
PTT  TEKNOLOJİ   SAĞLIK   GELECEK   İNOVASYON  ÜNLÜLERLE İLET İŞ İM

      GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK 

İCATLAR

TE
M

M
U

Z 
20

17
   

S
AY

I:1
02

   
 

VALİZ HAZIRLAMA 
KLAVUZU

21. YÜZYILIN 
BAHARAT YOLU, 
E-TİCARETLE 
KURULUYOR

ÜNLÜLER 
NEYE YATIRIM 
YAPIYOR?

UDHB 3 BİN 400 
PROJE ÜZERİNDE 
ÇALIŞIYOR

ŞİMDİ DİJİTAL 
ANNELER MODA!

KLAVYE VE 
FARENİN
GELECEĞİ



İMTİYAZ SAHİBİ
S2 Uluslararası Medya Ltd. Şti. adına 
Temel ÇETİN

Genel Yayın Yönetmeni 
Ahmet SELİM 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Özden YORGANCI

Haber Koordinatörü 
Ahmet UTKU 

Editör
Nagehan AYDIN

Muhabirler 
Âdem EREN, Zeki GÖKTÜRK, Ayşe MELEK, 
Melike BETÜL, Hatice BERRAK, Selin AKGÜN, 
Beril ŞEN, Aytun ÇELEBİ
Fotoğraf-Tasarım: 
HOSS AJANS

REKLAM SATIŞ PAZARLAMA
Grup Müdürü  
Hakan ÇETİN 
hakancetin@baglantinoktasi.com.tr

Satış Koordinatörü  
Veli ORDU 
veliordu@hossajans.com

Rezervasyon                                                                                           
T: (0312) 417 14 15  F: (0312) 417 14 94
info@baglantinoktasi.com.tr
info@hossajans.com

İDARİ İŞLER SORUMLUSU
Melike BETÜL 
melikebetul@baglantinoktasi.com.tr

BASKI 
T: (0312) 278 82 00  F: (0312) 278 82 30
Dumat Ofset Baskı Tesisleri Bahçekapı Mah., 
2477 Sokak, No:6 Şaşmaz-Etimesgut/Ankara

YÖNETİM YERİ
Mustafa Kemal Mah. 2079. Sok. Via Green İş 
Merkezi, A Blok Kat: 8 No: 44 
Çankaya /ANKARA
www.baglantinoktasi.com.tr
www.hossajans.com
Tel: (0312) 417 14 15/20
Yayın Türü:
Yerel aylık süreli
ISSN: 130 8-8467
Hesap No: Garanti Bankası 
Meşrutiyet Şubesi 528-6299270
Basım Tarihi: 08.07.2017

Ahmet Selim
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

/EDİTÖRDEN

4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile 
faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. HD Ses 
Teknolojisi, 4.5G şebekesi üzerinden HD kalitede ses görüşmesi gerçekleştirilmesini sağlar. Bu servisten uyumlu cihazlar ile faydalanılabilir. Detaylar için: 4bucakg.com
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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

SOSYAL MEDYA

TEKNOLOJİ... 
NEREYE KADAR?
Bu ay ‘Geleceği şekillendirecek icatlar’ başlığı ile 
sunduğumuz kapak haberimiz, sağlıktan, eğlence 
anlayışımıza kadar yaşamımızı değiştiren yeni icatları 
ilginize sunuyor.
Sürekli olarak gelişen teknoloji yaşamlarımızı 
şekillendirmeye devam ediyor. Ulaşım, sağlık, ev hayatı, 
spor ve eğlence hayatımız, yeni yeni icatlarla ile 
değişiyor, kolaylaşıyor. 
Bu ay ‘Geleceği şekillendirecek icatlar’ başlığı ile 
sunduğumuz kapak haberimiz, sağlıktan, eğlence 
anlayışımıza ye kadar söz konusu alanlarda yaşamımızı 
değiştiren yeni teknolojileri ilginize sunuyor. Kapak 
haberimizde detayları okuyacağınız şekilde, çok daha 
teknolojik bir yaşam bizi bekliyor. Bu yeni düzene uyum 
sağlamanızda kolaylık sağlaması için sizi kapak 
haberimizi okumaya davet ediyoruz. 
Bağlantı Noktası, ilgi çekici kapak haberimiz dışında bu 
ay da yine dopdolu bir içeriği ilginize sunuyor. Özellikle 
tatil döneminin başladığı bugünlerde, tatil bavulu 
hazırlamanız için ipuçları bulacağınız haberimiz; klavye 
ve fare kullanımını bitirecek yeni uygulamalar; sosyal 
medyanın ‘dijital anneleri’; aşırı teknoloji kullanımının 
olumsuz bir sonucu olarak ortaya çıkan ve özellikle de 
gençleri hedef alan demans hastalığı; ünlülerin yeni 
yatırım alanları renkli haberlerimizden bazıları... 
Sizleri dergimizin sayfaları ile baş başa bırakırken, tatil 
yolculuklarınızın keyifli ve güvenli geçmesini ümit 
ediyoruz. 
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere... 
Hoşçakalın. 



/İÇİNDEKİLER

12/HABER
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, halen 500’ü 
ana proje olmak üzere 3 
bin 400 proje üzerinde 
çalışmaların devam 
ettiğini, 49 milyar liralık da 
kamu özel işbirliği 
çerçevesinde yatırım 
yapıldığını bildirdi.

28/TEKNOLOJİ
Bilgisayar 

arayüzleri hızlı bir 
şekilde gelişiyor. 
Klavye ve fare ile 

başlayan, trackball 
ve dokunmatik 

ekrana kadar 
varan ilerlemelerin 

henüz sonu 
gelmiş değil.

18/GELECEK
Ulaşım, sağlık, yazılım, ev 

işleri, spor ve eğlence 
kategorilerinde baş 

döndürücü gelişmeler 
yaşanıyor. Hayatımızı 

doğrudan etkileyen bu 
değişimleri yakından 

inceleyelim.
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42/GÜNCEL
Sosyal medyanın yeni 
gözdeleri artık 
anneler. Kendilerine bu 
platformda ayrı bir yer 
bulan ve ‘sosyal 
medya anneleri’ olarak 
adlandırılan kişilerin 
milyonlarca takipçisi 
var.   

44/HABER
Aşırı derecede akıllı telefon, 

bilgisayar, teknolojik alet ve 
internet kullanımına bağlı 
olarak ortaya çıkan dijital 

demans hastalığı en fazla 
gençlerde görülüyor.

36/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Ünlüler artık sadece sanat 

yapmıyor... Onlar belki de eski 
sanatçıları göz önünde 

bulundurarak birbirinden farklı iş 
dallarına yatırım yapıyor.

www.grandsunlife.com I info@grandsunlife.com

Adres: Avsallar Kasabası No: 76 İncekum Alanya‐Antalya / Türkiye 
Rezervasyon: +90 (242) 517 35 48 / 517 35 49

WhatsApp: 0543 773 92 22 / 0543 621 3993
Faks: +90 (242) 517 28 96 
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Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi No: 39 Balgat / Çankaya / ANKARA
0312 284 65 60

www.theparkhotel.com.tr  I  info@theparkhotel.com.tr

YOUTUBE’DA İZLENEN BİR VİDEO İLE 
ÇEVRE KİRLENİYOR
İnternet üzerinde yapılan her işlem, ister istemez karbon emis-
yonuna mâl oluyor. Google’da yapılan bir arama 0.2 gram kar-
bondioksit (CO2) salınımına sebep olurken, Youtube’da 10 
dakika boyunca bir video izlemek 1 gram karbondioksit ortaya 
çıkarıyor. Sadece bir Gmail hesabı bile yılda 1.200 gram CO2 
anlamına geliyor.
Daha çevreci bir dijital endüstri için veri merkezlerine önemli 
işler düşüyor. 

TÜRKİYE SİBER GÜVENLİĞİ HAFİFE ALIYOR!
KPMG, son yıllarda önem kazanan siber güvenliğe şirketlerin bakış 
açısını inceledi. 28 ülkeden 800 şirketin faaliyet raporlarının mercek 
altına alındığı araştırmada, Avrupalıların hassas bir tavırla yaklaştığı 
siber güvenliğe Türkiye’deki şirketlerin aynı önemi göstermediği 
ortaya çıktı. KPMG Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı Tanıl Durkaya, 
“Araştırmaya katılan 20 şirketin 18’inin faaliyet raporlarında, siber 
güvenlikle ilgili tek satır bilgilendirme bulunmuyor.” dedi.

PLAYSTATION®4 SATIŞLARI 
DÜNYA GENELİNDE 60,40 MİLYON ADEDİ AŞTI
Sony Interactive Entertainment (SIE), yaptığı açıklamada 
PlayStation®4 (PS4™) bilgisayar eğlence sistemi ve yazılım 
ürünlerinin satışında yeni bir dönüm noktasına ulaştığını 
duyurdu. 11 Haziran 2017 itibarıyla PS4 tüketici satışları 
dünya genelinde 60,40 milyon adedi aştı. Dünya genelinde 
mağazalarda ve PlayStation®Store'dan dijital indirme 
yoluyla 487,8 milyondan fazla ürün satıldı. PlayStation eko-
sistemindeki aylık aktif kullanıcı sayısı Mart 2017 sonu itiba-
rıyla dünya genelinde 70 milyonu aştı. PlayStation®Plus 
abonelerinin sayısı Mart 2017 sonu itibarıyla dünya genelin-
de 26,4 milyona ulaştı. Dünya genelindeki aktif PS4 kullanı-
cılarının platformda harcadığı haftalık saat sayısı Mart 2017 
sonu itibariyle toplamda 600 milyonu aştı. 

İSTANBUL’UN 
RESMİ WEB SİTESİNDEN YENİ HİZMET 
İstanbul Valiliği ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) 
tarafından yönetilen İstanbul’un tek resmi web sitesi “howtois-
tanbul.com”, İstanbul’un hem global hem ulusal alanda tanıtımı-
na destek olmaya devam ediyor. Web sitesinin kurulduğu 
günden bu yana sürekli geliştirildiğinin ve ziyaretçi sayısında 
düzenli olarak artış sağlandığının altını çizen İstanbul Ticaret Odası 
ve TUGEV-ICVB Başkanı İbrahim Çağlar, “Her zaman güncel 
tuttuğumuz sitemize son olarak eklediğimiz ‘What’s On’ başlığı 
altında şehrimizde gerçekleşecek olan tüm etkinlikleri tek çatı 
altında topladık. İstanbulluların da şehre dair her şeyi bulabilecek-
leri bir platform olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.” dedi.
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U
laştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 
ülkenin erişebilir ve ulaşıla-
bilir olması adına geçmişten 
bugüne kadar bakanlığının, 

ülkeye ve ülke insanına hizmet etmeye 
çalıştığını ifade ederek, görev yapan 
herkesin amacının insana hizmet et-
mek olduğunu söyledi.
Bakanlığın 2017 yılının ilk yarısını dair 
çalışmalarını düzenlediği basın toplan-
tısında değerlendiren Bakan Arslan, son 
14 yılda ülkenin erişebilir ve ulaşabilir 
olması adına sanayisinin, ekonomisinin, 
endüstrisinin gelişebilmesi adına, ol-
mazsa olmazı olan ulaştırma altyapıla-
rının geliştirmesi adına 347 milyar lira 
yatırım yaptıklarını ifade etti. Arslan, 
halen 500'ü ana proje olmak üzere 3 bin 
400 proje üzerinde çalışmaların devam 
ettiğini, 49 milyar liralık da kamu özel 
işbirliği çerçevesinde yatırım yapıldı-
ğını bildirdi. Arslan, şu an devam eden 
projelerin özellikle bugünden sonra 
yapacakları harcamanın 227 milyar 
lira olduğunu dile getirerek, 51 milyar 
lira da kamu özel işbirliği çerçevesinde 
devam eden çalışmaların bulunduğunu 
kaydetti. Bu sene Bakanlığın bağlı, ilgili 
ve ilişkili kuruluşların yatırım ödeneği 
tutarının 26 milyar 400 milyon lira ol-
duğunu anlatan Arslan, 2017 yatırım 
programında olan 179 proje için 17 mil-
yar 100 milyon lira bedel harcayarak 
bunları bitireceklerini söyledi.
Karayolu sektöründe bu yıl yatırım 
programında 11 milyar liralık ödeneğin 
bulunduğunu belirten Arslan, insan-
ların ulaşımı ve erişimi için yaptıkları 
yolların hizmete girmesi için sene içinde 
ek ödenek alacaklarını kaydetti. Kara-

yollarında birinci hedeflerinin 840 kilo-
metrelik bölünmüş yolu bitireceklerini 
dile getiren Arslan, 860 kilometrelik 
tek yol yapacaklarını, 2017'de 2 bin 17 
kilometre bitümlü sıcak karışım yapa-
caklarını, 850 kilometrelik bitümlü sı-
cak karışım yollarda bakım, onarım ve 
yenileme çalışması, 12 bin 250 kilomet-
relik de sathi kaplama da yapım, onarım 
yapacaklarını anlattı.
Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile yap-
tıkları çalışmalar hakkında da bilgi ve-
ren Arslan, Ovit Tüneli'ni önümüzdeki 
yıl bitireceklerini, Türkiye'nin en uzun 
tüneli olan 14,5 kilometrelik Zigana 
Tüneli'nde gelecek yıl "Işık Göründü" 
töreni yapılacağını, bir sonraki sene de 
bitireceklerini bildirdi. Arslan, hem raylı 
hem otomobil taşımasını içeren 3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli'nin sondaj çalış-
malarının bu yılsonunda tamamlanma-
sının planlandığını belirterek, tünelin 
yapım ihalesine ilişkin çalışmaların bu 
yılsonuna kadar bitirerek, YİD modeliy-
le ihalesini yapacaklarını söyledi.
Demiryolları sektöründe TCDD Genel 
Müdürlüğü ile Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğünün birlikte çalışma yap-
tıklarını ifade eden Arslan, demiryolu 
sektöründe 11,3 milyar liralık ödenek-
lerinin bulunduğunu söyledi. Arslan, 
Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve hızlı tren ça-
lışmaları hakkında da bilgi vererek, bin 
213 kilometrelik YHT hattında TCDD 

Taşımacılık AŞ tarafından işletmecili-
ğin devam ettiğini, 3 bin kilometre YHT 
ve hızlı tren hattında fiilen inşaat çalış-
masının devam ettiğini kaydetti.
 
"Bakü-Kars-Tiflis hattı ağustos sonu 
eylül başı gibi açılacak"
Bakü-Kars-Tiflis Demiryolu Hattı'nda 
Türkiye olarak bayağı mesafe kat edil-
diğine dikkati çeken Arslan, "Temmuz 
başında tren işletebilir hale geliyoruz 
ancak Gürcistan tarafında sınırda he-
yelan oluştu. Dolayısıyla onların işleri 3 
aylık uzadı. Ağustos sonu eylül başı gibi 
onlar orayı bitirdiğinde biz de tamamen 
bitirmiş ve dizel tren işletmeciliğini ha-
zır hale gelmiş olacağız." diye konuştu. 
İstanbul'da Gayrettepe'den başlayıp 
Yeni Havalimanı'na giden metro iha-
lesini yaptıklarını anımsatan Arslan, 
Yeni havalimanından Halkalı'ya uzanan 
ikinci kısmının da Yüksek Planlama 
Kurulundan (YPK) kararının çıktığını, 
yakında yapım ihalesine çıkacaklarını 
kaydetti. Bakanlık olarak Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğünce hava-
cılık sektöründe 1,3 milyar lira yatırım 
yapacaklarını bildiren Arslan, Karaman, 
Yozgat ve Bayburt ile Gümüşhane'ye 
hizmet edecek yeni havalimanlarının 
yapımı için ihale sürecini başlattıkları-
nı, İzmir Alaçatı Havalimanı çalışmala-
rında son aşamaya geldiklerini söyledi. 

UDHB 
3 BİN 400 PROJE ÜZERİNDE 

ÇALIŞIYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, halen 500'ü ana proje olmak 
üzere 3 bin 400 proje üzerinde çalışmaların 
devam ettiğini, 49 milyar liralık da kamu özel 
işbirliği çerçevesinde yatırım yapıldığını bildirdi.
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Türksat 5A ve 5B uydularında yapım 
ihalelerine ilişkin süreçlerde son aşa-
maya geldiklerini dile getiren Arslan, 
milli ve yerli uydu 6A'nın çalışmalarına 
devam ettiklerini bildirdi.
 
"3 bin 515 tekne Türk bayrağına geçti"
Denizcilik sektöründe yapacakları ça-
lışmaları anlatan Arslan, bu sektöre 
720 milyon liralık yatırım yapacaklarını 
söyledi. Türk sahipli yabancı bayraklı 
yatların Türk bayrağına geçmeleri için 
birçok düzenleme, muafiyet yaptıkları-
nı anımsatan Arslan, "Bugün itibarıyla 
3 bin 515 tekne Türk bayrağına geçti. 
Sene sonu hedefimiz 6 bindi. Yılın yarı-
sına gelmeden 3 bin 515 teknenin Türk 
bayrağı çekmesi memnuniyetimizin ifa-
desi." değerlendirmesinde bulundu.
Arslan, haberleşme sektöründe Bakan-
lık olarak Evrensel Hizmet Fonu'nu kul-
lanarak, özel sektörün erişemediği veya 
ekonomik görmediği için yatırım yap-
madığı kırsaldaki birçok yere yatırım 
yaparak, insanların hizmetini yerine 
getirdiklerini, yaklaşık 2 milyar liralık 
yatırım yapmış olacaklarını dile getirdi.
Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin 

rakamlara erişmiş durumda. Dolayısıy-
la bu SMS bildiriminin Avrasya Tüne-
li'ndeki sistemde de olmasıyla ilgili iş-
lemler tamamlandı. 9 Haziran itibarıyla 
oradan geçen misafirlerimize, sürücüle-
rimize artık SMS gidiyor." diye konuştu.
 
"Sürücülerimiz HGS bakiyelerini kont-
rol etsinler"
Sürücülere bakiyelerini internet üze-
rinden kontrol etmeleri gerektiğini 
belirterek, uyarıda bulunan Arslan, "Biz 
SMS göndermeye başladık, SMS onları 
uyarıyor ama SMS uyarsa dahi onlar 
yeterli bakiyeyi bulundurmazlarsa, 
yeterli bakiyeyi bulunduracak işlemi 
hemen yapmazlarsa, belli bir süre için-
de bakiye tamamlandığında otomatik 
olarak zaten ceza kesilmeden işlem ya-
pılıyor. Sürücülerimizden istirhamımız, 
bakiyelerini internet üzerinden kontrol 
etsinler, cezayla muhatap olmasınlar." 
ifadesini kullandı.

“Konfor için çalışmalar sürüyor”
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün güç-
lendirilmesi ve taşıyıcı sistemlerin 
yenilenmesiyle ilgili çalışmalara de-

fizibilite çalışmalarını önümüzdeki yıl-
başında bitireceklerini anlatan Arslan, 
kurulacak Ulusal Kamu Entegre Veri 
Merkezini çok önemsediklerini kaydet-
ti. Siber Güvenlik Yasa Tasarısı'nın ya-
salaşma sürecini takip ettiklerini ifade 
eden Arslan, siber güvenlik tatbikatla-
rını Türkiye'de ve uluslararası arenada 
yapmaya devam ettiklerini bildirdi.
Arslan, 1 Nisan 2016'da hizmete giren 
4,5G'de abone sayısının 54 milyona 
yükseldiğini dile getirerek, bunun üçte 
birinin 4,5G'yi aktif olarak kullandığını 
kaydetti.
Kırsal alana kamu olarak hizmet gö-
türdükleri bin 799 yerleşim yerinde 
kurulan 2G ve 3G olarak giden hizmetin 
4,5G'ye yükseltilmesi için yapılan çalış-
maların önümüzdeki yıl tamamlana-
cağını anlatan Arslan, bin 472 yerleşim 
yerine de 4,5G hizmetinin götürülmesi 
için yapılan ihalenin tamamlandığını, 
buradaki çalışmaların da 2020 yılında 
tamamlanacağını belirtti. Söz konusu 
yerlerde ULAK baz istasyonu kullanma 
zorunluluğu getirildiğini dile getiren 
Arslan, böylece yerli ve milli baz istasyo-
nun kullanılacağını bildirdi.

