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/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

Hasret çekenlere
Vodafone 4.5G’den
HD Ses Teknolojisi
Vodafone
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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

SOSYAL MEDYA

“BUGÜNÜN ÇOCUKLARININ 
YÜZDE 65'İ HENÜZ KEŞFEDİLMEMİŞ 
IŞLERDE ÇALIŞACAK.”
Teknolojik gelişmeler, göz alıcı bir şekilde ilerliyor. 
İlerliyor kelimesi, anlam bakımından teknolojik gelişimi 
artık karşılamıyor.
Zira, Dünya Ekonomik Formu’nun hazırladığı rapor, 
dünyanın geleceğine ışık tutuyor. Teknolojik 
geleceğimiz hakkında müthiş bilgiler sunuyor. 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeyi mercek 
altına alan rapor, ileriki yıllar için  nasıl bir dünyada 
yaşayacağımız hakkında bilgiler veriyor. Rapor, 
teknolojik gelişmelerin bu şekilde devam etmesi halinde 
2 milyonunu üzerinde insanın işini kaybedebileceği gibi, 
bir o kadar da yeni istihdam sağlanabilecek. 
İstihdamdaki kayıplara, yapay zekanın yaygınlaşmasının 
yanı sıra, mobil internet uygulamaları, nesnelerin interneti, 
robot  ve gen teknolojisi neden olacakken, bir çok yeni iş 
kollarının doğmasına öncülük edecek. Özetle, tüm 
dünyada sürekli yeni meslekler ve fonksiyonlar oluşacak. 
Teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanına her mesleğe 
etki yapacak. Teknolojiye ayak uyduramayanlar, işini 
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Bu tablo, geleceğin mesleklerinin ne olacağı sorusunu 
akla getiriyor. Sorunun cevabı, OECD'nin son açıkladığı 
raporda, “bugünün çocuklarının yüzde 65'i henüz 
keşfedilmemiş işlerde çalışacak.” karşılığını buluyor. 
Ülke olarak, çocuklarımızı baş döndürücü bir şekilde 
ilerleyen yeni teknolojik gelişmeler uygun eğitemez isek, 
yüksek teknoloji üretebilen ve ihraç edebilen ülke olabilme 
fırsatını kaçırmamız içten bile değil. Gelecekte işi olmasını 
isteyenler gençler ise yeni nesil teknolojiyi ciddiye almalılar. 
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere...
Hoşçakalın.
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14/DENİZYOLU
Bakan Arslan, dünyada 
Çin'den sonra en çok gemi 
adamı yetiştiren ikinci 
ülkenin Türkiye olduğunu 
kaydederek, şu anda gemi 
adamı sayısının 180 bine 
ulaştığını söyledi.

32/SAĞLIK
Şeker hastalığı, Elektronik 

cihazların kullanımının 
günlük yaşamda giderek 

artması ebeveynleri 
endişelendiriyor. Uzmanlar 

bu cihazların yaydığı 
elektromanyetik 

dalgalardan çocukların 
mümkün olduğunca uzak 

tutulması gerektiğini 
belirtiyor. Radyasyonu 
hayatımızdan tümüyle 

çıkaramayacağımıza göre 
önlem almak şimdilik en 

etkin çözüm.  

18/GİRİŞİM
Sosyal ağlardan insan 

kaynaklarına, 
gayrimenkulden kişisel 

bakıma kadar pek çok 
farklı sektörde, hedef 

kitlesinin beklentilerine 
hitap eden online iş 

modelleri geliştiren Türk 
girişimciler dünyaya 

açılıyor. 



www.grandsunlife.com I info@grandsunlife.com
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42/SEYAHAT
Tatile çıkarken aslında 
yanınıza bavulunuz 
haricinde sadece akıllı 
telefonunuzu almanız 
yeterli. Çünkü akıllı 
telefon ya da 
tabletinize indirdiğiniz 
mobil uygulamalar 
sayesinde tatilde 
ihtiyacınız olan tüm 
bilgilere anında erişip 
tatilinizi daha keyifli 
hale getirebilirsiniz. 

44/GÜNCEL
Instagram gibi sosyal medya 

araçları artık hayatımızın 
merkezinde. Çoğu ünlü isim 

için ek bir kazanç haline gelen 
sosyal medya artık ev 

hanımları için de yeni bir gelir 
kapısı. Peki, ev hanımları bu 

mecradan nasıl para 
kazanıyor?

36/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Onlar diğer ünlü isimlerden 

farklı... Çünkü ne Instagram, ne 
Facebook ne de Twitter 

kullanıyorlar. Sosyal medyayı 
aktif kullanırken şu veya bu 

sebepten vaz geçen ünlüler de 
var. Sosyal medyadan uzak bir 

hayat onların tercihi...
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HUAWEİ’NİN GÜNEŞ ENERJİSİYLE 
ÇALIŞAN ARACI YARIŞA HAZIR
Dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden biri 
olan Huawei, dünyanın en zorlu güneş enerjisi yarışına hazırlanıyor. 
RWTH Aachen ve FH Aachen'den bir öğrenci ekibinin iki yıl boyunca 
üzerinde çalıştığı yarış arabası tamamen güneş enerjisi ile çalışmayı 
başardı. Huawei'nin ana sponsoru olduğu araç, resmi olarak tanıtıldı ve 
World Solar Challenge 2017’de yarışmak üzere yola çıkmaya hazırla-
nıyor. Huawei Sonnenwagen ise, Avustralya’nın ücra yerlerinde 3000 
kilometre boyunca sürecek bir yarış olan World Solar Challenge’ın 
zorlu 'Challenger' yarışı sınıfında yeralan tek Alman temsilcisi.

TÜRK TELEKOM’DAN AÇIK HAVA SİNEMA KEYFİ
Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler dünyasının kapılarını aralayan 
markası Prime,  Watergarden İstanbul ile gerçekleştirdiği iş birliği 
kapsamında, Anadolu yakasındaki açık hava sineması etkinliklerine 
bir yenisini daha ekledi. Türk Telekom Prime, 2017’nin en beğenilen 
filmlerini Ağustos ve Eylül aylarında, Ataşehir’de bulunan Water-
garden İstanbul’da müşterileriyle buluşturacak. 

DİDEM SOYDAN, 
VODAFONE’NİN REKLAM YÜZÜ OLDU
Ünlü model Didem Soydan, oyun dünyasına girmeye hazırla-
nan Vodafone FreeZone'un reklam yüzü oldu. League of 
Legends oyun karakterlerinden "Riven"a hayat veren 
Soydan'ın rol aldığı reklam filminde, oyunsever gençler vadi-
benim.com'a tıklayarak League of Legends'da efsane olma 
şansını yakalamaya davet ediliyor.   
Podyumların sevilen ismi Didem Soydan, "Gençlik bir kere 
yaşanır, özgürce yaşa" diyerek 25 yaş ve altı gençlere yeni 
özgürlük alanları sunan Vodafone FreeZone için kamera kar-
şısına geçti. Soydan, oyun pazarına girmeye hazırlanan 
Vodafone FreeZone için ünlü League of Legendsoyun karak-
terlerinden "Riven"a hayat verdi. 
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TURKCELL PLATİUM BODRUM 
CHALLENGE’DE BİRİNCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ 
Bodrum’da bu yıl ilk kez düzenlenen Turkcell Platinum Bod-
rum Challenge yelken yarışlarında dört sınıfta birinciler belli 
oldu. Toplamda 150 yelkencinin mücadele ettiği yarışlarda, 
IRC-A sınıfında "İskorpit UK Sails", IRC-B'de "Milta Bodrum 
Marina-Cape Horn", destek sınıfında "Su 3" ve tirhandil 
sınıfında ise "Gargantua" isimli teknelerle yarışan ekipler 
birinciliği elde etti. Yarışlar sonunda kendi sınıflarında birinci 
olan ekiplere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi. 
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HABERİM YOKMUŞ GİBİ ÇEK BENİ AKIMI
İnstagram de yeni bir akım başladı. Haberim yokmuş gibi 
çek akımı... Bu akıma plandid ismini veriyorlar. Ülkemizde 
de bu duruma haberim yokmuş gibi çek ismini veriyoruz 
ve genellikle de pek çok yerde kullanıyoruz. Bir konu üze-
rinden hareket ederek, sanki odaklandığımız başka bir şey 
varmış gibi davranıyoruz ve haberimiz yokmuş gibi çekti-
riyoruz fotoğrafları. Bu durum da haliyle yeni efektler ve 
filtreler yaratılmasına neden oluyor.

SAHTE TAKİPCİ KAZANAN 
FENOMENLERİN HESAPLARI KAPATILA CAK
Sosyal medyada, kullanıcıların özellikle abone kazanmak için 
harcadığı onlarca paranın yakın zamanda tarihe karışması 
gündeme geldi. Fenomen haline gelmek isteyen ünlü isimlerin 
Instagram’da takipçi kazanmak için harcadığı parların önüne 
geçmek için çalışmalarına hız veren Instagram yöneticileri 
sahte yollardan takipçi kazanan kişilerin sayfalarını tespit 
ettikten sonra bu sayfaların kapatılacağını açıkladı.

ÇEVİRİ TEKNOLOJİSİNDE UZAY ÇAĞI
San Francisco merkezli Startup BabelOn, konuşama ve sentezle-
me teknolojisi sayesinde söylenen her şeyi, başka bir dile, kendi 
sesinizle çevirebilmeyi hedeflemektedir. Öncelikle sesin San Fran-
cisco’daki stüdyoda özel yazılım ve donanımla kaydedilmesi gerek-
mektedir. Bu şekilde BLIP adı verilen, BabelOn dilbilgisi profili 
oluşturuluyor. Daha sonra ise cihaz konuşmadığınız dillerde sesinizi 
sentezleyerek oluşturabiliyor. İlk başta İngilizce, Fransızca, İspanyol-
ca, Almanca, Çince, Portekizce, Hintçe ve Japonca hedefleniyor.

APPLE’A PATENT DAVASI
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu 
(ITC), büyük bir teknoloji firması olan Apple’ın Qualcomm’un 
patent haklarını ihlal edip etmediğini araştırmak için soruş-
turma başlattı. Yani ortada bir patent davası olabilir. Hatta 
bizzat patent şikayetleri sonucu, bir ihlal var ise ve bu ihlal 
ortaya çıkar ise, ciddi bir satış sorunu yaşanabilir.



/DENİZYOLU /DENİZYOLU

U
laştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin (İTÜ) Tuzla’da-
ki Denizcilik Fakültesi’nin 

2016-2017 dönemi mezuniyet törenine 
katıldı. Törende konuşma yapan Bakan 
Arslan,  dünya da Çin’den sonra en çok 
gemi adamı yetiştiren ikinci ülkenin 
Türkiye olduğunu kaydederek, şu anda 
gemi adamı sayısının 180 bine ulaştığını 
söyledi.  Bakan Arslan, Türkiye’nin son 
yıllarda denizcilik alanında önemli yapı-

sal reformları hayata geçirdiğini, 3 tarafı 
denizlerle çevrili bir ülke olarak denizci-
liğin önemini farkında olduklarını ifade 
etti. Yapılan sözleşmeyle gemi adamı 
haklarının ve uluslararası standartların 
korunması konusunda önemli adımlar 
attıklarını belirten Arslan, “Mevzuatı 
güncelliyoruz. Gemi adamının sahip 
olması gereken belgeleri kolaylaştırıyo-
ruz, sistemi basitleştiriyoruz. Yine Gemi 
Adamları Merkezi ile tüm iş ve işlemleri 
elektronik ortamda yapılabilir hale geti-
riyoruz.” dedi. 
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Bakan Arslan, dünyada 
Çin'den sonra en çok 
gemi adamı yetiştiren 
ikinci ülkenin Türkiye 
olduğunu kaydederek, 
şu anda gemi adamı 
sayısının 180 bine 
ulaştığını söyledi.

GEMİ ADAMI YETİŞTİREN

İKİNCİ ÜLKEYİZ”

“EN ÇOK
Deniz yoluyla dış ticarette 
elde edilen gelir 199 milyar dolar
Kabotajla taşınan araç sayısının 12,7 
milyona ulaştığını kaydeden Bakan 
Arslan, Ro-Ro hatlarının 9’dan 19’a 
çıktığını, Ro-Ro ile taşınan araç sa-
yısının 220 binden 451 bine çıktığını 
söyledi. Deniz yolu ile dış ticaretten 
Türkiye’nin AK Parti hükümetleri 
öncesi 57 milyar dolar gelir elde et-
tiğini hatırlatan Arslan, bugün bu 
rakamın 199 milyar dolara yüksel-
diğini belirterek şöyle devam etti: 
“Limanlarda elleçtirilen yük miktarı 
neredeyse 2,5 kat arttı, 430 milyon 
tona ulaştı. Hopa’dan İskenderun’a 
170 tane uluslararası trafiğe açık li-
manımız var. Elleçlediğimiz kontey-
ner sayısı 2,5 milyondan bugün 8 mil-
yon tona ulaştı. Deniz ticaret filomuz 
yüzde 100’ün üzerinde bir artışla 29 
milyon detveyt tona yükseldi. Türk 
sahipli deniz ticaret filosu dünya sı-
ralamasında 13 ile 15’inci sıralar ara-
sında yer alıyor.” 

“Staj gemisi sözümüzü tutmaya 
hazırız”
Okulu dereceyle bitiren Yunus 
Gülen’in tören konuşması sırasında 
yetkililerden talep ettiği Staj (Eği-
tim) Gemisi hakkında da bilgi ve-
ren Bakan Arslan, Başbakan Binali 
Yıldırım’ın sözünü verdiği ve ken-
disinin de tekrar ettiği gemi sözünü 
tutmaya hazır olduklarını vurguladı. 
Arslan, “Oda başkanlarımız, kaptan-
larımız, mühendislerimiz, üniversi-
temiz ve fakültemizin üzerine düşen 
bu modeli oluşturmak. Sizler modeli 
oluşturun bizler de Bakanlık olarak 
sözümüzü tutalım. Geminin maliye-
ti her ne olursa olsun biz Bakanlık 
olarak gemiyi yapıp işletme adına 
fakülteye veya sivil toplum kuruluş-
larımızın oluşturacağı bir işletmeye 
vermeye hazırız.” dedi. Konuşmala-
rın ardından Bakan Arslan ve Rektör 
Prof. Dr. Mehmet Karaca, bölümle-
rini dereceyle bitiren öğrencilerine 
mezuniyet belgelerini verdi.
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Türkiye'de son yıllarda 
uçakla seyahat eden 

yolcu sayılarında önemli 
artış görüldüğünü 

açıklayan DHMİ Genel 
Müdürü Ocak, türk hava 

sahasında 23 Temmuz 
Pazar günü bin 433 

transit hava trafiğiyle 
tüm zamanların 

rekorunun kırıldığını 
söyledi.

