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/EDİTÖRDEN

BEYNİMİZE NELER OLUYOR?
Hangi aşamalarda beynimizin çalışma biçimi                   
eskiye   yani teknolojisiz, internetsiz günlere göre                
farklılıklar gösterdi?

Teknoloji yaygınlaştığından beri hayatımızda ne kadar 
çok şey değişti… Bir sürü yeni kavram, yeni iş modelleri, 
yeni ilişki biçimleri teknoloji ile birlikte hayatımıza girdi. 
Bu farklılıkların beynimizin işleyiş sürecini de 
etkilemediğini söylemek imkânsız.
Peki, beynimizde neler oldu? Hangi aşamalarda 
beynimizin çalışma biçimi eskiye yani teknolojisiz, 
internetsiz günlere göre farklılıklar gösterdi? Bu ayki 
kapak haberimizde, teknoloji yazarımız Aytun Çelebi’nin 
kaleminden bu sorunun yanıtını bulacaksınız. Yazarımız, 
“Birbirimizle haberleşmek için sosyal medyaya ve 
uygulamalara, çalışmak için e-postalara ve 
bilgisayarlara, yolumuzu bulmak için GPS’e, bir şeyleri 
hatırlamak için web’e bağımlı olduğumuz bir 
dönemdeyiz. Ancak böyle davranarak hata mı 
ediyoruz?” diye soruyor ve yanıtını da veriyor. 
Kapak haberimiz dışında, Bağlantı Noktası, teknolojinin, 
ulaşımın, iletişimin insan hayatına dokunan yönlerini; 
sektörde yaşanan son gelişmeleri sayfalarına taşıyor. 
Yılın bu ilk sayısını da keyifle okumanızı ümit eder, bütün 
bir yılın sizler için mutlulukla geçmesini temenni ederiz. 
Hoşçakalın. 
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/İÇİNDEKİLER

24/HAVACILIK
CityBird, Zip, Amazon Prime Air, 
e-volo VC200, Yves Rossy 
Jetpack, Carplane ve havacılıkta 
kuralları değiştiren birçok yeni 
araç…  

32/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Instagram, ünlülerin en aktif 

kullandığı sosyal medya mecrası. 
Milyonları aşan takipçi sayısına 

sahip ünlü isimler kimi zaman 
reklamını kimi zaman özel hayatını 

bu mecrada paylaşıyor. Geride 
bıraktığımız 2016 yılının en çok 

takip edilenleri ise Burak Özçivit 
ve Murat Boz.

18/TEKNOLOJİ
Birbirimizle haberleşmek 

için sosyal medyaya ve 
uygulamalara, çalışmak için 

e-postalara ve 
bilgisayarlara, yolumuzu 

bulmak için GPS’e, bir 
şeyleri hatırlamak için 

web’e bağımlı olduğumuz 
bir dönemdeyiz. Ancak 

böyle davranarak hata mı 
ediyoruz?

G
azetelerdeki başlıklar, 
telefonların bizi aptal-
laştırdığı, sosyal ağla-
rın bizi anti sosyal yap-
tığı, akıllı telefonların 
bizi bağımlı yaptığı ko-
nusunda birleşiyor. An-
cak bunlar o kadar da 

doğru değil, zira öyle olsaydı, çoktan 
birer teknolojik zombiye dönüşmüş 
olacaktık. Bu başlıkların tamamen 
haksız olduğunu düşünmek de biraz 
saf niyetlilik olur. Teknolojiye kendi-
mizi koyverirsek, en iyi ihtimalle bir 
uyuşukluk durumuna geçeceğimiz de 
şüphe götürmez bir gerçek.

Birbirimizle haberleşmek için 
sosyal medyaya ve uygulamalara, 
çalışmak için e-postalara ve 
bilgisayarlara, yolumuzu bulmak 
için GPS’e, bir şeyleri hatırlamak 
için web’e bağımlı olduğumuz bir 
dönemdeyiz. Ancak böyle 
davranarak hata mı ediyoruz?
YAZI AYTUN ÇELEBİ

TEKNOLOJ

DE   T R YOR MU?

BEYN M

Bu yazılarda gerçeklik payı olmadığı 
iddiasını, bundan en fazla on yıl önce 
birçok telefon numarasını aklımızda 
tutabildiğimiz örneğiyle destekle-
yebiliriz. Lütfen durun ve düşünün, 
sevdiğiniz kişilerin kaçının telefon 
numarasını ezbere biliyorsunuz? 
Elimizdeki tek örnek bu değil; web 
sitelerinin gelişmiş ziyaretçi analiz-
leri insanların internetteki okuma 
sürelerinin kısaldığını, web sayfa-
larındaki uzun yazıları bitirmeden 
sayfayı terk ettiklerini gösteriyor. 
Diğer yandan akıllı telefonuyla bol 
vakit geçirenlerin telefonsuz ya da 

internetsiz kaldıklarında, internet 
bağlantısında ufacık bir sorun oldu-
ğunda bile ne kadar gergin oldukla-
rını fark ediyor musunuz?
Pekâlâ, bize ne oluyor? Öncelikle 
bilmemiz gereken, bu tip bir ‘nöro-
gerginliğin’ insan türü için yeni ol-
madığı. M.Ö. 370’de Platon, Yunanla-
rı, ‘yazıya güvenmenin belleklerine 
ihanet olacağı’ yönünde uyarmıştı. 
Bu uyarı, bugün teknoloji hakkında-
kilere ne kadar benziyor, değil mi?
Gerçekte olan ise şu; bilgisayar ya da 
akıllı telefon kullandığımızda, bey-
nimiz değişikliğe uğruyor. Ancak bir 

Instagram, ünlülerin en aktif 
kullandığı sosyal medya mecrası. 
Milyonları aşan takipçi sayısına 
sahip ünlü isimler kimi zaman 
reklamını kimi zaman özel 
hayatını bu mecrada paylaşıyor. 
Geride bıraktığımız 2016 yılının en 
çok takip edilenleri ise Burak 
Özçivit ve Murat Boz.
YAZI BERİL ŞEN

2016’NIN 
EN FAZLA 
TAKİP EDİLEN 
ÜNLÜLERİ 

MURAT BOZ
6 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Pop müziğin genç 
isimlerinden Murat 

Boz, Özçivit’ten sonra 
en fazla takip edilen 

sanatçı. 6 milyon takipçi 
sayısına sahip olan Boz, 

Instagram hesabında en 
çok konserlerini ve kız 

arkadaşı Aslı Enver’le olan 
fotoğraflarını paylaşıyor. 

F
acebook ve Twitter’dan sonra hayatımı-
za giren Instagram’ın her geçen gün po-
pülaritesi artıyor. Bunda ünlü isimlerin 
Instagram’ı aktif bir şekilde kullanması 
da etkili. 2016’da da ünlüler tarafından 

en fazla kullanılan sosyal medya hesaplarından 
biriydi Instagram. Bazen sosyal bir tepkiyi bazen 
de ev hallerini paylaştılar. İşte, gerek ekranlar-
dan gerekse magazin basınından tanıdığımız 
2016’nın en fazla takip edilen ünlü isimleri. 

CityBird, Zip, Amazon Prime Air, e-volo VC200, Yves Rossy Jetpack, 
Carplane ve havacılıkta kuralları değiştiren birçok yeni araç…  

YAZI AYTUN ÇELEBİ

HAVACILIĞI DEĞİŞTİREN 10 YENİ TAŞIT

mayı hedefliyor. Çin merkezli drone 
üreticisi EHang, dünyanın ilk dört 
kişi taşıyabilen, sürücüsüz helikopte-
ri EHang 184’i 2017’de ABD’de lisans-
lamak istiyor.
Almanya'nın Karlsruhe şehrinde-
ki e-volo adlı şirketin kurucusu ve 
CEO'su Alexander Zosel, "İnsanlı dro-
ne uçuşlarında izin alabilen tek şirket 
biziz." diyor. Zosel, şirketin ilk insanlı 
uçuş denemesini Mart 2016'da ger-
çekleştirdi. İki koltuklu VC200 volo-
kopter, 18 adet elektronik pervaneye 
sahip. Şirket, önümüzdeki 18 ay için-
de cihazı satışa sunmayı planlıyor. 
Şirketin volokopteri, insansız uçuş 
için de test ediliyor, ancak şu anda 
havacılık kanunları drone’ların insan 
pilot olmadan insan yolcu almasına 
izin vermiyor. Zosel, bu kanunların 
yakın gelecekte değişebileceğine 
inanıyor ve "O gün geldiğinde, hazır 
olacağız." diyor. Kısa mesafelerde yol-
cu taşımacılığında büyük bir fırsat 
gören Zosel’in volokopteri, şehrin bir 
ucundan diğerine, yaklaşık on kilo-
metre mesafeyi, cihazın tek şarjıyla, 
30 dakikada kat ediyor.

ekonomi ve taşımacılık proje yöne-
ticisi Kay Plötner, “Dünyanın dört 
bir yanında gelişimi yarıda kalmış 
şehir içi tren rayları bulabilirsiniz.” 
derken, trafik bilimciler araların-
da Tokyo, Kalküta, San Fransisko ve 
Frankfurt’un da bulunduğu 100’den 
fazla uygun noktayı haritada işaret-
lemiş durumda.
Diğer yandan, uçmanın da limitle-
ri var; her yıl hava trafiği yaklaşık 
yüzde 5 büyüyor. Bu büyüme devam 
ederse, 2040 yılında, hava trafiği şu 
ankinin 3 katına çıkmış olacak. Bu yı-
lın sonunda ulaşılacağı tahmin edilen 
3,8 milyar yolcunun, havaalanları için 
problem yarattığını biliyoruz. Diğer 
yandan nüfusun şehirlere aktığı da 
bir gerçek; Birleşmiş Milletler’e göre, 
2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 
80’i şehirlerde yaşıyor olacak.
Plötner, demiryolu alt-
yapısının üze-

mümkün olduğunca sessiz çalışma-
sı gerekiyor. Amazon, gelecekteki 
uçakları için zaten standartlar belir-
ledi: 2,2 kg'a kadar (çok az Amazon 
siparişi daha ağır oluyor) ve şarj/ya-
kıt ihtiyacı olmadan 24 km mesafeye 
kadar gidip dönebilmeleri gerekiyor.
Bir helikopter ile bir uçak melezi gibi 
görünen bu son konseptteki drone, 
dikey olarak havalanıyor ve kuyruk 
pervanesiyle hız kazanıyor. Belir-
lenmesi gereken şeylerden birisi de, 
drone’un nerelerde uçurulabileceği 
konusundaki izin. Şu anda, dünya 
genelinde çok az düzenleme bulunu-
yor. Ancak Misener’in hayali, kendi 
drone’ları için 60-120 metre arası bir 
hava koridoru oluşturulması.

e-volo VC200
Birçok şirket, insanları kalabalık bir 
şehrin bir noktasından bir başkasına 
götürebilecek olan drone teknolojili 
küçük uçaklarda çalışıyor. Airbus, 
CityAirbus konseptini 2016 yazında 
sundu; Münih merkezli start-up, Li-
lium, dikey kalkan ve inen elektrikli 
jetini Ocak 2018’de piyasaya çıkar-

rine şehir hava limanları inşa etme 
fikri, Google Haritalar'da gezinirken 
karşılarına çıkan bir fikirden ortaya 
çıktığını söylüyor. Orijinal fikri bulan 
Glasgow Sanat Okulu'ndaki öğrenci-
ler, şimdi CentAirStation kavramını 
geliştiren Bauhaus Luftfahrt ile bir-
likte çalışıyor. Plötner, gerekli tüm 
planlama, izin, inşaat gibi süreçlerin 
tamamlanıp uçuşun başlaması için 
yaklaşık 25 yıl geçmesi gerektiğini 
tahmin ediyor. Ancak bu gelişme, in-
sanlara zamandan kazanmakla kal-
mayacak, uçuşun altın çağını anım-
satan bir heyecan katacak. Plötner, 
"Başlangıçtaki ivme bir spor otomobi-
linde olduğundan farksız olacak." 
diyor. 

M
ühendisler ürün tesli-
matında kullanılacak in-
sansız hava araçlarından 
süpersonik jetlere kadar 
benzersiz uçak ve taşıt-

lar üzerinde çalıştıkça, havacılık da 
yeni bir inovasyon çağına giriyor. Bu 
alandaki en çarpıcı yenilikleri bu ya-
zıda bulabilirsiniz.

CityBird
CityBird adlı uçak, Berlin’in mer-
kezindeki Alexanderplatz’taki 640 
metrelik pisti birkaç saniyede ge-
çerek Londra’ya doğru havalanıyor. 
Şehir merkezindeki pist, demiryolu 
raylarının üzerine kurulu; CityBird, 
şirketlerin, evlerin üzerinden kalkış 
yaparken, aracın şehir içi kalkış ve 
inişlere uygun, sessiz bir motoru var.
Münih merkezli think tank Bauhaus 
Luftfahrt’ın, 2040 yılı için havacılık 
vizyonlarından birisi bu; şehir planla-
macıları ve uçak üreticilerini CentA-
irStation konseptine ikna etmeye 
çalışıyorlar. Kurumdaki 

Zip
Uçaklar hayat kurtarabilir; üstelik bir 
pilotları olmasa dahi. Zip, Ruanda'nın 
batısındaki 23 sağlık kliniğine kan 
taşıyan bir robot nakliye uçağı. Afri-
ka ülkesi, diğerleri gibi az gelişmiş bir 
altyapıya sahip, ancak kan nakline ih-
tiyaç duyan insanlar altyapının geliş-
mesini bekleyemezler. GPS kontrollü 
Zip, paketini kliniklerin yakınındaki 
sahalara bırakmadan önce saatte 100 
km hızında, 150 km mesafeye kadar 
taşıyabiliyor. 
Daha önce Boeing, SpaceX ve Nasa'da 
çalışan mühendisler tarafından ge-
liştirilen Zip, Google Ventures’ın 
yatırımıyla hayata geçen bir proje. 
Ruanda’nın kalanına planlı bir şe-
kilde genişletilmesi beklenen proje, 
önümüzdeki yıl 20 adet drone ile gün-
de 150 uçuş gerçekleştirecek.