ğinen Arslan, 1991'den bugüne kadar 
asfalt yenilemesi, derzlerde sızdır-
mazlıklar ve çatlakların onarılmasına 
ilişkin çalışmaların 26 yıl sonra baş-
latıldığını ifade etti. Söz konusu çalış-
maların belli bir süresinin olduğuna 
işaret eden Arslan, şöyle konuştu: 
"En az sıkıntıyı yaşatacağımız tarihi 
belirleyerek, 12 Haziran-31 Ağustos 
arası bu çalışmayı yapıyoruz. Bundan 
sonraki çalışmalarda artık 2,5 ay ka-
patmayacağız. 40 santimlik asfaltı ka-
zıyoruz, 25 milimetrelik mastik asfalt 
yapacağız, onun üzerine ikinci bir 25 
milimetrelik taş mastik asfalt yapa-
cağız. Alttaki sızdırmazlık, çatlak ona-
rımlarını tamamen bitirdikten sonra. 
Bundan sonraki asfalt onarım ihtiyacı 
hasıl olduğunda üsteki 25 milimetre-
lik taş mastik asfaltı kaldıracağız ve 
hemen yerine yeni asfaltı dökeceğiz. 
Bu da 24 saat sürecek. Dolayısıyla 6 
şerit olduğunu düşünürseniz, her iki 
şeritte bir gün çalışırsak, biz 3 günde 
bütün bu çalışmayı bitirmiş olacağız. 
O zaman da en rahat zaman neyse o 
zaman yaparız çünkü 3 günlük rahat 
zamanı bulmak kolay, 2,5 aylık rahat 

E-Devlet kapısının 32 milyon kullanıcı-
ya eriştiğine işaret eden Arslan, Ulusal 
Genişbant Stratejsi'ne ilişkin çalışma-
ların tamamlandığını ve YPK onayına 
sunulduğunu söyledi.
Arslan, PTT'nin yeni yapısıyla büyüdü-
ğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin her 
yerinde hizmet veren PTT'nin bin 500 
yeni iş yeri açacağını ve 2 bin 500 per-
sonel alımı daha yapacağını sözlerine 
ekledi.
 
Avrasya Tüneli’nde kesilen cezalar
Program sonunda gazetecilerin sorula-
rını yanıtlayan Bakan Arslan, Avrasya 
Tüneli'nden geçişlerde uyarı sisteminin 
olmaması nedeniyle kesilen cezalara 
ilişkin bir soru üzerine, Karayolları Ge-
nel Müdürlüğünce yapılan düzenlen-
meyle SMS ile uyarı sisteminin çalış-
tığını, ancak Avrasya Tüneli'nde SMS 
uyarısının iletilemediğini ve bunun da 
sıkıntılara sebep olduğunu kaydetti. 
Arslan, "Vatandaşımızın 'kaçak' geçmiş 
demeyelim de HGS'sinde yeteri kadar 
bakiye yokken geçmesi ve bunu çok 
fazla tekrarlaması sonucunda, şimdi 
bildirimler yapılınca gördük ki çok ciddi 

zamanı bulma şansımız yok." Arslan, 
insanların hayatını rahatlatmak ve 
çok daha konforlu seyahat etmelerini 
sağlamak adına çalışma yaptıklarını 
belirterek, verdikleri rahatsızlıktan 
dolayı özür diledi.

"Kanal İstanbul ile ilgili çalışmaları 
belli bir aşamaya getirdik"
Kanal İstanbul Projesi ile ilgili çıkacak 
malzemeyi değerlendirmek de dahil ol-
mak üzere çalışmaları belli bir aşamaya 
getirdiklerini belirten Arslan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "1,7 milyar metreküp 
hafriyat çıkacak, bunun bir kısmını Yeni 
Havalimanının yanındaki kömür ocak-
larından kaynaklı bataklıkların dol-
durulup yeşillendirmede kullanacağız 
ama yine de çok ciddi bir malzeme kalı-
yor, o malzemeyi de değerlendireceğiz. 
Daha önce adalar yapacağız demiştik, 
onların işletmesi ve en verimli şekil-
de değerlendirilmesi de dahil ciddi bir 
çalışmadan bahsediyoruz. Çalışmalar 
bittiğinde Cumhurbaşkanımız, Başba-
kanımız ve hükümetteki arkadaşları-
mızla da nihai istişare yaptıktan sonra 
açıklayıp yola koyulacağız."

/HABE               r /HABER
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U
laştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, PTT 
ile Türk Telekom arasında mo-
bil iletişim alanındaki 2013’te 
başlayan PTTCell iş birliğinin 5 

yıl süreyle uzatılmasına yönelik etkinliğe 
katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Arslan, 
PTT'nin de Türk Telekom'un da 176 yıldır 
ülkeye hizmet verdiğini kaydetti. Arslan, 
PTT’nin 176 yıllık tecrübesi ile çok önemli 
çalışmalar yaptığını belirterek, geçmişten 

aldığı ilham ve tecrübe ile ülkenin en ücra 
köşesine bile hizmet götürdüğünü anlattı.  
PTT'nin sadece Türkiye markası olmakla 
kalmadığını, dünya markası haline geldi-
ğini vurgulayan Arslan, PTT'nin hizmetle-
rinden de bahsetti.

PTTCell 1 milyon kişiye hizmet verecek
PTTCell’in bugüne kadar 500 bin kişiye 
hizmet verdiğini belirten Bakan Arslan, 
“Amacımız bu rakamı ikiye katlamak. Bu 

sene sonu itibarıyla 1 milyona çıkmayı 
hedefliyoruz” dedi. Dünyada 2,5 trilyon 
dolarlık e-ticaret pazarı bulunduğunu 
dile getiren Arslan, “Biz 2016 yılında 10 
milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdik. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
önemi her geçen gün daha çok artan bir 
e-ticaret hacmi var. Bu sene hedefimiz 
bunun 15 milyar dolara çıkması” ifadele-
rini kullandı. Arslan, e-ticaret konusunda 
Türk Telekom ile PTT arasında kurulabi-
lecek iş birliğini fırsat olarak gördükleri-
ni kaydederek, lojistik hizmetlerinde ya-
pılacak iş birliği fırsatlarından bahsetti.

2017’nin ikinci yarısında 
2 bin 500 kişi daha alınacak
Arslan, PTT’nin vatandaşa 250 ayrı ka-
lemde hizmet verdiğinin altını çizerek, 
bu hizmet sayısını artıracaklarını dile 
getirdi. Hizmet yelpazesini çok daha 
genişletmek için 2 bin 500 kişiyi PTT ai-
lesine katacaklarını anımsatan Arslan, 
“Yakında bunları aileye katmış olacağız 
ama ortaya koyduğumuz hedefler doğ-
rultusunda bu senenin ikinci yarısında 
2 bin 500 kişiyi daha aileye katacağız” 
dedi. 2023 hedefleri arasında PTT işyeri 
sayısını 15 bine çıkartacaklarını belirten 
Arslan, “2023’te bu 15 bin iş yerinde ça-
lışma arkadaşlarımızın sayısını 100 bine 
çıkaracağız.” dedi. 

PTT Yönetim Toplantısına 
canlı bağlantı
Bakan Arslan, Gaziantep’te düzenlenen 
PTT Yönetim Toplantısı’nın açılışına Face-
time uygulamasıyla bağlandı. Türkiye'nin 
asırlık kuruluşu PTT'nin, çok önemli bir 
görev ifa ettiğini söyleyen Bakan Arslan, 
“Günümüzde gelişen teknoloji, bilişim 
ve iletişimin, insanların hayatının her 
alanına girdiği bir dönemde, bizim de 
buna ayak uydurmamız ve hedeflerimi-
zi geleceğe taşımamız önemli. Bu, Genel 
Müdürümüzden başlayarak, sahadaki 
arkadaşlarımız marifetiyle olacak” diye 
konuştu. Bakanlık olarak PTT yöneti-
mine ve çalışanlarına her türlü desteği 
verdiklerini ifade eden Arslan, “Millete 
hizmet yolunda, bıkmadan, usanmadan, 
mesai mefhumu gözetmeden çalışmamız 
gerekiyor. Bütün arkadaşlara kolaylıklar 
diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

 Türkiye ile Katar arasındaki işbirliği 
olanaklarının artırılması, ekonomik 
ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve iki 
ülkenin bölgede etkin bir ticari güç 
olması amacıyla düzenlenen Expo 
Turkey by Qatar etkinliği Katar'ın 
başkenti Doha'da gerçekleştirildi. PTT 
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in 
katıldığı fuarda PTT ile Katar Post 
arasında e-ticaret alanında işbirliğine 
imza atıldı. İki ülkenin ortak e-ticaret 
sitesinin devreye alınmasına yönelik 
sözleşme PTT Genel Müdürü 
Bozgeyik ile Katar Post CEO’su Faleh 
Mohammed Al Naemi tarafından 
imzalandı. İmza töreninde konuşma 
yapan Bozgeyik, Türkiye ile Katar 
arasında e-ticaret alanındaki işbirliğinin 
iki dost ülkenin çok büyük işleri 
başarmasına vesile olacağını ifade etti. 
Bozgeyik, “Türkiye'de 26'ncısı 
düzenlenen Dünya Posta Birliği 
Kongresi'nde PTT Anonim Şirketi ile 
Katar Post arasında imzalanan ikili 
işbirliği anlaşması çerçevesinde 
gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 
e-ticaret sözleşmesini imzalayacağız” 
ifadelerini kullandı. Katar Post CEO’su 
Naemi ise, kurulan internet sitesi 
üzerinden müşterilerinin uluslararası 
alışveriş yapabileceğini ve ürünlerin 
PTT tarafından taşınacağını belirtti.  

PTT VE KATAR POST’TAN 
ORTAK E-TİCARET SİTESİ  

PTTCELL, 1 MİLYON 
KİŞİYE HİZMET VERECEK 

Bakan Ahmet 
Arslan, 500 bin 
kişiye hizmet veren 
PTTCell’in abone 
sayısını 1 milyona 
çıkarmayı 
planladıklarını 
açıkladı.
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Ulaşım, sağlık, yazılım, ev işleri, spor ve eğlence 
kategorilerinde baş döndürücü gelişmeler 
yaşanıyor. Hayatımızı doğrudan etkileyen bu 
değişimleri yakından inceleyelim.
YAZI AYTUN ÇELEBI

 İCATLAR
GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK

T
eknoloji artık sadece bugünümü-
zü değil, geleceğimizi de şekil-
lendirmeye başladı. Peki, bu ka-
dar hızlı ilerleyen ve hayatımıza 
anında sirayet eden teknolojiler 

ile gelecek, neye benzeyecek? Oraya nasıl 
varacağız? Ulaşım, sağlık, yazılım, ev işle-
ri, spor ve eğlence kategorilerinde her an 
önemli gelişmeler yaşanıyor. Hayatları-
mızı doğrudan etkileyen alanındaki öncü 
gelişmeleri bu yazıda bulabilirsiniz.
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böylece mühendisler her silindirdeki 
yanmayı kontrol edebiliyorlar ve taşıt 
daha fazla güç kazanıyor. Dört silindirli 
bir motorun 185 kW gücünde olduğu-
nu, turbo ve diğer standart motorlara 
kıyasla daha yüksek yakıt ekonomisine 
sahip olduğunu düşünün, yeter.

Mükemmel bebek koltuğu
ABD Ulaştırma Bakanlığı’nın araştır-
masına göre, bebek koltuklarının ya-
rısı otomobillere yanlış yerleştiriliyor. 
Cutenamed 4moms'un arkaya dönük 
koltuğu, montajın hatalı yapılması 
ihtimâlini ortadan kaldırıyor. Taban-
da, ivmeölçerler ve jiroskoplar da da-
hil olmak üzere, motorlarla çalışan ve 
koltuğun yüksekliğini ayarlayıp, ka-
yışları sıkmak için kullanılan 20 adet 
algılayıcı bulunuyor. Taşıyıcı, taban 

üzerine oturtulduğu sürece, konumu-
nu sürekli kontrol ederek, bozulma 
hâlinde otomatik ayar yapıyor. Ayrıca 
ergonomik bebek taşıyıcılarla aynı 
konforu sunuyor.

İnsansız sürüş yaygınlaşmayı 
bekliyor
Tesla’nın düzgün kullanıldığında, özel-
likle otoyol trafiğinde ve uzun yolda 
sorunsuz bir şekilde gidebilen otonom 
sürüş sistemi, aslında basit donanım-
ların bir araya gelmesiyle oluşuyor: 
Kamera, tampona monte edilmiş bir 
radar, 12 adet ön ve arka ultrasonik 
algılayıcı. Zeka ise yazılımdan geliyor. 
İnternet üzerinden güncellenebilen 
ve filodaki girdiler, sistemin otomatik 
şerit değişiklikleri gibi becerilerini ge-
liştirmesine yardımcı oluyor.

bağırsakları dikebiliyor. STAR'ın 
araçları arasında bulunan bir algı-
lama sistemi, küçük çekmelere ve 
basınç değişimlerine tepki verir 
ve robotun hassaslığını arttırır. 
Bir insandaki kadar esnek bir do-
muz bağırsağını dikerken, STAR’ın 
attığı sutürler, hem insan hem de 
insan tarafından yönetilen robot 
cerrahlardan daha eşit aralıklarla 
yerleştirdi; bu da iyi geçen bir ope-
rasyonun işaretiydi.

Diş tedavisinde 
artık iğne korkusuna yer yok
Anestetik iğneler, genellikle diş te-
davilerinin en rahatsız edici kısmıdır. 
Kovanaze adlı bu burun spreyi, aynı 
görevi görebiliyor. Burun deliğine iki 
kez sıkılması yeterli olan sprey, özel-

likle dolgu gibi işlemler için son dere-
ce rahat bir tedavi süreci sağlıyor.

Kanserle mücadele eden bir virüs
Bilim insanları, virüslerin bağışık-
lık sistemini tetikleyerek kansere 
saldırmasını sağlayacağını uzun 
zamandır biliyorlardı, ancak vi-
rüsleri, onlara karşı olan direnci-
mizi etkilemeden değiştirmek, za-
man aldı. 2015 yılının sonlarında, 
IMLYGIC, ilk FDA (Amerikan Gıda 
ve İlaç Dairesi) onaylı viral kanser 
ilacı oldu. Melanomi tedavisinde 
kullanımına izin verilen ilaç, mo-
difiye edilmiş herpes virüsünün, 
bir tümöre enjekte edilmesiyle 
kullanılıyor. Buradan sonra da, 
doku içerisinde kanser hücreleri-
ne bağışık bir saldırı başlıyor.

ULAŞIM

En iyi bilimkurgu filmlerinde uzun 
süredir beklenen uçan arabalar ko-
nusundaki ilerlemeler neler? 

Geleneksel otomobil motorları 
için bir şans daha
İçten yanmalı motorlar, 100 yıldan 
uzun süredir eksantrik mili kulla-
narak çalışıyordu. Ancak eksantrik 
mili sınırlı bir hareket aralığına sahip 
olduğundan, valfler üzerindeki kont-
rol derecesi kısıtlıdır. Bu da, motorun 
verimliliğini azaltır. Nisan ayında İs-
veçli süper otomobil üreticisi Koenig-
segg, Çin'de üretilen Qoros adlı kon-
sept otomobilde, dünyanın ilk valfsiz 
motorunu (FreeValve) kullandı. 
FreeValve, elektrohidrolik tahrikler 
için eksantrik mili kullanmıyor. Emiş ve 
egzoz valflerine doğrudan bağlanıyor, 

SAĞLIK

Hastalıklar için yeni aşılar, sonsuz 
gençlik isteği ve daha birçok sağlık so-
rununu gideren yepyeni buluşlar var.  

Dang Humması için aşı bulundu 
Yaygın olarak Aedes Aegypti adlı bir 
sivrisinek tarafından yayılan bir virüs 
olan Dang Humması, yılda yaklaşık 
400 milyon insana bulaşıyor. Yük-
sek ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma ve 
ölümlere neden olan hastalık, Dünya 
nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına bu-
laşma riskine sahip. İklim sıcaklığı ve 
seyahat arttıkça, risk de artıyor. Bu yıl, 
Dünya Sağlık Örgütü, bu hastalığı önle-
mek için hazırlanan ilk aşıyı tavsiye et-
meye başladı. Brezilya ve Filipinler gibi 
sıcak bölgelerde aşılar başladı. Dang 
Humması’na neden olan dört virüs ol-
duğundan, hepsine karşı koruyan bir 
aşı geliştirmek, araştırmacıların 20 
yıllık çalışmasına mâl oldu. Dünya nü-
fusunun sadece yüzde 20'si aşı olursa, 
Dang Humması vakalarının önümüz-
deki 5 yıl içinde yüzde 50 azalacağı 
tahmin ediliyor. Dang'ı kontrol altına 
almak, küresel ölçekte ekonomilere 
her yıl 11 milyar dolar kazandırabilir.

Yaşlanma etkileri olmayan bir cilt
Güneşin ciltte yarattığı hasarlar, kırı-
şıklıklar, renk değişikliği gibi olaylar, 
yaşlanmanın kaçınılmaz işaretleridir. 
Artık bunları görünmez bir elastik 
polimer ile saklamak, hatta oluşmala-
rını önlemek mümkün olacak. Second 
Skin (İngilizce ikinci cilt anlamına 
geliyor) ya da XPL adıyla bilinen bu 
kaplama, cildin esneklik özelliklerini 
taklit edebildiğinden, cildin üzerine 
yerleştirilerek koruyucu etki sağlıyor. 
Aynı zamanda egzama ilacını ya da 
güneş kremini cilde yedirerek kolayca 
tüm gün orada tutabilmenin de kolay 
bir yolunu sağlıyor. 

Ameliyat robotlarında 
doktorsuz dönem
STAR adlı otonom robot, insan vü-
cudunun dikmek için en zorlu böl-
gelerinden biri olarak kabul edilen 
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Süpersonik jet devri
AS2 süpersonik jet, yaklaşık 1.600 
km/s hızında uçarak, diğer ticarî jetle-
rin hızının neredeyse iki katına çıkıyor 
ve yine de, sessiz ve verimli bir seyahat 
taahhüt ediyor. 2023'te jet kiralama 
hizmeti başlatacak olan Flexjet, şimdi-
den 20 sipariş almış durumda.

İnsansız hava araçlarıyla 
internet bağlantısı dağıtacak
Facebook, tüm Dünya’ya internet eri-
şimi sağlama hedefine ulaşmak için 
enteresan bir deneme yapıyor. Geçtiği-
miz Temmuz ayında, tam 96 dakikalık 
bir drone testiyle, buna bir adım daha 
yaklaştı. Aquila adlı uçağa benzeyen 
drone, uzun süre havada kalabilmek 
için 41,7 metre genişliğinde kanatlara 
ve 450 kilogramdan hafif bir gövdeye 

lar kafa boyutunu ölçerek, kulaklar 
arasındaki ses gecikmelerini ayar-
lıyor. Her bir kulağın etrafında dört 
adet sürücü bulunduğundan, çevre-
sel ses sağlayan kulaklıklardaki yer-
leşik kafa takip sistemi, her hareke-
tinize göre içerisindeki ivmeölçer ve 
jiroskopla sesi ayarlıyor.

Çekimler için 
yeşil ekrana gerek kalmadı
Kadrajdaki belirli bir bölüme odakla-
narak çekim yapmayı sağlayan özel 
kameralar, giderek yaygınlaşıyor. 
755 Megapiksel çözünürlük ile pro-
fesyoneller için ciddi bir çözüm sunan 
Lytro CinemaCamera, post prodüksi-
yon efektlerini de her zamankinden 
kolay hâle getiriyor. Odak kaydırma, 
film hızını ayarlama ve arka planın 

sahip. Aquila, güneş enerjisi ile kendi 
pilini doldurarak havada kalıyor ve 
100 kilometrelik bir alana genişbant 
erişimini sağlayabiliyor. Tek kalkışta 
üç ay havada kalması da, cihazın çarpıcı 
yanlarından.

Astronotlar için sırt roketi
Sıfır yerçekimli ortamda örneğin 
tamir gibi kesinlik isteyen işler 
için sabit kalabilmek Dünya’dakine 
göre çok daha zordur. Draper adlı 
şirketin Majic adlı sırt roketi, ast-
ronotları uzayda sabit tutabilmek 
için dört adet jiroskop içeriyor. 
Bununla duruşu ve konumu algıla-
yan sistem, daha sonra karşı yönde 
tork veriyorlar. Şirket, on yıl içinde 
bunu uzayda çalışabilecek hâle ge-
tirmeyi hedefliyor.

herhangi bir bölümünü kaldırma ve 
değiştirme gibi düzenleme hileleri 
için, artık yeşil ekran önünde çekim 
yapmak gerekmiyor.

Evcil hayvanın yerini alacak robot
Yapay zeka kullanan sahip tüm 
robotların sanal asistan olması 
gerekmiyor. Bazıları sadece bizi 
eğlendirmek için de etrafımızda 
olabilirler. Anki’nin Cozmo adlı mo-
deli, dost canlısı OLED gözlerinin 
ardında bir yüz tanıma kamerası 
taşıyor. Bu da, kişileri öğrenerek 
onları tanımasını sağlıyor. Gelişmiş 
makine öğrenimi, Cozmo'nun kişi-
liğini geliştirmeye yardımcı olur-
ken, geliştiriciler için hazırlanmak-
ta olan araçlar da, Cozmo’ya yeni 
numaralar öğretmeyi hedefliyor.

