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SOSYAL MEDYA

TÜRKİYE DEV YAPILARI 
BİR BİR HAYATA GEÇİRİYOR
Türkiye son 14 yılda, 21. yüzyılın mega projelerini, dev                                
yapılarla dünyanın gözü önünde ardı ardına inşa ediyor.                                                
Avrasya Tüneli, Marmaray, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan        
Selim Köprüsü, Ovit Tüneli, İstanbul Yeni Havalimanı, Yüksek 
Hızlı Tren, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ordu-Giresin Havalimanı, 
Ovit Tüneli, Filyos Limanı ve Bakü-Tiflis- Kars Projesi, 
Türkiye’nin dev yapıları arasındaki yerini alıyor. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın ifadesiyle 
“Hayal projeler AK Parti ile gerçek oluyor.”
Dev yapılara birkaç örnek verecek olursak; Ordu-Giresun 
Havalimanı, denize yapılan dünyada ikinci havalimanı özelliğini 
taşıyor. Avrupa’da ise böyle bir havalimanı yok. Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ise hem genişliği hem de kule yüksekliği ile 
dünyada bir ilk. İstanbul Yeni Havalimanı derseniz o da öyle. 
Çanakkale Köprüsü,  ayak açıklığı bakımından (2023 metre) 
dünyanın en uzun köprüsü ünvanını elinde bulunduruyor. 
Marmaray ise bir dünya markası...
Bir başka proje daha var ki, bu ay içinde açılışı yapılması 
beklenen, Bakü-Tiflis-Kars projesi... Yukarıdaki projelerde 
olduğu gibi yılların hayali... Bakü-Tiflis-Kars,  Marmaray ve 
Avrasya projeleri gibi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın başından sonuna kadar içinde 
olduğu projelerden sadece bir kaçı.
Peki, BTK’nın Türkiye ve bölge için önemi nedir? Çin ile Avrupa 
arasında köprü vazifesi görecek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
hattı, kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığında taşıma 
kapasitesini artırırken, taşıma süresini kısaltacak. Türkiye’yi 
lojistik bir merkez haline getirecek. Türkiye’yi ulusal ve 
uluslararası karayolu ve demiryolu taşımacılığında Aysa ve 
Avrupa arasındaki kesintisiz güzergah haline getirecek. 
Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüleriyle birlikte, 
Londra’dan Çin’e kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığı mümkün 
hale gelecek. Ülkeler arası kültürel dostluklar artacak. 
Başlangıçta, 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük, orta vadede 
3,5 milyon  yolcu, 35 milyon ton yük taşıması yapılabilecek. 
Bize düşen de,  bu dev yapılarda alın teri döken herkese 
teşekkür etmek.

Hoşçakalın...
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14/HABER
Bakan Arslan, Türk 
boğazlarında gemilerin 
48 saatlik demirde 
bekleme süresinin 168 
saate çıkarıldığını 
belirterek " Bu sayede 
ülkemize yıllık 500 
milyon dolar civarında 
döviz girdisinin 
sağlanması 
öngörülüyor." dedi.

26/HABER
Dünyadaki internet dizileri 
akımı Türkiye’ye de sıçradı. 

Artık birçok yapımcı 
televizyon dünyası yerine 

internet üzerine yatırım 
yapıyor. Nedeni ise Y ve Z 

kuşağının internet 
bağımlılığının her geçen gün 

artması ve sansürsüz dizi 
keyfi.

18/KAPAK
2050 yılına geldiğimizde 

hidrojenin trenler için ana 
yakıt olacağı tahmin 

ediliyor. Bu vagonlar, 
nükleer, rüzgar, güneş, 
hidroelektrik ya da yeni 

yöntemlerle yapılabilecek 
hidrojen üretimi 

sonucunda enerjiye 
kavuşacak ve hareket 

edecekler.
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36/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Lüks arabalar, ışıltılı bir dünya, 
pahalı markalar, mücevherler, 
yatlar, katlar… Ünlüler dünyasını 
düşündüğümüzde aklımıza ilk 
gelen ve bizi cezbeden lüks 
yaşamları.  Ancak bu ışıltılı 
dünya içinde sanatçı 
duyarlılığıyla hareket eden 
birçok ünlü isim de var. 
Kazandığını paylaşarak çoğaltan 
birçok ünlü isim sivil toplum 
örgütlerinde gönüllü faaliyet 
sürdürürken; kimi, dernek çatısı 
altında ihtiyaç sahiplerine 
yardım eli uzatıyor. 

44/GÜNCEL
Birleşmiş Milletler (BM), 

yapay zekayla ilgili 
gelişmeleri ve 

yaratabileceği tehditleri 
incelemek için 

Hollanda’nın Lahey 
kentinde bir merkez 

kurdu. Merkez, yapay 
zekanın kitlesel 

işsizlikten, 3. Dünya 
savaşı çıkarma riskine 

kadar bir çok konuyu 
araştıracak.

32/SAĞLIK
Sık sık seyahat ediyorsanız ve 
uçak yolculuğu ilk tercihiniz ise 

bu haberi okumanızda fayda 
var. Öyle ki uçak 

yolculuklarında ortaya çıkan 
rahatsızlıklar bir gün sizin de 

başınıza gelebilir.
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TÜRK ÖĞRENCİLER MODEL UYDU YAPTI
Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışması’na 7-9 Eylül’de katılan Akde-
niz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 
geliştirdikleri model uydu ile Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışması-
na katılarak Türkiye birincisi oldu. Akdeniz Üniversitesi Elektroman-
yetik Alanlar ve Mikro Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Selçuk Helhel, “Birkaç yıl içinde Türkiye’nin yüzde 85-90 mertebele-
rinde yerli uydusu olacak.” açıklamasında bulundu.

SAMSUNG’UN KATLANABİLİR 
TELEFONLARI 2018’DE RAFLARDA 
Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Samsung’un mobil birimi-
nin başkanı Koh Dong-Jin katlanabilir telefonlar için tarih açıkladı. 
Söz konusu açıklamaya göre, Samsung’un katlanabilir akıllı telefon-
ları 2018’de raflardaki yerini alacak. Güney Kore medyasında yer alan 
söylentiye göre; katlanır akıllı telefonlar normalde 5-inç boyutunda 
olacak. Daha büyük ekrana ihtiyaç duyan kişiler katlanabilmesi 
sayesinde, telefonu 7-inç boyutunda bir tablete dönüştürebilecek.

MARS’TA YAŞAM DENEYİ SONA ERDİ
ABD’nin Hawaii eyaletinde 2 bin 500 metre yükseklikteki 
Mauna Loa Dağı’nda 8 ay boyunca “Mars’ta yaşam 
simülasyonu”na katılan altı bilim adamının deneyi sona erdi.
Deneye katılan bilim insanları, dondurularak veya kurutula-
rak muhafaza  edilen gıdalarla ve görevleri süresince yetiş-

tirdikleri sebzelerle beslendi. Bilim 
yetkilisi Samuel Paylor, simülasyon-
da kazanılan bilgilerin,  gelecekte 

yapılacak Mars ve uzay keşiflerine 
katkı sunacak olmasından memnuni-
yet  duyduğunu söyledi. 

IŞIK, SES OLARAK DEPOLANDI
Işığa dayalı veriler, ilk kez bir bilgisayar çipinde ses dalgaları 
olarak depolandı. Buluşun süper-hızlı  bilgisayarların üretil-
mesine katkı sağlayacağı düşünülüyor.
Ayrıntıları “Nature Communications” dergisinde yayımla-
nan buluşun,  verinin güvenli biçimde ışık hızında seyrede-
bileceği süper hızlı bilgisayarların  üretilmesini sağlayacağı 
düşünülüyor.
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HUAWEI’DEN IPHONE X’E İNCE BİR GÖNDERME
Huawei, yeni videosunda Apple’ın iPhone X modeline ince 
bir göndermede bulundu. 
Huawei, Singapur sayfasındaki Twitter gönderisiy-
le Apple’ın tanıtım sırasında Face ID hatasına gönderme 
yapıyor. Videoda Craig Federighi, bir palyaço emojisiyle tas-
vir edildi. Ağzı, burnu ve yüzü gören yapay zeka suratı tanı-
yamıyor ve ekranı açmayı başaramıyor. Sonrasında ise The 
Real AI Phone (Gerçek yapay zeka telefonu) hashtag’iyle 
video tamamlanıyor. Huawei, gerçek yapay zekaya 
sahip telefonunu 16 Ekim’de tanıtacak. 

PTT İŞBİRLİKLERİNİ GELİŞTİRİYOR 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve PTT arasında kargo, 
kayıtlı elektronik posta, birleşik posta, kişisel pul, Ar-Ge 
faaliyetleri gibi çeşitli alanlarda mutabakata varıldı. İmza 
töreninde konuşan PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 
“Ülkemizin iki güzide kurumunun işbirliğinden doğacak 
sinerjinin önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. İnşal-
lah bu çalışmaları daha da ileri taşıyacağız.” dedi. 

GMAIL’DEN GEÇ KALMIŞ BİR UYGULAMA 
Birçok e-posta servisinde uzun zamandır sunulan özellik 
sonunda Gmail platformuna da geliyor. Android ve iOS, hali 
hazırda mobil işletim sistemi seviyesinde telefon numarası 
bağlantılıyor. Adres ve kişiler konusuysa Gmail için tama-
men yeni. Bunun Google tarafından nasıl bu kadar geç fark 
edilmiş olduğu da ayrı bir merak konusu.

INSTAGRAM’A YENİ BİR ÖZELLİK GELDİ
Instagram, son güncellemesiyle birlikte bir profili ziyaret ettiği-
nizde, bu profilin sizi takip edip etmediğini gösteriyor. Yani arka-
daş listenizi takipçiler için dakikalarca araştırmanız artık 
gerekmeyecek. Maalesef yeni özellik şimdilik sadece Android 
kullanıcıları için geçerli. Ancak iOS kullanıcıları da yapılan açıkla-
maya göre çok yakın zamanda bu özelliğe kavuşacaklar.
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U
laştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, yaptığı açıklamada 
Türk boğazlarından geçen 
gemilerin yaklaşık yüzde 

60’ının yabancı limandan yabancı li-
mana giderken uğraksız geçiş yaptığı-
nı, yüzde 40’ının ise yabancı limandan 
Türk limanına veya Türk limanından 
yabancı limana sefer yapan gemilerden 
oluştuğunu söyledi. Mevzuat gereği 48 
saatlik demirde bekleme süresi içinde 
özellikle uğraksız geçiş yapan gemilerin 
yakıt, kumanya, yedek parça ve benzeri 
ihtiyaçları ile arıza onarımı ve personel 
değişimi gibi zorunlu gereksinimlerini 
karşıladıklarını dile getiren Arslan, ma-
liyetler nedeniyle hiçbir geminin demir 
yerinde olması gerekenden daha fazla 
beklemediğini anlattı.

Yabancı limanlar yerine 
ülkemiz tercih edilecek
Demirde bekleme süresinin 48 saatten 
168 saate çıkartılmasıyla gemi sahiple-
rine ve acentelere operasyonel esneklik 
sağlandığına işaret eden Arslan, “Bu sa-
yede gemi adamı değişimi, yakıt, kuman-
ya, yedek parça ikmali, ufak çaplı bakım 
onarım ve benzeri işlemlerin yabancı 
ülke limanları yerine ülkemizde yapıl-
masının önü açılmıştır. Bunun sonucun-
da da ülkemize yıllık 500 milyon dolar 
civarında döviz girdisinin sağlanması ön-
görülüyor.” şeklinde konuştu. Arslan, bu 
kapsamda yakıt ikmali konusunda faali-
yet gösteren sektörlere de önemli ölçüde 
ekonomik katkı ve istihdam artışı sağ-

lanacağını söyledi. Türk boğazları bölge-
sinde uzun süre kalamayan gemilerden 
Karadeniz’e geçiş yapanların ilk uğrak 
limanlarında veya Ukrayna ve Romanya 
limanlarında ihtiyaçlarını giderdiklerini 
dile getiren Bakan Arslan, "Akdeniz'e 
geçiş yapan gemiler ise Yunanistan’ın 
Pire Limanı öncelikli olmak üzere diğer 
limanlarda söz konusu ihtiyaçlarını gide-
riyorlardı.” ifadelerini kullandı.

Limanlar ihtiyaca cevap verebilecek
Bakan Arslan, demir yerleri dahil 
Türk boğazları bölgesinde, boğaz-
lardan geçiş yapan tüm gemilerin 
planlamalarının yapılması, deniz tra-
fiğinin düzenlenmesi ve 24 saat izlen-
mesinin Türk Boğazları Gemi Trafik 
Hizmetleri (VTS) tarafından yapıldı-
ğını anımsatarak, “Demirleme bölge-
lerinin yeterli olmama ihtimali göz 
önünde bulundurularak bu konuda 
bir çalışma başlattık. Konuya ilişkin 
olarak liman başkanı, kılavuz kap-
tan, VTS operatörü ve Bakanlığımız 
uzmanlarından oluşan bir komisyon 
marifetiyle konu yerinde incelendi. 
Komisyon tarafından yapılan bu ça-
lışmalar neticesinde, mevcut demir 
sahalarının etkin kullanılması duru-
munda gerekli ihtiyaca cevap vere-
bileceği, demir sahasındaki trafik 
yoğunluğunun artması durumunda, 
trafiğin yönetilmesi için gemilerin 
bölgede bulunan diğer mevcut demir-
leme sahalarına yönlendirilebileceği 
veya mevcut demirleme sahalarının 
genişletilebileceği öngörüldü.” dedi. 

/HABER

Bakan 
Arslan, türk 
boğazlarında 
gemilerin 48 
saatlik demirde 
bekleme 
süresinin 168 
saate çıkarıldığını 
belirterek " Bu 
sayede ülkemize 
yıllık 500 milyon 
dolar civarında 
döviz girdisinin 
sağlanması 
öngörülüyor." 
dedi.

Bakan Arslan, Türk boğazları bölgesinde geçiş yapan 
tüm gemilerin 24 saat izlenmesinin Türk Boğazları Gemi 

Trafik Hizmetleri tarafından yapıldığını söyledi.

BOĞAZLAR DAN
500 MİLYON 
DOLARLIK  
EK GELİR 
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Türkiye'nin 
tamamıyla yerli 
ilk haberleşme uydusu 
olacak Türksat-6A projesinde 
tasarım aşamasının sonuna 
yaklaşıldı ve uydunun yeterlilik test 
modellerinin üretimine başlandı.

TÜRKSAT 6-A 
UYDUSUNDA 

ÜRETİM AŞAMASINA 
GEÇİLDİ 

U
laştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan 
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü başkanlı-
ğında, TÜRKSAT-6A Yerli Ha-

berleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üreti-
mi Projesi’ne ilişkin toplantı yapıldı. Özlü 
ve Arslan'ın yanı sıra Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ 

ri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde 
(USET) çalışmaları devam eden 
TÜRKSAT-6A'nın yapımı, Fransa ve 
Japonya'da eğitim alan Türk mühen-
dislerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. 
TÜRKSAT-6A projesi kapsamında ge-
liştirilen uydu, Türkiye'nin daha önceki 
haberleşme uydularından farklı olarak 
tamamıyla milli imkanlarla geliştirilen 
ilk haberleşme uydusu olma özelliğini 

(TUSAŞ/TAI), ASELSAN ve CTech yetkili-
lerinin de katıldığı toplantıda, TÜRKSAT-
6A projesinde gelinen son durum ele alın-
dı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ve Türksat AŞ mali desteği, 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) ana yükle-
niciliği, TUSAŞ, ASELSAN, CTech, yerli 
sanayi kuruluşları ve üniversitelerin 
desteğiyle 2014 yılı sonunda başlatılan 

taşıyor. Yaklaşık 600 milyon lira mali-
yetle gerçekleştirilecek TÜRKSAT-6A 
projesinde, uydu ve yer istasyonunda 
kullanılacak ekipman, yazılım ve bir-
çok alt sistem tamamen milli imkan-
larla geliştiriliyor. Yakıt dahil yaklaşık 
4 bin 300 kilogramlık kütleye sahip 
olacak TÜRKSAT-6A, 42 derece doğu 
boylamında yörüngeye yerleştirile-
cek. TÜRKSAT-6A, Türkiye'nin yanı 

/haber /HABER
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TUSAŞ tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon 
ve Test Merkezi'nde (USET) çalışmaları devam 

eden TÜRKSAT-6A'nın yapımı, Fransa ve Japonya'da 
eğitim alan Türk mühendislerin katılımıyla 

gerçekleştiriliyor.

projede tasarım aşamasının sonuna yak-
laşıldı. Tasarlanan uydunun yeterlilik test 
modellerinin üretimine başlandı.