Amazon Prime Air
Amazon'daki inovasyondan sorumlu 
başkan yardımcısı Paul Misener, kul-
landıkları insansız hava araçlarının, 
perakende deneyimini dönüştürmesi-
ni istiyor. İnternetten verilen sipariş-
leri, dolaşımdaki bir drone ile kapınıza 
30 dakikada getirebilecek bir sistem-
den bahsediyor. Elbette, bunun önce-
likli hedefi ABD ve İngiltere. Zaten 
hâli hazırda Cambridgeshire’da kısıtlı 
koşullar altında testler yapılıyor. Şir-
ketin, bugüne dek ondan fazla drone 
modeliyle deneme yaptığı da biliniyor.
Kırsal alanlarda teslimat, geniş bah-
çeler sebebiyle zaten son derece 
kolay. Kentsel ortamlarda teslimatı 
sağlayabilecek mükemmel drone 
üzerinde çalışmalar ise devam edi-
yor. Zorluklardan bir tanesi, gürültü; 
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/İÇİNDEKİLER

44/YAŞAM
Gürkan Genç, yedi 
kıtayı, 82 ülkeyi ve 110 
bin kilometreyi 
bisikletle kat etmeye 
çalışıyor. Hedefi 
tamamladığında 
bisikletle dolaşan ilk 
Türk olarak tarihe 
geçecek olan Genç, 
33’ünde çıktığı 
bisikletli yolculuktan 
40’ında dönecek. 

48/İNOVASYON
Ulaştırmadan ev 

teknolojilerine kadar pek çok 
alanda dönüşüm yaratan 

yeni tasarımlar, hedef 
kitlesine yepyeni bir 

deneyim vaat ediyor.

40/GÜVENLİK
Kişisel ve işinize ait kritik 

bilgilerin güvenliği ve özel 
kalmasını sağlayan çözümler 

her zamankinden daha 
önemli hâle geliyor.

H
er şeyin internete bağlı olduğu bir 
geleceğe doğru ilerlerken, güven-
lik ve gizlilik konularında artan sı-
kıntılarla uğraşıyoruz. Araştırma 
şirketlerine göre, akıllı cihazların 

bu yıl 6,4 milyar adede, 2020 yılında ise 
20,8 milyar adede ulaşacağı tahmin edili-
yor. Bu da kişisel ve işinize ait kritik bilgi-
lerin güvenliğini ve özel kalmasını sağlayan 
çözümleri her zamankinden daha önemli 
hâle getiriyor.

Kişisel ve işinize ait kritik bilgilerin 
güvenliği ve özel kalmasını sağlayan 
çözümler her zamankinden daha 
önemli hâle geliyor.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

GÜVENLİK 
ÇÖZÜMLERİ

EV VE İŞYERLERİ İÇİN 

YENİ NESİL

HYUNDAI, GİYİLEBİLİR ROBOT 
ASİSTANLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

SMART REMOTE, AKILLI CİHAZLARI UZAKTAN KONTROL EDİYOR 

sistemi. Paris’te kurulan SevenHugs şir-
keti tarafından TechCrunch Disrupt 
London’da tanıtılan ve 2016 yılında ekle-
nen geliştirici platformuyla ile entegras-
yon sayısında artışa giden Smart 
Remote’un kurulumu oldukça basit. 
Smart Remote, uzaktan kumanda için bir 
adet kablosuz şarj kiti ve duvara monte 
edilebilen 3 adet oda sensörüyle birlikte 
kullanıma sunuluyor. Sensörlerin 
kumanda edilecek cihazların bulunduğu 
odalara yerleştirilmesi ve mobil uygula-

ma üzerinden kontrol edilmek istenen 
cihazın sisteme tanımlanmasının ardın-
dan da kullanıma hazır hale geliyor. Kuru-
lum sonrasında ise tek yapmanız gereken 
Smart Remote’u kontrol etmek istediği-
niz cihaza doğru tutmak. Wi-Fi, Blueto-
oth ve Infrared özellikli 25 bini aşkın akıllı 
cihaz ve sistemle eşleşerek kontrolü 
sağlayabilen Smart Remote sayesinde 
Philips Hue, Apple TV ve Nest akıllı ter-
mostat gibi cihazları kontrol etmek 
mümkün. 

bileceğiz. Dış iskeletler sayesinde insa-
nüstü bir güce kavuşarak normal bir 
insanın tek başına altından kalkamaya-
cağı işleri yapmak mümkün olacak. 
Bugün ortaya çıkan başka bir prototip 
yaklaşık 4.5 kg ağırlığında ve daha basit 

işler için tasarlanmış. Sağlık amaçlı değil 
de işçilere ekstra güç vermek için tasar-
lanan yeni prototip, yine 4 saatlik batar-
ya süresi sunuyor ve Bluetooth 
teknolojisi sayesinde mobil cihazlara da 
bağlanabiliyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT) sayesinde 
evlerimizdeki akıllı cihazların sayısı hızla 
artıyor. Ancak sahip olduğumuz her yeni 
cihaz yeni bir kontrol kumandası veya 
mobil uygulamayla birlikte kullanıma 
sunuluyor. Bu durum kullanıcılar için 
zaman zaman kullanım zorluğuna sebep 
olabiliyor. Smart Remote, tam olarak bu 
soruna çözüm getirmek amacıyla geliş-
tirilmiş. Smart Remote, tek bir uzaktan 
kumanda ile bütün cihazların kontrol 
edilmesini sağlayan bir uzaktan kontrol 

Otomotiv sektörünün geleceğinde baş-
rol oynayacak otonom yani sürücüsüz 
araçlar üzerinde çalışan Hyundai, gele-
cekte önem kazanacak başka bir tekno-
loji olan giyilebilir robot asistanlar 
üzerinde de çalışıyor. Hyundai’nin çalış-
maları kısa süre içerisinde meyvesini 
vererek geleceği şekillendirebilir. Exos-
keletons denilen giyilebilir dış iskeletler 
üzerinde çalışan Hyundai, çeşitli amaç-
lara yönelik projeler geliştiriyor. Bunların 
başında elbette sağlık amaçlı kullanım-
lar geliyor. Özellikle yürüme yeteneğini 
kaybetmiş insanlar için bir ulaşım aracı-
na dönüşecek olan giyilebilir robotlar, bu 
insanların yardım almadan yürümesine, 
ayakta durabilmesine olanak sağlaya-
cak. Geliştirilen prototip tek şarj ile 4 
saatlik yürüme süresi sunuyor ve saat-
te 2.5 km hıza ulaşabiliyor. Giyilebilir 
robotların günlük hayatta bizlere yar-
dımcı olmaları amaçlanıyor. Örneğin tek 
başınıza kaldıramayacağımız ağırlıkları 
bu iskeletler sayesinde kolayca kaldıra-

Ulaştırmadan ev teknolojilerine kadar 
pek çok alanda dönüşüm yaratan yeni 
tasarımlar, hedef kitlesine yepyeni bir 
deneyim vaat ediyor.
YAZI SELİN AKGÜN

YENİ DÜNYA,
 DENEYİM YAŞATMAK 
ÜZERİNE KURULU G

iyilebilir teknolojilerden nesnele-
rin internetine kadar her alanda 
güvenliği, konforu ve yeni deneyim 
yaratmayı misyon edinen ileri tek-
noloji markaları, var olan sektörle-

rin işleyişini değiştirecek yepyeni tasarım 
stratejileriyle öne çıkıyor. Hyundai’nin giyi-
lebilir robot asistanlar üzerinde çalışması, 
Pizza Hut Şangay’da konukların robotlar 
tarafından karşılanması, bir kemer ya da 
ampulün kendi işlevinin çok daha dışında 
bir tasarım ve inovasyon donanımıyla farklı 
akıllı hizmetler sunması, bu bakış açısının en 
önemli göstergesi…

Gürkan Genç, yedi kıtayı, 82 ülkeyi ve 110 bin kilometreyi bisikletle kat 
etmeye çalışıyor. Hedefi tamamladığında bisikletle dolaşan ilk Türk 

olarak tarihe geçecek olan Genç, 33’ünde çıktığı bisikletli 
yolculuktan 40’ında dönecek. 

YAZI BERİL ŞEN

YEDİ YIL BOYUNCA PEDALLAYACAK 
40’INDA TÜRKİYE’DE OLACAK

G
ürkan Genç, 9 Eylül 2012 
tarihinde bisikleti ile 
Türkiye’den dünya seyaha-
tine çıkan ve hala yolda olan 
Türk kâşif. Dünya seyaha-

tini Türkiye'ye dönmeden tahmini 
olarak 2020 yılında bitirmeyi plan-
lıyor. Kıta ve ada geçişlerinde gemi 
veya uçak kullanıyor. Bunun dışında 
araç kullanmıyor. Dünyayı bisikletle 
geziyor, gezerken yazıyor, yazılarını 
fotoğraflar ve videolarla destekliyor. 
Bisikletteki yol bilgisayarı sayesinde 
yol izi kayıtlarını tutup rekorlar ki-
tabına girmeye çalışıyor. 
Bundan birkaç yıl öncesine kadar 
Ankara’da bir restoran işletmecisiy-

di. Sabah 09.00, akşam 18.00, 100 
metrekarelik bir yaşam alanı ona 
dar gelmeye başladığında kararını 
vermişti. Hayata bir kere gelmişti 
ve önünde keşfedilmeyi bekleyen 
kocaman bir dünya vardı. Bir anda 
çocukluk hayalini aklına getirdi, 
‘neden olmasın’ diyerek restoranını 
kapattı ve hayatını iki tekerin üze-
rine adadı… 
Gürkan Genç, İletişim Fakültesi 
Radyo-TV mezunu. 21 yaşından 
30’una kadar kariyer planlamasıyla 
geçmiş hayatı. Haber kanallarının 
montaj biriminde başlayan iş haya-
tında; satış temsilciliği, departman 
müdürlüğü ve son olarak restoran 

işletmeciliğine uzanan geniş bir iş 
yelpazesi var. Restoran işletmeciliği 
sırasında trafik, gürültü onu bunal-
tınca bisikletin üzerine atmış ken-
dini. Hem biraz kilo vermek hem de 
trafikten kurtulmakmış amacı. Ön-
celeri sadece evle iş arası kullandığı 
bisikletle Ankara’nın her yerine git-
meye başlamış. Bisiklet artık onun 
için bir ulaşım aracı haline geldiğin-
de sınırları zorlamaya karar vermiş. 
Çocukluk hayali gelmiş aklına; 
dünyayı dolaşmak, hem de bisik-
letle. Olur mu, olmaz mı diye çok 
geçirmiş aklından. Araştırmalara 
başlamış, bisikletli gezginlerin ha-
yatlarını okumuş. Sonunda karar 

 Avrupa’da; Türkiye, Bulgaristan, 
Romanya, Moldova, Ukrayna, 
Rusya, Finlandiya, İsveç, Norveç, 
Danimarka, Almanya, Avusturya, 
İsviçre, İtalya, Monako, Fransa, 
Belçika, Hollanda, İskoçya, İngiltere, 
İspanya. 

 Ortadoğu'da; İsrail, Filistin, Ürdün, 
Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, 
Birleşik Arap Emirliği, Umman.

 Afrika'da; Fas, Cezayir, Tunus, 
Etiyopya, Kenya, Tazanya, Malavi, 
Zambia, Botsvana ve Swaziland'i 
geçerek 49.200 kilometre pedal 
çevirdi. 

 Yoluna Güney Afrika’da devam 
etmekte.

9 EYLÜL 2012’DEN BU YANA…  

Yolculuğun riskleri de yok değil. 
Şimdiye kadar gittiği seyahatlerde 

dayak yeme, iki ateş arasında 
kalma, gözaltına alınma başına 

gelen ilginç olaylar…
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İNTERNETİN EN YARAMAZ ÇOCUKLARI 
HANGİ ÜLKEDE?
Kaspersky Lab, Aralık 2015 ve Kasım 2016 arasındaki dönemi içe-
risinde internette en fazla riskli davranışı sergileyen çocukları 
inceleyerek hangi ülkenin çocuklarının en yaramaz olduğunu orta-
ya koydu. Aile Kontrolü modülünün küresel çapta istatistiklerini 
temel alan araştırmaya göre, yasal sorumluluk yaşının altındaki bir 
çocuğun tehlikeli sitelere girme girişimlerinin en yoğun olduğu ülke 
olan İsrail’i (775), Birleşik Krallık (460), ABD (352), İsveç (345) ve 
Kanada (302) takip ederken, Türkiye (81) ise birçok ülkenin ardın-
dan 31. sırada yer alıyor.

2016’NIN EN BÜYÜK İNTERNET YATIRIMINI 
ARMUT.COM ALDI
2011 yılında kurulan ve bu sene 5. yaşını kutlayan Armut.com, bir 
süre önce aldığı 11,2 milyon liralık yatırım ile Türkiye’de 2016’nın en 
büyük internet yatırımına da imza atmış oldu. Bu yıl cirosunu ikiye 
katlayan ve ev hizmetleri alanında global devlerle rekabete odakla-
nan şirket, 8 milyonu aşan trafiğiyle kendi sektöründe dünyadaki ilk 
5 oyuncu arasına girdi. Armut.com 2017 yılı içinde 8 ülkeye açılarak 
büyümesini dünya çapında sürdürecek.