EĞLENCE

Artık eğlence kavramı mobil cihaz-
larla anılır oldu. Bu alandaki yeni 
buluşlar da bu durumu pekiştire-
cek gibi görünüyor. 

Sanal gerçeklik, onsuz olmaz
Videolar, sanal gerçeklik sayesinde 
gerçekten ihtişamlı bir hâl aldılar. 
Ancak ses kalitesi de tıpkı oyun ve 
filmlerde olduğu gibi, atmosferi 
tam olarak yakalamanızı sağlıyor. 
HTC ve Oculus gibi bu alandaki öncü 
isimler ses motorları üzerinde çalı-
şırken, San Diego merkezli bir şirket 
olan Ossic, çok boyutlu sesi bir adım 
öteye taşımış. Ossic'in kulak üstü 
modeli, kullanıcının anatomisine 
göre adapte olarak en gerçekçi 3D 
ses efektlerini yaratıyor. Öncelikle, 
kulaklıkların üstündeki algılayıcı-

HAVACILIK

Dünyada belki de en çok aynı kalan 
araçlar yolcu uçakları... Yeni gelişme-
ler uçakların yerini yeni havacılık 
tecrübelerinin yaygınlaşacağını gös-
teriyor. 

Bir gaz devinin 
merkezine yolculuk
Geçtiğimiz 4 Temmuz’da, bizden 870 
milyon km uzaklıktaki, güneş ener-
jili Juno kapsülü, Jüpiter'in kutupla-
rını dolaşmaya başladı ve gezegenin 
bulutlarının 4.200 km üzerinden 
geçti. Proje sorumlusu Steve Levin, 
"Hiçbir uzay aracı, radyasyon halka-
larının kalbindeki Jüpiter'e, man-
yetik alanın bu kadar güçlü olduğu 
bir yere bu kadar yakından uçmadı" 
diyor. Bu radyasyondan kasa gibi 
bir titanyum kaplaması ile korunan 
Juno'nun bilimsel araçları olan, at-
mosferi incelemek için bir radyomet-
re ve manyetik alanları ölçmek için 
bir parçacık detektörü, bilim insan-
larına gaz devinin bulutlarının altına 
bakma imkânı sunacak. Önümüz-
deki bir buçuk yıl boyunca Juno'nun 
devam eden gözlemleri, Jüpiter'de ne 
kadar su bulunduğunu ve gezegenin 
sağlam bir çekirdeği olup olmadığını 
ortaya çıkartacak. Bu, Dünya dahil 
olmak üzere, Güneş Sistemi’nin nasıl 
oluştuğunu açığa çıkarabilir. Görev 
esnasında, Jüpiter'in tarihteki en 
yüksek çözünürlükteki fotoğrafları 
da çekilecek.

Zeplin tamir eden robot
Havayla şişirilerek uçan araçlar, kal-
kış yapmadan önce bir grup insanı 
acı dolu bir süreç bekler. Tüm balonu 
elle kontrol ederek bir yırtık ya da 
patlak olup olmadığını kontrol et-
meleri gerekir. Ancak bu bile bazen 
bir şeylerin gözden kaçmasına sebep 
olabilir. Lockheed Martin’in bu iğne 
deliği gören robotu, şişme esnasında 
kullanılıyor. Skunk Works Spider adlı 
cihaz, otonom olarak çalışıyor ve içe-
risindeki tamir ekipmanları ile yırtık 
ve patlakları bularak tamir ediyor.



Susuz kalmamak
 için profesyonel çözüm
Profesyonel sporcular bile susuz kal-
mak konusunda sıradan insanlardan 
daha iyi durumda değiller. BSX, bu yüz-
den hidrasyonu gerçek zamanlı olarak 
ölçen ilk giyilebilir bileklik olan LVL'yi 
hazırladı. Diğer giyilebilir cihazlar, yü-
zey ölçümlerini deriye yakın yaparken, 
LVL kızılötesi ışıkla cildin altına bakar 
ve kan rengindeki değişiklikleri kay-
dederek hidrasyon seviyesini gösterir. 
Sporcu susuz kaldığında, onları ekran-
daki bir mesajla uyarır.

Parmak izi 
kontrolünde üst düzey güvenlik
Hacker’lar, sahte parmak izleriyle biyo-
metrik algılayıcıları devre dışı bıraka-
biliyorlar. Qualcomm SenseID ise bunu 
neredeyse imkânsız hâle getiriyor. 
Ultrasonik olarak bir parmak izinin de-
rinliğini ölçerek, her detayın üç boyutlu 
haritasını çıkartan algılayıcı, böylece 
eşsiz bir güvenlik çözümü sunuyor.

Alışveriş merkezlerine 
robot güvenlik
Robot güvenlik cihazları zaten boş 

Deniz suyuyla şarj mümkün
Sahilde priz bulmak zor olabilir, ta-
şınabilir şarj aletinizin pili de bittiy-
se, tuzlu suyu deneyin. Hydra-Light, 
deniz suyunu fenerlerde ya da USB 
ile şarj olan cihazlarda kullanabil-
mek için enerjiye dönüştürür. Haz-
nedeki bir magnezyum alaşım çubu-
ğu, tuzlu suda yavaşça okside olur 
ve elektronlar serbest kalır. Bir kar-
bon bazlı katot ise bu elektronları 
cihazlarınıza aktararak, aydınlatma 
veya elektronik cihaz şarjı için 250 
saatten fazla güç sağlar.

gecelerde bolca devriye geziyorlar, 
ancak sürekli değişen ortamları kont-
rol edebilmek için henüz onlara güve-
nemiyoruz. 1,3 metre uzunluğundaki 
Knightscope K3 robotları, çok sayıda 
lidar (uzaktan kumandalı lazer tara-
yıcı) ve diğer algılayıcıları sayesinde 
mekânın canlı haritalarını oluştura-
bilir ve alışveriş merkezi, ofis ve veri 
merkezi gibi alanları keşfedebilir. 
Tekerlekleri sayesinde rahatça ilerle-
yen cihaz, yakın zamanda yüz tanıma 
özelliği kazanarak, aranan kişileri de 
yakalamakta kullanılabilecek.
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GÜVENLİK

İnsanoğlunun yaşamında bunca 
yenilik varken en eski endişe olan 
kişi güvenliği ile ilgili buluşların ol-
maması imkansız!

Drone yakalayıcı
DJI Phantom 4'ten bir Parrot 
minidrone'a kadar olan hobi 
amaçlı insansız hava araçlarının 
çoğu zararsızdır. Diğer yanda ise, 
YouTube'da videolarını izleyebilece-
ğiniz, alev makineliler var. SkyWall 
100 adlı bu cihaz, omuza monte edil-
miş ağ fırlatıcısı ile bu kötü niyetli 
uçucularla baş edebilmenizi sağlar. 
100 metreye kadar olan hedeflere 
kilitlenebilen yazılımı, üç farklı tip 
ağ fırlatabiliyor. Birisi drone yaka-
lıyor, birisi paraşütüyle yere indi-
riyor, diğeri de cihazın elektronik 
sinyallerini karıştırıyor.  Saatte 37 
km hıza erişebilen ve 3 kiloya kadar 
olan ağırlıktaki (DJI Phantom 4’ün 
iki katı) drone’ları yakalayabiliyor. 
SkyWall, son tanıtımda 11 atıştan 
10'unda hedefleri vurmayı başardı.

İtfaiyeciler için süper görüş
Elle tutulan termal kameralar 90'lı yıl-
lardan beri duman dolu binalarda itfa-
iyecilere rehberlik ediyor. Scott Sight 
adlı cihaz, kamera ve görüntüyü bir yüz 
maskesinde birleştiriyor. Bu da itfaiyeci-
lerin ellerini, hayat kurtarmak gibi daha 
önemli şeyler için serbest bırakıyor.
Bir şeyler kaybetmeye son!
Çoğu nesne izleyici, kaybettiğiniz şey-
leri bulmanıza yardımcı olabilir. Meta-
Sensor Sensor-1’in farkı ise, ne zaman 
onu kaybetmek üzere olduğunuzu size 
söyleyebilmesi. Bir ivmeölçer, jiros-
kop ve manyetometre ile donatılmış 
olan çeyrek boy cihaz, onu taktığınız 
nesnenin en ufak hareketine karşı, 
sizi uyarır. Bir telefona veya başka bir 
aygıta Bluetooth üzerinden bağlanıl-
dığında, izleyiciler, kasaya giderken 
masanızda bıraktığınız bilgisayarını-
zın çalınmasını ya da ofiste birilerinin 
paylaşmak istemediğiniz eşyaları aldı-
ğını size haber verebilir.

SPOR

Ekstrem sporlardan hoşlananalar an-
cak güvenlik endişesi taşıyanlar, bu 
buluşlarla artık daha rahat!

Karda ve buzda 
kaymayan ayakkabı tabanı
Vibram'ın Arctic Grip adlı ayakkabı 
tabanı, en zorlu kış koşullarında bile 
yürürken veya koşarken, ayakkabı-
nın kaymasını önlüyor. Vibram, çekişi 
artırmak için benzersiz bir buz kapma 
kauçuk alaşımından hazırlanmış bir 
dizi kulp kullanıyor. Kullanıcı adım 
attığında, alaşım, pençeye benzer alt 
yapısıyla buz üzerinde sürtünmeyi ve 
böylece çekmeyi artırıyor. 

En güvenli kayak kaskı
Bir çarpışmada, beynin zarar görmesi 
için tek gereken, iki milisaniye. Giro 
Avance adlı kask ise, gri maddemizi 
korumak için diğer kasklardan daha 
fazlasını yapıyor. Kask, önde gelen 
bir kafa emniyet teknolojisi olan 
Çok Yönlü Darbe Koruma Sistemi'ni 
(MIPS) kullanıyor. Bu teknoloji, kul-
lanıcının kafasının, kaskın içinde, 
tıpkı yuvadaki bir top gibi hareket 
etmesini sağlar. Dış kabuk dönerken, 
bir iç kabuk, kafayı sabit tutar. Bu 
hareket, en kötü kafa yaralanmala-
rına sebep olan etkileri saptırıyor. 
Ek önlem olarak, Giro, üst üste gelen 
darbelere karşı korumak için de, iç 
kabuğu kaliteli bir köpükle kaplamış.

Yüzücüler için GPS
Açık denizde yüzenlerin dalgaları 
düz yüzeyerek yarmaları zordur. 
OnCourse’un gözlükleri, rotayı ko-
rumayı kolaylaştırıyor. Bir rota be-
lirlemek için, yüzücünün uzaktaki 
bir noktaya gözlüğü çevirerek, üze-
rindeki düğmeye basması yeterli. 
Elektronik pusula bu noktaya ki-
litlenerek, yolu tarif etmeye baş-
lar. Bunun için yeşil, sarı ve kırmızı 
renkteki LED lambalar yönü göste-
rir. Bu da, denizde yönünü kaybet-
menin ve yorularak boğulmanın 
önüne geçer.
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yum kaplı cihaz, fotoelektrokimyasal 
oksitlenme adı verilen bir süreçte dü-
şük enerjili morötesi ışık ve nano kap-
lamalı bir filtreyle  bakterileri, alerjen-
leri, kirleticileri ana öğelerine ayırıyor

Mikrop düşmanı duvar boyası
Sherwin Williams'ın Paint Shield adlı 
yeni boya kalkanı, Stafilokok, MRSA, 
koli basili, Enterokoküs gibi bakterile-
rin yüzde 99.9'unu öldürür. Boya, bunu 
bir dörtlü amonyum bileşiği (birçok ev 
temizleme ürünlerinde kullanılanla 

Windows'ta kullanıma sunulan Çe-
viri Aracı, makine öğrenme algo-
ritmaları kullanıyor. Bir kullanıcı 
konuştuğunda, yapay zeka, milyon-
larca konuşma örneğini çekerek, 
kelimeleri analiz ediyor ve onları 
metin haline dönüştürüyor. Kendi 
kendine öğrenen yapay zeka; bir ak-
san ya da argoyla ne kadar çok “du-
yarsa”, o kadar iyi çevirebilir. 

Verileri DNA’da saklayın
Sunucu çiftlikleri yerine, tüm in-

aynı madde) kullanarak yapar. 

Yazın soğutan kışın ısıtan kaplama
Ahşaptan ve camdan yapılmış 
Nelson'un dış cephesi, bir evi hem ısı-
tabiliyor hem de serinletebiliyor. Kışın 
güneş ışınları bir cam cepheden geçer ve 
ahşap bir panjur iç tabakasını ısıtır. Bu 
da, ısıyı hapsederek gece soğuğuna kar-
şı bir termal bölge oluşturur. Yazın ise, 
güneş tepedeyken ışınları açılı bir çıta 
kaplamaya çarparak, içeride gölgelen-
me etkisi yaratır, bu da evi serin tutar.

ternet, tamamen organik bir ya-
pıda tutularak daha az yer kapla-
yabilir. Microsoft ve Washington 
Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 
Temmuz ayında, 200 MB'lık bir di-
jital dosyayı DNA'nın yapı taşlarına 
kodlayarak, bunu kanıtladılar. Bu 
çalışma, önceki 20 MB'lık rekoru da 
kırmış oldu. Polimeraz adı verilen 
enzim, programlanabilir bir şekilde 
DNA’nın kopyalarını çıkartılabiliyor 
ve DNA’nın istenen bir bölgesindeki 
veriler okunabiliyor.

Günümüzün çoğunu geçirdiğimiz evleri-
miz de baştan sona teknoloji ile donatılı-
yor. İşte geleceğin evlerinde son durum...

İç mekanda gerçek hava temizliği
Çoğu hava temizleyicisi, havadaki par-
çacıkları yakalar ve onları kaçabilecek-
leri filtrelere hapseder. Bunlar kaçar-
larsa ya da makine içinde çoğalırlarsa, 
tekrar havaya geçerek soluma yoluyla 
vücudumuza girebilirler. Molekule adlı 
hava temizleyici ise bu durumu, onları 
yok ederek çözüyor. Silindirik alümin-

Hayatımızı değiştiren uygulamala-
rın yazılımları ile ilgili de önemli ge-
lişmeler yaşanıyor. İşte bunlardan 
bazıları... 

Anında tercüme hayatımızda
İnternet, tüm dünyayı birbirine bağ-
ladı ama birbirimizi anlayamıyor-
sak, bunun ne faydası var? Skype'ın 
yapay zekaya dayalı Çeviri Aracı, 
çağrılarda 8 dilde, yazışmalarda 
ise 50’den fazla dilde anında çeviri 
sağlıyor. 2015 yılının sonlarında 

YAZILIMEV
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iletişim kurmanın yolunu açtı; Amazon 
Echo, içerisindeki Alexa asistanı ile 
Spotify ve Uber gibi akıllı servislerin 
sesli komutlarla kontrol edilmesini 
sağlıyor. Bu arayüzler, istemci tarafı 
yerine sunucuda kontrol edilme lüksü-
ne de sahip; bu nedenle, güncellemeleri 
düzenli olarak yapılarak, zamanla ha-
talarından arındırılabilir ve geliştirile-
bilirler.
Siri ve benzerlerinin kullandığı ses ta-
nıma yazılımında uzman bir şirket olan 
Nuance Communications, sesli komut-
ları makine öğrenme teknikleri kulla-
narak yeni bir seviyeye çekmeye çalı-
şıyor. Bunlar, insan beyninde bulunan 
nöronlar ve sinaps ağıyla benzer şekilde 
yapılandırılan hesaplama düğümlerinin 
katmanlarında veri yaygınlaştırılması 
yoluyla, programların kendilerine bir 
şeyler öğretebileceği Derin Öğrenme 
(Deep Learning) tekniğini içeriyor.
Yakın gelecekte, bu sistemlerle daha 
doğal bir iletişim kurabileceğiz. Derin 
Öğrenme, bu yazılımların daha iyi dil 
algılamalarını sağlayacak. Böylece sor-
duğumuz bazı sorularda takılan bugü-
nün sistemleri, yarın bizleri duraksat-
madan istediklerimizi yapabilecekler.

B
ilgisayarlarla etkileşimin kat 
ettiği yol, üzerine düşündük-
çe büyüyor. Örneğin, bir fare 
ile masaüstünde gezinmek, 
mektup yazmaktan çok daha 

doğal. Dokunmatik ekranlar da uzun bir 
süre önce, ilk iPhone çıktıktan kısa süre 
sonra heyecanını kaybetti. Komut satırı 
arayüzlerini heyecan içinde kullandığını 
hatırlayan muhtemelen az sayıda insan 
var. Modern bilgisayar arabirimleri, do-
nanım ve yazılım için kontrol yöntemle-
ri, o kadar ilerlediler ki, neredeyse doğal 
bir uzantı gibi hissettirecek noktaya 
geldiler. Şimdi ise, bilgisayarlar ve diğer 
dijital cihazlarla etkileşim yöntemleri, 
insan-makine arayüzünü yepyeni bir se-
viyeye taşımak üzere. 

Sesle kontrol
Bilgisayar arabirimi için sıradaki man-
tıksal adım, fiziksel unsuru tamamen 
dışarıda bırakmak olacak. Dokunma-
nın ve tıklamanın yerini ses alacak. Ses 
arayüzleri, tüketici teknolojisinde yay-
gın bir kontrol yöntemi olma yolunda 
ilerliyor. Google Assistant, Microsoft 
Cortana ve Apple Siri gibi yazılımların 
hepsi, bir akıllı telefonla soru yoluyla 

Jest algılama
Ses kontrolüyle birlikte ilerleyen bir 
teknoloji de, jest algılama... Nintendo Wii 
ve Microsoft Kinect’in öncülük ettiği yol-
da, HTC Vive ve diğer ileri teknoloji sanal 
gerçeklik başlıkları ilerliyor. Bu sistem-
ler, onları kullanan kişinin ne yaptığını 
tespit etmek ve buna göre tepki vermek 
için hareket kalıbı tanıma algoritmaları 
ile kameralar, ivmeölçerler ve hareket 
algılayıcıları kullanıyor. Tabletler, akıllı 
telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar, bazı 
tuşları veya parmak hareketlerini, ben-
zer bir kalıp tanıma özelliği ile algılarlar 
ve eylemleri tetiklemekte kullanırlar.
Bu teknoloji, otomobillere doğru ilerli-
yor. BMW ve Volkswagen gibi araçlarda 
kullanılan Harman bilgi-eğlence üni-
teleri, sürücü tarafından önceden be-
lirlenmiş çeşitli hareketleri saptamak 
için gösterge panosuna monte kızılötesi 
algılayıcılara sahiptir. Bu, sürücülerin, 
radyo istasyonunu değiştirmek için kon-
soldaki bir düğmeye basmak yerine, ör-
neğin gözlerini yolun dışına çekmesiyle 
gerçekleştirilebilmesini sağlar. Henüz 
yaygın değil, ancak otomobil güvenliği 
kuralları her geçen gün daha sıkı hâle 
geldiğinde, daha fazla otomobilin jest 

KLAVYE VE FARENİN 

GELECEĞİ
Bilgisayar arayüzleri hızlı bir şekilde gelişiyor. 

Klavye ve fare ile başlayan, trackball ve 
dokunmatik ekrana kadar varan ilerlemelerin 

henüz sonu gelmiş değil.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

/TEKNOLOJİ /TEKNOLOJİ
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Bununla vücudunuzun bir yoga hare-
ketini doğru yapabilmesi için, gereken 
noktalarda kişiyi haptik geribildirimle, 
yani titreşerek uyarabiliyor.