TÜRK HAVA 
SAHASINDA 

ÜST GEÇİŞ 
REKORU KIRILDI 

D
evlet Hava Meydanları İşlet-
mesi Genel Müdürü Funda 
Ocak, yaptığı açıklamada sivil 
havacılık alt yapısına yapılan 
yatırımlar ve uygulamaya 

konulan kararlarla bu alanda dünyanın 
en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren 
Türkiye'de, son yıllarda uçakla seyahat 
eden yolcu sayılarında önemli artış görül-
düğünü belirtti. Son 10 yılda havayoluyla 
taşınan yolcu sayısının her yıl ortalama 
yüzde 10,5 artarak 62 milyondan 174 mil-
yona yükseldiğini kaydeden Ocak, yurt 
içinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya 
sadece Türk Hava Yollarının (THY) tari-
feli sefer düzenlediği Türkiye'de, aradan 
geçen 15 yılda, iç hatlarda 6 havayolu şir-
ketiyle 7 merkezden toplam 55 noktaya 
sefer yapıldığını ifade etti. Ocak, 2003'te 
yurt dışında sadece 60 uçuş noktasına 
sefer düzenlenirken Haziran 2017 sonu 
itibarıyla bu sayının toplam 295 noktayı 
bulduğunu bildirdi. Türk hava sahasında 
bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen tran-
sit üst geçişler dahil uçuş sayısının, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış 
gösterdiğini aktaran Ocak, "Geçen yılın 
ocak-haziran döneminde, 863 bin 796 
olan uçuş sayısı, bu yılın aynı döneminde 
870 bin 853 olarak gerçekleşti” dedi. 
 
Transit üst geçiş yüzde 8,9 arttı
Bu yılın ilk altı ayında, en yüksek ar-
tışın transit üst geçişte görüldüğünü 
kaydeden Ocak, "Toplam 870 bin 853 
uçuşa ev sahipliği yapan Türk hava 
sahasında, ocak-haziran döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre, üst 

geçiş trafiği yüzde 8,9 arttı” ifade-
lerini kullandı. Ocak, bu dönemde 
188 bin 331 üst geçişin gerçekleştiği 
Türk hava sahasında, 23 Temmuz Pa-
zar günü bin 443 üst geçiş ile tüm za-
manların rekoru kırıldığını vurguladı. 
Ocak, “Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu 
ve Balkan ülkelerinin geçiş güzerga-
hında bulunan Türk hava sahası, 23 
Temmuz'da 69 ülke arasındaki karşı-

lıklı uçuşta kullanıldı. Yine aynı günde, 
Türk hava sahası kullanılarak en fazla 
uçuş gerçekleştirilen ilk beş ülke sıra-
sıyla Birleşik Arap Emirlikleri, İngilte-
re, İsrail, Kıbrıs ve Almanya oldu. Ara-
larında ABD, İngiltere, Fransa, Belçika, 
Brezilya, Kanada ve Danimarka'nın 
bulunduğu ülkelere ait 171 hava yolu 
şirketinin uçağı, Türk hava sahasını 
üst geçiş için kullandı.” dedi.
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Sosyal ağlardan insan 
kaynaklarına, gayrimen-
kulden kişisel bakıma 
kadar pek çok farklı 
sektörde, hedef kitle-
sinin beklentilerine 
hitap eden online iş 
modelleri geliştiren 
Türk girişimciler 
dünyaya açılıyor. 
YAZI SELİN AKGÜN

ONLİNE GİRİŞİMLERİN 
YILDIZI HIZLA 
YÜKSELİYOR

B
aşarılı projeleriyle sadece 
Türkiye’de değil, globalde de 
ses getiren online uygu-
lamalara imza atan Türk 
girişimciler, çıtayı giderek 

yükseltiyor. Tüm dünyada hizmet 
veren anonim bir sosyal ağ olarak ta-
sarlanan Connected2.me, global bir 
kariyer kütüphanesi olma yolunda 
önemli adımlar atan Anlatsın.com, 
başta nakliyat olmak üzere temizlik, 
tadilat gibi farklı konularda hizmet 

müşteri deneyimi olarak kurgulanan 
Insider, kolay ve hızlı bir ödeme plat-
formu olarak öne çıkan iyzico, online 
güzellik randevusu girişimi Kolay 
Randevu, ev-ofis temizliği, kuru te-
mizleme ve halı yıkama hizmeti su-
nan Temizlik Yolda ve kurumsal dün-
ya ile girişimcileri buluşturan Habita 
gibi online girişimler, faaliyet göster-
dikleri kulvarda hem önemli bir açığı 
kapatıyor hem de hedef kitlelerine 
farklı bir deneyim vaat ediyor.

almak isteyenlerle hizmet vermek 
isteyenleri buluşturan bir pazar yeri 
olarak konumlanan Armut.com, gay-
rimenkul teknolojilerine yönelik 
hizmet veren Evtiko, yüzlerce ürünü 
7/24 müşterileriyle buluşturan Getir 
gibi uygulamalar, Türk girişimcilerin 
özellikle online kulvarda ne kadar 
fonksiyonel iş modelleri kurgula-
dıklarının en önemli ispatı… Online 
girişimcilerin başarı hikayeleri bun-
larla da sınırlı değil. Çok kanallı bir 
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Armut.com Farklı hizmet taleplerini profesyonellerle buluşturuyor İnsider Çok kanallı bir müşteri deneyimi platformu

Kasım 2011’de Başak Taşpınar Değim ve 
Erol Değim tarafından kurulan Armut.
com, Türkiye genelinde başta nakliyat, 
temizlik, tadilat gibi evle ilgili kategori-
ler olmak üzere düğün organizasyonun-
dan, matematik özel dersine kadar bir-
çok farklı kategoride hizmet taleplerini 
doğru profesyonellerle buluşturuyor. 
2 bin farklı kategoride hizmet veren 
Armut.com, hizmet almak isteyenlerle, 
hizmet verenleri buluşturan bir pazar 
yeri olarak faaliyet gösteriyor. Armut.
com aylık 2 milyonun üzerinde bir ziya-
retçi sayısına sahip. Armut.com Kurucu 
Ortağı Başak Taşpınar Değim, sadece 
2015’te 400 binin üzerinde hizmet ta-
lebi aldıklarını, 2016 büyümelerinin 
ise bu sayıyı şimdiden ikiye katladıkla-
rının bir göstergesi olduğunu vurgulu-
yor. 2017’de, birkaç global pazara aynı 
anda açılacaklarını dile getiren Değim, 
2023’te hizmet alanında dünyadaki en 
büyük oyunculardan biri olmayı hedef-
lediklerini söylüyor. 

Armut.com Kurucu 
Ortağı Başak Taşpınar Değim

2012’de kurulan Insider, pazarlama uz-
manlarının hayatını kolaylaştıran ve har-
camalarını optimize etmelerini sağlayan 
çok kanallı bir müşteri deneyimi platfor-
mu. Hande Çilingir, Serhat Soyuerel, Arda 
Köterin, Mehmet Sinan Toktay, Okan Ye-
dibela ve Muharren Derinkök’ün kuru-
cu ortaklığında kurulan Insider, tek bir 
platform üzerinden kişiselleştirme, ön-
görüsel segmentasyon ve gerçek zamanlı 
teknolojiler yardımıyla şirketlerin müş-
teri sadakatini ve dijital büyümelerini ar-
tırmalarını sağlıyor. Insider CEO’su Han-
de Çilingir; “Insider’ın Londra, Moskova, 
Singapur, Dubai, Varşova, İstanbul, Kuala 
Lumpur ve Cakarta’da ofisleri bulunuyor. 
Insider, Toyota, AVIS, Media Markt, Le-
novo, GNC MasterCard, Garanti, Delivery 
Hero, Fiat, Carrefour, Biletix, Air Arabia, 
Tune Hotels, Dominos, McDonald’s, Avon 
gibi markalara hizmet veriyor. Bugüne 
kadar toplam 200’ün üzerinde şirketle 
çalıştık. Her ay toplamda 600 milyon üze-
rinde kullanıcıya/ziyaretçiye kişiselleş-
tirilmiş deneyimler sunuyoruz. SaaS mo-
deli ile çalışan bir bulut yazılım/teknoloji 
şirketiyiz. Şirketin gelirlerinin yüzde 70’i, 
yurt dışından geliyor. 2017’nin bizim için 
en heyecan verici yanı Insider’ın yeni pa-
nelinin lansmanı olacak.” diyor.

Insider CEO’su 
Hande Çilingir

/GİRİŞİM /GİRİŞİM
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Anlatsın.com HabitaGlobal bir kariyer kütüphanesi Kurumsal dünya ile girişimcileri buluşturuyor

Pantone Orange 021
R 255 G 88 B 0
C 0 M 68 Y 100 K 0
HTML FF5800

Pantone Cool Gray 8
R 139 G 141 B 142
C 23 M 17 Y 13 K 41
HTML 8B8D8E

bir kariyer kütüphanesi olmayı he-
deflediklerini belirtiyor. Girişimin, 
2017 hedefi ise 1 milyon dolar ciroya 
ulaşmak. Anlatsın.com’un uzun va-
deli hedefi ise tüm dünyada kariyer 
ve eğitim hayatı üzerine her cevabın 
bulunduğu bir platform olmak.

Anlatsın.com CTO’su Tuğberk Kılıç, 
CEO’su Eril Gün Ezerel ve COO’su 
Sargın Erdoğan

Ocak 2015’te kurulan Anlatsın.com, 
insan kaynakları sektöründe web 
ve mobil odaklı ürünler geliştiri-
yor. Şirketlerin, gençlerin kariyer 
tercihlerinde yol gösterici bir rol 
üstlenmeleri sağlanırken, kendi iş-
veren markalarını güçlendirmele-
rine de yardımcı olunuyor. Eril Gün 
Ezerel (CEO), Tuğberk Kılıç (CTO) ve 
Sargın Erdoğan (COO) tarafından 
hayata geçirilen girişim, ayda 300 
bin tekil ziyaretçiye ulaşıyor. Son 2 
yılda 4 milyon kişi Anlatsın.com’dan 
faydalandı. 60’tan fazla şirketle 
çalışılıyor. Anlatsın.com’un hedef 
kitlesi ise genç yetenekleri kendile-
rine çekmek isteyen tüm şirketler. 
Anlatsın’ın global versiyonu olan 
Tellbout.com için çalışmalara devam 
ettiklerinin altını çizen Anlatsın.
com CEO’su Eril Gün Ezerel, global 

mına ulaşarak en az bir ya da iki lokas-
yonu daha hayata geçirmek. 2017'de 
kurumsal dünya ile girişimcilik dünya-
sını bir araya getiren, birlikte değer üre-
ten projeler için bir platform olacağız. 
Türkiye'de en az 3 lokasyona çıktıktan 
sonra yurt dışı projelerine odaklanaca-
ğız.” açıklamasında bulunuyor.

Habita Kurucu Ortakları Levent Öcal, 
Serdar Taşyürek ve Burak Özyurt

Freelance ve startup’lara çalışma alanı 
sağlayan bir coworking space olarak 
yapılandırılan Habita, Eylül 2016’da 
Levent Öcal, Serdar Taşyürek ve Burak 
Özyurt’un kurucu ortaklığında hayata 
geçti. Şu an 50 üyeye ulaşan Habita’nın 
başta girişimcilik dünyası olmak üzere 
birçok alanda hem kendi düzenledikleri 
hem de ev sahipliğini yaptıkları etkinlik-
lere yönelik toplantı ve etkinlik alanları 
da bulunuyor. Öcal, Taşyürek ve Özyurt, 
“Şu anda İstanbul Sanayi Mahallesi'nde-
ki lokasyonumuzda hizmet veriyoruz. 
Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ve 
Webrazzi’nin kurucusu Arda Kutsal, bizi 
destekleyen yatırımcılar arasında bulu-
nuyor. 2016 yıl sonu kapasite hedefimi-
ze yani yüzde 50 doluluk oranına ulaştık. 
2017 projeksiyonumuzda yer alan en 
önemli konu, mevcut lokasyonumuzda 
minimum yüzde 80 kapasite kullanı-

/GİRİŞİM /GİRİŞİM
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EVTİKO Gayrimenkul hizmetini Avrupa’ya taşıyacak Kolay Randevi Online güzellik randevusu girişimi

Burhan Uğur Çivi, Candaş Sual, Ömer 
Erkmen ve Altay Tınar’ın kurucu or-
taklığında Aralık 2015’te kurulan Ko-
lay Randevu, güzellik ve kişisel bakım 
sektöründe hem salonlara hem de son 
kullanıcılara yönelik olarak faaliyet gös-
teriyor. Hem salon sahiplerinin hem de 
son kullanıcıların randevularını çok daha 
kolay bir şekilde yönetmelerine yardımcı 
olan çözümler sunduklarını belirten Ko-
lay Randevu Kurucu Ortağı Burhan Uğur 
Çivi, “Bugün itibariyle İstanbul’da 60 bin-
den fazla son kullanıcıya ve bin 500'e ya-
kın salona ulaştık. Yakında diğer büyük 
illere de açılacağız. 2017 sonuna doğru 
5 binden fazla iş ortağı salonla birlik-
te yüz binlerce son kullanıcıya hizmet 
vermeyi planlıyoruz. Polonyalı Lavito 
ile oluşturduğumuz ortaklıkla birlikte, 
Türkiye'nin yurt dışına en hızlı açılan 
girişimlerinden biri olduk. Bu ortaklıkla 
Doğu Avrupa'nın online güzellik rande-
vusu pazarının lider oyuncusu haline 
geldik.” yorumunda bulunuyor.