/HABER TURU

2017’DE BİZİ HANGİ SİBER 
SALDIRILAR BEKLİYOR? 
Trend Micro, 2017 yılında karşılaşılması muhtemel 
siber güvenlik tehditlerine yönelik öngörülerini açıkladı. 
"Bir Sonraki Seviye - 2017 için 8 Güvenlik Önlemi" baş-
lığıyla yayınlanan rapordaki bilgilere göre siber suçlular 
değişen teknoloji atmosferinden maddi çıkar sağlayabil-
mek için taktiklerini çeşitlendirerek farklı platformları etkile-
yen saldırılar gerçekleştirecekler. Raporla ilgili görüşlerini 
paylaşan Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Yakup 
Börekcioğlu şunları söyledi: "Özellikle DDOS saldırılarında Nesne-
lerin İnterneti platformlarının da kullanılması durumunun yaygınla-
şacağını öngörüyoruz. Apple ve Adobe tabanlı ortamlarda yeni 
güvenlik açıklarının ortaya çıkacağını ve bunun çeşitli Exploit 
Kit’lere ekleneceğini düşünüyoruz.”  
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TÜRKİYE CEPTEN KONUŞMADA 
AVRUPA LİDERİ 
Medya takip kuruluşu Ajans Press, cep telefonu kullanıcılarıyla 
ilgili medya araştırması yaptı. Ajans Press’in incelemesine göre 
Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde aylık 436 dakika mobil kullanım 
süresiyle ortalama 257 dakika telefon görüşmesinin yapıldığı 
Avrupa’da lider oldu. Mart sonu iti-
bariyle yaklaşık 66 milyona 
ulaşan 3G abone sayısı 
ise 4.5G’nin hayata 
geçmesiyle beraber 
23,5 milyona geri-
lerken, 4.5G kullanıcı 
sayısı 45,7 milyon 
oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 
“Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul'un iki yakası arasında, 

dışarıdaki iklim şartlarından etkilenmeden kesintisiz 
araç ulaşımı mümkün hale geldi.”

/HABER

İSTANBUL’DA TARİHİ AÇILIŞ: 

AVRASYA TÜNELİ
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A
sya ile Avrupa kıtasını deniz 
tabanının altından karayo-
luyla birleştiren Avrasya Tü-
neli büyük bir törenle açıldı. 
Tünel, Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi 
Kvirikaşvili, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile 
bazı önemli yabancı konuklar ve çok 
sayıda bakanın katılımıyla hizmete 
açıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya 
Tüneli'nin yaklaşık 4 yılda inşa 
edildiğini ve kendi alanında pek 
çok ilkleri barındırdığını, henüz 
proje ve inşaat safhasında birçok 
ödül aldığını kaydetti. Erdoğan, tü-
nel hizmete girdikten sonra daha 
büyük ilgi göreceğine inandığını 
ifade etti. Avrasya Tüneli'nin yatı-
rım bedelinin 1 milyar 245 milyon 
dolar olduğunu vurgulayan Erdo-
ğan, şöyle konuştu: "Günde 100 bin 
araç, dışarıdaki hava şartlarından 
etkilenmeden rahat bir şekilde 
burayı kullanacaktır. Artık fırtına 
çıktı, vapur seferleri iptal oldu, sis 
çöktü, köprüde trafik durdu gibi 
haberleri geride bırakıyoruz. Bir 
taraftan Marmaray, bir taraftan 
Avrasya Tüneli... Avrasya Tüneli 
sayesinde İstanbul'un iki yakası 
arasında dışarıdaki iklim şartla-
rından etkilenmeden kesintisiz 
araç ulaşımı mümkün hale geldi. Bu 
eser için devletin kasasından tek 
kuruş çıkmamıştır. İş bilenin, kılıç 
kuşananındır. Tünelin inşasını ve 
işletmesini üstlenen firmalar, bir 
bölümü öz kaynak bir bölümü kredi 
olarak projenin finansmanını ken-
dileri sağlamıştır. Yaklaşık 25 sene 
boyunca kamu payı ve vergilerle 
Hazine’ye yılda 180 milyon lira ge-
lir getirecek tünelin işletmesi, bu 
sürenin sonunda tamamen devlete 
geçecek. Harem ve Çatladıkapı ara-
sındaki tünel ve geliştirilen yakla-
şım yolları sayesinde Kazlıçeşme-
Göztepe 15 dakikaya iniyor. Bu 
sayede zamandan ve yakıttan ya-
pılacak tasarrufu ben sizlerin tak-

dirine bırakıyorum. İlk etapta ocak 
ayının sonuna kadar sabah 07.00 
ile akşam 09.00 arasında hizmet 
verecek olan bu tünel, gerekli sis-
tem düzenlemeleri ve diğer ulaşım 
ağlarıyla operasyon, entegrasyon, 
bunlar yapıldıktan sonra inşallah 
30 Ocak 2017 itibariyle de 7 gün 24 
saat işletmeye geçecektir."

Başbakan Binali Yıldırım: 19 bin km 
bölünmüş yol yapıldı
Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya 
Tüneli'nin açılış törenindeki konuş-
masına, "Büyük gün için hoş geldi-
niz." diyerek başladı. Kıtaları bir-
birine bağlayan Avrasya Tüneli'nin 
İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı ol-
masını dileyen Yıldırım, bu eserde 
emeği geçenlere teşekkür etti. ‘Her 
şey insanımızın hayatını kolaylaş-
tırmak için’ diyerek yola çıktıklarını 
anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: 
"Avrasya Tüneli de en büyük rüyala-
rımızdan, en büyük hayallerimizden 
biriydi. Hamdolsun Marmaray gibi, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi ve 
Osman Gazi Köprüsü gibi hayalleri 
birer birer gerçeğe dönüştürerek 
bugünlere geldik. Açtığımız her eser, 
ülkemize kazandırdığımız her büyük 
proje, yürüttüğümüz her hizmet bu 
toprakların hakkı ve emeği olan aziz 
milletimiz içindir."

‘Yol medeniyettir’ diyerek 14 yılda 
6 bin kilometrenin üzerine 19 bin 
kilometre bölünmüş yol inşa ettik-
lerini dile getiren Yıldırım, bugün 
76 ilin birbiriyle bölünmüş yollarla 
bağlandığını söyledi. Yıldırım, 14 yıl 
önce bu illerin sayısının 6 olduğuna 
dikkati çekerek, şöyle devam etti: 
"156 yıllık demir yolu ağlarımızı 
yeniledik, kara tren devrinden hızlı 
tren dönemine geçtik. Hava yolunu 
'halkın yolu' yaptık. Havaalanları 
sayısını ikiye katladık. Bugün, dün-
yanın en büyük havalimanı yapan 
ülkenin adı Türkiye'dir. İnşallah 
yeni havalimanımızı 2018'in 26 Şu-
bat'ında devreye almış olacağız. Ha-
yırlı olsun şimdiden."

Bakan Ahmet Arslan: 150 senelik 
rüya gerçekleşti
Açılış töreninde konuşan Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan da, bakanlığın, yakla-
şık 100 bin çalışanı, yüklenicileriyle 
birlikte 250 bin kişinin Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın talimatlarını 
yerine getirmeye çalıştığını belirte-
rek, çalışanlar ve üstleniciler adına 
Erdoğan'a katkıları nedeniyle te-
şekkür etti. 
Arslan, şunları söyledi: "Ecdad, 150 
sene denizin altından geçme rüyası-
nı, hayalini ortaya koydu ve bu hayal 

/HABER
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Başbakan 
Binali Yıldırım: 
“Açtığımız her 
eser, ülkemize 
kazandırdığımız 
her büyük proje, 
yürüttüğümüz her 
hizmet bu toprakların 
hakkı ve emeği 
olan aziz milletimiz 
içindir."



sayenizde Marmaray ile gerçekleşti. 
Ancak Türk insanı olarak bizim mem-
nuniyetimiz, ecdadın hayalini gerçek-
leştirip Marmaray'ı yapmakla yetin-
meyip 'yanına ikinci gerekir' dediniz, 
talimat verdiniz. Biz sizlere müteşek-
kiriz. Talimatla kalmadınız, yol gös-
terdiniz, destekler verdiniz. İşlerimizi 
kolaylaştırmak için emirler verdiniz. 
Bu konuda size, çalışma arkadaşları-
nıza, hükümetlerimize müteşekkiriz." 
Arslan, Avrasya Tüneli’nin yapımında 
emeği geçenlere teşekkür ederek, 
"İnşallah, Avrasya Tüneli insanımıza, 
ülkemize hayırlı olur." diye konuştu. 
Konuşmalardan sonra Arslan, Cumhur-
başkanı Erdoğan'a Mimar Sinan'ın gül 
bezek ve çarkıfelek motifleri ile işlen-
miş açılış hatırası plaketi takdim etti.

İki yaka 15 dakikada geçilebilecek
İstanbul'un ulaşım sorununa köklü çö-
züm üreten tünelin hizmete alınmasıy-
la İstanbul'un iki yakası arasındaki me-
safe, 15 dakikada geçilmeye başlandı. 
Marmaray'ın kardeşi niteliğinde olan 
metro hattından sonra lastik teker-
lekli araçlar için iki katlı inşa edilen 
tünel projesi için ihale, 12 Haziran 
2007'de Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımla-
rı Genel Müdürlüğü’nce yapıldı. Kazlı-
çeşme ile Göztepe arasındaki seyahat 
süresini önemli ölçüde azaltacak Av-
rasya Tüneli, boğazı geçen mevcut iki 
köprüyle bağlantılı olarak planlandı.
Avrasya Tüneli’nin 5,4 kilometrelik bö-

lümü deniz tabanı altına özel bir tekno-
lojiyle inşa edilen iki katlı tünelden ve 
diğer metotlarla inşa edilen bağlantı 
tünellerinden oluşuyor. Avrupa ve Asya 
yakalarında toplam 9,2 kilometrelik 
güzergâhta da yol genişletme ve iyileş-
tirme çalışmaları tamamlandı. Saray-
burnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe 
arasında yer alan yaklaşım yolları ge-
nişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve 
yaya üst geçitleri inşa edildi.
Kazlıçeşme-Göztepe hattında ger-
çekleştirilen Avrasya Tüneli, yoğun 
trafiğin etkili olduğu şehir içinde 
yolculuk süresini önemli ölçüde 
azaltacak. Asya ve Avrupa yakaları 
arasında 100 dakikaya varan ulaşım 
süresini 15 dakikaya indirecek, gü-
venli ve konforlu yolculuğun ayrıca-
lığı yaşanacak. Tünelin giriş ve çıkış 
noktalarındaki bağlantı yollarının 
genişletilmesi ve düzenlenmesiyle 
trafik daha akıcı hale gelirken, çevre 
ve gürültü kirliliğinin azalmasına da 
katkı sağlanacak. Söz konusu proje, 
Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki en 
kısa güzergâh olacağı için yakıt mas-
rafı düşecek, havaya salınan zararlı 
gaz miktarının yanı sıra aracın ba-
kım masrafları da azalacak.

Deprem ve tsunamiden etkilenmeyecek
Dünyanın önde gelen mühendislik 
projelerinden olan tünel, 24 saat bo-
yunca güvenli ve kesintisiz trafik akışı 
için gelişmiş bir sisteme sahip olacak. 
En ileri tasarım, teknoloji ve mühen-

dislik uygulamalarının ürünü tünel, 
deprem ve tsunami risklerinden etki-
lenmeyecek yapıda inşa edildi.
Tünel üstün güvenlik özellikleriyle 
gerektiğinde sığınak olarak da kul-
lanılabilecek. Modern aydınlatma 
teknolojisi, yüksek kapasiteli hava-
landırma sistemi, tünelin her nokta-
sından rahatça erişilen özel yangın 
tesisatı, yangına dayanıklı yüzey 
kaplaması, acil tahliye sistemleri 
ve her 600 metrede bir konumlanan 
emniyet şeritleriyle hizmet verecek.
Tünelde her noktanın 7 gün 24 saat 
izlendiği kapalı devre kamera siste-
mi, olay algılama sistemleri, haber-
leşme ve ihbar sistemleri yer alacak. 
Yüksek teknoloji altyapısıyla tünel 
içinde hız kontrolü sağlanacak.
Modern aydınlatma, yüksek kapa-
siteli havalandırma ve yolun düşük 
eğime sahip olması gibi özellikler ta-
şıyan tünelin iki katlı inşa edilmesi, 
yol güvenliğine sağladığı katkı sa-
yesinde sürüş konforunu da olumlu 
yönde etkileyecek. Avrasya Tüneli, 
sis, buzlanma gibi olumsuz hava ko-
şullarında da kesintisiz yolculuk ya-
pılmasını sağlayacak.

24.5 yıl sonra kamuya devredilecek
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü, projenin tasarımı, inşa-
atı ve 24 yıl 5 ay işletmesini gerçek-
leştirmesi için Avrasya Tüneli İşlet-
me İnşaat ve Yatırım AŞ’yi (ATAŞ) 
görevlendirdi. İşletme süresinin 
tamamlanmasıyla tünel kamuya 
devredilecek.

Tünelde maksimum hız saatte 70 
kilometre olarak belirlenirken, geçiş 
ücretleri otomobiller için 4 Dolar+KDV, 
minibüsler için 6 Dolar+KDV karşılığı 
Türk lirası oldu. Tünelde her iki yönde 
de geçişler ücretli olacak, sürücüler 
tünel geçiş ücretini Hızlı Geçiş Sistemi 
(HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi 
(OGS) aracılığıyla ödeyebilecek. 
Ayrıca bir nakit gişesi bulunmayacak, 
araçtaki yolcular için ayrıca ödeme 
yapılmayacak.

