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/EDİTÖRDEN

ÇEVRE DOSTU HAYATLAR MÜMKÜN
Yaşam şeklinizi çok değiştirmeden alabileceğiniz        
basit önlemlerle çevrenize sunabileceğiniz katkıları 
ilginize sunuyoruz.

Yorulan, yaşlanan, her yıl artan insan nüfusuna tüm 
kaynakları ile hizmet eden dünyanın kirletilmeye daha 
ne kadar tahammülü olduğunu bilmiyoruz. Bilim 
insanları her geçen gün yeni bulgularla çevreye saygılı 
olunması konusunda insanlığı uyarıyor. Devletler çevre 
konusunda çeşitli tedbirler almaya çalışıyor. 
Peki, önemli Türk atasözünde olduğu gibi, biz eviminiz 
önünü ne kadar temiz tutuyoruz? Bu ayki kapak 
konumuz, teknolojinin hayatımıza kattıklarına rağmen, 
çevreye verdiği zararları ve özellikle de kişisel bazda bu 
zararları minimize etmekte üstümüze düşenler 
konusunda neler yapabileceğimizi sorgulatıyor. 
“Hayatınızı çevre dostu yapın” başlığı ile işlediğimiz 
kapak haberimizde, yaşam şeklinizi çok değiştirmeden 
alabileceğiniz basit önlemlerle çevrenize 
sunabileceğiniz katkıları ilginize sunuyoruz. Umarız, 
evinizin tüm bireyleri ile bu dönüşüme katılırsınız. 
Bağlantı Noktası, dikkat çekici kapak haberi dışında bu 
ay da dolu dolu bir içerikle karşınızda. Ulaştırma ve 
iletişim sektöründe yaşanan en yeni gelişmeleri, insan 
yaşamını etkileyen yenilikleri, yapılan araştırmaları 
ilginize sunuyoruz. 
Her yeni iletişimin, teknolojinin hayatınızı 
güzelleştirmesi dileği ile… 
Hoşçakalın.   
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/İÇİNDEKİLER

26/KARAYOLLARI
Soğuk ve karlı günlerde buzlanan 
yollar sürücülere zor anlar 
yaşatıyor. Ancak Ankara Protokol 
Yolu’nun Pursaklar-Hasköy 
mevkiinde kullanılan alttan 
ısıtmalı asfalt sistemi, tuz dökme 
veya kar küreme gibi çalışmaları 
ortadan kaldırıyor.

32/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Teknoloji dünyasının en 

zenginleri uzun bir süredir 
sadece kendi sektörlerinin 

değil, tüm dünya genelinin de 
en zengin isimleri. İşte teknoloji 

dünyasının zengin ünlüleri…

18/ÇEVRE
Teknolojinin hayatımıza 

kattıklarını artık pek 
sorgulamadan 

kabulleniyoruz, ancak bize 
verdiği zararları da 

düşünmeliyiz. Basit 
önlemler alarak ve yaşayış 

şeklimizi çok değiştirmeden 
evlerimizde ve 

işyerlerimizde, mümkün 
olduğunca küçük bir karbon 

ayak izi bırakarak rahatça 
çalışıp yaşamamız 

mümkün.

  HAYATINIZI 
ÇEVRE DOSTU
      YAPIN

Teknolojinin 
hayatımıza kattıklarını 

artık pek 
sorgulamadan 

kabulleniyoruz, ancak 
bize verdiği zararları da 

düşünmeliyiz.                
Basit önlemler alarak 

ve yaşayış şeklimizi 
çok değiştirmeden 

evlerimizde ve 
işyerlerimizde, 

mümkün olduğunca 
küçük bir karbon ayak 

izi bırakarak rahatça 
çalışıp yaşamamız 

mümkün.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

Soğuk ve karlı günlerde buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşatıyor. 
Ancak Ankara Protokol Yolu’nun Pursaklar-Hasköy mevkiinde kullanılan 
alttan ısıtmalı asfalt sistemi, tuz dökme veya kar küreme gibi çalışmaları 
ortadan kaldırıyor. YAZI NİL DEMİRCİLER

ALTTAN ISITMALI ASFALT 
TUZLAMAYI UNUTTURACAK!

yönetimler de buzlu yolları kulla-
nılabilir hale getirmekte zor günler 
yaşıyor. Ancak son dönemde kul-
lanımı yaygınlaşan alttan ısıtmalı 
yol sistemleri hem tasarruf hem de 
konfor sağlıyor. Kar-Buz Birikimi 
Engelleme Sistemleri’yle karlı ve 
buzlu havalarda yollara tuz dökme 
veya kar küreme çalışmalarına ge-
rek kalmıyor.
Dünyanın ısıtma-soğutma şirketle-
rinden biri olan Danfoss, Türkiye’de 
Ankara Protokol Yolu’ndun Pursak-
lar-Hasköy mevkiinde uyguladığı 
sistemi 2017 yılı içinde farklı şehir-
lerde yaygınlaştırmayı planlıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?
Kar-Buz Birikimini Engelleme Sis-
temleri, yapısındaki dijital termos-
tat ve sensörler sayesinde ortamda-
ki sıcaklık ve nem parametrelerini 
hassas bir şekilde ve sürekli olarak 
takip ediyor. Bu sayede sistem tam 
gereksinim olan zamanda otomatik 
olarak devreye giriyor ve ortamda 
oluşması muhtemel kar birikimi 
ve buzlanmayı önleyerek devreden 
çıkıyor. Sistemin bu tam otomatik 
yapısı enerjinin en efektif şekilde 
kullanımını sağlıyor.

17 bin m2 alana ulaşıldı
Ankara’da Esenboğa Havalimanı’nı 
şehre bağlayan Protokol Yolu’nun altı 
elektrikli kar ve buz engelleme sis-
temi ile inşa edildi. Yer altına sensör 
ve termostatlar bulunan yolda zemin 
belli soğukluğa ulaştığında otoma-
tik olarak ısınmaya başlıyor. 3.5 km 
uzunluğunda 2 yönlü 6 şeritli sistemle 
tasarlanan yolda toplam 250 km uzun-
luğunda ısıtma kablosu, 56 sensör, 18 
termostat kullanıldı. Toplam uygula-
ma alanı ise 17 bin metrekareye ulaştı.

Nerelerde uygulanabilir?
Kar-Buz Birikimi Engelleme Sistem-
leri, çatı yüzeyleri, yağmur dereleri ve 
iniş boruları, araç ve yaya yolları, oto-
park girişleri, rampalar, merdivenler, 
köprüler ve spor sahaları gibi yerlerde 
kullanılabiliyor. Asfalt, beton, seramik 
vb. gibi her türlü döşeme malzemesi 
altında uygulama yapılabiliyor. Sis-
temle kışın yürüme yollarında, alt ve 
üstgeçitlerde, köprü ve AVM, hastane, 
okul gibi garaj rampalarında buzlan-
ma engelleniyor. Yine kış döneminde 
büyük tehlike oluşturan sarkıtların da 
oluşması tamamen engelleniyor.

K
ış mevsimiyle birlikte yol-
da kalma vakalarını çok sık 
duyuyoruz. Ancak bu duru-
ma çözüm olabilecek uygu-
lamalar da var. Bunlardan 

biri de alttan ısıtmalı asfalt. Son dö-
nemde kullanımı yaygınlaşan alttan 
ısıtmalı yol sistemleri hem tasarruf 
hem de konfor sağlıyor. Kar-Buz 
Birikimi Engelleme Sistemleri’yle 
yollara tuz dökme veya kar küreme 
çalışmalarına gerek kalmıyor. An-
kara Protokol Yolu’nun Pursaklar-
Hasköy mevkiinde kullanılan alttan 
ısıtmalı asfalt sistemi, tuz dökme 
veya kar küreme gibi çalışmaları 
ortadan kaldırıyor. Hava sıcaklığına 
göre otomatik olarak çalışan sistem, 
alt ve üst geçitler, köprüler, garaj 
rampaları ve yürüyüş yollarına uy-
gulanırken zorlu kış şartlarında 
önemli bir konfor sağlıyor.

Kar kürümeye son!
Büyükşehirler başta olmak üzere 
tüm kentlerde soğuk ve kar yağışlı 
günlerde trafiğe çıkmak sürçüler 
için büyük zorluk yaratırken yerel 

TÜRKİYE’DE ZEMİN ISITMASI 
YAPILAN PROJELER ŞÖYLE:

Stadyum projeleri:
Atatürk Olimpiyat Stadı
Konya Torku Arena

Cami projeleri:
Sancaklar Camii-Hadımköy
İnegöl OSB Camii-Bursa
Rumeli Hisarı Camii-İstanbul
Muratbey Gümrük Camii-İstanbul
Çobançeşme Camii-İstanbul
Afyon İkbal Camii-Afyon
TBMM Mesciti-Ankara

Otel projeleri:
Mavera Konutları Hamamları, Mavera 
Sarayları Hamamları, Beyzade 
Konakları, Başakşehir Fatih Terim 
Stadyumu Hamamı, Shangri-La Otel 
Hamam-Spa Merkezi, Pullman 
Yenibosna Spa-Hamam, Radisson 
Blue Ortaköy Hamam, Van Elit Otel, 
Antep Divan Otel, Manastır Otel 
Bodrum, Vivera Resort Otel Bodrum, 
Mandarin Oryantal Bodrum, Heaven 
Beach Antalya, Barut Akra (Eski 
Dedeman) Antalya, Titanic Otel 
Antalya, Adam§ Eve Antalya, Sueno 
Otel Antalya, Papillon Antalya, 
Zeugma Antalya, Ayşe Otel Antalya, 
Shangri La Beşiktaş, Orisis Tatil Köyü 
Mersin, Orsep Royal Otel İstanbul, 
Sultanahmet Yeşil Ev Otel, Kempinski 
The Dome Belek, Grand Haber Otel 
Antalya.

SİSTEMİN 5 FAYDASI

 Kar-Buz Birikimini Engelleme Sistemleri, yapısındaki dijital termostat ve sensörlerle 
ortamdaki sıcaklık ve nemi sürekli takip edip ihtiyaç halinde devreye giriyor, ortamda 
oluşması muhtemel kar birikimi ve buzlanmayı önlüyor.

 Sistemin tam otomatik yapısı enerjinin en efektif şekilde kullanımını sağlıyor.
 Sistemle kışın yürüme yollarında, alt ve üstgeçitlerde, köprü ve AVM, hastane, okul 

gibi garaj rampalarında buzlanma engelleniyor. 
 Kış döneminde büyük tehlike oluşturan çatılardaki sarkıtların da oluşması tamamen 

engelleniyor.
 Kar ve buzlanmayı engelleyen sistem yollarda kar kürüme dönemini de bitirecek.

HAVA SICAKLIĞINA GÖRE OTOMATIK OLARAK ÇALIŞAN 
SISTEM, ALT VE ÜST GEÇITLER, KÖPRÜLER, GARAJ 

RAMPALARI VE YÜRÜYÜŞ YOLLARINA UYGULANABILIYOR. 
BU SAYEDE YEREL YÖNETIMLER KARLI HAVALARDA SIKINTILI 

GÜNLER YAŞAMIYOR.

Teknoloji dünyasının en zenginleri uzun 
bir süredir sadece kendi sektörlerinin 
değil, tüm dünya genelinin de en 
zengin isimleri. İşte teknoloji 
dünyasının zengin ünlüleri…
YAZI BERİL ŞEN

H
er gün kullandığımız teknolojik cihaz-
ların, yazılımların ve hizmetlerin kuru-
cuları dünyanın en zenginleri arasında 
yer alıyor. Hayat hikâyeleri tahmin 
edildiği gibi bilim ve teknoloji üzerine 

kurulu... Kimi dünyanın en iyi üniversitelerin-
den mezun; kimi üniversiteyi terk edip kendini 
teknoloji dünyasına adamış. Teknoloji dünyası-
nın en zenginleri uzun bir süredir sadece kendi 
sektörlerinin değil, tüm dünya genelinin de en 
zengin isimleri. İşte teknoloji dünyasının zengin 
ünlüleri...

TEKNOLOJ
DUNYANIN

ZENG NLER BILL GATES
MICROSOFT’UN KURUCUSU

Bill Gates Harvard 
Üniversitesi’nin yetiştirdiği 

başarılı bilim adamlarından biri. 
Ancak Gates de üniversiteye 

yalnızca iki yıl katlanabilmiş. 
Okulda bulunduğu dönemlerde 

hocalarına sürekli olarak, ‘30 
yaşında bir milyarder olacağım’ 

diyen Gates, bunu açık bir şekilde 
başarmış. Bugün dünyanın 

teknoloji devi Microsoft’un 
CEO’su olan Gates dünyanın en 

zengin insanı… 
Toplam Servet: 80,5 milyar dolar

Eğitim: Harvard Üniversitesi
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/İÇİNDEKİLER

42/YAŞAM
Elektronik 
ortamda 
başsağlığı 
dilenmez. 
Gezdiğin, 
gördüğün, yediğin, 
içtiğin sana kalsın; 
paylaşma…

48/İNOVASYON
Sıradan bir günü, 

alışkanlıklarımızı ve hatta 
yaşam biçimimizi bile 

değiştirecek yeni ürün 
tasarımlarına her geçen gün 

yenisi ekleniyor.

38/ARAŞTIRMA
Yeni yapılan araştırmaya 

göre, tüketiciler ‘selfie’leri 
bankacılık, alışveriş, sağlık 
hizmetleri ve daha birçok 

alanda bir araç olarak 
kullanmaya hazır.

asterlar’ inşa etmeye, alışveriş me-
raklılarının tek bir düğmeye basa-
rak çok sayıda kıyafeti denemesine 
imkân veren bir ‘sanal kişisel asis-
tan’ olarak kullanmasına kadar ge-
niş bir yelpazeye yayılmış çok sayı-
da potansiyel uygulama bulunuyor. 
Bu uygulamalar tespit edildikten 
sonra, 6 bin 500 tüketici, bir sosyal 
trend olarak selfie’lerin evrimine 
dair düşüncelerini ve akıllı telefon 
fotoğraflarının daha fonksiyonel 
kullanımlarına olan iştahlarını ifa-
de ettiler. 

Selfie evrim geçiriyor
“Proje bize, selfie’lerin ve görün-
tülü çağrıların nasıl bir ev-
rim geçirdiğine ve neden 
birbirinden bu kadar 

S
ony Mobile tarafından ya-
yımlanan yeni bir rapora 
göre, ‘selfie’ler’ geçici bir 
hevesten teknolojik bir fe-
nomene dönüşürken, akıllı 

telefon kameraları da çok sayıda 
sektörde dönüşümü tetikleyebilir. 
Futurizon ile birlikte yayımlanan 
ve Birleşik Krallık, Almanya, Fransa 
ve İspanya’daki 6 bin 500 Avrupalı 
tüketicinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen bir ankete dayanan rapor ve 
rapora eşlik eden araştırma, tüketi-
cilerin cep telefonu kamerası fotoğ-
rafçılığında ‘çok sayıda potansiyel 
uygulamaya’ açık olduğunu ortaya 
koydu.
Gelecek Bilimci Dr. Ian Pearson ile 
birlikte çalışan Sony Mobile, gele-
cekte teknolojik bir fonksiyon ola-
rak akıllı telefon fotoğrafçılığı ve 
selfie’leri dâhil etmesi muhtemel 
sektörleri inceledi. Eğlence parkla-
rından adrenalin bağımlılarının en 
son maceralarındaki deneyimlerini 
çekmesine imkân veren ‘selfie-co-

farklı birçok sektörde dönüşüme 
yol açabileceklerine dair gerçek 
bir içgörü kazandırdı.” diyen Sony 
Mobile Ortadoğu ve Afrika Başkan 
Yardımcısı Jason Smith sözlerine 
şöyle devam etti: “Sony Mobile ola-
rak, bugün tüketicilerin yaşamını 
kolaylaştıran akıllı telefonlar ta-
sarlarken, gelecekte bizi nelerin 
beklediğini takip ederek inovasyon 
ve değişimin şekil verilmesine kat-
kıda bulunmak gibi ikili bir görev 
ile karşı karşıyayız. Tüketicilerin 
gelecekte günlük yaşamımızı ge-
liştirecek böylesine geniş bir yel-
pazeye yayılmış kullanımlar için 
selfie’lere kucak açmaya hazır ol-

duğunu bilmek de inanılmaz de-
recede heyecan verici.”

Raporda, tüketicilere göre gelecek beş yıl içinde selfie’lerin alacağı şekle dair en önemli 10 
yön belirleniyor:

 Sosyalleşme: Başkalarının gerçekte ne düşündüğünü öğrenmek için size eşlik eden 
kişi ile birlikte selfie çekmek.

 Tıbbi: İnsanların dörtte birinden fazlası, pratisyen hekimi ile ilk olarak bir selfie veya 
görüntülü çağrı ile görüşmeyi tercih ediyor.

 Selfie kuşağı için bankacılık: 25-34 yaş arası kuşağın yarıya yakını, bankasına bir ‘selfie 
parolası’ ile erişmesi halinde kendini daha güvende hissedeceğini belirtiyor.

 Serbest zamanlarda: Heyecan peşindekilerin yarıya yakını, sürüş sırasında 
deneyiminizi çekmenin kontrolüne sizi getiren bir rollercoaster olan ‘selfiecoaster’ı 
denemeyi istiyor.

 Spor salonunda / fitness: Örneğin kalp atışlarını test etmek, hatta tekniğinizi nasıl 
iyileştirebileceğinizi ve bir hareketin ne kadar doğru yapıldığını gözlemlemek üzere, 
vücut verilerini yakalamak için selfie’lerin Yapay Zekâ (AI) ile birlikte kullanılması.

 Sipariş üzerine yapılan kıyafetler: Kişiye özel kıyafetler için bir 3D vücut görüntüsünün 
çekilmesi.

 Perakende: Tek düğmeye basarak vücut biçiminize uygun farklı kıyafetleri denemek 
için akıllı telefon kamerasının kullanılması.

 Sosyal sermaye: Sinema bileti veya turistik bir yere girerken selfie ile ödeme yapılması.
 Robotlar: Başka veya ekstrem lokasyonlardan selfie çekmek üzere akıllı telefonunuz ile 

drone veya robotlara kumanda etmek. 
 Ev: Selfie’lerin yardımıyla ev ve arabalarımızın güvenliğini sağlamak ve bunlara 

erişmek. 

HER ALANDA SELFIE!

Yeni yapılan araştı
rm

aya göre, tü
ketic

iler 

‘selfie
’leri b

ankacılı
k, alışveriş

, sağlık
 

hizmetle
ri v

e daha birç
ok alanda bir a

raç 

olarak kullanmaya hazır.
SELFIE’LERİN GELECEĞİ: 

ARTIK FOTOĞRAFTAN 

DAHA FAZLASI
Tüketici farklı kullanımlara hazır
Gelecek Bilimci ve Selfie’lerin Ge-
leceği raporunun yaratıcısı Dr Ian 
Pearson ise konu ile ilgili olarak 
şöyle söyledi: “Bu raporda, Sony Mo-
bile ekibi ile birlikte selfie’lerin ve 
akıllı telefon fotoğrafçılığının ge-
çirdiği evrimin haritasını çıkarmak 
harika bir deneyimdi. Ancak, daha 
da cesaret verici olanı, selfie’ler ve 
görüntülü çağrıların gelecekteki 
farklı kullanımlarına açık oldukla-
rını gösteren tüketicilerin tepkisiy-
di. Sonuçlar, selfie’lerin geçici bir 
hevesten teknolojik bir fenomene 
dönüşmekte olduğunu ve çok sayıda-
ki sektör için üzerinde düşünülmesi 
gereken bir konu haline geldiğini 
ortaya koyuyor. Ortada muazzam bir 
potansiyel var ve önümüzdeki yıllar-
da bunun ortaya çıkışını izlemek he-
yecanlı olacak.”

KİŞİSEL ZEKÂ ASİSTANI EINSTEIN

SÜPERSONİK UÇAKLARIN 
DÖNEMİ BAŞLIYOR

anlamak ve cevaplamak için doğal dil işle-
me ve yapay zekâ yeteneklerini kullanı-
yor. Albert Einstein’ın en çok bilinen dil 
çıkartma hareketini de içeren 50’dan fazla 
yüz ifadesi, jest ve mimikte bulunabilen 

robot, bu hareketleri dengeli bir şekilde 
gerçekleştirmek için 9 adet motorla kont-
rol ediliyor. Şarj edilebilir pillere sahip olan 
robot, tek şarjda 3-4 saatlik bir kullanım 
imkânı tanıyor.

Süpersonik jet girişimi Boom, rüzgâr tüne-
li testlerini başarıyla tamamladı. Boom’un 
kurucu ortağı ve CEO’su Blake Scholl, nor-
mal şartlarda uçarak yapılacak pek çok test 
yerine, maketler üzerinden ölçeklendiril-
miş rüzgâr tünelleri testlerinin kendilerine 
milyonlarca dolarlık maliyet avantajı sağla-
dığını açıkladı. Havacılık dünyasında rüzgâr 
tünellerinin önemi büyük çünkü bu aşama, 
uçağın bir prototipi ile gerçekleştiriliyor ve 
uçuştaki tüm aerodinamikler hesaplana-
rak havada karşılaşabilecek koşullar simüle 
ediliyor. Boom’un XB-1 modeli süpersonik 
jetinin 2017 yılının sonunda ilk test uçuşla-
rına başlaması bekleniyor. Şu anda üretim 
aşamasında olan ve Denver’da kapalı han-
garlar ardında inşa edilen ilk XB-1, göklerle 
tanışacağı güne hazırlanıyor. Gerçekleşti-
receği ilk uçuşunda Denver’dan kalkarak 
uçuş test aşamalarını tamamlamaya çalı-
şacağı Güney California’daki Edwards Hava 
Kuvvetleri Üssü’ne inecek olan XB-1, test-
lerine burada devam edecek. 45 yolcu 
kapasiteli olması beklenen XB-1’in, 
Concorde’dan sonra süpersonik yolcu 
uçağı olarak kendini ispatlaması ve kendine 
müşteri olacak havayollarını ikna etmesi 
gerekiyor.

CES 2017’de tanıtılan asistan robotlardan 
biri olan ve Kickstarter’da fon toplamaya 
başlayan Einstein robotu, gelişen robot 
teknolojisinin ve akıllı ev asistanlarının 
geleceğine farklı bir ışık tutuyor. Dünya 
ünlü fizikçi Albert Einstein’a benzerliği ile 
dikkat çeken Einstein adlı robot, hedef kit-
lesini hem eğitiyor hem de eğlendiriyor. 
Hanson Robotics tarafından geliştirilen, 
yürüme, konuşma ve gerçekçi yüz ifade-
leriyle tepki verebilme kabiliyetine sahip 
mekanik profesör; bir yandan temel bilim-
lere dair eğitici bir rol üstlenirken diğer 
yandan da muzipçe şakalar yapabilecek 
şekilde tasarlanmış. Mobil platformlarla 
haberleşebilen robot, çevrimiçi ve çev-
rimdışı çalışabiliyor. Einstein adlı robot, 
çocukların görsel-işitsel aktivitelerle 
meşgul olmalarını sağlamak için tasarla-
nan ‘Stein-o-Matic’ isimli uygulaması ile 
Apple ve Android tabletler üzerinden 
haberleşebiliyor. Wi-Fi aracılığıyla inter-
nete bağlanarak çevrimiçi moda geçtiğin-
de kendisine yöneltilen bilimsel soruları 

Sıradan bir günü, alışkanlıklarımızı ve 
hatta yaşam biçimimizi bile 

değiştirecek yeni ürün tasarımlarına 
her geçen gün yenisi ekleniyor.

YAZI SELİN AKGÜN

HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN 
TEKNOLOJİLER

K
ullandığımız araba, konuştuğumuz telefon, yemek-
lerimizi muhafaza eden buzdolabı, saçımızı taradı-
ğımız fırça, gözümüze taktığımız gözlük, kısacası 
günlük hayatta en sık kullandığımız nesne ve obje-
ler, gün geçtikçe akıllanıyor. Bu ürün ve hizmetler, 

akıllanmakla kalmayıp hem yaşamımızı kolaylaştırıyor hem 
de farklı fonksiyonlarıyla yaşam kalitemizi artırıyor. Saçı-
mızı tararken kullandığımız fırçamız artık saçımızın türünü 
analiz edebilecek. Özellikle görme engellilere yönelik olarak 
geliştirilen akıllı gözlükler, gözlüğü kullanan kişi bir prob-
lemle karşılaştığında sorunu çözmeye odaklanacak. Çok 
fazla stresli olduğunuzda sizi uyaran ve nefes alıp vererek 
sakinleşmenizi sağlayan giyilebilir nefes izleme cihazınızla 
artık çok daha stressiz olabileceksiniz. Yakın gelecekte biz-
leri daha ne gibi inovatif gelişmelerin beklediğini hep bera-
ber göreceğiz

İNTERNETTE 
GÖRGÜ KURALLARI
Elektronik ortamda 
başsağlığı dilenmez. 
Gezdiğin, gördüğün, 
yediğin, içtiğin sana 
kalsın; paylaşma…

S
anal ortamdaki ilişkileri-
mize, yüz yüze kurduğu-
muz iletişimde olduğu gibi, 
gereken özeni göstermeli 
ve hassas davranmalıyız. 