TÜRKSAT-6A'nın 
maliyeti yaklaşık 600 milyon lira
Yeterlilik testleri 2018 yılı başında ya-
pılması planlanan TÜRKSAT-6A'nın 
2020 yılında fırlatılması hedefleniyor. 
TUSAŞ tesislerindeki Uzay Sistemle-

sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve 
Asya kıtasının büyük bir bölümünde 
müşterilerine hizmet sunacak. Teknik 
özellikleriyle de dikkat çeken uydu, 
18 aktif, 5 yedek toplam 23 aktarıcıya 
sahip olacak. Türkiye, yörüngede 15 yıl 
kalacak TÜRKSAT-6A'nın hizmete alın-
masıyla haberleşme uydusu üretebilen 
10 ülke arasına girecek ve bu alanda 
yurt dışına bağımlılık azalacak. 



/kapak /KAPAK

2050 yılına geldiğimizde hidrojenin trenler 
için ana yakıt olacağı tahmin ediliyor. Bu 
vagonlar, nükleer, rüzgar, güneş, hidroelek-
trik ya da yeni yöntemlerle yapılabilecek 
hidrojen üretimi sonucunda enerjiye 
kavuşacak ve hareket edecekler.

GELECEKTE  DEMİRYOLLARI 
NASIL OLACAK?

G
ünümüzdeki teknolojileri 
incelerseniz, demiryolların-
daki gelişmelerin büyük bö-
lümünün 1970’lerde gerçek-
leştiğini görebilirsiniz. Bu 

tarihlerden sonra, ekonomik, politik, 
sosyal, çevresel ve teknolojik değişim-
ler ivme kazanarak hızlanırken, gele-
ceği tam olarak tahmin etmek de gün 
geçtikçe zorlaştı. Bu yazımızda, demir-

yollarının günümüzden başlayarak, ge-
leceğe alacağı yolculuğu inceleyeceğiz. 
Çok büyük değişimler yaşamadığı için 
biraz muhafazakâr gözüken demiryol-
larının, aslında nasıl değişimlere gebe 
olduğunu ve geleceğimiz için taşıdığı 
önemi birlikte keşfedeceğiz.
Öncelikle yolcu taşımacılığına ve yolcu 
deneyimine odaklanmakta fayda var. 
Zira yük konusundaki gelişmeler, tek-

nik olarak yolcu trenleriyle aynı olma-
nın yanında, bazı konularda bu kadar 
kapsamlı değil. Konunun ana katalizörü; 
tahmin edebileceğiniz gibi teknoloji-
deki değişimler. Gelecekte daha fazla 
sürücüsüz tren, gerçek zamanlı hareket 
ve altyapı bilgileri, yolcu bilgisinde artan 
kesinlik ve diğer ulaşım türleriyle en-
tegre hâle gelebilen, kesintisiz bir yolcu-
luk konuları gündemde olacak. 
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Uçaklardaki gibi otomatik 
fiyatlandırma başlayacak
Bulut bilişim hizmetleri daha çok 
alanda karşımıza çıkacak. Bunda 
daha akıllanan mobil cihazların ve 
hızlanan bağlantıların da etkisi ola-
cak. Gerçek zamanlı bilgilere erişim, 
bilgisayarların tüm toplanan verile-
re bakarak tahminler yapabilmesi, 
akıllı fiyatlandırma gibi yenilikleri 
hayatımıza getirecek. Her yolcuya 
otomatik olarak fiyat belirleyebilen 
bu sistemlerle, işletmeler daha yük-
sek gelir elde ederken, yolcular da 
daha uygun fiyatla seyahat edebile-
cekler. Benzer şekilde, boş trenlerin 
sayısı azalacağından, çevre açısından 
da fayda sağlanmış olacak.

Teknolojideki değişim, zaman içerisin-
de daha da hızlanacak. Bugün ancak 
hayal gibi gördüğümüz gelişmeler, ya-
kında hayatımıza girmeye başlayacak. 
Örneğin yapay zekâ yolculuğunda var-
dığımız son durak bilişsel bilişim oldu. 
Artık verileri anlamlandıran sistemler 
var. Akıllı telefonunuzdaki sesli asis-
tan dahi, yapacağınız şeyleri önceden 
tahmin edebilecek kapasiteye ulaşmış 
durumda. Bu konudaki gelişmeler, in-
sanlık için haberleşme ve yaşam konu-
sunda büyük önem taşıyor. 

Sağlam, esnek ve akıllı materyaller
Nanoteknolojideki değişim de, daha 
hafif, güçlü, çevre dostu ve akıllı 
materyallerin üretilebilmesini sağ-

lerin bir an önce devreye alınmasını 
gerektiriyor. Bilgi teknolojilerindeki 
yenilikler, bu hedeflerin gerçekçi ol-
masını sağlıyor, ancak değişim için 
çok beklemek hata olur. Makineden 
makineye iletişim (M2M), kullanılan 
algılayıcılarla görevlerin otomatik-
leştirilmesini ve gerçek zamanlı ana-
liz ve gözlem özelliklerinin devreye 
alınmasını sağlayacak.
Bilgisayarların işlem gücünün artışı, 
bugüne kıyasla çok daha fazla veri-
nin aynı anda işlenebilmesine olanak 
verirken, Büyük Veri ve Nesnelerin 
İnterneti teknolojileri de ulaşım araç-
larının birbiriyle ve merkezle haberle-
şerek, daha entegre ve değiştirilebilir 
ulaşım çözümlerini ortaya çıkartacak.

sebep olacak. Hedeflenen iklim koru-
ma sınırı, 2100 yılına kadar küresel ısı 
değişiminin 2°C ile sınırlanmasını ge-
rektiriyor. Bunun içinse, sera gazları-
nın emisyonunun 2050’ye kadar %50 
oranında azaltılması gerekiyor. Kar-
bon emisyonlarının daha sıkı regülas-
yonlara tabi tutulduğunu, dolayısıyla 
fiyat mekanizmalarının da buna göre 
katılaşacağını öngörmek hata olmaz.

Ana itici güç: Teknoloji
Uluslararası Ulaşım Forumu’nun tah-
minlerine göre 2050 yılında yolcu 
mobilitesi yüzde 200 ilâ 300 arasında 
artacak. Yük trenlerinin aktivitesin-
de de yüzde 150-250 arasında artış ol-
ması bekleniyor. Bu da, akıllı çözüm-

layacak. Grafen gibi, güç, esneklik ve 
iletkenlik açısından devrim yarata-
cak kadar verimli olan bir madde, bir 
süredir farklı alanlarda deneniyor 
ve taşıtlarda kullanımı da (şu anda 
bataryalar için deneniyor, ancak dış 
kaplama olarak da kullanılması) ya-
kında gerçek olabilir. Materyallerde-
ki değişim, bataryalarda da değişim 
anlamına geliyor, bu da yazının ile-
riki kısımlarında okuyacağınız gibi, 
ulaşımı da etkileyecek.
3D baskının tedarik zincirine katkı 
sağlaması ve yedek parça konusunda 
birçok alanda işleri kolaylaştırması 
bekleniyor. Bunu büyük ölçekte dü-
şünürseniz, merkeziyetçi olmayan bir 
üretim, uluslararası gönderilerin aza-

Değişimdeki önemli faktörlerden biri-
si, teknolojideki değişimi de etkileyen 
mega trendler olacak. Dünyayı köklü 
olarak değiştirecek bu mega trendle-
rin başında ise, şehirlerin mega şehir-
lere dönüşmesi geliyor. 

Trenler yer altına ve üstüne kayacak
Dünyada bu kadar çok şey değişirken, 
iklimin aynı kalacağını düşüneme-
yiz. Uç noktadaki hava koşullarının 
sıklığı ve yoğunluğu artış gösterecek. 
Çok fazla insanın bir arada yaşaması 
da etkilenen insan sayısını artıracak. 
Deniz seviyesinin değişmesi, yoğun 
fırtınaların sıklaşması, demiryolların-
daki altyapı, operasyon ve bakım anla-
yışının da baştan aşağı yenilenmesine 
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larak yerini ülke içi gönderilerin yo-
ğunluğunun artmasına sebep olabilir.

Mega şehirler 
mega bölgelere dönüşecek
Günümüzde nüfusun yaklaşık yarısı 
şehirlerde yaşarken, 2050 yılında 9,5 
milyar kişiye ulaşacak olan dünya nü-
fusunun yüzde 75’i büyük şehirlerde ya-
şayacak. Nüfusun her saniye iki bebek 
doğumuyla büyüyeceği 2050 yılında, bir 
ya da iki mega şehrin birleşimi ile mega 
bölgeler oluşacak ve yüzlerce kilomet-
relik bu bölgelerde 100 milyonlarca kişi 
yaşayacak. Daha çok gelişmekte olan 
ülkelerde yer alan bu şehirlerde ulaşım, 
enerji, su ve telekomünikasyon ağlarını 
oluşturmak için önümüzdeki altı yıl bo-
yunca yaklaşık 240 milyar dolar harca-
nacağı tahmin ediliyor.
Şehirleşmenin yanı sıra, önemli bir 
değişim de demografik olarak yaşa-
nacak. Dünya nüfusu 9,5 milyar kişiye 
ulaşırken, büyüme hâliyle her yerde 
eşit olmayacak ve yavaşlayacak. Nü-
fusun yüzde 20’sinin 60 yaş ve üstü 
olması tasarım ve mobiliteyi etkileye-
cek. Ayrıca nüfusun yarısı orta sınıf 
olacağından, bu da bireylerin seyahat 
için ayırdığı bütçeyi, seyahat mesafe-
lerini ve tercihlerini etkileyecek. 

Hâlihazırda en hızlısı Maglev
Yeni nesil trenler, şimdikine göre 
daha hızlı olacaklar. Bunun en başa-
rılı örneklerinden birisini Maglev adı 
verilen trenlerde görmek mümkün. 
Şimdilik örneği az olan bu trenler, 
manyetik levitasyonla, yani tekerlek 
yerine süper iletken mıknatıslar kul-
lanarak, tabir caizse havada ilerleyen 
vagonlardan oluşuyor. Manyetik çe-
kim kullandığı için son derece yüksek 
hızlara ulaşabilen bu trenler, şimdi-
lik Uzak Doğu’da kullanılıyor. Ancak 
ABD’de Baltimore ve Washington DC 
arasını bağlamak üzere bir Maglev 
treninin inşaatı sürüyor. Japonya’daki 
Maglev’in geçen sene 600 km/sa ile 
hız rekoru kırdığını da hatırlatalım.
Vakum trenler yeni rekoru kırabilir
Bu hız yeterli gelmediyse, vakum tek-
nolojisinden bahsedelim. Bunun üze-
rine farklı çalışmalar yürütülüyor ve 

hızın teorik olarak 4.000 km/saat’e 
ulaşabileceği düşünülüyor. Elbette 
bu insan taşımacılığı için son derece 
yüksek bir hız. Pratikteki hız daha dü-
şük olacaktır. Aslında hazırlanan özel 
tünelin içerisindeki vagonların, tünel 
içindeki havanın vakumlanmasıyla 
hareket ettirilme prensibine dayanan, 
bu sayede de böyle yüksek hızların 
mümkün hâle geldiği bu trenler, bun-
dan bir asırdan öncesine dayanıyor. 
Dünyanın ilk sıvı bazlı roketini üreten 
ABD’li Robert Goddard adlı mühendi-
sin bir çalışması olan vakum tren, bir 
asırdan uzun süre içerisinde birçok 
kez düşünüldü ve farklı prototiplerle 
denendi. Ancak teknolojinin geldiği 
nokta, bu tip bir buluşun gerçeğe dö-
nüşmesi için artık müsait. 
Vakum trenlerin yüksek hıza ulaş-
masında, bu tüneller içerisinde hava 
kalmaması ya da çok az hava kalması 
etkili oluyor. MIT’den Profesör Ernst 
G. Frankel, standart trenlerdeki hızın 
önündeki en büyük engelin hava direnci 
olduğunun altını çiziyor ve havadan kur-
tulduğumuzda, bu problemin de ortadan 
kalkacağını vurguluyor. Frankel ve eki-
binin 90’lı yıllarda yaptığı testler, bunun 
doğruluğunu ortaya koymuştu. Yaklaşık 
800 metre uzunluğundaki bir tünelde 
deneme yapan ekip, işi pinpon toplarıy-
la başlayarak mekanik modellere kadar 
ilerletmiş. Hava dolu bir tüple de karşı-
laştırma amacıyla çalışan ekip, havasız 
tünelde 930 km/saat hızına ulaşırken, 
havalı tüpte hız yarıda kalmış.

Dizelin yerini hidrojen alabilir
Yazıda daha önce hidrojen yakıtları-
nın gelecekte en yaygın yakıt türü ola-
cağının tahmin edildiğini belirtmiştik. 
Hidrojen yakıt hücresi kullanan tren-
lere örnek arıyorsanız, Almanya’ya 
bakın. Tren içerisindeki yakıt hücre-
sinde hidrojen ve oksijeni birleştire-
rek elektrik üreten Coradia iLint treni 
kullanan ülke, testlere 2014 yılında 
başladı. Alt Saksonya, Kuzey Rhine-
Westphalia ve Baden-Württemberg 
eyaletleri arasında kullanılması hedef-
lenen bu trenlerin, 2018 yılında devre-
ye alınması planlanıyor. 
Hidrojen yakıtlı trenler, Almanya’nın 
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yanı sıra, İngiltere ve Çin’de de proje 
hâlinde. Çin, bundan iki sene önce 
Qingdao adlı şehrinde hidrojen ya-
kıtı kullanan bir tramvayı kullanı-
ma sokmuştu. Daha ufak ölçekteki 
çalışmaların başında 2012 yılında 
Birmingham Üniversitesi’nde hazır-
lanan ve çalışır durumdaki hidrojen 
yakıt hücreli lokomotif geliyor. Baş 
araştırmacı Stephen Kent, hidrojenin 
kırsal ve ufak rotalar için ideal oldu-
ğunu söylüyor. 