‘Dokunmatik’ yeniden anlamlanacak
Haptikler, dijital teknolojiyle olan etki-
leşimleri, grafik arayüzlere ve ekranlara 
daha az bağımlı hâle getirirken, aynı za-
manda daha pürüzsüz yapar. Titreşimli 
teknoloji aynı zamanda akıllı telefonlar 
ve giyilebilir modellerin yanı sıra, statik 
bilişimde de rol oynuyor. Dijital dünyayla 
etkileşime girmenin önündeki en büyük 
engelden biri, gerçekten dokunamadığı-
mız gerçeğidir. Ancak bu değişecek.
Fujitsu tarafından geliştirilen bir proto-
tip tableti, aktüatörleri kullanmaktan 
ziyade, tablet ekranında ultrasonik tit-
reşimlerle ekrandan kişinin parmakla-
rına yüksek basınçlı bir hava katmanı 
gönderiyor. Yüksek ve düşük ultraso-
nik frekanslarla dönen tablet, ekranın 
kısımlarındaki sürtünmeyi yüksekten 
alçağa doğru değiştirebilir ve bu da kaba 
bir dokunuş hissi veriyor. Bu tekniği kul-
lanarak, tablet, insanların dijital dünya-
ya 'dokunmasına' izin vererek, ekranda 
görüntülenen şeylerin daha etkileşimli 
ve gerçek olmasını sağlayabilir.
Bir prototip ve günlük bilgisayara ultra-
son entegre etmek şu anda pratik değil, 
Fujitsu'nun tablet teknolojisi, yakın ge-
lecekte dijital cihazlarla daha fiziksel bir 
şekilde nasıl etkileşim kurabileceğimiz 
konusunda sadece bir bakış sunuyor.
Bu teknolojiyi giyilebilir cihazlara uy-
gulamak da mümkün. Novasentis adlı 
şirket, çok küçük cihazlara entegre edi-
lebilen, silikon devre levhası inceliğinde 
haptik aktüatörler üretiyor. Bunlar ka-
ğıt inceliğinde ve son derece esnekler. 
Farklı elektrik voltajı uygulandığında, 
aktüatör, bağlı olduğu ürünün yüzeyini 
titreştirebiliyor. Novasentis'in aktüatör-
leri, geniş bir alana ya da özel bir haptik 

Google Assistant ve Facebook M (Mes-
senger) için belirli parametrelere tepki 
vermeye programlanmadan, öğrenme 
yoluyla kullanıcıların alışkanlıklarını 
anlamaya çalışan iki yapay zeka destek-
li sanal asistandır. Şu anda daha çok beta 
projesi gibi bir seviyede olan bu sistem-
ler, görevleri insan ilişkileri hakkında 
bildiklerini temel alarak yerine geti-
rerek, önceliklendirebilirler. Örneğin, 
bir akıllı telefona gömülü olan ancak 
bulutun işlem gücü ile yedeklenen bir 
AI yardımcısı, kullanıcının konumunu, 
günlüğünü, mesajlarını ve önceki etkin-
liklerini tarayarak, cuma geceleri dışarı 
çıktığını öğrenebilir. Böylece gerekti-
ğinde otomatik olarak taksi çağırır, ye-
mek söyler ve kişiyi su içmesi için uyarır. 

algılama özelliklerine sahip olmasını 
bekleyebiliriz.
Giyilebilir teknoloji de jest kullanımına 
yardımcı oluyor. Örneğin Myo adlı akıllı 
bileklik, hareket algılayıcılara ve Blue-
tooth bağlantısına sahip. Bunlar ile jest-
leri algılıyor ve akıllı cihaz ve yazılımları 
yönetiyor. Böylece Netflix'i kumanda et-
mekten iş sunumlarını kontrol etmeye 
kadar birçok şey yapabiliyor.
Leap Motion ise çıtayı daha da yükseğe 
çekiyor. İnsanların Mac veya Windows 
bilgisayarlarını hareket ile kontrol et-
melerini sağlayan bir yazılım ve algıla-
yıcı paketi oluşturuyor. Henüz klavye ve 
farenin yerini alamasa da, jestlerin tüm 
sistem kullanımına yön verebileceğini 
kanıtlıyor.
Bununla birlikte, jest algılama teknolo-
jisinin, Windows 10’da Windows Hello 
özelliği ile karşımıza çıktığını da unut-
mayalım. Özellik, insanların hesaba giriş 
yapabilmeleri için uyumlu web kamera-
ları ile yüz tanımayı kullanıyor. Bu basit 
bir özellik, ancak bilgisayar arayüzünün 
evriminde, makineleri mümkün oldu-
ğunca kolay bir şekilde etkileşime sok-
mayı amaçladığını gösteriyor.

Haptik teknoloji
Ses ve el hareket kontrolünün diğer 
ucunda, bir oyun denetleyicisinin titre-
şimleri veya sessiz telefon uyarıları gibi 
sayısal dünyadaki etkileşimlere geribil-
dirim kuvveti ekleyen haptik yatıyor. 
Apple’ın MacBook dizüstü bilgisayarla-
rında ve iPhone 7 akıllı telefonlarında 
gördüğümüz Force Touch özelliği, işte bu 
haptik adlı teknolojiyi kullanıyor ve ek-
randa olup bitenlerle örtüşen ince titre-
şimler sağlamak için Taptic adlı sistemi 
ile aktüatör adı verilen küçük elektrikli 
motorları çalıştırıyor. Haptik, şu anda 
ağırlıklı olarak akıllı saatler ve bileklik-
ler gibi giyilebilir cihazlarda tek başına 
kullanılıyor. Ekranlar küçük olduğunda, 
titreşim kalıplarının karışımı da, kulla-
nıcıya bilgi aktarmanın daha iyi bir yo-
lunu sunuyor. Moment’in akıllı saati de 
sadece haptik kullanıyor ve saatin belirli 
bölgelerinde titreşerek navigasyon yön-
lerini iletiyor; örneğin sağa dönmenizi 
istediğinde, sağ köşe titriyor. Bunun uç 
bir örneği ise, Nadi’nin akıllı yoga taytı. 

dünyadaki araçlar üzerinden etkileşime 
girmesini sağlayan Somut Kullanıcı Ara-
birimi (TUI), artırılmış ve sanal gerçekli-
ğin deneyim yönünü azaltarak, fiziksel 
ve dijital arasındaki boşluğu kapatıyor. 
Microsoft'un masa boyutundaki TUI table-
ti PixelSense, üzerine yerleştirilen nesneyi 
tarayarak ekrana aktarıyor. Bunu da gö-
mülü kameralar ve algılayıcılar ile yapıyor. 
HP’nin Sprout adlı bilgisayarı, fiziksel 
nesneleri tarama yöntemiyle dijital bir 
kopyaya dönüştürerek, aynı sonucu elde 
ediyor. Bu yöntemle, sanal gerçeklik 
veya artırılmış gerçeklik başlıklarına 
ve bir kablo yığınına ihtiyaç duymadan, 
fiziksel ve dijital bir harman ortaya çı-
kıyor. Bununla, bir bilgisayarın fiziksel 
dünyayla etkileşime girmesi, üstelik 
bunu alışık olduğumuzun tam tersi şe-
kilde gerçekleştirmesi sağlanıyor.
Yapay zeka ve makine öğrenimi, görün-
tü, ses ve hareket tanıma gibi teknikle-
ri daha akıllı yapmak için hâlihazırda 
kullanılıyor. Makineler için bir sonraki 
adım, bizi yorumlama şekillerinde de-
ğil, bizimle etkileşim kurma konusunda 
daha akıllı olmak.

modüle ihtiyaç duymadığından, ultra 
ince dizüstü bilgisayar klavyelerine, 
giysilere ve saat askıları gibi bileşenle-
re gömülmesinin önünü açıyor. Haptik 
özellikler önümüzdeki birkaç yıl içinde 
her türlü akıllı cihazda görünmeye baş-
larsa şaşırmayın.

Beyin gücü
Tabletlerde ultrasonik ekran kullanmak 
bile hâlen biraz fütüristik görünürken, 
beyin-bilgisayar arabirimlerini düşü-
nünce, işler çok daha hayalî bir hâle geli-
yor. Bilgisayarı düşünce gücüyle kontrol 
etmek, muhtemelen makinelerle etkile-
şimde bulunmanın en nihaî yolu olacak. 
Mevcut beyin-bilgisayar arabirim tek-
nolojisi, kan akışını izleyerek beyin ak-
tivitesini almak için kızılötesi ışıklar ve 
algılayıcılar kullanır. Bir diğer yolu ise 
beyin aktivitesini elektroensefalografi 
adı verilen bir süreçle tespit eden elekt-
rotları kullanmaktır. Beyin aktivitesi 
daha sonra bilgisayar kontrollerine ve 
makine arabirimlerine eşlenerek, bir 
beyin deseni resmi oluşturur. Bundaki 
değişimleri takip ederek, örneğin bir 
drone’u kumanda edebilirsiniz.
Emotiv Epoc 14+ ve MindWave gibi be-
yin izleme başlıkları, beyin kontrolü ile 
pratik kullanım için tasarlanmış özel 
yazılımlarla etkileşim kurmayı sağlıyor. 
Bunlara baktığımızda, teknoloji hâlen 
sınırlı. Ancak yine de, düşünce gücüyle 
bilgisayar kontrolünün nasıl mümkün 
olduğunu gösteriyor. 

Akıllı makineler
Bugün elimizde mevcut ya da ufukta gö-
rünen çoğu bilgisayar arabirimi, ister bir 
düğmeye basmak ister Siri'ye bağırmak 
olsun, insanların bir şeyler yapmasını 
gerektirir. Ancak, bilgisayar sistemleri 
ve makineler yeterince akıllı olursa, bu 
durum tamamen değişebilir.
Kullanıcıların dijital bilgilerle gerçek 

Tüm bunları kendisi bir komut bekleme-
den, sadece bir onayla yapabilmesi, akıllı 
bilgisayar arayüzüne çok iyi bir örnektir.
Yapay zekadaki bu evrimle kesişen ise 
algılayıcı ağı kullanıcı arabiriminin 
(SNUI) yükselişidir. Bu sistem, farklı 
cihazların birbirine bağlanabilmesi için 
bir uygulamaya ve insan komutlarına 
dayanmak yerine, makineden makineye 
iletişim yoluyla, birbirleriyle etkileşim-
de bulunmalarını esas alır.
Amazon'un Alexa'sı bunun bir başlangıcı 
olarak görülebilir, ancak daha akıllı hiz-
metlerin akıllı cihazlarla birlikte kar-
şımıza çıkması da muhtemel. Facebook 
Messenger’daki sohbet robotlarında 
(chatbot) ise bunun başlangıcını zaten 
görüyoruz.

Bilgisayarlar ve diğer dijital cihazlarla 
etkileşim yöntemleri, insan-makine arayüzünü 

yepyeni bir seviyeye taşımak üzere.

İlerleyen bir teknoloji de, jest algılama... 
Nintendo Wii ve Microsoft Kinect’in öncülük 

ettiği yolda, HTC Vive ve diğer ileri teknoloji 
sanal gerçeklik başlıkları ilerliyor.
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T atile çıkarken en zoru şüphe-
siz valiz hazırlamak. Kimileri 
eşyalarını günler öncesinden 
hazırlamaya başlarken kimi-
leri de yola çıkmadan iki saat 

önce toparlayanlardan. Ancak her iki 
durumda da en elzem şeyleri bile unut-
mak mümkün. İşte size rotanıza göre 
bilinçli tatil valizi hazırlama rehberi. 

Valiz boyutu: Valiz boyutu bavul hazırlı-
ğının ilk önemli aşaması. Taşıyacağınız 
valizin boyunu dikkatli seçmelisiniz! 
Eğer uzun süreli bir seyahat planlama-
dıysanız, valizinizi mutlaka kabin boyu 
tercih edin. Böylece işin en başında ken-
dinizi gereksiz yüklerden arındırmış 
olursunuz. Eğer uçak seyahati planladıy-
sanız, valizinizi kabine almak hem kay-
bolma riskinin, hem de valiz bekleme 
sıkıntısının önüne geçer.

Liste yapın: Yapmanız gereken en önem-
li şey bavul hazırlama listesi oluşturmak! 
Aldığınız her not için ‘buna gerçekten ih-
tiyacım var mı?’ sorusunu sormayı ihmal 
etmeyin. Böylece fazlalıkların önüne 
geçmiş olursunuz. Valizinizi hazırlarken, 
öncelikle en elzem eşyalarınızı alın. On-
ları yerleştirdikten sonra, hala yer kal-
dıysa, birkaç parça daha ekleyebilirsiniz. 

Değerli eşyalar el çantasına: Valiziniz 
dışında mutlaka yanınıza bir el çantası 
alın. Bu çantanın çok küçük olmama-
sına dikkat edin çünkü içine valizinize 
sığmayan eşyalarınızı da koyabilirsiniz. 
Asla kaybetmek istemediğiniz tüm eş-
yalarınızı, kitaplarınızı, müzik dinlemek 
için cihazınızı, ilaçlarınızı el çantanıza 
koyabilirsiniz. 

Kaç gün kalacaksınız ona göre liste ya-
pın: Tatilleriniz için valizinizi hazırlama-
dan önce mutlaka plaj kıyafetinizi ve ak-
şam yemeklerini temel alın. Buna göre 
kafanızda her gün için ayrı kombinler 
düşünün. Yaptığınız kombinler dışında 
yanınıza ekstra kıyafet almamaya çalı-
şın. Kıyafetlerin yakın renklerde olma-
sına dikkat edin. Böylece hem kombin-
leme şansınız olur hem de her kıyafetin 
altına başka renk ayakkabı taşımaktan 
kurtulursunuz. 

Ayakkabılar: Yanınıza en fazla 3 ayak-
kabı alın. Terlik ve sandaletler topuklu 
ayakkabılara göre daha az yer tutar, bu 
yüzden 2-3 tane alabilirsiniz, topuklu 
ayakkabı takıntınız yoksa 1 tane topuk-
lu yeter. Yanınıza siyah bir elbise almayı 
unutmayın, siyah elbiseler hem gün-
düz hem de gece kurtarıcınız olacaktır. 
Gündüz parmak arası terliklerinizle, 
akşamları ise topuklu ayakkabı ve akse-
suarlarınızla tamamlayacağınız maksi 
elbiseleri valizinizde mutlaka bulundu-
run. Açık renkli, tişört ve gömlek, şort, 
etek, mayo, bikini unutmamanız gere-
ken diğer parçalardan.

Güneş koruyucular önemli: Nemlen-
dirici, parfüm, makyaj temizleyici ve 
aseton gibi malzemeleri ayrı ayrı poşet-
lere koyarak kozmetik çantanıza yer-
leştirin. Güneş kremini eksik etmeyin. 
Birkaç gün bile olsa rutin bakımınızdan 
fedakârlık etmek istemiyorsanız birçok 
kozmetik ürününün tatil için uygun kü-
çük boylarından edinebilirsiniz. Uçakla 
seyahat edecekseniz, sıvı ürünlerin ka-
bine alınmadığını unutmayın.

Gereksiz eşyalara yer yok: Tıka basa ya-
pılan valizlerde eşyalarınız kırışır. Ayrıca 
yer tasarrufu için, kırılacak aksesuarları-
nızı, takılarınızı, banyo malzemelerinizi 
esnek çantalara koyup bavulunuzun bir 
köşesine yerleştirebilirsiniz.

Planlı yerleştirin: Yanınıza alacakları-
nızı bir kenara ayırdıysanız, artık valize 
yerleştirebilirsiniz. Önce kıyafetleri-
nizle başlayın. Kalın kumaşlı ya da ağır 
kıyafetleri en alta koymaya dikkat edin. 
Kıyafetlerin mümkün olduğunca düz-
gün katlanması ve yerleştirilmesi çok 
önemli, çünkü en fazla yer bu aşamada 
kazanılıyor. 

Kişisel bakım ürünleri için seyahat 
boyu: Kişisel bakım eşyalarının birçoğu-
nun artık seyahat boyu olduğunu unut-
mayın! Daha ufak boy bakım ürünleriyle 
valizinizi inanılmaz bir kalabalıktan 
arındırabilirsiniz. Hepsi bir arada fazla 
yer kaplıyorsa, parça parça valizinizin 
farklı gözlerine yerleştirerek de yer ka-
zanabilirsiniz.

VALİZ 
HAZIRLAMA 

KLAVUZU

Tatile çıkmak ve 
kendinizi denize, ya 
da doğanın yeşilliğine 
bırakmak için 
sabırsızlanıyorsunuz! 
Peki, işin bavul 
hazırlama kısmı? 
Valiz hazırlamak 
size zor geliyorsa 
işte pratik valiz 
hazırlamanın 
ipuçları.
YAZI BERİL ŞEN

Tekne: Tüm gününüzü teknede geçi-
receğiniz için lüksten uzak parçalar 
yani bikini, mayo, tişört, gömlek ve 
elbiselerden oluşan en rahat kıya-
fetlerinizi valizinize koyun. Ayrıca 
yüksek korumalı güneş koruyucu-
nuz, büyük hasır şapkanız ve 
güneş gözlüğünüz plaj çantanızda 
mutlaka bulunsun. Akşam serinliği 
için ince bir sweatshirt almayı 
unutmayın. 

Tatil köyü: Bikini, mayo, pareo üçlüsü-
nün yanı sıra akşam yemekleri için 
elbiseler, şort ve gömlek kombinle-
ri ayrıca şık sandaletlerle valizinizi 
hazırlayabilirsiniz. 

Yurtdışı: Yurtdışı tatiliniz için valiz 
hazırlarken gideceğiniz ülkenin ikli-
mini iyice analiz ettikten sonra 
hazırlık yapmanızda yarar var. Vali-
zinizi fazla eşyayla doldurmamak 
ve kilo sınırını aşmamak için planlı 
davranın, gün bazında ve birbirle-
riyle kombinlenebilen ufak ayrıntı-
larla farklı görünümlere bürünebilen 
kıyafetler seçmeye özen gösterin.

Sportif: Sportif tatil planları olanlar 
için valizde bulunması gereken en 
önemli parçalar bikini, mayo, board 
şort, kasket, tişört, flip flop, yedek 
spor ayakkabısı, bol bol havlu, 
yüksek faktörlü güneş kremi ve 
güneş gözlüğü. Bunların dışında 
serin akşamlar için jean, sweats-
hirt eklemeyi unutmayın. Deniz 
dışında tenis, golf gibi sporlarla 
tatilinizi renklendirmek istiyorsa-
nız, yanınızda mutlaka spor ayakka-
bı ve çorap götürmenizde fayda var.

Romantik: Balayı tatiliniz yaza denk 
geliyorsa ya da eşinizle romantik bir 
yaz tatili yapmayı planlıyorsanız, vali-
zini şık ve romantik parçalarla dol-
durmaya hazır olun. 

Hafta sonu kaçamağı: Küçük bir valize 
plaj kombinlerinizi yapıp koyarsanız 
2-3 günlük tatilinizde çok rahat 
edersiniz. Gündüz iki şort, tişört, 
pareo, flip flop; akşam ise mini bir 
elbise yeterli olacaktır.   

   
    ROTANIZA GÖRE TATİL VALİZİ



C izgi filmler, çocukları eğlen-
dirirken aynı zamanda eği-
tici bir rol oynuyor. Özellikle 
hayal dünyalarının gelişme-
ye en açık olduğu çağlarda, 

çizgi filmlerin çocuklar için katkısı bü-
yük. Çocukların çevresindeki nesnele-
ri tanımasında, diyalog gelişimlerinde 
olumlu etkide bulunuyor. Aynı zaman-
da, onların dünyalarında rahatlatma 
sağlıyor. Ancak, tüm bu olumlu etkiler, 
belli konular göz önünde bulundurul-
madığı takdirde olumsuza dönüşebi-
liyor ve çocuğu istenilmeyen şekilde 
etkileyebiliyor. Öyle ki şiddet içeren 
çizgi film izleyen çocuklar yaşıtların-
dan daha gergin olabiliyor ya da aşırı 
çizgi film izlemek dikkat eksikliği ve 
hiperaktiviteyi tetikliyor!
Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz 
sürekli şiddet içerikli çizgi film izleyen 
çocukların, diğer yaşıtlarına göre 
daha fazla kavga ettiklerini ve çok 
daha gergin olduklarını söylüyor. Bu 
çocukların anne-baba ve büyükleriyle 
ilişkilerinde daha gergin, sabırsız 
ve asi olduklarını belirten Yavuz, 
şiddet içeren çizgi filmleri izleyen 
çocukların acı ve üzüntülere daha az 
hassas olurlarken, gerçek hayatta 
çevrelerindeki şiddet unsurlarından 
hiç rahatsız olmadıklarına dikkat 
çekiyor. Yapılan araştırmalara göre 
şiddet içerikli çizgi film izleyen 
çocukların, çevrelerine karşı saldırgan 
davranışlarda bulunmada, diğerlerine 
göre daha yatkın oldukları gözlenmiş.
Çizgi filmlerin bir diğer olumsuz etkisi 
de çocuğun sosyla yaşamı üzerine. 
Günde ortalama 3-4 saat, televizyon ve 
dolayısıyla çizgi film izleyen çocukların 
diğer çocuklara göre yüzde 30-40 
dikkat eksikliğine sahip olduğu ve 
hiperaktivite oluşumuna daha yatkın 
oldukları belirtiliyor. Yavuz, çocukların 
aşırı çizgi film izlemelerine dikkat 
edilmez ve engel olunmaya çalışılmaz 
ise, izlenen çizgi film karakterlerinin 
her geçen gün çocuğun dünyasına 
yerleşmeye başladığını, çocuğu 
gerçeklikten koparıp ciddi adaptasyon 
sorunu yaşattığına dikkat çekiyor. 
Öyle ki, çok çizgi film izleyen ve o 
karakterlerle özdeşleşen çocukların, 

sosyal ilişki kurmada zorlandıkları 
ve yalnız olmayı seçtikleri saptanmış. 
Dr. Mehmet Yavuz: “Özellikle 12 yaş 
öncesinde ve kavrayış yetisi henüz 
gelişmemiş çocuklarda, gerçekle 
hayal ürünü arasındaki belirlemeyi 
yapmakta zorlanırlar. Ciddi güvenlik 
sorunları yaşayabilirler. Çizgi 
filmlerin içeriğinde olan uçma, kaçma 
davranışlarının gerçek hayatta 
da olabileceğini varsayıp bunları 
deneyebilir ve sağlıklarını riske 
atabilirler. 