Kolay Randevu Kurucu Ortağı 
Burhan Uğur Çivi

Eylül 2016’da Sina Afra, Can Günay ve 
Aziz İhsanoğlu tarafından kurulan Ev-
tiko gayrimenkul teknolojileri alanında 
faaliyet gösteriyor. Evtiko’nun hedef kit-
lesini ise evini hızlı ve kolay satmak iste-
yen kişiler oluşturuyor. Şu anda sadece 
İstanbul’da hizmet veriliyor. İlk 7 hafta 
içinde 2 binin üzerinde satış talebine 
ulaştıklarını söyleyen Evtiko COO’su Can 
Günay, “Evini satan biri, İstanbul’da evini 
ortalama 109 günde satıyor. Evtiko ev 
satmayı, araba satar gibi kolaylaştırmak 
istiyor. Bizden 48 saatte teklif alabili-
yorsunuz. Teklifimizi kabul ederseniz, 
en erken 3 gün olmak kaydıyla, evinizi 
alıyoruz. Değerleme için kendi data al-
goritmalarımızı kullanıyoruz. Daha son-
rasında evin içini yaptırıp mevcut B2C 
ve B2B satış kanalları üzerinden satışa 
sunuyoruz. Toplam değerlememiz ise 50 
milyon TL civarında. 2017 sonu ciro he-
defimiz ise 250 milyon TL. Zamanı gel-
diğinde Barselona, Paris veya Berlin gibi 
şehirlere açılmayı planlıyoruz.” diyor.

Evtiko COO’su 
Can Günay

/GİRİŞİM /GİRİŞİM
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Temizlik Yolda Beyaz yakalılara temizlik hizmeti İyzico Kolay ve hızlı bir ödeme platformu

2013’te Hakan Kibar ve Koray Kibar ta-
rafından kurulan Temizlikyolda.com, 
ev-ofis temizliği, kuru temizleme ve 
halı yıkama hizmeti sunuyor. Temizlik-
yolda.com’un hedef kitlesi ise çalışan ve 
temizliğe vakit ayıramayan beyaz ya-
kalılar, ev kadınları, anneler, üniversite 
öğrencileri ve tek yaşayan kişiler… Te-
mizlikyolda.com Kurucu Ortağı Hakan 
Kibar, “2017’de Temizlikyolda.com’u en 
az 20 yeni ile tanıştırmayı hedefliyoruz. 
Amazon’un kullandığı dash-button tek-
nolojisiyle ilgileniyoruz. Evinize bıraka-
cağımız veya kapı girişinize sabitleyebi-
leceğiniz bir Temizlikyolda.com butonu 
ile tek tıkla hizmet talebinizi almayı he-
defliyoruz. Yeni yatırım hedeflerimiz 
var özellikle yurt dışı teklifleri ile ilgile-
niyoruz.” diyor.

Temizlikyolda.com 
Kurucu Ortağı Hakan Kibar

Dijital ortamda ödeme kabul etmenin en 
kolay ve hızlı yöntemi olarak yapılanan iy-
zico, 2013’ten bu yana hizmet veriyor. Tah-
sin Isin ve Barbaros Özbugutu’nun kurucu 
ortaklığında kurulan iyzico, farklı alanlar-
da, farklı büyüklüğe sahip e-ticaret şirket-
lerine kolay ve hızlı bir ödeme platformu 
sunuyor. Hedef kitlelerinin, online ödeme 
alan veya almak isteyen tüm şirketler oldu-
ğunu belirten iyzico CEO’su Barbaros Özbu-
gutu, “2013’ten bu yana kayıtlı üye sayımızı 
40 binin üzerine çıkardık. Türkiye’de ilk 
kez pazara sunduğumuz ve rakibi olmayan 
‘pazar yeri’ çözümümüzle 150 bini aşkın sa-
tıcıya ödeme hizmeti sağlıyoruz. Önümüz-
deki 5 yıl içinde 1 milyar dolar değerlemeye 
ulaşan ilk Türk girişimi olmayı hedefliyo-
ruz. Öncelikli hedefimiz, ödeme sistemleri 
alanında içinde bulunduğumuz bölgenin 
ödeme şampiyonu olmak. Ayrıca ülkemizin 
de elektronik ticarette hızlı şekilde dönüş-
me planı ve bu kapsamda e-ihracatın teşvik 
edilmesiyle beraber iyzico olarak öncü bir 
rol üstlenmek istiyoruz. Bu hedef için de ilk 
adımı, 2016’da İran’da gerçekleştirdiğimiz 
bir iş birliği ile attık.” diyor.

İyzico CEO’su 
Barbaros Özbugutu

/GİRİŞİM /GİRİŞİM
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Getir Uygulama dünyaya açılacak Connected2.me Gerçek zamanlı bir sosyal ağ

Dünya çapında 10 milyon kayıtlı kullanı-
cıya ulaşan Connected2.me adlı anonim 
sosyal ağ, Ağustos 2011’de Ozan Yerli 
tarafından kuruldu. Connected2.me’nin 
hedef kitlesi ise 18-25 yaş arası gençler. 
Tüm dünyaya hizmet veren Connected2.
me’nin kurucusu Ozan Yerli, “2017’de 
10 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefli-
yoruz. Sosyal ağlarda gerçek isimleri 
kullanmaktan ziyade anonimliğin de 
önem kazanacağını düşündüğümüz için 
Connected2.me'yi geliştirdik. İlk defa 
gerçek zamanlı ve tek taraflı anonimlik 
sağlayan bir sosyal ağ yarattık. Bu sa-
yede dünya çapında büyük bir kullanıcı 
kitlesine ulaştık. 2016’da büyük veri 
yöntemlerini uygulamaya başladık.  Ger-
çek zamanlı ses, video ve görüntü payla-
şımı özellikleri ekleyerek interaktifliği 
artırmayı başardık. 2017’de marketing 
ekibimizi büyüterek, yeni pazarlara ve 
ülkelere açılmayı hedefliyoruz. 2023 
vizyonumuz ise global sosyal ağlar ara-
sında en çok kullanılanlardan biri olarak 
ülkemizi bu alanda temsil etmek.” diyor.

Connected2.me’nin kurucusu 
Ozan Yerli 

Temmuz 2015’te Nazım Salur tara-
fından kurulan Getir, yüzlerce ürünü 
7/24 müşterilerle buluşturarak insan-
lara zaman kazandıran bir uygulama. 
Getir’in diğer kurucu ortakları arasın-
da ise Serkan Borançılı, Arkady Volozh 
ve Tuncay Tütek bulunuyor. Şu an sade-
ce İstanbul’da hizmet veren uygulama, 
kurucu ortaklar arasında yer alan Ser-
kan Borançılı ve Arkady Volozh’dan çe-
kirdek yatırım aldı. Nazım Salur, 2017 
hedefleri hakkında şu bilgileri veriyor: 
“Getir'in vizyonu, ihtiyaç maddesi olan 
yüzlerce ürünü ortalama 10 dakikada 
müşteriye ulaştırmak. 2016'da Getir'i 
yüz binlerce insana kullandırtmaya ve 
böylece teslimat işinde yeni bir stan-
dart oturtmaya odaklandık. Getir'de 
başka tür ürün ve hizmetler sunmayı 
planlıyoruz. Getir modeli halen dün-
yada hiçbir yerde yapılmıyor. 2017'de 
kârlı bir şirket olarak yeni yatırımlar 
almayı ve hızlıca yurt dışında bir çok 
şehirde Getir markası ile hizmet ver-
meyi planlıyoruz.”

Getir’in kurucu 
Nazım Salur
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BİN 472
KIRSALA DAHA 
4,5G GELİYOR

EYLÜL 2017                          3130               EYLÜL 2017

/HABER /HABER

4
,5G Kırsal Mobil Kapsamı 
Projesi 2. Faz Sözleşmesi, 
düzenlenen törenle Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Ars-

lan, Haberleşme Genel Müdürü Ensar 
Kılıç, Türk Telekom Üst Yöneticisi 
(CEO) Paul Doany ve Vodafone Türkiye 
CEO'su Colman Deegan tarafından im-
zalandı. Törende konuşan Bakan Ars-
lan, 4,5G altyapısının kurulumunda ilk 
projede yüzde 10, ikincisinde yüzde 
30 yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın 
kullanımını zorunlu tuttuklarını be-
lirterek, hedeflerinin çok yakın bir 
gelecekte tüm altyapıları yerli ve milli 
ürünlerle kullanılabilir hale getirmek 
olduğunu kaydetti. Bakan Arslan, bu 
tür projelerin ülkenin bilgi toplumuna 
dönüşmesine ve sayısal uçurumun or-
tadan kalkmasına önemli katkı sağla-
yacağını dile getirerek, “İşletmecilerin 

yarattıklarını söyledi. Arslan, son 15 
yıldaki çalışmalarla telekomünikasyon 
sektörünü rekabete açarak 94 milyar 
liranın üzerinde pazar büyüklüğüne 
ulaşıldığını vurguladı. 

‘Gören Göz’ kapsamında 
5 bin cihaz dağıtılacak
Fiber altyapı uzunluğunun son 15 
yılda 80 bin kilometreden 300 bin 
kilometreye ulaştığını, mobil abone 

ticari kaygılarla hizmet götürmediği 
yerlere hükümet olarak evrensel hiz-
met kapsamında kamu kaynağı kul-
lanarak genişbant mobil internet ve 
ses hizmeti götürüyoruz. Altyapılarda 
ortak kullanımın önünü açarak ope-
ratörlerimizin yatırım maliyetlerinin 
düşürülmesine ve kaynakların etkin 
kullanılmasına da vesile olduğumuzu 
belirtmek isterim.” dedi. 

3 bin 271’e ulaştı
Bin 472 yerleşim yerine daha altyapı 
hizmeti götürüleceğini kaydeden Ba-
kan Arslan, böylece hizmet götürülen 
yerleşim yeri sayısının 3 bin 271’e çı-
kacağını aktardı. Arslan, “Sabit kab-
losuz genişbant erişim altyapısıyla da 
2 bin 164 yerleşim yeri dahil olmak 
üzere toplamda 5 bin 435 yerleşim ye-
rini kapsama almış olacağız. Eğitim, 
sağlık, enerji ve bilhassa içinde bulun-

sayısının 76 milyon civarında olduğu-
nu belirten Arslan, 10 milyon 800 bini 
sabit, 53,5 milyonu mobil olmak üzere 
yaklaşık 64 milyon 300 bin genişbant 
abonesinin bulunduğunu bildirdi. Bu-
güne kadar 3 ulusal ve 1 uluslararası 
siber güvenlik tatbikatı gerçekleştiril-
diğini hatırlatan Arslan, bu yıl ulusal, 
gelecek yıl uluslararası birer tatbikat 
yapılmasını hedeflediklerini söyledi. 
Arslan, sektör paydaşlarının katılı-

duğumuz bu dönemde ulusal güven-
lik açısından da kullanılabilecek bir 
altyapı kurmuş oluyoruz. Köy ve şehir 
arasındaki teknoloji farkını da ortadan 
kaldırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu 
proje ve bugüne kadar yapılanlarla 650 
binden fazla vatandaşa mobil haberleş-
me ve genişbant internet imkanı sunul-
muş olacağını belirten Arslan, sadece 
bu proje ölçeğinde bin 500’ün üzerinde 
istihdam sağlayarak ekonomik değer 

mıyla hazırlanan Ulusal Genişbant 
Stratejisi Taslağı'nın da Yüksek Plan-
lama Kurulu kararının ardından ya-
yınlanacağını belirtti. Sosyal sorumlu-
luk kapsamında yürütülen Gören Göz 
Projesi ile görme engelli vatandaşların 
yaşamını kolaylaştıracak haritalar ve 
navigasyon programı içeren 10 bin ci-
haz dağıtıldığına değinen Arslan, ilave 
olarak satın alacakları 5 bin cihazın ise 
2018'de dağıtılacağını kaydetti. 

Bakan Arslan, 4,5G 
Kırsal Mobil Kapsamı Projesi 
2. faz sözleşmesiyle bin 472 
yerleşim yerine daha altyapı hizmeti 
götürüleceğini açıkladı.
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Elektronik cihazların 
kullanımının günlük 
yaşamda giderek artması 
ebeveynleri 
endişelendiriyor. Uzmanlar 
bu cihazların yaydığı 
elektromanyetik 
dalgalardan çocukların 
mümkün olduğunca uzak 
tutulması gerektiğini 
belirtiyor. Radyasyonu 
hayatımızdan tümüyle 
çıkaramayacağımıza göre 
önlem almak şimdilik en 
etkin çözüm.  
YAZI: BERİL ŞEN   
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Ö
nce bilgisayarlar, sonra note-
book ve tabletler, en son da 
akıllı telefonlar hayatımızda 
büyük yer kaplamaya başla-
dı. Gün boyu elimizden dü-

şürmediğimiz bu aletleri aktif olarak 
kullandıkça çocuklarımız da bu cihaz-
lardan etkileniyor. Uzmanlar özellikle 
2 yaşına kadar çocukların bu cihazlar-
dan uzak tutulması gerektiğine dikkat 
çekiyor. Ancak bulunduğumuz ortam-
lar bunun için pek de uygun değil. Ai-
leler teknolojiden çocuğu uzak tutsa 
bile evdeki radyasyondan uzaklaştıra-
mıyor. Bu nedenle çoğu aile şu sorunun 
cevabını merak ediyor: “Çocuğum elim-
deki telefondan ya da evdeki tabletten 
ne kadar radyasyona maruz kalıyor? 