Bataryalı trenler,
 kırsal bölgeler için uygun
Geleceğin alternatiflerinden birisi 
de batarya kullanan trenler olabilir. 
2015 yılında İngiltere’deki Network 
Rail, ilk batarya destekli yolcu tre-
nini test etmeye başladı. Harwich 
International ve Manningtree istas-
yonları arasında yapılan denemeler 
sonrasında, şirket sözcüsü, trenin 
sessiz ve dizel yakıtlı trenlerden daha 
verimli olduğunu açıkladı. İngiltere, 
testlerini sürdürürken, trenin ne za-
man kullanıma açılacağı konusunda 
bilgi vermiyor.
Bu konudaki bir çalışma da 
Avusturya’da yapılıyor. Bombardier, 
Ocak’ta yaptığı açıklamayla Avus-
turya Federal Demiryolları (OBB) 
ile 1,9 milyar dolarlık bir anlaşma 
imzaladığını duyurdu. Anlaşma kap-
samında, 300 adet Talent 3 treni, 
bölgesel ve kırsal rotada kullanıma 
girecek. 2019 yılında kullanılacak 
bu trenler, çoklu elektrik ünitesi ile 
bataryalı bir sisteme sahipler ve bu 
batarya elektrikli hattın üstündeki 
kablolarla ve elektriksiz hatlardaki 
istasyonlarda şarj edilebiliyor. 
Sıvı doğalgaz emisyonları azaltıyor
Çevreci bir yakıt düşünenler, sıvı do-
ğalgazı (LNG) kullanan trenleri tercih 
edebilirler. Şu anda çift yakıtlı lokomo-
tiflerde kullanılan sistem, Temmuz’da 
Rus Demiryolları, Gazprom, Transmah-
holding ve Sinara Group arasındaki söz-
leşmeyle altyapıya da kavuşacak.
Rusya, 2015 yılında da dünyanın ilk 
LNG kullanan lokomotifi TEM19 ile 
manşetlerde yer bulmuştu. Geçen yılın 
sonunda İspanyol demiryolu işletmecisi 

RENFE de Class 2600 DMU’yu LNG’li eş-
değeriyle değiştireceğini duyurmuştu. 
Şirket, bunu dizel yakıtlı modele karşı 
test etmeyi planlıyordu. Trenin kullanı-
lacağı şebeke ise 20 km uzunluğunda ve 
İspanya’nın kuzeyinde yer alıyor.
Railway Gazette adlı yayına göre, REN-
FE emisyonları 2020 yılında yolcu ba-
şına 20 grama düşürmeyi hedefliyor ve 
dizel yakıt kullanımını 1990’daki yüz-
de 541 oranından bugüne kadar yüzde 
32’ye düşürmüş durumda. 
GE Transportation da Evolution serisi 
lokomotifleri doğalgaz kullanır hâle 
getirmek için dönüştürücü kullanmak 
istiyor. Böylece normalde dizel yakıt 
kullanan Evolution lokomotifler, yüzde 
80 doğalgaz ile çalışabilecek. 

azalmasıyla değişecek ve alternatif 
yakıt biçimleri aranacak. LNG (Sıvı Do-
ğalgaz), hidrojen ve alg gibi yeni yakıt 
teknolojileri, yeni ulaşım metotlarını 
karşımıza çıkartacak. Örneğin atmos-
ferik bir tren yolundaki değişken hava 
basıncı, trenleri hareket ettirmek için 
yeni ve emisyonsuz bir yöntem olarak 
kullanılabilecek. 2050 yılına geldiği-
mizde hidrojenin trenler için ana yakıt 
olacağı tahmin ediliyor. Bu vagonlar, 
nükleer, rüzgâr, güneş, hidroelektrik 
ya da yeni yöntemlerle yapılabilecek 
hidrojen üretimi sonucunda enerjiye 
kavuşacak ve hareket edecekler.
Geleceğin trenleri, aslında bu projek-
siyonlara bakıldığında, bugünden çok 
da uzak bir noktada değiller. Örneğin 

Demiryollarını, 
köprüleri robotlar yapacak
Akıllı robotlar da demiryollarının gelece-
ğinde önemli rol oynayacak. Bundan 20 
sene önce delinemeyen dağların içinden 
geçebilen yollar için, gelecekte daha az 
işçi, daha çok robot kullanacağız. Robotlar 
sadece dağları delmek ya da tren yollarını 
döşemekte değil, bunların geçebileceği 
köprüleri yapmakta da kullanılacaklar. 
Nüfusun ve tüketimin artması, enerji ve 
kaynaklara olan ihtiyacı da artıracaktır. 
2050 yılına geldiğimizde, küresel kay-
nak tüketiminin neredeyse üçe katla-
narak, yılda 140 milyar tona çıkması 
bekleniyor. 
Bugünün petrol zengini bölgelerin-
deki enerji odağı, petrol miktarının 

hâlihazırda Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag’da ve Kanada’nın Vanco-
uver şehirlerinde sürücüsüz trenler 
bulunuyor. Zaten, sistemler şu anda 
otonom çalışmaya müsait, ancak ka-
pıları açıp kapatmak, acil bir durumda 
yapılacak müdahaleleri gerçekleştir-
mek gibi işlemler için bulunuyorlar. 
Londra, bu sistemi şehir içi ulaşım 
altyapısına entegre etmek istiyor. 
2022 yılında 250 tam otonom treni 
birleştirerek yeni bir metro sistemi 
kurulması hedefleniyor. Diğer yandan, 
Honolulu ise ilk tam sürücüsüz demir-
yolu ağını kurmak için çalışıyor. Böyle 
bir değişim, çalışan maliyetini yüzde 
70 azaltırken, yolcu kapasitesinin de 
yüzde 6 oranında artırabilecek. 

Akıllı robotlar 
da demiryollarının 

geleceğinde önemli 
rol oynayacak. 

Bundan 20 sene 
önce delinemeyen 

dağların içinden 
geçebilen yollar için, 

gelecekte daha az 
işçi, daha çok robot 

kullanacağız.
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YENİ FENOMEN
İNTERNET DİZİLERİ

/haber /haber

Dünyadaki internet dizileri akımı 
Türkiye’ye de sıçradı. Artık birçok 
yapımcı televizyon dünyası yerine 
internet üzerine yatırım yapıyor. 
Nedeni ise Y ve Z kuşağının 
internet bağımlılığının her geçen 
gün artması ve sansürsüz dizi keyfi. 
YAZI: BERİL ŞEN   

S
on aylarda internet dizile-
rinin sayısı giderek artı-
yor. Kadrolarında sinema 
ve tiyatro dünyasının ünlü 
simalarının oynadığı dizi-

ler mil- yonlarca kişi tarafından 
izleniyor.  Puhutv, BluTV ve Youtube 
gibi platformlarda yayınlanan her 
bir yapım milyonlarca kişi tarafın-

dan izleniyor. Türkiye’deki inter-
net kullanıcı sayısı düşünüldü-

ğünde finansal açıdan 

iştah kabartan bir pazar 
söz konusu diyebiliriz. Peki 
bu değişimin altında ne yatıyor? 
Yapımcılar neden internet dizileri-
ne yatırım yapıyor? Geleneksel TV 
izleyicisi internete mi kayıyor? Bu-
nun için internet dizilerinin tarihine 
bakmakta fayda var.  
İnternet dizilerinin dünyadaki ön-
cüsü ABD’li film, dizi yapım ve iz-
leme platformu Netflix. Türkiye’de 
ise son dönemde Puhutv ile BluTV 
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TÜRKİYEDE EN ÇOK İZLENEN İNTERNET DİZİLERİ  

Fİ :  Azra Kohen’in çok satan üçlemesi 
Fi, Çi, Pi’nin ilk kitabından uyarlanan dizi 
“Puhu TV”de ücretsiz olarak sunulu-
yor. 60’ar dakikadan oluşan Fİ, 12’nci 
bölümde sezon finali yaptı, birinci 
sezonu tamamlandı. Oyuncu kadro-
sunda Ozan Güven, Seranay Sarıkaya, 
Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, 
Büşra Develi ve Osman Sonant gibi 
Türkiye’nin en ünlü isimleri rol alıyor. 
Ayrıca Cem Yılmaz, Özge Özpirinçci, 
Songül Öden de konuk oyuncu olarak 
yer alanlar arasında. Ay Yapım imzalı 
dizide psikiyatrist ve ekranlarda ünlü-
leri tedavi eden çok başarılı bir program 
sunucusu olan Can Manay ile çevresin-
de yaşanan olaylar anlatılıyor. Yaptığı 
işle tezattır ki akıl hastası Can, geçmi-
şinde büyük sırlar barındırdığı gibi 
modern dans öğrencisi Duru’ya sap-
lantılı ölçüde aşık. Duru ise beraber 
yaşadığı Deniz karakterini seviyor ve 
bir yerden sonra kimin kiminle ilişkisi 
olduğu enteresanlığa doğru yol alıyor. 
Dizinin hayranlarına göre yapımın tut-
masının nedeni bol entrika, gerilim, 
cinayet, sürprizler ve iyi oyunculuk. 
‘Fi’nin ilk dokuz bölümünün 50 milyon 
kez izlendiği belirtiliyor.

MASUM: Emekli Komiser Cevdet, karısı 
Nermin ve şizofreni hastası oğulları 
Tarık, şehirden uzak küçük bir sahil 
kasabasında yaşamını sürdürürken polis 
Yusuf kasabaya geliyor. Ardından ailenin 
yaşantısına dahil oluyor. Yusuf’un amacı 
bir cinayeti çözmek, Cevdet’in amacı da 
oğullarını adaletten korumak. Geçmiş ve 
günümüz arasında bağ kurarak ilerleyen 
polisiye dizide, flashback’ler olayların 
gizemini barındırıyor. Öldürülen bir eski 
eş, kaçak bir ağabey, sorunlu bir evlilik, 
takıntılı anne ve baba… Masum’un oyun-
cu kadrosunda Haluk Bilginer, Nur Sürer, 
Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, 
Tülin Özen, Bartu Küçükçağlayan, Meh-
met Özgür gibi sinemanın ve tiyatronun 
duayen oyuncuları var. 60 dakikalık 8 
bölümden oluşan dizinin ilk sezonu 

tamamlandı. Dizinin yönetmeni Seren 
Yüce’nin açıklamalarına göre, ikinci 
sezon onayı da alındı. BluTV platfor-
munda izleyiciyle buluşan Masum’un şu 
zamana kadar kaç kişi tarafından izlen-
diği bilinmiyor ancak aylık 9,90 TL öde-
yerek abone olunan platformun iddialara 
göre 30 bin civarında abonesi bulunuyor.

GÖRÜNEN ADAM : Bilimkurguyla komedi-
nin iç içe geçtiği dizide, yalnızca aynaya 
bakıldığında görünen bir adamın 
İstanbul’da geçen hikayesi konu ediliyor; 
absürt espriler üzerinden ilerleyen dizinin 
sonraki bölümlerde kötüler ve diğer yan 
karakterler ortaya çıkıyor. Bir döneme 
damgasını vuran Leyla ile Mecnun ve Beş 
Kardeş gibi genç kitleye hitap eden dizile-
rin yönetmeni Onur Ünlü’nün yazıp kame-
ra arkasına geçtiği yapım, özel bir banka 
tarafından finanse ediliyor. Dizinin başrol-
lerinde Erkan Kolçak Köstendil, Selim 
Bayraktar, Ece Dizdar ve Osman Sonant 
rol alıyor. Diziyi izlemek için Görünen 
Adam’ın Youtube kanalını takip edebilir-
siniz. Kanalın abone sayısı şu an 211 bin. 
15’er dakikadan oluşan 9 bölümün top-
lam izlenme sayısı ise 6 milyon 500 bin. 

gibi platformlar kurularak ken-
di dizilerini yayınlamaya başladı.  
Youtube’da da yeni yeni kısa diziler 
yayınlanır oldu. En çok izlenenler-
den biri Görünen Adam.  Türkiye’de 
çoğu kişi BluTV'de yayınlanan Ma-
sum dizisi ile "internet dizisi" kav-
ramıyla karşılaştı. Ancak bunun 
öncesi yok değil. 2013, 2014 yılla-

mış oldu. Aslında artan sadece bu 
değildi, ülke genelinde "televizyon 
dışında başka platformlar da dizi 
yapabilir ve ünlü oyuncular gerçek-
ten bu dizilerde oynayabilir" algısı 
sonunda yaratılmış oldu. İnternet 
dizisi kavramının ete kemiğe bü-
rünme hali ise Fi dizisi sonrasında 
ortaya çıktı. Azra Kohen’in Fi, Çi, Pi 

rında  YouTube dizilerinin dünyada 
yavaş yavaş popülerleşmesi ile ül-
kemizde de bu konuda birkaç giri-
şim olmuş. Ne var ki birkaç bölüm 
sonra final yapmak zorunda kalmış 
çoğu. İnternet dizi tarihine bakılır-
sa birçok deneme var bu kapsamda.  
Ancak bunları daha önce duyma-
mamızın sebebi oldukça düşük büt-

üçlemesi Fi adıyla dizi olarak uyar-
landı. Puhu TV’de yayınlanan, Sere-
nay Sarıkaya, Ozan Güven ve Meh-
met Günsur'un oynadığı dizi Fi, ilk 
yayınlandığı günden itibaren rekor 
izleme oranına ulaştı.  
İnternet dizilerinin rağbet görmesi-
nin altında hiç şüphesiz yeni neslin 
televizyon yerine internete ilgi duy-

çelerle çekilmeleri ve ünlü oyuncu-
ların oynamaması. 
Masum dizisinin bilinirliği ise ünlü 
oyuncuların oynaması ve büyük bir 
bütçe ile çekilmesinden ileri geli-
yor. Ocak 2017’de yayına başlayan 
dizi kısa sürede çok sayıda izlen-
me sayısına ulaştı. Dizi sayesinde 
BluTV'nin bilinirliği de oldukça art-

ması yatıyor diyebiliriz. Bir diğer 
etkende sansürsüz dizi izleme key-
fini internet ortamında bulma şansı. 
Ancak geleneksel dizi izleyicisi in-
ternete kayar mı diye sorarsak işte 
bu biraz zor. Bunun için belki birkaç 
yıl daha geçmesi gerekiyor. Kemik-
leşmiş izleyicinin henüz tv dizlerini 
bırakmaya hiç niyeti yok.  

“İnternet dizi tarihine 
bakılırsa birçok 

deneme var.  Ancak 
bunları daha önce 

duymamamızın 
sebebi oldukça 

düşük bütçelerle 
çekilmeleri ve 

ünlü oyuncuların 
oynamaması.”



MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN YOLU 
'YAPAY ZEKA'DAN 
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A
pApple'ın Siri'si, Amazon 
Tap'in Alexa'sı ve Web sitele-
rindeki Chatbotlarla “Yapay 
Zeka (Artificial Intelligence 
– AI)” teknolojisi pek çok ku-

rumsal ve müşteriye dönük uygulama-
lara ve günlük cihazlara entegre olmaya 
başladı. Yakın gelecekte yapay zekanın 
günlük hayatımızdaki etkisinin özellikle 
de müşteri deneyimi yönetiminde (CEM) 
çok daha fazla artması bekleniyor.
Defne Telekomünikasyon Genel Müdürü 
Oğuz Haliloğlu, “Telekomünikasyon sek-
törüne şöyle bir göz atarsak, günümüz 
mobil operatörlerinin çoğunun en yeni 
teknolojileri hayata geçirdiklerini; yeni 
çağrı merkezleri, yeni uygulamalar, yeni 
hizmetler ve benzeri iletişim ağlarını oto-
masyon ürünleriyle geliştirdiklerini görü-
yoruz. Ancak bu yenilikler operasyon ma-
liyetlerini düşürmesine rağmen müşteri 
deneyimi yönetiminin zarar görmesine 
neden oluyor. Dağınık departmanlar ve 
sistemler, birden fazla kanaldan ve müş-
teri temas noktasından gelen verilerin 
entegrasyon zorluğu, kişiselleştirme ve 
toplanan veri kalitesindeki eksiklik müş-
teri ile olan iletişimi dolayısıyla müşteri 
memnuniyetini azaltıyor. ‘Yapay Zeka’ 
kullanımı, bu noktada mobil operatörlerin 
müşteri deneyimini geliştirme, memnu-
niyeti artırma, abonelerle akıllı, öngörücü, 
ölçülebilir ve daha kişiselleştirilmiş etki-
leşim kurmaları için mükemmel bir fırsat 
sağlıyor.” açıklamasında bulundu.

Yapay zeka, 
mobil kullanımda avantaj sağlıyor

“Yapay Zeka” kullanımı abonelere mobil 
iletişim ağındaki self servis işlemleri, ki-
şiselleştirilmiş hizmetler, öngörülen hiz-
metler ve teklifler, yeni servis buluşları ve 
geliştirmeler, geliştirilmiş ve sanal müşteri 
temsilcileri gibi alanlarda avantaj sağlıyor.
Mobil operatörlerin günümüz rekabet 
koşullarına ayak uydurma yolunun fiyat 
ve kaliteden geçtiğini belirten Haliloğ-
lu, yapay zekanın bu noktada ilerisi için 
kilit rol oynadığını ifade etti. Haliloğlu, 
"Mobil operatörlerde 'Yapay Zeka' kulla-
nımı abonelerin davranış ve ihtiyaçlarını 
daha derin analiz etmeyi sağlarken, aynı 
zamanda kişiselleştirilmiş hizmetleri ve 
geliştirilmiş müşteri temas noktaları sa-
yesinde abone sadakatinin de artmasını 

sağlıyor. Gelecekte 'Yapay Zeka' yeni veri 
noktaları yaratırken, yenilikçi servisle-
rin geliştirilmesini ve bu yeni servislerin 
kişilere uygun pazarlanmasını sağlaya-
cak" açıklamasını yaptı.

Yapay zeka müşteri sadakatinin 
artmasında etkili oluyor
Müşteri odaklı Yapay Zeka, mobil ope-
ratörlere müşteri sadakatinin artma-
sının yanı sıra abone verilerinin OTT 
oyunculardaki gibi toplanması, detaylı 
segmentasyon ve analizinin yapılması 
ve gerektiğinde bu datanın başka oyun-
culara da pazarlanarak yeni gelir elde 
etme ve kendi servislerini ayakta tutma 
açısından da büyük avantajlar sağlıyor.

Mobil operatörlerde 
yapay zeka kullanımı 

müşteriye memnuniyet, 
operatörlere de büyük 
avantajlar sağlayacak. 

Apple’nin Siri’si iyi bir örnek 
olarak karşımızda duruyor. 

