarda bile kolayca fotoğraf çekebili-
yor. Görüntü sabitleme özelliğine sahip 
kamerasıyla bilhassa özçekimlere için fark-
lı bir boyut katıyor. Hover Camera’yı hafifçe 
havaya bırakıyor ve cep telefonunuzdan 
istediğiniz gibi özçekiminizi yapabiliyorsu-
nuz. Hover Camera’yı geliştiren şirket 

İnsansız hava araçları hızla günlük hayatı-
mıza dâhil oluyor. Çinli girişimcilerin ürettiği 
uçan özçekim kamerası Hover Camera da 
bunun çarpıcı bir örneği… Hover Camera, 
üzerinde 13 megapiksellik fotoğraf ve 4K 
video çekebilen kameraya sahip bir insan-
sız hava aracı veya bilinen adıyla ‘drone’… 
Küçük boyutları ve karbon fiber iskeletiyle 

YOLLARDA BUZLANMAYA SON

geliştirdi. İlk etapta tesisler, terminaller, 
otobüs durakları, köprüler ve tünel çıkışları 
gibi önemli güzergâhlarda kullanılması 
beklenen asfalt, hiç buz tutmayan yol 
kesimleri oluşturmak amacıyla yol çalış-
malarında normal asfaltın altındaki tabaka-
ya yerleştirilecek. 

Üniversitesi’nden bir grup öğretim üyesi ve 
öğrenciden oluşan bir ekibin iki yıllık çalış-
ması sonucunda tamamlandı. Karayolların-
da ve havaalanlarında buzlanmayı 
önleyerek kazaların ve uçak seferlerinin 
iptalinin önüne geçmeyi hedefleyen ekip, 
tıpkı bir kablo gibi elektriği iletebilen asfalt 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri kapsamında 2014 yılında 
başlatılan ve AKÜ Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Cahit Gürer tarafından yürütülen 
‘elektriksel iletkenlik özelliği olan asfalt 
geliştirme’ projesi, Afyon Kocatepe 
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kW (262 hp) güce sahip olan ara-
cın, lastiklerine bağlı olarak, Yeni 
Avrupa Sürüş Çevirmine (NEDC'ye) 
göre 100 kilometrede 6,8 ile 6,6 lit-
re arasında yakıt tüketimi gerçek-
leştiriyor. Cayenne S E-Hybrid'in 
birleşik motor gücü ise 306 kW 
(416 hp). Böylece, üç litrelik V6 
benzin motoruyla elektrik moto-
runun mükemmel etkileşimi saye-
sinde toplam yakıt tüketimi 3,4-3,3 
litre/100 km oluyor.

ön hem de arkada ParkAssist stan-
dart olarak geliyor. ParkAssist 
sistemi, önde ve arkadaki nesne 
veya diğer otomobillerin uzaklık-
larını belirten duyulabilir bir bip 
sesi kullanmakla kalmıyor, yakın 
çevreyi merkezi ekranda grafik 
olarak görüntülüyor. Dış aynalar 
ve arka dikiz aynasında, otomatik 
göz kamaşmasını önleme özelli-
ği standart olarak yer alıyor. Yine 
standart olan koyu renkli gizlilik 

standart özellik olarak, çevrimiçi 
navigasyon, Connect Plus modülü 
ve BOSE® Surround Sound siste-
minin de dahil olduğu en yeni nesil 
Porsche İletişim Yönetimi (PCM) 
sistemi bulunuyor. Gösterge tab-
losu, çok güzel tasarlanmış ana-
log bir saat ile süslenen Cayenne 
S E-Hibrit, ayrıca sabit bir ısıtma/
klima sistemine sahip. 
Cayenne Diesel Platinum Editi-
on'daki üç litrelik V6 motoru 193 

tasarımlı 20 inç lastikleri, elektrikli 
ayar yapılabilen deri spor koltuklar, 
alkantara orta paneller ve tüm koltuk 
başlıklarındaki Porsche armasıyla, bu 
özel seri farkını ortaya koyuyor. 

En yüksek güvenlik sistemleri standart
Cayenne Platinum Edition’ın stan-
dart donanımı kapsamında, Pors-
che Dynamic Light System (PDLS) 
kullanılan Bi-xenon farlar yer alı-
yor. Power Steering Plus ve hem 

camları arkadaki yolcular için ilave 
gizlilik sağlıyor.
Opak Siyah, Purpurite, Mahogany, 
Carrera Beyazı ve Rodyum Gümüş 
metalik renk seçenekleriyle bir-
likte, metalik olmayan siyah veya 
beyaz cila seçeneğinin sunulduğu 
özel seri, farkını ise araçların kapı 
eşiklerindeki özel Platinum Editi-
on yazısı ile ortaya koyuyor.   
Cayenne Platinum Edition model-
lerinde, ilave bir yüksek kaliteli 