Çocuklar üzerindeki etkileri neler?
Elektromanyetik radyasyon veya ışı-
ma, evrendeki en temel enerji biçim-
lerinden biri. Yaşadığımız ortam her 
zaman elektromanyetik radyasyonla 
dolu. Belirli sıcaklıklara sahip vücu-
dumuz dahi kızılaltı radyasyon yayı-
yor. O nedenle radyasyona bağlı yaşı-
yoruz desek yanlış söylemeyiz. Tabii 
bizimle birlikte çocuklarımızda artık 
radyasyonun içerisinde büyüyor. 
Amerikan Pediatri Akademisi ve Ka-
nada Pediatri Derneği, 0-2 yaş aralı-
ğındaki bebeklerin teknolojiden uzak 
tutulması gerektiğini belirtiyor. Ne-
deni ise 0-2 yaş aralığındaki bebekler-
de beynin büyüklüğü üç katına çıkma 
aşamasında ve beyin gelişimi 21 yaşına 
kadar devam ediyor. Çevresel uyaran-
ların fazla ya da eksik olması, erken 
beyin gelişimi üzerinde etkili oluyor. 
Devra Davis “Cep Telefonu Radyasyonu 
ile İlgili Gerçekler” adlı kitabında ço-
cukların bu radyasyondan korunması 
gerektiğine vurgu yapıyor. Çocukların 

kafatasının ve kemik iliğinin henüz 
ince olmasından ötürü radyasyonun 
çocukların beynini daha kolay etkileye-
ceğini belirten Daviz, ayrıca çocukların 
vücudunun, elektromanyetik dalgala-
rın boyuyla uyumlu olmasından dolayı 
da etkilenebileceğini söylüyor. Davis’e 
göre 0-2 yaş aralığındaki çocuklara ‘Al 
babanla konuş, anneannen sesini duy-
sun’ diyerek telefon uzatmak; “Al bir 
sigara yak” demekle eşdeğer! 
2005 yılından beri Rus araştırmacılar 
5-12 yaş arasındaki iki grup çocuğun di-
jital medya kullanımını takip ediyorlar. 
Gruplardan biri cep telefonu kullanır-
ken diğer gruptaki çocuklar kullanmı-
yor. Cep telefonu kullanan çocuklarda 
artan yorgunluk, çalışma kapasitesin-
de düşüş, anlamsal hafızada kayıp gibi 
kısa süreli etkiler gözlemleniyor. Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde Albany Üni-
versitesi Çevre Sağlık Enstitüsü başka-
nı Dr. David Carpenter’ın araştırmasına 
göre, cep telefonu kullanımıyla beyin 
tümörü arasındaki ilişki çok net olarak 
belirlenmemiş olmasına rağmen, sayı-
sal verilere dayanılarak ortaya konan 
bulgular, riskin arttığı yönünde. Öte 
yandan, dünya üzerinde konuyla ilgili 
olarak bugüne kadar yapılmış en kap-
samlı araştırma niteliğinde olan Dün-
ya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası 
Kanser Araştırma Dairesi’nin yaptığı 
INTERPHONE incelemesine göre ise 
cep telefonu kullanımının tümör olu-
şumu riskini artırmadığı sonucuna ula-
şılıyor. Araştırmalar kanser ve tümör 
oluşumu konusunda çelişkili sonuçlar 
sunsa da bilim insanları, radyasyonun 
çocuklar üzerindeki kısa süreli etkileri 
konusunda hemfikir. Bu sebeple ebe-
veynlerin önlem alması şart. Peki ço-
cuklarımızı dijital medya araçlarındaki 
radyasyondan nasıl koruyabiliriz? 

 Cep telefonuyla konuşma süreleri 
mümkün olduğunca kısa tutulmalı, 
telefonun yaklaştırıldığı kulak sık sık 
değiştirilmeli, hatta konuşma yerine 
yazışma tercih edilmeli.

 Çocuklar cep telefonuyla konuşur-
ken de kulaklık kullanmayı tercih 
etmeliler, yanlarında taşıdıklarında 
telefonun ekranı vücutlarına değil 
dışarıya dönük olmalı.

 Çocuklarınıza cep telefonu alırken 
SAR (spesific absorption rate yani 
Türkçesi ile özgül soğurulma oranı) 
değerini kontrol etmelisiniz. Bu 
değer, cep telefonu kullanırken 
vücudun maruz kaldığı radyasyon 
enerjisinin ölçüsüdür.

 Hastane, tren, havaalanı veya 
asansör gibi, çekim alanlarının az, 
metal parçalarının çok olduğu alan-
larda konuşmaktansa açık alanlarda 
konuşmaları konusunda çocukları 
bilgilendirin.

 Bilgisayar, tablet ve telefonlar, kulla-
nılmadığı sürece kapalı tutulmalı. Gece 
uyurken bu cihazlar en az 2 metre 
mesafede tutulmalı, asla başucunda 
bırakılmamalı. Yine uyurken müm-
künse wi-fi bağlantısının kapatılması 
da sizi ve çocuklarınızı radyasyondan 
bu süre boyunca koruyacaktır.

  RADYASYONDAN UZAK TUTMAK  
IÇIN NE GIBI ÖNLEMLER ALINMALI? 

/SAĞLIK /SAĞLIK
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Amerikan Pediatri Akademisi ve 
Kanada Pediatri Derneği, 0-2 yaş aralığındaki 

bebeklerin teknolojiden uzak tutulması 
gerektiğini belirtiyor.



SOSYAL 
MEDYAYI 
KULLANMAYAN 

ÜNLÜLER
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Onlar diğer ünlü isimlerden farklı... 
Çünkü ne Instagram, ne Facebook 
ne de Twitter kullanıyorlar. Sosyal 
medyayı aktif kullanırken şu veya 
bu sebepten vaz geçen ünlüler de 

var. Sosyal medyadan uzak bir 
hayat onların tercihi...

YAZI: BERİL ŞEN   

S
osyal medya artık hayatımızın vazge-
çilmezi. Özellikle ünlüler için en önemli 
mecra. Kimi sosyal medyayı kazanç kapısı 
haline getirip reklam amaçlı kullanırken, 
kimi anlık paylaşımlarla takipçi sayılarını 

arttırıyor.  Ancak bazı isimler var ki onlar diğer ün-
lülerden farklı… Öyle ki ne Instagram, ne Facebook 
ne de Twitter onlara hitap etmiyor. Sosyal medya-
dan uzak bir hayat onların tercihi. İşte sanal alem-
den uzak yaşayan yerli ve yabancı ünlüler.
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JENNIFER LAWRENCE 
E-MAİLLERİNİ BİLE TAKİP EDEMİYOR
Asla sosyal medya kullanmayan ünlülerin başında geliyor. Telefonla ve 
teknolojiyle arasının iyi olmadığını söyleyen ünlü oyuncu ‘Hiç Twitter hesabı yok. 
E-maillerimi bile takip edemiyorum, Twitter’ı hiç edemem!’ diyor. Lawrence’ın bu 
kararında iki yıl önceki iCloud hacklenmesinin etkili olduğu söyleniyor. 

CEM YILMAZ
YORUMLARA KIZDI HESAPLARINI KAPATTI
Sosyal medyada takipçi sayısı en fazla isimlerden biri olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 
bu mecrayı aktif kullanan isimlerinde başında geliyordu. Kısa bir süre önce amacını aşan 
yorumlarla ilgili tepkisini belirten Yılmaz, sosyal medyadaki tüm hesaplarını kapattı. 
Yılmaz’ın Twitter’da 12,8,İnstgaramda ise 2 milyonu aşkın takipçisi vardı. 

SANDRA BULLOCK 
SOSYAL MEDYAYI YAPAY BULUYOR  
Pek çok meslektaşının aksine, sosyal medya kullanmama konusunda kesin kararlı 
olan isimlerden biri de Sandra Bullock. ‘Hayatlarımızı gerçek anlamda sunmuyoruz, 
bu bana çok yapay geliyor. Daha sonra asla silemeyeceğim bir selfie neden çekeyim 
ki? Bu tip şeylere girmeyeceğim’ diyerek sosyal medyaya olan tepkisini belirtiyor. 

OZAN GÜVEN 
NE YAZSAN OLMUYOR DİYEREK VEDA ETTİ  
Cem Yılmaz’ın hesaplarını kapattığına dair paylaşımından sonra yakın arkadaşı 
Ozan Güven de Twitter hesabını kapattığını duyurdu. Ünlü sanatçı Güven, ‘Ne 
yazsan olmuyor. En iyisi kullanmamak. Elveda Twitter.’ diyerek sosyal medyadan 
ayrılığını duyurdu.   
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DANIEL REDCLIFFE 
SOSYAL MEDYA KULLANIP ÖZEL HAYATA SAYGI DIYENLERE ANLAMIYOR 
 Harry Poter filmlerinde canlandırdığı Harry Poter karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu 
Daniel Redcliffe genç yaşına rağmen ne Twitter ne de Facebook kullanıyor. Diğer ünlülerin 
aksine sosyal medyanın işlerini kolaylaştıracağını pek düşünmediğini belirten oyuncu ‘Hem 
Twitter’da her dakika ne yaptığınızı yazıyorsunuz hem de soranlara özel hayatıma saygı 
diyorsunuz. Kusura bakmayın da kimse bunu ciddiye almıyor’ diyerek tepkisini gösteriyor.

MARY- KATE VE ASHLEY OLSEN 
SOSYAL MEDYA ÇARPINTI YAPIYOR 
Moda ve TV dünyasının ünlü ikiz kardeşleri, bebekliklerinden beri kameralara 
alışkın olmalarına rağmen sosyal medya kullanmama konusunda ısrarcılar. 
Mary-Kate ‘İnsanların hayatlarımıza karışması fikrinden uzağız’ derken, Ashley 
de sosyal medyanın kendisinde çarpıntı yaptığını söylüyor!

JULIA ROBERTS 
AKILLI TELEFON BILE KULLANMAK ISTEMIYOR 
Ünlü Hollywood yıldızı Julia Roberts sosyal medya bir yana akıllı telefon dahi 
kullanmak istemiyor. Her arandığında ulaşılır olmayı doğru bulmayan yıldıza, 
çoğu zaman asistanı dahi ulaşamıyor. 

JOHNNY DEPP  
KULLANMAMA KONUSUNDA KARARLI 
Ünlü Hollywood yıldızı Johnny Deep de her arandığında ulaşılır olmak istemediği için 
sosyal medya kullanmayan ünlülerden. Menajerinin birçok proje teklifinin dahi artık 
sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını söyleyerek onu ikna etmek istemesi 
bile başarısız olmuş. Ünlü oyuncu sosyal medya kullanmama konusunda ısrar ediyor. 
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EN İYİ 
MOBİL 
UYGULAMALAR

U
ygun fiyatlı tatil bulmak, 
rezervasyon yaptırmak, 
ucuz uçak bileti, valiz ha-
zırlamak, götüreceğiniz 
eşyalara karar vermek 

derken tatil planları da içinden çı-
kılmaz bir hal alıyor. Ancak akıllı 
telefonlar sayesinde yeni mobil uy-
gulamalar da tatile size hazırlamaya 
yardım ediyor. Bu uygulamalar hem 
tatil öncesinde hem de tatil sırasın-
da hayatınızı kolaylaştırıyor. 

eDreams: 
Tatil planla-

rı yapanların 
en büyük isteği 

uygun fiyatlı uçak, 
otobüs veya tren bileti 

bulabilmek. THY, TCDD, 
Pegasus, Varan, Koç gibi fir-

maların kendi mobil uygulamaları 
bulunuyor. Bunlar haricinde uygun 
fiyatlı bilet seçeneklerinin buluna-
bildiği alternatifler de var. Skyscan-
ner en bilineni. Avrupa’nın en büyük 
online seyahat acentelerinden birisi 
olan eDreams, Türkiye pazarına gir-
mesiyle size en ucuz uçuşları çeşitli 
Türk havayollarından çekerek sunu-

gösteren Wi-Fi Finder’ı akıllı tele-
fonunuza indirmeden seyahatinizi 
başlatmayın. Böylelikle nerede olur-
sanız olun ücretsiz internet erişimi 
sunan yerleri bulabilir; tatil fotoğraf-
larınızı sosyal ağlara yüklemeyi tatil 
dönüşüne de bırakmamış olursunuz.
Camera+: Tatil demek bol bol fotoğraf 
çekmek demek. Tatilde geçirdiğiniz 
anları kendinizden sonraya taşımı-
mak için kullanabileceğiniz en iyi 
fotoğraf uygulamalarından biri ise 
Camera+. Instagram’ın filtreleri ve 
fotoğraf düzenleme araçları bana 
yetmez diyenler için bir alternatif 
olabilecek Camera+, 30 farklı filtre ve 
fotoğraflarınızı kusursuz hale getir-
meye yarayan onlarca araç sunuyor.
Mosaic: Çektiğiniz fotoğrafları tek 
tek paylaşmak yerine bunları harika 
albümlere dönüştürmek isterseniz 
Mosaic’i kullanabilirsiniz. Telefonu-
nuzdan seçtiğiniz fotoğraflardan al-
bümler yaratmanıza yarayan Mosaic 
ile tatil anılarınızı fotoğraflar aracılı-
ğıyla hikayeleştirebilirsiniz.
Pocket: Tatilde sahilde güneşlenir-
ken ya da otel odanızda dinleniyor-
ken bol bol okuma yapmak istiyor-
sanız Pocket’ı indirmeden tatile 
çıkmayın. Pocket’a okumak istedi-
ğiniz yazıları kaydettikten sonra 
istediğiniz anda, hatta internet bağ-
lantınız olmasa bile uygulamayı aça-
rak bu biriktirdiğiniz yazıları rahat 
rahat okuyabilirsiniz.

Dil sorununu çözün
Yurtdışı tatil planlayanlar ya da tatil 
yörelerinde turistlerle iletişim kur-
mak isteyenlerin de mobil cihazlarına 
çeviri uygulamaları yüklemeleri gere-
kiyor. Google Çeviri başta olmak üzere 
Zargan, iTranslate, Konuş ve Çevir gibi 
uygulamalara bir göz atabilirsiniz. Özel-
likle çevrimdışı kullanılabilen uygula-
malarla yurtdışı seyahatinde dil sorunu 
yaşamaktan kurtularak arkadaş bile 
edinebilirsiniz. Döviz, Finanzen100, XE 
gibi app’lerle de ülkenin para birimi-
nin TL karşısındaki değeri hakkında 
kolayca bilgi sahibi olabilirsiniz. World 
Customs&Cultures’la da ülkenin gele-
neklerini öğrenmeniz mümkün.

yor. Böylelikle fiyat karşılaştırması 
yapmak için bütün havayolu şirketle-
rine tek tek bakmanıza gerek kalma-
dan bulunduğunuz şehirden seyahat 
edeceğiniz şehre seçtiğiniz tarihler-
de giden en ekonomik uçuşları bir-
kaç saniye içinde görebiliyorsunuz. 
Bu alanda en bilinen uygulama olan 
Skyscanner’a alternatif olarak öne-
rebileceğimiz eDreams kullanıcı dos-
tu ara yüzüyle de dikkat çekiyor.
oBilet: Eğer tercihiniz uçaktan değil 
de otobüsten yanaysa şehirlerarası 
yolculuklarınızı planlamada hem And-
roid hem iOS uygulaması olan oBilet’i 
kullanabilirsiniz. Seyahat noktanızı ve 
tarihlerinizi seçerek otobüs firmaları-
nın sunduğu en uygun otobüs biletle-
rini uygulama üzerinden görebilir ve 
“satın al” tuşuna basarak işlemlerinizi 
tamamlayabilirsiniz.
BookinTurkey: Booking.com mantı-
ğıyla işleyen BookinTurkey uygula-
masıyla Türkiye’nin çeşitli tatil yöre-
lerindeki en iyi ve bütçenize en uygun 
otelleri, pansiyonları bulabilir; diler-
seniz tur araması da yapabilirsiniz.
Hostelworld: Eğer sırt çantanızı ta-
karak bu yaz bir maceraya atılmak 
istiyorsanız ve tercihiniz hosteller-
den yanaysa uygun fiyatlı hostel ve 
misafir evi rezervasyonlarınız için 
Hostelworld’ü kullanabilirsiniz.
TripIt: Eğer seyahat planlarınızı ak-
lınızda tutmakta zorlanıyorsanız bir 
seyahat planlayıcı olan TripIt imda-
dınıza yetişecektir. Tek yapmanız 
gereken uygulamaya seyahat onay 
e-postalarını göndermek; sonrasında 
uygulama her gün için size bir plan 
listesi çıkararak o gün hangi saatte ne 
yapacağınızı size gösteriyor.
AroundMe: AroundMe, ilk kez gittiği-
niz bir şehirde kaybolmadan gitmek 
istediğiniz yerleri bulmanızı sağla-
yan lokasyon bazlı bir keşif uygula-
ması. Bulunduğunuz lokasyonu tespit 
ederek yakınınızdaki benzincileri, 
restoranları, otelleri, hastaneleri gös-
teren AroundMe ile ihtiyaçlarınızı 
çok daha çabuk karşılayabilirsiniz.
Wi-Fi Finder: Tatilde de internetten 
kopamam diyorsanız etrafınızdaki 
Wi-Fi olan mekanları ve noktaları 

/SEYAHAT /SEYAHAT

Tatile çıkarken aslında yanınıza 
bavulunuz haricinde sadece 
akıllı telefonunuzu almanız 

yeterli. Çünkü akıllı telefon ya da 
tabletinize indirdiğiniz mobil 

uygulamalar sayesinde tatilde 
ihtiyacınız olan tüm bilgilere 

anında erişip tatilinizi daha 
keyifli hale getirebilirsiniz. 