DEFNE HAKKINDA

Kurulduğu 1996 yılından itibaren ileti-
şim ağları için telekom çözümleri, yazı-
lım ürünleri ve hizmetler sağlayan 
Defne, kendi dalında önde gelen global 
bir firmadır. Defne’nin sunduğu yenilikçi 
çözümler abone deneyimini arttırırken, 
mobil operatörlerin ve servis sağlayıcı-
larının her potansiyel çağrıyı başarıyla 
sonlandırarak gelire dönüştürmelerini 
sağlar. Farklılaşmış yenilikçi ürün port-
föyüyle mobil pazarlama, çağrı 
tamamlama, mesajlaşma, roaming, 
filtreleme ve OSS/BSS çözümleri 
sunan Defne, ürünlerini profesyonel ve 
yönetilen servis hizmetleriyle destek-
ler. Orta Asya’dan Orta Doğu’ya, Asya-
Pasifik Bölgesi’nden Afrika’ya, 
Avrupa’dan Güney Amerika’ya 20’den fazla 
ülkede 500 milyonun üzerinde aboneye 

servis veren 25’ten fazla mobil operatör, 
Defne’nin çözümleri ve hizmetleri ile 
abone sadakatini ve yıllık gelirlerini art-
tırmaktalar. Yetenekli insan kaynakları-
nın zenginliği ve IN, IVR, mesajlaşma 
alanlarındaki uzmanlığı, Defne’ye mev-
cut müşteri altyapısı ile hızla entegre 
olabilecek güvenilir ve ölçeklenebilir 
çözümler sunma imkanı verir. Şirket 
merkezi İstanbul, Türkiye’de bulunan 
Defne’nin Dubai, BAE ve Noida, 
Hindistan'da da ofisleri bulunmaktadır. 
Defne birden fazla yılda Deloitte Tekno-
loji Fast 500 EMEA ve Deloitte Teknoloji 
Fast 50 Türkiye programlarında sırala-
maya girmiştir. Defne GSM Association 
(GSMA) üyesidir. Defne ve çözümleri 

hakkında detaylı bilgi için www.defne.com.
tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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UÇAK 
HASTALIKLARI

Sık sık seyahat ediyorsanız ve 
uçak yolculuğu ilk tercihiniz ise 

bu haberi okumanızda fayda 
var. Öyle ki uçak yolculuklarında 

ortaya çıkan rahatsızlıklar bir 
gün sizin de başınıza gelebilir.

YAZI: BERİL ŞEN   
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İ
ş, tatil, gezi gibi nedenlerle yapı-
lacak seyahatler için mesafeleri 
kısaltan en hızlı yol uçak yolcu-
lukları. Ülkemizde de özellikle son 
yıllarda ekonomik anlamda sunu-

lan cazip fırsatlar sayesinde hem uzun 
hem de kısa mesafe yolculuklarda uçak 
kullanım oranları giderek artıyor. Ama 
ne yazık ki uçak yolculukları bazen çe-
şitli sağlık sorunlarını da beraberinde 
getirebiliyor. Öyle ki sadece uçuşta or-
taya çıkabilecek rahatsızlıklar bile var. 
Ancak bu rahatsızlıklar gözünüzü kor-
kutmasın. Alınacak önlemler sayesinde 
uçuşu keyifli hale getirmekte mümkün.  

JET-LAG SENDROMU: Uçakla yapı-
lan yolculuklar esnasında yaşanan 
ve vücut üzerinde belirli etkileri olan 
değişimlere Jet-Lag sendromu denili-
yor. Bir başka ifadeyle Jet-Lag; uçakla 
seyahat esnasında dünyanın zaman 
dilimleri geçilirken insan vücudunun 
bu hızlı zaman değişimine adapte 
olamaması. Kısaca, yerel saatle bey-
nimizin hipotalamus bezi tarafından 
düzenlenen vücudun biyolojik saati-
nin uyumsuzluğu olarak da biliniyor. 
Araştırmalar, özellikle bu durumun 
batıdan doğuya doğru uçuşlarda daha 
çok ortaya çıktığını gösteriyor. Yine, 
yapılan araştırmalara göre uzun sü-
reli gündüz uçuşlarında bu problem, 
gece uçuşlarına göre daha fazla. Jet-
Lag, gençlerde ve çocuklarda daha az 
görülüyor. Bunun sebebi, gençlerin 
değişimlere yaşlılara nazaran daha 
çabuk adapte olması.

2-EKONOMİK SINIF SENDROMU (DE-
RİN VEN TROMBOZU): Ekonomik sınıf 
sendromu olarak bilinen ve kıtalar ara-
sı uzun uçuşlarda oluşan bu rahatsızlık, 
sadece uçak yolcuları için değil, çok 
uzun süre hareketsiz kalarak özellikle 
bacaklardaki kan akımını yavaşlatan 
oturuş pozisyonlarında mecbur kalınan 
otobüs veya benzer durumlarda da söz 
konusu olabiliyor. Uzun süre hareket-
siz kalma sonucu, kan akımında yavaş-
lama ile pıhtının oluşması ve pıhtının 
hayati damarlarda tıkanıklık meydana 
getirerek ölümlere sebep olmasıyla ra-
hatsızlık ortaya çıkıyor. En ciddi komp-

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU: 
Hızlı yükselme esnasında atmosfer ba-
sıncının azalması, mide ve bağırsaklar-
daki gazların genişlemesine sebep olur. 
Bu genişleyen gazlar da şişkinlik ve şid-
detli ağrı meydana getirir. Ağrı, refleks 
olarak hipertansiyona ve baygınlığa 
sebep olabilir. Genişleyen gazlar geğir-
me ve yellenme ile atılmazsa diaframı 
göğüse doğru iterek yukarı kaldırır ve 
solunum güçlüğüne sebep olur. Uçak 
içinde gezinme gazların atılmasında ge-
nellikle yardımcı olur. Uzun süreli uçuş 
yapacak olanların gaz yapıcı gıdalar-
dan kaçınması gerekir. Ayrıca tırmanış 
(yükseliş) esnasında sakız çiğnemekte 
hava yutulmasına sebep olur.

BEND HASTALIĞI: Yüksek irtifada 
omuz, diz, ayak bileği gibi büyük ek-
lemlerde şiddetli ağrılar olur ve eklem 
hareketi azalır. Ağrının meydana geldi-
ği yüksekliğin altına inilmesi genelde 
ağrının azalmasını veya tamamen geç-
mesini sağlar. 

CHOKE: Ender oluşur fakat çok tehli-
kelidir. Yüksek irtifada gelişir ve akci-
ğer kılcal damarlarında hava kabarcığı 

likasyon ise Pulmoner Emboli denen 
ve şiddetli göğüs ağrısı, zorlu nefes, hi-
pertansiyon ve şok ile karakterize olan 
akciğer damarlarının tıkanma hali. 
Beyin damarlarının tıkanması sonucu 
felç, kalp damarlarının tıkanması so-
nucu kalp krizi de olabiliyor. Fakat tüm 
bunların olabilmesi için bazı faktörle-
rin rolü söz konusu. Örneğin vücudun 
susuz kalması, diyabet, hamilelik, yaşlı-
lık, bacaklarda daha önceden geçirilen 
travma vs. gibi etkenler bu hastalığı 
tetikleyebiliyor. 

UÇAK TUTMASI-HAREKET HASTALIĞI 
(MOTION SICKNESS): Hareket has-
talığı olarak da adlandırılan araç tut-
ması, kısa bir otobüs yolculuğundan, 
saatler süren şehirlerarası yolculukla-
ra kadar her yerde karşımıza çıkabili-
yor. Denge sistemi ile beyin arasındaki 
farklı iletiler nedeniyle meydana ge-
len araç tutması, çoğunlukla yolculuk 
sırasında oluşuyor. Ancak, bunun et-
kileri kimileri için seyahat sonrasın-
da da devam edebiliyor. Her ne kadar 
ciddi sonuçlara yol açmasa da bazı ki-
şiler için seyahat kalitesini bozan araç 
tutmasının belirtileri; mide rahatsızlı-
ğı, solukluk, baygınlık hissi, soğuk ter-
leme, aşırı tükürük ifrazatı, bulantı, 
kusma ve bitkinlik olarak baş gösteri-
yor. Bu belirtilerin şiddeti, kişinin has-
sasiyeti ve çevresel uyaranlara bağlı 
olarak değişiyor. Yolcu uçaklarında 
böyle bir durum meydana geldiğinde 
hasta sırt üstü yatırılır hareket etme-
mesi sağlanır ve yüzüne serin hava ve-
rilmesi faydalı olur. Bu gibi hassasiyeti 
olanların, uçağın orta yerini tercih et-
meleri daha faydalı olabiliyor. 

HİPOKSİ: Vücudun kan, hücre ve 
dokularında oluşan oksijen eksikli-
ği sebebiyle vücut fonksiyonlarında 
meydana gelen bozulma hali. Çeşitli 
sebeplerden meydana gelebiliyor. 
Uçuşta en çok karşılaşılan sebep, ak-
ciğerin hava keseciklerindeki oksijen 
parsiyel basıncının azalması olarak 
tarif ediliyor. Bunun da sebebi, bulu-
nulan ortamdaki oksijen basıncının 
azalmış olması. Hipoksi, herhangi bir 
belirti vermeden başladığında uçucu-

olduğunu gösterir. Belirtileri; göğüs ke-
miği altında derin ve şiddetli ağrı, kuru 
öksürük, solunum bozukluğu, endişe ve 
boğulma hissi, terleme, solgunluk, bit-
kinlik, şok ve şiddetli olaylarda morar-
ma görülebilir. Derhal alçalmak gerekir 
belirtiler alçalmakla azalır. 

BAROTİTİS MEDİA: Uçuş esnasında sık 
sık orta kulak havasının hacminde de-
ğişiklikler meydana gelir. Tırmanışta 
(yükselirken) orta kulaklarda bir prob-
lem olmamasına rağmen, en büyük 
problem alçalış esnasında meydana 
gelir. Yükseldikçe orta kulakta genişle-
yen hava östaki kanalından atılır, atıl-
madan önce kulak zarı dışa doğru itilir 
ve bir dolgunluk hissi alınır, arkasından 
havanın östaki kanalından atılması ile 
klik diye bir ses duyulur, böylece kanal 
açık olduğu için orta kulak basıncı ile 
yüksekteki dış hava basıncı birbirine 
eşitlenmiş olur. Alçalışta ise bu basınç 
eşitlemesi işlemi otomatik olarak ya-
pılamaz yükselirken orta kulaktaki po-
zitif basınçlı havanın dışarı atılmasını 
sağlayan östaki kanalı, alçalışta bir valf 
vazifesi görme özelliği nedeniyle, orta 
kulağa hava girişini engeller. Böylece 
alçalma esnasında dış hava basıncı git-

lar için çok tehlikeli. Şahıs hiç bir şe-
yin farkına varmadan hipoksi olabilir. 
Kendi performansının bozulduğunu 
anlayamaz ve düşünce yavaşlar, ya-
pılan hesaplamalar yanlış olur, hafıza 
zayıflar, reaksiyon süresi uzar, solu-
num adedi ve derinliği artar, zihin bu-
lanıklığı ve muhakeme zayıflığı gibi 
belirtiler meydana gelir. Tedavi için 
oksijen soluması ve sebebe göre uy-
gulama yapılır.

tikçe arttığı ve orta kulakta ise basınç, 
yükseliş esnasında azalmış olduğu için, 
kulak zarı içeri doğru itilir. Kulaklarda 
bir dolgunluk hissi, işitmenin azalması 
ve ağrı şeklinde olan bu belirtilere ba-
rotitis media (esr block) denilir ve çok 
şiddetli durumlarda kulak zarı yırtıla-
bilir. Bu durumun oluşmaması için orta 
kulak basıncı ile dıştaki hava basıncı-
nın dengede tutulması gerekir. Bunu 
sağlamak için de alçalmaya başlanıldı-
ğı andan itibaren havanın östaki kanalı 
vasıtası ile orta kulağa itilmesi gerekir. 
Bu maksatla esneme ve yutkunma ha-
reketleri yapılır. 

BAROSİNÜZİTİS: Sinüsler yüz ke-
mikleri içindeki havalı boşluklar olup 
birer ince kanal ile burun boşluğuna 
açılırlar. Normal şartlarda sinüslerin 
içindeki basınç, dış basınca eşittir. 
Basınç değişiklikleri ile doğrudan il-
gili olan bu sinüslerin kaslar üzerinde 
olanlarına Frontal Sinüs, burnun her 
iki yanında yüz kemiği içinde olanlara 
Maxiller Sinüs denir. Normalde yükse-
liş ve alçalış esnasında kanalları vası-
tasıyla hava sinüslerden dışarı çıkarak 
veya içeri girerek basınç farkı eşitlenir 
ve bir problem yaşanmaz. Fakat sinüs 
kanalı iltihap vs. gibi bir nedenle tıkalı 
ise yükseliş esnasında genişleyen hava 
dışarı atılamadığı için içeride yükselen 
hava basıncı nedeni ile ağrı olur, fakat 
ağrı daha çok, orta kulakta olduğu gibi 
alçalış esnasında olur. Dış basıncın art-
ması ve sinüs içinde kanal tıkanıklığı 
nedeni ile hava girememesinden dolayı 
basınç azlığından kaynaklanan basınç 
farklılığı sebebi ile çok şiddetli ağrı olur. 
Bu duruma Barosinüzitis  denir.

BARODONTALGİA: Barometrik basınç 
değişikliklerine bağlı olarak meyda-
na gelen diş ağrılarına Barodontalgia 
denir. Diş pulpası enfeksiyonu ve pe-
riodontal apse olduğu zaman ve ayrıca 
kaide maddesi yerleştirilmeden yapı-
lan dolgulu dişlerde meydana gelir. Bu 
ağrılara, normalde vücut sıvılarında 
erimiş halde olan Azot gazının, sürat-
li yükseliş anında dokular içinde gaz 
kabarcığı haline geçmesi ve yaptığı ba-
sınç etkisi neden olur.

Eğer sizi uçak 
tutuyorsa, bulantıya 

karşı uçağın orta 
kısmını tercih 

etmelisiniz. Emboli 
riski olanların ise, 
vücutlarını susuz 

ve hareketsiz 
bırakmaları 

gerekmektedir.
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S
osyal medya hesaplarının 
etkin bir şekilde kullanıl-
masıyla, devlet adamların-
dan tutun da ünlülere dahi 
bir tıkla ulaşılabilir hale 

geldik. Twitter, İnstagram veya Face-
book hesaplarından istediğimiz bir 
isme ulaşmamız artık çok daha kolay. 
Yardıma ihtiyaç duyan birçok kişi 
içinse bu mecralar en önemli iletişim 
aracı.  Ünlülerde sosyal medyanın gü-
cünün farkında. Kimi bu mecraları 
kazanç kapısı haline getirirken kimi 
ünlü isimde yardımlaşmayı bu sayede 
geliştiriyor. Bu kapsamda ünlülerin 
büyük bölümü zor durumda, muhtaç 
olan insanlara sosyal medya üzerin-
den ulaşarak yardım eli uzatıyor. Ka-
zandıkları paralar ile kendi yardım 
derneklerini kuranlardan çeşitli der-
neklerin kampanyalarında aktif ola-
rak görev alanlara kadar birçok ünlü 
isim sosyal sorumluluk projelerinde 
yer alıyor. Kimisi çocuklar üzerine yo-
ğunlaşırken kimisi de doğa ve hayvan-
larla ilgili projelere ağırlık veriyor. 
İşte duyarlı ve yardımsever  ünlüler.

Lüks arabalar, 
ışıltılı bir dünya, 

pahalı markalar, mücev-
herler, yatlar, katlar… 

Ünlüler dünyasını 
düşündüğümüzde 

aklımıza ilk gelen ve 
bizi cezbeden lüks 

yaşamları.  Ancak bu 
ışıltılı dünya içinde 

sanatçı duyarlılığıyla 
hareket eden birçok 

ünlü isim de var. 
Kazandığını paylaşarak 

çoğaltan birçok ünlü 
isim sivil toplum örgüt-
lerinde gönüllü faaliyet 

sürdürürken; kimi, 
dernek çatısı altında 

ihtiyaç sahiplerine 
yardım eli uzatıyor. 

YAZI: BERİL ŞEN   

YARDIM 
GÖNÜLLÜSÜ 
ÜNLÜLER
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SEZEN AKSU
KARDELENLER İÇİN

Minik Serçe lakaplı ünlü 
sanatçı Sezen Aksu ise 

kız çocuklarının eğitimi 
konusunda oldukça 

hassas. Geçtiğimiz yıllarda 
Turkcell’in hazırladığı 

“Kardelenler” isimli projeye, 
hazırladığı şarkılar ve 

sesiyle destek veren ünlü 
sanatçı doğudaki kız 

çocuklarının eğitimi için 
çalışıyor.  