GEÇİŞ ÜCRETİ 4 DOLAR+KDV

/HABER

Bakan Ahmet Arslan, 
Bakanlığın, yaklaşık 
100 bin çalışanı, 
yüklenicileriyle 
birlikte 250 bin kişinin 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın 
talimatlarını yerine 
getirmeye çalıştığını 
belirtti.
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1
76. kuruluş yıldönümünü kut-
layan PTT AŞ, e-ticaret alanın-
daki çalışmalarını uluslararası 
boyuta taşımak, hizmet çeşit-

liliğini artırmak ve personelini de 
çağın gerekleri doğrultusunda bu iş 
süreçlerine hazırlamak için Boğaziçi 
Üniversitesi’nden “E-Ticaret Yöne-
timi” konulu eğitim aldı. İlki 28 Ka-
sım-2 Aralık 2016 tarihinde, ikincisi 
de 19-23 Aralık 2016 tarihinde yapı-
lan eğitimlerde PTT AŞ personeli; Di-
jitalleşen Dünyada E-Ticaret, Etkin 
E-Ticaret Sitesi Tasarımı, E-Ticarette 
Güvenlik, E-Ticarette Müşteri İlişki-
leri konularında bilgilendirildi. 
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan 
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik şun-
ları söyledi: “PTT AŞ olarak mevcut ve 
ileriye dönük projelerimizde başarı 
sağlamanın yegâne şartının, yetişmiş, 

eğitimli personel olduğu gerçeğinden 
yola çıkarak personelimizin eğitimi-
ne önem veriyoruz ve bu eğitimleri 
kendini ispatlamış, etkin ve yetkin 
kurumlardan almayı istiyoruz. Malu-
munuz üzere dünyada ve Türkiye’de 
e-ticaret hızla büyüyor. Şöyle ki; 
dünya B2C e-ticaret rakamları 2015 
yılında 1.67 trilyon dolar olarak ger-
çekleşmiş olup bu yılki rakamların 
yaklaşık 2.1 trilyon dolar seviyesinde 
olması bekleniyor. 2019 yılında ise bu 
rakamların yaklaşık 3.5 trilyon do-
lar olacağı öngörülüyor. Türkiye ra-
kamları ise 2015 yılında 24.7 milyar 
TL gerçekleşmiş olup 2016 yıl sonu 
itibariyle bu rakamların yaklaşık 31 
milyar TL düzeylerine ulaşması bek-
leniyor. İnternet kullanım oranı ve 
genç nüfusu göz önüne alındığında 
Türkiye’nin e-ticaret alanında büyü-
yeceği aşikâr.”

E-ticaret pazarında iddialı
“Dünyada ve ülkemizde hızla büyü-
yen e-ticaret pazarını gören PTT AŞ, 
ödeme ve kargo altyapısı ile güvenli 
ve bütünleşik bir yapı çerçevesinde 
hizmet sunulmasını amaçlamış ve 
bu alanda faaliyetlerine başlamış-
tır. PTT AŞ, her geçen gün e-ticaret 
alanında mevcut hizmetlerini geliş-
tirmekte ve yeni ürünleri ile alana 
katkısını sunarak pazar payını ar-
tırmaktadır. Şirketimiz ayrıca yurt 
içi çalışmalarını yurt dışında geliş-
tirme yönünde ciddi faaliyetler içe-
risinde olup diğer posta teşkilatları 
ile bu alanda işbirlikleri yapmakta-
dır. Boğaziçi Üniversitesi ile Şirketi-
mizin çeşitli alanlardaki ihtiyaçları 
için eğitim planlaması yapılarak bu 
planlamalar kamu kurumu ve üni-
versite işbirliği konsepti ile hayata 
geçirilecektir.”

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Boğaziçi Üniversitesi’nin 
yaptığı işbirliği kapsamında PTT AŞ personelinin çeşitli alanlardaki eğitim 

ihtiyaçları karşılandı. Kamu kurumu ve üniversite işbirliği çerçevesinde 
organize edilen eğitimlerin ilki e-ticaret konusunda yapıldı.

PTT AŞ, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İLE ÖNEMLİ 
BİR EĞİTİM İŞBİRLİĞİNE İMZA ATTI

/PTT
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Birbirimizle haberleşmek için 
sosyal medyaya ve uygulamalara, 
çalışmak için e-postalara ve 
bilgisayarlara, yolumuzu bulmak 
için GPS’e, bir şeyleri hatırlamak 
için web’e bağımlı olduğumuz bir 
dönemdeyiz. Ancak böyle 
davranarak hata mı ediyoruz?
YAZI AYTUN ÇELEBİ
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G
azetelerdeki başlıklar, 
telefonların bizi aptal-
laştırdığı, sosyal ağla-
rın bizi anti sosyal yap-
tığı, akıllı telefonların 
bizi bağımlı yaptığı ko-
nusunda birleşiyor. An-
cak bunlar o kadar da 

doğru değil, zira öyle olsaydı, çoktan 
birer teknolojik zombiye dönüşmüş 
olacaktık. Bu başlıkların tamamen 
haksız olduğunu düşünmek de biraz 
saf niyetlilik olur. Teknolojiye kendi-
mizi koyverirsek, en iyi ihtimalle bir 
uyuşukluk durumuna geçeceğimiz de 
şüphe götürmez bir gerçek.

Bu yazılarda gerçeklik payı olmadığı 
iddiasını, bundan en fazla on yıl önce 
birçok telefon numarasını aklımızda 
tutabildiğimiz örneğiyle destekle-
yebiliriz. Lütfen durun ve düşünün, 
sevdiğiniz kişilerin kaçının telefon 
numarasını ezbere biliyorsunuz? 
Elimizdeki tek örnek bu değil; web 
sitelerinin gelişmiş ziyaretçi analiz-
leri insanların internetteki okuma 
sürelerinin kısaldığını, web sayfa-
larındaki uzun yazıları bitirmeden 
sayfayı terk ettiklerini gösteriyor. 
Diğer yandan akıllı telefonuyla bol 
vakit geçirenlerin telefonsuz ya da 

internetsiz kaldıklarında, internet 
bağlantısında ufacık bir sorun oldu-
ğunda bile ne kadar gergin oldukla-
rını fark ediyor musunuz?
Pekâlâ, bize ne oluyor? Öncelikle 
bilmemiz gereken, bu tip bir ‘nöro-
gerginliğin’ insan türü için yeni ol-
madığı. M.Ö. 370’de Platon, Yunanla-
rı, ‘yazıya güvenmenin belleklerine 
ihanet olacağı’ yönünde uyarmıştı. 
Bu uyarı, bugün teknoloji hakkında-
kilere ne kadar benziyor, değil mi?
Gerçekte olan ise şu; bilgisayar ya da 
akıllı telefon kullandığımızda, bey-
nimiz değişikliğe uğruyor. Ancak bir 
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kalem, tornavida ya da herhangi bir 
araç kullandığımızda da bu oluyor. 
Deneyimlerimiz, beynin çalışma şek-
lini sürekli olarak değiştiriyor. Bu 
yüzden, aslında soru, başlıktaki, ‘tek-
noloji beynimizi değiştiriyor mu?’ ye-
rine, ‘beynimiz, günümüzün teknolo-
jik, her zaman internete bağlı, ekran 
öncelikli dünyasında yaşamaya nasıl 
adapte oluyor?’ olmalı.
Bilimsel olarak bakınca, bu konuda 
kesin sonuçlara ulaşmış değiliz ama 
son araştırmalar ve konunun uzman-
larının söyledikleri, beyinlerimizin 
toplu olarak nasıl etkilendiği konu-
sunda bir fikir veriyor.

Dikkat süresi kısalırken, odaklan-
mak zorlaştı
Telefonlarımız, mesajlarla, bildirim-
lerle dolup taşarak, beynimizi de yo-
ruyor. Birçok uzman bu bilgi bombar-
dımanının, odaklanma yeteneğimize 
zarar verdiğini düşünüyor.

10 kişinin 7’si çocukların dikkat sü-
relerinin olması gerekenden kısa ol-
duğunu belirtti.
Mükemmel insanları takip etmek 
depresif yapıyor
Bilim insanları, yoğun internet kul-
lanımı ve depresyon arasında, özel-
likle sosyal medyayı vurgulayan bir 
bağlantı olduğunu söylüyorlar. Sosyal 
medyaya uzun süre maruz kalmanın 
insanları yetersiz hissettirdiği düşü-
nülüyor, çünkü idealize edilmiş gö-
rüntüler bu hissi tetikliyor. Dolayısıy-
la çoğunlukla “mükemmel” insanları 
ya da ünlüleri takip etmenin, olumsuz 
bir sonuca yol açtığını düşünebiliriz. 
Bunun çözümü de gerçeklikten kop-
mamak olarak görülebilir.

Yüz yüze görüşmeyi ihmal etmeyin
Bir çalışma, anneleriyle teknolojik 
araçlar üzerinden mesajlaşarak ha-
berleşen kızların, yüz yüze görüş-
mede salgıladıkları, iyi hissetmeyi 

Microsoft’un 2015’te Kanada’da 
yaptığı bir araştırmaya katılan 2 
bin kişiden 112’sinin beyin aktivi-
teleri elektroensefalografla (EEG) 
izlendi. Çalışma, insanların ortalama 
odaklanma süresinin 2000 yılındaki 
ölçümle belirlenen 12 saniyeden 8 
saniyeye düştüğünü gösterdi. Diğer 
yandan, akvaryumların vazgeçilme-
zi Japon balıklarında bu süre, ortala-
ma 9 saniye.
Bu konuda sesini yükselten tek araş-
tırma bu değil; 2012’de Pew Rese-
arch Center’ın ABD ve Porto Riko’da 
gerçekleştirdiği bir başka çalışmaya 
katılan 2 bin öğretmenin yüzde 87’si 
öğrencilerinin kısa dikkat aralığına 
sahip olduğunu ve dikkatlerinin ko-
layca dağıldığını belirttiler.
Aynı yıl İngiltere merkezli eğitim 
şirketi Pearson’ın araştırması, 400 
öğretmen ve 2 bin okul öncesi ve il-
kokul çağındaki çocuğun velisi ile 
gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan 
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İNTERNET BAĞIMLILIK YAPAR MI?

Farelerle yapılan bir deney, bağımlılık 
konusunda yaygın olarak kullanılıyor. 
Denekler bir kolu ittiklerinde, 
beyinlerinde dopamin üretiminden 
sorumlu merkez (yaygın bilinen adıyla; 
zevk merkezi) etkinleştiriliyordu. 
Deney şöyle sonuçlandı: Fareler, 
açlıktan ya da yorgunluktan ölene 
kadar bu kolu ittiler. Bağımlılar, bağımlı 
oldukları eylemi gerçekleştirdiklerinde, 
insan beyni de bundan farklı şekilde 
çalışmıyor.
İnsanların uzun süre oyun oynadıkları 
ve bilgisayar başından kalkmadıkları ile 
ilgili haberler, bundan birkaç yıl önce 
ülkemizde de yapıldı. En bilinen 
vakalardan birisi Güney Kore’de 50 
saat aralıksız oyun oynayan bir 
yetişkinin, hayatını kaybetmesiydi.
Çalışmalar, uzun süreli internet 
kullanımının uyuşturucu 
bağımlılarınınkiyle benzer bir beyin 
aktivitesi yarattığını gösteriyor. Bu 
esnada, beynin iradeyle ilgili kısmı olan 
prefrontal korteks (alın korteksi) daha 
az gri madde yoğunluğu taşıyor. 
Ancak yargılamakta acele etmeyelim, 
zira bu durumun etki ve tepki 
bağlantısı kanıtlanmış değil. 
Dolayısıyla, internetin bağımlılık yaptığı 
sonucuna varmak, doğru değil.

/TEKNOLOJİ



ABD’deki bir çalışmada, müze ziya-
retçilerinden bazı sergileri fotoğ-
raflamaları ve bazılarına da sadece 
bakmaları isteniyor. Sonraki gün, 
gördükleri hatırlanması istendiğin-
de, fotoğrafladıkları nesneleri daha 
az hatırladıkları gibi, bu nesnelerin 
detaylarına da daha az hâkim olduk-
ları görüldü.
Ancak, hemen umutsuzluğa kapıl-
mamak gerek, zira teknolojinin 
bellekle ilgili olumlu etkileri de 
bulunuyor. Bir başka araştırma, 
bilgileri bilgisayar gibi bir cihaza 
kaydetmenin, yeni anıları kayıt 
edecek yer açtığını gösteriyor. 
Böylece, beyin ihtiyacı olmayan 
şeyleri tutmamış oluyor. Bellekle 
ilgili şunu söylemek de mümkün, 
telefon numaralarını unutma gibi 
kısa süreli etkiler görülebilir, fa-
kat uzun dönemde olumsuz etkile-
rini gösteren araştırmalar bulun-
muyor.

sağlayan oksitosin yerine, stres hor-
monu olarak da bilinen kortizol sal-
gıladıklarını gösteriyor. Bu yüzden, 
yakınımızdaki insanlarla yüz yüze 
iletişimi aksatmamak, daha iyi bir 
ruh hâli için gerekli görülebilir.
Telefon numaraları, adresler ve bil-
giler bir dokunuş uzağımızda olunca, 
belleğimize de daha az ihtiyaç du-
yuyoruz. Bu tür bir bilişsel boşaltım, 
bazı uzmanlara göre bizi dijital buna-
maya götürebilir. İnternet ve oyunlar 
üzerine yapılan araştırmalar, beynin 
gri maddesinde atropi (azalma) oldu-
ğunu gösteriyor. Teknoloji kullanı-
mını abartmak, beynin planlama gibi 
işleri yaptığı frontal (ön) lobuna etki 
ediyor.

Bellek kısa süreli etkiler yaşıyor 
ama uzun vadede henüz problem yok
Dijital imkânlar sebebiyle beyni 
boşaltmak, anılarımızın canlılığı-
nı kaybetmesine de sebep olabilir. 