P
orsche’nin sadece sınırlı bir 
süre içinde ve özel model 
serilerinde kullanılan Plati-
num Edition ailesine, yeni bir 
üye daha katıldı. Daha önce 

Türkiye’de Panamera’da da sunulan 
bu özel seri, şimdi de Cayenne Diesel 
ve Cayenne S E-Hybrid modelleriyle 
Porsche tutkunlarıyla buluşuyor.
Cayenne Platinum Edition özel seri-
si, ilk bakışta spor görünümleriyle 
kardeşlerinden ayrılıyor. RS Spyder 

Porsche’nin Cayenne kullanıcılarının öneri ve yorumlarıyla geliştirdiği özel 
Cayenne Platinum Edition serisi, Premium kalitenin yanında, diğer 

modellerde opsiyonel olarak sunulan güvenlik ve konfor donanımlarını da  
barındırıyor. Bu özel seri, showroomlarda yerini aldı.

ZARİ F, SOFİSTİKE VE ÖZEL:

PORSCHE’DEN CAYENNE 
PLATINUM EDITION
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ASTON MARTIN DB11’E TASARIM ÖDÜLÜ TOYOTA, 3 MILYON ÜRETIME ULAŞTI

SUV ailesinin mensuplarının yüksek 
kaliteli ve çok katmanlı boyaları, en 
yüksek sıcaklıklara dayanacak şekil-
de geliştirildi. Söz konusu dayanıklı ve 
özel boya, Nissan mühendisleri tarafın-
dan geliştirilme aşamasında, numune 

varan iyileşme iddiasını sürdürmeye 
devam ediyor. Euro NCAP testlerin-
den 5 yıldız alan tek pick-up model 
olan Yeni Ford Ranger, segmentinin 
en güvenli aracı olarak öne çıkıyor. 
Ford SYNC2, 8 inç renkli dokunmatik 

çizgileri geliştirerek, daha uzun mo-
tor kaputu, alüminyum tavan ve kuv-
vetli arka kanatlarla daha iddialı bir 
yorum ortaya koyuyor. A sütunundan 
C sütununa sert bir kıvrımla uzanan 
yeni tavan, DB11’e modern bir hava 

dellerinin yüzde 87’si aralarında Av-
rupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Porto 
Riko’nun da bulunduğu 42 ülkeye ih-
raç ediliyor. Yaris, geniş iç mekanı ve 
eğlenceli multimedya çözümleri ile 
gençlerin gönlünü 

gövde panellerinin metrekareye 500 
watt UV ışığı düşecek şekilde test edil-
di. UV yoğunluğunun 10 katından faz-
lası anlamına gelen bu değer, Nissan’ın 
kullandığı karoser boyaları 500 faktö-
re denk geliyor. 

ekran, geri görüş kamerası, çift ekran-
lı renkli ve fonksiyonel TFT gösterge 
paneli gibi premium araçlardaki ile-
ri teknolojileri bünyesinde toplayan 
Ford Ranger, sürüş konforunu 4x4 çe-
kiş sistemiyle birleştiriyor. 

katıyor. Aston Martin, zarafet ve 
gücü aynı tasarımda bir araya getire-
bilme becerisini bir kez daha kanıt-
ladı” diyerek, değerlendirme yapan 
jüri, oyunu Aston Martin DB11’den 
yana kullandı.

fetheden ve dinamik bir şehir oto-
mobili olarak büyük ilgi topluyor. Ya-
ris Hybrid ise üretimine başlandığı 
2000'den bu yana Avrupa’da 313 bin 
645 adetlik satış gerçekleştirerek 
önemli bir başarıya imza attı. 

N
issan, Qashqai, Juke ve X-Trail mo-
dellerinin UV korumasını açıkladı. 
Japon markanın araştırmasının 

sonucuna göre başarılı SUV modelle-
rinin karoser boyalarında 500 faktöre 
denk gelen bir koruma mevcut. Nissan 

2
015 yılında Avrupa’nın en çok sa-
tan pick-up modeli Ford Ranger, 
yenilenen cesur tasarımı, gelişmiş 

teknoloji donanımları, ileri seviye 4x4 
çekiş kabiliyeti ve bir önceki modeline 
göre yakıt tüketiminde yüzde 17’ye 

A
ston Martin’in yeni DB11 mo-
deli, uluslararası 10 otomotiv 
uzmanının oluşturduğu jüri 

tarafından, yılın en iyi ‘Seri Üretim 
Otomobili’ seçildi. “Tasarım ekibi, As-
ton Martin'in klasik tasarımına özgü 

T
oyota’nın B segmentindeki mode-
li Yaris, Avrupa’da 3 milyonuncu 
adete ulaştı. Toyota’nın Avrupa’da 

ürettiği 3 milyonuncu Yaris, siyah ve 
beyaz çift renge sahip Yaris Hybrid 
oldu. Avrupa’da üretilen Yaris mo-

500 FAKTÖR KORUMALI NISSAN FORD RANGER FARK YARATIYOR
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4.5G ile birlikte Turkcell’in BiP, Fizy, Turkcell 
TV+, Hesabım, Akıllı Depo ve Goller Cepte gibi 

popüler servisleri servislerini kullananların 
sayısı da hızla yükseldi.