ANGELINA JOLIE
BARIŞ ELÇİSİ, İYİLİK 

MELEĞİ
Yardım konusunda en duyarlı 

isimlerin başında şüphesiz 
dünyaca ünlü yıldız Angelina 

Jolie geliyor. Amerikalı 
oyuncu, kendi derneklerinin 

haricinde 27 derneğe de destek 
veriyor. Eski eşi oyuncu Brad 

Pitt ile kurduğu Jolie-Pitt 
Vakfı bugüne kadar yardım 

kuruluşlarına 6,5 milyon dolar 
bağışta bulunmuş. Bağışlardan 

en büyük payı ise Küresel 
Sağlık Komitesi’nin Etiyopya’da 

açtığı 2 milyon dolarlık klinik 
alıyor. Ülkemizde mülteci 

kamplarını da sık sık ziyaret 
eden Jolie, yardımseverlikte ilk 

sırayı kimseye kaptırmıyor.

GÜLBEN ERGEN 
ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE…
Dernek konusunda ön sırada 
yer alan ünlü isimlerden biri 
Gülben Ergen. Sanatçının 
2010 yılında kurduğu 
Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 
Türkiye’de okul öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılmasına katkıda 
bulunmayı amaçlıyor.  Sanatçı 
Gülben Ergen öncülüğünde 
başlatılan “Çocuklar Gülsün 
Diye Derneği” şimdiye kadar 
çok sayıda ilde anaokulu 
açtı. 37 anaokulu açan ünlü 
sanatçının hedefi ise tüm 
Türkiye’de okul açmak. İhtiyacı 
olan bölgelerde anaokulları 
açan Ergen için dernek 
faaliyetleri bütün işlerinden 
önce geliyor. 

FULDEN URAS
KELEBEK ÇOCUKLAR İÇİN
Ünlüler dünyası için çocuklar 
her zaman ön sırada. Ünlü 
sanatçı Fulden Uras da kendini 
çocuklara adayan isimlerden.  
2015’te kurduğu Hayaller 
Gerçek Olsa Derneği’yle 
kelebek hastası çocukların 
hayatına dokunuyor. Kelebek, 
bir tür deri hastalığı.  Hastalık 
çok fazla bilinmese de 
Türkiye’de çok sayıda çocuk, bu 
hastalıktan mustarip. Sanatçı 
sosyal medya hesaplarını bu 
amaç için kullanıyor. Uras, 
medikal cihaz gereksinimi ya 
da ameliyat olması gereken 
bir çocuk için instagram 
hesabından duyuru yapıyor. 
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TARKAN
DOĞA İÇİN SÖYLÜYOR

 Aktivist duruşuyla bilinen 
ünlülerden bir diğer isimse 

Megastar Tarkan. Doğa 
Derneği üyesi olan ünlü 

sanatçı 2009 yılında sular 
altında kalan Hasankeyf 

için Orhan Gencebay’la 
birlikte Uyan isimde 

parçayı seslendirmişti. 
Derneğin desteklediği 

okullar için de yardımda 
bulunan ünlü yıldız doğa 

için hem sesiyle hem 
müziğiyle çoğu projede yer 

alıyor.     

ÖMÜR GEDİK
HAYVAN HAKLARININ EN 

ÖNEMLİ SAVUNUCUSU
Gazeteci Ömür Gedik ise 

kendini hayvanlara adayan 
ünlülerin başında geliyor. 

HAÇİKO ismini verdiği derneğin 
başkanlığını yürüten Gedik, 
hayvanlarla ilgili neredeyse 

tüm sosyal sorumluluk 
projelerinde yer alıyor. 

Hayvanları çaresizlikten ve 
ilgisizlikten koruma derneği 

anlamına gelen HAÇİKO 
sayesinde sokak hayvanlarına 

barınak sağlanırken, 
anlaşmalı restoranlardan 

artan yemeklerin hayvanlara 
iletilmesini sağlıyor. Mini bir 

albüm çalışması da olan Gedik, 
albümden elde ettiği geliri de 

derneğe bağışlamıştı.   

MEHMET ALİ ERBİL
AKÜLÜ SANDALYE 
İÇİN EKRANLARDAN 
YARDIM TOPLUYOR
Çok az insanda rastlanan 
Kaçış Sendromu 
hastalığıyla mücadele eden 
ünlü şovmen Mehmet 
Ali Erbil, uzun bir süredir 
Türkiye Omurilik Felçlileri 
Derneği’ne destek olmaya 
çalışıyor. Akülü sandalye 
için programlarında yardım 
kampanyaları düzenleyen 
ünlü sunucu ihtiyaç 
sahiplerine ekranlardan 
ulaşmaya çalışıyor.

GAMZE ÖZÇELİK
UMUDA KOŞANLAR DERNEĞİ
 Ülkemizdeki iyilik 
meleklerinden biri de eski 
manken Gamze Özçelik. Sık sık 
Afrika’ya gidip oradaki çocuklarla 
bir araya gelen Özçelik’in yardıma 
muhtaç çocuklar için başlattığı 
projesi kısa bir süre önce 
dernekleşti. İhtiyaç sahiplerine 
organize bir şekilde ulaşmak 
için Umuda Koşanlar Derneği’ni 
Instagram sayfasından duyuran 
eski manken, iyilik yolunda 
önemli işlere imza atıyor. Sosyal 
medya hesaplarının neredeyse 
tamamını yardım işleri için 
kullanan ünlü isim, özellikle 
Afrika’daki yardıma muhtaç 
çocuklar için koşturuyor. 



Bakan Arslan, Muş 
Havalimanı'ndan 
kalkan uçak 
sayısının 14 yılda 
8 kata yakın artış 
göstererek 
330'dan 2 bin 
535'e çıktığını 
açıkladı.

MUŞ HAVALİMANI’NA 
YENİ TERMİNAL BİNASI 

YAPILIYOR

U
laştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Muş Havalimanı 
yeni terminal binası ve 
apron yapımı temel atma 

törenine katıldı. Havalimanında dü-
zenlenen törende konuşan Bakan 
Arslan, 15 yıldır Ak Parti hükümet-
leriyle birlikte ülkede bir kalkınma 
hamlesinin olduğunu belirterek, “Bu 
kalkınma hamlesinden Muş’ta yarar-
lanmıştır. Birçok yerde birçok işi baş-
latıyoruz. Temel atmalara, açılışlara 
yetişemiyoruz.” ifadelerini kullandı. 
15 yılda 26 olan havayolu sayısını 
55’e yükselttiklerini kaydeden Ars-
lan,  “Yılda 35 milyon yolcudan 180 
milyon yolcuya hizmet veren ülke 
haline geldik. Havayolunu halkın 
yolu yaptığımız gibi, 'havayoluyla 
uçmayan kalmayacak' diyerek bu sö-
zümüzü de yerine getirip Türkiye'yi 
dünyanın havacılık merkezi haline 
getirdik. Bunun sonucudur ki artık 
orta-büyük ölçekli havalimanlarıy-
la yetinmeyen, denize havalimanı 
yapan ülke olmaktan öteye giderek 
dünyanın en büyük havalimanını ya-
par hale geldik.” dedi. 

1,9 milyarlık yatırım 
İstanbul’da dünyanın mega projeleri-
ni, Avrasya Tüneli’ni, Osmangazi, Ya-
vuz Sultan Selim köprülerini yapar-
ken, buralardan oluşan katma değerle 
Muşlulara ve diğer insanlara hizmet 
etmeyi hedeflediklerini anlatan Ba-
kan Arslan, bunun sonucu olarak yıl-
da 330 uçağın uçtuğu Muş'un bugün 
2 bin 535 uçağın uçtuğu kent hali-
ne geldiğine dikkati çekti. Muş'tan 
İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya uçak 
seferlerinin yapıldığını anımsatan 
Arslan, gerçekleştirilen yatırımlar-
la yetinmeyerek kent halkına nasıl 
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daha fazla hizmet edebileceklerinin 
gayreti içinde olduklarının altını çiz-
di. Muş'ta çok önemli yol projelerini 
hayata geçirdiklerini, önemli proje-
lerin de devam ettiğini anımsatan 
Arslan, “Palu-Genç-Muş Demiryolu 
projesinin çalışmalarını yürütüyoruz. 
1,9 milyar liralık yatırım.” şeklinde 
konuştu. Muş'ta haberleşme alanında 
da önemli mesafeler kat ettiklerini, 
fiber hatları, baz istasyonu sayılarını 
arttırdıklarını belirten Arslan, 2002 
yılında geniş bant internet abonesi 
yokken bugün 197 bin abonenin bu-
lunduğunu söyledi. 



Birleşmiş Milletler (BM), 
yapay zekayla ilgili 
gelişmeleri ve yaratabileceği 
tehditleri incelemek için 
Hollanda’nın Lahey 
kentinde bir merkez kurdu. 
Merkez, yapay zekanın 
kitlesel işsizlikten, 3. Dünya 
savaşı çıkarma riskine kadar 
bir çok konuyu araştıracak. 
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tırma Enstitüsü’nden strateji da-
nışmanı Irakli Beridze, Toplumlar 
gelişmelere hızla adapte olmazsa, 
bunun istikrarsızlık yaratabileceği 
kaygısını dile getirdi. Yapay zekâ 
bazıları için insanlığın kurtuluş 
yolu, kimilerine göreyse insan ırkı-
nın sonuna giden yolun başlangıcı 
olarak niteleniyor. 

İ
ngilterede yayınlanan Guardian 
gazetesinin haberine göre, Ya-
pay Zeka ve Robotlar adıyla 
kurulan bu merkezde, otonom 
robotlar konusundaki teknolo-

jik ilerlemelerden kitlesel işsizliğe, 
olası riskler araştırılacak.
Hollanda gazetesi de Telegraaf’a 
konuşan BM Suç ve Adalet Araş-
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BM Suç ve Adalet Araştırma 
Enstitüsü’nden Beridze, örgütün sür-
dürülebilir kalkınma hedefleri doğ-
rultusunda somut projeler hedefle-
diklerini, “sohbet kulübünden” ibaret 
olmayacaklarını belirtti. Merkezde 
sivil toplum kuruluşları, hükümetler, 
düşünce kuruluşları ve iş dünyasın-
dan isimlerden destek alınacak. 

7.1 milyon iş tarihe gömülebilir
Dünya Ekonomik Forumu’na göre, önü-
müzdeki yıllarda işgücü piyasasında 
7.1 milyon iş tarihe gömülebilir. PwC 
araştırma şirketinin raporunda da, 
yapay zekanın İngiltere’deki işlerin 
yüzde 30’unu ortadan kaldırabilece-
ği belirtiliyor. Nitekim Almanya’nın 
en büyük bankası Deutsche Bank’ın 
CEO’su John Cryan, yapay zekâ ve oto-
masyon geliştikçe robotların ‘abaküs 
görevi gören’ bazı çalışanların yerine 
geçebileceğini söylemişti. Cryan, “Ban-
kalarımızda mekanik işler yaparak ro-
botlar gibi davranan çalışanlarımız var. 
Yarın bir gün, insanlar gibi davranan 
robotlarımız da olabilir” demişti. Kı-
sacası, teknoloji uzmanı Elon Musk’ın 
uyardığı gibi, “yapay zeka karşımızda-
ki en büyük varoluşsal tehlike” olabilir. 
Stephen Hawking’in dediği gibi, “Yapay 
zeka insanlığın başına gelen en iyi şey 
de olabilir, en kötü şey de” olabilir. 

“Pandora’nın kutusu açıldıktan 
sonra kapatması zor olur”
Kısa süre önce dünyanın önde gelen 
100 robot uzmanı, BM’ye yazdıkla-
rı mektupta şu uyarılarda bulundu. 
Tesla’nın kurucusu Elon Musk ve 
Google’ın satın aldığı yapay zeka şir-
keti DeepMind’ın kurucusu Mustafa 
Süleyman’ın da aralarında olduğu im-
zacılar, öldürme yeteneği olan robot-
ların geliştirilmesinin ve kullanılma-
sının yasaklanmasını talep ederek, bu 
robotların yeni bir silahlanma yarışı 
çıkarabileceğinin altını çizdi.

Nimet mi, tehdit mi?
Yapay zekanın insanlığı 3. Dünya 
Savaşı’na kadar götürebileceği tartışı-
lan bu günlerde, istihdam konusunda 
da teknolojinin bir nimet değil tehdit 
olabileceği endişesi artıyor. BM tarafın-
dan kurulan bu merkez de, robotların 
farklı iş türlerinin ve çalışanların yerini 
alması ihtimalini masaya yatıracak.
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YERLİ AKILLI SAAT PROJESİ: WATCHX  
‘Programlanabilir bir akıllı saat olarak öne 
çıkan watchX, Arduino ve Scratch desteği 
sayesinde dikkat çekiyor. Mustafa Tülü, 
Enes Çaldır, Ömer Özlü ve Gökhan Selamet 
olmak üzere 4 mühendis tarafından 
geliştirilen watchX, Gaziantep Teknopark’ta 
doğan bir proje… Yaklaşık 5 ay içinde 
geliştirilen watchX, temelde saat şeklinde 
bir geliştirme kartı. Herhangi bir kasaya sahip 
olmayan watchX, elektronik kart üzerine 
takılmış bir saat kordonu ile kullanılıyor. 
Programlama konusunda önemli imkânlar 
sunan watchX, sahip olduğu Arduino ve 
Scratch destekleri sayesinde çocukların 
ve gençlerin programlama öğrenmesi için 
oldukça başarılı bir alternatif. Piyasada pek 
çok geliştirme kartı bulunsa da, saat şeklinde 
olması ve ekstra sensör veya güç  kaynağına 
ihtiyaç duymaması ile rakiplerinden ayrılan 
watchX, hayal gücünün sınırlarını zorlamak 
ve programlama yeteneklerini günlük 
hayatında kullanmak isteyen kullanıcılar için 
biçilmiş kaftan. Geliştirme kartı kavramını 
yeni bir boyuta taşımak isteyen watchX, 
elektronik ve programlamanın yanı sıra 3D 
modelleme de öğretmeyi amaçlıyor. 

2
1’inci yüzyıl, tasarım dünyasın-
da fonksiyonelliğin, güvenilir-
liğin ve sürdürülebilirliğin öne 
çıktığı farklı bir döneme işaret 
ediyor. Güneş enerjisiyle çalı-

şan karavanlar, elektrikli jet motoruyla 
tasarlanan uçan taksiler, lüks otomobil 
markalarının elektrikli modelleri ve 
hızla yaygınlaşan elektrikli otobüsler bu 
bakış açısının en önemli yansıması… En-
düstriyel tasarımcılar hedef kitlelerine 
çok daha sürdürülebilir bir dünya bıra-
kabilmek adına farklı bir tasarım vizyo-
nuna yatırım yaparak ilerliyor.

Yakın gelecekte ulaştırma sektörünü 
kapsayan tüm alanlar, tasarım ve üretim 

teknolojilerini sürdürülebilirlik 
vizyonuyla yönetecek

YAZI SELİN AKGÜN
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ÇOK DAHA 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
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UÇAN TAKSİ GİRİŞİMİ LILIUM 
Airbus, Uber ve Google’ın kurucu ortağı Larry 
Page’in desteklediği, Kitty Hawk da dahil bir dizi 
şirket bu alanda çalışmalara devam ediyor. 5 yolcu 
kapasitesine sahip uçak taksi geliştirmek için 
çalışmalar yürüten Lilium da bu girişimlerden biri. 
Daha önce 10 milyon dolarlık yatırım alan Lilium, 
Çinli dev Tencent’in de aralarında bulunduğu yeni 
yatırım turunda 90 milyon dolarlık yatırım alarak 
bu alanda en çok yatırım alan şirket oldu. Lilium, 
dikey kalkış yapabilmesi ve elektrikli jet motoru 
ile uçabilmesi yönünden alanında en farklı 
girişim olarak dikkat çekiyor. Diğer girişimler 
daha çok helikopter teknolojisini kullanarak bu 
alanda bir yer edinmeye çalışırken; Lilium, yeni 
bir teknolojik model ile sektörde lider olmayı 
hedefliyor. Şu anda 70 kişilik bir şirket olan 
Lilium, yeni yatırımlarla beraber büyümeye 
hız vermeyi planlıyor. Havacılık mühendisleri, 
fizikçiler ve bilgisayar mühendisleri ile ekibini 
geliştirmeyi hedefliyorlar. 2015 yılında Münih 
Teknik Üniversitesi’nden dört mezun tarafından 
kurulan Lilium, ilk insanlı testlerini 2019 yılında 
yapmayı hedefliyor ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
de uçan taksi ve nakliye hizmetlerini devreye almayı 
hedefliyor. Airbus, otonom bir pilota sahip uçan 
taksi testlerini 2017 yılı bitmeden yapmayı planlıyor. 
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KAPIYI AÇIK BIRAKTIĞINIZDA 
SİZİ UYARAN AKILLI KİLİT
2017 yılının trendlerinden olan akıllı kilit 
konseptine yeni modeller eklenmeye 
devam ediyor. Akıllı kilit denince akla gelen 
ilk firmalardan olan August, orta segmente 
hitap eden Smart Lock ve üst segment 
için geliştirilen Smart Lock Pro modellerini 
tanıttı. Eski modellerle kıyaslandığında 
güvelik ve pil ömrü anlamında çok daha 
başarılı olan August Smart Lock ve 
Smart Lock Pro, pil ömrünü yaklaşık iki 
katına çıkarmış. August Smart Lock ve 
Smart Lock Pro, sahip olduğu sensörler 
ve DoorSense teknolojisi sayesinde 
kapının kilitlenmemesi durumunda ise 
kullanıcısını uyarabiliyor. DoorSense 
özelliği açık olduğunda akıllı kilitler, kapıları 
otomatik olarak kilitliyor. Smart Lock 
modeli sadece Alexa ve Google Assistant 
desteği sunarken, Smart Lock Pro modeli 
Alexa ve Google Assistant’ın yanı sıra 
Apple HomeKit, Siri ve  Z-Wave Plus 
seçeneklerini de sunuyor. Smart Lock 
modeli 149 dolar fiyat etiketine sahipken, 
daha yetenekli olan Smart Lock Pro 
modelinin satış fiyatı ise 279 dolar.