Sosyal kişiler için ekran başında 
kalmak sorun yaratmıyor
Ekran başında geçen süre, sosyal be-
cerileri nasıl etkiliyor? Bu sorunun 
yanıtını bulmak için, Antik Çağ’a ka-
dar gidebiliriz. O dönemlerde, avdan 
dönen büyüklere yüzünü dönmek 
neredeyse bir refleks sayılabile-
cekken, şimdi ekrandan kafalarını 
kaldırmayan çocukların olduğu bir 
dönemdeyiz. 
Araştırmalar, ekran başında geçen 
aşırı zamanın, insanların başka in-
sanların yüzlerini okumasını zorlaş-
tırdığını belirtiyorlar. Bir çalışmada, 
tüm cihazlardan beş gün ayrı kalan 
bir çocuk, yüzden duygu okumada 
ciddi bir başarı elde ediyor. Çin’de ya-
pılan bir deneyde, interneti ‘normal’ 
sürede kullanan bir kişiyle, ‘aşırı’ 
kullanan bir kişinin beynini, bu ki-
şiler yüzlere ve nesnelere bakarken, 
taradılar. İnternet bağımlılarının, 
normal süreyle kullanan kişilere 
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göre, yüz gördüklerinde daha az tep-
ki verdikleri görüldü.
Teknolojiyi bu açıdan tamamen za-
rarlı bir uğraş olarak görmek de 
doğru değil. Yeterli miktarda kullan-
mak, bilgi edinmeyi kolaylaştırırken, 
tüm bu saydığımız alanlarda ilerle-
me bile elde edilmesine yol açıyor. 
Ancak aşırı kullanım, sosyal olarak 
becerileri düşük çocuklar için zarar-
lı olabilir.

Mavi ışık, beynin uykuya geçmesini 
engelliyor
İnsanların günlük ortalama cihaz 
kullanım süresi, uykuda geçen zama-
nı geride bırakmış durumda. 2015’te 
Ofcom’un yaptığı bir araştırma, me-
sajlaşma, oyun gibi iletişim ve medya 
aktivitelerine günde 8 saat 41 daki-
ka ayırırken, uykuya 8 saat 21 daki-
ka ayırdığımızı ortaya koydu.
Teknoloji bizi iki sebepten dolayı 
ekran başında tutuyor. Birincisi, içe-
rik bizi kendisine çekiyor. Diğeri ise 
LED ekranların mavi ışık yayması… 

Bu ışık, beynin uyku hormonu olan 
melatonin salgılamasını engelliyor. 
Mavi ışık, her gün gün ışığının tay-
fında bulunan bir dalga olduğundan, 
vücut pineal bezlere sabah olduğu ve 
melatonin üretiminin durması ge-
rektiğini bildiriyor.
Yakın zamanda iPhone’lardaki yazı-
lım güncellemesi ekran tonunu daha 
sıcak hâle getirerek bu problemin 
bir nebze de olsa üstesinden gelmeyi 
sağlıyor. Cihazda gece modu açıldı-
ğında, ekrandaki mavi ışık azaltı-
lıyor. Bilgisayar için de bunu yapan 
uygulamalar bulunuyor. Bunları kul-
lanmıyorsanız, akşamları ekran ba-
şında geçen süreyi uzatmamak, uyku 
düzeninizin bozulmaması açısından 
önem taşıyor.

Teknoloji, detaylı okumanın düşmanı 
Teknolojinin insanda değişikliğe uğ-
rattığı bir nokta da, okuma ile ilgili. 
Okurken, beynimiz kelimelerin bir 
temsilini ve hikâyelerin bir haritasını 
oluşturur. Uzmanlar, ekrandan oku-

duğumuzda, tarama yaparak süreci 
hızlandırdığımızı ve eski usulde oldu-
ğu gibi ‘derin okuma’ yerine, tıpkı bir 
web sayfası gibi, bağlantılara tıklar-
casına okuduğumuzu belirtiyorlar.
Norveç’te yapılan bir deneyde, öğ-
renciler iki gruba ayrıldı. Aynı metni 
birinci grup kâğıttan, ikinci grup da 
LCD monitörden okudu. Sonrasında 
yapılan bir kavrama testinde, bil-
gisayardan okuyanların kâğıttan 
okuyanlara göre az da olsa düşük 
aldıklarını gösterdi. İsveç’teki bir 
çalışmada da benzer sonuçlar elde 
edildi. Bu kez bir okuma testi bilgi-
sayarda ve kâğıt üzerinde yapıldı ve 
kâğıtta yapanlar daha yüksek puan 
alırken, bilgisayarda yapanlar daha 
yüksek stres seviyelerine ulaştı.
Kaliforniya’daki San Jose Eyalet 
Üniversitesi’nden Profesör Ziming 
Liu’nun araştırması ise ekrandan 
okuyanların bir dokümanı daha çok 
bir kez okuduğunu ve derinlemesine 
okuma için daha az vakit ayırdığını 
ortaya koyuyor.

/TEKNOLOJİ
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len ve bilgisayarlarda aynı anda bir-
den çok işin yapılmasına verilen ad, 
beyinlerimiz için de mümkün. Beyin 
incelendiğinde, insanlar çoklu görev 
esnasında beynin farklı bölgelerini 
kulalnıyorlar. Örneğin bir iş yapar-
ken öğrenme, hipokampüs bölgesi-
nin kullanılmasını sağlıyor. Bu bölge, 
fikirleri depoluyor, zengin ve esnek 
anılar yaratıyor. Bu bölge, eski fi-
kirlerle, yeni bilgileri kıyaslayarak, 
bağlam içinde öğrenmemizi, derin 
anlama yapmamızı sağlıyor.
Diğer yandan, çoklu görev ise striatum 
adlı bölgeyi kullanıyor. Burada pro-
sedürler ve yetenekler depolanıyor. 
Striatum ile elde edilen yeni bilgiler, 
hipokampüsün öğrendiklerine göre 
daha az esnek ve aynı şekilde genelle-
nemiyor. Bu da, çoklu görev esnasında 
öğrenilenlerin, anılarımızda derin bir 
yer tutmadığına işaret ediyor.
Londra Kolej Üniversitesi’ndeki 
araştırmacılar, çoklu görevi anteri-
or singulat korteksinde (ACC) daha 
az gri madde yoğunluğuyla bağdaş-

Mesajlar, çağrılar derken, insanın 
‘aklı gidiyor’
Sürekli cihazlarla internete bağlı 
kalmanın zekâya etkileri de araş-
tırma konusu oldu. Psikolog Glenn 
Wilson’ın çalışmasında iki farklı gru-
ba IQ testi yapılıyor; bir grup sessiz 
bir odada soruları yanıtlarken, diğeri 
telefonların açık olduğu bir odada, 
mesaj sesleri ve çalan telefonlar eş-
liğinde testi tamamlıyor. Sonuç üzü-
cü; teknolojinin dağıttığı dikkatler, 
ortalama 10 puan daha düşük skora 
sebep oluyor.
Benzer bir şekilde, ABD’deki bir ça-
lışma da bir okuma görevi esnasında 
arkadaşlarıyla hızlı mesajlaşma ile 
konuşan öğrencilerin, istenen görevi 
yüzde 22 ile yüzde 59 daha uzun sü-
rede tamamladığını gösteriyor. Üs-
telik bu süreye mesajlaşma süreleri 
dâhil edilmiyor!

İnsanlar da bilgisayar gibi çoklu 
görev yapabiliyor
Çoklu görev (multitasking) adı veri-

tırıyorlar. Bu bölge, empati ve karar 
verme gibi işlevleri sağlıyor. Ancak 
daha ufak bir ACC’nin çoklu göreve 
yatkınlık sağlayıp sağlamadığı ya da 
çoklu görevin ACC’yi küçülttüğü ko-
nusunda bir kanıt bulunmuyor.
Yine de, bazı uzmanlar teknolojinin 
bizi çoklu görev konusunda daha ba-
şarılı yaptığı konusunda görüş belir-
tiyor. Hong Kong’daki araştırmacılar 
çoklu görev yapan kişilerin, çok algı-
lı durumlara daha uyumlu olduğunu 
söylüyor. Microsoft’un 2016’daki 
çalışması ise çoklu görev yetenekle-
rimizin 2000 yılından bu yana ciddi 
bir şekilde geliştiğinin altını çiziyor.

Navigasyon kullananlar, sokakları 
hatırlayamayacak mı?
İngiltere’deki bir araştırma ise navi-
gasyonun beynimize nasıl etki ettiği 
konusunda bizi aydınlatıyor. 2000 
yılındaki çalışma, lisans alabilmek 
için binlerce Londra sokağını ezbe-
re bilmek zorunda olan taksicilerin, 
navigasyon kullananlara oranla, ön 
hipokampüs alanında daha büyük 
gri madde hacmine sahip olduğunu 
ortaya koydu. Bu, önemli bölgelerle 
ilgili bellek görevlerinde daha başa-
rılı olmalarını sağlarken, kompleks 
görsel bilgileri hatırlamada daha 
zayıf olmalarına sebep oluyor. Bu da, 
yetişkin bir insanda beynin değiş-
kenliğini kanıtlıyor.
Kanada’daki McGill Üniversite-
si’ndeki araştırmacılar fMRI tara-
malarıyla, GPS kullanan şoförlerle 
GPS kullanmayan şoförleri karşılaş-
tırdılar. Çalışmanın sonucunda, GPS 
kullanmadan yollarını bulanların hi-
pokampüsünde daha yoğun aktivite 
yaşandığı ve daha yoğun gri madde 
hacmi görüldüğü ortaya çıktı.
Bir başka çalışmada, navigasyon 
sistemi kullananların yolculuktaki 
manzaraları hatırlamakta, kullanma-
yanların da rotayı adım adım hatırla-
makta zorlandığı ortaya çıktı. Londra 
Kolej Üniversitesi’nden Dr. Sam Gil-
bert, konuyu şöyle özetliyor: “Navi-
gasyonun sık kullanımı, muhtemelen 
beyinde tüm adresleri ezberleme ka-
dar güçlü bir etki yaratmayacaktır.”
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CityBird, Zip, Amazon Prime Air, e-volo VC200, Yves Rossy Jetpack, 
Carplane ve havacılıkta kuralları değiştiren birçok yeni araç…  

YAZI AYTUN ÇELEBİ

HAVACILIĞI DEĞİŞTİREN 10 YENİ TAŞIT

/HAVACILIK

ekonomi ve taşımacılık proje yöne-
ticisi Kay Plötner, “Dünyanın dört 
bir yanında gelişimi yarıda kalmış 
şehir içi tren rayları bulabilirsiniz.” 
derken, trafik bilimciler araların-
da Tokyo, Kalküta, San Fransisko ve 
Frankfurt’un da bulunduğu 100’den 
fazla uygun noktayı haritada işaret-
lemiş durumda.
Diğer yandan, uçmanın da limitle-
ri var; her yıl hava trafiği yaklaşık 
yüzde 5 büyüyor. Bu büyüme devam 
ederse, 2040 yılında, hava trafiği şu 
ankinin 3 katına çıkmış olacak. Bu yı-
lın sonunda ulaşılacağı tahmin edilen 
3,8 milyar yolcunun, havaalanları için 
problem yarattığını biliyoruz. Diğer 
yandan nüfusun şehirlere aktığı da 
bir gerçek; Birleşmiş Milletler’e göre, 
2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 
80’i şehirlerde yaşıyor olacak.
Plötner, demiryolu alt-
yapısının üze-

rine şehir hava limanları inşa etme 
fikri, Google Haritalar'da gezinirken 
karşılarına çıkan bir fikirden ortaya 
çıktığını söylüyor. Orijinal fikri bulan 
Glasgow Sanat Okulu'ndaki öğrenci-
ler, şimdi CentAirStation kavramını 
geliştiren Bauhaus Luftfahrt ile bir-
likte çalışıyor. Plötner, gerekli tüm 
planlama, izin, inşaat gibi süreçlerin 
tamamlanıp uçuşun başlaması için 
yaklaşık 25 yıl geçmesi gerektiğini 
tahmin ediyor. Ancak bu gelişme, in-
sanlara zamandan kazanmakla kal-
mayacak, uçuşun altın çağını anım-
satan bir heyecan katacak. Plötner, 
"Başlangıçtaki ivme bir spor otomobi-
linde olduğundan farksız olacak." 
diyor. 

M
ühendisler ürün tesli-
matında kullanılacak in-
sansız hava araçlarından 
süpersonik jetlere kadar 
benzersiz uçak ve taşıt-

lar üzerinde çalıştıkça, havacılık da 
yeni bir inovasyon çağına giriyor. Bu 
alandaki en çarpıcı yenilikleri bu ya-
zıda bulabilirsiniz.