Çocuklar çizgi filmlerle ne zaman 
tanışırlar?
Çocuklar 18.aydan itibaren 
televizyondan gelen uyarılara, 
seslere ve görüntülere aşina olurlar. 
2.5 yaşından itibaren gördükleri 
(izledikleri) olay ve davranışları taklit 
etme yetisine de sahip olurlar. Bu 
yaş grubunun ilgisini, hızla değişen 
sahnelere sahip çizgi filmler çeker. 
3-6 yaş arası çocuklarda ise çizgi 
filmin önemi daha da artar. Çünkü 
bu yaş grubu çocuklarının televizyon 
ve dolayısıyla çizgi film izlerken 
artık anlam arayışı içinde oldukları 
dönemdir. 6-11 yaş grubu çocukları 
içinse, izledikleri programın içeriği 
ve programın onlar üstünde yaptığı 
etkileri daha da artar, çünkü bu yaş 
grubu çocuklarda dikkat, odaklanma 
ve süreç takiplerini sağlayan bilişsel 
fonksiyonlar oluşur. Bu da izlenen 
çizgi film içeriğini, o içerikle ilgili 
çocukların duygu durumlarını ve bu 
duyguların hayatlarına davranış olarak 
aktarımının önemini vurgulamaktadır. 
12-17 yaş aralığında da mantık ve karar 
yetileri gelişmeye başlayan çocuklar, 
bu program içeriklerinden daha önceki 
dönemlerden, daha az etkilenirler.

/SAĞLIK/SAĞLIK

ÇOCUKLAR HAYATI ÇİZGİ 
FİLMLERDEN ÖĞRENİYOR

Televizyon programları, yetişkinlerin yanı sıra 
çocukların hayatında da önemli rol oynuyor. 

Özellikle renkli sunumları ile ilgi çeken çizgi filmler, 
miniklerin hayatının ayrılmaz bir parçası.

YAZI BERİL ŞEN

 Çocuklarınızın, televizyon ve çizgi film izledikleri saatlerini kontrol altında tutun. 
 İzledikleri çizgi filmleri, belli aralıklarla onlarla izleyebilirsiniz. İçerikleri hakkında, birkaç 

cümlelik de olsa yorumlar yapıp, tartışabilirsiniz.
 Şiddet ve öfke içeren çizgi filmlerin izlenmesini engelleyin.
 Çocuklarınızı, farklı hobi ve uğraşlara yönlendirin. Böylece; televizyonun, çocuğun 

hayatında odak noktası olmasını, engelleyebilirsiniz.

ÇİZGİ FİLMLERİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTMANIN YOLLARI
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Günün 
önemli bir 

bölümünü çizgi film 
izleyerek geçiren 

çocuklara, bu 
alışkanlık neler 

katıyor? Çocuklar 
çizgi filmlerden 

ne kadar 
etkileniyor? 

Nöroloji Uzmanı 
Dr. Mehmet Yavuz
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Ünlüler artık sadece sanat 
yapmıyor... Onlar belki de eski 

sanatçıları göz önünde 
bulundurarak birbirinden farklı iş 

dallarına yatırım yapıyor.
YAZI: BERİL ŞEN   

ÜNLÜLER  
NEYE YATIRIM YAPIYOR?

KENAN İMİRZALIOĞLU 
EMLAK KRALI

Kazandığı parayı emlakta değerlendiren 
İmirzalıoğlu’nun, İstanbul Cihangir’de çok sayıda 

dairesi var. Bölgedeki yatırımlarının 30 milyon doları 
aştığı söylenen ünlü isim çok sayıda eski bina satın 

alıp restore ettiriyor. İmirzalıoğlu ayrıca geçtiğimiz 
yıllarda Marmaris Selimiye’de sattığı evin parasıyla 

Boğaz manzaralı bir ev ile  Miami'de de bir daireyi 1,5 
milyon dolara satın aldığı söyleniyor.

K
imi gayrimenkule yatırım yapıyor, 
kimi teknolojiye. Kimisi sokağın 
nabzını tutup iş makineleri alıyor; 
kimisi ticari taksi işletiyor. Yerli 
ya da yabancı olsun ünlüler dünya-

sının yıldızları eski sanatçıların aksine gele-
ceğe yatırım yapmanın peşinde. İşte o ünlüler 
ve birbirinden ilginç yatırımları…

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM /ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

EMRAH
TWITTER’IN ORTAĞI

Bir diğer emlak kralı ise namı diğer 
Küçük Emrah. Bir dönem parasını emlakta 

değerlendiren Emrah İpek’in yüze yakın evi 
olduğu söyleniyor. Ünlü sanatçı şimdilerde ise 

parasını teknolojide değerlendirenlerden. 
Twitter’ın 5 milyon dolar değerindeki hissesini satın 

alan Emrah, kısa bir süre sonra hisselerin 
değerini üç katına çıkarmış. 
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN
YURT DIŞINA AÇILIYOR

Ünlü oyuncu anne ve babası ile birlikte kurduğu “İstron 
Elektronik Teknolojileri” ve “Baykon Endüstriyel Tartım 

Sistemleri” şirketlerine yatırım yapıyor. Büyüküstün, 
Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’da da şubeleri 

olan iki şirketi için diğer ülkelerde de yatırım fırsatları 
kovalıyor. Arap ülkelerinde gördüğü ilgi sayesinde 

şirketinin başarılı olacağına inanan oyuncu, buralarda 
şirketinin faaliyet göstermesi için de düğmeye bastı.

CEM YILMAZ
ARABA TUTKUNU 

Şöhret olduğu ilk yıllarda lüks otomobillere 
düşkünlüğü ile bilenen Cem Yılmaz’ın yatırımları 
arasında otomobiller hala ilk sıralarda yer alıyor. 

Çok sayıda klasik arabası bulunan Yılmaz’ın Bir 
Bentley otomobili, bir Mini Cooper ve üç adet de 

Porsche’si var. Cem Yılmaz’ın Levent ve Çeşme’de 
villası, bir benzin istasyonu ve değeri 2 milyar lirayı 

bulanda bir teknesi bulunuyor. 

BÜLENT ERSOY
İŞ MAKİNESİ ALIYOR 

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Bülent 
Ersoy, parasını diğer isimlerden farklı bir şekilde 

değerlendiriyor. Kazandığı paranın önemli bir kısmını iş 
makinelerine yatıran Bülent Ersoy, bu makineleri dolar 

üzerinden belediyelere ve müteahhitlere kiralıyor. 
Diva’nın bir diğer yatırım aracı ise mücevher. Takılara 

olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü sanatçı, mücevher 
tutkusunu da yatırım aracı olarak değerlendiriyor.

ATA DEMİRER
ARSAYA YATIRIM YAPIYOR 

Bir Bozcaada aşığı olan 
ve onu şöhretin zirvesine taşıyan 

Eyvah Eyvah film serilerini de bu bölgede 
çeken Ata Demirer, yatırımlarını da 

bu bölgeye yönelik yapıyor. Habbele Koyu civarında 
7 dönümlük bir tarla alan Demirer, 

bu arazide üzüm bağları 
yetiştirmeyi planlıyor. 
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JUSTIN TIMBERLAKE
GENÇLERE YATIRIM YAPIYOR 

Gençlerin sevgilisi Justin Timberlake, yatırımlarını da 
kendi jenerasyonuna uygun alanlarda yapıyor. 
Online bir reklam şirketine satılan Myspace’e 

ortak olan Timberlake’in şirkette önemli bir rol 
oynadığından söz ediliyor. Timberlake daha önce ünlü 

William Rast, Memphis’te bir golf kursu 
ve Stipple adında bir girişim sermayesi şirketine de 

ortak olmuştu.

LADY GAGA
TEKNOLOJİ TUTKUNU 

Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga da parasını girişim 
sermayesinde değerlendiriyor. Müzik ve spor 

dünyasından ünlüleri hayranları ile buluşturan 
Backplane adındaki sosyal ağın büyük ortağı olan Lady 

Gaga’nın teknolojiye yaptığı tek yatırım da bu değil. Lady 
Gaga daha önce de oyun şirketi Zynga ile bir işbirliğine 

giderek popüler çiftlik oyunu FarmVille’in farklı bir 
versiyonu olan GagaVille’in ticarileşmesini sağlamıştı.

İBRAHİM TATLISES
TİCARET ONDAN SORULUYORDU 

Yaklaşık 30 yıldır Türkiye’nin gündeminden hiç 
düşmeyen İbrahim Tatlıses, birçok yatırımıyla medyanın 

ilgi odağıydı. Çok sayıda restoranı ve iş hanı olan 
Tatlıses’in; lahmacun zinciri, otobüs firması, Bodrum 

ve Kuşadası’nda otelleri, Cevahir Alışveriş Merkezi’nde 
solaryum salonu, marketleri ve taksi şirketi bulunuyor. 
Ancak geçirdiği kaza sonrasında işlerini de askıya alan 

Tatlıses çoğu işini tasfiye etmek zorunda kaldı.

KIM KARDASHIAN
E-TİCARETE YATIRIM YAPIYOR 

Kardeşleri ile birlikte hareket eden Kim Kardashian, 
2007 yılında üç ortakla birlikte kurduğu ShoeDazzle 

şirketi ile online ayakkabı ve aksesuar satıyor. 3 
milyona yakın müşterisi olan şirket kısa bir süre 

önce risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz’ten 
tam 40 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu şirketin 

Facebook, Foursquare, Groupon, Skype ve Twitter’a da 
yatırımları bulunuyor.
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Y
eni annelerin artık büyükle-
rinden yardım aldıkları, bilgi 
aktarımının büyüklerden 
yeni nesillere yapıldığı dö-
nemler yavaş yavaş kapanı-

yor. Artık yeni anneler büyükleri yerine, 
internet sayfalarındaki ‘dijital anneler-
den’ bilgi almayı tercih ediyor. 
Eğer siz de tecrübesiz bir anneyseniz ve 
sosyal medyayı aktif kullanıyorsunuz 
hamileliğinizden bu yana muhakkak 
birçok blogger’ın sayfalarında yayınla-
dıkları yazıları okumaya başlamış ve 
Instagram’da da anne ve çocuk üzerine 
paylaşımda bulunan hesapları takibe al-
mışsınızdır. İnternette annelik ve bebek 
üzerine çok sayıda hesap olsa da bazıla-

tinden kurtarmak için atık malzeme-
lerden yaptıkları öğretici oyuncaklar 
çok kişi tarafından beğeni alıyor.
 
Funda Karakılıç: @turuncubikiz
Funda Karakılıç nam-ı diğer ‘turuncu bi 
kız’ doğallığı, esprili dili ve eğlenceli hal-
leriyle en fazla takip edilen annelerden. 
2 yaşında bir oğlu ve Aliş isimli kedisinin 
Instagram’daki ev hallerini paylaşan 
Karakılıç, oğlunu yetiştirirken her türlü 
detaya özen gösteren bir anne. Anne-
ler ve anne adaylarının severek takip 
ettiği turuncu bi kız, yakında bir kitap 
çıkarmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda 
blogger olan turuncu kızın bir de www.
turuncubikiz.com adında web sitesi var.

ları arasında yer alıyor. İşte en fazla ta-
kip edilen sosyal medya anneleri.

Akademisyen anne: @akademisye-
nanne
Doçent Doktor Saniye Bencik Kangal 
anlaşıldığı üzere akademisyen bir 
anne. Üstelik uzmanlığı çocuk geli-
şimi üzerine. Hal böyle olunca, başta 
anneler olmak üzere hatırı sayılır bir 
takipçi sayısına sahip. Instagram say-
fasında 500 bine yakın takipçisi var. 
Oğlu Demir’le birlikte yaptıkları bir-
birinden eğlenceli, daha da önemlisi 
faydalı etkinlikleri sayfasında payla-
şarak anneleri bilgilendiriyor. Aynı 
zamanda çocukları internet esare-

biyatçı ve reklamcı bir anne. Bunların 
yanına bir de yazarlığı eklemiş. İlk ki-
tabını ‘Başlarım Şimdi Anneliğe’ ismi 
ile yayınlayan Şermin Çarkacı’nın 
dört kitabı daha var. Çocuklarıyla ço-
cuk olan ve her daim onların ilgisini 
çekebilecek oyunlar bulan Şermin 
Çarkacı, Facebook ve Instagram say-
falarını aktif bir şekilde kullanıyor. 

Elif Çakır: @guncel anne
Elif Çakır, bir pediatrist ve Çağın 
Aras’ın annesi. Çocuk doktorluğu 
bilgilerini ve annelik tecrübelerini 
sosyal medya üzerinden diğer anne-
lerle ve anne adaylarıyla paylaşan 
Elif Çakır’ın eşi de çocuk doktoru. 
Çocuk sağlığı, bebek beslenmesi, ek 
gıdaya geçiş ve çocuk gelişimi hak-
kında birçok paylaşımda bulunuyor. 
Ayrıca çocuklar için besleyici ve sağ-
lıklı yemek tarifleri de veren Çakır’ın 
sosyal medya hesapları haricinde 
www.guncelanne.com adresli inter-
net sitesi de mevcut. 

Sibel Özdemir: @uzmanannem
Çocuk Gelişim ve Özel Eğitim Uzmanı 
Sibel Özdemir, aynı zamanda bir aile 
danışmanı. Başar isimli bir oğlu olan 
Sibel Hanım’ın oyuncak seçimi ve su-
numu hakkında ‘Merhaba Oyuncak’ 
isimli bir de kitabı var. Özdemir, çocuk-
la kaliteli zaman geçirmenin püf nok-
taları, tuvalet alışkanlığı, oyunlar gibi 
birçok konuda anneleri sosyal medya 
aracılığıyla bilgilendiriyor. 

rı, yüzbinlerce takipçi sayısı ve orijinal 
paylaşımları ile diğerlerinin arasından 
sıyrılmayı başarıyor. Bu hesapların sa-
hiplerinden kimisi bebeğine hazırladığı 
yemeklerinin tariflerini paylaşırken, 
kimi evde oyun hazırlamanın yollarını 
anlatıyor. Üstelik kendilerine göste-
rilen ilgi o kadar yoğun ki artık çoğu 
hesap sahibi, paylaşımlarını kitaba da 
dönüştürmüş durumda. 
Sosyal medyada bir annenin kısa bir 
zamanda binlerin üzerinde takipçisi 
olabiliyor. Takip edilmeye başlamak 
için isminizin yanındaki ‘anne’ sözcü-
ğü anahtar oluyor. Kendilerini ‘sosyal 
medya anneleri’ olarak adlandırılan 
anneler, son zamanların gözde hesap-

Gözde Erdoğan: @pedagoggozde
Türkiye’nin süper dadısı olarak ünle-
nen Pedagog Gözde Erdoğan’ı tanıma-
yan yok gibi. Daha çok televizyon prog-
ramlarından tanınan Gözde Erdoğan, 
sosyal medyayı da aktif kullanıyor. 
Anneler, ‘çocuklar yatağında kendi 
başına nasıl uyumaya alışır?’, ‘ebeveyn-
ler çocuklarıyla nasıl kaliteli zaman 
geçirir?’ gibi birçok sorunun cevabını 
kendisinden öğreniyor. Çeşitli televiz-
yon kanallarında da ‘Süper Dadı’ prog-
ramını hazırlayıp sunan Erdoğan’ın 
Instagram’da 90 bin takipçisi var.

Şermin Çarkacı: @oyuncuanne
Şermin Çarkacı, 3 çocuk annesi, ede-

Sosyal medyanın yeni gözdeleri artık anneler. 
Kendilerine bu platformda ayrı bir yer bulan ve 
‘sosyal medya anneleri’ olarak adlandırılan 
kişilerin milyonlarca takipçisi var.  
YAZI BERİL ŞEN
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Dijital 
annelerin bu kadar 

beğenilmelerinin 
nedeni ise kendi 

tecrübeleri ve 
bebekleriyle 

yaşadıkları 
deneyimleri 

paylaşmaları. 

ŞİMDİ 
DİJİTAL 
ANNELER 

MODA!



H
enüz bir hastalık olarak 
tanımlanmadı ancak aşı-
rı derecede akıllı telefon, 
bilgisayar, internet kul-
lanımı yeni bir hastalığın 

habercisi. 60 yaş ve üst grupta gö-
rülen unutkanlık ve konsantrasyon 
yetersizliğine yol açan demans, artık 
gençlerde de sık görülüyor. Uzmanlar 
‘dijital demans’ olarak adlandırdıkları 
bu hastalık için çağın hastalığı uyarı-
sında bulunuyor. 
Artık kimsenin numarasını ezberlemi-
yor, hiçbir yerin adresini hafızamızda 
tutmuyoruz. En sevdiklerimizin doğum 
günlerini hatırlamıyor; önemli günleri 
bilmiyoruz. Adresi konum göndererek, 
numaraları hızlı aramadan, doğum 
günlerini Facebook’tan takip ediyoruz. 
En yakınlarımızın numarasını sorsalar 
hatırlamakta güçlük çekiyoruz. Akıllı 
telefonunun hesap makinesini kullan-
madan hesap kitap yapamıyoruz. Çar-
pım tablosu bile silindi belleğimizden. 
Nedeni ise elimizin altındaki akıllı alet-
lerin hafızamızı esir alması. Yani bir nevi 
‘dijital demans’ yaşadığımız…   
Demans genellikle beyni etkileyen, 
bellek ve konsantrasyon bozulma-
sına yol açan yaşla ilgili bir hastalık. 
Demans tanısı konan yaşlılarda ge-
nellikle unutkanlık baş gösteriyor. 
Hastalığa yakalanan kişiler telefon 
numaraları, iletişim bilgileri ve insan-
ların isimleri gibi en basit şeyleri bile 
hatırlamakta zorluk çekiyor. Peki; bu 
bilişsel gerileme belirtilerinin 20’li, 
30’lu yaşlardaki gençlerde gözlenme-
ye başladığını söylesek... 
Araştırmacılar gençlerde görülen bu 
durumu “dijital demans” olarak adlan-
dırıyor. Aşırı akıllı telefon, bilgisayar, 
teknolojik alet ve internet kullanımı-
na bağlı olarak ortaya çıkan hastalık, 
en fazla gençlerde görülüyor. Telefon 
numaraları, önemli günler, randevular 
hafızaya kaydedilmedikçe beyin yakın 
belleği kullanmıyor. Uzmanlar dijital 
cihazların aşırı kullanımıyla sol beyi-
nin aşırı çalışırken sağ beynin çok az 
kullanıldığını belirtiyor. Uzun zaman 
boyunca beynin bu kısımlarının az kul-
lanımı hafıza sorunlarına yol açıp diji-
tal demans belirtilerine yol açıyor.  

Dijital teknoloji beyne zarar mı 
veriyor?
Güney Kore yüzde 83′ün üzerinde 
kolay internet erişimi ile dünyanın 
en yüksek internet erişimi olan ül-
kelerden biri. Ancak bu durum ülke 
için pek iç açıcı sonuçlar doğurma-
mış. Ülke, dijital teknoloji alanında 
büyüme gösterirken dijital demans 
vakaları da hızla artmış. Güney 
Kore’de yapılan araştırmalara göre 
giderek daha çok genç, hafıza kay-
bı ve konsantrasyon eksikliğinden 
şikayet ediyor. Seul’de Denge Beyin 
Merkezi’nde çalışan bir doktor olan 
Byun Gi-won, akıllı telefonların aşı-
rı kullanımının gençler üzerindeki 
etkisini incelemek için bir çalışma 
başlatır. Güney Kore’de gençlerin 
teknolojik cihazlara çok büyük ba-
ğımlılıkları olduğu ve bunun beyin 
fonksiyonlarını etkileyerek deman-
sın erken belirtilerine yol açtığı sonu-
cuna varır. Doktorun araştırmasına 
göre Güney Kore’deki gençlerin yüz-
de 64’ünden fazlası akıllı telefon kul-
lanmakta ve Seul’deki her 5 kişiden 

1’i günde yedi saatten fazla süreyi 
akıllı telefon kullanarak geçirmekte. 
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya 
göre de, İngilizler günde 150 defa 
telefonlarını kontrol ediyor. Haftada 
746 dakikayı ise internette geçiriyor. 
ABD’de bu rakam daha da yükseliyor. 
Türkiye’de de durum çok farklı değil. 
Yapılan çalışmalara göre uzun süre 
mesajlaşma ve bilgisayarda vakit ge-
çirmenin zayıf hafıza ve konsantras-
yondan sorumlu olduğu düşünülmek-
te. Nöroloji uzmanları, çocukların ve 
gençlerin akıllı telefonlara ve Xbox 
oyunlarına olan bu bağlılıklarından 
dolayı oldukça endişeliler. Genellikle 
ciddi bir kafa travması geçiren ya da 
yaşlılarda gözlenen bu bilişsel geri-
leme belirtilerinin artık gençlerde 
gözlenmesinin oldukça endişe veri-
ci olduğu söyleniyor. Uzmanlar son 
zamanlarda polikliniklerin kapısını, 
‘alzheimer mi oluyorum?’ diyerek 
çalan çok sayıda gencin olduğuna 
dikkat çekiyor.  Peki, ne yapmalı? 
Pedagoglar beynin olgunlaşmasının 
tamamlanmadığı küçük yaş gurubu-
na dikkat çekiyor. Bilgisayar başında 
büyüyen yeni nesil için ailelerin, he-
kimlerin, öğretmenlerin çeşitli ön-
lemler alması gerektiği belirtiliyor.