700 DOLARLIK DİJİTAL KAPI KİLİDİ: OTTO 
Geleceğin akıllı ev konseptinde yer bulan akıllı kilit ve 
anahtar sistemlerine Otto ile bir yenisi daha ekleniyor. 
Bünyesinde Apple eski mühendislerini barındıran 
Kaliforniya merkezli dijital kilit girişimi Otto, girişim ile 
aynı isme sahip olan 700 dolarlık dijital kapı kilidini tanıttı. 
Apple’ın akıllı ev teknolojileri biriminin başında bulunan 
Andrew Burks‘ü bünyesine katan Otto, yüksek fiyatlı bir 
dijital kapı kilidi çözümü sunsa da, anahtar ve güvenlik 
gibi sorunları ortadan kaldırmayı vaat ediyor. Apple’dan 
ayrılmanın zor bir karar olduğunu dile getiren Burks, 
Otto’nun kaçırmak istemediği bir fırsat olduğunun 
da altını çiziyor. Şık ve minimalist tasarımı sayesinde 
dikkatleri çeken Otto, dünyanın en güvenilir kilidi olma 
iddiası ile yola çıktı. Altın, siyah ve gümüş renk seçenekleri 
ile gelen akıllı kilit Otto, yaklaşık 4 yıllık araştırma ve tasarım 
sürecinin ardından geliştirildi. Günlük hayatımızdaki 
pek çok cihaz gibi kapılarımızın da dijitalleşen dünyaya 
uyum sağlamasına yardımcı olacak olan Otto, boyutları 
sayesinde rakiplerinden ayrılıyor. Pazardaki akıllı kilitlerin 
neredeyse yarısı boyutlarında olan Otto, kapınız üzerinde 
oldukça küçük bir alan kaplıyor. Güvenli bir Bluetooth 
yardımıyla akıllı telefonlara bağlanan Otto, oldukça 
kolay bir çalışma mantığına sahip. Dönebilen bir yapıya 
sahip olan Otto, üzerinde LED ışıklar barındırıyor. Kilidi 
açmanız için tek yapmanız gereken akıllı telefonunuz 
yanınızdayken Otto’nun tuş mekanizmasına basmak. 

KABAQ İLE FARKLI BİR YEMEK DENEYİMİ  
Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanarak 
yiyecekleri dijital dünyaya taşıyan Kabaq, yemekleri 
3D olarak tarayarak yiyecek seçme işlemlerini 
kolaylaştırıyor. Restoranlardaki sipariş verme işlemini 
yepyeni bir boyuta taşıyan Kabaq uygulaması, 
mönüdeki yiyecekleri bir tablet veya akıllı telefon 
üzerinden seçmenize olanak tanıyor. 2016 yılında 
Alper Güler ve Caner Soyer tarafından kurulan Kabaq, 
temelde artırılmış gerçeklik teknolojileri ile donatılmış 
bir mönü olarak hizmet veriyor. Hem Android hem 
de iOS platformlarına destek veren Kabaq, New York 
merkezli bir girişim. 200 bin dolarlık tohum yatırımla 
kurulan Kabaq, gelecekte tüm restoranlarda karşımıza 
çıkabilir. Mönüdeki yiyeceklerin 3D görsellerinin yanı 
sıra detaylı bilgilerini de paylaşan Kabaq, yiyeceklerin 
boyutlarından tutun da içindeki malzemelere kadar 
pek çok bilgi veriyor. İleri derece tarama teknolojileri 
kullanan artırılmış gerçeklik uygulaması, yüksek kalite 
3D modeller sunuyor. Kullanıcılarına yiyeceklerinin 
tabaklarında nasıl duracağını detaylı olarak gösteren 
Kabaq, sipariş sonrasında oluşabilecek sorunları 
minimuma indiriyor. İlk etapta sanal ve artırılmış gerçeklik 
gözlüklerinin yaygınlaşması ile yemek sektöründe 
lider çözümlerden biri olmayı hedefleyen Kabaq, mobil 
cihazlarda artırılmış gerçeklik kullanma sorunlarının 
ortadan kalması ile birlikte yüzünü mobil cihazlara çevirdi. 

ROBOT MUHABİRLER: 
DİJİTAL MEDYANIN YENİ YILDIZLARI
Medya sektörü, yapay zeka (AI) kullanım alanının 
artması ile başka bir çağa giriyor. AI artık medya 
kuruluşlarının strateji toplantılarında giderek ağırlık 
kazanan bir konu. Günümüzde haber ajansı Associated 
Press, yayın kuruluşları USA Today ve Washington 
Post, AI teknolojilerinden faydalanarak daha efektif iş 
sonuçları alıyorlar. Örneğin, USA Today kısa videolarını 
oluşturmada AI teknolojisinin nimetlerinden yararlanıyor. 
ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post, AI 
teknolojilerine erken adapte olan medya kuruluşlarından 
biri. Gazetenin kendi geliştirdiği Heliograf ismini alan 
bir robot muhabiri var. Heliograf, bugünlerde şirket 
yöneticileri tarafından ‘en çok sevilen personel unvanını’ 
kazanmış olabilir. Zira gazete Heliograf’ı kullanarak 
geçtiğimiz yıl  850’den fazla makale üretti. Heliograf, 
ilk kez geçtiğimiz yıl Brezilya’da düzenlenen 2016 Rio 
Olimpiyat Oyunları’nda kullanıldı. Öte yandan 2016 ABD 
Seçimleri’nde gazetecilerin yükünü bir hayli hafifletti. 
Seçim Günü, 50 eyaletin tamamında yerel bölgelerde 
yaşayan okuyucular için 500’den fazla güncel raporlama, 
analiz ve haber oluşturdu. 2012 Seçimleri’nde ise 2016 
yılında üretilen haberin yalnızca yüzde 15’i üretilmişti. 
Heligrof’ın yetenekleri hızlı ve çok haber üretme ile sınırlı 
değil. Analiz etme kapasitesi de oldukça yüksek. Öyle ki, 
gazetecilerin göremediği trendleri fark edebiliyor. 
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BMW’NİN TAMAMEN ELEKTRİKLİ 
KONSEPT OTOMOBİLİ: I VISION DYNAMICS
Yıllardır otomotiv sektörünün en yeni modellerini 
ve konsept araçlarını tanıttığı Frankfurt Motor 
Show’da BMW, i Vision Dynamics olarak 
adlandırılan konsept modeliyle dikkat çekti. Bu 
modelin potansiyel olarak Tesla Model 3’e rakip 
olacağı söyleniyor. İnternet sitesinde henüz 

bir konsept olduğu belirtiliyor olsa da araca ait 
bazı detaylar şöyle: Dolu batarya ile 600 km yol 
yapabilen bu model, 200 km maksimum hıza 
ulaşabiliyor ve 0’dan 100’e 4 saniyede çıkabiliyor. 
Yeni tanıtılan bu 4 kapılı araç BMW’nin ilk elektrikli 
otomobili değil. “i” serisinde daha önce i3 ve 
i8 modellerini satışa çıkaran BMW bu araçları 
çok daha niş kitlelere hitap edecek şekilde 

tasarladığı için satış rakamları çok yüksek değildi. 
Yeni tanıtılan i Vision Dynamics ile BMW amiral 
gemisi sportif sedan tarzı ile i3 ve i8 modellerinin 
tam arasında yer alıyor. Uzun süredir elektrikli 
otomobil piyasasının lideri olan Tesla, Tesla 
Model S ile üst segmente hitap ederken en son 
piyasaya sürülen Model 3 ile çok daha geniş bir 
tüketici kitlesine hitap ediyor. 

FORD, OTOMOBİLLERİNİ MICROSOFT 
HOLOLENS İLE TASARLAYACAK
İlk olarak 2015 yılında karşımıza çıkan 
Microsoft’un karma gerçeklik gözlüğü olan 
HoloLens, otomotiv de dahil olmak üzere 
teknoloji ile alakalı pek çok sektör tarafından 
kullanılıyor. Dünyanın en önemli otomotiv 
şirketlerinden olan Ford, otomobillerini 
Microsoft HoloLens ile tasarlayacak. 

Hâlihazırda NASA, Volvo, Audi ve Volkswagen 
gibi önemli kuruluşlar tarafından test edilen 
Microsoft HoloLens, tasarımcıların işini 
oldukça kolaylaştıracak. Microsoft HoloLens 
desteği sayesinde otomobilleri dizayn eden 
tasarımcılar yapmak istedikleri değişiklikleri 
sanal ortamda basitçe yapabilecek. Geçmişte 
ise HoloLens yerine kilden üretilen modellerin 
kullanıldığını ve değişiklikler nedeniyle 

fiziksel modellerin bozulduğunu ekleyelim. 
Kil modellere kıyasla çok daha kolay bir 
kullanım sunan HoloLens, sanal 3D modeller 
oluşturuyor ve tüm tasarımcıların aynı model 
üzerinde bir arada çalışmasına imkan tanıyor. 
Oldukça kullanışlı olan artırılmış ve karma 
gerçeklik teknolojilerini kullanan HoloLens, 
otomotivle sınırla kalmayarak gelecekte pek 
çok farklı sektörde de kullanılabilir. 
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BU KARAVAN 
GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR
Elektrikli otomobillerin çok geçmeden bir 
standart olacağı yavaş yavaş kabul görüyor. 
Birçok farklı endüstri, bu alanda yatırımlarını 
ve çalışmalarını genişletiyor. Yani sadece 
otomobillerle değil; kamyonlar, toplu taşıma 
araçları ve daha fazla alanda değişim 
yaşanıyor. Türkiye’de her ne kadar çok yaygın 
bir karavan kültürü olmasa da dünyanın 
farklı bölgelerinde karavanlar oldukça 

kullanılan araçlar. Elektrikli araç devrimi 
henüz karavanlara yansımamışken Almanya 
merkezli bir şirket, Dethleffs adını verdiği 
güneş enerjisi ile çalışan, elektrikli karavan 
konseptini tanıttı ve karavan dünyasında 
da değişim fitilini ateşledi. Karavanın ihtiyaç 
duyacağı enerjiyi üretmek için mümkün olan 
alanlara yaklaşık 30 metrekare yer kaplayacak 
kadar güneş paneli kuran şirket, buradan 
elde edilen enerji ile karavana güç sağlamayı 
hedefliyor. Yaklaşık 107 beygir gücünde bir 

elektrikli motor kullanan bu elektrikli karavan, 
250 km/s hızına kadar ulaşabiliyor. Tam bir 
kamp aracı olarak tasarlanan Dethleffs, pil 
takımını değiştirmeden yaklaşık 250 bin km 
yol yapabiliyor. Bu da kabaca bin 500 defa pil 
doldurmaya eşdeğer. Yerdeki, duvarlardaki ve 
hatta mobilyaların içerisindeki kızılötesi ısıtma 
panelleri ile ısıyı mümkün olduğunca verimli 
kullanan Dethleffs, aslında içerdeki havayı 
ısıtmak için ek bir enerji harcamadan içerdeki 
kişilerin daha iyi hissetmesini sağlıyor. 

ELEKTRİKLİ OTOBÜS, TEK ŞARJLA GİDİLEN 
EN UZUN MESAFE REKORUNU KIRDI
Kaliforniya merkezli otomobil üreticisi Proterra, 
tamamen elektrikli Catalyst E2 Max modeli 
otobüslerinden birini Indiana’daki Navistar 
Proving Grounds’a götürürken bir rekora imza 
attı. Bataryası dolu şekilde yola çıkan Catalyst 
E2 Max, bataryası bitmeden yani tek şarj ile bin 
772 km yolu tamamlayarak tek şarj ile en uzun 
mesafe giden elektrikli araç oldu. Bir önceki 
rekor bin 630 km ile Schluckspecht E aracına 

aitti. 12 metre uzunluğundaki otobüs, deneme 
amacıyla 660 kWh’lik bir pil ile donatılmış ve 
şirketin açıklamasına göre Proterra’nın yüksek 
hızlı şarj sistemini kullanarak 1 saat içerisinde 
tamamen şarj olabiliyor. Otomobil sektörü 
elektrik devrimini yaşarken bu durum tüm 
taşımacılık sektörlerine yansıyor. Tüm şirketler 
artık fosil yakıt tüketiminden uzaklaşmaya 
başlıyorlar. Yarı elektrikli kamyonlar nakliye 
sektöründe devrim yaratırken dünyanın 
ilk tam elektrikli süper lüks yatı da bu ayın 

başlarında açıldı. İngiltere, otobanlarda elektrikli 
akıllı kamyonlar için izinler vermeye başlarken 
aynı zamanda İngiltere posta servisi zaten 
elektrikli minibüsler kullanıyor. Elektrikli 
otobüslerin fosil yakıtlarla çalışan eşlerine 
göre km bazında daha az maliyetli olması, 
elektronik mekanizmasında çok daha az 
hareketli parça bulundurması dolayısıyla daha 
az tamir gerektirmesi ve bunun da etkisiyle 
bakım maliyetlerinin düşecek olması firmaları 
elektrikli otobüs kullanımına yönlendirecek. 



 AİLELERİN GÖZDESİ 
FİAT 500L YENİLENDİ
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F
iat’ın çok fonksiyonlu aracı 500L, 
geçirdiği yenilenme operasyo-
nunun ardından satışa sunuldu. 
Dizel ve benzinli motor seçenek-
leri, otomatik şanzımanı bulu-

nan otomobil özellikle aileler tarafından 
tercih ediliyor. Yeni modelin satış fiyatları 
79.900 TL’den başlıyor.
Ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla aile-
lerin tercihi olan Yeni Fiat 500L, yenile-

7 kişilik versiyon
Tasarımı ve teknolojik altyapısı yenilenen 
500L, aynı zamanda SUV özellikleri arttırı-
larak  daha baskın bir karakter ve kimliğe 
sahip oldu. Yeni 500L manuel vites ile eşleş-
miş 1.4 litre benzinli, 1.3 ve 1.6 litre Multijet 
II dizel motorlarının yanı sıra 1.3 Multijet 
dizel motorda sunduğu otomatik şanzıman 
seçeneği ile satışa sunuluyor. Şehirli ruhu-
nu yansıtan PopStar ve SUV karakterini 

nen tasarımı, güncellenen teknolojisi ve 
artan SUV karakteri ile satışa sunuldu. 
Yeni 500L, 1.4 litre benzinli, 1.3 ve 1.6 
litre Multijet II dizel motorları ve  1.3 
Multijet dizel motorda sunduğu otoma-
tik şanzıman seçeneği ile bayilerdeki 
yerini aldı.  Başlangıç fiyatı 79 bin 900 
TL olan otomobilin, 7 kişilik en üst ver-
siyonundaki fiyatıysa 105 bin 900 TL 
olarak açıklandı.

taşıyan CrossPlus versiyonları ile dikkat 
çeken Yeni 500L ayrıca 7 koltuk kapasi-
tesine sahip daha uzun karoserli Wagon 
versiyonu ile de geniş ailelere hitap ediyor.