CityBird
CityBird adlı uçak, Berlin’in mer-
kezindeki Alexanderplatz’taki 640 
metrelik pisti birkaç saniyede ge-
çerek Londra’ya doğru havalanıyor. 
Şehir merkezindeki pist, demiryolu 
raylarının üzerine kurulu; CityBird, 
şirketlerin, evlerin üzerinden kalkış 
yaparken, aracın şehir içi kalkış ve 
inişlere uygun, sessiz bir motoru var.
Münih merkezli think tank Bauhaus 
Luftfahrt’ın, 2040 yılı için havacılık 
vizyonlarından birisi bu; şehir planla-
macıları ve uçak üreticilerini CentA-
irStation konseptine ikna etmeye 
çalışıyorlar. Kurumdaki 

24               OCAK 2017



/HAVACILIK

mayı hedefliyor. Çin merkezli drone 
üreticisi EHang, dünyanın ilk dört 
kişi taşıyabilen, sürücüsüz helikopte-
ri EHang 184’i 2017’de ABD’de lisans-
lamak istiyor.
Almanya'nın Karlsruhe şehrinde-
ki e-volo adlı şirketin kurucusu ve 
CEO'su Alexander Zosel, "İnsanlı dro-
ne uçuşlarında izin alabilen tek şirket 
biziz." diyor. Zosel, şirketin ilk insanlı 
uçuş denemesini Mart 2016'da ger-
çekleştirdi. İki koltuklu VC200 volo-
kopter, 18 adet elektronik pervaneye 
sahip. Şirket, önümüzdeki 18 ay için-
de cihazı satışa sunmayı planlıyor. 
Şirketin volokopteri, insansız uçuş 
için de test ediliyor, ancak şu anda 
havacılık kanunları drone’ların insan 
pilot olmadan insan yolcu almasına 
izin vermiyor. Zosel, bu kanunların 
yakın gelecekte değişebileceğine 
inanıyor ve "O gün geldiğinde, hazır 
olacağız." diyor. Kısa mesafelerde yol-
cu taşımacılığında büyük bir fırsat 
gören Zosel’in volokopteri, şehrin bir 
ucundan diğerine, yaklaşık on kilo-
metre mesafeyi, cihazın tek şarjıyla, 
30 dakikada kat ediyor.

mümkün olduğunca sessiz çalışma-
sı gerekiyor. Amazon, gelecekteki 
uçakları için zaten standartlar belir-
ledi: 2,2 kg'a kadar (çok az Amazon 
siparişi daha ağır oluyor) ve şarj/ya-
kıt ihtiyacı olmadan 24 km mesafeye 
kadar gidip dönebilmeleri gerekiyor.
Bir helikopter ile bir uçak melezi gibi 
görünen bu son konseptteki drone, 
dikey olarak havalanıyor ve kuyruk 
pervanesiyle hız kazanıyor. Belir-
lenmesi gereken şeylerden birisi de, 
drone’un nerelerde uçurulabileceği 
konusundaki izin. Şu anda, dünya 
genelinde çok az düzenleme bulunu-
yor. Ancak Misener’in hayali, kendi 
drone’ları için 60-120 metre arası bir 
hava koridoru oluşturulması.

e-volo VC200
Birçok şirket, insanları kalabalık bir 
şehrin bir noktasından bir başkasına 
götürebilecek olan drone teknolojili 
küçük uçaklarda çalışıyor. Airbus, 
CityAirbus konseptini 2016 yazında 
sundu; Münih merkezli start-up, Li-
lium, dikey kalkan ve inen elektrikli 
jetini Ocak 2018’de piyasaya çıkar-

Zip
Uçaklar hayat kurtarabilir; üstelik bir 
pilotları olmasa dahi. Zip, Ruanda'nın 
batısındaki 23 sağlık kliniğine kan 
taşıyan bir robot nakliye uçağı. Afri-
ka ülkesi, diğerleri gibi az gelişmiş bir 
altyapıya sahip, ancak kan nakline ih-
tiyaç duyan insanlar altyapının geliş-
mesini bekleyemezler. GPS kontrollü 
Zip, paketini kliniklerin yakınındaki 
sahalara bırakmadan önce saatte 100 
km hızında, 150 km mesafeye kadar 
taşıyabiliyor. 
Daha önce Boeing, SpaceX ve Nasa'da 
çalışan mühendisler tarafından ge-
liştirilen Zip, Google Ventures’ın 
yatırımıyla hayata geçen bir proje. 
Ruanda’nın kalanına planlı bir şe-
kilde genişletilmesi beklenen proje, 
önümüzdeki yıl 20 adet drone ile gün-
de 150 uçuş gerçekleştirecek.

Amazon Prime Air
Amazon'daki inovasyondan sorumlu 
başkan yardımcısı Paul Misener, kul-
landıkları insansız hava araçlarının, 
perakende deneyimini dönüştürmesi-
ni istiyor. İnternetten verilen sipariş-
leri, dolaşımdaki bir drone ile kapınıza 
30 dakikada getirebilecek bir sistem-
den bahsediyor. Elbette, bunun önce-
likli hedefi ABD ve İngiltere. Zaten 
hâli hazırda Cambridgeshire’da kısıtlı 
koşullar altında testler yapılıyor. Şir-
ketin, bugüne dek ondan fazla drone 
modeliyle deneme yaptığı da biliniyor.
Kırsal alanlarda teslimat, geniş bah-
çeler sebebiyle zaten son derece 
kolay. Kentsel ortamlarda teslimatı 
sağlayabilecek mükemmel drone 
üzerinde çalışmalar ise devam edi-
yor. Zorluklardan bir tanesi, gürültü; 
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gerçekleştirdi. Yedi gün sonra, bir 
alanın ortasına, burnuna çakılarak 
dünya çapında manşet oldu. 
Buna karşın, 92 metrelik taşıtın mü-
hendisleri, zeplinlerde bir gelecek 
olduğunu kanıtlamak istiyor. Ticari 
olarak piyasaya sunulduğunda, zep-
linin, askeri veya ticari müşteriler 
için, iki haftadan uzun süre boyunca 
insansız şekilde havada kalması ge-
rekiyor.
ABD ordusu ile 2009 yılında 500 mil-
yon sterlinlik bir sözleşme imzalayan 
İngiltere merkezli Hybrid Air Vehilc-
les (HAV), zeplinleri önemli bir fırsat 
olarak görüyor. Airlander 10'un 5 katı 
ağırlık taşıyabilen, yani 50 tonluk 
Airliner 50'yi planlamanın ön aşama-
sındalar. Zeplinin, 2020'lerin başında 
havada olması hedefleniyor.

leri bir akıllı otomobilden, gövdesi ve 
şasisi ise çeşitli spor otomobillerin-
den üretiliyor. 
Brown, Siemens'le bir hibrit motor 
hakkında görüşmeler yapıyor. "Ben 
elektrikli motorlara hayranım. Ara-
cın herhangi bir yerine koyabilirsi-
niz, emisyon sorununu çözerler ve 
sessizdirler." diyor. Alphabet CEO'su 
Larry Page'nin son zamanlarda uçan 
otomobil start-up'larına yaptığı yük-
sek yatırımlar sayesinde, Brown'un 
şirketi şimdi spotların altında. 
 
HAV Airlander 10
Yeni tanıtılan bir zeplinin, büyük bir 
şaka konusu olması sadece bir haf-
ta sürdü. Dünyanın en büyük zeplini 
olan Airlander 10, ilk test uçuşunu 
17 Ağustos 2016'da Bedfordshire'da 

Yves Rossy Jetpack
Eski bir İsviçre Hava Kuvvetleri pilo-
tu olan ve Swissair’in Boeing 747 yol-
cu uçaklarını da uçuran Yves Rossy, 
geliştirdiği 55 kilogramlık karbon 
fiber sırt roketi ile gündemde. İçeri-
sinde dört adet Jet-Cat P200 türbin 
motoru bulunan sırt roketi, 57 yaşın-
daki mucidini taşırken, ek bir koruma 
kabuğunu da gerektirmiyor.
Rossy’ye göre, geleneksel uçuş maki-
neleri bir dümen yardımıyla uçurulur 
ve insan makineyi izler, sırt roketin-
de ise dümeni vücut sağlıyor, maki-
ne insanı izliyor. Rossy, sırt roketi 
kullanan birisini, bu anlamda kuşa 
benzetiyor. 2015 yılında Dubai’de 
bir Airbus A380 ile yan yana uçan 
Rossy, saatte 315 km hıza ulaştığı bu 
deneyde, Airbus’ın güvende olurken 
ulaşabileceği en düşük hızı izlediğini 
belirtiyor.

Carplane 
53 yaşındaki John Brown, havaalanı-
na giderken, kendisini oraya götüren 
araçtan, uçağın ineceği noktaya ka-
dar hiç inmek istemiyordu. Bu yüzden 
200 kph hızındaki uçak-araba karışı-
mı taşıtı tasarladı. Almanya'nın Bra-
unschweig kentinde bunlarla uğraşır-
ken, 2015 yılında Slovakya merkezli 
rakibi AeroMobil'in bir uçağı düştü ve 
tüm düzenlemeler değişti. Brown, en 
başa dönmek zorunda kaldığını söy-
lerken, Carplane’i 2017'ye hazırlıyor.
Resmen kabul görmesi ve lisans ala-
bilmesi içini, Carplane adını verdiği 
taşıtın tüm parçaları standart hale 
gelmeli ve bir araba olarak kaydedi-
lebilmek için de seri numarası bulun-
malı. Farları Porsche'den, tekerlek-
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SpaceShipTwo 
Uzay turizm şirketi son zamanlarda 
aksilik yaşayan, Virgin Galactic ku-
rucusu Richard Branson, VSS Enterp-
rise kazasında pilotlardan Michael 
Alsbury'nin hayatını kaybetmesi son-
rasında, hayalinden vazgeçmiş değil. 
Şirket, Ağustos 2016'da yeni taşıtı 
SpaceShipTwo’nun uçuşu için yeni bir 
lisans aldığını duyurdu. Bununla bir-
likte, yalnızca önümüzdeki iki yıl bo-
yunca test yapılmasına izin veriliyor. 
SpaceShipTwo, ilk 6 kişiyi taşıyacağı 
110 km'lik rotadan önce, Virgin Galac-
tic, gemisinin güvenliğini kanıtlamak 
zorunda. 
Uzay turizminin başlangıcının ne za-
man olacağını ise artık bilmemiz zor-
laştı. Zira Branson, şirketin 12 yıllık 
tarihinde ilk kez bir hedef belirtmedi.

yor ve ufak uydularını uzaya bıra-
kıyor.
Zero 2 Infinity ve Bloostar adlı yük-
sek irtifa balonu, teknoloji şirket-
lerinin yörüngeye iletişim uyduları 
fırlatma yöntemine alternatif oluş-
turuyor. Şirketin CEO’su López-
Urdiales, İspanya'daki bir test ala-
nından fırlayacak balonunun, yakın 
zamanda SpaceX Falcon 9'un patla-
masına neden olan riskleri taşımadı-
ğına inanıyor.
Şirket, uzay turistlerini 110 bin avro 
ücretle stratosfer içine taşımak is-
tiyor. Ancak rakipleri daha hızlı ve 
daha ucuz: Arizona merkezli World 
View, 2017 yılında Voyager balonun-
da yolcu uçakları ile 30 km yüksekli-
ğindeki uçuşu, yaklaşık 90 bin avro-
ya satacak. 

Boom
Bundan iki yıl önce, girişimci Blake 
Scholl, Groupon’daki işini bırakarak 
süpersonik uçuş hayalini kovala-
maya başladı. Startup şirketi Boom 
Technology, bir jet tasarlamaya baş-
ladı. Fransız merkezli Concorde’dan 
bu yana kimse ses hızını geçmeyi 
başaramadı ya da denemedi. Scholl 
ise uçakların 50 yıldır aynı teknolo-
jilerle havada kaldığını ve bir adım 
öteye gitmediklerini düşünüyor. 
Airbus ve Boeing gibi şirketlerin 
uğraşacak başka şeyleri olduğunu, 
yeniliklerin ise kendisininki gibi 
startup’lardan geleceğine inanıyor.
Concorde’un yakıtının astronomik 
olmasının bilet fiyatlarını da astro-
nomik yaptığını, bu yüzden de enin-
de sonunda batacağının öngörüle-
bileceğini söyleyen Scholl, Boom’un 
yüzde 30 daha verimli olacağını be-
lirtiyor.
Concorde’un 100 koltuğuna karşı-
lık, Boom’da 40 koltuk olacak. Bu 
sayede New York’tan Londra’ya uçuş 
da 5000 doların altında fiyata sahip 
olacak. Şirketin hedefi test uçuş-
larına 2017’de başlamak... Uçağın 
klasik uçuştaki 12 bin metre yerine 
18 bin metre irtifada olacağını, bu 
yükseklikten dünyanın yuvarlak 
oluşunun ve mavi haresinin de görü-
lebileceğini unutmadan belirtelim.

Bloostar
José López-Urdiales, ekvatordan 
18 km yukarıda bir roket sistemi-
ni stratosfere kaldırmak için balon 
kullanan ilk kişi olmak istiyor. Daha 
sonra balonun kordonu kesilecek ve 
roket ateşlenerek, yörüngeye çıkı-
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İ
ETT, uçaklardaki karakutu sis-
temini toplu ulaşımdaki oto-
büslere taşıyacak projenin ilk 
fazını tamamladı. İlk etapta 520 
otobüse karakutu takıldı ve 700 

şoföre eğitim verildi. Karakutu, oto-
büsler seyir halindeyken aracın ha-
berleşme alt yapısından çektiği ve-
rileri kaydediyor ve GSM operatörü 
vasıtasıyla İETT sunucularına yük-
lüyor. Proje için oluşturulan ya-
zılım ile sürücü, araç ve işlet-
me şartlarına dair raporlar 

üretiliyor. Uygulama ile kazaların 
azalması, yol ve sürüş güvenliğinin 
arttırılması, yakıt tasarrufu sağlan-
ması amaçlanıyor.
Proje hakkında bilgi veren İETT Genel 
Müdürü Arif Emecen, ‘Sürdürülebilir 
Toplu Ulaşım için Karakutu’ projesin-
de uygulamaya alınan sistemin uçak-
larda kullanılan karakutu teknolo-
jisinin lastik tekerlekli araçlar için 

/ULAŞIM

İETT OTOBÜSLERİNE 
‘KARAKUTU’ UYGULAMASI
İETT’nin, Kalkınma 
Bakanlığı ve İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın 
(İSTKA) desteğiyle 
başlattığı 
‘Sürdürülebilir Toplu 
Ulaşım İçin Karakutu’ 
projesi ile uçaklardaki 
karakutu sistemi toplu 
taşıma otobüslerine 
taşındı. 
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tasarlanmış hali olduğunu söyledi. 
Otobüslere yerleştirilen karakutula-
rın, seyir halindeyken sürücülerin ve 
araçların bulunduğu koşulları kay-
dedeceğini belirten Emecen, otobüs-
lerdeki elektronik haberleşme ağı 
kullanılarak araç bilgilerinin uzak-
tan erişilebilir hale geldiğini belirt-
ti. Emecen, sistemin işleyişini şöyle 
özetledi: “Sistem, gaz pedalı, fren pe-
dalı, yakıt seviyesi, vites, el freni, araç 
hızı, fren balata kalınlığı, aracın tüm 
arıza bilgileri, yağ basıncı, yakıt ba-
sıncı, hararet gibi araca ve kullanıma 
dair verileri, konum, hava sıcaklığı, 
rota, hat, mesafe gibi çevresel etkileri 
raporlayıp analiz edecek. Anlık bilgi-
ler tek merkezden takip edilecek, ge-
rektiğinde müdahale edilecek.” 