YAZI BERİL ŞEN

TATİL İÇİN 

EYLÜL 2017                          4342               EYLÜL 2017



Instagram gibi sosyal 
medya araçları artık 
hayatımızın 
merkezinde. Çoğu 
ünlü isim için ek bir 
kazanç haline gelen 
sosyal medya artık ev 
hanımları için de yeni 
bir gelir kapısı. Peki, ev 
hanımları bu 
mecradan nasıl para 
kazanıyor?
YAZI BERİL ŞEN

sını kopya etmek yerine, Instagram’da 
size ve ürününüze özel yeni bir takım 
satış stratejileri geliştirin.

Instagram’da mağaza veya butik açın
Bu platformda akılda kalacak ve sizi 
özel kılacak bir kullanıcı adı belirle-
yerek, kendi butik veya mağazanızı 
açabilirsiniz. Seçeceğiniz isim ne çok 
uzun olsun ne de anlaşılması zor olsun. 
Kolay telaffuz edilen bir kullanıcı adını 
tercih edin. Kullanıcı adınızda numara 
kullanmamaya çalışın. Böylece müş-
terileriniz size ve satmış olduğunuz 
ürünlere kolayca ulaşabilirler. 

Logonuzu profil fotoğrafı olarak 
kullanın
Mağaza veya markanıza ait olan logo-
nuzu sayfanızda profil fotoğrafı olarak 
kullanabilirsiniz. Eğer bir logonuz yok-
sa veya kendiniz logo yapamıyorsanız, 
bu konuda profesyonel destek alabilir-
siniz. Hatırda kalıcı ve sizi yansıtıcı bir 
logo ile hem daha profesyonel görünür 
hem de bu platformdaki mağazanızı 
daha tanınır hale getirirsiniz.

Profilinizi düzenleyin
Instagram’da açacak olduğunuz 
mağazanıza ait kısa, ilgi çekici ve 
mağazanızda sunmuş olduğunuz 
ürün ve hizmetlerle ile ilgili profes-
yonel bir açıklama yazısı yazın. İle-
tişim numaranızı ve mail adresinizi 
eklemeyi unutmayın. İletişim için 
Instagram direct (platformun direk 
mesajlaşma özelliği) uygulamasını 
kullanabilirsiniz. 

Ürünlerinizi paylaşmaya 
başlayabilirsiniz
Instagram’da günlük ve bir anda sade-
ce bir fotoğraf paylaşın. Böylece takip-
çilerinizi hem art arda paylaşımları-
nızla rahatsız etmemiş olursunuz hem 
de paylaşmış olduğunuz fotoğraflar 
hakkında takipçileriniz yorum yapabi-
lirler. Bu fotoğrafların yüksek kalitede 
ve çözünürlükte çekilmiş fotoğraflar 
olmasına da özen gösterin. Ürün fotoğ-
raflarına ek olarak, ödeme yöntemleri 
ve kargolama ile ilgili de bilgileri fo-
toğrafların altında mutlaka paylaşın.

T
eknoloji dünyası artık sa-
dece çok büyük şirketlerin 
gözdesi değil. Küçük ölçekli 
işletmeler de kendilerine bu 
mecralarda fazlasıyla yer 

bulabiliyor. Son zamanların en gözde 
fotoğraf, video paylaşım uygulaması 
olan Instagram’ın görsel bir raf gibi 
kullanıldığını gören birçok üretici, 
ilgili kitleye buradan hizmet vermek 
için adım atıyor.
Eğer bu popüler uygulamayı sıkı ta-
kip eden biriyseniz, son dönemlerde 
burada açılan mağaza ve Instagram 
butiklerini mutlaka görmüşsünüz-
dür. Özellikle ev hanımları, evde yap-
mış oldukları el işi ürünlerini, pasta-
börek başta olmak üzere evlerinin 
mutfağnda yaptıkları farklı yiyecek-
leri Instagram’daki hesaplarından 
paylaşıyor ve bu sayede ev bütçesine 
katkıda bulunuyor. Evde yapmış ol-
dukları birçok el işi becerilerini bu 
platformda sergileyen isimler kısa 
sürede takipçi sayılarını artırıp ciddi 
anlamda para kazanıyor. Onları ta-
kip eden birçok ev hanımı da sosyal 
medya üzerinden aile bütçesine kat-
kı sağlamak istiyor. Ancak çoğu kişi 
bunu nasıl yapacağına dair bir bilgiye 
sahip değil. İşte, el becerilerini sos-
yal medya kanalıyla gösterip, online 
piyasada yer bulmak isteyenler için 
birkaç önemli adım.
  
Öncelikle ne satacağınıza karar verin
Öncelikle ne tür ürünlerin Instagram 
kullanıcılarının ilgisini çekeceği-
ne karar verin. Aynı zamanda şu an 
Instagram’da satılan ürünleri incele-
yin. Yeni ve farklı ürünler her zaman 
daha çok ilgi çekecektir, bunu unut-
mayın! Instagram’da satılan ana ürün 
güzellik ve moda ürünleri kategorisine 
giriyor. Yeni bir şeyler sunduğunuz sü-
rece bu tarz ürünlerin daha çok takip-
çisi oluyor ve daha çok ilgi çekiyor.

Başarılı mağazaları inceleyin 
Instagram’da ürün satan alışveriş 
butik ve mağazalarını inceleyin. Ne 
sattıklarını, nasıl satış yaptıklarını ve 
neyi iyi yaptıklarına göz atın. Uygula-
mış oldukları satış stratejisinin aynı-

Öncelikle ne tür 
ürünlerin Instagram 

kullanıcılarının 
ilgisini çekeceğine 

karar verin. Aynı 
zamanda şu an 

Instagram’da 
satılan ürünleri 

inceleyin. Yeni ve 
farklı ürünler her 

zaman daha çok ilgi 
çekecektir, bunu 

unutmayın!

/GÜNCEL /GÜNCEL

EV HANIMLARI 
INSTAGRAM’DAN 
NASIL PARA KAZANIYOR?
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“ÜLKENİN HER YERİNE 
DENİZCİLİĞİ GETİRİYORUZ”

PTT’Lİ DÜNYA ŞAMPİYONU 
TEKVANDOCUYA ÖDÜL
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Bakan 
Arslan, dünya 

şampiyonu olan 
milli tekvandocu 

Zeliha Ağrıs'ı 
tebrik ederek, 

ödül olarak cip 
hediye etti.

Bakan 
Arslan, 

iç sulara önemli 
yatırımlar 

yaptıklarını 
belirterek, ülkenin 

her yerine 
denizciliği 
getirmeyi 

amaçladıklarını 
kaydetti. 

Sarı önderliğinde pek çok şampiyon 
yetiştirdiğine işaret eden Arslan, 
"Onlardan beklentimiz yüksek. Sev-
gili kızım Zeliha, hepimizi gururlan-
dırdın. Gözlerimizi yaşarttın. Artık 
sen, Orta Anadolulu emekli bir anne 
ile babanın kızı Zeliha değilsin. Sen 
artık 80 milyonun kızı Zeliha'sın. 
Zeliha'nın aldığı ödüllerin manevi 
değeri tartışılamaz. Bir ödül de biz 
vermek istiyoruz. Kurallardan taviz 
vermeden, ailesine kolay gitsin gel-
sin istiyoruz. Bakanlık olarak ken-
disine bir cip vermek istiyoruz” dedi. 
Plaket takdimlerinin ardından milli 
tekvandocu Ağrıs'a söz konusu ci-
pin anahtarı teslim edilirken, Bakan 
Arslan tarafından kendisine bir de 
cep telefonu hediye edildi. Antrenör 
Ali Sarı'ya ise Bakanlık tarafından 
20 bin lira ödül takdim edildi.

“Ardahan ve Kars göç alan iller olacak”
Arslan, ülke için gecesini gündüzüne katan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a 
teşekkür ederek, denizciliğe yaptıkları 
yatırımlarla dünyanın üçüncü sırasındaki 
ülke komuna geldiklerini anlattı. Ulusla-
rarası çalışan 170 liman ile yılda yaklaşık 
450 milyon ton elleçleme yaptıklarını bil-
diren Arslan, denizcilik sektöründeki geli-
rin en az üç kat arttırdıklarına vurgu yaptı. 
Arslan, söz konusu yatırımlarla yakın za-
manda Ardahan ve Kars'ın göç veren değil, 
göç alan iller olacağını sözlerine ekledi. 
Konuşmaların ardından Kars Halk Eğitim 
Merkezi Folklor ekibinin gösteri yaptı. İki 
teknenin teslimini yaparak, göl üzerindeki 
iskelenin açılışını gerçekleştiren Arslan, 
şenlikler kapsamında düzenlenen kano 
ve yelken yarışlarında dereceye girenlere 
ödül verdi. Arslan, teslimini yaptıkları tek-
neye binerek göl üzerinde tur attı.

G üney Kore'de düzenlenen 
şampiyonada altın ma-
dalya alan PTT Tekvan-
do Takımı sporcusu milli 
tekvandocu Zeliha Ağrıs 

için Bakanlık Spor Salonu'nda ödül 
töreni düzenlendi. Törende konuş-
ma yapan Bakan Arslan, geleceğin 
teminatı olan gençlerin gelişmesin-
de emeği olan herkese teşekkür etti. 
Arslan, bakanlık olarak gençlere 
sahip çıkmaya ve her türlü desteği 
vermeye devam edeceklerini belir-
terek, Ulaştırma Spor Kulübü bün-
yesinde Cihat Kutluca, Şakir Bezci, 
Kadriye Selimoğlu, Bahri Tanrıkulu, 
Hamide Bıçkın Çetiner gibi dünya 
şampiyonları yanında, 30'a yakın 
Avrupa şampiyonu ve yüzlerce ulus-
lararası şampiyon yetiştiğini bildir-
di. PTT Spor Kulübü'nün Antrenör Ali 

U laştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 
dolayısıyla Kars-Ardahan sını-
rındaki Çıldır Gölü’nde düzen-

lenen tekne teslim töreni, iskele açılışı ve 
göl üzerinde ilk kez gerçekleşen yelken 
ve kano yarışlarına katıldı. Törenin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Bakan Arslan, 
hükümet olarak iç sulara önemli yatırımlar 
yaptıklarını dile getirdi. Denizciliğin ge-
liştirilmesi için çok mesafe kat edildiğini 
belirten Arslan, “Üç tarafı deniz olan ülke-
mizde gençlerin sadece kıyı kentlerinden 
değil, diğer kentlerden genç sporcuların 
çıkabilmesi adına iç sularda çok güzel, çok 
başarılı uygulamalar yapıyoruz. Çıldır'da, 
Kars'ta Ardahan'da yaptığımız tam da bu. 
Memnuniyetimiz, gururumuz o ki, ülkenin 
her yerine, iç sulara, denizciliği, deniz sev-
dasını, denizi sevmeyi getiriyoruz.” dedi.

/HABER
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AKILLI YÜZÜK MOTIV 
Giyilebilir teknoloji alanında akıllı 
saatlerden sonra en çok ilgi çeken 
ürünlerden biri de akıllı yüzük-
ler. Akıllı yüzük Motiv, temel ola-
rak hareketlerinizi takip edebilme 
özelliğine sahip. ‘Fitness tracker’ 
olarak anılan akıllı yüzük parma-
ğınızdayken kalp atış hızınızı ölçe-
biliyor, uykunuz esnasında ise 
uyku takibinizi yapıyor. Ultra hafif 
titanyumdan yapılan Motiv’in gri 
ve altın rengi olmak üzere iki farklı 
renk seçeneği bulunuyor. Bununla 
birlikte Motiv, su geçirmez özelliğe 
de sahip. Sade tasarımıyla dikkat 
çeken akıllı yüzük Motiv’deki yeni-
likçi teknolojilerden biri de küçük 
boyutlarına rağmen içerisinde 
kavisli bir bataryaya sahip olma-
sı. Bu batarya 5 günlük kullanım 
sunuyor. Böylece Motiv’i parma-
ğınızdan hiç çıkarmadan yaşantı-
nıza devam edebiliyorsunuz. 199 
dolar fiyat etiketi ile ön sipariş top-
lamaya başlayan Motiv, ilk etapta 
sadece iOS cihazlarla çalışacak.

RED’DEN 
AKILLI TELEFON HYDROGEN ONE
Ünlü kamera üreticisi RED ile Youtuber 
Marques Brownlee’nin iş birliği sayesin-
de tüm detayları paylaşılan Hydrogen 
One, ilginç tasarım hatlarına sahip. RED, 
Hydrogen One modelinde çift kame-
ra kullanmayı tercih etmiş. Bunun yanı 
sıra alt kısmında tıpkı Moto Z ailesinde 
olduğu gibi modül kullanımı için pinlere 
sahip olan RED Hydrogen One, çeşitli 
kamera modülleri ile de kullanılabilecek. 
Hydrogen One, günümüz akıllı telefon-
larına oranla oldukça büyük görünüyor. 
Özellikle kamera modülünün takılması 
ile birlikte devasa bir telefona dönüşen 
Hydrogen One, kalın çerçevelere sahip. 
Kenar kısımlarında enteresan bir tasarım 
kullanan model, sağ tarafında parmak 
izi sensörü olarak da çalışabilen bir güç 
butonu ve video- fotoğraf çekmek için 
özel bir buton bulunduruyor. Sol tarafında 
ses açma/kısma tuşları bulunan modelin 
ön yüzünde ise hoparlörler yer alıyor. Bin 
200 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketi ile 
satılacak olan RED Hydrogen One, 2018 
yılında teknolojiseverlerle buluşacak.