Çünkü internet kullanımı ve sosyal 
paylaşım siteleri için de geçerli gör-
gü kuralları vardır. Eğitim Danış-
manı, Eğitmen, Yazar Suna Okur’un 
Ötekiadam Yayınları’ndan çıkan 
‘Suna Okur ile Zarafet, Görgü ve Pro-
tokol’ isimli kitabı bu konuda önemli 
bir boşluğu dolduruyor. Yazar Suna 
Okur, kitabında iletişim adabını şöy-
le anlatıyor:

E-POSTA ADABI
E-postanın kartpostaldan farkı yok
E-posta güvenilir bir iletişim aracı 
değildir. Bu sebeple çok gizli ve çok 
özel iletilerin elektronik ortamda 
gönderilmesi uygun değildir. Bazen 
açık bir kartpostaldan farksız oldu-
ğu unutulmamalıdır. 

Yanlış kişilere göndermeyin
Bir e-postada iki bölüm vardır, bil-
gi ve metin kısmı. Başlık bilgilerini 
düzenlerken e-postanın kime gitti-
ğine bir kez daha göz atmakta fayda 
vardır. Çünkü bazen isim benzerlik-
lerinden dolayı mailiniz çok farklı 
kimselere gidebilmektedir.

Her maile yöneticinizi eklemeyin
Başlık bölümünde bulunan bilgi 
kısmına her mailde yöneticinizi 
eklememeye özen göstermelisiniz. 
Yöneticilerin her mailde bilgiye ya-

zılması, gereksiz bir yığın maille uğ-
raşmalarına ve zaman kaybına sebep 
olmaktadır. Yöneticiyi bilgiye koyar-
ken “Bu maildeki bilgilerden yöneti-
cim gerçekten haberdar olmalı mı?” 
sorusunu kendimize sormalıyız.

Bcc kullanımı etik olmalıdır
Birisiyle yazışırken bir başka sahsı 
bcc’ye eklersek, yazıştığımız kişi, 
Bcc’de olanı göremez. İletişimde şef-
faflık ilkesi ihlal edilmiş olur. Ancak 
Bcc kullanımı bazen toplu gönderi-
lerde listedeki şahısların birbirileri-
nin adresini görmemeleri için kulla-
nılabilir ki bu şekilde kullanımı çok 
zariftir.

Mail adreslerini kıdem sırasına göre 
yazın
E-posta dağıtımlıysa astlara ve üst-
lere birlikte gidiyorsa öncelikli ola-
rak üst makamların adresini, sonra 
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SOSYAL MEDYANIN EN ÇOK 
KONUŞULAN PROGRAMLARI
Ajans Press, sosyal medyayı zirvede tamamlayan program-
ların medya karnelerini çıkardı. Ajans Press’in medya verile-
rine göre, sosyal medyanın en çok konuşulan programı 
Survivor, yazılı basının da en çok konuşulanı oldu. Survivor yıl 
boyu 4 bin 113 habere konu oldu. Medyanın en çok konuştuğu 
diziler sıralamasında Kiralık Aşk 2 bin 776 haberle ikinci sırada 
yer alırken, Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel 2 
bin 73 habere konu oldu. Listenin dördüncü sırasında Kıs-
metse Olur programı yer aldı. Kısmetse Olur hakkında yazılı 
basına 796 haber yansıdı. Sosyal medyanın en çok konuştu-
ğu diziler arasında yer alan Güneşin Kızları ise 454 haberle 
adından söz ettirdi.

/HABER TURU

ERICSSON’DAN TÜRKİYE’DE MOBİL 5G TESTİ
Ericsson (NASDAQ: ERIC), 2020’de ticari olarak piyasaya sunulması 
beklenen 5G’nin Türkiye demosunu basın ve sektör temsilcilerinin 
huzurunda gerçekleştirdi ve 22 Gbps hıza ulaştı. Çığır açacak 5G 
teknolojisinin en kolay biçimde denenmesi için Ericsson, taşınabilir 
bir cihaz kiti oluşturdu. Ericsson’un 5G ağlarını kurmaya ve bunu 
standartlaştırmaya yönelik bağlılığı, dünya çapındaki teknoloji lideri 
ülkelerle paralel olarak bu kit ile Türkiye’de de gözler önüne serildi.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN AKILLI 
ŞEHİRLERİNİ AĞIRLAYACAK
Şehircilik konusunda kamu politikalarına katkı sağlayan, akıllı 
şehirler ile ilgili Türkiye’de pilot yatırım çalışmaları yaparak, bilgi ve 
raporlar üreten sivil toplum kuruluşu Kamu Teknoloji Platformu 
(KTP) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek ‘Uluslararası Akıl-
lı Şehirler Konferansı’, 1 Mart 2017 tarihinde Congresium Ankara’da 
gerçekleştirilecek. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sek-
tör temsilcilerinin katılımı ile “Şehirler İçin İnovasyon ve Değişim 
Zamanı” temasının ele alınacağı, “Geleceğin Ön Gösterimi” sloganı 
ile yola çıkan etkinlikte, geleceğin yaşamı ve şehirleri masaya yatı-
rılacak. Konferansın bu yılki konuk ülkesi Katar. Katarın başkenti 
Doha’ya 15 kilometre mesafede, dünyanın sıfırdan kurulan ilk akıllı 
şehri olarak tarihe geçen “Lusail City” tecrübesi ve süreçleri ile 
yerel yönetimlere ilham kaynağı olacak.

TÜRK INSTAGRAM KULLANICILARININ 
ŞİFRELERİ TEHLİKEDE! 
Başta Facebook, Instagram ve Twitter olmak üzere, popüler sosyal 
medya uygulamalarının daha etkin kullanımı için geliştirilen hiz-
metleri taklit eden yeni bir tuzak tespit edildi. Son olarak Intel 
Security'nin mobil malware araştırma ekibi, Google Play Store’da 
Instagram şifrelerini çalan bazı yazılımları saptadı. Intel Security’nin 
uyarısı üzerine Google, bu zararlı uygulamaları derhal yayından 
kaldırdı. Fakat tehlike bitmiş değil, benzerleri her an ortaya çıkabilir. 
Türkiye’deki Instagram kullanıcılarının şifrelerini çalmak üzere 
tasarlanmış olduğu anlaşılan tehlikeli Android uygulamaları, Ins-
tagram hesaplarına olan erişimi analiz etmeyi ve takipçi sayısını 
artırmayı vaat ediyor.
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LETGO’YA 175 MİLYON DOLARLIK EK YATIRIM
İkinci el eşya alım satım alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçla-
yan mobil uygulama letgo, 175 milyon dolarlık ek yatırım aldı. 
Alınan yatırım Naspers, Accel, Insight Venture Partners, New 
Enterprise Associates, 14W ve diğer yatırımcılar tarafından 
sağlandı. letgo ayrıca, 2015 yılında piyasaya sürülmesinden bu 
yana 20 milyon aylık aktif kullanıcıya ve 45 milyon indirilme 
sayısına ulaştığını açıkladı ve bu sayede dünyanın en hızlı 
büyüyen teknoloji girişimleri arasında yerini aldı. 

/HABER TURU

TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYADA 
KISKANÇLIK ORANI: %41 
Sosyal medya, arkadaşlarla irtibatta kalmanın ve mutlu anılar 
paylaşmanın bir yolu olarak hayatımıza girse de; Kaspersky 
Lab'ın son araştırmasının sonuçları, sosyal medyanın artık pek 
çok insanı negatif hissettirdiğini gösteriyor. Bunun önde gelen 
sebeplerinden biri beğenilme isteği, yani “like” avı olarak karşı-
mıza çıkıyor. Paylaştıkları içerik bekledikleri kadar ilgi görme-
yince çoğu insanın morali bozulurken, sosyal medya kullanan 
Türkiye’deki insanların %41'i de arkadaşları kendilerinden daha 
fazla beğeni aldığı zaman kıskandıklarını itiraf ediyor. Araştır-
mada buna ek olarak, insanların sosyal medyada arkadaşlarının 
daha mutlu görünen hayatlarını kıskandıkları da ortaya çıkıyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK KAPASİTELİ 
USB FLASH BELLEĞİ
Kingston Technology Company Inc.’in flash bellek iştiraki ve dün-
yanın bellek ürünleri alanındaki bağımsız lideri Kingston Digital, 
dünyanın en yüksek kapasiteli USB Flash sürücüsü olan DataTra-
veler® Ultimate Generation Terabyte’ı (GT) tanıttı. DataTraveler 
Ultimate GT, 2TB’a kadar alan ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) perfor-
mansı sunuyor. Yoğun kullanıcılar bu sayede, tek bir 2TB sürücüde 
70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere, 
küçük bir alanda çok büyük miktarda veri saklayabilecek. Darbe-
lere karşı dayanıklı olması için çinko alaşımlı metal bir gövdesi olan 
DataTraveler Ultimate GT, üst seviye bir tasarımın içerisinde üstün 
kalite sunuyor. 

ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BİRLEŞME
Çağrı merkezi sektörünün iki firması EKO Contact Center ve Vodasoft 
CCS, yola birlikte devam etme kararı aldı. EKO Contact Center Servi-
ces adı altında çalışmalarını sürdürecek olan firma bu birleşmenin 
ardından 110 markaya ulaşarak, en fazla markaya hizmet veren dış 
kaynak çağrı merkezi oldu. Birleşmelerinin en önemli gerekçesinin 
sektördeki konumlarını güçlendirmek olduğunu söyleyen EkoCCS 
Yönetim Kurulu Başkanı H. Serhan Süzer, “Her iki firma da sektörün 
ortalamasının üzerinde büyümekteydi. Birleşmeyle birlikte bu büyü-
me oranını artırmakla kalmayacak, verimliliğimizi ve birçok segmente 
özel yeteneklerimizi de birleştirmiş olacağız.” dedi. 
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/HAVAYOLLARI

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI 

2018’DE AÇILIYOR
Bakan Ahmet Arslan, havalimanında şu anda 22 bin 500 kişinin çalıştığını, 
haziranda çalışan sayısının 30 binin üzerine çıkacağını, bu şekilde 
havalimanının 2018'in ilk çeyreğine yetiştirileceğini bildirdi. 

U
laştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Ekonomi ve Dış Po-
litika Araştırma Merkezi 
(EDAM) tarafından hazır-

lanan "İstanbul Yeni Havalimanı 
Ekonomik Etki Analizi" sonuçlarını 
açıkladı. Arslan, havalimanında şu 
anda 22 bin 500 kişinin çalıştığını, 
haziranda çalışan sayısının 30 bi-
nin üzerine çıkacağını, bu şekilde 
havalimanının 2018'in ilk çeyreği-
ne yetiştirileceğini bildirdi. 
Havalimanında Türkiye'nin 2023 
ve 2053 hedeflerine ulaşması için 
gereken altyapı ihtiyaçlarının esas 
alındığını belirten Arslan, ulusla-
rarası hava taşıma sektörünün son 
10 yılda yıllık ortalama yüzde 5,6 
büyüdüğünü, bu rakamın Türkiye'de 
yıllık yaklaşık yüzde 14 olduğunu, 
2002'de 2,2 milyar dolar olan sektör 
büyüklüğünün 2015 sonu itibarıyla 
23,4 milyar dolara ulaştığını, aynı 
dönemde istihdamın da 3 katına 
çıktığını, sektörde yakalanan bu iv-
menin gelecek yıllarda devam ede-
ceğinin tahmin edildiğini söyledi.
Geçen yıl havacılıkta yolcu sayısı-
nın iç ve dış hatlar olmak üzere 174 
milyona ulaştığını bildiren Arslan, 
"Beklentimiz, 2018 sonlarında bu ra-
kamın 230 milyonun üzerine çıkacağı 
yönünde. Ayrıca, İstanbul havaliman-
ları Avrupa'nın en çok büyüyen ilk 3 
havalimanı arasında." dedi. Arslan, 
İstanbul'un, ilave bir hizmet kapasite-
si oluşturacak şekilde yeni bir topla-
dağıt-işle-aktar (hub) havalimanına 
kavuşmasının söz konusu ivmenin 
devam ettirilmesini sağlayacağını ve 
bunun gerekli olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük yap-işlet-devret 
projesi
Ahmet Arslan, İstanbul Yeni 
Havalimanı'ndan 350 destinasyo-
na uçuş gerçekleştirileceğini ve 
projenin birinci etap yatırımlarının 
devam ettiğini belirterek, "Burası 
ilk hizmete girdiğinde 90 milyon 
yolcuya hizmet verebilecek." dedi. 
Arslan, havacılıkta yaşanacak geliş-
melerle ilk etabın 90 milyon yolcuya 
yaklaşmasından sonra hedeflerinin 
diğer etaba başlamak olduğunu ve 
kapasiteyi 150 milyona çıkarmayı 

istediklerini, kapasitenin 200 milyo-
na kadar yolcuyu kaldırabileceğini 
söyledi. Havalimanı için öngörülen 
yatırım bedelinin 10,2 milyar avro 
olduğunu bildiren Arslan, "Yaklaşık 
25 milyar avroluk da bir kira geliri 
elde etmiş olacak. Hem yatırım hem 
kira geliri itibarıyla dünyanın en 
büyük yap-işlet-devret projesini ger-
çekleştirmiş olacağız." dedi.

Proje alanı San Marino'dan büyük
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Arslan, inşa edilen 1 milyon 
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300 bin metrekarelik terminal bina-
sının kapalı alanının 5 adet Empire 
State binası alanına denk geldiğini 
belirterek, şunları kaydetti: "Havali-
manı toplam proje alanı San Marino 
ülkesinin yüz ölçümünden daha bü-
yük. 3,5 milyon metrekarelik birinci 
etap toplam inşaat alanı Monako'nun 
toplam alanının 1,7 katına, terminal 
binasında kullanılacak 1,2 milyon 
metreküp beton Empire State bina-
sının hacminin 1,4 katına, terminal 
binası inşaatında kullanılacak 180 
bin donatı miktarı Eyfel Kulesi'nin 
metal yapısının 24 katına, terminal 
binasının 450 bin metrekarelik çatı-
sı Roma Collosseum alanının 23 katı-
na eşittir."
Havalimanının tüm fazları tamam-
landığında her türlü uçak tipinin 
operasyonuna uygun toplam 6 ba-
ğımsız pisti, 16 taksi yolu ve 500 
uçak park kapasitesi olacağını bil-
diren Arslan, havalimanında kendi 
aralarındaki ulaşım raylı sistemle 
gerçekleştirilecek 3 ayrı terminal 
binası, 280 akıllı yolcu köprüsü, 3 
teknik blok ve hava trafik kontrol 
kulesinin bulunacağını, toplam 4,5 
milyon metrekare büyüklüğünde 
apron, şeref salonu, kargo ve genel 
havacılık terminali ve devlet konuk 
evi olacağını anlattı. Arslan, proje 
kapsamında yapılacak otoparklar, 
duty free alanı, oteller, mağazalar, 
ibadethaneler ve diğer sosyal donatı 
alanlarına da değindi. 

Havacılığa yapılan yatırımın 
ekonomiye doğrudan ve dolaylı 
etkileri var
Ahmet Arslan, İstanbul Yeni 
Havalimanı'nın oluşturacağı doğru-
dan istihdamın 100 bin kişi olacağını 
belirterek, havacılık sektörüne yapı-
lan yatırımın ekonomiye doğrudan, 
dolaylı ve tetikleyici etkilerinin bu-
lunduğunu kaydetti. İngiltere'de ya-
pılan bir araştırmaya göre, hava yolu 
taşımacılığındaki koltuk kapasite-
sinde yüzde 10'luk bir artışın kısa va-
deli ekonomik büyümede yüzde 1'lik 
bir artışa yol açtığını vurgulayan Ars-
lan, hava trafik yoğunluğu 10 milyo-

nu geçen havalimanlarında, her 1000 
birimlik artışın havalimanı hizmetle-
ri ile bağlantılı olarak yüzde 0,85 ilave 
istihdam yarattığını söyledi. 
Arslan, Amsterdam Schiphol 
Havalimanı'nın Hollanda'nın 
GSYH'sine her yıl 26 milyar avrodan 
fazla katkı sağladığını ve havalima-
nında yaklaşık 65 bin kişinin istih-
dam edildiğini bildirdi.  
Bakan Arslan, Avrupa Hava Seyrüse-
fer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) 
verilerinden istifade ederek İstan-
bul Yeni Havalimanı'nın ekonomiye 
sağlayacağı etki konusunda bazı se-
naryolara çalıştıklarını belirterek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstan-
bul Yeni Havalimanı'nın doğrudan 
ve dolaylı olarak yaratacağı istihda-
mın 2025 yılı için 195 bin ila 225 bin 
kişi aralığında olacağı öngörülüyor. 
Doğrudan ve dolaylı yaklaşık 200 
bin kişiye istihdam sağlanacak. Yine 
yaratacağı ilave hane halkı geliri-
nin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı, 
Türkiye'nin ulusal ekonomisine kat-
kısının da milli gelirinin yüzde 4,2-4,9 
arasında olacağı raporun sonuçların-
dan çıkmakta."

Turizm sektörüne de katkı 
sağlayacak  
Özellikle Hollanda'dan verilen ör-
neklere bakıldığında, bu rakamların 
üzerine rahatça çıkılabileceğinin 

görüldüğünü de ifade eden Arslan, 
havalimanının turizm sektörüne 
katkısına değinirken de, 90 milyon 
yolcunun yüzde 10'unun turist ol-
duğu ve bu ziyaretçilerin kişi başına 
700 dolar harcama yaptığı düşünül-
düğünde, ülke ekonomisine yine cid-
di katkılar sağlanacağını vurguladı.  

Yüzde 40'ı bitti 
Ahmet Arslan, hava yolu yük taşımacı-
lığının gelişmesinin yüksek katma de-
ğerli ürünlerin ihracatını da kolaylaş-
tıracağını ifade ederek, İstanbul Yeni 
Havalimanı'nın kara yolları ve raylı 
sistemlerle donatılacağını, buraya ula-
şımın kolaylaştırılacağını söyledi.
Havalimanının kentin dönüşümünü 
de sağlayacağını dile getiren Arslan, 
şu değerlendirmelerde bulundu: "İs-
tanbul Yeni Havalimanı'nın dünyayı 
Türkiye'ye, Türkiye'yi de dünyaya bağ-
layacak perçinleri kuvvetlendirmesi, 
Türkiye'nin hem bir köprü ve hem 
de bir merkez niteliği kazanmasına 
olumlu etki edeceği kaçınılmazdır. Bu 
etkinin, yönetilmesi zaruri jeopolitik 
tepkileri oluşturacağı ve bu çerçevede 
İstanbul Yeni Havalimanı'nın küresel 
politikanın dinamiklerinden etki-
lenmesi beklenmelidir. Son tahlilde 
İstanbul Yeni Havalimanı, en başta da 
belirttiğim üzere Türkiye'nin önümüz-
deki 50 yıllık büyüme hikâyesinin itici 
güçlerinden biri olacaktır."

/HAVAYOLLARI
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P
osta ve Telgraf Teşkilatı Ano-
nim Şirketi (PTT) ile Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK) arasında 
yurtdışından gelen ilaçların 

PTT aracılığı ile getirilmesine yöne-
lik protokol imzalandı. Kapsamında 
ilaç bulunan gönderilerin taşınması-
na ilişkin protokolün imza törenine 
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik 
ve SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı 
katıldı. Protokolün imzalanmasının 
ardından konuşma yapan Bağlı, 2007 
yılında SGK ile Türk Eczacıları Birliği 
(TEB) arasında yapılan bir protokol 
çerçevesinde yurtdışı ilaçların bu-
güne kadar TEB üzerinden getirildi-
ğini, ancak Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu kararları doğrultusunda bu 
konuda yeni bir eylem planı hazırla-
dıklarını ifade etti. 

İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik 
Merkezi
2015-2016 yıllarında yurtdışı ilaç 
bütçesinin 1,4 milyar TL civarında 
olduğunu 2017 yılında ise 1,5 mil-
yar TL’lik bir bütçenin ön görüldü-
ğünü ifade eden SGK Başkanı Bağlı, 
“Bu işbirliği sayesinde hem sağlık 
hizmetlerinde kaliteyi arttıracağız, 
hem ilaca erişimi kolaylaştıracağız, 
hem de maliyeti düşüreceğiz. SGK 
olarak bu işle ilgili bir Sağlık Sosyal 
Güvenlik Merkezi kurduk. Adını da 
İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik 
Merkezi koyduk.” dedi. Protokolün 
önemine işaret eden PTT Genel Mü-
dürü Bozgeyik ise, sağlık ve sosyal 
yardım alanlarında hizmet kali-
tesini en üst düzeye çıkarmaya ve 
kaynakları tasarruflu kullanmaya 

yönelik bu işbirliği ile iki kurum 
arasında örnek bir çalışma ger-
çekleştirildiğini belirtti. Bozgeyik, 
“SGK ile daha önce de işbirliği proto-
kolleri imzaladık. Bu çalışmaları ba-
şarıyla yürütüyoruz. Şimdi de ilaçla 
ilgili altyapıyı kurarak işbirliğimizi 
kuvvetli bir şekilde devam ettirece-
ğiz.” diye konuştu. 

Yurtdışından gelen ilaçların PTT aracılığıyla taşınmasına ilişkin 
protokol, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve SGK Başkanı 
Mehmet Selim Bağlı tarafından imzalandı.

TÜRKİYE’NİN İLAÇLARI PTT’YE EMANET 

/PTT
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  HAYATINIZI 
ÇEVRE DOSTU
      YAPIN

Teknolojinin 
hayatımıza kattıklarını 

artık pek 
sorgulamadan 

kabulleniyoruz, ancak 
bize verdiği zararları da 

düşünmeliyiz.                
Basit önlemler alarak 

ve yaşayış şeklimizi 
çok değiştirmeden 

evlerimizde ve 
işyerlerimizde, 

mümkün olduğunca 
küçük bir karbon ayak 

izi bırakarak rahatça 
çalışıp yaşamamız 

mümkün.

/ÇEVRE
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İ
nsanlığın teknolojik yeniliklerin 
doruk noktasına ulaştığı bir çağ-
da, evinizi yeşil bir eve dönüştür-
mek, genellikle sürdürülebilir, 

yüksek teknolojili bir yenilenme 
olanağı yaratır. Bu da, enerji harca-
malarını kısar. Bunu başlatmak, ilk 
aşamada sizin için bir maliyet anla-
mına gelse de, uzun vadede ödüllen-
diricidir. Ancak, aynı şekilde kolay 
bir iş de değildir. 
Evinizin, çevreyi de koruyan bir ko-
naklama alanı olabilmesi için birçok 
kolay yol vardır: Güneş panelleri, 
programlanabilir termostatlar ve di-
ğer otomatik güncellemelerden fay-
dalanabilirsiniz.