/ULAŞIM

Toplu taşıma araçlarında kazaların 
azalması, yol ve sürüş güvenliğinin 
arttırılması, yakıt tasarrufu 
sağlanması ‘Sürdürülebilir Toplu 
Ulaşım için Karakutu’ projesinin diğer 
özellikleri ise şöyle:

 Altı aylık veri dahili hafızada 
depolanıyor, okunan tüm veriler eş 
zamanlı olarak online sunuculara 
yükleniyor. 

 Alınan veriler ile anlık ve geçmişe 
dönük analiz yapılabiliyor. 

 Detaylı sürüş analizi ve raporlama 
yazılımı sayesinde, sürüş 
verimliliğinin, konforunun ve 
güvenliğinin artması sağlanıyor. 

 Sürüş yakıt tüketimi, rölanti yakıt 
tüketimi, kat edilen mesafe gibi 
veriler incelenerek tasarruf 
yöntemleri belirleniyor. 

 Periyodik bakım, arıza yönetimi 
gibi operasyonlar otomatik olarak 
yönetiliyor. 

 Anlık uyarı sistemi sayesinde 
araçlarda oluşan arızalar, hararet 
yükselmesi, yağ seviyesinin 
azalması, hava sistemi kaçakları 
gibi veriler anlık olarak merkeze 
aktarılıyor. Böylece arızaların 
büyümesinin ve kazaların önüne 
geçilebiliyor.

ÖZELLİKLERİ NELER?

İETT OTOBÜSLERİNE 
‘KARAKUTU’ UYGULAMASI

İlk fazı tamamlandı
İETT’nin, Kalkınma Bakanlığı ve İs-
tanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 
desteğiyle başlattığı ‘Sürdürülebilir 
Toplu Ulaşım için Karakutu’ proje-
sinin ilk fazı tamamlandı. İlk etapta 
520 İETT otobüsüne takılan karakutu 
donanımı haziran ayından itibaren, 
araç bazlı 48 ayrı veriyi kayıt altına 
alıyor. Toplanan verilerle, anlık uya-
rılar ve geçmişe yönelik raporlamalar 
yapılabiliyor. Proje kapsamında 520 
karakutulu otobüsü kullanan 700 
İETT şoförüne, genel bilgilendirme 
ve bireysel hatalara yönelik olmak 
üzere iki aşamalı eğitim verildi. Sürüş 
güvenliği ve yakıt tasarrufu sağlan-
ması amacıyla yapılan çalışmanın iyi 
sonuçlar vermesi hedefleniyor.

Yolcu konforu artıyor
Yolcu konforunda ve güvenliğinde 
standartların yükseltilmesi planla-
nan proje kapsamında insanların gü-
venlik endişelerinin de en aza indiril-
mesi hedefleniyor. Proje ile insanların 
güvenliğinin daha da artırılmasının 
hedeflendiğine dikkat çeken Arif 
Emecen, karakutu uygulaması saye-
sinde kazalarda yüzde 15 oranında 
azalma, sürüş kalitesinde ise yüzde 
10 artış beklediklerini de vurguladı. 
Projenin başlangıç tarihinden itiba-
ren yüzde 7,2 yakıt tasarrufu yapıl-
dığını da belirten Emecen, “Özetle 
uygulamaya geçen sistem sayesinde 
İstanbul’a hizmet veren otobüsleri-
mizde yol ve sürüş güvenliği artacak. 
Kaza sayısı ve bakım giderleri azala-
cak. Yakıt tasarrufu sağlanacak. Yol-
cu konforunda standart yükselecek.” 
diye konuştu.
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C
ep telefonundan internete 
en çok işe giderken ya da eve 
dönüşte giriyoruz. Yani toplu 
taşıma araçlarını kullanan-
lar trafikteki vaktinin çoğu-

nu internette geçiriyor. Çoğu kişi ise 
gece yatmadan ya da sabah ilk uyan-
dığında sosyal medya hesaplarını 
kontrol etmekten kendini alamıyor. 
Türkiye’de ‘Yeni Medya Eğilimleri 
Araştırması’na’ göre, her üç kullanı-
cıdan biri uyanır uyanmaz internete 
giriyor. Uyandıktan sonraki 1 saat 
içinde internete girenlerin oranı ise 
yüzde 62. İnternet kullanıcılarının 
yüzde 70’i de uyumadan önceki son 1 
saate kadar internet ortamında vakit 
geçiriyor. 
Uyumadan önce internete girmenin 
sağlık açısından da çok riskli yönle-
ri var. Uzmanlar elektronik iletişim 
araçlarının uykusuzluk, uykuda aşırı 
hareket ve bacak ağrısına yol açtı-
ğına dikkat çekiyor. Yatmadan önce 
cep telefonu ve internet kullanmanın 
zararları fiziksel problemlerle sınırlı 
değil. Bu durum aynı zamanda genç-
lerde hiperaktivite bozukluğu, kaygı, 
depresyon ve öğrenme güçlüklerine 

yol açıyor. Uzmanlar, ebeveynlere 
çocukların teknolojik iletişim araç-
larını kullanmaları için sınırlı zaman 
dilimleri belirlemelerini öneriyor. 
Ayrıca çocuğunuzun yatak odasından 
bilgisayarı kaldırmak da uykusuzluk 
ve yol açtığı diğer sağlık problemleri-
ni aşmak konusunda işe yarayan yön-
temlerden. 
İnternetin insan psikoloji üzerine de 
etkileri mevcut. Kadir Has Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi, İstanbul’da 
internet kullanımı trendlerini sapta-
mak, sosyal medya, akıllı telefon kul-
lanım alışkınlıkları ve bağımlılıkları-
nı belirlemek için 16-74 yaş arası 840 
kişiyle bilgisayar üzerinden yüz yüze 
anket yaptı. Araştırma kapsamında 
kullanıcılara internete girmedikle-
rinde yoksunluk hissedip hissetme-
dikleri sorulmuş. Yüzde 22’si internet 
kullanmadığı zamanlarda internete 
girmek için sabırsızlandığını belirtir-
ken, internet olmadığında yoksunluk 
hissedenlerin bağımlılık endeksi ise 
yüzde 63. Ayrıca internet kullanıcı-
larının yüzde 11’i internette harca-
dığı zaman dolayısıyla çevresinden 
şikâyet aldığını belirtiyor. 

Araştırmanın diğer dikkat çeken 
bulgularıysa şöyle:
• Katılımcıların yüzde 22’si internet 

kullanmadığı zamanlarda internete 
girmek için sabırsızlanıyor.

• İnternet olmadığında yoksunluk 
hissedenlerin bağımlılık endeksi 
yüzde 63.

• Ankete katılanların yüzde 11’i 
internette harcadığı zamandan 
dolayı çevresinden şikâyet alıyor.

• Yaşlılar görüntülü, gençler 
mesajlaşarak konuşuyor.

• İnternet kullanımının 
sosyal hayatını engellediğini 
düşünenlerin bağımlılık endeksi 
yüzde 75.

• İnternet, televizyon ve gazete 
gibi geleneksel araçlara göre 
daha itibarlı ve daha güvenilir 
görülüyor.

• Akıllı telefonlar internete girişin 
en yaygın aracı, bilgisayarlar ikinci 
planda.

• Facebook tüm yaş gruplarında 
kullanılıyor. Twitter ve 
Instagram’da gençler daha yoğun.

• Akıllı telefonların ‘Telefon’ özelliği 
ikinci planda…

/SAĞLIK

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle alışkanlıklarımızda değişti. Daha 
önceleri birkaç sayfa kitap karıştırıp uykuya geçerken şimdilerde uykuya 

dalmadan önce son yaptığımız şey internete bağlanmak.  
YAZI BERİL ŞEN

UYKUDAN ÖNCE İNTENETE 
BAĞLANMAYIN!

Online mesajlaşma: ......................... %80,6
Telefonla konuşma: ......................... %64,3
Sosyal medya kullanımı:.............. % 64,3
İnternet kullanımı: ............................ %50,8
Online, görüntülü konuşma: ........%16,8
Diğer fonksiyonlar: .............................%11,0
SMS: ..............................................................%6,9

AKILLI TELEFONLARDA EN ÇOK 
KULLANILAN ÖZELLİKLER ŞÖYLE:

Yatmadan önce cep telefonu ve internet kullanmanın 
zararları fiziksel problemlerle sınırlı değil. Bu durum 

aynı zamanda gençlerde hiperaktivite bozukluğu, kaygı, 
depresyon ve öğrenme güçlüklerine yol açıyor.
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Instagram, ünlülerin en aktif 
kullandığı sosyal medya mecrası. 
Milyonları aşan takipçi sayısına 
sahip ünlü isimler kimi zaman 
reklamını kimi zaman özel 
hayatını bu mecrada paylaşıyor. 
Geride bıraktığımız 2016 yılının en 
çok takip edilenleri ise Burak 
Özçivit ve Murat Boz.
YAZI BERİL ŞEN

2016’NIN 
EN FAZLA 
TAKİP EDİLEN 
ÜNLÜLERİ 

32               KASIM 201632               ARALIK 2016

F
acebook ve Twitter’dan sonra hayatımı-
za giren Instagram’ın her geçen gün po-
pülaritesi artıyor. Bunda ünlü isimlerin 
Instagram’ı aktif bir şekilde kullanması 
da etkili. 2016’da da ünlüler tarafından 

en fazla kullanılan sosyal medya hesaplarından 
biriydi Instagram. Bazen sosyal bir tepkiyi bazen 
de ev hallerini paylaştılar. İşte, gerek ekranlar-
dan gerekse magazin basınından tanıdığımız 
2016’nın en fazla takip edilen ünlü isimleri. 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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2016’NIN 
EN FAZLA 
TAKİP EDİLEN 
ÜNLÜLERİ 

MURAT BOZ
6 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Pop müziğin genç 
isimlerinden Murat 

Boz, Özçivit’ten sonra 
en fazla takip edilen 

sanatçı. 6 milyon takipçi 
sayısına sahip olan Boz, 

Instagram hesabında en 
çok konserlerini ve kız 

arkadaşı Aslı Enver’le olan 
fotoğraflarını paylaşıyor. 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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EBRU GÜNDEŞ
ÖZEL HAYATINI PAYLAŞMIYOR
Hiç şüphesiz 2016’nın en 
çok konuşulan isimlerinden 
olan Ebru Gündeş 4,1 milyon 
takipçiye sahip. Arabesk 
müziğin ünlü isimlerinden 
Gündeş, özel hayatıyla 
ilgili hiçbir paylaşımda 
bulunmazken, genellikle 
konser görüntülerini 
Instagram hesabında 
paylaşıyor. 

ARDA TURAN
FUTBOLCULAR ARASINDA EN 
ÇOK O TAKİP EDİLİYOR
Dünyaca ünlü futbolcu Arda 
Turan 5.8 takipçi sayısıyla Murat 
Boz’dan sonra ikinci sırada 
geliyor. Sosyal hayatını ve futbol 
yaşamını paylaşan Arda Turan, 
futbolcular arasında en fazla 
takip edilen isim.   

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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BURAK ÖZÇİVİT
EN FAZLA TAKİP 

EDİLEN İSİM
Yeni nesil genç 

oyunculardan Burak 
Özçivit, Instagram’da 
en fazla takip edilen 

isim. 6.2 milyon takipçi 
sayısıyla birçok ünlü 

ismi geride bırakan 
ünlü oyuncu, takipçi 

sayısıyla rekora 
koşuyor.

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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BURCU ESMERSOY
HESABINI KAZANÇ KAPISI 
HALİNE GETİRDİ 

3.4 milyon takipçi sayısıyla en 
fazla takip edilen sunucuların 
başında Burcu Esmersoy 
geliyor. Instagram hesabını 
aktif kullanan Esmersoy, 
sosyal medyayı kazanç kapısı 
haline dönüştürenlerden. 
Kıyafetlerini, kullandığı 
kozmetik ürünleri reklam 
amaçlı paylaşan Esmersoy 
sosyal medyadan da para 
kazanıyor. 

GÜLBEN ERGEN
DERNEĞİ VE ÇOCUKLARI 
VAZGEÇİLMEZİ
Sosyal medyayı en aktif kullanan 
isimlerin başında Gülben Ergen 
geliyor. Instagram, Twitter, 
Snapchat’te her anını paylaşan 
Ergen’in 3,1 milyon takipçisi 
var. Ergen en çok Atlas, Ares 
ve Güney isimli oğullarını 
paylaşıyor. Başkanı olduğu 
‘Çocuklar Gülsün Diye’ derneğiyle 
ilgili çalışmaların duyurularını da 
buradan yapıyor. 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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DEMET AKALIN
TAKİP EDİLDİĞİ KADAR 
ELEŞTİRİLİYOR 

Demet Akalın Instagram hesabını 
aktif kullanan isimlerden. 5.2 
milyon takipçiye sahip. Ancak 
Akalın, takip edildiği kadar 
eleştirilen isimlerin de başında 
geliyor. Bazen eşinin aldığı tek 
taş yüzüğü, bazen de eşinin 
tırlarını paylaşan sanatçı çoğu 
zaman ‘görgüsüz olmakla’ 
suçlanıyor. 