Geniş bagaj hacmi
Yeni Fiat 500L, 4.24 m uzunluğa, 2.61 m aks 
mesafesine, 1.78 m genişliğe ve 1.66 cm yük-
sekliğe sahip; otomobilin başarısının sırrı da 
bu ideal boyutları verimli kullanabilmesinde 

yatıyor. Yeni 500L günlük hayattaki koştur-
macanın gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için 
sunduğu geniş iç mekân ve bagaj hacminin 
yanı sıra şehir trafiğinde yüksek manevra 
kabiliyeti, kolay sürüş ve park kolaylığı 
sunuyor. Fiat 500L, 5 kişilik oturma pozis-
yonunda sunduğu 455 litrelik bagaj hacmi 
ve koltuklarının ihtiyaca göre ayarlanma-
sıyla sunduğu yükleme esnekliği ile öne 
çıkıyor ve aileler için kullanışlılık sağlıyor.
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Fiat’ın çok fonksiyonlu 
aracı 500L, geçirdiği 
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ardından satışa 
sunuldu. Dizel ve 
benzinli motor 
seçenekleri, otomatik 
şanzımanı bulunan 
otomobil özellikle 
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ediliyor. Yeni modelin 
satış fiyatları 79.900 
TL’den başlıyor.
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K onseptin dünya tanıtımını 
ilk olarak Şanghay’daki  
otomobil fuarında gerçek-
leştiren Skoda, tasarımını 
bir kez daha gözden geçir-

diği ara- cıyla Frankfurt’ta şov yapa-
cak. VISION E, markayı dijital geleceğe 
bir adım daha yaklaştırıp araç içinde 
farklı bağlantı imkanları sunarak bu 
konuda da öncülük ediyor.
Alışılmışın dışında bir görünüme sahip 
olan konsept Skoda’nın bundan böyle 
elektrikli araçlarında kullanacağı ta-
sarım dilinin belirgin özelliklerini de 
taşıyor. Birbirinin tam zıt yönünde açı-
lan kapılara sahip oluşu ve 
ortada B-sütununun bulun-

mayışıyla dikkati çeken araç, bununla 
birlikte her bir yolcuya “dönebilme” 
özelliğine sahip koltuklarla konfor ve 
pratiklik sunuyor. Yan aynaların tari-
he karıştığı konseptte, aracın etrafını 
içerideki ekrana yansıtan kameralar 
kullanılıyor. Aynı zamanda Skoda’nın 
tarihinde geliştirdiği, otonom sürüşe 
elverişli ve tamamen elektrikli ilk 
araç olan konsept, markayı dijital dün-
yaya bir adım daha yaklaştırıyor. Araç, 
toplam gücü 306 beygiri bulan ve dört 
tekerleğe de yerleştirilmiş birer elekt-
rik motoru sayesinde hareket ediyor. 
Kablosuz olarak şarj edilebilen aracın 
tek şarjla menzili 500 km’yi bulurken, 
son hızı da 180 km/s. 

Dijital doktor
Araçta yenilikçi bir sistem de ilk kez 
kullanılacak. Aracın bilgi sistemleri-
ni ses ve hareketlerle kontrol etmek 
mümkün olabilirken, araçtaki kame-
ralar, sürücünün hareketlerini “Eye 
Tracking” adı verilen ve göz kontrolü 
sağlayan sistem yardımıyla sürekli de-
netleyerek, sağlığı ve tepkilerinin ye-
rinde olup olmadığını saptıyor. “Sürücü 
Uyarı Sistemi” yorgunluk saptadığını 
sürücüyü uyarıyor. VISION E, aynı za-
manda bir de “dijital doktor” fonksiyo-
nuna sahip. Araç, sürücünün kalbinin 
yavaşladığını fark ederse, sağlık prob-
lemleri yaşadığını anlayarak otomatik 
olarak aracı durdurabiliyor.
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Çek 
Skoda 
voltajı 

yükseltecek

F
errari, İtalya’nın en güzel 
kentlerinden biri olan 
Portofino’nun adını ver-
diği yeni modelini tanıttı. 
Ferrari’nin en uygun fiyatlı 

yeni giriş seviyesi GT modeli olan Por-
tofino; sportiflik, şıklık ve konfor gibi 
kavramları bir arada toplayan yapısıy-
la dikkat çekiyor. 600 beygir gücünde-
ki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 3,5 

saniyede ulaşabilen Ferrari Portofino, 
en hızlı cabrio olma özelliğinin yanı 
sıra, katlanabilir ‘hardtop’ tavanı, geniş 
bagaj hacmi ve cömert yaşam alanı ile 
kısa süreli yolculuklar için sunduğu, 
iki adet arka koltuk kullanımıyla, çok 
yönlü bir yapı sunmayı başarıyor. Fer-
rari ürün gamında kullanılan ve 2016 
ile 2017 yıllarında ‘Yılın Motoru’ seçi-
len Ferrari’nin V8 Turbo motoru yeni 

komponentler ve optimize edilen 
motor yazılımı sayesinde California 
T’nin motorundan 40 HP daha faz-
la güç üretiyor. Sadece motoru ve 
motorun gücünü geliştirmekle kal-
mayan mühendisler Ferrari V8’inin 
karakteristik sesini de iyileştirdi. 
Böylece üstü açık sürüşlerde de V8 
motorun sesinin keyfini daha fazla 
sürmek mümkün olabiliyor.

Ferrari 
rüyasına 

ulaşmanın en 
ucuz yolu
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Gelmiş 
geçmiş 
en iyi  BMW 
M5 hazır

B MW, altıncı nesil M5’i 
çıkarmaya hazırlanıyor. 
Mühendislik açısından 
daha da ileri götürülmüş 
4.4 litre, 600 beygir güç, 

750 Nm tork üreten bi-turbo V8 
motora sahip otomobil “M xDrive sa-

yesinde her türlü zemin koşulunda 
yere dört tekerlekten güçlü şekilde 
yapışıp ilerleyebilecek. BMW M5’in 
1984’ten bu yana üretilen tüm M5 
modellerinin en hızlısı değil aynı za-
manda en atağı olacak yeni modeli 
sadece 3.4 sn’de sıfırdan 100 km/s 

hıza ulaşabilecek. Otomobilde Dri-
velogic ile birlikte yeni sekiz vitesli 
M Steptronic şanzıman kullanıla-
cak. İç mekanında da tanıdık sportif 
unsurların bol kullanıldığı otomobil 
2018’den itibaren Mercedes-AMG 
E 63 ile rekabet etmeye başlayacak.

F
ord’un başarılı SUV’u Ecos-
port, geçirdiği yenilenme 
operasyonu sonrasında 
daha şık hale geldi. Ön ve 
arka görünüşteki makyaj-

lar dışında aracın iç mekanında ve 
donanım seviyesinde de iyileştir-

meler dikkat çekiyor. Yeni bir ses 
sistemi, ısıtmalı direksiyon simidi 
gibi bazı konfor donanımlarının 
da eklendiği araçta, malzeme ka-
litesi de yükseltilmiş. Görsel de-
ğişiklikler dışında aracın motor 
ailesine de yeni bir dört silindirli 

dizel ekleniyor. 1.5 lt hacimli, 
125 beygirlik Ecoblue motor, 
100 km’de 4.5 lt tüketimiyle tam 
bir ekonomist. Dört tekerlekten 
çekiş sistemi ve 6 kademeli oto-
matik şanzıman seçeneği bu mo-
torla da sunulacak.

Opel  
Insignia'ya  
güç dopingi

O
pel yeni 2.0 BiTurbo dizel 
motorunu yeni Insignia 
Country Tourer ile birlikte 
tanıtmaya hazırlanıyor. 
Alman üretici, yeni moto-

runu Grand Sport ve Sports Tourer 
modelleri için de sunmaya başlaya-

cak. Ülkemizde ise yeni Insignia’lar 
yıl sonundan itibaren bu motor ile sa-
tın alınabilecek. Yeni geliştirilen 2.0 
dizel motor 4.000 devirde 210 hp güç 
üretirken, iki aşamalı turbosarjı sa-
yesinde 480 Nm gibi yüksek bir tork 
değerini 1.500 devirden başlayarak 

sağlıyor. Motorun ortalama tüketi-
miyse 100 km’de 6.9 lt. En güçlü di-
zel seçenek standart olarak ilk defa 
yeni Insignia ile birlikte sunulan 
hızlı geçişlere sahip 8 ileri otomatik 
şanzıman ve dört tekerlekten çekiş 
sistemiyle birlikte sunulacak. 

Kış lastiği artık 
özel araçlarda zorunlu

Ü
lkemizde 5 yıldır uygu-
lanan ve sadece ticari 
araçları kapsayan kış 
lastiği zorunluluğunda 
kapsam genişletildi. Bu 

kıştan itibaren özel otomobiller de 
zorunlu olarak kış lastiği takacak. 
1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasın-
da kış lastiği takmayan araçlara 

625 lira para cezası uygulanacak.
01 Aralık-01 Nisan arasındaki dört 
aylık kış döneminde şehirlerarası 
yollarda seyahat eden bütün araçlar 
kış lastiği kullanmak zorunda. Şehir 
içinde uygulama yapılıp yapılmaya-
cağı ortalama yerel sıcaklıklar dik-
kate alınarak valilikler tarafından 
belirlenecek ve duyurulacak. Valilik-

ler, tarih aralığını öncesinde veya 
sonrasında 1’er ay artırabilecek. 
En çok merak edilen sorulardan 
biri olan ‘’Zincirim var, yine de kış 
lastiği takmam gerekir mi?’’ sorusu 
düzenlenen tebliğle; ‘’Araçta patinaj 
zinciri bulunması veya kullanılma-
sı kış lastiği zorunluluğunu ortadan 
kaldırmaz.’’ şeklinde yanıt buldu. 

EKIM 2017                          5958               EKIM 2017

Ford 
Ecosport’ta 
sihirli 
dokunuşlar



T
ürk Telekom'un "Şimdi 
Senin Zamanın" sloganıyla 
kadınlara yönelik başlat-
tığı teknoloji seferberli-
ğinin 18-19 Eylül tarihle-

rindeki durağı Ardahan oldu. İnönü 
Caddesi'nde bulunan Türk Telekom 
Gezici Eğitim Tırı'nda Ardahanlı 
kadınlara temel internet kullanımı 
eğitimi verilirken; Ardahan Belediye 
Başkanı Faruk Köksoy da eğitime ge-

lül tarihlerinde Ardahan oldu. İnönü 
Caddesi'nde Ardahanlılarla buluşan 
Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı’nda 
kadınlara, hayatlarını daha da kolay-
laştıracak teknoloji eğitimi verildi. 
Eğitimleri Ardahan Belediye Başkanı 
Faruk Köksoy da ziyaret ederek katı-
lımcılara başarılar diledi.  
Türkiye'yi dolaşacak olan gezi-
ci eğitim tırında ve Türk Telekom 
Müdürlükleri'nde toplam 38 ilde ka-
dınlara teknoloji eğitimi verilecek. 
Proje kapsamında şu ana kadar Anka-
ra, Iğdır, İstanbul Ataköy, Trabzon, Er-
zincan ve Bingöl Türk Telekom bölge 
ve il müdürlüklerinde; Ordu, Giresun 
ve Artvin Hopa'da ise Türk Telekom 
Gezici Eğitim Tırı’nda eğitim verildi. 
Proje sonunda hedef yaklaşık 3 ay 
içerisinde toplam 4 bin kadına eğitim 
verilmesi.
Teknoloji Seferberliği, Türk 
Telekom'un fırsat eşitsizliğini orta-
dan kaldırmayı amaçlayan Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilirlik Gelişme 
Hedefleri'ne ulaşma kapsamında 
sunduğu, internet kullanımını toplu-
mun tamamına yaymayı hedefleyen 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
İnternetle Hayat Kolay (İHK) ile aynı 
hedef doğrultusunda Türkiye'de diji-
tal okuryazarlığı artırmayı amaçlıyor. 
Türk Telekom, içinde yer aldığı veya 
başlattığı bu projelerle bilgi ve ileti-
şim teknolojilerinden aldığı güçle top-
lumun tüm sosyoekonomik kesimleri-
ne fayda sağlamak amacıyla çalışıyor.
Fırsat eşitliğini sağlamak için büyük 
bir adım olan İHK projesi ile Türk Te-
lekom, internetin sunduğu olanak-
ları yeterince tanımayan ve bu ola-
naklardan faydalanamayan kişilerin 
internet ile tanışmalarına öncülük 
etmek üzere binlerce kişiye gönüllü 
eğitmenler aracılığıyla ücretsiz in-
ternet okuryazarlığı eğitimleri veri-
yor. Toplumun bütün sosyoekonomik 
kesimlerinin internet dünyası ile 
tanışmasını amaçlayan bu eğitimler-
de; katılımcılar, internetin güvenli 
kullanımı, e-posta kullanımı, e-devlet 
uygulamaları, görüntülü haberleşme, 
online bankacılık ve sosyal medyanın 
bilinçli kullanımının yanı sıra, sosyal 

lerek katılımcıları ziyaret etti.
Türk Telekom tarafından başlatı-
lan teknoloji seferberliği projesinde 
''Herkes için erişilebilir iletişim'' viz-
yonu ile hayata geçirilen 'İnternet'le 
Hayat Kolay' projesiyle aynı vizyon 
çerçevesinde, bu kez özellikle ka-
dınların teknoloji eğitimi alması 
hedefleniyor. Teknoloji seferberliği 
ile katılımcılar e-devlet başta olmak 
üzere, Skype ve Google Maps gibi uy-

ağlar, blog sayfaları ve online alışveri-
şi öğreniyorlar. 
Aynı vizyona hizmet eden ve teknoloji 
sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom 
Gezici Eğitim Tırı'nda verilen eğitim-
lerde de kadınlar; temel internet kul-
lanımıyla başlayarak, sosyal medya 
ve e-devlet platformlarının kullanımı 
hakkında da bilgi sahibi oluyor. Ayrıca, 
Skype ve Google Maps gibi farklı keşif 
ve iletişim uygulamalarının nasıl kulla-
nılacağı da katılımcılarla paylaşılıyor.
  
Hakan Dursun: "Kadınların tekno-
loji ile hayallerini gerçekleştirmele-
rine yardımcı oluyoruz."
Türk Telekom'un teknolojinin gücüyle 
kadınların hayatını kolaylaştırmak ve 
sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla 
başlattığı projeyle ilgili konuşan Türk 
Telekom Pazarlama Genel Müdür Yar-
dımcısı Hakan Dursun: "Teknoloji Tırı 
projemizle, teknolojiyle kadınların 
hayallerini gerçekleştirmelerine yar-
dımcı oluyoruz. Çünkü teknolojinin, 
hayatları kolaylaştırmakla kalmayıp 
imkansızı başarabilecek gücü verdiği-
ne inanıyoruz. Bu doğrultuda kadınla-
rın tercih ve ihtiyaçlarına özel olarak 
geliştirdiğimiz proje ile 'Şimdi Senin 

gulamaları nasıl kullanacaklarını da 
öğrenme fırsatı elde etti.
Toplam 38 ilde kadınlara teknoloji 
eğitimi verilecek proje kapsamında 
hedef yaklaşık 3 ay içerisinde top-
lam 4 bin kadına eğitim verilmesi. 
Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim tek-
nolojileri şirketi Türk Telekom'un, 
"Şimdi Senin Zamanın" mottosuyla 
kadınlara yönelik başlattığı teknoloji 
seferberliğinin yeni durağı 18-19 Ey-

Zamanın' diyoruz.
Türkiye'nin dört bir yanındaki binler-
ce kadını teknoloji ile güçlendirmek, 
onların hayatını her alanda kolay-
laştırıp, sosyalleşmelerini sağlamak 
amacıyla teknoloji seferberliği başla-
tıyoruz. Misyonumuz doğrultusunda 
ülkemizdeki dijital okuryazarlığı ar-
tırmayı hedefliyoruz. Amacımız pro-
jemizle toplumsal kalkınmaya Türk 
Telekom olarak destek verip kadınla-
rın teknolojinin sunduğu fırsatlardan 
daha fazla faydalanması. Bu sayede 
hem kadınların hem de toplumun re-
fahını yükselterek, onların ekonomi-
ye ve iş gücüne daha fazla katılmala-
rını sağlamak." dedi. 