Aydınlatmanızı değiştirin
Enerjiyi muhafaza etmek, ekolojik 
bilinci göstermenin bir yoludur ve 
evde enerji tasarrufu yapmanın en 
bilinen yollarından biri, enerji verim-
liliği yüksek aydınlatma kaynakları-
na geçmektir: LED ve tasarruflu am-
pul olarak bilinen, kompakt floresan 
lambalar (CFL). Form olarak, LED'ler 
küçük ama sağlam ampullerdir. Bu 
küçük ampuller, genellikle geniş bir 

fazla güç tüketme eğilimindedir. Ci-
haz üretiminde, yıllar içerisinde bü-
yük verimlilik artışı olduğu için, yeni 
makineler daha az enerji kullanır.
En yüksek güç tüketen cihazlardan 
birini örnek olarak alalım. On yıldan 
eski bir buzdolabı, muhtemelen üç 
adet yeni nesil buzdolabını çalıştıra-
cak kadar enerji tüketir. Bir başka 
örnek ise çamaşır ve bulaşık maki-

uygulama yelpazesinde kullanılmak 
üzere difüzör mercekleri ile birleşti-
rilir ve takılır. Akkor ampullerle kar-
şılaştırıldığında LED ampuller daha 
dayanıklıdır, ısı birikimine neden ol-
maz, cıvalı olmadığı kanıtlanmış ve 
düşük güçlüdür. Bir LED ampul satın 
almak için daha fazla para ödemek 
zorunda kalabilirsiniz, ancak mali-
yet zamanla, enerji tasarrufu ile geri 
kazanılır. 
CFL'ler, adından anlaşılabildiği gibi, 
eski tesisatları aydınlatan uzun flo-
resan ışıklarının ufak modelleridir. 
Kolayca yerleştirilebilmesi için stan-
dart lamba soketleri de akkor am-
pulleri andırır. CFL'ler çeşitli şekil 
ve boyutlarda mevcuttur. Gördüğü-
müz yaygın tipler spiral ve üçlü tüp 
lambalarıdır. CFL'ler LED'den daha 
ucuzdur ve LED’ler kadar etkilidir. 
Yüksek kaliteli, parlak ışık verir ve 
akkor lambalardan herhangi birinin 
kullanıldığı yerlerde uygulanabilir. 
Ancak, ilk açtığınızda tüm ışığı ver-
mez, bir dakika kadar bir sürede tam 
performansa ulaşırlar. CFL'lerin cıva 
içerdiğini de unutmayın, bu nedenle 
de ampul ömrünü tamamladığında, 
geri dönüşüme göndermek gerekir.
Araştırmalar, elektrikli aydınlatma-
nın ortalama ev enerji tüketiminin 
yaklaşık dörtte birini oluşturduğu-
nu, LED veya CFL'ye geçerek elekt-
rik faturasında önemli miktarda bir 
azalma olduğunu, ancak yine de ihti-
yacınız olan aydınlatmayı elde ettiği-
ni gösteriyor. Tüm süreçte ise, daha 
az enerji tükettiğinizden, hava ve su 
kirliliği de azalır.

Ev aletlerinizi yakından tanıyın
Evinizdeki elektrik faturası tüke-
timinin büyük kısmı, prize takılan 
aletlerden gelir. Bu, Taş Devri’ndey-
miş gibi yaşamak zorunda olduğunuz 
anlamına gelmiyor. Evinizdeki alet-
leri tanıyın. Öncelikle eskileri yeni-
lerden yırt ederek işe başlayabilir-
siniz. Eski cihazlar, yenilerden daha 

/ÇEVRE
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Daha çevreci bir ev

EVİNİZİN, ÇEVREYİ 
DE KORUYAN 
BİR KONAKLAMA 
ALANI OLABİLMESİ 
İÇİN  BİRÇOK 
KOLAY YOL VARDIR: 
GÜNEŞ PANELLERİ, 
PROGRAMLANABİLİR 
TERMOSTATLAR VE 
DİĞER OTOMATİK 
GÜNCELLEMELERDEN 
FAYDALANABİLİRSİNİZ.
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nesidir. Eski modeller daha az su ve 
daha az enerji gerektirir. Düzenli 
bakım yapmak küçük bir fark yara-
tabilir, ancak onun yerine emeklilik 
yapmanızı öneririz.

Yeni alışkanlıklar edinin
Çevreye yardımcı olmak için günlük 
değişiklikleri her zaman yapabilir-
siniz. Kurutucuyu çamaşırlarınız 

için kullanmak yerine, dışarıda asılı 
bırakabilir ve güneşin doğal olarak 
kurutmasını sağlayabilirsiniz. Ya-
ğışlı günlerde, evde raflar kurabilir 
ve elbiselerinizi enerji tüketmeden 
kurumaya bırakabilirsiniz. Ayrıca, 
yağmur suyu biriktirerek, bu suyla 
temizlik yapabilir, bitkileri sulaya-
bilirsiniz. 
Bırakmanız gereken bir diğer alış-

kanlık, plastik malzeme kullanımı-
dır. Eldekileri de geri dönüşüm ku-
tularına atabilirsiniz. Kullanılmadığı 
zaman cihazları prizden çıkartmak, 
duşta daha az zaman geçirmek, oda-
da kimse olmadığı zaman ışıkları 
kapatmak gibi pratik alışkanlıklar 
kazanabilirsiniz. Bütün bunları yap-
mak hem bütçenizi hem de dünyaya 
olan maliyeti ve israfı azaltır. 



Daha az iç direnç, sürtünme yoluyla 
daha az enerji kaybı ve daha verimli 
bir motor anlamına gelir. Yağ ve su 
gibi gerekli sıvıları da yeterli düzeyde 
tutarak, aracınızın parçalarının ge-
rektiği şekilde hareket ettirilmesini 
sağlayabilirsiniz.
Düşük motor iç hacmi tuzağına düş-
meyin. Bu tip motorlar çok iyidir, 
birim yakıt başına performansları di-
ğerlerinden yüksektir ama küçük bir 
motora sahip olmak, yakıt tasarrufu 
sağlayacağınızın garantisini vermez. 
Küçük bir motorun daha çok çalışması 
gerekir, çünkü diğer her şey eşitken, 
parçalar küçüktür. Örneğin aracı ve üç 
yetişkini taşıyan bir 800 cc motorunuz 
varsa, aynı yükü taşıyan daha büyük 
motorlu bir araca göre daha çok iş yap-
ması gerekir. Böyle bir araçla çevreci 
davranmak ve tasarruf etmek için, 
düşük viteste kalmanız ve devir mik-
tarını belirli bir düzeyde tutabilirsiniz.
Koşullar elverişli olduğunda, küçük 
bir motorla daha fazla mesafe gidebi-
lirsiniz, ancak amacınıza uygun boyut-
taki bir motordan daha iyi verim elde 
edersiniz ve daha büyük bir motor, hız 
peşinde olmadığınız sürece daha dü-
şük bir devirde aralığında çalışacaktır. 
Bu da, motorunuzda daha az yıpranma 
anlamına gelir.

Lastiklere dikkat edin
Sönük ya da gereğinden az havayla 
dolu lastikler, yakıt verimliliği açısın-

G
ezegenimizin sürdürülebi-
lirliğini korumak, hepimizin 
üzerine yüklü bir sorumluluk... 
Ekolojik açıdan en büyük ayak 

izi olan günlük faaliyetlerimizden 
biri; yolculuk… Azamî yakıt verim-
liliği sağlamak için bir adım atarak, 
dünyaya ciddi bir katkı sağlayabiliriz. 
Otomobillerimizi evde bırakmak, bazı-
larımız için bir seçenek olmayabilir, bu 
yüzden, önce onlarla başlayalım.
Değişimi başlatmak için en kolay, en 
etkili yollardan biri, gaza çok basma-
maktır, zira araca hızlı bir kalkış sağ-
layan ve mesafeleri hızla kapatan gaz, 
yakıt tüketimini de büyük ölçüde artı-
rır. Seyir halindeyken aracın devrini 
de düşük tutabilirsiniz. Örneğin 2 bin 
devirin altında kalmaya dikkat ede-
bilirsiniz. Aracınız ister manuel, ister 
otomatik vites olsun, sihirli sayı budur. 
Motoru boğacak şekilde ya da olması 
gerekenden düşük viteste kullanmak 
devirin artmasına sebep olur. Sadece 
bu iki önlem bile, karbon ayak izinizi 
en aza indirgemekle kalmaz, aynı za-
manda tasarruf yapmanızı da sağlar.

Bakım tarihlerini geçirmeyin
Otomobiller eninde sonunda birer ma-
kinedir ve makineler her zaman aşınır. 
Bu yüzden onlara koruyucu bakım yap-
tırmak gerekir. Otomobiliniz iyi bakım 
gördüğünde, mümkün olduğunca az iç 
dirençle karşılaşır; bu da pürüzsüz gi-
den bir araca kavuşmanızı sağlar.

dan kötüdür. Aracınız, gürültülü bir las-
tiğin ilerlemeye çalıştığı yol boyunca, 
daha çok enerji harcamak zorundadır 
ve gereken enerji miktarı da zamanla 
artar. Otomobilinizin tavsiye edilen las-
tik basıncında olup olmadığını kontrol 
ederek, bu ayarda olmasını sağlamak 
için ayda bir kontrol yaptırabilirsiniz.
Lastik basıncını gereğinden yukarıda 
tutmak, aracınızı daha verimli bir şe-
kilde çalıştırır; zira aşırı sert kauçuk 
üzerinde ilerlediğinizde aracınız daha 
az dirençle karşılaşır. Lastiklerinizi 
fazla şişirilmiş hâlde tutmak, her tam 
depo için size birkaç ekstra kilometre 
sağlayabilir, ancak lastiğin ömrünü 
de kısaltır. Bu sebeple, çok kârlı bir 
adım olmadığını kabul etmek gerek. 
Aşırı şişme, erken yıpranmaya ve kötü 
yol koşullarında önemli bir kavrama 
kaybına neden olur. Deponuzdan bi-
raz daha fazla kazanmak için bunu 
yapmaya değmez, çünkü lastiği yeni-
lemek kazandığınız kilometreleri sağ-
layacak benzinden çok daha fazla para 
harcamanıza sebep olur.

Navigasyon kullanmaya başlayın
İster onları sevin ister nefret edin, 
Google ve Yandex’in Haritalar uygu-
lamaları, gideceğiniz yere en kısa ve 
en trafiksiz yolu bulmanızı sağlar. Üs-
telik bilmediğiniz yerleri bulmak için 
de pratik bir çözüm sunarak, sokak 
sokak adres sormanızı önler ve hem 
zaman hem de yakıt tasarrufu sağlar.
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Daha çevreci bir sürüs

DEĞİŞİMİ BAŞLATMAK 
İÇİN EN KOLAY, EN ETKİLİ 
YOLLARDAN BİRİ, GAZA 
ÇOK BASMAMAKTIR, 
ZİRA ARACA HIZLI BİR 
KALKIŞ SAĞLAYAN 
VE MESAFELERİ HIZLA 
KAPATAN GAZ, YAKIT 
TÜKETİMİNİ DE BÜYÜK 
ÖLÇÜDE ARTIRIR.

/ÇEVRE
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T
ipik bir işyerini düşünün. 
Muhtemelen ortak çalışma 
alanları, sararan elektronik 
cihazlar, dosya dolapları ve 

kâğıt ya da dosyalarla doldurulmuş 
mülayim bir ortam düşünün. Hep-
si beyazın nefes kesici tonlarında, 
değil mi? Üstüne devasa bir alanda 
sürekli çalışan klimayı, aydınlatma-
yı ve tüm bu cihazların kesintisiz 
çalıştığını düşünün.

Bulut kullanmaya başlayın
Verilerinizi kâğıt bağımlılığından 
kurtararak son derece çevreci bir 
yaklaşım benimsemekle kalmaz, 
kâğıt sıkışmaları, yanlış baskılar ve 
yazıcı için kuyruk gibi rahatsızlıkla-
rı da ortadan kaldırmış oluruz. Ayrı-
ca dosyalarımızı bulutta tutmak, bir 
dizüstü bilgisayarımız, tabletimiz, 
akıllı telefonumuz ve iyi bir internet 
bağlantısı sayesinde, herhangi bir 
yerde çalışmamızı sağlıyor. 
Bulutun bir avantajı da, daha iyi 
işbirliği, depolama alanınızı gerek-
tiği gibi ölçeklendirme esnekliği ve 
tabii ki küçük bir karbon ayak izi 
anlamına gelir.

siniz. Bu tür yeşillikleri mahalleniz-
deki, alışveriş merkezindeki çiçek-
çilerde ya da botanik bahçelerinde 
bulabilirsiniz. Psikolojik ve sağlık 
açısından faydaları da bulunan bitki-
ler için, havayı temizleyen, hafif tera-
patik kokular sağlayan ve böcekleri 
de iten kapalı bitki türlerini de tercih 
edebilirsiniz. Çalışmalar, bunların ra-
hatlamanıza ve odaklanmanıza yar-
dımcı olabileceğini de gösteriyor.

Çevre dostu ürünlere geçin
Her sene yazıcılar, tarayıcılar, foto-
kopi makineleri, projektörler, klima-
lar, hava duvarları, ışıklar, dizüstü 
bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar 
ve diğer resmi yazılımların çıkıyor. 
Bunlar gerçekten hem çevreye hem 
de size daha fazla fayda sağlayabilir-
ler. Örneğin daha hızlı çıktı alan ve 
daha az mürekkep tüketen yazıcılar, 
daha parlak görüntü verirken daha 
az enerji tüketen projektörler ya da 
daha uzun süre çalışabilen dizüstü 
bilgisayarları seçebilirsiniz. Elbette 
hâlihazırda çevre dostu bir ürününüz 
varsa, onu bakım yaparak, en uzun 
süre kullanmaya bakmalısınız. 

Kendi yemeğinizi paketleyin
Dışarıdan yemeyi ya da yemek sipa-
riş etmeyi seven birisi misiniz? Muh-
temelen, ofiste doyurucu bir öğle ye-
meğinden sonra, darmadağın olmuş 
bir kâğıt ambalaj, peçete, plastik kap 
ve diğer malzemeleri çöpe atmanız 
gerekiyor. İşin koşuşturmasıyla, öğle 
yemeğini sürdürülebilir yapmak için 
gerçekten çok az seçenek var.
Ancak bu konuda kararlıysanız, er-
ken kalkabilir ve kendi yiyeceğini-
zi hazırlamak için uğraşabilirsiniz. 
Ancak bunun için de önceden alışve-
riş yapmak, yemeğe karar vermek, 
malzemeleri hazırlamak, yemek 
pişirmek, paketlemek ve daha son-
ra temizlemek gibi acı bir sürece 
girmeniz gerekiyor. Buna katlanabi-
lirseniz, harika, çünkü hem çevreyi 
koruyacak hem de daha sağlıklı bes-
lenebileceksiniz.

Çevrenizi yeşillendirin
Daha yeşil bir ofis ortamı sunmak için 
en iyi yol, çevrenizi gerçekten yeşil-
lendirmektir. Az güneş ışığı ve suya 
ihtiyaç duyacak şekilde yetiştirilen 
küçük kapalı bitkileri tercih edebilir-

Daha çevreci bir isyeri

VERİLERİNİZİ KÂĞIT 
BAĞIMLILIĞINDAN 
KURTARARAK SON 
DERECE ÇEVRECİ 
BİR YAKLAŞIM 
BENİMSEMEKLE KALMAZ, 
KÂĞIT SIKIŞMALARI, 
YANLIŞ BASKILAR VE 
YAZICI İÇİN KUYRUK GİBİ 
RAHATSIZLIKLARI DA 
ORTADAN KALDIRMIŞ 
OLURUZ.

/ÇEVRE
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A
sya ile Avrupa kıtalarını 
deniz tabanının altından 
karayolu tüneliyle bağla-
yan Kazlıçeşme ve Göz-
tepe arasındaki mesafeyi 

100 dakikadan 15 dakikaya indiren 
Avrasya Tüneli 20 Aralık’ta açıldı. 
Trafik yükünü büyük ölçüde hafifle-
ten tünel, büyük kamu projelerinde 
olduğu gibi gayrimenkul sektörüne 
doping etkisi yaptı. Tünel ile birlikte 
konut kira ve satış fiyatları da arttı. 
Tünel çevresinde kira fiyatları son 
bir yılda yüzde 30, satış fiyatları yüz-
de 35 oranında arttırdı.

Avrasya Tüneli Anadolu yakasında 
Üsküdar’a bağlı Acıbadem, Koşu-
yolu ve Ünalan ile Kadıköy’e bağlı 
Hasanpaşa ve Merdivenköy mahal-
leleri, Avrupa yakasında ise Fatih il-
çesine bağlı Cankurtaran, Yenikapı 
ve Yedikule mahalleleri ile Zeytin-
burnu ilçelerinin değerlenmelerini 
sağladı. Bahsi geçen bölgelerde son 
bir yılda konut kira fiyatları yüzde 
30, konut satış fiyatları ise yüzde 
35’lere varan oranda artış gösterdi. 
TSKB Gayrimenkul Değerleme Ge-
nel Müdürü Makbule Yönel Maya, 
Avrasya Tüneli’nin Avrupa yakası 

ayağında, projenin yer üstüne çı-
kış noktaları ve yakın çevresinde 
konut kullanımı olmaması nede-
niyle projenin konut fiyatlarına 
esas etkisinin Anadolu Yakası’nda 
görüldüğünü söylüyor. Proje çevre-
sinde değer artışının en fazla Mer-
divenköy, Koşuyolu ve Acıbadem’de 
olduğuna dikkat çeken Maya, Av-
rupa yakasında ise Zeytinburnu ve 
Bakırköy sahil hattının Avrasya 
Tüneli ile değer kazanmaya devam 
edeceğini vurguluyor.
Bölgede inşaatı süren markalı ko-
nut projelerinde metrekare satış fi-
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GAYRİMENKULE 
‘AVRASYA TÜNELİ’ DOPİNGİ
Asya ile Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından karayolu tüneliyle 
bağlayan Avrasya Tüneli, ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra çevresindeki 
gayrimenkulleri yüzde 45’lere varan oranda değerlendirdi.
YAZI NİL DEMİRCİLER



yatı 25 bin TL’yi buluyor. Marmaray 
durağı ve Avrasya Tüneli’nin yanı 
sıra Sahil Yolu’nda şu anda devam 
eden çalışmalar tamamlandığında 
yol 8 şeride çıkarak ve trafik yü-
künün azalması ile avantajlı hale 
gelecek. Avrupa yakasında kısa 
vadede Güngören, Bahçelievler ve 
Merter’de de fiyat artışı olacağı-
nı belirten Maya, “Hatta son bir-
kaç yıldır Merter, Merkezefendi 
ve Davutpaşa tarafında başlayan 
kentsel dönüşüm çalışmaları kap-
samında sanayi alanlarının konut 
ve karma kullanım projelerine dön-
mesinde bu mega projenin olumlu 
etkisinden de bahsetmek doğru 
olur.” diyor. Avrasya Tüneli ile İs-
tanbul’daki iki havalimanı arasın-
daki ulaşım ilişkisinin gücünün 
artacağına da dikkat çeken Maya, 
Atatürk Havalimanı’nın çevresinde 
konaklamak isteyen yabancı nüfu-
sun da projeyle Anadolu yakasına 
geçebileceğine işaret ediyor.

İkinci ele de katkı
İstanbul’un trafik sorununa ilaç 
olan Avrasya Tüneli, İstanbul’un 
Asya Yakası’ndaki gayrimenkul-
lere daha çok değer katarken, 
Avrupa Yakası’nda da ikinci el 
gayrimenkullerin değerlenmesini 
sağladı. Altın Emlak Genel Müdürü 
Hakan Erilkun Avrasya Tüneli’nin 
Avrupa Yakası’nda kentsel dönü-
şümün zayıf olduğu noktalarda 
ikinci el gayrimenkullere çok bü-
yük bir değer kattığını, Anadolu 
Yakası’nda ise şehir merkezindeki 
ana güzergâhlarda büyük bir de-

ğer artışını beraberinde getirdiğini 
vurguluyor.
Erilkun, “Tünel İstanbul Avrupa 
Yakası’nda Çatladıkapı’dan baş-
lıyor. Tünel girişi bu güne kadar 
kentsel dönüşümün çok zayıf kaldı-
ğı Çatladıkapı, Kocamustafapaşa ve 
Aksaray’daki ikinci el binalara ade-
ta yeniden hayat veriyor” diyen Ha-
kan Erilkun, “Kocamustafapaşa’da 
bir yıl önce 3 bin 250 TL olan met-
rekare fiyatları tünelin devreye 
girmesi ile 4000 TL’ye çıktı. Aynı 
hattın devamı olan ve kentsel dönü-
şümle öne çıkan Zeytinburnu’nda 
metrekare fiyatları 4 bin 400 TL’ye, 
Bakırköy’de metrekare fiyatları ise 
yüzde 35’lik bir artışla 10 bin TL se-
viyelerine geldi” diyor. 
Avrasya Tüneli’nin Anadolu Yaka-
sı’ndaki çıkış noktası olan Göztepe 
ile bu lokasyonun paralelinde bu-
lunan Fikirtepe’nin de bir kez daha 
değerlendiğine dikkat çeken Hakan 
Erilkun, şunları söylüyor: “Metre-
kare fiyatları şimdiden 6 bin 500 
TL’den başlar hale geldi. Anadolu 
Yakası’nda tünelin değerlediği di-
ğer iki bölge ise Acıbadem ve Üskü-
dar olacak. Zira sadece tünelle değil 
birinci köprü ile de direkt bağlantı 
noktası olan bu iki bölgede metre-
kare satış fiyatları yeni binalarda 7 
bin 500 TL, ikinci el binalarda ise 6 
bin 300 TL oldu. Üsküdar’da ikinci el 
binalarda metrekare satış fiyatları 
son bir yılda yüzde 35 yükseldi ve 6 
bin 600 TL’ye çıktı. Bu fiyatların her 
iki yakada bu yılın Haziran dönemi-
ne kadar yüzde 20’ler seviyesinde 
ek artış göstermesini bekliyoruz.”

Otomobiller geçiyor
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı ile Altyapı Yatırımları 

Genel Müdürlüğü Avrasya Tüneli 
Projesi’nin tasarımı, inşaatı ve 24 
yıl 5 ay işletmesini gerçekleştirme-
si için Avrasya Tüneli İşletme İnşaat 
ve Yatırım AŞ’yi (ATAŞ) görevlendir-
di. 1 milyar 245 milyon 121 bin 188 
dolarlık tüneli işletme süresinin ta-
mamlanınca kamuya devredilecek. 
Proje otomobillerin ve minibüslerin 
geçeceği ikişer şeritli ve iki katlı tü-
nelden oluşuyor. Tünelden ilk 3 yılda 
günde ortalama 90 bin araç geçmesi 
bekleniyor. 3 yıl sonrası öngörülen 
rakam ise 130 bin. Kazlıçeşme ve Göz-
tepe arasında hizmet veren Avrasya 
Tüneli’nden otomobiller, minibüsler 
geçiş yapıyor. Ağır taşıtlar, motosik-
let, bisiklet ve yayalar tünelden fay-
dalanamıyor. Göztepe-Kazlıçeşme 
arasında hizmet verecek projenin 
toplam uzunluğu 14.5 iken bunun 5.4 
kilometrelik bölümü deniz tabanı al-
tında inşa edildi.

Avrasya Tüneli, İstanbul’un iki yakası arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirerek 
metropole bambaşka bir boyut kazandırdı. Toplam uzunluğu yaklaşık 5.4 km olan 
mevcut yolun tamamı genişletilerek 2x3 ve 3x2 şeritten 2x4 şeride çıkarıldı. İstanbul 
Boğazı’nda deniz tabanının altından geçen 5.4 kilometre uzunluğunda iki katlı tünel inşa 
edildi. Her katta çift şerit yer alıyor. Göztepe’ye ulaşan D100 yolu üzerinde, 2 adet 
köprülü kavşak ve engellilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernizasyonları da 
dâhil olmak üzere yaya üst geçidi inşa edildi. 

ASYA-AVRUPA 15 DAKİKA

ÜÇ BÖLÜM 

Köprünün deniz altındaki en derin 
bölümü deniz seviyesinden 106 
metre olurken, bu noktada tünel 
deniz tabanın 55 metre altından 
ilerliyor. Avrasya Tüneli üç bölümden 
oluşuyor; Kazlıçeşme’den 
Sarayburnu’na devam eden 
Kennedy Caddesi üzerindeki 
U-dönüşü, alt geçit olarak ve 
engellilerin erişimine uygun 
hemzemin geçit olarak inşa edildi.
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Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun



Soğuk ve karlı günlerde buzlanan yollar sürücülere zor anlar yaşatıyor. 
Ancak Ankara Protokol Yolu’nun Pursaklar-Hasköy mevkiinde kullanılan 
alttan ısıtmalı asfalt sistemi, tuz dökme veya kar küreme gibi çalışmaları 
ortadan kaldırıyor. YAZI NİL DEMİRCİLER

ALTTAN ISITMALI ASFALT 
TUZLAMAYI UNUTTURACAK!

/KARAYOLLARI

yönetimler de buzlu yolları kulla-
nılabilir hale getirmekte zor günler 
yaşıyor. Ancak son dönemde kul-
lanımı yaygınlaşan alttan ısıtmalı 
yol sistemleri hem tasarruf hem de 
konfor sağlıyor. Kar-Buz Birikimi 
Engelleme Sistemleri’yle karlı ve 
buzlu havalarda yollara tuz dökme 
veya kar küreme çalışmalarına ge-
rek kalmıyor.
Dünyanın ısıtma-soğutma şirketle-
rinden biri olan Danfoss, Türkiye’de 
Ankara Protokol Yolu’ndun Pursak-
lar-Hasköy mevkiinde uyguladığı 
sistemi 2017 yılı içinde farklı şehir-
lerde yaygınlaştırmayı planlıyor.