4.5G şebekesine yatırım yapmaya 
devam eden Turkcell, şebekedeki 
upload kapasitesini de 3 katına 
çıkartan yeni bir teknolojiyi 
hayata geçirdi.

İLK 90 GÜNDE 15.1 MİLYON 
TURKCELL ABONESİ 
4.5G’YE GEÇTİ

140 Mbps’leri gördü. Turkcell dışında 
dünyada sayılı operatör tarafından 
kullanılan sistem sayesinde bulut ser-
vislerinin kullanımından sosyal med-
yada fotoğraf ve video paylaşımlarına 
kadar birçok işlem saniyeler içinde 
gerçekleşecek. Turkcell’in Antalya’da 
kullanılmaya başlanan taşıyıcı bir-
leştirme ile 1800 MHz ve 2600 MHz 
spektrumlarından toplamda 40 MHz 
frekans (20 MHz +20 MHz) ayrılarak 
ve 64 QAM modülasyon teknolojisi 
kullanılarak saniyede 140 Mbit up-
load hızına ulaşıldı. Antalya’daki 17 
sahada kullanılmaya başlanan tek-
noloji kısa sürede 81 ile taşınarak 
Turkcell’in 4.5G şebekesinin bu yete-
neği kazanması sağlanacak.

QAM modülasyon teknolojisi nedir?
QAM modülasyon yöntemi mobil inter-
net iletişiminde kullanılan bir yazılım 
teknolojisidir. Mevcutta kullanılan 
QPSK ve 16 QAM teknolojileri yerine 
upload’da en ileri teknoloji olan 64 QAM 
teknolojisi, taşıyıcı birleştirme yönetimi 
ile daha yüksek kapasiteler sunulması-
nı sağlar. Bu yöntemle aynı sayıda fre-
kans kullanılmasına rağmen daha yük-
sek hızlara ulaşılabilir. Yeni nesil akıllı 
telefonların da 64 QAM modülasyon 
teknolojisini desteklemesi ile yüksek 
upload hızlarından daha fazla kullanıcı 
yararlanabilecek.

olarak kullanacak olanların daha da 
artacağı anlamına geliyor.

Turkcell’lilerin upload hızı 3’e 
katlanıyor
4.5G’de ilk 3 ay geride kalırken Turk-
cell 4.5G şebekesine yatırım yapma-
ya hız kesmeden devam ediyor. Hu-
awei işbirliği ile kullanıma sunulan 
yeni teknoloji sayesinde dosya gön-
derim hızını 3 kata kadar artırmayı 
başaran Turkcell, taşıyıcı birleştirme 
teknolojisiyle 4.5G ile dosya gönde-
riminde 140 Mbps hıza ulaştı. Bu ge-
lişme fotoğraf, video ve sunum gibi 
büyük boyutlu dosyaların saniyeler 
içerisinde karşı tarafa gönderilmesi-
ni sağlayacak.
4.5 ihalesinde en fazla frekansı ala-
rak Avrupa’da da en fazla frekansa 
sahip operatörlerden birisi haline ge-
len Turkcell, taşıyıcı birleştirme tek-
nolojisini kullanarak veri gönderme 
(upload) hızında Türkiye’de ilk defa 

T
ürkiye’yi 2020 hedeflerine 
götürecek sac ayağından biri 
olarak kabul edilen 4.5G 3 
ayını doldururken, 5 milyon 
Turkcell’li dünyanın en güçlü 