Katılımcılar, 
eğitim programı sonunda 
sertifika aldı ve hediyeler kazandı
Türk Telekom Akademi eğitmenleri 
tarafından verilen eğitimler, 25'er 
kişilik sınıflarda sabah 10.00-12.00 
ile öğleden sonra 14.00-16.00 olmak 
üzere ikişer saatlik periyotlarda dü-
zenleniyor. Her bir eğitimin sonunda 
katılımcılara sertifika, bakım seti, 
Tivibu Go ve Türk Telekom Müzik 
üyeliğinin yanı sıra, her gün başarılı 
bir katılımcıya da tablet hediye edil-
di. Hattını Türk Telekom'a taşımak 
isteyen kadınlar ise ayrıca ücretsiz 
internet, haftada bir saat konuşma ve 
cihaz indirimlerinin sahibi oldu. Diğer 
yandan eğitime çocuğuyla birlikte 
gelen kadınların çocukları için ise tır 
yerleşkesinde portatif bir oyun parkı 
kuruldu. Eğitime katılmak isteyen ka-
dınlar, turktelekom.com.tr'den kayıt 
oluşturabileceği gibi 0507 374 47 09 
numaralı telefonu arayarak da başvu-
ru yapabiliyorlar.

İnternet’le Hayat Kolay (İHK) projesiyle 
Türkiye'de dijital okuryazarlığı artırmayı amaçlayan 

Türk Telekom, içinde yer aldığı veya başlattığı 
bu projelerle toplumun tüm sosyoekonomik 

kesimlerine fayda sağlamak amacıyla çalışıyor.

TÜRK 
TELEKOM

TEKNOLOJİ
SEFERBERLİĞİ

ARDAHAN’DA
DEVAM EDİYOR
Türk Telekom Gezici Eğitim 
Tırı’nda kadınlara, hayatlarını 
daha da kolaylaştıracak 
teknoloji eğitimi veriliyor. 
Hedef, 3 ayda 4 bin kadına 
eğitim vermek.

/SEKTÖRDEN/SEKTÖRDEN
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T
ürkiye’nin en çok bilinen 
ve kullanılan yerli dijital 
müzik platformu fizy, Me-
gastar Tarkan ile yaptığı iş-
birliğiyle birçok yeniliğe de 

imza attı. Tarkan’ın son albümü 10’u 
sevenleriyle buluşturan fizy, dijital 
müziğin tanımını değiştirecek en yeni 
özelliklerini de Tarkan’ın albüm ve 
konser çalışmalarıyla duyurdu. Şim-
diye kadar toplamda 11.7 milyon kez 
indirilen fizy ile kullanıcılar müziğin 
tadını sonuna kadar çıkarırken, video 
seçeneği sayesinde, Megastar’ın yeni 
klibini ilk kez izleme ayrıcalığı da fizy 
kullanıcılarının oldu. fizy üzerinden 
dinlenen şarkı adedi geçen yıla oranla 
tam 3 katı artış gösterdi. 

Konserleri “canlı” izleme ayrıcalığı 
fizy’nin dijital müzikte devrim yara-
tan canlı konser yayınları sayesinde, 
Tarkan’ın Harbiye’deki konserleri 
Türkiye’nin her yerindeki izleyiciye 
canlı ulaştı. Turkcell Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail Bütün, “Kullanıcılarımız, fizy 
markamız ile Megastar’ı çok yakıştır-
dı. fizy’nin en çok dinlenen şarkıları 
Tarkan’ınkiler, kullanıcılar tarafın-
dan 37 milyondan fazla dinlendiler. 
Tarkan’ın fizy’den yayınlanan canlı 
konserlerini toplamda 1.2 milyon kişi 
izledi. Tarkan’ın yeni albümünün ya-
yınlanmasından itibaren 1 hafta için-
de fizy’de indirilen Tarkan şarkıları 
200 bin adedi geçti. Bu performansla 
Tarkan, fizy’de tüm zamanların en çok 
indirilen sanatçısı oldu. Dijital plat-
formlarda ilk kez fizy’den yayınlanan 
Yolla video klibi ise kısa sürede 1.25 
milyondan fazla izlendi. Bugüne ka-
dar toplamda 11.7 milyon kez indiri-
len fizy, en popüler uygulamaların ilk 
sırasında yer aldı. Bu rakamlar doğru 
işbirlikleriyle müşterilerimize en iyi 
hizmeti en yüksek kalitede sunma 
çalışmalarımızın meyvesini verdiğini 
bir kez daha gösteriyor.” dedi. 
 
Yerli yabancı 
milyonlarca şarkı fizy’de
Bir dijital müzik platformundan çok 
daha fazlasını sunan fizy, yüksek ses 
kalitesi, canlı konser yayınları, sanat-
çıların başka hiçbir yerde olmayan 
performansları ile sadece dinlemek 
değil izlemek isteyenlere de farklı bir 
deneyim yaşatıyor. fizy, Türkiye’nin en 
popüler radyo kanallarını dinleyicilerle 
buluşturuyor. fizy’de Turkcell’li kullanı-
cılar sevdikleri müzikleri, radyo kanal-
larını dinlerken veya video klip izlerken 
mobil datalarından harcamıyor. fizy’de 
kullanıcılar ayrıca, Haftalık Keşif Lis-
tesi özelliği ile dinleme alışkanlıkları-
na özel yeni şarkılar dinleyebiliyorlar. 
Yerli yabancı milyonlarca şarkı ve video 
klibin yer aldığı fizy’de, geçen yılın ilk 
yarısında 228 milyon şarkı dinlenirken, 
2017’nin ilk yarısında fizy’den şarkı 
dinleme rakamı 722 milyona ulaşarak 
geçen yıla göre 3 kat arttı. 
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Megastar Tarkan’la yaptığı işbirliğiyle 
yılın sponsorluğuna imza atan fizy, 
dijital müziğin tanımını değiştirdi. 

Müzik dinleme deneyimini eşsiz hale 
getiren özelliklerini Türkiye’nin 

Megastarı Tarkan’ın yeni albümü ile 
tanıtan fizy’nin, dinlenen şarkı 

adetleri de geçen yıla oranla 
tam 3 kat artış gösterdi.

FİZY, TARKAN İŞBİRLİĞİYLE 

ATAĞA GEÇTİ
KULLANIM ORANINI 

3’E KATLADI
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T
ürkiye Vodafone Vakfı, Alterna-
tif Yaşam Derneği ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) işbirliğiyle engelli ve 
sosyal dezavantajlı bireyleri top-

luma kazandırmak amacıyla hayata geçi-
rilen "Düşler Akademisi", kuruluşundan bu 
yana geçen 9 yılda, Türkiye'de gönüllülük 
olgusunun yaygınlaşması için sivil topluma 
ve sosyal sorumluluk projelerine liderlik et-
meyi sürdürüyor.
Yılda 2 bini aşkın gönüllünün aktif katı-
lımıyla İstanbul Ataşehir ve Antalya Kaş 
olmak üzere iki merkezden faaliyetlerini 
sürdüren Düşler Akademisi, özellikle 18-
25 yaş aralığındaki gençler arasında gö-
nüllülüğün yaygınlaşmasında önemli rol 
oynuyor. "Düşler Akademisi" 2008 yılından 
bu yana yaklaşık 19 bin gönüllü ile 6 bin öğ-
rencinin engellerini aşmasına destek oldu.  

Avrupa’nın En Büyük  Engelli Kampı
2014'ten bu yana Türkiye'nin engelli birey-
lere yönelik en geniş kapsamlı yaşam alanı 
ve Avrupa'nın en büyük outdoor engelli 
kampı olarak hizmet veren Düşler Akade-
misi Kaş'ta ise 3 yılda alınan 3 bin başvuru 
arasından seçilen 840 gönüllü ile 1.200 öğ-
rencinin engellerini aşması sağlandı. 
"Düşler Akademisi" projesi kapsamında 
yapılan gönüllülük çalışmaları, Vodafone 
Türkiye CEO'su Colman Deegan, Türkiye 
Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve 
Düşler Akademisi Kurucusu Ercan Tutal'ın 
katılımıyla Düşler Akademisi Kaş'ta düzen-
lenen toplantıda paylaşıldı.

Colman Deegan: "Herkes gönüllü olabilir"
Vodafone olarak sosyal yatırımlara bü-
yük önem verdiklerini belirten Vodafone 
Türkiye CEO'su Colman Deegan, şunları 
söyledi: "Toplumun önemli bir yüzdesini 
oluşturan engelli bireyler için kalıcı çö-
zümler üretmemiz gerektiğini düşünü-
yoruz. Engelli dostlarımızı topluma ka-
zandırmak için çalışıyoruz. Engelliler için 
değil, engellilerle birlikte yenilikçi proje-
ler geliştirmeliyiz. 'Düşler Akademisi' gibi 
sosyal girişim projeleriyle, onlara hayatta 
bağımsız olabileceklerini hissettiren mo-
deller sunmalıyız. Bu işin esası gönüllü-
lük. Bu sebeple biz de Türkiye Vodafone 
Vakfı'nın tüm projelerinde gönüllülerin 
katkılarına önem veriyoruz ve gönüllülük 

olgusunu teşvik ediyoruz. 'Düşler Akade-
misi' bu anlamda çok güzel bir örnek, bir 
öncü. Bu vesileyle, herkesi hayatlarının 
bir döneminde 'Düşler Akademisi'ne gö-
nüllü olmaya davet ediyoruz."

"Y kuşağının yeni tercihi gönüllülük"
Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında en-
gelliler, kadınlar ve çocuklar için önemli 
sosyal yatırımlar yaptıklarını belirten Tür-
kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 
şöyle konuştu: "Bugüne kadar yaptığımız 
sosyal yatırımların toplamı 29 milyon TL'yi 
bulurken, gerçekleştirdiğimiz projelerle 
yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza ulaştık. 
'Düşler Akademisi' projesine ise başından 
bu yana aktardığımız hibe tutarı yakla-
şık 5 milyon TL olurken, bu projemizle 
bugüne kadar 6 bin gencimizin hayatına 
dokunduk. 'Düşler Akademisi', gönüllü-
lük esasıyla hayata geçirdiğimiz bir proje. 
Engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılana-
bilmesi için gönüllülüğün teşvik edilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Gönüllülük, halkı-
mızın engellilerin ihtiyaçları ve topluma 
nasıl faydaları dokunabileceği ile ilgili bi-
linçlendirilmesinde ve farkındalık yaratıl-
masında önemli rol oynuyor. Türkiye'deki 
gönüllülük düzeyi görece düşük. Dünya 
Bağış Endeksi'ne göre, Türk halkının 10'u 
para bağışı yaparken, yüzde 4'ü gönüllü fa-
aliyetlere katılıyor. Türkiye Üçüncü Sektör 
Vakfı verilerine göre ise vatandaşların yüz-
de 2,5 kadarı toplumsal kuruluşlar, yüzde 

4,2'si de siyasal örgütler için gönüllülük 
faaliyeti yürütüyor. Türkiye Vodafone Vak-
fı olarak, Türkiye'de gönüllülük olgusunun 
yaygınlaşması için sivil topluma ve sosyal 
sorumluluk projelerine öncülük etmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 'Düşler Akademi-
si' projemiz gönüllülük alanında önemli bir 
örnek teşkil ediyor. Özellikle Y kuşağının 
yeni tercihi, gönüllülük faaliyetlerine ka-
tılmak. Düşler Akademisi Kaş, bu anlamda 
da Türkiye'de öncü projelerden biri oldu."

Ercan Tutal: "Sürdürülebilirliğin 
garantisi gönüllüler"
Sivil toplum kuruluşlarının ana faaliyet-
lerini oluşturan gönüllü hareketler için en 
önemli faktörün insan serveti olduğuna 
dikkat çeken Düşler Akademisi Kurucusu 
Ercan Tutal ise şunları kaydetti: 
"Toplumsal değişimin öncüsü olan gönül-
lüler, aynı zamanda toplumsal değişim 
projelerinin sürdürülebilirliğini de sağ-
lıyor. Düşler Akademisi olarak, 'Engelsiz 
ve eşit bir yaşam mümkün' diyerek yıllar 
önce çıktığımız yolculuğa büyüyerek ve 
güçlenerek devam ediyoruz. Akademi-
mizde 'Değişimin kendisi ol' çağrısıyla 
Türkiye'nin her köşesinden gönüllü genç-
leri ağırlıyoruz. Gençlerimiz, mutlu ola-
bilmek ve mutlu edebilmek için bize katı-
lıyor. Gönüllüler olarak tek bir amaç için 
çalışıyoruz; sunmak. Düşler Akademisi'nin 
kapıları herkese açık. Karşılık bekleme-
den bir şey vermek isteyen, çözümün bir 
parçası olmak isteyen herkesi bekliyoruz. 
Düşler Akademisi olarak, insanlara düş 
kurmayı öğretmeye devam edeceğiz."

Önce eğitim, sonra destek
Düşler Akademisi'ne gönüllü olmak is-
teyenlerin bir motivasyon mektubu ve 
özgeçmişleri ile başvurmaları yeterli olu-
yor. "Engellik Konusuna Doğru Yaklaşım" 
ve "Gönüllülük Prensipleri" gibi eğitimler 
alan gönüllüler, gün boyunca proje ekiple-
rine ve katılımcılara destek oluyor. Tema-
tik kamplar ve festivaller gibi dönemsel 
projelere ve atölyelere ek olarak, mutfak 
işleri, ekolojik tarım, at çiftliği, mandala, 
yoga, müzeler, Mehmet Uluğ Müzik Evi ve 
kütüphane işleri gibi birçok alanda destek 
veren gönüllüler için 44 kişi kapasiteli ah-
şap konaklama ünitelerinin yanı sıra çadır 
kurma imkânı da sunuluyor.

/SEKTÖRDEN

TÜRKİYE VODAFONE VAKFI, 
"DÜŞLER AKADEMİSİ" PROJESİ İLE 

TÜRKİYE'DE GÖNÜLLÜLÜĞÜN 
YAYGINLAŞMASINA 

LİDERLİK EDİYOR

Yılda 2 bini 
aşkın gönüllünün 
aktif katılımıyla 
faaliyetlerini 
sürdüren 
Düşler Akademisi, 
özellikle 18-25 yaş 
aralığındaki gençler 
arasında 
gönüllülüğün 
yaygınlaşmasında 
önemli rol oynuyor. 
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Türkiye 
Vodafone Vakfı 

Başkanı Hasan Süel, 
Türkiye Vodafone 

Vakfı çatısı altında 
engelliler, kadınlar ve 
çocuklar için önemli 

sosyal yatırımlar 
yaptıklarını 
dile getirdi.



/BULMACA HAZIRLAYAN EYYÜP CEYLAN 

Çoğalma

Benzeşmezlik

Dalkavuk

Bale yapan erkek 
sanatçı

Zamana sadık 
bir biçimde

Havadaki 
su buharı

Bir tür büyüteç

Ayakkabı çekeceği

Çekülle ilgili

İlaç, merhem

Eşit ağırlık
(ksc)

Maliye

Arapçada 'ben'

Bir tür yağ asidi: 
".......asit"

Ritüel

Sazlı sözlü 
eğlence yeri

Toplumsal 
en küçük birim

Lahza

Yatık ve eğik 
olmayan

Sarhoş

Maden Tetkik 
Arama (ksc)

Saçı dökülmüş 
olan

At ayakçalığı

Yarışma

Eski dilde su

Kelam

Temenni, istek

Peynir, turşu vb. 
tuzlu suyu

Parlak olmayan, 
donuk

El sıkışma

Vergi koyma

Yıldız savaşları 
filminde bir 
karakter

Milyar kere bin

Kırmızı

Sanı 

Antlaşma

Alıştırma

Türkllerin Orta 
Asya'daki en eski 

yurtları

Meydana 
gelme

Lityumun
 simgesi

Yön gösterme 
işareti

Saten

İstanbul'da 
bir ilçe

Yemek listesi

Libya internet 
alan uzantısı

Gemi yüklerinde 
bir kütle ölçü 

birimi

Zanaat öğreticisi

Bir 
nota

1960 Tatvan 
doğumlu resimde 

gördüğünüz 
bakanlık 

müsteşarımız

Herhangi bir kas 
kümesinin irade 

dışı hareketi

Başkaldırıcı, 
dikbaş

Bir şeyin 
toplandığı yer

Kimyasal bir 
depkimenin hızılın 
değişmesi

Duman lekesi

Okyanus
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100 m2 
değerinde yüzey 

ölçü birimi

Taşıtların 
jantlarına 

yerşeştirilen, 
elastiki tekerlek 

bandajı

Ülkelerin vali 
yönetimindeki 

bölümü

Umulandan 
veya gerekenden 

eksik olarak