Üreticiler sınır ötesi e-ticarette daha 
hızlı büyüme hedefliyor
E-ticaretin değişen yüzüne ışık tu-
tan rapora göre, arz ve talebin gitgi-
de sofistike hale gelmesiyle birlikte, 
‘aracıyı’ aradan çıkararak ürünlerini 
online olarak son müşteriye sunmak 
amacıyla doğrudan satış modelleri-
ne geçmek için e-ticaretten gitgide 
daha fazla yararlanan üreticiler, di-
ğer perakendeci gruplarına kıyasla 
sınır ötesi e-ticarette %30 daha yük-
sek büyüme kaydetmeyi bekliyor. 
Birçok pazarda giderek daha seçici 
hale gelen müşterileri yurtdışındaki 
online perakendecilerden alışveriş 
yapmaya iten unsurlar arasında bu-
lunabilirlik, güven ve cazip teklifler 
yer alıyor. Tüketiciler, sınır ötesi alış-
verişlerle ilgili sıkıntıları ise lojistik, 
güven, fiyat ve müşteri deneyimi ola-
rak sıralıyor. 

Yapılan çalışmalara 
göre uzun süre 
mesajlaşma ve 

bilgisayarda 
vakit geçirmenin 

zayıf hafıza ve 
konsantrasyondan 

sorumlu olduğu 
düşünülmekte. 

   Aileler bilgisayarda geçirilen vakitler 
için sınırlama getirmeli.

   Çocuklar daha çok sanatsal ve 
fiziksel aktivitelere yönlendirilmeli. 

    Bulmaca gibi hafızayı 
kuvvetlendiren uğraşılar edinmeli. 

GENÇLERİ DİJİTAL 
DEMANSTAN KORUMAK İÇİN: ÇAĞIN HASTALIĞI: 

DİJİTAL DEMANS 
Aşırı derecede akıllı telefon, bilgisayar, 
teknolojik alet ve internet kullanımına 
bağlı olarak ortaya çıkan dijital demans 
hastalığı en fazla gençlerde görülüyor.
YAZI BERİL ŞEN
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21. YÜZYILIN 
BAHARAT YOLU, 

E-TİCARETLE 
KURULUYOR

/ARAŞTIRMA /ARAŞTIRMA
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G eçmiş yüzyıllarda büyük bir 
öneme sahip olan ve dünya 
ticaretinin rotası olan ‘Baha-
rat Yolu’ günümüzde önemi-
ni yitirmiş durumda. Ancak 

alternatif ticaret yolları gelişmeye de-
vam ediyor. İçinde bulunduğumuz yüz-
yılın en önemli ticaret yolu da e-ticaret 
olarak kendisini gösteriyor. Uzmanlar 
bu sebeple e-ticareti, 21. yüzyılın ‘Ba-
harat Yolu’ olarak adlandırıyor. 
Bu görüşü desteklemek üzere ulusla-
rarası ekspres hizmet sağlayıcısı DHL 
Express, uluslararası e-ticaretin pera-
kendeci ve üreticilere sunduğu yüksek 
büyüme potansiyeline vurgu yapan 
bir araştırma yayımladı. “21. Yüzyılın 
Baharat Ticareti: Sınır Ötesi e-Ticaret 
Fırsatları Rehberi (The 21st Century 
Spice Trade: A Guide to the Cross-Border 
E-Commerce Opportunity)” başlıklı ra-
pora göre sınır ötesi e-ticaret teklifleri, 
çoğu perakende pazarında bulunmayan 
büyüme oranları ortaya koyuyor. Sınır 
ötesi perakende hacimlerinin 2015 ve 
2020 yılları arasında yıllık ortalama yüz-
de 25 büyüyerek 300 milyar dolardan 
900 milyar dolara çıkması bekleniyor. 
Bu da yurt içi e-ticaretin iki katı hızda bir 
büyümeye işaret ediyor.
Rapor, online perakendecilerin, yal-
nızca tekliflerini uluslararası müşteri-
lere sunarak satışlarını ortalama yüz-
de 10 ila 15 düzeyinde artırabildiğini 
gösteriyor. Premium hizmet teklifle-
rinin dahil edilmesi ise bu büyümeyi 
daha da artırıyor. Örneğin online ma-
ğazalarına daha hızlı gönderim seçe-
neği ekleyen perakendeci ve üreticiler 
diğer oyunculara göre 1,6 kat daha 
hızlı büyüyor. 

“Tüm perakendecilerin önünde küre-
sele ve premium’a geçiş fırsatları var”
DHL Express Türkiye CEO’su Claus Las-
sen, rapora ilişkin değerlendirmesinde, 
sınır ötesi gönderimlerin birçok pera-
kendecinin düşündüğünden çok daha 
kolay olduğuna işaret ederek, şöyle 
konuştu: “Uluslararası pazarlara satış 
yapmanın Türkiye’deki müşterilerimi-
zin ticari büyümesi üzerindeki olumlu 
etkisine her gün şahit oluyoruz. Aynı 
zamanda hemen her ürün kategori-

sinde premium’a yükselme potansiyeli 
olduğunu görüyoruz. Bu daha yüksek 
kaliteli lüks sürümler geliştirmek 
şeklinde olabileceği gibi fiyat hassasi-
yeti daha düşük müşterilerin taleple-
rini karşılayacak üstün hizmet kalitesi 
sunmakla da sağlanabiliyor. “Küresel 
ölçeğe geçiş” ve “premium’a geçiş” fır-
satları, tüm pazarlarda çok sayıda pera-
kendeci için geçerli. Tarihi baharat yolu 
üzerinde yer alan Türkiye, e-ticaretle 
kurulan yeni ticari ağlarda da önemli 
yer edinme potansiyeline sahip. DHL 
Express olarak Türkiye’de e-ticaret 
firmalarının yurtdışında büyümeleri-
ne destek olmak üzere tüm global ağı-
mızla hizmet sunuyor, gönderilerin en 
verimli ve güvenli şekilde nihai tüketi-
ciye ulaşması için çalışıyoruz.”

Üreticiler sınır ötesi e-ticarette daha 
hızlı büyüme hedefliyor
E-ticaretin değişen yüzüne ışık tu-
tan rapora göre, arz ve talebin gitgi-
de sofistike hale gelmesiyle birlikte, 
‘aracıyı’ aradan çıkararak ürünlerini 
online olarak son müşteriye sunmak 
amacıyla doğrudan satış modellerine 
geçmek için e-ticaretten gitgide daha 
fazla yararlanan üreticiler, diğer pera-
kendeci gruplarına kıyasla sınır ötesi 
e-ticarette %30 daha yüksek büyüme 
kaydetmeyi bekliyor. 
Birçok pazarda giderek daha seçici hale 
gelen müşterileri yurtdışındaki online 
perakendecilerden alışveriş yapmaya 
iten unsurlar arasında bulunabilirlik, gü-
ven ve cazip teklifler yer alıyor. Tüketi-
ciler, sınır ötesi alışverişlerle ilgili sıkın-
tıları ise lojistik, güven, fiyat ve müşteri 
deneyimi olarak sıralıyor. 

DHL Express 
Türkiye CEO’su 

Claus Lassen: 
“Tarihi baharat yolu 

üzerinde yer alan 
Türkiye, e-ticaretle 

kurulan yeni 
ticari ağlarda da 

önemli yer edinme 
potansiyeline 

sahip.” 

RAPOR HAKKINDA

21. Yüzyılın Baharat Ticareti Raporu, 
ağırlıklı olarak dünyanın önde gelen bir 
yönetim danışmanlığı şirketi tarafından 
gerçekleştirilen araştırma ve görüşme-
lerin yanı sıra, altı ülkede perakendeci ve 
üreticiler ile gerçekleştirilen özel bir ihra-
catçı araştırmasına gelen 1.800’ü aşkın 
cevaptan yararlanılarak hazırlandı. 
Rapor en yüksek büyüme potansiyelini 
sunan pazar ve ürünlere, online olarak 

yurtdışından alışveriş yapan müşterileri 
harekete geçiren nedenlere ve bu müş-
terilerin tercihlerine ve yurtdışına açıl-
mak isteyen e-ticaret firmalarını 
başarıya götürecek etkenlere detaylı bir 
bakış sunuyor. Yüksek montanlı alışve-
riş sepetlerinin sınır ötesi işlemlerin ciddi 
bir oranını oluşturmasından ötürü rapor 
özellikle, premium ürün ve hizmet teklif-
lerinin sağladığı fırsatlara odaklanıyor.

“21. Yüzyılın Baharat 
Ticareti” raporuna göre, 
uluslararası e-ticaretin 
2020 yılına kadar yurtiçi 
e-ticarete oranla 2 kat 
hızlı büyümesi bekleniyor. 
Bu büyüme hızıyla 2015 
yılında 300 milyar dolar 
olan uluslararası e-ticaret 
hacminin 2020 yılında 900 
milyar dolara çıkacağı 
öngörülüyor.
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Yeni nesil teknolojiler hedef 
kitlesine fonksiyonelliğin yanı sıra 
üst düzey güvenlik de vaat ediyor.
YAZI SELİN AKGÜN

GÜVENLİ, FONKSİYONEL VE KONFORLU 

BİR DÜNYAYA DOĞRU…

G
ünlük yaşantımızda 
kullandığımız her şeyin 
akıllandığı bir dünya-
da yaşıyoruz. Elektrikli 
lüks otomobiller, bir teh-

dit anında polise ve emniyet güçle-
rine mesaj gönderen akıllı yüzük-
ler, aynı ofiste olunmasa bile fiziki 
olarak büyük bir sinerjiyle çalış-
ma olanağı sunan akıllı tahtalar 
ve daha pek çok inovatif yenilik, 
fonksiyonelliği güven ve konforla 
buluşturarak fark yaratıyor.

TESLA MODEL Y 
2019’DA YOLLARDA 
Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 
şirketin yıllık olarak düzenlediği 
yatırımcı buluşmalarında Tesla 
Model Y’yi resmi olarak duyurdu. 
Tesla’nın seri üretime geçireceği 
beşinci otomobil olması beklenen 
Model Y’nin, ekonomik fiyatı 
ile öne çıkacak küçük bir SUV 
modeli olması bekleniyor. Elon 
Musk, Model Y’nin siluetinin 
gözüktüğü sadece tek bir fotoğraf 
yayınlarken, otomobilin nasıl bir 
tasarıma sahip olacağı da büyük 
merak konusu... Elon Musk, 
Mountain View’deki Bilgisayar 
Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen 
yatırımcılar toplantısında yaptığı 
konuşmasında Tesla Model Y için 
oldukça heyecanlı olduklarını dile 
getirdi ve bu yeni modelin 2019 yılı 
içerisinde yollarda olacağını belirtti. 
Tesla Model Y’nin çok daha yalın 
bir model olarak piyasaya çıkması 
ve Tesla’nın Nevada’daki fabrikası 
Gigafactory’de üretim hattı 
açması bekleniyor. 

HENRIK FISKER’IN LÜKS 
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ EMOTION
Otomobil dünyasının efsanelerinden ünlü 
tasarımcı Henrik Fisker, yeni elektrikli 
otomobilini ağustos ayında tanıtacağını ifade 
etmişti. EMotion markalı Fisker co. firmasının 
lüks elektrikli otomobilinin görselleri ve 
fiyat bilgisi paylaşıldı. 260 km/saate kadar 

hızlandığı ve 643 km’den fazla menzile sahip 
olduğu söylenen Fisker EMotion, 130 bin dolar 
fiyat etiketi ile satılacak. Pazara 35 bin dolarlık 
Tesla Model 3 ile benzer bir segmentten 
gireceği düşünülen EMotion, tahminlerin epey 
üstünde bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. 
Alüminyum ve karbon fiberden üretilen 
EMotion, sportif tasarımı ve keskin hatları 

ile dikkat çekiyor. 30 Haziran’da ön siparişe 
açılan EMotion, Fisker’ın açıklamalarına göre 
Lidar ve otonom sürüş tekniklerine de sahip 
olacak. Yakın zamana kadar lüks elektrikli 
otomobil pazarında tekel konumunda olan 
Tesla’nın son dönemde rakip olarak karşısına 
çıkan Faraday Future ve EMotion’dan nasıl 
etkileneceği ise merak konusu…
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AKILLI GÜVENLİK YÜZÜĞÜ WING
Saldırıya uğrama veya benzeri durumlarda 
kullanılabilecek akıllı güvenlik yüzüğü olan 
Wing, temelde bir panik butonu görevi görüyor. 
Dışardan bakıldığında sıradan bir yüzük olarak 
görünen Wing, alt kısmında bulunan buton 
sayesinde kullanıcısının imdadına yetişiyor. 
Wing, Arı Kovanı’nda da destek bekliyor. Bir 
mobil uygulama yardımıyla kullanılan Wing, panik 
anında daha önceden belirlenmiş kişilere SMS 
veya bildirim göndererek kullanıcısının tehlikede 
olduğunu haber veriyor. SMS ve bildirimle birlikte 
kullanıcısının lokasyon bilgilerini de paylaşan 
Wing’in yaptıklarını tamamen aynı şekilde 
yapan mobil uygulamalar bulunuyor. Fakat 
saldırı anı gibi durumlarda akıllı telefonunuza 
ulaşmak, parmağınızdaki yüzüğe ulaşmaktan 
çok daha zor olabilir. Basit bir çalışma mantığına 
sahip olanWing, alt kısmında bulunan butona 3 
saniye boyunca basılmasıyla birlikte önceden 
belirlenen kişilere bildirim gönderiyor. Gerçek 
zamanlı konum takibi yapabilen Wing’in mobil 
uygulaması hem iOS hem de Android platformu 
için destek veriyor. Beyaz, siyah, altın ve gümüş 
olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine de sahip 
olan Wing, iki haftaya yakın bir pil ömrü sunuyor. 
Kısa zamanda 3 bin 370 TL destek toplamayı 
başaran Wing’in hedefi ise 100 bin TL’ye ulaşmak. 
129 TL destek karşılığında satın alınabilen Wing’in 
gönderimlerine ise Mart 2018’de başlanacak.

DJI’DAN YENİ MİNİ DRONE MODELİ SPARK
Drone üreticisi DJI, Spark adını verdiği yeni 
drone modelini resmi olarak tanıttı. DJI Spark’ın 
en önemli özellikleri ise küçük boyutu ve hızlı 
çalışma stili… DJI teknolojilerini kullanan en ufak 
drone olan Spark, ‘Gesture Control’ adı verilen 
elle kontrol fonksiyonuna sahip. Bununla 
birlikte ActiveTrack özelliği de Spark’ta mevcut. 

Böylece Spark’ın kamerası sizi takip edebiliyor 
ve belli bir aksiyondayken fotoğrafları ve 
videoları zahmetsizce çekebilmeniz mümkün 
oluyor. Tam beş farklı renk seçeneğiyle piyasaya 
sunulacak DJI Spark’ın beyaz, mavi, yeşil, kırmızı 
ve sarı renk seçenekleri bulunuyor. Çıkabileceği 
en yüksek hız 50 km/h olarak belirlenen DJI 
Spark, 16 dakika kesintisiz uçuş süresine sahip. 

Yaklaşık 2 kilometrelik  menzili ile de dikkat 
çeken Spark’ın kamerası iki eksende hareket 
edebiliyor. UltraSmooth teknolojisi sayesinde 
sarsıntısız görüntüleme imkanı da sunuyor. 
1/2.3” CMOS sensörlü kamerası 12 megapiksel 
fotoğraf ve HD 1080p kalitesinde videoları 
çekebiliyor. DJI Spark’ın fiyatı ise 499 dolar olarak 
belirlenmiş. 

TÜRK-İNGİLİZ ORTAK GİRİŞİMİ POINTR
Havalimanı veya alışveriş merkezi gibi 
yön bulmanın zor olduğu büyük alanlarda 
kullanılmak için tasarlanan Pointr, Londra ve 
Birleşik Krallık’ın en işlek ikinci uluslararası 
havalimanı olan Gatwick’te kullanılmaya 
başlandı. Bluetooth Beacons teknolojisini 
kullanan Pointr, yön bulma sürecini 
kolaylaştırmayı hedefliyor. Axel Katalan, Ege 
Akpınar ve Can Akpınar tarafından Türk-
İngiliz ortak girişimi olarak kurulan Pointr; 
Londra, İstanbul ve Dubai’de ofislere sahip. 
Kapalı alanlar için lokasyon ve data platformu 
olarak kendini tanıtan Pointr, Beacon teknoloji 
sayesinde akıllı telefonunuza gerçek zamanlı 
navigasyon bilgileri gönderiyor. Pointr 
desteği sayesinde 2 bin Beacon noktasına 
sahip olan Gatwick Havalimanı, kullanıcılarına 
havalimanının dijital haritasını sunacak. Beacon 
desteği sayesinde havalimanına gelen yolcuların 
doğru noktalara ulaşmasını amaçlayan Pointr, 
havalimanı içerisinde kaybolma nedeniyle 
kaçırılan uçak problemini ortadan kaldırmayı 
hedefliyor. GPS teknolojisine oranla daha 
verimli çalışan Bluetooth Beacons, gelecekte 
sadece havalimanları ile sınırlı kalmayarak 
pek çok kapalı alan için kullanılabilir. Sadece 
kalabalık noktalar için genel verileri toplayacak 
olan Gatwick, toplanan bilgileri havalimanını 
geliştirmek için kullanacak.

HTC’NİN YENİ SANAL 
GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ LINK
Vive modelinin başarısı sayesinde sanal 
gerçeklik teknolojileri (VR) denince Oculus 
ile birlikte akla gelen ilk firmalardan biri 
olan HTC’nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü 
Link ortaya çıktı. Vive modelinin aksine 
akıllı telefon kullanımı için geliştirilen HTC 
Link, şimdilik sadece Japonya için satışa 

sunulacak. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan 
yeni HTC’nin yeni amiral gemisi HTC U11 
modeli ile birlikte çalışabilecek olan HTC 
Link VR, kamera ve kontrolcülerle birlikte 
gelecek. 3.6 inç büyüklüğünde iki ekrana 
sahip olacak olan HTC Link’in panelleri 
1080 x 1200 piksel çözünürlüğünde 
olacak. 110 derecelik bir görüş açısı 
sunacak olan HTC Link VR, 90Hz 

yenileme hızı sayesinde akıcı bir görüntü 
sağlayacak. HTC Link modelinin en 
önemli özelliklerinden biri de 6DOF takip 
teknolojisini desteklemesi. 554 gram 
ağırlığında olacak olan HTC Link, temmuz 
ayı içerisinde satışa sunulacak. HTC Link 
sanal gerçeklik gözlüğünün, Japonya 
dışına çıkıp çıkmayacağı veya fiyatı ile ilgili 
herhangi bir bilgi ise paylaşılmadı.
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110 KM MENZİLLİ 
ELEKTRİKLİ SCOOTER: GOGORO 2 
İlk olarak geçtiğimiz yılın Ocak ayında 
karşımıza çıkan Tayvan merkezli elektrikli 
scooter üreticisi Gogoro, yeni modeli olan 
Gogoro 2’yi tanıttı. Gelişen teknik özelliklerine 
rağmen, ilk modeline oranla daha uygun bir 
fiyattan satışa çıkacak olan Gogoro 2, şehir 
içi ulaşım için güçlü bir alternatif. İlk etapta 

sadece Tayvan için satışa çıkacak olan 
Gogoro 2, yaz aylarında satışa sunulacak. 
2017’nin sonu itibariyle başka pazarlara da 
açılması beklenen Gogoro 2’nin satış fiyatı 
ise 1295 dolar. Beyaz, gri, turuncu, mavi, sarı 
ve kırmızı olmak üzere 6 renk seçeneğine 
ile gelen Gogoro 2, 6.4 kilowatt’lık motorsa 
sahip. İlk model ile benzer bir performans 
sunan Gogoro 2, 0’dan 50 km hıza 4.3 

saniyede çıkabiliyor. En fazla 90 km hızlarına 
kadar çıkabilen Gogoro 2, 110 km gibi oldukça 
başarılı bir menzile sahip. Mobil uygulama 
arayıcılığıyla akıllı telefonunuzla bağlantı 
kuran Gogoro 2, parmak izi sensörü de dahil 
olmak üzere çeşitli biyometrik güvenlik 
seçeneklerine de sahip. Gidon kısmında renkli 
bir LED ekran barındıran Gogoro 2, 50 farklı 
aksesuar seçeneğiyle satışa sunuluyor.