K
ış mevsimiyle birlikte yol-
da kalma vakalarını çok sık 
duyuyoruz. Ancak bu duru-
ma çözüm olabilecek uygu-
lamalar da var. Bunlardan 

biri de alttan ısıtmalı asfalt. Son dö-
nemde kullanımı yaygınlaşan alttan 
ısıtmalı yol sistemleri hem tasarruf 
hem de konfor sağlıyor. Kar-Buz 
Birikimi Engelleme Sistemleri’yle 
yollara tuz dökme veya kar küreme 
çalışmalarına gerek kalmıyor. An-
kara Protokol Yolu’nun Pursaklar-
Hasköy mevkiinde kullanılan alttan 
ısıtmalı asfalt sistemi, tuz dökme 
veya kar küreme gibi çalışmaları 
ortadan kaldırıyor. Hava sıcaklığına 
göre otomatik olarak çalışan sistem, 
alt ve üst geçitler, köprüler, garaj 
rampaları ve yürüyüş yollarına uy-
gulanırken zorlu kış şartlarında 
önemli bir konfor sağlıyor.

Kar kürümeye son!
Büyükşehirler başta olmak üzere 
tüm kentlerde soğuk ve kar yağışlı 
günlerde trafiğe çıkmak sürçüler 
için büyük zorluk yaratırken yerel 

TÜRKİYE’DE ZEMİN ISITMASI 
YAPILAN PROJELER ŞÖYLE:

Stadyum projeleri:
Atatürk Olimpiyat Stadı
Konya Torku Arena

Cami projeleri:
Sancaklar Camii-Hadımköy
İnegöl OSB Camii-Bursa
Rumeli Hisarı Camii-İstanbul
Muratbey Gümrük Camii-İstanbul
Çobançeşme Camii-İstanbul
Afyon İkbal Camii-Afyon
TBMM Mesciti-Ankara

Otel projeleri:
Mavera Konutları Hamamları, Mavera 
Sarayları Hamamları, Beyzade 
Konakları, Başakşehir Fatih Terim 
Stadyumu Hamamı, Shangri-La Otel 
Hamam-Spa Merkezi, Pullman 
Yenibosna Spa-Hamam, Radisson 
Blue Ortaköy Hamam, Van Elit Otel, 
Antep Divan Otel, Manastır Otel 
Bodrum, Vivera Resort Otel Bodrum, 
Mandarin Oryantal Bodrum, Heaven 
Beach Antalya, Barut Akra (Eski 
Dedeman) Antalya, Titanic Otel 
Antalya, Adam§ Eve Antalya, Sueno 
Otel Antalya, Papillon Antalya, 
Zeugma Antalya, Ayşe Otel Antalya, 
Shangri La Beşiktaş, Orisis Tatil Köyü 
Mersin, Orsep Royal Otel İstanbul, 
Sultanahmet Yeşil Ev Otel, Kempinski 
The Dome Belek, Grand Haber Otel 
Antalya.

SİSTEMİN 5 FAYDASI

 Kar-Buz Birikimini Engelleme Sistemleri, yapısındaki dijital termostat ve sensörlerle 
ortamdaki sıcaklık ve nemi sürekli takip edip ihtiyaç halinde devreye giriyor, ortamda 
oluşması muhtemel kar birikimi ve buzlanmayı önlüyor.

 Sistemin tam otomatik yapısı enerjinin en efektif şekilde kullanımını sağlıyor.
 Sistemle kışın yürüme yollarında, alt ve üstgeçitlerde, köprü ve AVM, hastane, okul 

gibi garaj rampalarında buzlanma engelleniyor. 
 Kış döneminde büyük tehlike oluşturan çatılardaki sarkıtların da oluşması tamamen 

engelleniyor.
 Kar ve buzlanmayı engelleyen sistem yollarda kar kürüme dönemini de bitirecek.
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Sistem nasıl çalışıyor?
Kar-Buz Birikimini Engelleme Sis-
temleri, yapısındaki dijital termos-
tat ve sensörler sayesinde ortamda-
ki sıcaklık ve nem parametrelerini 
hassas bir şekilde ve sürekli olarak 
takip ediyor. Bu sayede sistem tam 
gereksinim olan zamanda otomatik 
olarak devreye giriyor ve ortamda 
oluşması muhtemel kar birikimi 
ve buzlanmayı önleyerek devreden 
çıkıyor. Sistemin bu tam otomatik 
yapısı enerjinin en efektif şekilde 
kullanımını sağlıyor.

17 bin m2 alana ulaşıldı
Ankara’da Esenboğa Havalimanı’nı 
şehre bağlayan Protokol Yolu’nun altı 
elektrikli kar ve buz engelleme sis-
temi ile inşa edildi. Yer altına sensör 
ve termostatlar bulunan yolda zemin 
belli soğukluğa ulaştığında otoma-
tik olarak ısınmaya başlıyor. 3.5 km 
uzunluğunda 2 yönlü 6 şeritli sistemle 
tasarlanan yolda toplam 250 km uzun-
luğunda ısıtma kablosu, 56 sensör, 18 
termostat kullanıldı. Toplam uygula-
ma alanı ise 17 bin metrekareye ulaştı.

Nerelerde uygulanabilir?
Kar-Buz Birikimi Engelleme Sistem-
leri, çatı yüzeyleri, yağmur dereleri ve 
iniş boruları, araç ve yaya yolları, oto-
park girişleri, rampalar, merdivenler, 
köprüler ve spor sahaları gibi yerlerde 
kullanılabiliyor. Asfalt, beton, seramik 
vb. gibi her türlü döşeme malzemesi 
altında uygulama yapılabiliyor. Sis-
temle kışın yürüme yollarında, alt ve 
üstgeçitlerde, köprü ve AVM, hastane, 
okul gibi garaj rampalarında buzlan-
ma engelleniyor. Yine kış döneminde 
büyük tehlike oluşturan sarkıtların da 
oluşması tamamen engelleniyor.

HAVA SICAKLIĞINA GÖRE OTOMATİK OLARAK ÇALIŞAN 
SİSTEM, ALT VE ÜST GEÇİTLER, KÖPRÜLER, GARAJ 

RAMPALARI VE YÜRÜYÜŞ YOLLARINA UYGULANABİLİYOR. 
BU SAYEDE YEREL YÖNETİMLER KARLI HAVALARDA SIKINTILI 

GÜNLER YAŞAMIYOR.
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geçtikçe azalıyor. Artık gazete almak 
yerine çoğu kişi güncel haberleri tele-
fonlarına indirdikleri uygulamalar-
dan takip ediyor. Alışveriş merkezle-
rinde geçirilen zaman yerine bir tıkla 
istekleriniz kapınıza kadar geliyor. 
Gelişen teknoloji ve dijital dünyanın 
pek çok sektörde karşılık bulması da 
kuşkusuz milyonlarca kişinin haya-
tını değiştirdi. Üstelik sadece hayatı 
değiştirmekle kalmadı, kimilerinin 
mesleğini de elinden alacağa benzi-
yor. İşte kaybolma tehlikesiyle karşı 
karşıya olan meslekler…  

Gazetecilik: Teknolojinin tehdit 
ettiği mesleklerin başında gazete-
cilik geliyor. Artık gazete almak 
yerine çoğu kişi haberleri internet 
üzerinden takip ediyor. Medyadaki 
dijitalleşme sadece baskı kısım-
larında çalışanları değil editoryal 
işleri de etkiliyor. Zira insan üre-
timine dayalı bu sektörde önü-
müzdeki yıllarda akıllı makineleri 
görebiliriz. Ancak sayfa kokusunu 
sevenlerdenseniz, belki de bu mes-
leği teknolojinin elinden çekip kur-
tarabilirsiniz.

T
eknoloji hızla gelişiyor. Ne-
redeyse hayatımızın her 
alanında artık teknoloji var. 
Hatta sağladığı kolaylıklar 
sayesinde onlarca kişinin 

yaptığı işi bilgisayarlar tek başına 
yapıyor.  Fakat bir gün mesleğinize 
teknolojinin son verebileceğini hiç 
düşündünüz mü?  
Mobil uygulamalar sayesinde banka-
cılıktan alışverişe; rezervasyondan 
e-devlet uygulamalarına kadar ya-
pamayacağınız bir şey yok. Hal böyle 
olunca bazı mesleklere olan ilgi gün 

Mobil uygulamalar sayesinde bankacılıktan alışverişe; rezervasyondan 
e-devlet uygulamalarına kadar yapamayacağınız bir şey yok. Hal böyle olunca 
bazı mesleklere olan ilgi gün geçtikçe azalıyor. YAZI BERİL ŞEN

TEKNOLOJİ GELİŞİYOR 
MESLEKLER KAYBOLUYOR



Tercümanlık: Rehberlik ve tercü-
manlıkta teknolojiyle birlikte yok 
olma aşamasında. Nedeni ise Google 
Translate ve benzeri uygulamalar… 
Herkes için hayat kurtarıcı niteli-
ğindeki uygulamalar sayesinde dı-
şarıda olduğumuz her an yabancı bir 
sözlük taşımıyoruz, çünkü en geniş 
sözlük akıllı telefonlarımız her an 
yanımızda.
Kitapçılık: Gelişen teknoloji saye-
sinde artık 15-20 yaş grubu mobil-
den kitap okumayı tercih ediyor. 
İş yoğunluğundan dolayı fırsat 
bulamayan çoğu kişi ise internet 
üzerinden kitap özeti okumaktan 
yana. Ancak gazete kokusu gibi ki-
tap okumanın keyfi de kokusundan 
ve sayfalara dokunmaktan geçiyor. 
Gelecek yıllar için de böyle düşü-
nenlerin sayısı azalmazsa sahaflar 
ve kitapçılarda teknolojiye yenik 
düşmez umarız.
İşe alım sorumluları-insan kay-
nakları: Aslında bu işi artık birçok 
şirket LinkedIn gibi sayfalar ile 
hallediyor. Elbette yerini tutar mı 
bilmiyoruz, ama bu alanda kariyer 
hedefleyenlerin de risk altında oldu-
ğu bir gerçek.
Mağazacılık: İnternetten alışveriş 
yapanların sayısı giderek artıyor. 
Hem zamandan hem de mekândan 
kazandıran uygulamalar sayesinde 
artık telefon üzerinden alışveriş bir 
tık ötede. Bu nedenle mağazacılık ve 
buralarda her pozisyonda çalışanlar 
için de tehlike çanları çalıyor.
Muhasebecilik: Hızla gelişen tek-
noloji muhasebe sektörünü de olum-
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suz etkileyecek. Çoğu muhasebeci 
artık işlerini internet üzerinden 
yapıyor.  
Emlakçılık: Emlakçılık sektörü de 
teknoloji sayesinde olumsuz etki-
lenecek meslekler arasında. Çünkü 
artık ev ya da dükkân arayanlar 
sokak sokak emlakçıları gezmek 
yerine internet üzerinden aradığı 
özelliklere sahip yerlere bakıyor. 
Bu nedenle emlakçılar da ileriki 
yıllarda kepenk indirmekle karşı 
karşıya.  
Balıkçılık:  Balıkçılıkta kullanılan 
yöntemlerin kas gücünden makine-
ye döndüğünü düşünürsek bu sektö-
rün önümüzdeki yıllarda minimum 
yüzde 5 küçüleceği düşünülüyor. 
Acente şirketleri: İnternet kulla-
nımının artışı seyahat acentelerini 
de vuracak. Her yıl daha fazla insa-
nın tatil programlarını kendi başına 
yaptığını düşünürsek bu sektörde 
çalışan insanların çoğu da işlerini 
kaybetmekle karşı karşıya. 
Postacılık: Facebook, WhatsApp 
gibi uygulamaların insanların alış-
kanlıklarını değiştirdiğini düşünür-
sek posta hizmetlerinin kullanımı-
nın da giderek azaldığını söylemek 
mümkün. Bu durumda postacılık 
gibi uzun yıllardır devam eden bir 
meslek grubu da aynı tehditle karşı 
karşıya. 
Mücevher üreticileri: Globalleşen 
dünyada şirketlerin daha az mas-
rafla yüksek kâr elde etme çabası da 
bazı meslek gruplarını zora soku-
yor. Bunların başında da mücevher 
üreticileri bulunuyor. Zira bu alan-

da faaliyet gösteren pek çok şirket 
merkezlerini ABD dışına taşıyor. 
Taksicilik: Teknoloji ile hayatımıza 
giren Uber gibi uygulamalar, taksi-
cileri de zorda bırakıyor. Henüz çok 
yeni olduğunu düşünürsek, gelecek 
10 yıl içinde bu meslek grubu da risk 
altında olanlardan. 
Otelcilik: Airbnb’nin dünya çapında 
bilinirliği ile birlikte tercih edile-
bilirliği de hızla artıyor. Haliyle bu 
uluslararası ev kiralama servisi ve 
otelciliği ilerleyen dönemlerde zor 
durumda bırakacağa benziyor.
TV sektörü: Milyonlarca insanın 
kablolu yayın ve uydu yayınlarını 
Netflix ya da Hulu almak için bı-
raktıklarını ve internet dizilerinin 
yurtdışında yaygınlaşmaya başladı-
ğını düşünürsek televizyon dünyası 
da risk altında olan sektörlerden.

GELECEKTE HANGİ MESLEKLER 
TERCİH EDİLMELİ? 

Bugün eğitim alan çocukların 
öğretmenlik, avukatlık, doktorluk ve 
mimarlık gibi klasik meslekler 
edinerek, bununla hayatlarını 
sürdürebileceklerini düşünenlerin 
büyük bir yanılgı içinde olmaları 
mümkün. Öte yandan malzeme 
bilimleri, yaşam bilimleri, yapay zekâ, 
sanal gerçeklik alanları geleceğin 
önemli çalışma alanları içinde olacak. 
Bunlarla ilgili multidisipliner ekiplerde 
yer almak, tasarımcı olmak, hikâye 
geliştiricisi / anlatıcısı olmak; başka 
bir deyişle kısa veya orta vadede 
robotların ve makinelerin 
yapamayacağı veya zorlanacağı işleri 
yapabilmek gelecekte ayrıca önem 
kazanacak.
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H
ayatımızda giderek daha 
fazla yer kaplayan sosyal 
medya ve paylaşım alanları 
artık kendi kültürünü, dilini 
ve iletişim tarzını oluştu-

rurken elbette sorunları da berabe-
rinde getirdi. Hatta ilginç bir biçimde 
kendi psikolojisini oluşturdu ve sanal 
dünyadaki psikoloji gerçek dünyamı-
za yansımaya başladı. Sosyal medya-
nın psikolojisi olur mu diyebilirsiniz; 
ama var, hatta depresyonu bile!
En popüler 11 sosyal medya kanalı; 
Facebook, Youtube, Twitter, Instag-
ram, Snapchat, Reddit, Google Plus, 
Tumblr, Vine, Pinterest ve LinkedIn 
göz önünde bulundurularak yapılan 
bir araştırmada, bu mecraların 7’den 
fazlasını kullanan kişilerin depres-

yon ve anksiyeteye yakalanma ihti-
malinin, iki ve daha az sosyal medya 
kanalı kullanan kişilere göre üç kat 
fazla olduğu belirlendi.

Kendini iyi ifade edemeyenler sosyal 
medya düşkünü
İzana Terapy Merkezi’nden Uzman 
Psikolog Burcu Aksongur da sosyal 
medyanın insanların psikolojisi ve 
sosyal yaşamı üzerinde oldukça etkili 
olduğu görüşünde. Sosyal medyanın 
insanların eski arkadaşlarını bulma-
sına, aynı görüşte olan insanlarla pay-
laşım yapmasına, uzaktaki arkadaş 
ve akrabalarla iletişim kurmalarına 
ve bu yollarla sosyalleşmelerine yar-
dımcı olduğunu belirterek bunların 
sosyal medyanın olumlu etkileri ol-

duğunu söylüyor. Ancak burada bir 
tehlikenin varlığına dikkat çekiyor: 
“Kimi araştırmalar sosyal medyanın 
olumsuz etkileri üzerinde dururken, 
diğerleri olumlu etkilerinden bahset-
mektedir. Bireylerin çoğu kez gerçek 
hayattan ve ilişkilerden koparak sa-
nal ortamda bir kimlik geliştirme ve 
sosyalleşme çabası, onları sosyalleş-
mekten uzaklaştırabildiği gibi kin, 
öfke ve nefret gibi duygular gelişti-
rilebilmelerine de olanak tanımak-
ta.” Uzman Psikolog Aksongur’a göre 
özellikle çevresiyle yüz yüze ilişki-
lerde sıkıntı yaşayan bireyler sosyal 
medyaya daha düşkünler: “İnsanlar 
artık yüz yüze sohbet etmek yerine 
sosyal ağlarda bir fotoğraf, video vb. 
paylaşmayı tercih etmekte. Kendine 

Yeni yapılan bir 
araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
kişilerin kullandığı 
sosyal medya 
uygulama sayısı 
arttıkça depresyon         
ve anksiyete gibi 
rahatsızlıklarla 
karşılaşma oranı 
artıyor. 
YAZI BERİL ŞEN

SOSYAL MEDYA 
PSİKOLOJİNİZİ 
BOZMASIN!
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leşmeye ayırdığı zamandan ve do-
yumdan çalmış oluyor. Gerçek hayat-
taki yakın ilişkilerden uzaklaşmaya 
yol açabiliyor. Günlük yaşamdaki ger-
çek ilişkiler yerine sanal sosyalleşme 
bu ihtiyacı karşılamış oluyor. Sosyal 
paylaşım ağlarında, her yaştan, her 
meslek ve kişilikten insanlar yer alı-
yor. Birçok kişi aslında bir tür aidiyet 
duygusu arayışıyla sanal ortamlarda 
yer almayı tercih edebiliyor.” 
Uzman Psikolog Burcu Aksongur, 
teknolojik gelişmelerin olumlu yan-
ları olduğu kadar, insanları etkile-
yen olumsuz yönlerini de göz ardı 
etmemek ve bu konuda farkındalık 
oluşturmanın önemi üzerinde duru-
yor. Bu nedenle, gerekli durumlarda 
sosyal medyayı kullanıp, gerçek ile-
tişimden de kopmamak gerektiğini 
belirtiyor. Aksongur, “Çünkü yüz yüze 
iletişim ve paylaşım, kişisel gelişim 
için gerekli. Eğer sanal iletişim, canlı 
iletişimin çok üstüne çıktıysa ilişki-
lerinizin olumsuz yönde ilerlemesi 
olası. Gerçekle olan bağlantınız kopa-
rak yaşamı kaçırmamak için bilinçli 
internet ve sosyal medya kullanımı 
çok önemli. Günde birkaç saat inter-

yeni bir benlik inşa etmek, kendi-
ni güçlü hissetmek, normal hayatta 
kendilerini çok iyi ifade etme fırsatı 
bulamayan insanlar, sosyal medya 
sayesinde bu fırsatı buluyor ve bunu 
kendilerini ifade etme aracı olarak 
kullanabiliyorlar. Ancak, gerçek ço-
ğunlukla bunun tam tersi olabilmek-
tedir.”
Sosyal medya kullanım yaşının ol-
dukça düştüğüne dikkat çeken Ak-
songur, bu durumun çocuklar üze-
rinde de olumsuz etki edebileceğini 
vurguluyor. Çocukların artık sokak 
veya park oyunları yerine pc, konsol 
ve sanal oyunlara daha ilgili yaklaş-
makta olduğunu belirtiyor. Sanal 
olan ile gerçek olanı ayırt etme güç-
lüklerinin sanal ağların getirdiği en 
büyük problemlerden biri olduğuna 
dikkat çeken Aksongur şu ifadeleri 
kullanıyor: “Sosyal ağlarda kısa yol-
dan ulaşılan bilgi, kişiler tarafından 
yine birkaç tuşa basarak kısa yoldan 
diğerleriyle iletişimi sağlıyor. Bu 
şekilde sanal ortamdaki bilgi payla-
şımlarına daha çok zaman ayırmayı 
tercih eden kişiler gerçek sosyal or-

tamdan ve kişilerden uzaklaşabili-
yorlar. Son derece hızlı ve yoğun 

olarak paylaşılan hemen her 
türlü bilgi beynin sosyal-

net kullanımı günümüzde normal… 
Ancak her gün saatlerce paylaşım si-
telerinde zaman harcamak, her türlü 
ihtiyacı internet üzerinden gerçek-
leştirmek,  çok yoğun oyun oynamak 
bir süre sonra bağımlılığa dönüştüre-
cek etkenler. Bunu fark ederek bu so-
nuçtan kaçınmak elimizde…” diyor. 

SOSYAL MEDYA PSİKOLOJİMİZİ 
NASIL ETKİLER? 

• Yaşıtların sosyal medyada oldukça 
idealize edilmiş hayatlarını 
paylaşması kişide kıskançlık 
duygusunu tetikleyerek, 
‘başkalarının daha mutlu yaşadığı’ 
izlenimi oluşturabilir.

• Sosyal medyada pek anlamı 
olmayan aktivitelerle uğraşmak, 
kişilerde vaktini boşa harcama 
duygusu oluşturarak genel ruh 
halini olumsuz etkileyebilir.

• Sosyal medya kullanımı, 
depresyonla yakından ilişkisi 
olduğu bilinen ‘internet bağımlılığı’nı 
tetikleyebilir. 

• Sosyal medyada fazla vakit 
geçirmek, olumsuz yorumlara ve 
siber zorbalığa daha fazla maruz 
kalmak anlamına gelebilir.

• Paylaşımda bulunduğu fotoğraf, 
video herhangi bir paylaşımının 
beklediği kadar beğeni almaması 
kişide hayal kırıklığı oluşturabilir. 
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Teknoloji dünyasının en zenginleri uzun 
bir süredir sadece kendi sektörlerinin 
değil, tüm dünya genelinin de en 
zengin isimleri. İşte teknoloji 
dünyasının zengin ünlüleri…
YAZI BERİL ŞEN

H
er gün kullandığımız teknolojik cihaz-
ların, yazılımların ve hizmetlerin kuru-
cuları dünyanın en zenginleri arasında 
yer alıyor. Hayat hikâyeleri tahmin 
edildiği gibi bilim ve teknoloji üzerine 

kurulu... Kimi dünyanın en iyi üniversitelerin-
den mezun; kimi üniversiteyi terk edip kendini 
teknoloji dünyasına adamış. Teknoloji dünyası-
nın en zenginleri uzun bir süredir sadece kendi 
sektörlerinin değil, tüm dünya genelinin de en 
zengin isimleri. İşte teknoloji dünyasının zengin 
ünlüleri...

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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TEKNOLOJ
DUNYANIN

ZENG NLER
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BILL GATES
MICROSOFT’UN KURUCUSU

Bill Gates Harvard 
Üniversitesi’nin yetiştirdiği 

başarılı bilim adamlarından biri. 
Ancak Gates de üniversiteye 

yalnızca iki yıl katlanabilmiş. 
Okulda bulunduğu dönemlerde 

hocalarına sürekli olarak, ‘30 
yaşında bir milyarder olacağım’ 

diyen Gates, bunu açık bir şekilde 
başarmış. Bugün dünyanın 

teknoloji devi Microsoft’un 
CEO’su olan Gates dünyanın en 

zengin insanı… 
Toplam Servet: 80,5 milyar dolar

Eğitim: Harvard Üniversitesi



/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Mark Zuckerberg sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kuru-
cusu. Lisede çeşitli bilim dallarında birçok ödül alan Zucker-
berg, ABD’nin en saygın üniversitelerinden Harvard’da bil-
gisayar bölümünü okudu. Üniversitenin ilk yılında, okulun 
en yakışıklı ve en güzel öğrencilerinin seçildiği facemash.
com sitesini kurdu. Sitede Harvard’daki tüm öğrencilerin 
fotoğrafları vardı. Ancak fotoğrafları bulmak için üniversi-
tenin veri tabanına girmesi gerekmişti. Veri tabanını hack-
lediği ortaya çıkan Zuckerberg, disipline verilince okulu 

bıraktı. Harvard'lı öğrencileri internet üzerinde buluştur-
mak için ikinci sitesi olan Facebook'u kurdu. Facebook, 18 
ayda ABD’nin en büyük arkadaşlık sitelerinden biri haline 
gelince yatırımcıların da ilgisini çekti. Bugün sahip olduğu 
servetinin kaynağını oluşturdu. Zuckerberg’in Facebook’u, 
2011 yılında The Brand Finance Global 500 listesine göre 
dünyanın en değerli 281. markası oldu. 
Toplam Servet: 48,2 milyar dolar
Eğitim: Harvard Üniversitesi
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MARK ZUCKERBERG
FACEBOOK’UN KURUCUSU



MICHEAL DELL 
DELL’İN KURUCUSU 
Lise çağlarında, merak 
sonucu bilgisayarını 
söküp tanımak 
istemesiyle başlayan 
süreç, onu bir dünya devi 
haline getirdi. Başarısının 
sırrı, yapacağı işi tüm 
derinliğiyle anlamaya 
çalışmasında yatıyordu. 
Texas Üniversitesi’nde 
eğitim gören Dell’in ailesi 
onun doktor olmasını 
beklerken, o ayda 25000 
dolar kazandıracak 
bir sektöre giriş yaptı. 
Ve haliyle artık ailesi 
onun doktor olmasını 
istemekten de vazgeçti. 
Toplam Servet: 21,9 
milyar dolar 
Eğitim: Texas 
Üniversitesi

LARRY ELLISON
ORACLE’IN KURUCUSU

Larry Ellison kişisel serveti ile dünyanın 
en zengin 15 iş adamından biri. Bill 

Gates’in en büyük rakiplerinden. Larry 
Ellison, bir veri tabanı yazılımı ile yola 

başlayan ve şimdi dev bir teknoloji 
şirketi olan Oracle’nin kurucularından. 