G
iyilebilir teknolojiler son 
dönemde önemli bir yükseliş 
performansı sergiliyor. Uyku 
takibinizi yapan ve kalp atışı-
nızı ölçen akıllı yüzüklerden 

parmağınızı akıllı bir telefona dönüş-
türme hedefiyle yola çıkan akıllı yüzük-
lere kadar pek çok inovatif ürünle karşı 
karşıyayız. Örneğin; sırt çantanızın artık 
ağır olmasını istemiyorsanız, tüm yükü-
nüzü hafifleştiren özel tasarıma sahip 
sırt çantalarıyla artık çok daha konforlu 
olacaksınız. Bu gibi örnekler yakın gele-
cekte hızla artacak. Yapmamız gereken 
tek şey doğru anı beklemek.

Güvenliğimizi, 
sağlığımızı ve 

konforumuzu 
emanet 

ettiğimiz 
giyilebilir 

teknolojiler 
büyük 

bir hızla 
gelişiyor

YAZI SELİN AKGÜN

/İNOVASYON

GİYİLEBİLİR 
TEKNOLOJİLER 
DÖRT BİR YANIMIZI SARMAYA BAŞLADI
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TAŞINABİLİR KLİMA ZERO BREEZE
Taşınabilir klima Zero Breeze, San Francisco 
merkezli bir girişim. Zero Breeze aynı 
zamanda bluetooth ile çalışan bir hoparlör, 
akıllı telefonunuz için şarj istasyonu ve 
gece lambası olma özelliklerine de sahip. 

Çok fonksiyonlu ürünler kategorisinde 
dikkat çekecek olan iş fikrinin tasarımı da 
gerçekten çok güzel düşünülmüş. Birçok 
tüketicinin hoşuna gidecek olan bu ürün, 
50 metrekarelik odayı soğutma özelliğine 
de sahip. 349 ve 389 dolar gibi fiyatlarda 

satılacak olan ürün iki renkte düşünülmüş. 
Mavi ve turuncu renkleri bulunan ürünün 1 yıl 
da garantisi var. Kolay bir kullanıma sahip olan 
klimayı istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. 
İçine su ve buz eklediğiniz zaman soğutmaya 
başlayan ürünün şarjı ise 5 saat kadar gidiyor. 

PAPERMATE’TEN 
YEPYENİ BİR YAZI DENEYİMİ
Günlük yazı kalemi grubunun lider 
markalarından Papermate, yepyeni ve 
aynı zamanda inovatif ürünü Inkjoy Gel 
ile yazı yazmayı keyfe dönüştürüyor. 

Yumuşak ve akıcı yazımı nedeniyle çok 
tercih edilen jel kalemlerde, uzun süren 
kuruma özelliği nedeniyle mürekkebin 
sayfa üzerinde dağılması sorunu, 
Papermate Inkjoy Gel ile minimuma iniyor. 
Çabuk kuruyan ve sağlığa zararlı madde 

içermeyen özel mürekkebi ile Papermate 
Inkjoy Gel, kullanıcısına zahmetsiz bir 
yazım deneyimi yaşatıyor. 14 farklı 
renk seçeneğiyle her zevke hitap eden 
Papermate Inkjoy Gel ile yazı yazmak çok 
daha eğlenceli hale geliyor. 

ZERO-G İLE 
AĞIRLIĞA SON
Zero-G adlı sırt çanta-
sının, rakiplerinden en 
büyük farkı, ağırlığı azal-
tan ilk sırt çantası olarak 
lanse edilmesi... Normal 
bir sırt çantasının içine 
koyduğunuz her şeyin 
ağırlığını hissedersi-
niz. Oysa Zero-G sırt 
çantasına 4 noktalı 
bağımsız süspansiyon 
ekleyerek, tasarımını 
çok daha kullanışlı hale 
getiriyor. Zero-G ayrı-
ca su geçirmez yapısı, 
suya dayanıklı fermuarı, 
özel aksesuar ceple-
ri ve ekstra konfor için 
yastıklı omuz askısı gibi 
farklı detaylarla da öne 
çıkıyor. Böylece sürekli 
sırt çantası taşımak 
zorunda olan kişilerin 
ağır yük derdi de rafa 
kalkmış oluyor.

4 BOYUTLU 
OYUNCAK ZAMANI
Bizler, 3 boyutlu oyun-
caklarla büyümüş olsak 
da, bir sonraki nesil yeni 
teknolojiler eşliğinde 
dördüncü boyutla tanı-
şacak gibi görünüyor. 
Geçtiğimiz aylarda iOS 
ve Steam platform-
ları için çıkan 4D Toys 
adlı oyun, 4 boyutlu 
matematik model-
leri kurcalamanızı ve 
oynamanızı sağlıyor. 
İşin ilginç tarafı, oyunun 
sanal gerçekliğe özel 
sürümü de mevcut. 
Yani elinizde bir sanal 
gerçeklik seti varsa 
çevrenizi bu gerçeküs-
tü oyuncaklarla doldu-
rabiliyorsunuz. Oyunda 
100’den fazla sahne 
var. Hayal edilmesi zor 
bir dünyayla tanışmak 
için ilginç bir fırsat. 
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TESLA MODEL 3’ÜN 
EZBER BOZAN TASARIMI
Tesla, Model 3 ile ABD ve Avrupa stan-
dartlarına göre uygun fiyatlı bir araba 
üretti. 35 bin dolarlık fiyatının yanı sıra 
iç ve dış tasarımı, tamamen elektrikli 
olmasıyla öne çıkan bu model, 30 şanslı 
sahibine kısa sürede ulaşacak. Şirketin 

yaptığı açıklamaya göre bu şanslı kişi-
ler, çoğunlukla Tesla çalışanları olacak. 
Model 3, son kullanıcı testleri ile bera-
ber 2017 sonlarına doğru herkese satışa 
sunulacak. Tesla Model 3, iç tasarımı ile 
otomobil dünyasında ezber bozan bir 
tasarım ile karşımıza çıkıyor. Öyle ki bir 
önceki Tesla otomobillerinden bile olduk-

ça farklı ve minimalist bir tasarımı var. 
15 inçlik dokunmatik ekran, araca dair 
neredeyse her şeyi kontrol etmenizi 
sağlarken, direksiyon arkasında sade-
ce iki kol ve baş parmaklarınızla kontrol 
edebileceğiniz çok amaçlı bir çift tekerlek 
bulunuyor. Aracın arka koltukları 3 kişinin 
rahat oturabileceği şekilde tasarlanmış.

PARMAĞI AKILLI 
TELEFONA DÖNÜŞTÜRÜYOR
Zero Breeze yüzük ORII, Kickstarter kam-
panyasıyla yola çıktı. ORII, özellikle sesle 
kontrol ve sesli görüşme alanlarına yoğun-
laşıyor. Görme engellilerin akıllı telefon kul-
lanımlarını büyük oranda kolaylaştırabilecek 
olan ORII, oldukça yetenekli. Kemik üzerinden 
ses aktarma teknolojisini kullanan ORII, akıllı 

telefonunuzu cebinizden çıkarmadan tele-
fon görüşmeleri yapmanıza olanak sağlıyor. 
Yüzüğün bulunduğu parmağınızı kulağını-
za götürdüğünüzde sesi doğrudan kemik 
yoluyla duymanıza imkan tanıyan ORII, üze-
rinde mikrofon da bulunduruyor. Hoparlöre 
sahip olan akıllı saatlerden farklı olarak sesi 
sadece kullanıcısına ileten ORII, görüşmele-
rinizin özel kalmasını sağlıyor. Üzerinde bulu-

nan LED aydınlatma sayesinde bildirimleri 
kullanıcısına ileten ORII’nin en ilginç özelliği ise 
sanal asistanlarla entegre bir şekilde çalışa-
bilmesi… Siri ve Google Asistan ile çalışabilen 
ORII, arama yapma, mesaj gönderme, ses 
kaydı, mesaj okuma, zamanlayıcı oluşturma, 
sesli arama, navigasyon, etkinlik oluşturma, 
tweet atma, not oluşturma ve çeviri yapmak 
gibi başarılı özelliklere sahip.

SES KODLU BİLET 
Belli uzunluktaki metinlerin 
makineler tarafından kolayca 
okunabilmesi için geliştirilen 
kare kod (QR Code) özellikle akıllı 
telefonlarla birlikte hayli yaygınlaştı. 
Uçak biletlerinden reklam 
panolarına kadar birçok alanda o 
siyah desenleri görmek mümkün. 
Özellikle uçaklara binerken, 
konserlere girerken yapılan 
biletlerin kontrolü kare kodla çok 
daha kolay hale geldi. Ancak hem 
süreci daha da hızlandırmak hem 
de kişileri, bileti kare kod okuyucuya 
okutma zahmetinden kurtarmak 
için ses kod teknolojisi geliştirildi. 
Lisnr firmasının geliştirdiği teknoloji 
sayesine Smart Tone adı verilen 
ultrasonik ses dalgaları kullanılarak 
bilet doğrulanıyor. Biletlerin kontrol 
edildiği giriş kapısına yaklaştığınızda 
cep telefonunuz 18,75 ile 19,2 kHZ 
frekans aralığında ses dalgalarıyla 
bilet bilgilerini gönderiyor. Kapıdaki 
alıcı bu sinyalleri deşifre ederek 
kimliğinizi ve biletinizi doğruluyor.

INT-BALL, ASTRONOTLARIN 
YÜKÜNÜ ALIYOR 
Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 
yeni üyesi sevimli bir robot… 
Int-Ball, istasyon içinde dolaşıp 
fotoğraf çeken bir drone. Hem 
kendi başına dolanabiliyor hem 
de dünyadan kontrol edilebiliyor. 
Oyuncak gibi görünse de Int-
Ball hayli işlevsel. İstasyondaki 
astronotlar zamanlarının yüzde 
10’unu ellerinde kamera ile çeşitli 
cihazların görüntülerini çekmeye 
harcıyor. Bu görüntüler dünyadaki 
araştırmacılarca incelenerek 
cihazlardaki sorunlar tespit 
ediliyor. Int-Ball, astronotlardan 
bu yükü almaya çalışıyor. İlgi çekici 
başka bir ayrıntı ise Int-Ball’u uzay 
istasyonuna, SpaceX’in uzaya 
gönderdiği tekrar kullanılabilir 
Falcon 9 adlı roketin getirmiş 
olması. Uzayda yerçekimi olmadığı 
için kanatlara ihtiyaç duymayan 
Int-Ball, üzerindeki fanlar 
yardımıyla yerçekimsiz ortamda 
hareket edebiliyor.
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MAZDA 
İKİ YENİ MODELLE 
SÜRÜŞ ZEVKİNİ 

YÜKSELTTİ

/OTOMOTİV/OTOMOTİV

Mazda SUV sınıfındaki 
CX-5 ve açılır metal 
tavanlı iki kişilik keyif 
otomobili MX-5 RF’i 
ülkemiz yollarına çıkardı. 
İki model de sunduğu 
etkileyici sürüş özellikleri 
ve yeni teknolojileriyle 
dikkat çekiyor.
YAZI ERTUĞRUL ARSLAN

J
apon üretici Mazda, yeni 
modellerle gaza yükseliyor. 
Marka en son ülkemiz pa-
zarına sunduğu SUV CX-5’I 
ve keyif otomobili açılır ta-

vanlı MX-5 ile müşteri kitlesini geniş-
letecek. Kısa bir sure önce Amerikan 
Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü 
tarafından yapılan testler sonrasında 
en güvenli marka unvanını kazanan 

12 saniyede üstü açılıyor
Mazda’nın ikonik roadster modeli 
MX-5’te artık, RF (Retractable Fast-
back) ismi verilen, farklı bir tavan 
yapısına sahip gövde versiyonu da 
yer alıyor. Standart tente tavanlı MX-
5’ten farklı olarak, Porsche’nin 911 
Targa modellerindekine benzeyen 
küçük sert tavan, elektrikli mekaniz-
masıyla 12 sn’de katlanarak bagaj-

Japon üretici Mazda, birbiri ardına 
yeni modellerini devreye alıyor. Japon 
marka son olarak yeni CX-5 modeli ile 
ikonik roadster MX-5’in RF versiyo-
nunu Türkiye pazarına sundu.

120 ülkede 1.5 milyon sattı
Mazda CX-5, günümüze kadar 120 ülke-
de toplam 1,5 milyon adet satış başarısı 
yakalayan bir model. Mazda için bu mo-

daki yerini alıyor. Bu sert tavanın ve 
elektrikli katlanma mekanizmasının 
araca getirdiği ek ağırlık ise 45 kg. 
Tabi Targa tarzı tavan açılıp bagaja 
yerleştikten sonra da sürücü ve yol-
cunun arkasında C sütunları duruyor 
ama arka cam bagaja gizleniyor.

İki benzinli motor var
MX-5 RF’in başlangıç fiyatı 138 bin 

del çok önemli çünkü global satışların 
dörtte biri CX-5’ten geliyor. Türkiye’de 
ise 2012’den bu yana toplam 861 adet 
CX-5 satılmış, 2017 yılında ise 90 adet 
CX-5 satılması hedefleniyor. Türkiye’de 
satış adetlerinin bu seviyelerde gitme-
sinin en büyük nedeni CX-5’te 2.0 lt ve 
üzerindeki atmosferik emişli motor-
ların kullanılıyor olması ve bu nedenle 
vergi dezavantajı yaşanması.