4.5G şebekelerinden birisini kullan-
manın keyfini çıkarıyor. 4.5G şebe-
kesine yatırım yapmaya da devam 
eden Turkcell, şebekedeki upload 
kapasitesini de 3 katına çıkartan 
yeni bir teknolojiyi hayata geçirdi.
Sanayiden hizmet sektörüne, sosyal 
medyadan haberleşmeye kadar ha-
yatın her alanında kısa süre içinde 
büyük bir değişim başlatan ve eko-
nomiye milyarlarca dolar katkı su-
nacak 4.5’nin ilk 3 ayında Turkcell’in 
data trafiği yüzde 32 artış gösterdi. 
4.5G’nin kullanıma sunulduğu 1 Ni-
san 2016 tarihinden bugüne kadar 
geçen 90 günlük sürede tam 15.1 
milyon Turkcell’li daha yüksek mo-
bil internet hızı ve kapasitesi sunan 
4.5G’ye geçmeyi tercih etti. Bu abo-
nelerin 5 milyonu ise aktif olarak 
4.5G’yi kullanmaya başladı.
4.5G ile birlikte Turkcell’in BiP, 
Fizy, Turkcell TV+, Hesabım, Akıllı 
Depo ve Goller Cepte gibi popüler 
servisleri servislerini kullananların 
sayısı da hızla yükseldi. Abonele-
rin bu servisleri daha yoğun şekilde 
kullanması ile birlikte toplam mobil 
internet data trafiği de 1 Nisan önce-
sine göre önemli miktarda yükseldi. 
4.5G’de kullanılan datanın toplam 
trafiğe oranı yüzde 22’e yükselirken, 
Turkcell’in 4.5G’ye geçen abonele-
ri üç aylık sürede toplam yaklaşık 
27.000.000 GB data kullandı. Turk-
cell şebekesindeki 4.5G uyumlu ci-
haz sayısı da 8 milyonu aştı. Cihaz 
sayısındaki bu hızlı artış trendi 
önümüzdeki dönemde 4.5G’yi aktif 
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telefon görüşmesi sırasında ihtiyaç-
ları olan içeriklerin transferlerini 
de en hızlı şekilde gerçekleştirebili-
yorlar. Konuşma sırasında paylaşılan 
tüm bu içeriklerin özeti de konuşma 
bitince kullanıcılara aktarılıyor ve 
unutulmasının önüne geçiliyor. Böy-
lece, şehrin ve iş hayatının yoğun 
temposunu yaşayan tüm kullanıcı-
larımızın işlerini kolaylaştırıyoruz. 
Vodafone olarak, abonelerimizin 
hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik 
teknolojik uygulama ve hizmetler 
sunmaya devam edeceğiz.”

tüm Vodafone abonelerini bu dene-
yimi yaşamaya davet eden Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım-
cısı Ender Buruk, şunları söyledi: 
“Türkiye'nin Dijital Dönüşümü’ne 
liderlik etme vizyonumuz doğrultu-
sunda, abonelerimizi en yeni tekno-
lojik uygulamalarla buluşturmaya 
devam ediyoruz. Bu kapsamda, Voda-
fone Grubu’nun global tecrübelerine 
dayanarak, yeni nesil uygulama ve 
özellikleri en hızlı şekilde Türkiye’ye 
de sunuyor, abonelerimizin mobil ile-
tişim teknolojilerinin tüm avantajla-
rını herkesten önce Vodafone farkıy-
la deneyimlemelerini hedefliyoruz. 
Hem kapsama hem de abone sayısı 
açısından 4.5G’nin lider operatörü-
yüz. Şimdi de abonelerimize sundu-
ğumuz 4.5G uygulamaları Vodafone 
Call+ ve Vodafone Message+ ile RCS 
platformunu Türkiye’de kullanan ilk 
ve tek operatör olmanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz.” 
“Vodafone olarak, müşterilerimizi 
faaliyetlerimizin odak noktasına 
alarak hizmete sunduğumuz bu özel-
likler, çoğu zaman şehrin ve iş haya-
tının yoğun temposunda aramalara 
cevap veremeyen ve farklı iletişim 
ihtiyaçlarını karşılayamayan kulla-
nıcılarımıza büyük avantaj sağlıyor. 
Bu platform abonelerimizin gelen 
aramaların önem derecesini bilmele-
rini, arama sırasında ihtiyaçları olan 
fotoğraf, video gibi birçok içeriği alıp 
gönderebilmelerine imkân tanıyor. 
Platformun sunduğu avantajlar bu-
nunla da sınırlı kalmıyor, Call+ uygu-
lamasını indiren abonelerimiz nor-
mal bir aramayı istediği an görüntülü 
konuşmaya çevirebiliyorlar. Ayrıca, 