Oracle, hem bir veri tabanı yazılımı 
hem de şirketin ismi. Son on yılın en 

çok kazanan CEO’su, kendine bir ada 
almış ve yakınlarda ise aldığı adaya 

gelip gitmesini kolaylaştırmak için bir 
havayolu firması satın almış. Ellison, jet 

uçaklarına ve yat yarışlarına da oldukça 
meraklı. Özellikle yaşlılık konusunda 

yapılan araştırmalara destek oluyor. Son 
yıllarda önemli bir değişim yaşayan Larry 

Ellison, tıp dünyasından önemli bilim 
adamlarından oluşan bir arkadaş grubuna 

sahip olmanın, artık savaş uçağı ve yat 
gibi pahalı zevklere sahip olmaktan daha 

değerli olduğuna inanıyor. 
Toplam Servet: 46 milyar dolar

Eğitim: Illinois Urbana-Champaign 
Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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JAN KOUM
WHATSAPP’IN KURUCUSU
Brian Acton ile 2009 yılında 
WhatsApp’ı kurdu. İki isim de 
Yahoo’da çalışıyordu. Bugün 
dünyanın en önemli teknoloji 
şirketlerinden biri olan 
WhatsApp’ın aktif kullanıcı sayısı 
1 milyarın üzerinde. 
Toplam Servet: 6.8 milyar dolar
Eğitim: San Jose Devlet 
Üniversitesi

STEVE JOBS
APPLE’IN KURUCUSU

Apple Computer’ın kurucu 
ortaklarından biriydi… 

Ölümünden 5 hafta öncesine 
kadar yeni adıyla Apple 

Inc.’de CEO olarak görev yaptı. 
Bilgisayar endüstrisinin 

önderlerinden olarak kabul 
edilen Jobs, Next Computer ve 

Pixar Animasyon Stüdyoları'nı 
da kurmuş ve yönetim kurulu 

başkanlığını yapmıştı. Yönettiği 
Apple firmasını zirveye çıkardığı 

yıllarda pankreas kanserine 
yakalanan Jobs, 7 yıl içinde 56 

yaşında vefat etti. 
Toplam Servet: 11 milyar dolar

Eğitim: Reed Üniversitesi
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JACK DORSEY
TWITTER’IN KURUCU ORTAĞI

Dorsey 13 yaşına kadar St. Louis, 
Missouri’de yaşamış. Bishop Dubourg 

Lisesi’nde eğitimini tamamlayan 
Dorsey, Missouri Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi mezunu. Evan Williams, 
Odeo’nun CEO’su olduktan sonra şirket 

hızlı bir büyüme sürecine girmeye 
başlamış ve bundan 1 yıl kadar sonra 
da Evan Williams şirketin istikameti 

üzerine yoğunlaşırken işe aldığı 
mühendis Jack Dorsey, birkaç yıldır 

üzerinde çalıştığı fikrini sunmuş. 
Jack Dorsey’in fikri arkadaşlarınıza 
o an ki durumunuzu bildiren bilgiler 
göndermeye dayılı bir sosyal medya 

ağı, yani Twitter… Bu fikri medya 
yayım aracı olarak tasarladıktan 

sonra uygulamaya alan Jack Dorsey 
ilk tweeti 140 karakteri geçmeyecek 

olacak şekilde Mart 2006’da atmış. 
Toplam Servet: 2,3 milyar dolar

Eğitim: Missouri Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi

ELIZABETH HOLMES
THERANOS’UN KURUCUSU
Elizabeth Holmes, 9 yaşındayken 
insanların iğne korkusunu fark etmiş 
ve kan tahlillerinde iğneden başka 
bir yöntem kullanabileceğini, böylece 
kafasına koymuştu. Henüz 19 yaşında 
Stanford Üniversitesi’nde ikinci sınıf 
öğrencisiyken Singapur’a gitmiş ve 
SARS virüsü üzerinde çalışmalar 
yapmıştı. Üniversitede kendisini sürekli 
ders çalışmak zorunda hisseden bir 
öğrenciydi. Daha sonra mühendislik 
okuduğu üniversiteden ayrılarak kendi 
şirketini kurdu. Theranos adını verdiği 
şirketini, henüz 20’li yaşlarındayken 
yönetmeye başladı ve gün geçtikçe 
büyüttü. Okula ödediği paranın çok daha 
verimli bir şekilde kullanılabileceğini 
düşünen Elizabeth, kurduğu şirket ile 
sağlık sektörüne devrim niteliğinde 
yenilikler getirdi. Ve 32 yaşında dünyanın 
en zengin kadınları arasına girdi. 
Toplam Servet: 4.5 milyar dolar
Eğitim: Stanford Üniversitesi
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asterlar’ inşa etmeye, alışveriş me-
raklılarının tek bir düğmeye basa-
rak çok sayıda kıyafeti denemesine 
imkân veren bir ‘sanal kişisel asis-
tan’ olarak kullanmasına kadar ge-
niş bir yelpazeye yayılmış çok sayı-
da potansiyel uygulama bulunuyor. 
Bu uygulamalar tespit edildikten 
sonra, 6 bin 500 tüketici, bir sosyal 
trend olarak selfie’lerin evrimine 
dair düşüncelerini ve akıllı telefon 
fotoğraflarının daha fonksiyonel 
kullanımlarına olan iştahlarını ifa-
de ettiler. 

Selfie evrim geçiriyor
“Proje bize, selfie’lerin ve görün-
tülü çağrıların nasıl bir ev-
rim geçirdiğine ve neden 
birbirinden bu kadar 

S
ony Mobile tarafından ya-
yımlanan yeni bir rapora 
göre, ‘selfie’ler’ geçici bir 
hevesten teknolojik bir fe-
nomene dönüşürken, akıllı 

telefon kameraları da çok sayıda 
sektörde dönüşümü tetikleyebilir. 
Futurizon ile birlikte yayımlanan 
ve Birleşik Krallık, Almanya, Fransa 
ve İspanya’daki 6 bin 500 Avrupalı 
tüketicinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen bir ankete dayanan rapor ve 
rapora eşlik eden araştırma, tüketi-
cilerin cep telefonu kamerası fotoğ-
rafçılığında ‘çok sayıda potansiyel 
uygulamaya’ açık olduğunu ortaya 
koydu.
Gelecek Bilimci Dr. Ian Pearson ile 
birlikte çalışan Sony Mobile, gele-
cekte teknolojik bir fonksiyon ola-
rak akıllı telefon fotoğrafçılığı ve 
selfie’leri dâhil etmesi muhtemel 
sektörleri inceledi. Eğlence parkla-
rından adrenalin bağımlılarının en 
son maceralarındaki deneyimlerini 
çekmesine imkân veren ‘selfie-co-

/ARAŞTIRMA

farklı birçok sektörde dönüşüme 
yol açabileceklerine dair gerçek 
bir içgörü kazandırdı.” diyen Sony 
Mobile Ortadoğu ve Afrika Başkan 
Yardımcısı Jason Smith sözlerine 
şöyle devam etti: “Sony Mobile ola-
rak, bugün tüketicilerin yaşamını 
kolaylaştıran akıllı telefonlar ta-
sarlarken, gelecekte bizi nelerin 
beklediğini takip ederek inovasyon 
ve değişimin şekil verilmesine kat-
kıda bulunmak gibi ikili bir görev 
ile karşı karşıyayız. Tüketicilerin 
gelecekte günlük yaşamımızı ge-
liştirecek böylesine geniş bir yel-
pazeye yayılmış kullanımlar için 
selfie’lere kucak açmaya hazır ol-

duğunu bilmek de inanılmaz de-
recede heyecan verici.”

Yeni yapılan araştı
rm

aya göre, tü
ketic

iler 

‘selfie
’leri b

ankacılı
k, alışveriş

, sağlık
 

hizmetle
ri v

e daha birç
ok alanda bir a

raç 

olarak kullanmaya hazır.
SELFIE’LERİN GELECEĞİ: 

ARTIK FOTOĞRAFTAN 

DAHA FAZLASI
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Raporda, tüketicilere göre gelecek beş yıl içinde selfie’lerin alacağı şekle dair en önemli 10 
yön belirleniyor:

 Sosyalleşme: Başkalarının gerçekte ne düşündüğünü öğrenmek için size eşlik eden 
kişi ile birlikte selfie çekmek.

 Tıbbi: İnsanların dörtte birinden fazlası, pratisyen hekimi ile ilk olarak bir selfie veya 
görüntülü çağrı ile görüşmeyi tercih ediyor.

 Selfie kuşağı için bankacılık: 25-34 yaş arası kuşağın yarıya yakını, bankasına bir ‘selfie 
parolası’ ile erişmesi halinde kendini daha güvende hissedeceğini belirtiyor.

 Serbest zamanlarda: Heyecan peşindekilerin yarıya yakını, sürüş sırasında 
deneyiminizi çekmenin kontrolüne sizi getiren bir rollercoaster olan ‘selfiecoaster’ı 
denemeyi istiyor.

 Spor salonunda / fitness: Örneğin kalp atışlarını test etmek, hatta tekniğinizi nasıl 
iyileştirebileceğinizi ve bir hareketin ne kadar doğru yapıldığını gözlemlemek üzere, 
vücut verilerini yakalamak için selfie’lerin Yapay Zekâ (AI) ile birlikte kullanılması.

 Sipariş üzerine yapılan kıyafetler: Kişiye özel kıyafetler için bir 3D vücut görüntüsünün 
çekilmesi.

 Perakende: Tek düğmeye basarak vücut biçiminize uygun farklı kıyafetleri denemek 
için akıllı telefon kamerasının kullanılması.

 Sosyal sermaye: Sinema bileti veya turistik bir yere girerken selfie ile ödeme yapılması.
 Robotlar: Başka veya ekstrem lokasyonlardan selfie çekmek üzere akıllı telefonunuz ile 

drone veya robotlara kumanda etmek. 
 Ev: Selfie’lerin yardımıyla ev ve arabalarımızın güvenliğini sağlamak ve bunlara 

erişmek. 

HER ALANDA SELFIE!Tüketici farklı kullanımlara hazır
Gelecek Bilimci ve Selfie’lerin Ge-
leceği raporunun yaratıcısı Dr Ian 
Pearson ise konu ile ilgili olarak 
şöyle söyledi: “Bu raporda, Sony Mo-
bile ekibi ile birlikte selfie’lerin ve 
akıllı telefon fotoğrafçılığının ge-
çirdiği evrimin haritasını çıkarmak 
harika bir deneyimdi. Ancak, daha 
da cesaret verici olanı, selfie’ler ve 
görüntülü çağrıların gelecekteki 
farklı kullanımlarına açık oldukla-
rını gösteren tüketicilerin tepkisiy-
di. Sonuçlar, selfie’lerin geçici bir 
hevesten teknolojik bir fenomene 
dönüşmekte olduğunu ve çok sayıda-
ki sektör için üzerinde düşünülmesi 
gereken bir konu haline geldiğini 
ortaya koyuyor. Ortada muazzam bir 
potansiyel var ve önümüzdeki yıllar-
da bunun ortaya çıkışını izlemek he-
yecanlı olacak.”
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250 SAATİMİZİ MOBİLDEN 
VİDEO İZLEYEREK GEÇİRDİK!
Yapılan son araştırmaya 
göre dünyada mobil 
cihazlar üzerinden TV ve 
video izleme oranı son altı 
yılda yüzde 85 arttı. 
Türkiye de listenin başında 
yer alıyor. 

/HABER

40               SUBAT 2017



19’unu, sadece izleyecek bir şey 
bulmak için harcıyor. Bu da orta-
lama bir ömrün 1,5 yıllık kısmına 
tekabül ediyor. 

Seç-izle hizmetler bir hayli popüler
Dünyada diziler, filmler ve diğer TV 
programlarını içeren seç-izle içe-
rikleri izleme oranının 2010’dan 
bu yana yüzde 50 arttığı görülüyor. 
Artan bağlılık ve tatmin oluşturan 
seç-izle hizmetlerine ilişkin diğer 
bulgulara göre, Türkiye’de, kullanı-
cılar bir içeriği kısa sürede ard arda 
izlemek fikrinden (binge watching) 
vazgeçmiyor; izleyicilerin yüzde 39’u 
haftalık olarak tek seferde bir di-
zinin iki veya daha fazla bölümünü 
izliyor, yüzde 23’ü ise bunu günlük 
olarak yapıyor. 
Global çapta katılımcıların yüzde 
40’ı her gün Youtube’a girdiklerini 
ve yüzde 10’u ise günde üç saatten 

E
ricsson, dünya çapında 30 
binden fazla katılımcıyla yap-
tığı araştırmanın sonuçları-
nı Consumerlab TV&Medya 
Raporu’yla açıkladı. Dünya 

üzerinde yaklaşık 1,1 milyar kişiyi 
temsil eden araştırma Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu 40 ülkede TV ve 
video izleme davranışının mobilite ile 
nasıl değiştiğine ışık tutuyor. 
Hızla yükselen mobil
Rapora göre, Türkiye’de 2014’den 
günümüze mobil cihazlar üzerinden 
içerik izleme yılda kişi başına 250 
saat arttı. Böylece mobilden izleme, 
TV ve video izleme toplam zamanına 
haftalık 5,3 saatlik bir dilim ekler-
ken, sabit TV’den içerik izleme haf-
talık 0,2 saat kısaldı. 
Dünyada mobil cihazlar üzerinden 
TV ve video izleme oranı ise son 6 yıl-
da yüzde 85 arttı; TV gibi sabit ekran-
dan izleme oranı ise aynı dönemde 
yüzde 14 azaldı. Türkiye’de özellikle 
16-19 ve 20-24 yaş arası gruplar TV 
ve video izlemek için en çok akıllı 
telefonu tercih ediyor. Bu grubun 
toplam izleme zamanlarının yüzde 
29'u akıllı telefonlar üzerinden ger-
çekleşiyor.
Globalde kullanıcıların yüzde 40’ı 
sınırsız video izleyebilecekleri pa-
ketlerle ilgilendiklerini belirtiyor. 
Türkiye’de video izlemek için sınır-
sız mobil veri paketiyle ilgilenebi-
lecek kullanıcıların oranı ise yüzde 
50 dolaylarında… Türkiye’de talebe 
bağlı seç-izle video platformlarında 
ilk sırayı yüzde 98 izleme oranı ile 
Youtube çekiyor. 

İçerik bulmak, ne kadar zor olabilir ki?
Raporda öne çıkan bir diğer nokta da 
tüketicilerin izlemek için içerik arar-
ken hatırı sayılır bir vakit harcama-
sı… Amerikalı kullanıcıların yüzde 
44’ü,Türkiye’deki kullanıcıların ise 
yüzde 55’i günlük bazda TV’de izleye-
cek bir şey bulmakta zorlandıklarını 
söylüyor. Bazı seç-izle platformla-
rında bu zorluğu çekenlerin oranı 
Türkiye’de yüzde 36’da kalıyor.
Türkiye’de izleyiciler, ekran ba-
şında geçirdikleri zamanın yüzde 

fazla zamanlarını Youtube’da geçir-
diklerini söylüyor. Türkiye’de haf-
talık olarak en az bir kere Youtube 
izleyenlerin oranı ise yüzde 90 sevi-
yesinde, günde 3 saat izlediklerini 
iletenler ise yüzde 19 seviyesinde… 
Ericsson ConsumerLab Kıdemli 
Yöneticisi Zeynep Ahmed konuyla 
ilgili olarak şunları söyledi: “Kap-
samlı araştırmamıza göre kullanı-
cıların yüksek kalite TV ve video 
içeriğine olan talepleri giderek 
artıyor. Başta Y kuşağı olmak üze-
re tüm kullanıcıların akıllı telefon 
üzerinden içerik izlemeleri kilit 
önemde. Bu kullanıcılar sadece 
paylaşıma açık, sosyal TV tecrübe-
si istemiyorlar, aynı zamanda seç-
izle platformlarının içeriklerinde 
esneklik bekliyorlar. Günümüzün 
tecrübesi çok yönlü ve kullanıcılar 
bununla kendi dünyalarını yarat-
mak istiyorlar.”

/ HABER

TÜRKİYE RAPORUNDAN ELDE EDİLEN DİĞER ÇIKTILAR ŞÖYLE: 

 Normal TV yayını haftalık toplam TV/video izleme süresinin yüzde 54’ünü 
oluşturuyor. İnternetten seç-izle servisleri, tüm online video veya DVD izleme 
süreleri ise toplam zamanın yüzde 43’ünü oluşturuyor. Kullanıcılar haftalık olarak 
ortalama 9.9 saat televizyon, 5 saat bilgisayar, 7.1 saat laptop, yine 7.1 saat akıllı 
telefon ve 2.5 saat tablet ekranından TV kanalı ya da video içeriği izlediğini söylüyor. 
Taşınabilir cihaz kullanımın artmasıyla ev dışında akıllı telefon üzerinden içerik izleme 
oranı ise son iki yılda yüzde 27 arttığı görülüyor.

 16-19 ve 20-24 yaş arası gruplar TV ve video izlemek için en çok akıllı telefonu tercih 
ederken, 35-69 yaş arası kullanıcılar TV ekranından vazgeçmiyor. 

 Kullanıcılar yeni bir TV-video izleme platformuna paralı üyelik yapmadan önce 
sırasıyla video kalitesi (yüzde 73), fiyat (yüzde 69), fiyatlama politikası (yüzde 68), 
müşteri hizmetleri (yüzde 68), içerik (yüzde 67), kullanıcı deneyimi (yüzde 66), ilk 
kurulum (yüzde 64) ve ücretsiz deneme süresine (yüzde 64) bakıyor. 

 Türkiye’de her iki kişiden biri; reklamsız yayın ve içerik ile HD kalitesine sahip olmak 
için daha fazla para ödemeye razı olduğunu belirtiyor. Y kuşağı ise altyazı (yüzde 40), 
sanal gerçeklik (yüzde 37), artırılmış gerçeklik (yüzde 34) için daha fazla 
ödeyebileceğini söylüyor. 

 Erkekler filmler (yüzde 90), haberler (yüzde 85), spor (yüzde 76), bilim programları 
(yüzde 74) ve belgeselleri (yüzde 69) daha sıklıkla tercih ederken; kadınlar ise TV 
dizileri (yüzde 91), yemek programları (yüzde 57) ve hayat tarzı & moda 
programlarını (yüzde 51) daha çok izlediğini belirtiyor.

Türkiye’de izleyiciler, ekran başında geçirdikleri 
zamanın yüzde 19’unu, sadece izleyecek bir şey 
bulmak için harcıyor. Bu da ortalama bir ömrün        

1,5 yıllık kısmına tekabül ediyor. 
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İNTERNETTE 
GÖRGÜ KURALLARI
Elektronik ortamda 
başsağlığı dilenmez. 
Gezdiğin, gördüğün, 
yediğin, içtiğin sana 
kalsın; paylaşma…

S
anal ortamdaki ilişkileri-
mize, yüz yüze kurduğu-
muz iletişimde olduğu gibi, 
gereken özeni göstermeli 
ve hassas davranmalıyız. 

Çünkü internet kullanımı ve sosyal 
paylaşım siteleri için de geçerli gör-
gü kuralları vardır. Eğitim Danış-
manı, Eğitmen, Yazar Suna Okur’un 
Ötekiadam Yayınları’ndan çıkan 
‘Suna Okur ile Zarafet, Görgü ve Pro-
tokol’ isimli kitabı bu konuda önemli 
bir boşluğu dolduruyor. Yazar Suna 
Okur, kitabında iletişim adabını şöy-
le anlatıyor:

E-POSTA ADABI
E-postanın kartpostaldan farkı yok
E-posta güvenilir bir iletişim aracı 
değildir. Bu sebeple çok gizli ve çok 
özel iletilerin elektronik ortamda 
gönderilmesi uygun değildir. Bazen 
açık bir kartpostaldan farksız oldu-
ğu unutulmamalıdır. 

Yanlış kişilere göndermeyin
Bir e-postada iki bölüm vardır, bil-
gi ve metin kısmı. Başlık bilgilerini 
düzenlerken e-postanın kime gitti-
ğine bir kez daha göz atmakta fayda 
vardır. Çünkü bazen isim benzerlik-
lerinden dolayı mailiniz çok farklı 
kimselere gidebilmektedir.

Her maile yöneticinizi eklemeyin
Başlık bölümünde bulunan bilgi 
kısmına her mailde yöneticinizi 
eklememeye özen göstermelisiniz. 
Yöneticilerin her mailde bilgiye ya-

zılması, gereksiz bir yığın maille uğ-
raşmalarına ve zaman kaybına sebep 
olmaktadır. Yöneticiyi bilgiye koyar-
ken “Bu maildeki bilgilerden yöneti-
cim gerçekten haberdar olmalı mı?” 
sorusunu kendimize sormalıyız.

Bcc kullanımı etik olmalıdır
Birisiyle yazışırken bir başka sahsı 
bcc’ye eklersek, yazıştığımız kişi, 
Bcc’de olanı göremez. İletişimde şef-
faflık ilkesi ihlal edilmiş olur. Ancak 
Bcc kullanımı bazen toplu gönderi-
lerde listedeki şahısların birbirileri-
nin adresini görmemeleri için kulla-
nılabilir ki bu şekilde kullanımı çok 
zariftir.

Mail adreslerini kıdem sırasına göre 
yazın
E-posta dağıtımlıysa astlara ve üst-
lere birlikte gidiyorsa öncelikli ola-
rak üst makamların adresini, sonra 
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da kıdem sırasına göre astları listele-
mek gerekmektedir. Bilgi kısmında 
üst makamın adresi, astlardan sonra 
yazılmamalıdır.

Konu kısmında kısaltma yapılmamalı
Konu bölümüne hakkında, dair, ait 
ibareleri yazılmaz çünkü bunları 
yazmak muhatabımızın zekâsına 
hakaret olarak yorumlanmakta-
dır. Ayrıca konu, içeriği özetleyen 
birkaç kelimeden olmalıdır. Konu 
kısmında kısaltma yapılmamalıdır. 
“Rapor” uygunsuz bir konu başlığı-
dır çünkü daha sonra arandığında 
bulmayı kolaylaştıracak anahtar 
kelimelerden yoksundur. Bunun 
yerine mesela “Güncellenmiş 2014 

Bütçe Raporu” gibi birkaç detayı ba-
rından bir konu başlığı, arandığında 
bulmayı kolaylaştıracağı için daha 
iyi bir başlıktır.

Saygı bildiren kelimelerde kısaltma 
yapmak saygısızlık
E-posta metnini oluştururken mail 
daima hitapla başlar. Hitapsız mail 
gönderilmez. Metni oluştururken 
cümleler tam ve anlamlı olmalı, ke-
limelerde kısaltma yapılmamalıdır. 
Özellikle saygı bildiren kelimelerde 
kısaltma yapmak saygısızlık olarak 
değerlendirilir. Sayın yerine sn, say-
gılar yerine syg, teşekkürler yerine 
tşk diye kısaltılmaz, kelimeler tam 
yazılmalıdır.

Elektronik ortamda başsağlığı dilenmez
Baş sağlığı mesajı, tebrik, özür, nikâh 
veya nişan davetiyeleri elektronik 
ortamda gönderilmez. Bu tür gönde-
riler muhatabımızı dikkate almadı-
ğımız veya davete katılmasını iste-
mediğimiz şeklinde yorumlanabilir.

Büyük harfle yazmak bağırmak anlamı-
na gelir
Tamamı büyük harfle yazılan mailler 
bağırmak anlamındadır. Elektronik 
ortamda bir kelimeyi bile -kısaltma-
lar hariç- büyük harfle yazmaktan 
kaçınmak gerekir. Türkçe karakter-
lerin yaygınlaşması için mail Türkçe 
karakterle yazılmalıdır.

Resmi yazışmalarda gülücük 
kullanmayın
Gülen yüz, ağlayan yüz gibi 
“smiley”ler iş ortamında tanışıklığı-
mız veya görüşmemiz olmayan kim-
selere kullanılırsa laubalilik olarak 
değerlendirilir. Smiley’ler ancak çok 
samimi olduğunuz kimselerle yapı-
lan gayrı resmî yazışmalarda kulla-
nılır.