TL yani tente tavanlı Roadster MX-
5’in başlangıç fiyatından 20 bin TL 
daha pahalı. Ama eş donanım sevi-
yesi bazında karşılaştırma yapılınca 
aradaki fiyat farkı 10 bin TL’ye ini-
yor. MX-5 RF ülkemize 1.5 lt manuel 
(131 HP) ve 2.0 lt (160 HP) otomatik 
vitesli, benzinli motorlarla ithal edi-
lecek. MX-5 RF’in 2017 satış ise he-
defi ise 50 adet olarak açıklanıyor.
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Toyota 
hibrit 
motorlarla 
Avrupa’yı 
fethediyor

G eçtiğimiz ay Türkiye’de de 
satışa sunulan Toyota Auris 
Hybrid, yılın ilk 6 ayında 
Avrupa’da 43 bin 114 adet 
satılırken, toplam Auris 

satışlarındaki payı yüzde 64’e yükseldi. 
Batı Avrupa’da da Toyota satışlarının 
yüzde 50’si hibrit otomobillerden oluşu-
yor. Toyota aynı zamanda 17 markanın 

77 modeliyle yer aldığı Avrupa hibrit 
otomobil pazarında da gücünü ortaya 
koymaya devam ediyor. Bu segmentte 
2017 yılının Ocak-Haziran dönemin-
de 208 bin 300 adetlik hibrit otomobil 
satışı gerçekleştiren Toyota, geçen yıla 
oranla yüzde 44 oranında bir artış yaka-
ladı. 2016 yılında da Avrupa’da 423 bin 
968 adetlik hibrit otomobil satışı ger-

çekleştiren Toyota yüzde 68’lik pay ile 
lider konumdaydı. Avrupa’da verilen 
teşvikler ile büyüyen hibrit otomobil 
pazarı, Türkiye’de de geçtiğimiz yıl 
ekim ayında getirilen ÖTV teşviği ile 
ivme kazanmış durumda. Bu teşvik 
ile Toyota Auris Hybrid Türkiye’de 
dizel otomobil modellerinin fiyat se-
viyesinde satışa sunuluyor.

Y
eni SEAT Ibiza, Euro 
NCAP tarafından gerçek-
leştirilen güvenlik test-
lerinden tam not aldı. 5 
yıldız ile ödüllendirilen 

Yeni Ibiza, yapılan değerlendirmede 
Ön Bölge Asistanı gibi sürücü destek 
sistemlerinin yanı sıra, yolcu güven-
liği konusunda da beğeni kazandı. 
Euro NCAP değerlendirme testlerin-

de, araç içinde sadece sürücü veya 
yan yolcunun değil, aynı zamanda 
çocuk, bebek, arkada oturan yol-
cular ile yayaların da güvenliği göz 
önünde bulunduruluyor.

Mercedes 
pick-up 
dünyasına 
hızlı girdi

360 derece 
kamerasıyla 
dünya 
rekortmeni

D
aha çok lüks ve spor oto-
mobillerle tanınan Alman 
üretici Mercedes, ilk kez 
pick-up pazarına giriyor. 
X-Serisi olarak adlandır-

dığı ve sınıfında zirveyi hedefleyen 
model bu yılın son aylarından itibaren 
Türkiye’de de satışa sunulacak.
Mercedes-Benz, X-Serisi modeliyle pick-

J
apon üretici Nissan, dünya-
nın ilk entegre çok amaçlı 
360º kamerası JukeCam’i 
tanıttı. Saniyeler içeri-
sinde Nissan Juke’un iç 

up dünyasına adım atıyor. Sağlam, daya-
nıklı, güçlü, fonksiyonel ve zorlu araziye 
uyumlu olan araç, pick-up sınıfına has 
niteliklerle, tasarım, konfor, sürüş dina-
mizmi ve güvenlik gibi Mercedes-Benz’e 
özgü bütün özellikleri bünyesinde taşıyor. 
Pazara güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan 
Mercedes-Benz X-Serisi, çift çıtalı heybetli 
ön ızgarası, güçlü duruşunu destekleyen 

mekanına veya sürücünün kaskına 
takılabilen JukeCam, 4K kalitesinde 
kayıt özelliği ile heyecan verici akti-
viteleri mükemmel bir filme dönüş-
türürken sürüş anında kayıt yapma 

uzun motor kaputu ve uzun geniş farla-
rıyla Mercedes-Benz ürün gamının bir 
parçası olduğunu hemen hissettiriyor.
Büyük bir ilgiyle beklenen araç, üç fark-
lı kokpit süslemesi, ikisi kontrast di-
kişli deri olmak üzere altı farklı koltuk 
döşemesi ve iki farklı tavan rengiyle 
sınıfının en zengin malzeme ve renk 
çeşitliliğini sunuyor. 

imkânı tanıyarak sürüş güvenliği-
ne de katkı sağlıyor. Nissan, satışa 
sunulduğu 2010 yılından bu yana 
Juke modeli ile yarım milyon ade-
din üzerinde kamera sattı.
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SEAT Ibiza’ya 
çarpışmadan 
tam not
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T
urkcell, Rönesans Sağlık Ya-
tırım tarafından hayata geçi-
rilen Yozgat Şehir Hastanesi 
ile sağlıkta çığır açacak dijital 
hastane dönemini başlatıyor. 

Kamu-özel sektör işbirliği sonucu ha-
yat bulan Şehir Hastaneleri Projesi’nin 
ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi’nin Bil-
gi Yönetim Sistemi Turkcell tarafından 
hazırlandı. Altyapının oluşumundan 
operasyon sürecine kadar Turkcell ta-
rafından yürütülen Hastane Bilgi Sis-
temi kapsamında hastane içine kiosk 
cihazları yerleştirildi. Bu kiosk cihaz-
lar hastanın kendisi için poliklinikten 
sıra ve sonuç almasını sağlıyor. Bu sayede 
hastaların bekleme süresi kısalıyor.

Hastaya ‘dijital’ müdahale
En son teknoloi ile donatılan Yozgat 
Şehir Hastanesi’nde masaüstü bilgisa-
yarlara ek olarak servis personelinin 
hasta başında ilaç doğrulaması ve veri 
girişi yapmasına imkan sağlayan Mobil 
Medikal Bilgisayarlar da konumlandı-
rılmıştır. Ayırca poliklinik süreçlerinin 
kolaylaştırılması adına doktorların 
tablet ve mobil cihazlarından işlem 
yapmasına imkan sağlayan  uygulma 
için testler ve geliştirmeler ise devam 
etmektedir. Sağlıkta teknolojik dönü-
şümü gerçekleştirecek bu cihazların 
yakın gelecekte çok daha yoğun olarak 
kullanılacağı düşünülmektedir.

Özel hastane konforunda 
Bir devlet hastanesine göre çok daha 
donanımlı ve lüks sunan Yozgat Şehir 
Hastanesi’nde 103 doktor, 78 polikli-
nik ve 37 servis bulunuyor. Hastalar, 
bekleme salonlarında muayene ola-
cakları doktorların sıra takibini LCD 
ekranlarda oturdukları yerden takip 
edebiliyor. Turkcell’in kurduğu altyapı 
sayesinde bir yandan bilgi sistemleri 
birbiriyle bütünleşik olarak çalışırken 
bir yandan da her türlü tıbbi cihaz ku-
rulan sistem sayesinde ağlar ve sen-
sörler aracılığıyla bilgi gönderebiliyor. 
Akıllı bina teknolojisiyle de birleşen 
sistemle hastane yönetimi eksiksiz iş-
lerken aynı zamanda da röntgenler, ra-
porlar, kan testleri elden ele dolaşmı-
yor, doğrudan doktorun önüne geliyor.

TURKCELL 
‘DIJITAL HASTANE’ DÖNEMİNİ 

YOZGAT PROJESIYLE 

BAŞLATIYOR
Rönesans Sağlık Yatırım tarafından hayata 
geçirilen Yozgat Şehir Hastanesi’nin 
teknolojik altyapısı Turkcell’e emanet. 
Turkcell tarafından en son teknolojiyle 
donatılan Bilgi Yönetimi Sistemi sayesinde, 
hastaların tüm sağlık verilerinin artık mobil 
bilgisayar ve tabletler üzerinden takip 
edilmesine imkan sağlanıyor. 

/SEKTÖRDEN
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T
elefon Kütüphanesi, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) tarafından, Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedeflerinin 
desteklemesi amacıyla oluş-

turulan Business Call to Action (BCtA) 
programına kabul edildi. Türk Telekom, 
BCtA programına 2013 yılında kabul 
edilen ‘İnternetle Hayat Kolay’ projesi 
ile birlikte programdaki proje sayısını 
ikiye çıkarmış oldu.
Telefon Kütüphanesi’ne eklenen 550 
yeni sesli kitap ile birlikte kütüphanede-
ki eser sayısı bini aştı. Mobil uygulama-
sını geçtiğimiz aylarda kullanıma sunan 
Türkiye’nin ilk telefon kütüphanesi kısa 
zamanda yaklaşık 16 bin kez indirildi.
Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim tek-
nolojileri şirketi Türk Telekom‘un 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
olan Telefon Kütüphanesi, uluslararası 
alanda başarılarına bir yenisini daha 
ekledi. Son olarak proje, Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programı’nın (UNDP), 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 
desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 
Business Call to Action (BCtA) progra-
mına kabul edildi.
Eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına 
ve bilgiye erişimde fırsat eşitliğine sağ-
ladığı katkı ile sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerini destekleyen Telefon Kütüp-
hanesi, dar gelirli-dezavantajlı grupla-
rın toplumsal hayata katılımına destek 
olması yönüyle BCtA üyesi olmaya layık 
görüldü. 2013 yılında aynı programa 
İnternetle Hayat kolay projesi ile kabul 
edilen Türk Telekom, bu başarıya sahip 
Türkiye’deki ender şirketlerden biri 
olma unvanını da üstlenmiş oldu.

Telefon Kütüphanesi 
mobil uygulamasıyla daha fazla 
görme engelliye ulaşıyor
Türk Telekom, sabit telefonlardan su-
nulan Telefon Kütüphanesi hizmetini, 
daha çok görme engelliyle buluşturma 
amacıyla mekândan bağımsız olarak 
mobil kullanıma sundu. Yılın başında 
kullanıma sunulan uygulama, şimdiden 
16 bin kez indirildi. Proje kapsamında 
kullanıma sunulan bir diğer yenilik ise 
gönüllülerin mobil cihazları ile kitap 
seslendirebilmelerine olanak tanıyan 

Kitaplara Ses uygulaması oldu. Bu uy-
gulama ise bugüne kadar 12 bini aşkın 
kişi tarafından kullanıldı.
 
En çok İstanbul, 
İzmir ve Erzurum aradı
Türk Telekom’un Boğaziçi Üniversitesi 
Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim La-
boratuvarı (GETEM) iş birliği ile yürüttü-
ğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
Telefon Kütüphanesi, bugüne kadar 230 
bin defadan fazla aranarak yaklaşık 4,6 
milyon dakika dinlendi; mobil uygula-
ması ise 4 ayda 12 bin kez indirildi.  
Sırasıyla en çok; İstanbul, İzmir 
ve Erzurum’dan aranan Telefon 
Kütüphanesi’nde tüm zamanların 
en çok dinlenilen içeriği ise James 

Rollins’in ‘Kum Fırtınası’ romanı oldu. 
Cihangir Akşit’in, Miralay Reşat Bey’in 
askerlik yaşamını anlattığı tarihsel 
romanı ‘Çiğiltepe’ ile dünyaca ünlü 
polisiye roman karakteri Sherlock 
Holmes’un yaratıcısı Sir Arthur Conan 
Doyle’un ‘Kayıp Dünya’sı ise en çok ilgi 
gören diğer içerikler arasında yer aldı.
Telefon Kütüphanesi, bilgiye erişimde 
fırsat eşitliği sunma prensibinden hare-
ketle görme engelli kullanıcılara, sabit te-
lefonlardan 0800 219 91 91 numaralı hat 
üzerinden veya IOS ve Android platform-
lardan indirilerek ücretsiz sunulan sesli 
içerik hizmetidir. Bu servisten yararlan-
mak isteyen görme engelli kullanıcıların, 
engelli belgeleri ile birlikte GETEM’den 
şifre almaları gerekiyor.

Türkiye’nin lider bilgi 
ve iletişim teknolojileri 
şirketi Türk Telekom‘un 
kurumsal sosyal 
sorumluluk projesi olan 
Telefon Kütüphanesi, 
uluslararası alanda 
başarılarına bir yenisini 
daha ekledi.Telekom, 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerini desteklemek 
amacıyla hayata 
geçirdiği Business 
Call to Action (BCtA) 
programına kabul edildi.

BİRLEŞMEŞ MİLLETLER’DEN 

TÜRK TELEKOM’UN 
TELEFON 

KÜTÜPHANESİ’NE 
BÜYÜK ONUR



/SEKTÖRDEN

T
ürkiye Vodafone Vakfı ve 
Habitat işbirliğinde yürü-
tülen "Yarını Kodlayanlar" 
projesi kapsamında,  Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Ku-

rumu (BTK) çalışanlarının çocukları-
na da kodlama eğitimi verildi. 
BTK'nın kuruluş yıldönümü çerçevesin-
de BTK Akademi himayesinde Ankara'da 
gerçekleştirilen eğitimde, 60'a yakın ço-
cuğa Algoritmaya Giriş, Scratch'le Prog-
ramlamaya Giriş, Hikaye Oluşturma ve 
Oyun Programlama, mBot Programlama 
ve Oyun Oluşturma konularında teorik 
ve uygulamalı eğitim verildi.
Çocuklar sertifikalarını BTK Başkanı Dr. 
Ömer Fatih Sayan ve Vodafone Türkiye 
CEO'su Colman Deegan'ın elinden aldı.     
Daha iyi bir gelecek için iletişim teknoloji-
leriyle Türkiye'de herkese ilham vermeyi 
hedefleyen Vodafone'un Türkiye Vodafo-
ne Vakfı çatısı altında Habitat işbirliğiyle 
başlattığı "Yarını Kodlayanlar" projesine 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) çalışanlarının çocukları da dahil edil-
di. Proje kapsamında, BTK'nın kuruluş 
yıldönümünde BTK Akademi himayesin-
de 60'a yakın BTK çalışanının çocuğu için 
kodlama eğitimi düzenlendi. 

Egitim bir gün sürdü
Bir tam gün süren etkinlikte çocuklara 
Algoritmaya Giriş, Scratch'le Program-
lamaya Giriş, Hikaye Oluşturma ve Oyun 
Programlama, mBot Programlama ve 
Oyun Oluşturma konularında teorik ve uy-
gulamalı eğitim verildi. Eğitimin sonunda 
çocuklar sertifikalarını BTK Başkanı Dr. 
Ömer Fatih Sayan ve Vodafone Türkiye 
CEO'su Colman Deegan'ın elinden aldı.
Eğitim kapsamında ayrıca, BTK'nın An-

memiş işlerde çalışacak. Diğer yandan, 
STEM eğitimi ve meslekleri yaygınlaşı-
yor. ABD'de yapılan tahminler, matema-
tik, bilgisayar sistem analizi, sistem ya-
zılımı ve biyomedikal mühendislik gibi 
alanlardaki mesleklerde 2020'ye kadar 
yüzde 65'e varan oranlarda artış beklen-
diğini gösteriyor. Kodlama, dünya çapın-
da STEM yaklaşımının ve eğitim müf-
redatlarının vazgeçilmez bir parçasını 

kara'daki Genel Merkezi'nde gerçekle-
şen yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 
fuaye alanında mBot Futbol Müsabakası, 
Çizgi İzleyen Robot, mBot Robotu ve Ma-
key Makey gibi kodlama malzemelerinin 
bulunduğu bir kodlama standı da kuruldu.