D
ijital bağlantılı yaşamı kolay 
ve erişilebilir kılma strate-
jisiyle yatırımlarını artıran 
Vodafone, Türkiye’de bir ilki 
daha gerçekleştirdi. Voda-

fone, kullanıcılarına sunduğu 4.5G 
uygulamaları Call+ ve Message+ ile 
Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafın-
dan hayata geçirilen Zengin İletişim 
Servisleri (Rich Communications Ser-
vices - RCS) platformunu Türkiye’de 
kullanan ilk ve tek operatör oldu.
Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından 
oluşturulan, dünyada birçok operatör 
tarafından desteklenen Zengin İletişim 
Servisleri platformu, tüm akıllı cihaz-
lardan anlık fotoğraf, video, ses kaydı 
gibi zengin medya içeriklerinin payla-
şılmasını sağlayan iletişim platformu 
görevi görüyor. RCS platformu, kulla-
nıcılara yüksek kaliteli ses aktarımı dı-
şında mobil uygulama mağazalarından 
ücretsiz olarak indirilebilen “Vodafone 
Call+” ve “Vodafone Message+” uygula-
maları ile hem arama öncesinde, hem 
de arama sırasında ve sonrasında olmak 
üzere birçok özelliği kullanma imkânı 
tanıyor ve hayatı kolaylaştırıyor. 
Vodafone’un RCS platformu altında 
global çapta sunduğu özelliklerden 
15 ülkedeki 10 milyonu aşkın abo-
nesi faydalanıyor. Vodafone’un Tür-
kiye’deki abonelerine de sunduğu 
4.5G uygulamaları Vodafone Call+ ve 
Vodafone Message+, Android ve iOS 
uygulama mağazalarından ücretsiz 
olarak indirilebiliyor.  

“Yoğun iş temposundaki kullanıcıların 
hayatını kolaylaştırıyoruz”
Zengin RCS platformunu Türkiye’de 
kullanan ilk ve tek operatör olarak 

Türkiye'nin Dijital Dönüşümü'ne liderlik etme vizyonuyla faaliyet 
gösteren Vodafone, Zengin İletişim Servisleri platformunu Türkiye’de 

kullanan ilk ve tek operatör oldu.

VODAFONE’DAN İLETİŞİM SERVİSLERİ ATAĞI

Yeni nesil arama uygulaması 
“Vodafone Call+” ile kullanıcılar, arama 
öncesinde aradıkları kişiyi hangi konu 
ile ilgili aradıklarını ve aramanın önem 
derecesini iletebiliyor. Arama ile ilgili 
bir fotoğraf ve konum bilgisi gibi 
içerikleri önceden gönderebiliyorlar. 
Böylece aranılan kişinin 
yoğunluğundan dolayı açamadığı 
telefonlara önem derecesine göre 
açılma imkânı sağlanıyor.
“Vodafone Call+” uygulamasının 
sağladığı avantajlardan bir diğeri ise 
normal bir aramayı istenildiği an 
görüntülü konuşmaya 
dönüştürebilmesi olarak dikkat 
çekiyor. Uygulamanın sunduğu bu 
özellik sayesinde Vodafone aboneleri, 
normal bir telefon konuşmasını 
görüntülü konuşmaya 
dönüştürebiliyor; fotoğraf, video, sesli 
mesaj, konum ve kontakt bilgileri 
paylaşabiliyor. Böylece sıradan bir 
telefon konuşması yerine zengin 
içerikli bir paylaşımda bulunulabiliyor.
Telefon konuşması sona erdikten 
sonra da paylaşılan içeriklerin özetini 
çıkaran uygulama, kullanıcılara 
konuşmanın hemen sonrasında 
bunların bir özetini sunuyor. 
Uygulama ile telefon konuşması sona 
erdikten sonra iki tarafın da paylaştığı 
tüm içerikler bir ekranda kullanıcıya 
aktarılıyor. Böylece paylaşılan hiçbir 
bilgi kaybolmadan kolay erişilebilir bir 
yerde saklanmış oluyor. 

TELEFON GÖRÜŞMELERINDE 
YENI ÇAĞ: CALL+

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI ENDER BURUK: 

“Bu platform abonelerimizin gelen aramaların 
önem derecesini bilmelerini, arama sırasında 

ihtiyaçları olan fotoğraf, video gibi birçok içeriği alıp 
gönderebilmelerine imkân tanıyor.”
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geleceği ve en iyi teknolojiye kavuşması 
için yatırım yapmaya devam edecekleri-
ni de sözlerine ekledi.

“Türk Telekom’un güçlü ve yaygın 
altyapısı 5G ve ötesindeki teknolojilere 
bugünden hazır olmamızı sağlıyor” 
Fiber altyapının yeni nesil şehirlerin 
olmazsa olmazı olduğunu belirten 
Akarca, “Yeni nesil şehirlerin kullandı-
ğı data miktarı çok yüksek hızlara, ge-
niş kapasiteye ve yaygın bir altyapıya 
ihtiyaç duyuyor. Bu hız ve kapasite ih-
tiyacı ancak şu an kullandığımız 4.5G 
ve devamında da 5G teknolojileriyle 
kesintisiz bir şekilde karşılanabilir. Bu 
teknolojilerde ise fiber bu işin olmaz-
sa olmazı. 81 ildeki fiber altyapımız, 
Türkiye’de bu ihtiyaçların tamamını 
karşılama kapasitesine ve yaygınlı-
ğına sahip. 214 bin km’lik fiber alt-
yapımızla GiGA 4.5G gibi yeni nesil 
teknolojiler kullanarak, Türkiye’de en 
yüksek mobil hızı, saniyede 1 gigabit 
hızını, sunabilen tek operatörüz. Bu 
altyapı 5G ve ötesindeki teknolojile-
re bugünden hazır olmamızı sağlıyor. 
Türkiye’nin yeni nesil şehirleri Türk 
Telekom fiber altyapısı üzerinde yük-
selecek.” diye konuştu.