Her mailden sonra okundu teyidi 
istemeyin
Her mailden sonra okundu teyidi 
istenmesi güvensizlik olarak algı-
lanmaktadır. Mailin sonunda ile-
tişim bilgilerinin bulunması gere-
kir. Muhatabınız bir başka iletişim 
yönetimini kullanmak istediğinde 
nezaketen işini kolaylaştırmak ge-
rekir.

Başkasının yüzüne söylenmeyecek 
şeyleri yazmayın
Unutulmamalıdır ki muhatabınız 
üslubunuza bakarak sizi değerlen-
dirme yoluna gitmektedir. Bu se-
beple, bilhassa kurum içi maillerde, 
emredici tonlardan uzak durmak 
gerekir. Başkasının yüzüne söylen-
meyecek şeyler elektronik ortamda 
yazılmamalıdır. E-postanın yazıldı-
ğı alan, nezaket ve görgü kuralların-
dan azade değildir. Özellikle kaba 
söz ve imadan mail yazarken de ka-
çınmak gerekir.

E-postanın 
yazıldığı alan, 
nezaket ve görgü 
kurallarından 
azade değildir. 
Özellikle kaba 
söz ve imadan 
mail yazarken de 
kaçınmak gerekir.
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Sahibine sorulmadan e-postası başkasına 
verilmez
Toplu maillerde gizli karbon kopyayı 
kullanmadan kişilerin adreslerini 
gizlememek, kişilerin mahremine 
saygısızlık olarak değerlendirilir. 
Çünkü ev ve cep telefon numarası 
nasıl şahsa sorulmadan bir başkasıy-
la paylaşılmazsa e-posta adresleri de 
aynı muameleyi hak etmektedir.

Bu e-postayı 10 kişiye gönder, 
göndermezsen...
Son zamanlarda popülerleşen “Bu 
e-postayı 10 kişiye gönder, gönder-
mezsen...” gibi mailleri başkalarına 
göndermek görgüsüzlüktür.

Politik görüşünüzü destekleyen bir 
e-postayı…
Savunduğunuz politik görüşü des-
tekleyen bir e-postayı ilgili ilgisiz 
herkese göndermek uygunsuz ve 
daha sonra üzülme sebebiniz olabi-
lecek bir davranıştır. Gelen e-posta, 
listelere hiçbir filtre kullanılmadan 
gönderilmemelidir.

SOSYAL MEDYA ADABI
Dün tanıştığınız kişiye arkadaşlık teklif 
etmeyin
Birkaç gün önce tanışılan ve her-
hangi bir samimiyet geliştirilmemiş̧ 
insanlara sosyal paylaşım sitelerin-
de arkadaşlık teklif etmek görgü-

süzlüktür. Ayrıca arkadaşlık teklifi 
için yaş, mevki ve statü göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Sayfanızı beğenmesi için ısrar etmeyin
Listenizde olanlara blogunuzu, say-
fanızı, grubunuzu beğenmeleri için 
baskı yapmak, bu isteğe uymayanla-
rı tekrar tekrar uyarmak uygun bir 
davranış değildir.

Sormadan etiketlemeyin
Fotoğraf albümündeki kişilerin ha-
beri olmadan, kendilerine sorulma-
dan fotoğraflarını yayınlamak ayrıca 
adlarını fotoğrafın üstüne yazmak 
kaba bir davranıştır.

EĞİTİMSİZLİĞİN VE SAYGISIZLIĞIN 
GÖSTERGELERİ
Takma adla kaba, çirkin şeyler yazmak
Kişisel notlar veya ilaç reklamları 
için arkadaşların Facebook duvar-
larını kullanmak, buralara laubali 
mesajlar yazmak, takma ad kulla-
narak sosyal paylaşım sitelerinde 
kaba, çirkin, ayıp sayılacak şeyler 
yazmak ve siyasi yorumlarda bulun-
mak eğitimsizliğin ve saygısızlığın 
göstergesidir. Unutmamak gerekir 
ki internet ortamında insanlar, bizi 
yazdığımız şeylere göre yorumlaya-
caklardır. Bu sebeple, yazdıklarımı-
zı bir kez daha gözden geçirmekte 
fayda vardır.

Gezdiğin gördüğün, yediğin içtiğin sana 
kalsın
Sosyal paylaşım sitelerinde ruh ha-
linizi yazmak, mahrem konuları 
paylaşmak, ne yiyip içtiğinizi ilan 
etmek, gezilen yerlerin reklamını 
yapmak, insanları özendirmeye ça-
lışmak görgüsüz olarak değerlendi-
rilme sebebidir.

Devamlı cep telefonuyla oynamak
Bir arkadaş görüşmesinde, yemekte 
veya toplantıda devamlı cep telefo-
nuyla oynamak, mesaj yazmak ve 
etrafla ilgilenmemek görgüsüzlük 
olarak değerlendirilir.

Bir arkadaş 
görüşmesinde, 
yemekte veya 
toplantıda devamlı 
cep telefonuyla 
oynamak, mesaj 
yazmak ve etrafla 
ilgilenmemek 
görgüsüzlük olarak 
değerlendirilir.
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Uluslararası Seyahat ve Turizm 
Araştırmasına göre; 2025 yılı 

itibarıyla yaklaşık 282 milyon hane, 
yılda en az bir uluslararası seyahat 

planlayacak. 

YURTDIŞI SEYAHAT 
HARCAMALARIMIZ 

ARTACAK!

V
isa Inc. Uluslararası Seya-
hat ve Turizm Araştırması 
sonuçlarına göre, önümüz-
deki on yılda uluslararası 
seyahatlerde tüm dünyada 

büyük bir artış gerçekleşecek. Araş-
tırmaya göre 2025 yılı itibarıyla yak-
laşık 282 milyon hane, yılda en az bir 
uluslararası seyahat planlayacak. Bu 
sayı 2015 yılına göre yüzde 35’e yakın 
bir artışa işaret ediyor. Küresel anlam-
da uluslararası seyahatlere yapılan 
yıllık harcamalar ise 2025 yılında 1.5 
trilyon dolara ulaşacak. Uluslararası 
seyahat etmesi muhtemel hane halkı-
nın yılık ortalama harcama tutarının 
ise 5.305 dolara ulaşması öngörülüyor. 

Bu artışta rol oynayan etkenler arasın-
da küresel boyutta büyüyen orta sınıf, 
internete erişimin artması, pek çok ül-
kede giderek gelişen ulaşım altyapısı 
ve seyahat için çok daha fazla zamanı 
olan yaşlı nüfusun artması yer alıyor. 

Türklerin yurtdışı seyahat 
harcamaları artacak 
Uluslararası Seyahat ve Turizm Araş-
tırması, Türkiye ile ilgili de çarpıcı 
verileri ortaya koyuyor. Araştırma-
da, Türkiye’den yurtdışına gidenlerin 
ziyaret ettiği ortalama ülke sayısının 
7 olduğu belirtilirken harcamalara 
ilişkin öngörülere de yer verildi. Araş-
tırmaya göre Türklerin uluslararası 

seyahat harcamalarının on yıl içinde 
3 milyar artış göstererek 7 milyar 
dolara çıkması öngörülüyor. Verilere 
göre, seyahat eden hane halkı başına 
düşen yıllık yurtdışı seyahat harca-
ması 2015 yılında 1,177 dolarken bu 
rakam 2025 yılında 1,355 dolara çı-
kacak. 
Araştırma, Türkiye’de uluslararası 
seyahat harcaması yapan hane hal-
kının yaklaşık % 90’ının yıllık geliri-
nin 20-150 bin dolar arası, geri kalan 
yüzdenin yılık gelirinin ise 150 bin 
dolar üstü olduğunu gösteriyor. Ulus-
lararası seyahat harcamalarının 10 
yıl boyunca her yıl büyüme yüzdesine 
bakıldığında ise yıllık geliri 20 ila150 
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bin dolar olan kesimin büyüme oranı 
%5,9, 150 bin dolar üstü yıllık geliri 
olan kesimin büyüme oranı ise %6,2 
olarak öngörülüyor.
Türkiye’deki internet kullanıcı sayı-
sı ve cep telefonu sahipliğine ilişkin 
öngörülere göre ise, 2005 yılında 
100 kişiye düşen cep telefonu adedi 
64,4 iken bu rakamın 2025 yılında 
%116,1’e çıkması bekleniyor. İnter-
net kullanımına baktığımızda ise 
2005 yılında her 100 kişinin 15,5’i 
internet kullanıcısı iken 2025 yılında 
bu sayının 70’e ulaşması öngörülüyor.

En çok Çinliler uluslararası 
seyahate para harcayacak
2025 yılı itibarıyla en fazla uluslara-
rası seyahat harcaması yapması ön-
görülen ilk 10 ülke arasında Çin ilk 
sırada yer aldı. Verilere göre, 2015 
yılında 137 milyar dolar harcayan 
Çin hane halkının, on yıl içinde har-
camalarını %86 artırarak yaklaşık 
255 milyar dolar harcaması bekle-
niyor. Listede ikinci sırada yer alan 
ABD’nin harcamalarında ise on yılda 
%33; üçüncü sıradaki Almanya’da ise 
% 31’lik artış öngörülüyor.  
Oxford Economics tarafından ger-
çekleştirilen araştırmada, seyahat 
harcamalarıyla ilgili geleceğe dönük 
projeksiyonlar ülkeler ve bölgeler 
bazında analiz edildi. Araştırma-
da tüm dünyadaki Visa kredi kartı 
sahiplerinin mevcut yolculuk dav-
ranışları incelenerek sektör içi tah-
minlerle ve seyahat alanında yapılan 
geleceğe yönelik projeksiyonlarla 

birleştirildi. Visa araştırması öngö-
rülerine göre, 2015 yılında hane ba-
şına 4,644 dolar olan ortalama ulus-
lararası yolculuk harcaması 2025 
yılı itibarıyla ortalama yılda 5,305 
dolara ulaşacak.

Daha yaşlı bir “yolcu kitlesi” 
geliyor
Visa Inc. Baş Ekonomisti Wayne Best, 
araştırma sonuçlarını şöyle değer-
lendirdi: “Demografik değişimler ve 
yurtdışı seyahatleri daha kolay ve 
ekonomik hale getiren teknolojik ge-
lişmeler sayesinde uluslararası seya-
hate çıkmak gelecekte daha yaygın 
ve kolay hale gelecek. Böylece giderek 
büyüyen oranda gelirinin büyük bir 
bölümünü yurtdışı seyahate ayıran 
bir yolcu kitlesi ortaya çıkacaktır. Ge-
leceğin seyahat edenleri, ise bugünün 
uluslararası seyahat eden kitlesinden 
çok daha farklı olacak ve büyük olası-
lıkla gelişmekte olan pazarlardan ge-
len daha yaşlı bir kitle olacak.”

Küresel araştırma raporunun 
öne çıkan bulgularını şöyle 
sıralayabiliriz:
Yeni bir küresel yolcu kitlesinin yük-
selişi: Dünya çapında gelir düzeyleri-
nin artışı yeni bir “yolcu kitlesi” yara-
tıyor. Araştırmaya göre; tüm dünyada 
yılda en az 20.000 dolar gelire sahip 
haneler, günümüzdeki yurtdışı seya-
hat harcamalarının yüzde 90’ından 
fazlasını oluşturuyor. 2025 yılı itiba-
rıyla ise küresel hanelerin neredeyse 
yarısının (945 milyon) bu gelir aralı-

ğında yer alarak uluslararası seyahat 
harcaması yapacağı ve bunların da 
daha çok Çin, Rusya ve Brezilya gibi 
gelişmekte olan pazarlardan geleceği 
tahmin ediliyor. 
Küresel yaşlanma: 2025 yılı itiba-
rıyla, 65 yaş üstü yolcular yaptıkları 
uluslararası seyahatlerinin sayısını 
iki katına çıkaracak ve yapmaları 
beklenen 180 milyon seyahat; ulus-
lararası seyahatlerin sekizde birini 
oluşturacak. Araştırma sonuçları, 
yaşlı yolcuların yüksek maliyetli ve 
konforlu uzun yolculukları gerçek-
leştirmek için yeterli gelirleri ola-
cağını gösteriyor. Yaşlanan nüfusun, 
tedavi amaçlı yapacakları seyahatler 
ise gelecekte “sağlık turizmi” gibi 
trendleri gündeme getirecek.
Mobil ve dijital dünyayla artan et-
kileşim: Globalleşme ve teknolojinin 
güçleri birleşince erişim de geniş-
liyor. Önümüzdeki on yıl içerisinde 
340’tan fazla yeni havalimanı inşa 
edilmesi bekleniyor. Bu havaliman-
ları yeni rotalar ve seyahat nokta-
ları yaratarak yurtdışı gezilerinin 
hem daha kolay hem de daha rahat 
bir şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlayacak. İnternet erişiminin yay-
gınlaşması ve dünya çapında mobil 
cihazların çoğalmasıyla farklı seya-
hat seçenekleri de ortaya çıkacak. 
Dijital ortamda artan erişim, bir yan-
dan seyahatlerin önceden planlama-
dan anlık kararlarla yapılabilmesini 
sağlarken bir yandan da kişiye özel 
seyahat ve farklı turizm seçenekle-
rinin oluşmasını sağlayacak. 
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Ülke 2015 2025 Artış yüzdesi
Çin Halk Cumhuriyeti $137.0 $255.4 86
Amerika Birleşik Devletleri $101.0 $134.1 33
Almanya $74.4 $97.6 31
Birleşik Krallık $61.3 $96.9 58
Rus Federasyonu $22.6 $49.1 118
Hong Kong, Çin $26.7 $47.4 78
Singapur $22.5 $44.9 99
Fransa $37.4 $43.9 17
Brezilya $18.3 $37.8 106
Güney Kore $21.1 $34.3 63
Türkiye $4 $7 75

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
34

2025 YILINDA TAHMİN EDİLEN KÜRESEL YOLCULUK 
HARCAMALARI BAZINDA İLK 10 ÜLKE:



Sıradan bir günü, alışkanlıklarımızı ve 
hatta yaşam biçimimizi bile 

değiştirecek yeni ürün tasarımlarına 
her geçen gün yenisi ekleniyor.

YAZI SELİN AKGÜN

HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN 
TEKNOLOJİLER

K
ullandığımız araba, konuştuğumuz telefon, yemek-
lerimizi muhafaza eden buzdolabı, saçımızı taradı-
ğımız fırça, gözümüze taktığımız gözlük, kısacası 
günlük hayatta en sık kullandığımız nesne ve obje-
ler, gün geçtikçe akıllanıyor. Bu ürün ve hizmetler, 

akıllanmakla kalmayıp hem yaşamımızı kolaylaştırıyor hem 
de farklı fonksiyonlarıyla yaşam kalitemizi artırıyor. Saçı-
mızı tararken kullandığımız fırçamız artık saçımızın türünü 
analiz edebilecek. Özellikle görme engellilere yönelik olarak 
geliştirilen akıllı gözlükler, gözlüğü kullanan kişi bir prob-
lemle karşılaştığında sorunu çözmeye odaklanacak. Çok 
fazla stresli olduğunuzda sizi uyaran ve nefes alıp vererek 
sakinleşmenizi sağlayan giyilebilir nefes izleme cihazınızla 
artık çok daha stressiz olabileceksiniz. Yakın gelecekte biz-
leri daha ne gibi inovatif gelişmelerin beklediğini hep bera-
ber göreceğiz
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KİŞİSEL ZEKÂ ASİSTANI EINSTEIN

SÜPERSONİK UÇAKLARIN 
DÖNEMİ BAŞLIYOR

anlamak ve cevaplamak için doğal dil işle-
me ve yapay zekâ yeteneklerini kullanı-
yor. Albert Einstein’ın en çok bilinen dil 
çıkartma hareketini de içeren 50’dan fazla 
yüz ifadesi, jest ve mimikte bulunabilen 

robot, bu hareketleri dengeli bir şekilde 
gerçekleştirmek için 9 adet motorla kont-
rol ediliyor. Şarj edilebilir pillere sahip olan 
robot, tek şarjda 3-4 saatlik bir kullanım 
imkânı tanıyor.

Süpersonik jet girişimi Boom, rüzgâr tüne-
li testlerini başarıyla tamamladı. Boom’un 
kurucu ortağı ve CEO’su Blake Scholl, nor-
mal şartlarda uçarak yapılacak pek çok test 
yerine, maketler üzerinden ölçeklendiril-
miş rüzgâr tünelleri testlerinin kendilerine 
milyonlarca dolarlık maliyet avantajı sağla-
dığını açıkladı. Havacılık dünyasında rüzgâr 
tünellerinin önemi büyük çünkü bu aşama, 
uçağın bir prototipi ile gerçekleştiriliyor ve 
uçuştaki tüm aerodinamikler hesaplana-
rak havada karşılaşabilecek koşullar simüle 
ediliyor. Boom’un XB-1 modeli süpersonik 
jetinin 2017 yılının sonunda ilk test uçuşla-
rına başlaması bekleniyor. Şu anda üretim 
aşamasında olan ve Denver’da kapalı han-
garlar ardında inşa edilen ilk XB-1, göklerle 
tanışacağı güne hazırlanıyor. Gerçekleşti-
receği ilk uçuşunda Denver’dan kalkarak 
uçuş test aşamalarını tamamlamaya çalı-
şacağı Güney California’daki Edwards Hava 
Kuvvetleri Üssü’ne inecek olan XB-1, test-
lerine burada devam edecek. 45 yolcu 
kapasiteli olması beklenen XB-1’in, 
Concorde’dan sonra süpersonik yolcu 
uçağı olarak kendini ispatlaması ve kendine 
müşteri olacak havayollarını ikna etmesi 
gerekiyor.

CES 2017’de tanıtılan asistan robotlardan 
biri olan ve Kickstarter’da fon toplamaya 
başlayan Einstein robotu, gelişen robot 
teknolojisinin ve akıllı ev asistanlarının 
geleceğine farklı bir ışık tutuyor. Dünya 
ünlü fizikçi Albert Einstein’a benzerliği ile 
dikkat çeken Einstein adlı robot, hedef kit-
lesini hem eğitiyor hem de eğlendiriyor. 
Hanson Robotics tarafından geliştirilen, 
yürüme, konuşma ve gerçekçi yüz ifade-
leriyle tepki verebilme kabiliyetine sahip 
mekanik profesör; bir yandan temel bilim-
lere dair eğitici bir rol üstlenirken diğer 
yandan da muzipçe şakalar yapabilecek 
şekilde tasarlanmış. Mobil platformlarla 
haberleşebilen robot, çevrimiçi ve çev-
rimdışı çalışabiliyor. Einstein adlı robot, 
çocukların görsel-işitsel aktivitelerle 
meşgul olmalarını sağlamak için tasarla-
nan ‘Stein-o-Matic’ isimli uygulaması ile 
Apple ve Android tabletler üzerinden 
haberleşebiliyor. Wi-Fi aracılığıyla inter-
nete bağlanarak çevrimiçi moda geçtiğin-
de kendisine yöneltilen bilimsel soruları 
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DENDROBIUM İLE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE FARKLI BİR YORUM

Formula 1 araçları üzerinde oldukça tec-
rübesi olan Williams Advanced Enginee-
ring firmasıyla iş birliği yaptı. İlk olarak 
mart ayında düzenlenecek olan Cenev-
re Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak 
olan Dendrobium, otomatik kapılara ve 
tavana sahip olacak. Firma tarafından 
herhangi bir açıklama yapılmasa da, ara-
cın otomatik tavana sahip olması nede-
niyle üstü açık bir otomobil olacağı da 

konuşulanlar arasında… Dendrobium’un, 
karbon fiber ve alüminyum alaşımların-
dan üretileceği ve içerisinde diğer üst 
düzey otomobillerde de kullanılan Brid-
ge of Wei markalı deri kullanılacağı 
konuşuluyor. Hibrit değil, tamamen 
elektrikli bir model olacak olan Dendro-
bium, eğer başarılı olursa elektrikli 
süper otomobiller için başarılı bir alter-
natif olabilir.

Güçlü elektrikli motoru ve ilginç tasarı-
mıyla dikkatleri çeken Dendrobium, 
Singapur’un ilk ‘hypercar’ modeli olma 
iddiasında. 1,500 beygir gücüne sahip 
olan Dendrobium, Vanda Electrics fir-
ması tarafından tasarlandı. Konseptin 
ilginç olan kısmı ise Vanda Electrics’in 
Singapur merkezli bir elektrikli scooter 
üreticisi olması... Fakat Dendrobium için 
tek başına çalışmayan Vanda Electrics, 

DRONE İLE TESLİMAT BAŞLIYOR

Amazon sayesinde uzun zamandır tek-
noloji dünyasının gündeminde olan 
drone ile teslimatlar Kanada’da hayata 
geçiyor. Birleşik Krallık ve Fransa’yı 
takip eden Kanada’da Drone Delivery 
Canada firması, drone teslimatlarına 
2017 sonu veya 2018 başı itibariyle 
başlayacak. Drone Delivery Canada 
(DDC) perakendeciler, servis sağlayıcı-
ları ve devlet kurumlarına drone tesli-
matlarıyla alakalı teknolojik destek 
veriyor. Şirketin CEO’su Tony Di Bene-
detto, Kanada’da ticari drone teslimat-
ları için testlere başlayacak ilk şirket 
olacaklarını söyledi. Kanada’nın Alberta 
bölgesindeki Foremost Köyü’nde baş-
layacak olan drone teslimatı testleri, 
yaklaşık 500 kişinin yaşadığı 2 bin 400 
kilometrekarelik bir alanda gerçekleş-
tirilecek. Sahip olacakları uydu yardı-
mıyla uzak bölgelere de teslimat 
yapacak olan drone’lar, özellikle ulaşı-
mın zor olduğu bölgelerde hayat kurta-
rabilir. Testlerde kullanılacak olan 
drone’ların otonom uçuş teknolojilerine 
sahip olacağı da şirket tarafından pay-
laşıldı. Drone Delivery Canada, yiye-
ceklerden tutun da ilaç ve market 
alışverişlerine kadar pek çok ürünün 
teslimatı gerçekleştirecek.
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AMAZON’UN ALEXA’SINI 
MUTFAĞINIZA GETİREN BUZDOLABI

Akıllı ev aletleri giderek imrenilecek hale 
geliyor. Her yıl Las Vegas’ta düzenlenen 
dünyanın en büyük tüketici elektroniği 
fuarı CES, bu yıl da oldukça ilginç tekno-
lojilere ev sahipliği yaptı. Fuarın en 
önemli konuklarından olan akıllı ev alet-
lerinin ise her zamankinden daha iyi hale 
geldiği ve diğer teknolojik ürünlere 
oranlar çok daha hızlı geliştiği gözlemle-
niyor. Bu ürünler arasında en dikkat 
çekenlerden biri de LG’nin InstaView 
buzdolabı...  InstaView buzdolabı, 
Amazon’un Alexa’sını mutfağınıza geti-
riyor. 29 inç ekrana sahip bu buzdolabı, 
Amazon’un Alexa’sının tüm özelliklerine 
sahip. Sesli komutlarla yönetebilme 
dışında Amazon’un bakkal hizmeti sayı-
labilecek Fresh ve Amazon Music ile 
entegre çalışıyor. Ürünün en ilginç özel-
liklerinden biri de dev dokunmatik ekra-
na 2 kez tıkladığınızda, ekranın şeffaf bir 
hal alması ve dolabı daha açmadan içini 
görebilmeniz…

GÖZ TAKİBİ YAPABİLEN AKILLI TELEFON

uygun bir fiyata sahip olacak olan cihazın 
gönderim tarihi ise Eylül 2017. Henüz pro-
totip aşamasında olan ZTE Hawkeye, sahip 
olduğu göz takibi teknolojisiyle akıllı telefo-
nunuzun içerisinde gezinmenize, sayfaları 
yukarı/aşağı kaydırmanıza veya galeriniz-
de bir sonraki fotoğrafa sadece gözleriniz 
yardımıyla geçmenize olanak sağlayacak. 
ZTE Hawkeye modeli, tek elle kullanımı 
daha da geliştirmek adına sesle kontrol 

desteği sunuyor. 5.5 inç Full HD bir ekranla 
karşımıza çıkan Hawkeye, gücünü Snapd-
ragon 625 işlemcisinden alıyor. 3 GB RAM 
ve 32 GB dâhili depolama sunan ZTE Haw-
keye önde 8, arkada ise 12 + 13 megapiksel-
lik çift kamera kullanacak. Prototip 
modelinde tek kamera görünse de ZTE 
Hawkeye’nin tamamlanmış versiyonunda 
çift kamera kullanacağı ZTE tarafından 
açıklandı.