Sayan: Bilişim her sektörü etkiliyor 
Kurum çalışanlarının çocuklarını kod-
lamayla tanıştırmaktan memnuniyet 
duyduklarını ifade eden BTK Başkanı Dr. 
Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili olarak şu 
açıklamayı yaptı:
"Bilişim sektörünün gelişimi kendisiyle 
beraber hem birçok sektörü etkiliyor hem 
de hayatımızı değiştiriyor. Bu değişimin 
bir parçası da eğitim alanında. Gençleri-
mizin ve çocuklarımızın potansiyelini keş-
fetmek, yeni dünyanın eğitim yaklaşımları 
ile yetişmelerini sağlamak çok önemli. 
Kurum olarak teknolojiyi tüketen değil, 

oluşturuyor. Çocuklara nasıl matematik 
öğretiliyorsa, kodlama da öğretiliyor. Bu 
global eğitim yaklaşımının önemli bir 
parçası olan kodlamanın tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir eği-
tim politikası haline getirilmesi gerek-
tiğini düşünüyoruz. 'Yarını Kodlayanlar' 
projemiz kapsamında BTK çalışanları-
nın çocuklarına da kodlama eğitimi ver-
mekten mutluluk duyuyoruz."

üreten nesiller yetişmesi noktasında ça-
lışmalar yapıyor ve bu alandaki gayretleri 
destekliyoruz. Vodafone'un geleceğimiz 
olan çocuklarımıza verdiği kodlama eği-
timi, onların potansiyellerini keşfetme 
amacına hizmet ediyor. Bu alandaki çalış-
malara örnek teşkil eden bu tip projeleri 
artırmamız gerekiyor."

Deegan: Çocukların 
yüzde 65’i bugün 
keşfedilmemiş işlerde çalışacak 
"Yarını Kodlayanlar" ile "sadece teknoloji 
tüketen" değil "teknoloji üreten" bir nesil 
yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Vo-
dafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise 
şunları söyledi:  
"Tüm dünyada sürekli olarak yeni mes-
lekler ve mesleki fonksiyonlar oluşuyor. 
OECD'nin son raporuna göre, bugünün 
çocuklarının yüzde 65'i henüz keşfedil-

30 ilde 10 bin çocuğa ulaşılacak
Yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara 
kodlama eğitimi vermek üzere hayata 
geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesinde 
bugüne kadar 6 ilde 35 eğitmenle 1.800'ü 
aşkın çocuğa ulaşıldı. Şanlıurfa'da 500'ü 
aşkın Suriyeli çocuğa eğitim verildi. Eği-
timlere Vodafone çalışanlarının çocukları 
da dahil edilerek İstanbul ve Ankara'da 
200'e yakın Vodafone çalışanının çocuğu 
kodlamayla tanıştırıldı.
Vodafone, 2017-18 mali yılında 30 ilde 
135 eğitmenle 10 bin çocuğa ulaşmayı 
hedefliyor. "Yarını Kodlayanlar" projesine 
Vodafone'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti'ndeki operasyonu da dahil edilecek.
"Yarını Kodlayanlar" projesi, Vodafone 
Grubu'nun bu yıl yayımladığı global "Con-
nected Education" raporunda "dijital okur-
yazarlık eğitimi" alanında tüm dünyaya 
örnek gösterildi.    

Türk Telekom’un ödül alan iştiraklerinden 
Argela, 5G teknolojilerini yerli kaynaklar ve 

Türk mühendisliği ile geliştirmenin yanı sıra 
bu alanda 5G standartlarını belirleyen küresel 

konsorsiyumlarda Türkiye’yi temsil ediyor.
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VODAFONE VAKFI'NDAN 
BTK ÇALIŞANININ ÇOCUKLARINA 

EĞİTİMİ VERİLDİ 
Türkiye 
Vodafone 
Vakfı ve Habitat 
işbirliğinde, Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim 
Kurum’nun yıl 
dönümünde,  
(BTK) 
çalışanlarının 
çocuklarına 
kodlama eğitimi 
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Huawei, Geleceğin Tohumları Proje kapsamında 
Türkiye’nin önde gelen 7 üniversitesinden seçilen 10 
öğrenciye 11-23 Eylül tarihlerinde Çin’in Pekin ve 
Shenzhen şehirlerinde eğitim verecek.

HUAWEİ, GELECEĞİN 
TOHUMLARINI YETİŞTİRMEYE 

DEVAM EDİYOR

D
ünyanın lider bilgi ve iletişim 
teknolojileri firması Huawei, 
üniversite öğrencilerine Çin’de 
eğitim imkanı tanıyarak bi-
lişim teknolojileri deneyimi 

sağlamaya devam ediyor. Global sosyal 
sorumluluk projelerinden biri olan Ge-
leceğin Tohumları’nın 2017 yılı Türkiye 
seçmeleri tamamlandı. Proje kapsamında 
Türkiye’nin önde gelen 7 üniversitesinden 
seçilen 10 öğrenci 11-23 Eylül tarihlerinde 
Çin’in Pekin ve Shenzhen şehirlerinde Hu-
awei tarafından ağırlanarak çeşitli bilişim 
eğitimlerine katılırken Çin kültürü hak-
kında bilgi sahibi olacaktır.
Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversite-
si, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İhsan 
Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi ve Koç 
Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin önde 
gelen 7 üniversitesinden seçilen öğrenci-
ler en son teknoloji trendlerini ve inovatif 
yaklaşımları hakkında bili edinmek için 
Huawei’nin Çin’deki genel merkezini ziya-
ret edecekler. Projenin yeni dönemi Milli 
Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Muammer Yıldız, Çin Halk Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Hua-
wei Türkiye Genel Müdürü Li Shen, proje-
nin yeni döneminde dahil olan üniversite 
temsilcileri ve öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleşen açılış toplantısı ile duyuruldu.

Sektörün ihtiyacı olan bilişim nitelikleri 
Huawei ile Geleceğin Tohumları’nda
Geleceğin Tohumları Projesi’nin yeni dö-
neminin duyurulduğu açılış toplantısında 
projenin detaylarını anlatan Huawei Pa-
zarlama İletişimi Direktörü Mine Zaim 
Özcan‘ın ardından söz alan Huawei Türkiye 
Genel Müdürü Li Shen, “Geleceğin Tohum-
ları Projesi, Huawei olarak bilişim alanında 
teknoloji eğitimleri ile sektörün ihtiyacı 
olan niteliklerin örtüşmesi arasında boşlu-
ğu doldurmak üzere geliştirdiğimiz global 
bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne 
çıkıyor. Proje, üniversite öğrencilerini gele-
ceğin dijital dünyasında daha rekabetçi ola-
bilmelerini ve aldıkları eğitimleri profesyo-
nel iş hayatlarında daha verimli bir şekilde 
kullanabilmelerini amaçlıyor. Ülkemizin 
yeteneklerini yetiştirmek, deneyimlerimi-
zi aktarmak ve öğrencilerimizi gelecekteki 
hayallerine ulaşmaları konusunda teşvik 

etmeyi amaçlıyoruz. İletişim teknolojileri 
her sektörde gittikçe daha kritik bir unsur 
haline gelirken, gençlerin potansiyelleri ve 
eğitimleri de buna paralel olarak ülkenin 
büyümesinde ve ekonomik kalkınmada 
hayati bir önem taşımaya devam ediyor. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da mevcut sosyal sorumluluk vizyonumuz 
kapsamında tüm projelerimizde uzun 
vadeli ekonomik, sosyal ve çevresel kal-
kınmayı desteklemeyi taahhüt ediyoruz. 
Bu yolda Geleceğin Tohumları Projemizin 
büyük katkıları olacağını umut ediyoruz.” 

Çin’e giden öğrenciler iki ülke arasında-
ki teknolojik işbirliğini geliştirecek
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 
Hu Yongyang, Huawei’nin birçok üniver-
site işbirliğiyle gerçekleştirdiği Seeds for 
the Future 2017’nin açılışına katılmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, 
şöyle devam etti: “Huawei’nin başlattığı 
bu sosyal sorumluluk projesi Türk gençle-
rine yeteneklerini göstermek için imkan 
sağlamıştır. Bu gençlerin Türk iletişim 
sektörüne büyük katkılar sağlayacağına 
ve dijital gelişime katkı sağlayacağına ina-
nıyorum. Çin hükümeti, yurt dışında faali-
yet gösteren Çinli firmaların Huawei gibi 
kurumsal sosyal sorumluluk projelerini 
hayata geçirmesini desteklemektedir. 15 
senedir Türkiye’de faaliyet gösteren Hua-
wei firması Türkiye’de iletişim sektörüne 
katkı sağlamanın yanı sıra, sosyal sorum-
luluk projelerini sahiplenerek ülkenin 
toplumsal ve sosyal gelişimini de destek-
liyor. Huawei’nin Seeds for the Future pro-
jesi kapsamında Çin’e giden öğrencilerimiz 
döndüklerinde iki ülke arasındaki tekno-
lojik işbirliğine katkı sağlayacaklarına ve 
stratejik işbirliğinin gelişmesi konusunda 

elçi görevi üstleneceklerini umut ediyo-
rum.” Etkinlikte söz alan MEB Müsteşar 
Yardımcısı Muammer Yıldız, Seeds For the 
Future projesinin temel hedefleri açısın-
dan çok önem taşıdığını ifade etti. Yıldız, 
“Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden 
öğrencilerin Huawei gibi güçlü bir global 
markayla Çin’e gitmeleri çok değerli. Ya-
şadığımız dijital çağda çocukların bilgi ve 
iletişim teknolojsiyle yetiştirilmeleri ve 
dünyadaki digital dünyaya bağlanmaları 
teknolojinin gelişimi açısından da önem 
arz ediyor. Çocuklarımızın bilgi tekno-
lojileri anlamında yapacakları tercihleri 
yönlendirme anlamında gerçekleşen bu 
çalışmaları orta okul seviyesinde hayata 
geçirerek ileri seviyelere taşımak istiyo-
ruz. Bunun için de Çin’den dönen öğren-
cilerin yaşayacakları deneyimleri pay-
laşmaları sözünü ettiğim projeyi hayata 
geçirmemiz için çok faydalı olacaktır” dedi.

Sağlık alanında okuyan öğrenciler de 
ayrı bir grup olarak Çin’e egitime gidiyor.
Açılış toplantısında projeye katılan üni-
versitelere plaket verilirken, Bezmialem 
Üniversitesi ile gerçekleştirilen, Gele-
ceğin Tohumları Projesinin bir uzantısı 
olan farklı bir projenin daha duyurusu 
gerçekleştirildi. Bu yıl ilk defa gerçekle-
şecek olan proje ile Huawei, Bezmialem 
Üniversitesi tıp, diş hekimliği, eczacılık, 
hastane yöneticiliği gibi sağlık alanın-
da eğitim gören öğrencilere teknoloji 
ile saglık alanındaki çalışmaları Çin’de 
gözlemleme imkanına sahip olacaklar. 
Etkinlikte teknolojinin bugün geldiği 
nokta ve hayatımızdaki yerini anlatan 
bir sunum gerçekleştiren deneyimli 
gazeteci Serdar Kuzuloğlu, Geleceğin 
Tohumları Projesi ile bu yıl Çin’e gidecek 
öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleş-
tirdi. Kuzuloğlu, öğrencilerin hayallerini 
ve kariyer hedeflerini sorarken, öğrenci-
ler çalışmalarıyla dünyada bir fark yarat-
mak, teknolojinin ülkemizde gelişimini 
desteklemenin bir parçası olmayı heef-
lediklerinin altını altını çizdiler. Proje ile 
geleceğin tohumlarını atarak yeni nesil-
lerin teknoloji alanındaki gelişimlerini 
her zaman destekleyen Huawei, sosyal 
sorumluluk bilincinin bir parçası ola-
rak projeye katılan her katılımcı adına 
TEMA’ya 3’er fidan bağışında bulundu.
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/BULMACA HAZIRLAYAN EYYÜP CEYLAN 

Ciddiyetsizlik

Uygunsuz,
yakışıksız

Laktozu glikoza 
çeviren enzim

Yiğit, kahraman

Boşluk, mesafe

Bazı kasların istem 
dışı kasılması

Resim yapımında 
bir boya

Meyvelerde 
çekirdek ile 
kabuk arası

Kötü karşıtı

Kamuflaj

Emare, alamet

Selis

Panzehir taşı

Ulaştırma

Bir tür baston

Tanrı Tanımaz

Endişe, gam

Kafa tutan, 
başkaldıran

Hazır

Verme,
ödeme

Bir işi yapma, 
yerine getirme

Utanma

Çiçek düzenleme 
sanatı

Sarımsak kokulu, 
hidrokarbonlu 
bir gaz

Ekmeğin ana 
maddesi

Manevi hazdan 
yoksunluk

Su kanalı

Bitkilerin bir 
bölümü

İşaret

Birden bir artık

Fena değil 
anlamında bir söz

Anadolu Ajansı

Telefon sözü

Düz yer, ova, kır

Düşünce

Arınmış, 
soyutlanmış

Sözleşme

Soyluluk

Gözün üstü

Izdırap

Üçlü

Sokum

Yelken indirme

Bağşlama

Dikbaşlı

Gözün renkli 
bölümü

Rütbesiz asker

İşler, işlemler

Aşı takip sistemi
(ksc)

Büyük erkek 
kardeş

Mikroskopta 
bir cam

"Ka" diye 
okuduğumuz 

harf

Bireyin 
topluma bağlılık 

duygusu

Resimde 
gördüğünüz 
Ulaştırma 

Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanımız

Neon 
elementinin 

simgesi

Kırmızı

Kalın ve gür ses

Mercek

Dört büyük 
melekten biri

Arapçada "ben"

Bir uzaklık ölçü 
birimi
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Talyum 
elementinin 

simgesi

Bazen, 
kimi vakit, 
bazı bazı

Kalsiyum 
elementinin 

simgesi