Yeni nesil şehircilik anlayışımız ve 
yeni nesil şehir teknolojilerimiz saye-
sinde, her ilin ihtiyacına özel entegre 
çözümler sunuyoruz. Türk Telekom 
olarak başlattığımız Yeni Nesil Şehir-
lerle Dijital Devrim Hareketi çerçe-
vesinde Türkiye’nin ilk entegre yeni 
nesil şehir projesini Karaman’da ha-
yata geçirdik. Devamında Antalya’yı 
da yeni nesil şehir haline getirdik. 
Türk Telekom olarak geliştirdiğimiz 
akıllı uygulamaları kamu hizmetleri-
ne ve şehir hayatına entegre ederek 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. 
Antalya ve Karaman’da kurgulanan 
yeni nesil şehirler sayesinde, akıllı 
sistemlerin yer aldığı lokasyonlarda 
elektrikte ve su kullanımında yüzde 
30’a varan tasarruf sağladık.” 
Akarca, Antalya ve Karaman’da başlat-
tıkları yeni nesil şehir projesinin sağla-
dığı yeni olanakları ve benzersiz kaynak 
tasarrufunu Türkiye’nin 81 iline yaya-
caklarını belirtirken, Türkiye’nin dijital 

T
elekomünikasyon ve teknoloji 
alanında dünyanın önde gelen 
oyuncularını bir araya getiren 
5G Dünya Kongresi (5G World 
Summit), bu yıl Londra’da dü-

zenlendi. Kongreye Türk Telekom'u 
temsilen katılan Kurumsal İş Birimi 
CEO’su Mehmet Ali Akarca, gerçek-
leştirdiği ‘Türkiye’de Yeni Nesil Şe-
hirler’ konulu sunumunda yeni nesil 
iletişim teknolojileri sayesinde araç-
ların, evlerin, okulların, şirketlerin 
ve şehirlerin akıllandığı bir gelecek 
öngördüklerini söyledi.
Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen ve 
bölgede örnek teşkil eden yeni nesil 
şehir uygulamalarının detaylarını ka-
tılımcılarla paylaşan Akarca, trafikten 
sağlığa, kamu hizmetlerinden enerji ta-
sarrufuna, entegre iletişim teknolojile-
ri sunduklarını ve bu sayede şehirlerin, 
vatandaşlar için daha yaşanılabilir hale 
geldiğini vurguladı.

“Her ilin ihtiyacına yönelik çözümler 
geliştiriyoruz” 
Türk Telekom olarak, Türkiye’nin do-
ğusunda batısına en ücra noktalara 
bile ulaşan bir hizmet ağına sahip ol-
duklarını vurgulayan Akarca, sözle-
rine şöyle devam etti: “81 ilde, 34 bin 
kişiye ulaşan dev çalışan kadromuzla 
Türkiye’nin her köşesine hizmet götü-
rüyoruz. Ülkemizin, şehrimizin, insa-
nımızın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. 

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, 
Londra'da gerçekleştirilen 5G Dünya Zirvesi’ne katılarak, yeni nesil 

şehirler ve 5G teknolojileri alanındaki çözümlerini anlattı. 

TÜRK TELEKOM 5G TEKNOLOJİLERİYLE YENİ NESİL 
ŞEHİRLERİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK

 Akıllı şehir hizmetleri kapsamında Karaman’da bugüne kadar 196 bin 215 kişi, 
sunulan kablosuz internet üzerinden 12 bin 500 GB’ı aşkın veri kullandı.

 Antalya sahil şeridinde kablosuz internet kullanan 320 bin 569 kişinin toplam 
kablosuz veri kullanımı ise 18 bin 700 GB’ı geçti.

 Türkiye’de her yıl sulama için yaklaşık 32 milyar metreküp su kullanılıyor. Akıllı 
sulamanın tüm Türkiye’ye yaygınlaşmasıyla yaklaşık 9 milyar metreküp su 
tasarrufu elde edilebiliyor. Bu Ömerli Baraj Gölü’nü 83 kez doldurmaya yetecek 
kadar su tasarrufu anlamına geliyor.