Hem Çin’in hem de dünyanın en önemli 
akıllı telefon üreticilerinden ZTE, Kickstar-
ter arayıcılığıyla yeni konsept modeli olan 
Hawkeye’yi tanıttı. Standart akıllı telefon 
özelliklerinin yanı sıra göz takibi yapabilme-
siyle dikkat çeken ZTE Hawkeye, tek elle 
yönetilebilmeyi vaat ediyor. ZTE’nin Pro-
ject CSX’inin kazananı konumunda olan 
Hawkeye, 199 dolarlık fiyat etiketine sahip. 
Sadece kısa bir süre için 199 dolar gibi 

/ İNOVASYON

SUBAT 2017                          51



SIRA AKILLI SAÇ FIRÇASINDA… 

KEDİLER İÇİN BESLEME ÜNİTESİ: CATSPAD

rından itibaren 189 dolarlık fiyat etiketi ile 
satışa sunulacak ürünün arkasındaki 
teknolojinin sahibi ise Withings… 
Nokia’nın geçtiğimiz yıl 191 milyon dolara 
satın aldığı şirket, aktivite ve uyku izleyi-
cileri, hava kalite monitörleri ve kablosuz 
kan basıncı monitörleri de dâhil olmak 
üzere sağlık ürünleri üretiyor.

L’Oreal, kullanıcıların saç türünü analiz 
eden ve buna göre ürün öneren ‘akıllı’ saç 
fırçasını tanıttı. Tüketiciyle markanın 
buluştuğu her ürünün internete bağlan-
maya başlandığı dönemdeyiz. Saç fırça-
sını sensörlerle geliştiren ve internete 
bağlayan marka, saçın kuru veya ıslak 
olup olmadığını belirlerken, fırçalama 
sırasında kullanılan kuvveti de analiz edi-
yor. Fırça, Wi-Fi veya Bluetooth aracılı-
ğıyla bir mobil uygulamaya bilgi 
göndererek nem, sıcaklık ve rüzgârı dik-
kate alıyor. Hasar, kırılma, kopma ve 
kuruluk için saçı daha da derinden analiz 
ederek puanlıyor. Böylece kullanıcıya en 
uygun bakım ürününü öneriyor. Las 
Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı’nda 
piyasaya sunulan ve 2017 yılının ortala-

kaplarında ne kadar yiyecek ve içecek 
kaldığını görebiliyor; gerekli gördüğünüz-
de kapların doldurulmasını sağlayabili-
yorsunuz. Sensörlerle donatılmış cihaz, 
beslediği kedileri renklerine göre tanıma 
iddiasında. Catspad, bu sayede beslenen 
her bir kedi için ayrı bir profil oluşturma 
ve kedileri ayrı ayrı takip etme imkanı 
veriyor. Catspad ile kedileri beslemek için 
mama kaplarını takip edebileceğiniz gibi 
beslenme saatlerini de otomatize edebi-
liyorsunuz. Kedinizin ne zaman, hangi 

sıklıkta ve ne kadar besleneceği bilgileri-
ni girdiğinizde gerisini Catspad hallediyor. 
Benzer şekilde su musluğunu da sen-
sörler sayesinde, kedinizin musluğa yak-
laşması koşuluna bağlı olarak, 
otomatikman etkinleştirebiliyorsunuz. 
2015 yılında kurulan Fransa merkezli 
Catspad girişimi tarafından geliştirilen 
Catspad ünitesi, Kickstarter’da erken 
dönem destekçileri için 199 dolardan 
satılıyor. Cihazın piyasa fiyatı 299 dolar 
olarak belirlendi.

Kedinizi siz uzaktayken beslemeye 
devam eden akıllı besleme ve su ünitesini 
CES 2017’de tanıtan Catspad, üretime 
geçmek için Kickstarter kampanyasına 
başladı. Catspad, kedilerin insan müda-
halesi olmadan bir ay boyunca taze kuru 
mama yemelerini ve temiz su içmelerini 
sağlıyor. Catspad haznesi 1.7 kg kuru 
mama ve 8 litre su alıyor. Catspad besle-
me ünitesi internete bağlanıyor ve mobil 
uygulamasından kontrol ediliyor. Mobil 
uygulaması üzerinden, kedi mama ve su 
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GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL GÖZLÜK

de akıllı gözlük sayesinde canlı yayına 
sahip olan Aira çalışanları sorunları çöz-
mek için kullanıcılarla sesli görüşmeler 
yapıyor. Özellikle görme engellilerin ula-
şımı açısından önemli bir sorunu çözen 
Aira, akıllı telefonların kamerasıyla da 
kullanılabiliyor. Uber çağırmaktan tutun 
da market alışverişlerine kadar aklınıza 
gelecek her şey için yardım alabileceği-

niz Aira, CES 2017’nin ilgi çeken yenilik-
lerinden. 3, 6 ve 12 aylık teklifler sunan 
Aira, 3 ay için toplamda 750 dakika, 6 ay 
için 3 bin dakika ve son olarak 12 ay için-
se 10 bin dakika yardım sağlıyor. Aira 
servisine sahip olmak isteyen kullanıcı-
ların 3 ay için 300, 6 ay için 1000, 12 ay 
içinse 2 bin 500 doları gözden çıkarma-
ları gerekiyor.

Hem akıllı gözlükler hem de akıllı tele-
fonlarla çalışabilen Aira, görme engelliler 
için hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyor. 
Aira servisini kullanan görme engelliler 
bir sorunla karşılaştıklarında gözlükleri-
ne dokunarak Aira’yı etkinleştiriyorlar. 
Sonrasında ise akıllı gözlüğün kamerası 
etkinleşerek Aira çalışanıyla bağlantı 
kuruyor. Hem lokasyon bilgilerine hem 

STRESİ ÖLÇEN NEFES İZLEME CİHAZI
Merkezi San Francisco’da olan teknoloji şirketi Spire, kullanıcının 
nefes alış verişini ölçerek ne zaman stres altında olduğunu tespit 
eden ve kullanıcıyı derin nefes alarak sakinleşmesi doğrultusunda 
uyaran giyilebilir bir nefes izleme cihazı geliştirdi. Spire, stres kaynak-
lı birçok sağlık probleminin önüne geçmeyi hedefliyor. Adım sayısını 
ve yakılan kalori miktarını da ölçen cihaz, yapısındaki algılayıcılar 
sayesinde kullanıcının otururken, çalışırken, yürürken ya da koşarken 
yaşanan nefes sıklığını ve derinliğini de takip edebiliyor. Arkasındaki 
metal klipsle vücutla temas eden herhangi bir bölgeye takılan cihaz, 
nefes ölçüm verilerini ve daha düzenli alıp verme için belirlediği uya-
rıları, Bluetooth üzerinden iOS işletim sistemi kullanan cihazlara yük-
lenen uygulamasına gönderiyor. Örneğin, stresli olduğunuzda hızlı 
nefes aldığınızı veya derin nefes almadığınızı tespit ettiğinde, “Uzun 
zamandır hiç derin nefes almadınız.” diye bir uyarı veriyor. Yaptığı 
ölçümler sonucunda nefes alış verişinizdeki düzensizlik hâlâ devam 
ediyorsa, durumunuzu normale döndürmek için uygulaması üzerin-
den size belirli bir nefes egzersizi yapmanızı öneriyor. 
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3,6 saniyede sıfırdan 100 km/s hıza 
ulaşıyor. Tüm GTS modelleri, 300 
km/s’yi aşan maksimum hıza sa-
hipken, manuel şanzımanlı arkadan 
itişli Coupé ise 312 km/s hızla ilk sı-
rada yer alıyor. 
Yeni GTS’ler, performanstaki artı-
şa rağmen verimliliğini de koruyor. 
Örneğin, PDK bulunan 911 Carrera 
GTS, NEDC’ye göre sadece 8,3 l/100 
km yakıt tüketiyor.  Bu da 188 g/km 
CO2 emisyonuna denk geliyor.

Tipik bir GTS: İçte ve dışta birçok 
siyah parça
GTS modelleri, 911 model gru-
bunda sadece teknolojisiyle değil, 
görsel tasarımıyla da öne çıkıyor: 

Carrera S’den 30 hp ve önceki GTS 
modelinden de 20 hp daha fazla güç 
sağlıyor.

Daha fazla performans için daha 
fazla güç
Yeni GTS’ler 2150 ila 5000 d/d ara-
sında elde edilen 550 Nm’lik mak-
simum tork değeriyle, daha da iyi 
bir hızlanmaya ve esnekliğe sahip. 
Gövdeyi 10 milimetre kadar al-
çaltan Porsche Aktif Süspansiyon 
Yönetimi (PASM) tüm GTS modelle-
rinde standart özellik olarak yer alı-
yor.  Ailenin en hızlısı 911 Carrera 
4 GTS Coupé: Standart olarak Pors-
che Doppelkupplung (PDK) ve Sport 
Chrono Paketi’yle alınabilen model 

P
orsche’nin 911 ürün seri-
si, mart ayından itibaren 
Almanya’da satışına başla-
nacak olan GTS modelleriy-
le genişliyor. Türkiye’de de 

nisan ayı itibarıyla satışa sunulması 
planlanan GTS modelleri, 5 versi-
yonla sunuluyor: Hem Coupé hem 
de Cabriolet olarak alınabilecek ar-
kadan itişli 911 Carrera GTS ve dört 
çeker 911 Carrera 4 GTS ile dört çe-
ker 911 Targa 4 GTS. 
Tüm versiyonları 7-ileri manuel 
şanzıman veya opsiyonel Porsche 
Doppelkupplung (PDK) ile satışa 
sunulan modellerde yer alan 3,0 
litrelik 6 silindirli düz motor, yeni 
geliştirilen turboşarj sayesinde, 911 

Porsche, 911 model ailesini dinamik, rahat ve yüksek verimli 911 GTS 
modelleriyle genişletiyor. Yeni 911 GTS’lerin nisan ayından itibaren Türkiye’de 

satışa sunulması planlanıyor .

PORSCHE 911 
AİLESİNİN YENİ SPORTİF ÜYELERİ

/OTOMOTİV
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satışa sunulmasına denk gelecek 
şekilde daha da geliştirilen Porsche 
Track Precision uygulaması, otoma-
tik kayıt, ayrıntılı görüntüleme ve 
sürüş verisinin bir akıllı telefonda 
analizi gibi özellikler içeriyor. Yeni 
bir dikiş desenine sahip Alcantara 
koltukların başlıklarında GTS logo-
ları bulunan Sports Plus koltuklar, 
4 yönde kumandalı olarak ayarlana-
biliyor ve daha fazla yan destek ve 
rahatlık sağlıyor. Gösterge grubun-
daki siyah fırçalanmış alüminyum 
şeritler ve direksiyon simidi, orta 
konsol ve kolçaklarda yüksek oran-
da göze çarpan Alcantara iç dona-
nımdaki öne çıkan diğer özellikler 
arasında yer alıyor.

yeni siyah şerit, arkadan çekişli 
modelleri tanımlıyor. Işıklı şerit ise 
dört çeker modellere ait. Sport De-
sign dış aynalar, parlak siyah 20 inç 
jantlar ve kapılardaki GTS logoları 
otomobilin profilini tamamlıyor. 
GTS’de ilk defa siyah olarak sunu-
lan karakteristik Targa çubuğu ise 
911 Targa’ya özellikle ayırt edici 
bir görünüş kazandırmış.

Yeni Porsche Track Precision ve 
yüksek kaliteli donanım
GTS genleri, aracın iç mekanını da 
etkilemiş. Sport Chrono Paketinde-
ki kronometre, gösterge tablosunun 
merkezi parçası olarak entegre edil-
miş. Özel olarak, GTS modellerinin 

Tüm araçlar, geniş bir şasiye sa-
hip ve şasi uzunluğu arkadan itişli 
modellerde dahi 1852 mm’ye ulaş-
mış. Yeni Sport Design ön tampon, 
sportif karakteri vurguluyor. Ön 
taraf, aerodinamik olarak optimize 
edilmiş. Ön spoylerin alçak ve arka 
spoyler uzantısının yüksekliğinin 
artırılmış olması, ön ve arka aksta-
ki kaldırma kuvvetlerini Carrera S 
modellerine kıyasla daha da azal-
tıyor. Füme stop lambaları, siyah 
hava girişleri ve standart olarak 
yer alan spor egzoz sisteminin or-
taya yerleştirilmiş siyah çift egzoz 
borusu, aracın arka tasarımında 
GTS’in hemen dikkat çekmesini 
sağlıyor. Arka farlar arasındaki 
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Clio Sport Tourer 4 bin 946 adet satış 
gerçekleştirdi. Bu skor ile Clio Ailesi 
(ClioHB+Clio ST) olarak yüzde 18 pay 
ile B segmentinin lideri konumunda 
yer aldı. Renault Symbol ise pazardaki 
başarısını korudu ve 2016 yılında ger-
çekleştirdiği 25 bin 273 satış adedi ile 
B1 segmentinin lideri oldu. Symbol bu 
segmentten yüzde 47,6 pay aldı.

anlayan ve hayatlarını iyileştiren ge-
lişmiş yapay zeka sisteminden de fay-
dalanıyor.

Sürücü ile iletişim halinde
Concept-i’nin kalbinde ise güçlü bir 
yapay zeka yer alıyor ve bu, sürücünün 
duygularını da ölçerek anlamlı bir iliş-
ki kurulmasını sağlıyor. 
Concept-i için geliştirilen yapay zeka 
sistemi Yui, aynı zamanda otomatik-
leştirilmiş araç teknolojilerini kulla-
narak, sürüş güvenliğini artırmaya 
yardımcı oluyor. Concept-i her zaman 
kesintisiz bir şekilde sürücünün dik-

Türkiye, 2016 yılında Renault 
Grubu’nun (Renault+Dacia) 5. bü-
yük pazarı konumunda yer alıyor. 
Gerçekleştirdiği bu performans 
ile Fransa, Almanya, İtalya ve 
İspanya’nın ardından gelen Türkiye, 
bu performansı ile Avrupa dışındaki 
pazarlar arasında en güçlü ve önem-
li ülke durumunda.

katini ve yol koşullarını takip ediyor. 
Böylece gerektiğinde tehlikeli anlarda 
sürücüye yardımcı oluyor. 
Concept-i teknolojinin yanı sıra iç ve 
dış tasarımıyla da tamamen kullanıcı 
odaklı olarak tasarlandı. Aracın kul-
lanıcı arayüzü olarak çalışan Yui isimli 
asistan, ışıkları, ses sistemini ve hatta 
kritik bilgileri verecek özelliklere sa-
hip. Yui aynı zamanda kullanıcı araca 
yaklaşırken, aracın dış panelinde or-
taya çıkabiliyor ve nazik bir karşılama 
yapıyor. Concept-i arkadan gelen araç-
ları da gerektiğinde arkadaki panel-
deki yazılar ve renklerle uyarabiliyor.

R
enault markası, 2016 yılında 
17. kez binek otomobil pazarı 
liderliğini elde etti. 2016 yı-
lında, gerçekleştirdiği 106 bin 

616 adet binek satış adedi ile yüzde 
14,1 pazar payı elde etti. Marka, bi-
nek + hafif ticari araç pazarında ise 
gerçekleştirdiği 121 bin 707 adet sa-
tış ve yüzde 12,4 pay ile toplam pazar-
da marka sıralamasında 2. sırada yer 
aldı. 
Renault Grubu (Renault ve Dacia), 
2016 yılında toplam pazarda 169 bin 
236 adet satış adedi gerçekleştirdi ve 
binek + hafif ticari araç pazarından 
yüzde 17,2 pay elde etti. Bu satış ade-
di ile Renault Grubu bugüne kadarki 
en yüksek satış rakamına imza atmış 
oldu.  
2016 yılında Renault’nun yenilenen 
modeli Clio HB 26 bin 075 adet ve 

L
as Vegas’ta 2017 Tüketici Elekt-
roniği Fuarı CES’de gösterilen 
sıra dışı konsept araç, Toyota’nın 
gelecekte üreteceği araçların 

ipuçlarını veriyor. Concept-i modeli-
nin vizyonu ise, geleceğin otomobille-
rinin dostça ve insan odaklı olması.
Toyota’nın Amerika’da yer alan CALTY 
Tasarım ekibi tarafından tasarlanan 
Concept-i, mobilitenin sıcak, kulla-
nıcı dostu ve tüm bunların ötesinde 
eğlenceli olması gerektiğini vurgula-
yan “kinetik sıcaklık” felsefesi etra-
fında oluşturuldu. Bununla birlikte 
Concept-i, insanların ihtiyaçlarını 

Renault 17. kez binek otomobil lideri 

Toyota Concept-i 
yapay zeka Yui 
ile geleceğin 
otomobilini 
sunuyor
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çekleşti. Son altı yılda sürekli artış 
kaydeden şirketin bu rakamları, 2010 
satışlarının 2,6 katının üstüne çıkmış 
oldu. 
Global bir marka olan Lamborghini’nin 
satışları dünyanın üç bölgesi arasında 
çok dengeli bir dağılıma sahip ve her 
bölge global satışların yaklaşık üçte 
birini oluşturuyor. EMEA (Avrupa, 
Ortadoğu, Afrika), Amerika ve Asya 
Pasifik’ten oluşan büyük bölgelerin 
tümü yeni rekorlar kırarak satış artı-
şına katkıda bulundular.
ABD 1.041 adetle en büyük pazar ol-
mayı sürdürürken, onu Japonya, İn-

ve Cisco ile birlikte yürütülen ortak 
proje, mobil sistemlere sahip otomo-
biller için optimize edilmiş aracın 
kendi sistemi ile yollardaki tekno-
lojik altyapıyla ilgili olacak. Aynı 
zamanda gelişmiş sistem, diğer araç-

giltere, Almanya, Kanada, Ortadoğu 
ve Çin izliyor.
Huracan modeli sayesinde 2016, 
Lamborghini’nin tarihinde V10 sa-
tışları açısından şimdiye kadarki en 
başarılı yıl oldu.
Huracan Coupe ve Spyder modelle-
rinden toplam 2.353 adedi müşteri-
lere teslim edildi (2015’te 2.242 adet 
teslim edilmişti).
12 silindirli model olan Aventador’un 
satışları 2005’teki 1.003 adetten 
2016’da 1.104’e yükseldi ve Aralık 
2016’da üretilen 6 bininci otomobille 
başarısını taçlandırdı. 

larla ve bugünlerde sıklıkla duydu-
ğumuz ve ileride daha da fazla duya-
cağımız bir kavram olan ‘Internet of 
Things’ (loT) adı verilen ağ sayesinde 
kişiler arası iletişime de olanak sağ-
layacak.

2
016 yılında, Automobili Lam-
borghini tarihi bir satış rekoru 
daha kırdı.  Dünya genelindeki 
müşterilerine 3.457 otomobil 

teslim eden İtalyan süper spor oto-
mobilleri üreticisi ilk defa 3.400 adet 
çizgisini aşmış oldu. 
Bu sadece satışlarda değil aynı za-
manda marka ve ürün açısından da 
yeni bir kilometre taşı oluşturuyor.
Dünya genelinde 50 ülkede hizmet 
veren 135 bayinin müşteri teslim-
leri 2015’te 3.245 adet iken 2016’da 
3.457 adede yükseldi. Böylece önceki 
yıla göre satışlarda yüzde 7 artış ger-

H
yundai, Las Vegas'ta düzenle-
nen 2017 Tüketici Elektroniği 
Fuarı'nda (CES) gelişmiş araç 
teknolojisi planlarını açıkla-

dı. Hyundai’nin gelecekte üreteceği 
araçların kabininde yer alan üstün in-
teraktif hiper bağlantı, kullanıcıların 
yaşam tarzlarına daha fazla rahatlık, 
kolaylık ve keyif getirecek.  Hyundai 
geliştirdiği bu özel modelleri sayesin-
de, otomotiv ile bilişim teknolojilerini 
bir araya getirerek müşterileri için 
hareketliliği ve keyifli yaşamı sağla-
mayı hedefliyor. 
Hyundai, pazardaki en güvenli ve en 
gelişmiş kendi kendine sürüş imkanı 
sağlayan otonom sistemlerine sahip 
hiper bağlantılı akıllı otomobiller 
üretirken bilişim ve güvenlik tek-
nolojisinde dünya çapında lider olan 
Cisco'yla birlikte çalışıyor. Hyundai 

Lamborghini 
bir yılı daha 
rekorla 
tamamladı...

Hyundai’den CES 2017’de akıllı otomobiller şovu
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TÜRKİYE’NİN İLK 5G TESTİNDE 24,7 GBPS 
REKOR HIZA ULAŞILDI

/SEKTÖRDEN

Sezgin: “Amacımız 5G teknolojilerini 
geliştiren ülke olmak”
İstanbul’daki Turkcell Küçükyalı 
Plaza’da gerçekleştirilen test sırasın-
da 5G ile ilgili yaptıkları işbirlikleri-
nin önemine değinen Turkcell Şebe-
ke Teknolojilerinden Sorumlu Grup 
Başkanı Gediz Sezgin, “Bugün 15 GHz 
bandında gerçekleştirdiğimiz bu test, 
aslında bizleri nasıl bir gelecek bekle-
diğini göstermesi açısından da olduk-
ça önemli. Turkcell olarak bir yandan 
4.5G’de Türkiye’de dünyanın en güçlü 

T
urkcell 5G teknolojileri üze-
rindeki çalışmalarını bütün 
hızıyla sürdürüyor. Son 1,5 
yılda yaptığı ulusal ve ulusla-
rarası işbirlikleri ile dünya-

da 5G teknolojilerinin geliştirilmesi 
sürecinde öncü rol oynayan Turkcell, 
Ericsson işbirliği ile 15 GHz bandında 
Türkiye’nin ilk 5G testini yaparak sa-
niyede 24,7 Gbit hıza ulaşmayı başar-
dı. 15 GHZ gibi yüksek bir bantta ya-
pılan test, bu bakımdan da dünyadaki 
ilk denemelerden birisi.

Turkcell, Türkiye’de 
gerçek 5G ekipmanları 

ile ilk hız testini 
gerçekleştirdi. 15 GHz 

bandında 
gerçekleştirilen ve 
saniyede 24,7 Gbit 

hıza ulaşılan test, 
dünyada yapılan ilk 5G 
testlerinden birisi olma 

özelliğinde.
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altyapılarından birisini kurarken bir 
yandan da bugün gerçekleştirdiğimiz 
bu uygulama ile 5G teknolojilerini 
dünyada ilk test eden şirketlerden 
birisi olduk. Amacımız 5G’yi dünyada 
ilk kullanan ülkelerden birisi olurken 
aynı zamanda 5G’de yerli teknolojiyi 
de geliştirebilmek, ülke olarak tekno-
lojiyi tüketen değil üreten ülke konu-
muna gelebilmek.” şeklinde konuştu.
Türkiye’de gerçekleştirilen ilk 5G 
testi ile ilgili Ericsson Türkiye Genel 
Müdürü Ziya Erdem de şunları söy-
ledi: “Turkcell dünyada 5G teknolo-
jilerin geliştirilmesi çalışmalarında 
en aktif şirketlerden birisi ve biz de 
Ericsson olarak 5G’de Turkcell ile 
yaklaşık 1,5 yıldır 5G teknolojilerini 
geliştirmek için stratejik işbirliği ya-
pıyoruz. Bugün burada gerçekleştir-

diğimiz Türkiye’nin ilk 5G  testi de bu 
çalışmaların bir sonucu aslında. Önü-
müzdeki dönemde 5G’de yakın çalış-
maya devam edeceğiz. Türkiye’nin 5G 
teknolojileri geliştirme yolculuğunu 
sonuna kadar desteklemeye devam 
edeceğiz.”