UZAKTAN ÇALIŞMAYI KOLAYLAŞTIRAN 
AKILLI TAHTA: JAMBOARD
Google, geliştirdiği internet bağlantılı 
beyaz tahtası Jamboard ile özellikle büyük 
kurumlarda ve uzaktan çalışmak zorunda 
olan takımlarda önemli bir sinerji yaratıyor. Bir 
Jamboard karşısına geçtiğinizde, yazdığınız 
ve çizdiğiniz her şey istediğiniz kadar 
Jamboard üzerinde görüntülenebiliyor. Bu 
yazılar mobil ve masaüstü cihazlarda da 
görüntülenme opsiyonuna sahip. Böylece, 
ofis ortamında uzaktan da olsa kolektif 
bir beyin sinerji ambiyansı yaratılabiliyor. 
Google’ın amacı, bu ürün ile tüm G Suite 
ürünlerini kullandırmak ve hatta daha 
fazlasını sağlamak. Trello gibi birçok proje 
yönetim uygulaması, bu ürün içerisinde 
dahili olarak yer almak için çalışmalara 
başlamış. Google’ın bu hamlesi Microsoft 
Surface Hub karşısında iyi bir hamle çünkü 
Microsoft Surface, duvarda bir bilgisayar 
gibi ve sadece aynı ürünler arasında 
paylaşım yapma izni var. Google Jamboard 
sayesinde, paylaşımlara Microsoft Surface 
üzerinden de ulaşılabiliyor. Yani Jamboard 
bir bilgisayar değil, gerçek bir paylaşım 
platformu olarak dikkat çekiyor. 4K 
çözünürlüklü 55 inç boyutlu bu ekran, iki 
kalemi ve bir silgisiyle Amerika’da 4 bin 999 
dolardan satışa sunuldu.

MICROSOFT’TAN PARMAK İZİ SENSÖRLÜ 
KLAVYE: MODERN KEYBOARD
Tasarım ve aksesuar donanımlarıyla son 
zamanlarda başarılı işler çıkaran Microsoft, 
yeni klavyesi Modern Keyboard’u tanıttı. 
Standart klavyelerin aksine tuşların arasına 
gizlenmiş parmak izi sensörüne sahip olan 

Modern Keyboard, Windows Hello ile oturum 
açma işlemi sırasında kullanılabiliyor. Windows 
10’un yanı sıra MacOS, iOS ve Android işletim 
sistemleriyle uyumlu Modern Keyboard, 
geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan Surface 
Keyboard’a oldukça benziyor. Hem kablolu 
hem de kablosuz kullanım seçeneklerine 

sahip olacak olan Modern Keyboard, 
Bluetooth 4.1 ve Wi-Fi bağlantılarına sahip. 
7 ila 15 metre aralığında kablosuz bağlantı 
menzili sunan Modern Keyboard, 420 gram 
ağırlığında. Yakın zamanda piyasaya çıkması 
beklenen Modern Keyboard, 129 dolar fiyat 
etiketi ile satışa sunulacak.

DÜNYANIN İLK ROBOT 
POLİSİ DUBAI’DE GÖREVE BAŞLIYOR
Geçtiğimiz yıl Dubai’de düzenlenen teknoloji 
fuarı GITEX kapsamında karşımıza çıkan robot 
polis, Dubai’de göreve başlıyor. 
Fikir olarak 1980’lerin bilim 
kurgu efsanelerinden 
RocoCop’u hatırlatan 
REEM adındaki robot polis, 
robotik teknolojilerin ne 
kadar yol katettiğinin önemli 
bir göstergesi… Dubai polisine 
katılacak olan REEM robot, 
İspanya merkezli PAL Robotics 
firması tarafından geliştirildi. 
Yaklaşık 1.67 metre uzunluğunda 
olan REEM, yapay zeka ve yazılım 
desteğine sahip olacak. Göğüs 
bölümünde dokunmatik bir ekran 
bulunduran REEM, IBM’in yapay zeka 
teknolojilerini kullanıyor. Tek bir robot 
polis ile yetinmek istemeyen Dubai, 2030 
yılına kadar Dubai’deki polis gücünün yüzde 
25’inin robotlardan oluşmasını hedefliyor. 
2030 yılına kadar sadece robotların 
çalışacağı ve içinde insan barındırmayan 
ilk akıllı karakolu kullanıma sunacaklarını 
açıklayan Dubai polis şefi Brigadier Khalid 
Nasserl Al Razouqi, Dubai polisi ile ilgili her 
şeyi akıllandırmak istediklerini de belirtti.
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RENAULT CAPTUR YENİLENİP YOLA ÇIKTI
Renault’nun küçük SUV’u Captur geçirdiği makyaj 

operasyonunun ardından ülkemiz pazarında da 
satışa sunuldu. Dizel ve benzinli motorlara sahip 

otomobilin fiyatı 81.400 TL’den başlıyor.
YAZI ERTUĞRUL ARSLAN

Tüketim rekortmeni KIA Türkiye’de

G
üney Koreli üretici KIA’nın 
ilk crossever hibrit modeli 
bayilerdeki yerini alıyor. 
Hyundai Ioniq ile ikiz kar-
deş olan model crossover 

modelinin pratikliğini ve tasarımını 
etkin hibrit gücüyle bir araya getir-
meyi amaçlıyor. 5 yıl garanti onarım 
güvencesi, özel eko-araç platformu 
ve hibrit sistemiyle KIA’nın yeni cros-
sover modeli Niro birçok ilke imza 
atıyor. ABD’yi uçtan uca en düşük 
yakıt tüketimiyle giden hibrit oto-
mobil unvanını resmi olarak alarak 
Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 
Niro,  başarısıyla dikkat çekiyor. Hib-

rit modelinin yüksek yakıt verimlili-
ğini çekici bir tasarım ile birleştiren 
KIA Niro, türünün ilk örneği olarak 
yollara çıkıyor. Paralel hibrit sistemi, 
1,6 litre hacimli direkt enjeksiyonlu 
benzinli motor, lityum-iyon polimer 
batarya ve 32 kW elektrikli motor-
dan oluşan ve gücünü altı kademeli 
çift debriyajlı şanzımanla ön teker-
leklere aktaran Niro, sadece 88 gr/
km CO2 emisyon salınımı yapıyor. 3,8 
lt/100km yakıt tüketimi ile sınıfının 
en tutumlu ve çevreci ürünü olarak 
öne çıkan KIA Niro ayrıca, 141 beygir 
motor gücü ile sınıfının en yüksek 
performansını sunuyor.

A
vrupa ve ülkemiz pa-
zarında satış adetleri-
ni her geçen yıl daha 
da yükselten küçük 
SUV’lar aynı zamanda 

tüketici taleplerini de belirliyor. 
Yerden yüksek yapıları, zengin do-
nanımları ve tutumlu motorlarıyla 
şehir SUV’larını artık yollarımızda 
daha çok görüyüroz. Avrupa’nın en 
çok satan şehirli crossover modeli 
Renault Captur, kullanıcı dostu 
özelliklerinden ödün vermeksizin 

daha çarpıcı bir stil ve yeni tekno-
lojilerle yeniden yaratıldı.
Yenilenen Captur. Kadjar’n stiline 
bir adım daha yaklaştı. Radyatör 
ızgarası değiştirilerek dikkat çekici 
bir krom şeridin eklenmesiyle Re-
nault markasının diğer crossover 
modelleriyle daha uyumlu hale ge-
tirildi. Hem ön hem arka tamponda 
Captur’un maceracı ruhunu yansı-
tan yeni alt koruma plakalarına yer 
verildi. İç mekanda daha zarif olan 
kabinde yüksek kaliteli plastik, 

parlak krom ve zarif renkler tercih 
edilmiş. Vites kolu daha modern bir 
görünüme kavuşurken, butonlar ve 
kumandalar yüzeye entegre hale 
getirilmiş.
Renault Captur Türkiye’de; Touch, 
Icon ve Outdoor olmak üzere 3 ekip-
man seviyesi ve 2 dizel (dCi 90 beygir 
EDC ve manuel), 2 benzinli motor se-
çeneği (TCe 120 beygir otomatik ve 
manuel) ile pazara sunuluyor. Yeni 
Renault Captur’un fiyatıysa 81 bin 
450 TL’den başlıyor.
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Skoda Yeti’nin takipçisi hazır
Efsane geri döndü

Volvo XC60 evrim geçirdiNissan X-TrailX'de gençlik operasyonu

S koda’nın iddialı SUV modeli 
Yeti’nin yerini alacak olan 
model olan Karoq yavaş ya-
vaş kendini göstermeye baş-
ladı. Skoda model yenileme-

sini son hız sürdürüyor. SUV sınıfında 
da iddialı olmanın peşinde olan Skoda, 
Yeti’nin yerini alacak olan modeli ge-

B
undan tam 50 yıl önce, yollara 
çıktığı andan itibaren kısa 
sürede efsane haline gelen 
124 Spider modelinin yeni 
jenerasyonu Fiat 124 Spider 

ülkemizde de satışa sunuldu. Araç hem 

P remium otomobil üreticisi 
Volvo Cars, XC60’ı yepye-
ni donanım ve tasarımla 
buluşturdu. Otomobilin 
Türkiye’deki ön satışları 

2017’nin 3 çeyreğinde başlayıp, ilk 
teslimatların ise yine 2017’nin 4. çey-

N issan’nın başarılı büyük 
SUV’u X-Trail, 2017 yılı için 
bir makyaj operasyonu ge-
çirdi ve yeni bir görünüm, 
yeni ekipman ve Nissan'ın 

yeni ProPILOT yarı özerk teknoloji-
sine kavuştu. Kardeşi Qashqai’de bu 
yılın başında gerçekleşen yenilenme 

liştirmeye devam ediyor. Son gelen 
iddialardan biri bu modelin Karoq is-
miyle yollara çıkacağı yönünde. Eylül 
ayında düzenlenecek olan Frankfurt 
Otomobil Fuarı’nda sergilenecek olan 
Skoda Karoq bu tasarımıyla kompakt 
SUV’lar arasında kendisine önemli bir 
yer bulacak gibi görünüyor. Dinamik 

manuel hem de otomatik şanzıman se-
çeneğine sahip olarak 1.4 litre 140 HP 
benzinli motorla müşterilerinin beğeni-
sine sunuluyor. İtalya-Torino’daki Fiat 
Tasarım Merkezi’nde (Centro Stile) ta-
sarlanan yeni Fiat 124 Spider, şık hatları 

reği itibariyle gerçekleşecek.
XC60’da Volvo Cars’ın yeni dönem 
teknolojileri arasında yer alan ve oto-
mobiller, yayalar, büyük hayvanlarla 
olan çarpışmaları engellemeye yar-
dımcı olan City Safety sistemine ek-
lenen 3 yeni özellik çığır açma niteliği 

operasyonuna benzer değişiklik-
ler geçiren modelin yaz aylarından 
itibaren önce Avrupa pazarlarında 
satılması planlanıyor. ProPILOT özel-
likleri sayesinde yenilenen X-Trail, 
otoyollarda ve skışık trafikte şeridi 
takip edip, hızlanabilecek, bir engelle 
karşılaştığında otomatik olarak fren 

ve kaliteli görünen tasarım anlayışı 
bu araçta iyice gün ışığına çıkmış 
görünüyor. Bunun yanında aracın 
motor kaputunun altında 1.6 lt dizel 
ünite ve otomatik şanzıman seçene-
ği de görev yapacak. Skoda Karoq’un 
2018’in sonlarına doğru yollara çık-
ması bekleniyor.

kadar sunduğu açık hava keyfiyle de 
beğeni topluyor. Fiat 124 Spider’ın güç-
lü kaputu altında ise 1.4 litre MultiAir 
teknolojili 140 HP’lik benzinli motor 
görev yapıyor. Aracın satış fiyatıysa 
140 bin TL’den başlıyor.

taşıyor. Yeni XC60'ın sunduğu motor 
seçenekleri arasında, en üst sevi-
yede, 407 beygir güce sahip, 0-100 
kilometreye sadece 5.3 saniyede 
çıkabilen, Volvo'nun ödüllü T8 Twin 
Engine benzinli ve elektrikli hibrit 
motoru bulunuyor.

yapabilecek. Ön gürünüşte daha ge-
niş ve parlak bir ızgara, yeni dörtgen 
sis lambaları eklenmiş tampon ilk 
dikkat çeken yenilikler. İç mekanda 
yeniden tasarlanmış kontrol düğme-
leri, havalandırma ızgaralarını çev-
releyen parlak siyah şeritler ve yeni 
malzeme seçenekleri bulunuyor.
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T
urkcell, 5G teknolojileri ça-
lışmalarını derinleştirmek 
ve Türkiye’de ortak AR-GE 
çalışmalarını yoğunlaştır-
mak hedefiyle birlikte yola 

çıktığı Huawei ile işbirliğinde yeni bir 
adım daha attı. Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun (BTK) desteğiyle 
Turkcell ve Huawei 5G hız testi gerçek-
leştirerek Türkiye’de yeni bir hız reko-
ru kırdı. İstanbul Turkcell Küçükyalı 
Plaza'da, BTK Kurul Üyesi Figen Kılıç, 
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzi-
oğlu, Huawei Turkcell Grubundan So-
rumlu Bölge Başkanı Zhang Xiaolong, 
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz 
Sezgin ve Huawei Kablosuz İletişim 
Teknolojileri Ar-Ge Bölüm Başkanı 
Ying Weimin’in katılımıyla gerçekleş-
tirilen testlerde, mmWave olarak ka-
bul edilen 71.5-73.5 GHz frekans bandı 
aralığında gerçek 5G ekipmanlarıyla 
geleceğin 5G teknolojileri kullanılarak 
saniyede 70 Gbps gibi günümüz tek-
nolojisiyle dünyada ulaşılması zor bir 
indirme hızına ulaşıldı. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
BTK Kurul Üyesi Figen Kılıç, “Gerek 
sektör gerek ülkemiz için teknolojik 
ihtiyaçlar her geçen gün artıyor. Hem 
fiber altyapı hem de yeni nesil şebeke-
lerin yaygınlaşması bu nedenle büyük 
önem taşıyor. 4.5G ile sektöre gelen di-
namizm bir yandan da bu konulardaki 
artan ihtiyacı bize gösteriyor. 5G’yle de 
sanal boyutun öne çıkacağı bir çağın 
başlangıcı geliyor. 5G’nin “olursa iyi 
olur” bir teknoloji olarak değil,  “olmazsa 
olmaz” bir ihtiyaç olarak görülmesi ge-
rekmektedir. Türkiye olarak dünyadaki 
standartların oluşturulmasının dışında 
kalmayacağız. 5G’ye giden yolda altyapı 
yatırımlarıyla erişilebilirliği artırmayı, 
şebeke kabiliyetlerini yeniden tanım-
lamayı ve dikey sektörlerde yeni iş mo-
delleri geliştirmeyi önceliklendirmemiz 
gerekiyor. 4.5G’ye geçerken 5G’yi de ilk 
kullanan ülkelerden biri olmayı hedef-
lemiştik. Türkiye’nin önemli bir değeri 
olan Turkcell’in, iş ortağı Huawei ile 
bugün burada gerçekleştirdiği test ve 
akabinde yapılacak çalışmalar gerek 
ülkemiz gerek sektör açısından önemli 

5G 
teknolojilerinin 

geliştirilmesi 
amacıyla birlikte 
çalışan Turkcell 

ve Huawei, 
inovasyon ç

alışmaları 
çerçevesinde 

beraber ilk 5G 
mmWave 
hız testini 

gerçekleştirerek 
bir rekora
imza attı. 

TURKCELL 
5G YOLUNDA 

HIZLA 
İLERLİYOR  
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bir aşama olacaktır. Bu tür çalışmalar 
için kurum olarak her türlü işbirliğine 
hazırız. 5G projelerine bundan sonra da 
destek vermeye devam edeceğiz. Üni-
versitelerin, Ar-Ge Merkezlerinin ve 
start-up’ların 5G testlerini yapabilecek-
leri kalıcı bir şebekenin Ankara’da ku-
rulması için Kurumumuz bünyesindeki 
çalışmalar devam etmekte.” dedi.

Sezgin: “Türkiye’de ve dünyada 5G 
çalışmalarında öncüyüz”
Türkiye’de 4.5G’deki liderliklerini 
5G’de de sürdürmek amacıyla çalışma-
larını aralıksız sürdüklerini ifade eden 
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz 
Sezgin, “Bugün ülkemiz için son derece 
önemli bir testi daha başarıyla gerçek-
leştirdik. Türkiye’de daha önce bir ilke 
imza atarak gerçek 5G ekipmanları ile 
ilk hız testini gerçekleştirmiştik. Bu-
gün bu testimizi bir adım daha ileriye 
götürerek dünyada 70 Gbps gibi bugü-
nün çok ötesinde olan bir hıza ulaşan 
sayılı operatörlerden biri olduk. Bugün 
ulaştığımız hız ve kırdığımız rekor 
Turkcell olarak 5G’de kısa zamanda 
kaydettiğimiz ilerlemeyi göstermesi 
açısından çok çarpıcı bir örnek. 5G tek-
nolojilerinin geliştirilerek, ülke insanı-
mızın hak ettiği en yeni teknolojilerle 
dünyayla aynı anda buluşturulması 
noktasında çalışmalarımızı hız kesme-
den sürdürüyoruz. Bu konuda sadece 
kendimizle yarışarak Türkiye’de ve 
dünyada bu çalışmalara öncülük etme-
ye devam edeceğiz. 
Yeni teknolojilerle birlikte Gigabit 
seviyesinde veri iletimi, düşük gecik-
me süresi ve güvenilir performans 
sağlayan sistemlerle gelecekte haya-
tımızın bir parçası olacak. Bunun en 
büyük adımı da 5G teknolojisiyle atı-
lacak. Turkcell olarak 5G teknolojile-
riyle elde edeceğimiz yüksek verimli 
ve kapasiteli çözümleri geliştirerek 
müşterilerimize yenilikçi hizmetler 
ve çözümler sunmaya devam edece-
ğiz” diye konuştu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Huawei Kablosuz İletişim Teknoloji-
leri Ar-Ge Bölüm Başkanı Ying We-
imin ise şunları söyledi: "İnsanların 

ve kapasite sunulabilen teknolojiler 
hayatımıza girecek. Ayrıca üzerinde 
çalışılan Massive MIMO (çoklu giriş, 
çoklu çıkış antenleri) ve yeni geliş-
tirilecek teknolojilerle var olan yeni 
frekanslar çok daha verimli şekilde 
kullanılabilecek.