 Antalya ve Karaman’da ise yeni nesil şehirler sayesinde sağlanan elektrik ve su 
tasarruf oranı yüzde 30’a ulaştı.

 Kronik hastalık takip sistemi Karaman’da 212 kez, Antalya’da 221 kez kullanıldı.
 Yeni nesil şehir çözümleri trafikte bekleme süresi yüzde 25 oranında kısalıyor.
 Akıllı aydınlatma ile Türkiye’de her yıl 650 Milyon TL tasarruf potansiyeli var.
 Akıllı ölçüm ile Türkiye genelinde yılda 2,75 milyar TL’lik elektrik tasarrufu 

sağlamak mümkün.

TÜRK TELEKOM’UN ‘AKILLI ŞEHIR’LERI HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

TÜRK TELEKOM KURUMSAL İŞ BİRİMİ                                 
CEO’SU MEHMET ALİ AKARCA: 

“Yeni nesil şehircilik anlayışımız ve yeni nesil şehir 
teknolojilerimiz sayesinde, her ilin ihtiyacına özel 

entegre çözümler sunuyoruz.”
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P9-P8 satışları
Çin dışındaki küresel marketlerde, 
P8’e göre %130 oranında daha faz-
la Huawei P9 satışı gerçekleştirildi. 
Fransa’da ise P9 satışları P8’e göre 
%1000 oranında daha fazlaydı. Polon-
ya ve Finlandiya’da bu oran %400 ola-
rak açıklanırken İngiltere’de ise Hua-
wei P9, P8’e göre %300 oranında daha 
yüksek satış rakamlarına imza attı. 

Küresel pazarlarda artan bilinirlik
P9’un Londra’daki küresel tanıtımı-
nın ardından, ürün birçok farklı böl-
gede çeşitli tanıtım kampanyalarıy-
la ilgi çekmeye devam etti. Mısır’ın 
başkenti Kahire’de düzenlenen Moda 
Festivali’nde Huawei ana sponsorlu-
ğu üstlenirken, dünyaca ünlü birçok 
isim, Huawei P9’un tanıtım aktivite-
lerinde boy gösterdi. Ünlü modeller, 
P9’la selfie çekmekten de geri kal-
madı. Hong Kong’da ise Huawei dün-
yanın önde gelen fotoğrafçılarından 
Water Poon ve ünlü aktör Simon Yam 
ile özel bir görsel açık hava projesi 
gerçekleştirdi. Almanya’da da büyük 
ilgi gören Huawei P9, ülkenin önemli 
teknoloji yayınları Hardware Luxx 
ve Allround-PC tarafından, tavsiye ve 
teknoloji ödüllerine layık görüldü. 

olmadığı kadar ilgisini çekmeyi 
başarmış bir ürün olarak teknoloji 
severlerle buluştu. Huawei P9 ve 
P9 Plus’ın dünya çapında gördüğü 
bu yoğun ilgi, ürünlerimizin artık 
tamamen evrensel bir konuma gel-
diğine de işaret etmektedir.” dedi.
Huawei’nin Leica ile gerçekleştirdiği 
iş birliği ile ortaya çıkan P9 çift lensli 
kamerasıyla, son derece şık bir akıllı 
telefonla en güzel fotoğraf kareleri-
nin elde edilmesi için tasarlandı. Hu-
awei P9 akıllı telefon fotoğrafçılığını 
bir sonraki boyuta taşırken, kullanı-
cıların hem renkli hem de siyah be-
yaz çekimlerde en göz alıcı sonuçları 
almalarını sağlıyor. 

Büyük oranda artan P9 satışları
Huawei P9 tanıtıldığı günden itiba-
ren ciddi bir popülariteye de kavuş-
tu ve son derece önemli ön sipariş 
ve satış rakamlarına ulaştı. Örneğin 
Çin’de; Londra tanıtımının ardından 
Huawei P9 için 5 milyondan fazla ön 
sipariş geçildi. 

H
uawei Tüketici Elektroniği İş 
Birimi, amiral gemisi akıllı 
telefonları P9 ve P9 Plus’ın 
6 Nisan’daki küresel tanıtı-
mının ardından, bugüne dek 