İhtiyaca göre hız ve kapasite
2020 yılında her evde ortalama 500 
sensörün olacağı ve dünyada birbirine 
bağlı akıllı cihaz sayısının ise 25 mil-
yarı geçeceği öngörülüyor. 5G’nin ise 
böyle bir dünyada ihtiyaç duyulacak 
yüksek kapasite ve hızı karşılamak 
için kullanılacak en önemli teknolo-
jilerden birisi olması bekleniyor. Bu 
teknoloji Şebeke Katmanlama (Net-
work Slicing) özelliği sayesinde de 
her eve hatta odaya farklı ihtiyaçlara 

/SEKTÖRDEN

göre gerekli kapasite ve hızın ayrıla-
bilmesini sağlayacak. Örneğin salon-
da internet üzerinden 4K kalitesinde 
televizyon izlerken daha yüksek ka-
pasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu 
alan yüksek kapasite, mutfakta su 
ısıtıcıyı çalıştırmak için düşük kapa-
siteye ihtiyaç duyulduğundan bu ala-
na daha düşük kapasite ayrılabilecek. 
Test sırasında, 5G ile birlikte mini-
mum seviyelere inecek olan gecikme 
sürelerinin önemini göstermek için 
de bir robot 5G şebekesinde gecikme 
süresi 1 milisaniye seviyelerinde ça-
lıştırıldı. Ericsson işbirliği ile gerçek-
leştiren ve 15GHz bandında 24,7 Gbps 
hıza ulaşılan test internetten de canlı 
olarak yayınlandı.
5G teknolojilerini geliştirmek için 
2013 yılından beri çalışmalar yapan 
Turkcell, NGMN tarafından 2017 ve 
2018 yılları boyunca global ölçekte 
gerçekleştirecek 5G saha testlerini 
de yönetecek. Ericsson Mobility Ra-
por’una göre, 2022 yılında dünyada 
550 milyon 5G abonesi olması öngörü-
lüyor. 5G esnek şebeke mimarisi, etkin 
enerji kullanımı, yüksek kapasite ve 
bant genişliği, düşük cihaz maliyetleri 
gibi birçok alanda yenilikler sunacak. 
5G’nin sunacağı yüksek hızlar saye-
sinde bugün 500 Mbps’lik 4.5G hızı ile 
ortalama 30 dakikada indirilebilen 
100 GB’lık bir dosya, 25 Gbps’lik 5G 
hızı ile 30 saniyede indirilebilecek.

Turkcell Şebeke 
Teknolojilerinden 
Sorumlu Grup Başkanı 
Gediz Sezgin:
 “15 GHz bandında 
gerçekleştirdiğimiz 
bu test, bizleri nasıl bir 
geleceğin beklediğini 
göstermesi açısından 
oldukça önemli.”
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Dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda Türkiye’de yerli üretimin 
desteklenmesi için harekete geçen Vodafone, 4.5G yatırımlarında tedarik 
zincirine katılabilecek KOBİ’lerle işbirliği yapmak üzere “seferberlik” başlattı. 

VODAFONE 4.5G TEKNOLOJİSİNDE YERLİ 
ÜRETİMİ DESTEKLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

tüm Türkiye’yi kapsayacak geniş bir 
ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Vo-
dafone ayrıca, ekosisteme dâhil olan 
yerli KOBİ’leri diğer Vodafone ülkele-
rine de satış yapabilir hale getirerek 
dünyaya açmayı planlıyor.
Vodafone’un “2023 Hedeflerine Doğ-
ru: Dijital Dönüşüm İçin Yerli Yatırım 
Gücü” sloganıyla başlattığı KOBİ Se-
ferberliği, 100’e yakın KOBİ temsilci-
sinin katılımıyla BTK İstanbul Bölge 
Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda 
tanıtıldı. 

“Zamanın ruhunu anlamalıyız” 
“Dijital Dönüşüm için Yerli Yatırım 
Gücü” başlıklı bu organizasyonun, 

T
ürkiye’nin dijital geleceğine 
liderlik etmeyi hedefleyen 
Vodafone, dijital dönüşüm için 
yerli yatırım gücünü harekete 
geçirecek bir girişim başlattı. 

Nisan ayında birinci yılını dolduracak 
4.5G teknolojisinde yerli üretimin des-
teklenmesi için harekete geçen Voda-
fone, 4.5G yatırımlarında tedarik zin-
cirine katılabilecek Türkiye’de üretim 
yapan KOBİ’lerle etkin iletişim kur-
mak ve işbirliği yapmak üzere sefer-
berlik başlattı. 4.5G yerli yatırımlarını 
KOBİ’ler ile el ele vererek artırmak is-
teyen Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun (BTK) desteğiyle 
hayata geçirdiği KOBİ seferberliği ile 

KOBİ’lerimiz için önemli bir sinerji 
oluşturacağını ifade eden BTK Kurul 
Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, şun-
ları söyledi: “Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu olarak, 3G mobil tek-
nolojiler yetkilendirmesinden başla-
yarak ve artırmak suretiyle 4.5G IMT 
Advanced yetkilendirmesinde de 
devam ettirerek işletmecilere, ülke-
ye en üst seviyede katkı sunabilmesi 
için çok önemli koşullar getirdik. Bu 
koşulların zaman içinde ne kadar isa-
betli olduğunu hep birlikte gözlemle-
dik. Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların ve 
faaliyetlerinin, Ar-Ge merkezlerinin 
ve Ar-Ge mühendisi istihdamının ar-
tırılması bu koşullar sonucu ortaya 
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çıkan bir durumdur ve çok sevindi-
ricidir. Operatörler ülkemize daha 
fazla ekonomik ve sosyal katkıda 
bulunmak amacıyla Ar-Ge, istihdam, 
yerli tedarik konularında getirilen 
koşullara ilişkin önemli çalışmalar 
yaptılar. Vodafone’un, 4.5G teknolo-
jisi ile KOBİ’leri bir araya getirme ve 
2023 hedefleri doğrultusunda bu bir-
likteliği analiz etme yönünde yaptığı 
çalışmaları destekliyoruz, kendileri-
ni kutluyoruz. Sorunları tespit etmek 
ve masaya yatırmak, çözümlere ulaş-
manın birinci şartı olduğundan fikir 
ve önerilerimizi paylaşarak ülkemiz 
ve sektörümüz için en iyisine ulaşma 
hedefine bu toplantıyla bir adım daha 
yaklaşacağımızı umuyorum. Bu gün 
artık dünyanın anladığı bir husus var, 
üretmeden uzun süreli olarak ekono-
milerin güçlü kalması mümkün değil-
dir. Bunun için, Endüstri 4.0 üzerinde 
yoğun çalışmalar yapıyorlar. Burada 
artık geç kalmak gibi bir lüksümüz 
olmadığını düşünüyorum. Geç kal-
mak, arkadan gelmek, artık geldiği-
miz aşama itibarıyla durağanlaşmak 
anlamına gelmeyecektir. Oyunun 
dışında kalmak anlamına gelecektir. 
Biz artık başkasının eline bakacak, 
onların yaptığı ile yetinecek bir ülke 
değiliz.”

/SEKTÖRDEN

“Sürdürülebilir bir yerli KOBİ eko-
sistemi için harekete geçtik”
Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşa-
bilmesi için dijitalleşmeye odaklan-
ması gerektiğini belirten Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım-
cısı Hasan Süel ise şöyle konuştu: 
“Hükümetimizin 2023 yılı için be-
lirlediği hedef bilişim sektör hacmi-
ne ulaşabilmek için sektörü sadece 
Türkiye içinde değil, aynı zamanda 
diğer ülkelere hizmet verebilecek bir 
‘bilişim üssü’ olarak konumlandırmak 
gerekiyor. Vodafone olarak, yatırım-
larımızda yerli üretimi desteklemeye 
önem veriyor ve ülkece üretim gücü-
müzle dünyaya örnek olmamız gerek-
tiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, 
devletimizin yerli ürün ekosistemini 
geliştirmeye ve yerlilik oranı daha 
yüksek bir haberleşme sektörü ya-
ratmaya yönelik adımlarını destekli-
yoruz. Bugün burada başlattığımız se-
ferberlik ile de 4.5G yatırımlarımızda 
tedarik zincirimize katılabilecek 
Türkiye’de üretim yapan KOBİ’lerle 
etkin iletişim kurmak ve işbirliği yap-
mak, onların potansiyellerini hayata 
geçirmek ve bu potansiyeli yurtdışına 
da taşımak istiyoruz. Bir memleket 
meselesi olarak gördüğümüz KOBİ 
seferberliği ile 4.5G yerli yatırımları-
mızı KOBİ’ler ile el ele vererek artır-
mak istiyoruz. Bu seferberlikle sür-
dürülebilir bir yerli KOBİ ekosistemi 
yaratmayı hedefliyoruz.”

Ekosisteme katılmak için 3 kritere 
bakılacak
Vodafone’un öncülüğünde oluşturu-
lacak yerli KOBİ ekosistemine katıl-

mak için üç temel kriteri karşılamak 
gerekiyor. Buna göre, ilk şart KOBİ 
olmak. KOBİ, 250 kişiden az yıllık 
çalışan istihdam eden, yıllık net sa-
tış hasılatı veya mali bilançosundan 
herhangi biri 40 milyon Türk Lirası’nı 
aşmayan ekonomik girişim olarak 
tanımlanıyor. İkinci etapta, işletme-
cilerin 4.5G Yetki Belgelerinde yer 
alan yükümlülükler nedeniyle fir-
malardan ürün/sistem geliştirdiğini 
göstermeleri bekleniyor. Bunun için 
kullanılabilecek belgeler arasında, 
mevcutta üretimi ve satışı yapılan 
ürünler, Faydalı Model Belgesi, Pa-
tent Belgesi, TÜBİTAK Proje Destek 
Yazısı, üniversitelerin ilgili bölüm-
lerinden proje onay belgesi, üniver-
sitelerin AR-GE alanlarında faaliyet 
göstermek için onay/uygunluk belge-
si yer alıyor. Son olarak, Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde işletmeye ilişkin “Amaç 
ve Konu” bölümünde ürün/sistem ge-
liştirmek amacıyla kurulduğunu ifa-
de eden bir ibare olması talep ediliyor.

Yerli Malı Belgesi tercih sebebi 
olacak
Vodafone, 4.5G yatırımları için KO-
Bİ’lerden “Bilgi Teknolojileri ve 
Operasyonel Destek Sistemleri”, 
“RF Cihazları, Tekrarlayıcı, Anten”, 
“RF Sarf Malzemeleri”, “Enerji Alt-
yapı Ekipmanları” ve “Santral Ekip-
manları” olmak üzere 5 kategoride 
temin edecek. Ürünlerin Yerli Malı 
Belgesi’ne sahip olması tercih sebebi 
olacak. TSE Belgesi, İmalatçı Belge-
si, Sanayi Sicil Belgesi, Yerli Üretim 
Belgesi gibi belgeler ise Yerli Malı 
Belgesi olarak kabul edilmeyecek.

Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun 
(BTK) ev sahipliğinde 
gerçekleşen, “2023 
Hedeflerine Doğru: 
Dijital Dönüşüm İçin 
Yerli Yatırım Gücü- KOBİ 
Seferberliği” ile tüm 
Türkiye’yi kapsayacak 
geniş bir ekosistem 
oluşturulması 
hedefleniyor. 
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Telekom’un aldığı lisans; 6 Ocak ta-
rihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
karar ile resmi olarak da duyurul-
du. Cep telefonu numarası ile Mobil 
Ödeme, evde internet aboneliği ile 
Netten Ödeme gibi birçok kolaylık 
Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ile 
müşterilerin hizmetinde.

T
ürk Telekom’un, müşterile-
rine yeni nesil ödeme hiz-
metleri sunmak amacıyla 
hayata geçirdiği iştiraki 
TT Ödeme Hizmetleri A.Ş, 

Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu’ndan (BDDK) Öde-
me Hizmetleri lisansını aldı. Türk 

2013 yılında kurulan Türk Tele-
kom Ödeme Hizmetleri misyon 
olarak gerek bireysel gerekse 
kurumsal müşterilerin ürün ve 
hizmet alımı veya ticaret dışı tüm 
ödemelerinde uygun, güvenli, ko-
lay, teknolojik çözümler sunmayı 
benimseyerek yola çıktı. 

Cep telefonu numarası ile Mobil Ödeme, evde internet aboneliği 
ile Netten Ödeme gibi birçok kolaylık Türk Telekom Ödeme 

Hizmetleri ile müşterilerin hizmetinde.

TÜRK TELEKOM ÖDEME HİZMETİ SUNAN 
ŞİRKETLER ARASINA KATILDI
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Aldıkları lisans ile Türk Telekom 
olarak teknolojinin gücüyle müş-
terilerinin hayatlarını kolaylaştır-
maya devam edeceklerini vurgu-
layan Türk Telekom Dijital Ödeme 
Sistemleri Direktörü Zeynep Bos-
na, konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Dijital ödeme hizmetleri-
nin yaygınlaşması ve mobil ödeme 
yöntemlerinin artması, hem kayıt 
içi ekonominin gelişmesi hem de 
güvenlik açısından önemli gördü-
ğümüz bir gelişme. 2013 yılında 
yürürlüğe giren ve fatura ödeme, 
ödeme hizmeti ve elektronik para 
hizmeti sunan operatörler de dâhil 
olmak üzere birçok finansal kuru-
luşun faaliyetleri düzenleyen 6493 
sayılı kanuna istinaden Türk Tele-
kom olarak ödeme hizmeti faali-
yetlerimizi sürdürebilmek adına 
Nisan 2013 tarihinde Türk Tele-
kom Ödeme Hizmetleri şirketini 
kurduk.” dedi.

/SEKTÖRDEN

Türk Telekom Dijital 
Ödeme Sistemleri 
Direktörü Zeynep 
Bosna: “Dijital 
ödeme hizmetlerinin 
yaygınlaşması ve mobil 
ödeme yöntemlerinin 
artması, hem kayıt 
içi ekonominin 
gelişmesi hem de 
güvenlik açısından 
önemli gördüğümüz bir 
gelişme.”

metleri lisansına sahip bir kuruluş 
olarak bundan sonraki dönemde 
ödeme alanındaki mevcut ürün ve 
hizmet portföyümüzü geliştirerek, 
müşterilerimize yeni nesil ödeme 
hizmetleri sunmayı ve üye işyeri 
ağımızı genişleterek finansal tek-
nolojiler alanında öncü kuruluş-
lardan biri olmayı hedefliyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Resmi Gazete’de yayınlandı
6 Ocak tarihinde Resmi Gazetede ya-
yınlanan 7163 sayılı karara göre; “TT 
Ödeme Hizmetleri A.Ş’ye 6493 sayılı 
Ödeme ve Menkul Kıymetler Muta-
bakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri 
ve Elektronik Para Kuruluşları Hak-
kında Kanunun 14üncü maddesinin 
birinci fıkrası ile 15inci maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde ödeme 
kuruluşu olarak faaliyette bulunma-
sına izin verilmesine karar verilmiş-
tir.” açıklaması yapıldı.

Zeynep Bosna sözlerine şöyle de-
vam etti: “Faaliyette bulunan tahsi-
lata aracılık ettiğimiz mobil ödeme, 
netten ödeme ve evden ödeme gibi 
ürün ve hizmetlerimiz için idari, 
süreçsel, finansal ve teknik uyum-
luluk çalışmalarını gerçekleştire-
rek, BDDK’ya lisans başvurumuzu 
Haziran 2015’de gerçekleştirdik. 
Bütün bu çalışmalarımızın sonu-
cu olarak, faaliyetlerimize devam 
edebilmemiz ve müşterilerimize 
yeni ürün ve hizmetler sunabilme-
miz açısından gerekli olan lisansı 
6 Ocak 2017 tarihi itibariyle almış 
bulunmaktayız.” 
Yürürlüğe giren mevzuatı, ülke-
mizde yeni gelişen bir dikey olan 
finansal teknolojiler (FinTech) 
alanında sağlıklı bir sektör yapı-
lanmasını sağlayacak olması ve 
rekabetçi ürünler geliştirebilmesi 
adına olumlu bir gelişme olarak 
değerlendiren Bosna, “Ödeme hiz-

Türk Telekom, Türkiye’de canlı yayında 
hazırlanan ilk Instagram paylaşımını 
gerçekleştiren şirket oldu. Aralık ayında 
kısıtlı sayıda ülkenin kullanımına açılan 
canlı yayın özelliği tüm dünya ile eş 
zamanlı olarak Türkiye’de de kullanıma 
sunuldu. Türkiye’de ilk kez 24 Ocak 
2017’de canlı yayın özelliğini kullanıcılarına 
açan Instagram, Live özelliği ile her yerde 
canlı yayın yapma imkânı sağlıyor. 
Gerçek bir sahne ortamında 
gerçekleştirilen Türk Telekom Insta-
gram Live canlı çekimlerinde fiber hızlı 
internet hizmetini konu alan ‘En güzel 
anlarınızı Türk Telekom 4.5G ile paylaşın’ 

temasına yer verildi. Paylaşımı ile sosy-
al medyada büyük yankı uyandıran 
Türk Telekom, Instagram Live ile sah-
nedeki heyecan ve eğlence dolu anları 
da eşzamanlı olarak tüm takipçileriyle 
paylaştı. Yönetmen koltuğunda özel-
likle Vine videoları ile tanınan sosyal 
medya fenomenlerinden Hali l 
Söyletmez’in yer aldığı projede, canlı 
yayında alışılagelmiş marka çekimler-
inin aksine dekordan özel efekte, oyun-
culardan içerik yönetimine kadar tüm 
unsurlar bir araya getirilerek bir Insta-
gram içeriğinin hazırlanış süreci takip-
çilerle paylaşıldı.

INSTAGRAM LIVE’DE İLK İÇERİK PAYLAŞIMI TÜRK TELEKOM’DAN
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HUAWEI, TEV İŞBİRLİĞİYLE TEKNOLOJİYE 
DAHA FAZLA KADIN ELİ DEĞDİRECEK

/SEKTÖRDEN

Huawei, teknolojiye 
daha fazla kadın eli 
değmesi hedefiyle 

TEV işbirliğinde 
teknoloji ve bilişim 
alanında öğrenim 

gören kız öğrencilerin 
eğitimine destek 
olacak “Huawei 

Teknoloji Bursu” 
kampanyasını 

başlattı.

D
ünyanın önde gelen küresel 
bilgi ve iletişim teknolojile-
ri firması olan Huawei, kız 
öğrencilerin teknolojiye 
olan ilgilerini teşvik etmek 

ve bu alanda daha fazla yer almaları-
nı sağlamak amacıyla yalnızca mad-
di olarak değil ama aynı zamanda 
eğitim, staj ve mentör programları 
aracılığıyla onların kariyer gelişi-
mini desteklemek için bir proje baş-
lattı. Huawei, 1967 yılından bu yana 
Türkiye’nin aydınlık geleceği için 
eğitime destek veren Türk Eğitim 
Vakfı (TEV) işbirliğiyle; kız öğrenci-
lerin eğitimine destek olacak. Tek-
noloji alanında çalışan kadın sayısı-

nın artırılmasını amaçlayan Huawei, 
“Huawei Teknoloji Bursu” kapsamın-
da elektrik ve elektronik bilgisayar, 
elektronik haberleşme bölümlerin-
de öğrenim gören öğrenciye burs 
verecek.
2017 yılında Türkiye’deki 15’inci 
yılını kutlayacak olan Huawei 
Türkiye’nin, sürdürülebilir uzun so-
luklu projelerle öğrencileri destek-
lemeyi amaçladığını söyleyen Orta 
Asya ve Kafkasya Bölgesin’den So-
rumlu Başkan Yardımcısı Marco Xu, 
bireyler, kurumlar ve endüstrinin 
eşgüdümüyle daha iyi bağlantılı bir 
dünyanın zorunlu olduğunu belirtti. 
Marco Xu, “Bilgi ve İletişim tekno-
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lojileri önümüzde ki yıllarda Türk 
halkının hayatını, ülkede ki endüstri 
ve ekonomiyi değiştirecek. Huawei 
olarak bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanında öğrencilerin kariyer geli-
şimlerine katkı sağlamak için bura-
dayız…” şeklinde konuştu. Huawei 
Teknoloji Bursu” kampanyasının ilk 
yılında bir grup kız öğrenci ile başla-
dıkları çalışmalarını daha üst seviye-
lere ulaştırmayı hedeflediklerini be-
lirten Xu, orta ve uzun vadede daha 
fazla kız öğrenciye ulaşarak bursiyer 
sayılarını artırmayı planladıklarını 
ifade etti.
Huawei Türkiye Pazarlama İletişimi 
Direktörü Mine Zaim de proje ile ilgili 
olarak şu bilgileri paylaştı: "Sürdürüle-
bilir kalkınma, ülkelerin gelişimi için 
hayati önem taşıyor. Bu sebeple öğ-
rencilerin yeteneklerini sadece maddi 
imkânlarla değil, insan kaynakları ve 
eğitim alanlarımızla yapılacak işbirli-
ği sonucu sağlanacak ek avantajlarla 
zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Umarız 
bilişim sektörünün geleceği açısından 
daha nitelikli insanlar yetiştirilmesi 
için işbirliğimizi yaygınlaştırıp uzun 
vadeye yayabiliriz.”

“TEV olarak yarım asırdır 
seferberlik ruhuyla eğitime 
destek veriyoruz”
TEV Genel Müdür Yardımcısı Şe-
nol Özdemir ise, dünyanın önemli 
teknoloji şirketlerinden Huawei ile 
yaptıkları işbirliğinden duydukları 
memnuniyeti belirterek, “Türk Eği-
tim Vakfı olarak yarım asırdır başa-
rılı gençlerimize eğitim yolculukla-
rında destek veriyoruz. Seferberlik 
ruhuyla yürüttüğümüz çalışmaları-
mız sonucunda yurtiçinde 223.600, 
yurtdışında 1.665 eğitim bursu sağ-
ladık. Eğitime katkılarımızı 27 adet 
eğitim tesisi yaptırarak destekle-
dik. Bugüne kadar; 17 İlköğretim 
Okulu, 3 Anadolu Lisesi, İzmir, Trab-
zon ve Ankara’da olmak üzere 3 Kız 
Öğrenci Yurt Binası, 1 Çıraklık Eği-
tim Merkezi, 1 Çok Amaçlı Toplum 
Merkezi ile 1 Çocuk Kütüphanesi’ni 
Türk Milli Eğitimi’nin hizmetine 
sunduk. Ayrıca 2001 yılında üstün 
ve özel yetenekli öğrencilerin eği-
tim gördüğü Türkiye’deki tek okul 
olan TEVİTÖL’ü (TEV İnanç Türkeş 
Özel Lisesi) devraldık.” dedi. Kız 
öğrencilere destek vermek üze-

re oluşturulan Huawei Teknoloji 
Bursu’nun, özellikle toplumsal cin-
siyet eşitliği konusunda giderek 
artan farkındalığa önemli bir katkı 
yapacağını söyleyen Özdemir, “Bu 
projenin önümüzdeki yıllarda yine 
Huawei işbirliğiyle genişletilerek, 
daha fazla sayıda kız öğrenciye 
ulaşmasını umut ediyoruz. Bu proje 
teknoloji ve bilişim sektöründeki 
diğer firmalar için de önemli bir ör-
nek teşkil edecek. Huawei’yi bu du-
yarlı yaklaşımı vesilesiyle içtenlik-
le kutluyor ve teşekkür ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Huawei Türkiye 
Pazarlama İletişimi 

Direktörü Mine 
Zaim: "Sürdürülebilir 

kalkınma, ülkelerin 
gelişimi için hayati 

önem taşıyor."

/SEKTÖRDEN
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Ağız tadı

Saçma

Eğilimi olan

Satrançta en 
önemli taş

Son adam

Soru eki

Avrupa 
Parlamentosu 

(ksc.) 

Dürüst kadın (isim)

Dört büyük 
Peygamberden biri 

Antalya Havalimanı 
iata kodu

Memelilerin 
oluştuğu jeolojik 

zaman

Budunsal

Bir bağlaç 

Yara izi

Kermen 

Bir nota

Hiç değilse 

Baryumun 
simgesi

Eğitim Dairesi 
Başkanlığı (ksc.) 

Kendiliğinden, 
özünden

Lahza 

Her halde, 
kuşkusuz

Gündelikle 
çalışan işç

Buğdaygillerden 
bir bitki

1976 doğumlu 
resimde 

gördüğünüz ünlü 
sunucu

Karışık renkli 

Avuç içi

Ongun

Bir tür meze

Bütün, hep 

Baklava dilimli 
oyun kâğıdı

Gelecek

Gerçekten

Geçmişteki 
büyüklerimiz

Tali

Sulu gıda kabı

Silisyumun 
simgesi

Hayvanların 
beğenmeyerek 
yemedikleri iri 

saman

Üstün gelen, 
gücü yeten, galip 

(isim) 

Hücrede enerji 
birimi

İterek

Yakındaki varlığı 
işaret 

Sodyumun simgesi

Azarlama 

Bir nota

Fena değil 
anlamında 

bir söz

 Uyarı sesi

Önceden satış 

Sakin havada 
kuru soğuk

İşaret

Vücut Kitle 
İndeksi (ksc.) 

Gecenin 
serinliğiyle yerde 

veya bitkilerde 
toplanan küçük 

su damlaları

/BULMACA HAZIRLAYAN EYYÜP CEYLAN 

Mercek (fizik) 

Kuzu sesi

Popüler bir 
video paylaşım 

platformu

Yegane

Bin sayısının 
üleştirme sıfatı 

Kargaşa (mec.) 

Altın elementinin 
simgesi 

Akıl

Eski dilde su

Duman lekesi

Bir göz rengi

Bir şey üzerindeki 
pislik 

Lantanyumun 
simgesi

Japonya’da 
kullanılmış eski 

bir hacim ölçüsü 
birimi  
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