Kişiselleştirme
5G’nin getireceği ultra hız ve kapasite, 
minimum gecikme süreleri ile birle-
şince kullanılan servislerin yetenek-
leri de tamamen yenilenecek. “Gerçek 
kişiselleştirme” dönemi olarak tanım-
lanan bu aşama, ancak 5G teknolo-
jileri ile mümkün olacak. Bu şekilde 
örneğin siz sürücüsüz aracınızla iler-
lerken bir mağazada ilgilendiğiniz bir 
ürünün indirimde olduğu bilgisini ala-
caksınız. Aracınız durup siz mağazaya 
girince cep telefonunuzda o ürünün 
hangi reyonda olduğunu görüp doğ-
rudan oraya gideceksiniz. Ödemenizi 
yaparken indirim kuponunuz otoma-
tik olarak kullanılacak. Ödemeyi yap-
tığınız anda aracınız çıkış kapısına 
doğru hareket ederek sizi almaya ha-
zır halde bekleyecek. İşte bu süreçle-
rin milyonlarca kişi için anlık şekilde 
gerçekleşmesi ancak 5G teknolojileri 
ile mümkün hale gelecek.
Kullanılan servise göre kapasite
5G’nin vaat ettiği bir başka önemli 
özelliğin de “slicing” denilen şebeke 

yaşamlarına teknolojiye önderlik 
ederek katkı sağlayan projeleri Turk-
cell ile birlikte gerçekleştirmekten 
büyük mutluluk duyuyoruz. Turkcell 
ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, 5G 
yolundaki inovasyonlar ve diğer pro-
je çalışmalarımızla, yeni teknoloji ve 
hizmetleri daha da üst seviyelere ta-
şıyarak teknoloji ve iş yaşamında kar-
şılaşılan zorluklara çözüm üretmeye 
devam edeceğiz. Bunun yanında yeni 
hizmetlerle ilgili fırsatları birlikte 
keşfederek sosyal sorumluluklarımı-
zı daha iyi bir şekilde yerine getirebil-
mek adına çaba göstereceğiz."
Yapılan hız testleri sayesinde 5G’nin 
sunacağı veri iletim hızları ve kapasi-
teler konusunda daha gerçekçi öngö-
rülerde bulunmak mümkün hale geli-

yor. 5G’nin hayatımıza girmesiyle ile 
birlikte indirme hızlarının Gigabit’ler 
seviyesine kadar çıkacağı ve bununla 
birlikte kritik bir öneme sahip olan 
kapasite artışının da gerçekleşeceği 
öngörülüyor. Artan hız ve kapasite-
nin yanı sıra 5G ile aynı zamanda veri 
iletim gecikme sürelerinde de nere-
deyse gerçek zamanlı uygulamaların 
hayatımıza girmesi mümkün olacak.

kapasitesinin bölümlenerek sunula-
bilmesi. Bu özellik sayesinde bir bina 
içerisinde farklı katlara veya aynı evin 
içerisinde farklı odalara dahi, o alanda 
kullanılan servislerin ihtiyacına uy-
gun şebeke özellikleri ayrılabiliyor. 
Örneğin; salonda bulunan ve internet 
üzerinden 4K yayınların izlendiği te-
levizyon için yüksek hız, odalardaki 
gaz ölçümünü yapan sensörler için 

5G teknolojisi neler vaat ediyor?
5G, kendisinden önceki mobil nesil 
teknolojileri gibi elbette hız ve kapa-
sitede çok yüksek artışlar vaat ediyor. 
İndirme hızlarının saniyede 10-50 Gi-
gabit’lere kadar çıkacağı öngörülüyor. 
5G’nin hız artışına göre daha kritik 
olan yeniliği ise kapasite artışı getire-
cek olması. Bugün binlerce cihaz bir 
baz istasyonuna bağlanıyor ve sunu-
lan kapasiteyi paylaşıyor. Ancak ge-
lecekte özellikle IoT cihazlar ve M2M 
teknolojilerinin gelişmesi ise milyar-
larca cihazın olduğu bir dünyaya gidi-
yoruz. 2020 yılında bir evde ortalama 
500 sensörün çalışacağı tahmin edi-
liyor. Örneğin 1 kilometrekare alan 
içinde 1 milyon cihazın sorun yaşama-
dan veri alıp gönderebilmesi ancak 5G 
ile mümkün olacak.

Düşük gecikme süreleri
4.5G gecikme sürelerini 3G’ye göre 
ciddi oranlarda düşürdü. Ancak 5G ile 
birlikte bu süreler minimuma inecek. 
Bu da bir doktorun başka bir şehirdeki 
hastayı ameliyat edebilmesini sağla-
yacak teknolojilerin kullanılabileceği 
anlamına geliyor. Aynı şekilde örne-
ğin dünyanın diğer ucundan başka bir 
yerdeki madende makineler aracılı-
ğıyla çalışılabilecek. 5G ile birlikte ge-
cikme sürelerinin 1-10 milisaniyeler 
seviyesine düşeceği öngörülüyor.

Frekans kullanımı
4.5G ihalesinin ardından Türkiye 
Avrupa’da operatörlere en fazla fre-
kans sunan ülkelerden birisi oldu. 
Bugün Turkcell Avrupa’da en fazla 
FDD frekansına sahip operatör konu-
munda. Kullanılan frekans aralıkları 
ise 800 MHz ile 2600 MHz arasında 
değişiyor. 5G’de ise ilk etapta 6 GHz 
altı frekanslar, ikinci etapta ise 6 
GHz-100 GHz arası frekansların kul-
lanımlarından bahsediliyor. 6 GHz 
üstü frekanslarda kullanılacak bant 
genişliği çok daha yüksek olacak. 
(4.5G de mevcut durumda maksimum 
frekans bant genişliği her frekans 
için 20 MHz olarak standartlarda 
belirtilmiştir.) Bu sayede 5G’de daha 
kısa mesafelerde çok daha yüksek hız 

düşük gecikme süresi veya mutfakta-
ki su ısıtıcıyı kontrol etmek için daha 
düşük hız ayrılabilecek. Böylece farklı 
ihtiyaca göre ihtiyaç duyulan kaynak 
ayrılabilir hale gelecek.

Yüksek hızla hareket halindeyken 
de kesintisiz iletişim
Günümüzde her ne kadar hareket 
halindeyken akıllı cihazlarımızı so-
runsuz kullanıyor olsak da, ulaşım 
araçlarının her geçen gün hızlanıyor 
oluşu bu alanda yeni çözümlere ihti-
yaç duyulmasına neden oluyor. 5G ile 
birlikte artık saatte 500 km ve üzeri 
hızlarda hareket halindeyken bile ke-
sintisiz iletişimi mümkün hale getire-
cek. Böylece özellikle yeni nesil hızlı 
trenlerde seyahat ederken dahi akıllı 
cihazlar iletişimlerine kesintisiz ola-
rak devam edecekler.

Minimum enerji kullanımı
5G’nin getireceği yeniliklerden birisi 
de minimum enerji kullanımı tara-
fında olacak. 5G ile birlikte yıllarca 
pili bitmeyen sensörlerin hayatımıza 
girmesi bekleniyor. Akıllı cihazlar 
5G şebekesi sayesinde daha verimli 
pil kullanımına sahip olacaklar. Bu 
da 5G teknolojilerinin kullanılması 
ile birlikte enerji kullanımında yüzde 
90’lara varan tasarruf mümkün hale 
gelmesini sağlayacak. 

71.5 - 73.5 GHz 
frekans bandı 

aralığında gerçek 
5G ekipmanları 

kullanılarak 
gerçekleştirilen 

testte, saniyede 70 
Gbps gibi ulaşılması 
zor bir sistem hızına 
erişilerek Türkiye’de 

bu alanda yeni bir 
hız rekoruna 

ulaşıldı. 

Turkcell Şebeke 
Teknolojilerinden 

Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 

Gediz Sezgin:  
“Bugün ülkemiz 
için son derece 
önemli bir testi 
daha başarıyla 

gerçekleştirdik." 
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Ramazan Bayramı'nı mobil 
internet üzerinden 
bayramlaşarak geçiren 
Vodafone'luların mobil 
internet kullanımı geçen yıla 
göre yaklaşık 2 kat arttı.

V
odafone aboneleri, ari-
fe günü ve Ramazan 
Bayramı'nı kapsayan 4 
günde yaklaşık 868 mil-
yon dakika ses, 533 mil-

yon SMS ve 7,2 milyon GB mobil inter-
net kullanımıyla yeni bir rekora imza 
attı. Bu yıl da mobil internet üzerin-
den bayramlaşmayı tercih eden Voda-
fone'luların mobil internet kullanımı 
geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.
Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik 
etme vizyonuyla faaliyetlerini sür-
düren Vodafone, bu yıl da Ramazan 
Bayramı'nda abonelerine özgürce ve 
doyasıya iletişim kurmanın keyfini 
yaşattı. Türkiye genelinde 22,8 mil-
yon abonesi bulunan Vodafone'un 
Ramazan Bayramı süresince gerçek-
leşen GSM trafiğine ilişkin açıkladı-
ğı verilere göre, Vodafone'lu abone-
ler arife günü ve bayramı kapsayan 
toplam 4 günde yaklaşık 868 milyon 
dakika konuştu, 533 milyon SMS 
attı ve 7,2 milyon GB mobil internet 
kullandı. Ramazan Bayramı'nı mo-
bil internet üzerinden bayramlaşa-
rak geçiren Vodafone'luların mobil 
internet kullanımı geçen yıla göre 
yaklaşık 2 kat arttı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, 
şunları söyledi:
"Vodafone Türkiye olarak, odağına 
müşteri memnuniyetini yerleştirdi-
ğimiz faaliyetlerimizle, Türkiye'nin 
dört bucağında abonelerimizin ih-
tiyaçlarına yanıt verecek çözümler 
sunmaya devam ediyoruz. Bugün 81 
ilde 10 bini aşkın iletişim noktasıyla 
Türkiye'nin en geniş 4.5G kapsama-
sını sunan operatörüz. Mart 2017 

itibariyle 22,8 milyon mobil müşte-
rimizin 9 milyonu 4.5G kullanıcısı. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) tarafından yayınlanan en son 
rapora göre, Türkiye'de 4.5G'yi aktif 
kullananların %41'i Vodafone'lu. Her 
bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz Ra-
mazan Bayramı'nda da özellikle 4.5G 
teknolojisindeki kapsama gücümüzle 
abonelerimizin iletişimini kolaylaştır-
dık. Abonelerimiz 868 milyon dakika 
konuştu, 533 milyon SMS attı ve 7,2 
milyon GBmobil internet kullandı. Bu 
tablo, 4.5G gibi genişbant teknolojile-

rinin günlük hayatımızdaki önemini 
göstermesi bakımından değer taşıyor. 
Bu vesileyle, tüm halkımızın geçmiş 
bayramını kutluyoruz."

Vodafone ile bayramda sınırlar 
ortadan kalktı
Vodafone'lular bayram boyunca 
Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan 
sevdikleriyle bol bol konuştu, mesaj-
laştı ve veri alışverişinde bulundu. 
Buna göre, bayram süresince en çok 
konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Şan-
lıurfa, Ankara, Adana, İzmir, Şırnak, 
Konya, Gaziantep, Zonguldak ve Kah-
ramanmaraş olurken, en çok SMS 
gönderen iller sırasıyla İstanbul, An-
kara, Şanlıurfa, Konya, Kütahya, Ada-
na, Şırnak, Zonguldak, Gaziantep ve 
Kahramanmaraş olarak gerçekleşti. 
En çok mobil internet kullanan iller 
ise İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, An-
talya, Kocaeli, Muğla, Konya, Adana 
ve Şanlıurfa şeklinde sıralandı.
Yurtdışındaki tanıdıklarıyla da 
bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vo-
dafone abonelerinin en çok aradığı 
ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Af-
ganistan, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
Mısır, Suudi Arabistan, Kamerun ve 
Avusturya olurken, en çok SMS de 
İngiltere, KKTC, Almanya, Amerika 
Birleşik Devletleri, Fransa, Avustur-
ya, Azerbaycan, Hollanda, Rusya Fe-
derasyonu ve Belçika'ya gönderildi.
Vodafone Red aboneleri de yurtiçi ve 
yurtdışı fiyat ayrımını ortadan kaldı-
ran "Her Şey Dâhil Pasaport" hizmeti 
ile tarifelerindeki her yöne dakika, 
SMS ve internetlerini 64 ülkede tıp-
kı Türkiye'deymiş gibi bayram süre-
since özgürce kullandı.

VODAFONE 
ABONELERİNDEN 
BAYRAM REKORU

700 MHZ BANDINDA 4.5G TESTİ YAPAN İLK OPERATÖR

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme 
vizyonuyla abonelerini dijital dünyanın ola-
naklarından en üst düzeyde faydalandır-
mayı hedefleyen Vodafone, 5G teknolojisi 
yolunda bir ilke daha imza attı. Vodafone, 
5G teknolojisinin temel kapsama bantla-
rından biri olacak 700 MHz spektrum ban-
dını mevcut 4.5G şebekesini kullanarak 
Türkiye'de test eden ilk operatör oldu. 

İstanbul Tuzla'da bulunan laboratuvar 
ortamında ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu'ndan (BTK) alınan izinler kapsa-
mında gerçekleştirilen testte 10 MHz 
spektrum bandı kullanan Vodafone ayrıca, 
sahip olduğu 2600 Mhz bandındaki 15 MHz 
bandı da 700 MHz bandı ile birlikte kullana-
rak ikili taşıyıcı birleştirme teknolojisinin de 
başarılı bir şekilde çalıştığını ortaya koydu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Engin Aksoy: “Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu'nun son raporuna göre, Türkiye'de 4.5G'yi 
aktif kullananların %41'i Vodafone'lu.”
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Uluslararası marka 
değerleme kuruluşu 
Brand Finance 
tarafından her yıl 
gerçekleştirilen 
‘Türkiye’nin En 
Değerli Markaları 
Turkey 100’ 
listesinde, marka 
değerini yüzde 11’in 
üzerinde artırarak 2,6 
milyar dolara taşıyan 
Türk Telekom, 
Türkiye’nin en değerli 
markası seçildi. 

TÜRK TELEKOM 8. KEZ 

TÜRKİYE’NİN 
EN DEĞERLİ MARKASI

 176 yıllık köklü bir geçmişe sahip 
olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk 
entegre telekomünikasyon 
operatörüdür. Müşterilerin hızla 
değişen iletişim ve teknoloji 
ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru 
şekilde cevap verebilmek amacıyla 
2015 yılında Türk Telekomünikasyon 
A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve 
TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut 
şekliyle muhafaza ederek ve tabi 
oldukları mevzuat ve regülasyonlara 
tamamen uyarak, “müşteri odaklı” 
ve entegre bir yapıya geçmiştir. 
Bireysel ve kurumsal hizmetler 
alanında geniş hizmet ağı ve zengin 
ürün çeşitliliğine sahip olan Türk 
Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, 
internet, telefon ve TV ürün ve 
hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek 
marka çatısı altında bir araya 
getirmiştir.

 “Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” 
 Türk Telekom, 31 Mart 2017 

itibarıyla 13,2 milyon sabit erişim 
hattı, 8,9 milyon genişbant ve 18,7 
milyon mobil aboneye hizmet ver-
mektedir. Türk Telekom Grubu 
şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojil-
erle buluşturma ve bilgi toplumuna 
dönüşüm sürecini hızlandırma vizy-
onuyla, 81 ilde 34.147 çalışanıyla 
hizmet vermektedir.

 Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN 
ve toptan genişbant hizmetlerini 
sunmakta olup, mobil operatör 
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., 
perakende internet hizmeti , IPTV, 
Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart 
TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET 
A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe 
bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri 
sağlayıcısı  Net Ekran Şirketleri, 
yakınsama teknolojileri şirketi 
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri 
A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova 
Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi 
eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim 
ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı 
merkezi şirketi AssisTT Rehberlik 
ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan 
veri ve kapasite servis sağlayıcısı 
Türk Telekom International ve 
iştiraklerinin yüzde 

     100'üne sahiptir. 

TÜRK TELEKOM 
GRUBU HAKKINDAT

ürkiye’nin lider iletişim ve 
eğlence teknolojileri şirketi 
Türk Telekom, uluslararası 
marka değerleme kuruluşu 
Brand Finance tarafından 

her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin En 
Değerli Markaları Turkey 100’ araştır-
masında, sekizinci kez Türkiye’nin en 
değerli markası oldu. Ocak 2016’dan 
bu yana mobil, internet, telefon ve TV 
hizmetlerini sunan markalarını tek 
çatı altında toplayan Türk Telekom bu 
birleşmenin meyvelerini toplamaya 
devam ediyor. İngiltere merkezli Brand 
Finance’in ‘Türkiye’nin En Değerli Mar-
kaları Turkey 100’ listesi için yaptığı 
araştırmada Türk Telekom’un 2016’da 
marka değerini 2 milyar 353 milyon 
dolardan 2 milyar 620 milyon dolara çı-
kararak Türkiye’nin en değerli markası 
olduğu tespit edildi. 
Brand Finance’in Türkiye’nin en büyük 
şirketlerini inceleyerek belirlediği ‘Tur-
key 100’ listesinde zirveye oturan Türk 
Telekom’un 2016’da marka değerinde 
yüzde 11’in üzerinde artış sağlaması 
dikkat çekti. Böylece şirket 2.6 milyar 
dolar ile tüm zamanların en yüksek 
marka değerine ulaşarak Türkiye’nin 
de en değerli markası olmayı başardı. 
Brand Finance’in dünyanın en değerli 
500 telekomünikasyon markasını seç-
tiği ‘Telecoms 500’  listesinde de, 9 yıldır 
Türkiye’nin ‘En Değerli Telekomünikas-
yon Markası’ olan Türk Telekom, üst üste 
elde ettiği bu başarılar ile Türkiye’nin en 
değerli markası olmasının yanı sıra ‘lider 
bilgi ve iletişim teknolojileri markası’ ol-
duğunu bir kez daha kanıtladı.

Tek marka sinerjisi ile 1,5 milyon-
luk tarihi net abone kazancı 
Brand Finance’in ‘Turkey 100’ araştır-
masında Türk Telekom’un marka birleş-

mesiyle yarattığı sinerjiye dikkat çeki-
lirken, yeni ürün ve hizmet sunumuyla, 
yeni müşteri kazanımı ve çapraz satış 
imkanlarındaki artışa vurgu yapıldı. 
Tüm bu gelişmelerin şirketin marka 
değerini yükseltmesinin yanı sıra, gele-
ceğe ilişkin projeksiyonlarını da olumlu 
etkilediği belirtildi. 
Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, 
2016’nın başında gerçekleştirdikleri 
marka birleşmesinin pozitif sonuçlarını 
her geçen gün daha fazla almaya baş-
ladıklarını belirterek, “Türkiye’nin en 
büyük marka dönüşümlerinden birini 
başarıyla gerçekleştirdik. Bu dönüşüm 
sayesinde geçen yıl 1,5 milyon yeni net 
müşteri ile 2008’deki halka arzdan bu 
yana en yüksek yıllık abone kazanı-
mını sağladık ve de Türk Telekom’un 
değerinde tarihi bir rekora imza atmış 
olduk.” dedi. 
Brand Finance’in 20’yi aşkın ülkede ger-
çekleştirdiği marka değeri araştırmasın-
da Türk Telekom’un daha önce yedi kez 
Türkiye’nin en değerli markası olarak 
yer aldığını hatırlatan Doany, şunları söy-
ledi: “Türkiye’nin dört bir yanında görev 
alan ve bu başarıda büyük katkısı olan 34 
bin kişilik büyük Türk Telekom ailesini 
gönülden tebrik ediyorum. Son derece 
geniş ürün ve hizmet yelpazesine sahip 
lider iletişim ve eğlence teknolojileri şir-
keti olarak  81 ile yayılmış altyapımız ve 
39,2 milyon müşterimiz ile Türkiye’nin 
tamamında hayata dokunuyoruz. Türk 
Telekom markası ile yüksek teknoloji, 
kaliteli hizmet ve insanlarımızın ihtiyaç-
larına en etkin şekilde cevap verebilmek 
en önemli önceliklerimiz arasında. Bun-
dan sonraki süreçte de bugüne kadar 
erişemediğimiz müşteri segmentlerine 
daha yakından dokunup onlara benzer-
siz bir değer yaratma konusunda dur-
maksızın çalışacağız.” diye konuştu. 

Türk Telekom CEO’su Paul Doany: “En büyük marka 
dönüşümlerinden birini gerçekleştirdik. Halka 

arzdan bu yana 1,5 milyon yeni net müşteri ile en 
yüksek abone kazanımını sağladık . 
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/BULMACA HAZIRLAYAN EYYÜP CEYLAN 

İş vb. sebeplerle 
göç edilen yer

Arabada arka 
tekerleklerle ilgili 
bir parça

Teşri

Japon intihar şekli 

Başarırız

Çabukluk, sürat 

Karganın 
çıkardığı ses

Hayati içeceğimiz 

Güzel, göze 
hoş görünen

Horoz tepeliği

Delikli bir tür 
kumaş

Meyvelerde 
kabukla çekirdek 

arası

Üzerinden 
akım geçiren 

Demirden 
hamuru kazıma 

aleti

Karşı gelmeyen 
yumuşak huylu 

İrlanda internet 
alan adı

Arapçada 
bir hareke

Aşırı, güçlü istek

Koruyucu

Bir tenis 
gereci

Dernek üyelerinin 
düzenli ödemeleri 

Duman lekesi

Eksiksiz, kapsayıcı

Şişmanlamak, 
semirmek

Akıl 

Haykırma, 
bağırma

Alışverişte 
durgunluk

 Diyelim ki, 
varsayalım ki 

Neonun simgesi

Mukavele

Neden, sebep

Eski dilde su

Bel kemiği

İlgilendiren, ilişik

At takımı

Kurnazca 
kötülük yapan

Binek hayvanlarına 
söylenen söz

Bilgisiz, budala

Şart edatı

Başkanlık

Zarara uğrama 
tehlikesi

Kuzu sesi

Hahniyumun 
simgesi

Resimde 
gördüğünüz TCDD 

Taşımacılık AŞ 
Genel Müdürü

Uzaklık bildirir

İç bükey 

Yansıma, yankı

Yönetme, 
çekip çevirme

Tuzağa düşürülen 
(mec)

Türk Lirası (ksc.)

Vilayet

Radyo 
yayımcılığının bir 
frekans bandı

Sonraya 
bırakma, 
erteleme

Maraz, 
rahatsızlık

Birliktelik, 
beraberlik 

anlatan cümleler 
yapmaya 

yarayan söz

Tunus’un 
plakası 

Madun

Eski bir Güney 
Amerika uygarlığı

Cömertlik

Bir tür baston
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