görülmemiş bir satış başarısına imza 
attığını açıkladı. P9 ve P9 Plus’ın, 
satışa sunulmalarını takip eden ilk 
6 hafta içinde Çin, Fransa, Finlan-
diya ve İngiltere’ye, 2,6 milyon adet 
sevkiyat gerçekleştirildi. Bu rakam 
aynı zamanda, Huawei P9’un P8’e 
göre %130 oranında daha yüksek bir 
satış başarısı elde ettiğine de işaret 
ediyor. 
Bu göz alıcı sonuçlarla birlikte Hua-
wei, küresel pazardaki payını %8,5 
oranına yükseltti ve dünyanın ilk 3 
akıllı telefon üreticisi arasındaki ye-
rini daha da sağlamlaştırdı. Huawei, 
2016’nın ilk çeyreğinde küresel pa-
zarda 28,3 milyon ürünün sevkiyatı-
nı gerçekleştirirken, geçtiğimiz yılın 
aynı dönemine göre %64^ oranında 
bir sevkiyat artışına da imza attı. 
Huawei ayrıca, bölgesel pazarlarda 
da gözle görülür bir büyüme gerçek-
leştirdi. 
Huawei Tüketici Elektroniği Ürün-
leri İş Birimi CEO’su Richard Yu 
yaptığı açıklamada,  “Huawei ku-
sursuz tasarımdan ve teknolojik 
inovasyon odaklı ürünler ortaya 
koymaktan vazgeçmeyecektir. 
Huawei’nin en üst düzey ürünlerin-
den biri olan P9, küresel pazarda 
birçok kullanıcının daha önce hiç 

P9 ve P9 Plus’ın, satışa sunulmalarını takip eden ilk 6 hafta içinde Çin, Fransa, 
Finlandiya ve İngiltere’ye, 2,6 milyon adet sevkiyat gerçekleştirildi.

HUAWEI P9 VE P9 PLUS’A YÜKSEK TALEP HUAWEI TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ ÜRÜNLERİ                                
İŞ BİRİMİ CEO’SU RICHARD YU: 

“Huawei kusursuz tasarımdan ve teknolojik 
inovasyon odaklı ürünler ortaya koymaktan 

vazgeçmeyecektir.”

Huawei ürün ve servisleri, 170’den fazla ülkede, dünya nüfusunun 3’te 1’ine hizmet 
etmektedir. Almanya, İsveç, ABD, Fransa, İtalya, Rusya, Hindistan ve Çin de dâhil olmak 
üzere 16 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. 2014 yılında Huawei, dünya geneline yapılan 
akıllı telefon gönderimleri ile üçüncü sırada yer almıştır. Huawei’nin üç iş grubundan biri 
olan Tüketici İş Grubu portföyünde cep telefonları, mobil genişbant (MBB) ve ev 
cihazları bulunmaktadır. 20 yıldan fazla bir sure boyunca, bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektöründe elde ettiği zengin deneyim sayesinde, küresel operasyonlarıyla, iş ortakları 
ve tüketicileri en son teknoloji ile buluşturarak, dünyanın her yerindeki insana 
olağanüstü deneyimleri ve bir dünya imkânı sunuyor. 
Daha detaylı bilgi için http://consumer.huawei.com/tr/ , http://www.huawei.com, 
https://twitter.com/HuaweiDeviceTR , https://www.facebook.com/
Huaweideviceturkiye ve http://www.youtube.com/user/HuaweiPress adreslerini 
ziyaret edebilirsiniz.

HUAWEI TÜKETICI IŞ GRUBU HAKKINDA:
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Yer değiştirme

Sorumsuz

Yığılma

Yardım 

İskambilde birli 

Üşengeçlik 

Uzun konuşma

Takma isim

Şarap

Saçta ayırma yeri 

Buyruğa uyma

Vilayet

Bahar tasviri 
ile başlayan 

kaside 

Bir ev bölümü 

Verme, ödeme 

İhsas 

Ekim işi 

Ağabey (hlk.) 

En üst 

Gelenek 

Burun, 
burun ucu 

Dallı olan 
şeylerin her 

kolu 

Paylaşma işi 

Pınar

Ser

Bir tür hatırlama 
oyunu

Kompleks

Cins, tür vb 
ileneği içeren 

kavramlar  

Beğenilmeyeni 
ifade eder 

Zaman göstergeci 

1967 İstanbul 
doğumlu resimde 
gördüğünüz ünlü 

televizyoncu

Neptünyumun 
simgesi 

Azarlama, başa 
kakma 

Para dolabı 

Baryumun 
simgesi

Beyler, amirler 
(esk.) 

İçki bardağı

Sopayla atılan 
dayak 

Müzikte 
duraklama 

Eşek sesi

Kötü, fena

Eski yolcu 
konaklama yerleri 

Yarma, yarılma 
(eski) 

Lahza 

Meneviş

Böcek 

Kurtuluş

Evli Fransız kadını 
unvanı

Kamer

Kırmızı

Anlam 

Azerbaycan’ın 
başkenti 

Yedirip içirme, 
besleme, 
bakma

Macun 

Sağlık Meslek 
Lisesi (ksc.) 

İsim

Aynı adı paylaşanlar

Kanmış, inanmış

Kaba kimse 
(mcz.) 

İçki mahzeni

Temel 
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