BARIŞ ARDUÇ
TAKİPÇİ SAYISI 

GİDEREK ARTIYOR 
3.1 milyon takipçi 

sayısıyla son 
zamanların en 
çok konuşulan 

isimlerinden biri olan 
ünlü oyuncu Barış 

Arduç, özel hayatıyla 
ilgili paylaşımda 

bulunmaktan 
kaçınıyor. Bu nedenle 

kendisi gibi oyuncu kız 
arkadaşı Gupse Özay’la 

sık sık ayrılık haberleri 
gündeme geliyor. 



B
ilgi teknolojilerinin geliş-
mesi ile günümüzde birçok 
işlem artık bilgisayar ve 
internet aracılığı ile yapılı-
yor. Günlük hayatta yapılan 

resmi işlemler, bankacılık işlemleri, 
iletişim, eğitim, üretim, alışveriş gibi 
işlemler dijital ortamda da yapılma-
ya başlanınca ‘dijital vatandaşlık’ 
kavramı da hayatımıza girdi.
Dijital vatandaş; dijital iletişim kura-
bilen, e-devlet uygulamalarını kulla-
nabilen ve bu davranışları yaparken 
etik kurallarına uyan hak ve sorum-
luluklarının bilincinde olan kişilere 
deniliyor. Türkiye’de teknolojinin 
giderek gelişmesi ve artık internetin 
her alanda yaygınlaşmasından dola-
yı da dijital vatandaşların sayısı gi-
derek artıyor. Buna paralel olarak da 
Türkiye’de e-devlet kullanıcı sayısı 
hızla artmış durumda. 2008 yılında 
6 bin 990 kişi tarafından kullanılan 

Teknolojinin 
gelişmesi ile resmi 

işlemler artık bir tık 
ötemizde.  Sosyal 

iletişim, eğitim, 
üretim gibi alanlarda 

bilgi teknolojilerini 
doğru kullanan kişiler, 

e-devlet sayesinde 
teknolojinin 

nimetlerinden 
yararlanıyor. Devlet, 
maliyetten tasarrufa 
geçerken vatandaşta 
zamandan kazanıyor. 

YAZI BERİL ŞEN

DİJİTAL VATANDAŞLIK ARTIYOR 

/HABER

 E-devlet kullanmak için öncelikle 
PTT müdürlüklerinden e-devlet 
şifresi alınmalı. 

 Şifre almak için kişiler kendisi 
başvuru yapmalı. 

 Başvuru esnasında üzerinde TC 
Kimlik No yazılı olan nüfus cüzdanı 
yanınızda olmalı. 

E-DEVLETTEN YARARLANMAK İÇİN: 

e-devlet uygulamasında rakam 2016 
itibariyle 30 milyonu aştı. 2010’da 
1 milyon 955 bin kayıtlı kullanıcısı 
bulunan e-devlet uygulamasını Ka-
sım 2016 itibariyle 30 milyon 500 
bin kişi kullandı. 282 kurumun 1.697 
hizmetinin yer aldığı e-devleti yüzde 
67 oranında erkekler tercih ediyor. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı verilerine göre 7,7 milyon 
kullanıcı sayısı ile en fazla kayıtlı 
kişinin bulunduğu yaş grubu 25-34, 
en fazla e-devleti kullanan ikinci yaş 
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grubu ise 7 milyona yakın kullanıcı 
sayısı ile 35-44 arası.

En fazla hizmet dökümü sorgulanıyor 
E-devletten mahkeme dava dosyası, 
vergi borcu, Sosyal Güvenlik Kuru-
mu tescil ve hizmet dökümü ile araç 
sorgulama yapılabiliyor. E-devlet uy-
gulamalarında en fazla dikkat çeken 
sorgulama 4A Hizmet Dökümü. 2016 
yılında 4A hizmet dökümü için 124 
milyon 351 bin sorgulama yapılmış. 
Bu sorgulama işçilerin çalıştıkları 
kurumlar tarafından sigortalarının 
yatırılıp yatırılmadığını gösteriyor. 
Yani 4A Hizmet Dökümü olan bir ça-
lışan aktif olarak sigortalı durumda. 
Ancak primlerinin düzenli olarak 
ödenip ödenmediği burada yer almı-
yor. İşçiler patronlarının sigortası-
nı yaptırıp yaptırmadığını kontrol 
ederken, milyonlarca vatandaş da 
mahkeme dava dosyasının takibini 
yapıyor. Bu sene e-devlet aracılığı 
ile 74 milyon 336 bin mahkeme dava 
dosyası, 61,8 milyon vergi borcu, 21,8 
milyon araç sorgulaması, 20,8 milyon 
da Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil ve 
Hizmet Dökümü hizmeti için sistem 
kullanıldı. Yeni sunulan hizmetler 
arasında ise Açık öğretim, ortaokul ve 
lise hizmetleri, Anayasa Mahkemesi 
bireysel başvuruları, ÖSYM aday ve 
sınav işlemleri, barkodlu belgeler ile 
YÖK üniversite e-kayıt yer alıyor.

/ HABER

Türkiye’de e-devlete geçiş süreci olarak 
adlandırılan dönem özellikle 1980’lerin 
ikinci yarısından itibaren uygulanan politi-
kalar ile başlamış. Bu dönem ile birlikte ülk-
ede teknoloji ve bilişim hizmetleri yeniden 
ele alınmış ve uygulama alanları içinde 
değerlendirilme çalışmaları başlamış. 
Ancak e-devlet kavramının ilk kez gözle 
görülür biçimde ele alınması 1990’lı 
yıllardan sonra bilişim altyapısına yapılan 
yatırımların etkisi ile bilgisayar ve internet 
kullanım oranları artmış ve bazı devlet 
kurumları hizmetlerini elektronik ortam-
larda vermeye başlamışlar. 2000’li yıllara 
gelindiğinde ise artık e-devlet 
uygulamaları daha ciddi şekilde devlet 
politikaları içerisinde yer almaya başlamış 
ve bununla ilgili olarak da çeşitli kurumların 

çok sayıda plan ve projesi ile uygulama 
konulmaya çalışılmış. Son yıllara 
gelindiğinde özellikle 2006-2007 
yıllarından sonraki dönemde Türkiye’de 
e-devlet uygulamalarının gelişimi ve 
uygulanabilirliği açısından önemli bir ivme 
kazanılmış. Bu gelişim özellikle 2008 Aralık 
ayında hizmete giren “E-Devlet Kapısı 
Projesi” ile tüm e-devlet faaliyetlerinin tek 
merkezden yürütülmeye başlamasıyla 
hızlanmış. Bütün bu uygulamalarla, 
merkezi ve yerel yönetim birimleriyle dev-
letin, hızlı ve düşük maliyetlerle hizmet 
sunması, bürokratik engellerin asgari 
düzeylere çekilmesi, kamusal hizmetin 
kalitesinin artması ve doğal olarak diğer 
ülkelerle rekabet edebilecek seviyeye 
ulaşması hedeflenmekte. 

E-DEVLETİN TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ

MERNİS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi 1972 yılında başlatılan bir projedir. 1997 
yılında bilgi girilmeye başlanan sistem 2002 yılından sonra çevrim içi kullanılmaya 
başlanmış. Bu proje başladığında bir e-devlet projesi olmamasına rağmen, hizmete 
açıldığında Türkiye’deki e-devlet çalışmalarının önemli bir ayağı olmuş.  Diğer kamu 
kurumları kimlik bilgilerini MERNİS ile doğrulamakta ve bu bilgilere dayanarak 
işlemler yapmaktadırlar. Bu proje sayesinde MERNİS’ten alınabilecek bilgiler farklı 
kamu kurumları tarafından tekrar üretilmeyecek ve böylece bu iş için harcanacak 
zaman, teknik araç gereç ve iletişim harcamalarından tasarruf edilebilecektir. 

SAYOTO: Maliye Bakanlığı Saymanlık Otomasyon projesi SAYOTO 1985 yılında 
başlatılan bir proje. Bu projeyle tüm kamu çalışmalarının personel ve maaş bilgileri 
merkezi bir veri tabanında tutulması olanaklı hale gelmiştir. 

VEDOP: Vergi Dairesi Otomasyon Projesi 1998 yılında başlatılmıştır. Bu projede 
amaç vergi dairesi işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamaktır. Proje 
ile tahakkuk, tahsilat, borç sorgulama vb. gibi vergi dairesi işlemleri bilgisayar orta-
mında izlenebilecektir. 

POLNET: 2002 yılında hizmete açılan POLNET projesinin amacı polisin görevinin 
gerekli kıldığı her türlü bilgiye en hızlı, kolay ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağla-
maktır. Bu projeyle ayrıca, bürokrasiyi azaltmak, maliyetleri düşürmek, vatandaşa 
ihtiyaç duyacağı bilgiye ulaşma olanağı vermek, pasaport ve ruhsat benzeri işlem-
lerin çevrim içi yapılabilmesi amaçlanmaktadır. 

GİMOP: Gümrük Müsteşarlığı Gümrük İdaresi’nin Modernizasyonu Projesi kurum-
la ilgili her türlü işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini amaçlayan bir 
projedir. 

MEB-NET: Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türk Telekom’la 5 Aralık 2003 tarihinde imzala-
dığı bir protokolle aşamalı bir şekilde Türkiye'deki tüm okulların internet erişimleri-
nin sağlanması amaçlanmış.  

MEBBİS: Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri isimli bu proje ile Bakanlığın atama, 
sicil, terfi, bütçe, tahakkuk, yükseköğrenim gibi konularla ilgili birçok işlemlerinde 
bilgi teknolojilerinden faydalanması, işlemlerde hız sağlanması amaçlanmıştır. 

TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi isimli proje ile güvenilir arazi bilgilerinin 
temini, tapu kayıtlarının ve kadastro haritalarının sayısal ortama aktarılması, oluş-
turulan veri tabanının kurum birimleri ve diğer kamu kurumlarının hizmetine 
sunulması amaçlanmış. 

UYAP: Ulusal Yargı Ağı Projesi, Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve yargı 
teşkilatındaki birimleri birbirine bağlayarak işlemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde 
yürütülmesini sağlamaya yönelik bir projedir.

TÜRKİYE’DEKİ EN ÖNEMLİ E-DEVLET UYGULAMALARI
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H
er şeyin internete bağlı olduğu bir 
geleceğe doğru ilerlerken, güven-
lik ve gizlilik konularında artan sı-
kıntılarla uğraşıyoruz. Araştırma 
şirketlerine göre, akıllı cihazların 

bu yıl 6,4 milyar adede, 2020 yılında ise 
20,8 milyar adede ulaşacağı tahmin edili-
yor. Bu da kişisel ve işinize ait kritik bilgi-
lerin güvenliğini ve özel kalmasını sağlayan 
çözümleri her zamankinden daha önemli 
hâle getiriyor.

/GÜVENLİK

Kişisel ve işinize ait kritik bilgilerin 
güvenliği ve özel kalmasını sağlayan 
çözümler her zamankinden daha 
önemli hâle geliyor.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

GÜVENLİK 
ÇÖZÜMLERİ

EV VE İŞYERLERİ İÇİN 

YENİ NESİL
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Dojo
Akıllı evinizi nasıl takip ediyorsu-
nuz? İsrail ve Kaliforniya'daki Palo 
Alto merkezli bir startup olan Dojo-
Labs, Dojo adlı Nesnelerin İnterneti 
cihazlarınıza, yani internete kendi-
liğinden bağlanan cihazlarınıza göz 
kulak oluyor. Bir taş parçasına ben-
zeyen Dojo, akıllı telefonları, dizüs-
tü bilgisayarları, akıllı termostat-
ları, ampulleri, ev aletlerini ve daha 
fazlasını izliyor. Ayrıca cihaz meta 
verilerini Dojo Labs'un kendi bulut 
sistemine yükleyerek, tehdit analizi 
gerçekleştiriyor. Daha sonra güven-
lik bildirimleri için trafik ışığı görevi 
görür; yeşil, sarı ve kırmızı ışıklarla 
mevcut tehdit düzeyini gösterir. Ci-
haz, ortamdaki kişilerin tipik davra-
nışlarından farklı olan kullanımı ve 
trafiği algılar. Bunun için de patern 
tanıma yöntemini kullanıyor.

Natural ID
Akıllı araçların yaygınlaşması sa-
yesinde, insanlar direksiyon ile 
daha az zaman geçirecek. Ancak 
araca binmek ve onu çalıştırmak 
için yine de dokunmak gerekiyor. 
Dizüstü bilgisayarlarda fare görevi 
gören trackpad'lerin ilkini üreten 
teknoloji şirketi Synaptics, Natu-
ral ID adlı parmak izi algılayıcı-
larını direksiyon simidine, araba 
kapı kollarına ve motor çalıştırma 
düğmelerine yerleştirmek için 
araç üreticileri ile işbirliği yapma-
ya başladı. Bu sistemler, otomobili 
kimden çalıştırabileceğinden, yol 
boyunca müziği kimin belirleyece-
ğine kadar her şey için bir güvenlik 

seviyesi uygulayabiliyor.

Nymi Band 
Kalp atışınız kim olduğunuzu belirli-
yor. Bir giyilebilir kimlik doğrulama 
cihazı olan Nymi Band’i hazırlayan 
Nymi, MasterCard ile bir pilot pro-
jede işbirliği yaparak, temassız 
ödeme terminalindeki alışve-
rişler esnasında kalp atışlarını 
kimliklendirme için kullana-
cak. Elektrokardiyogramların 
benzersiz oluşunun yanında, 
Nymi HeartID, bu tekil ritmi alıp 
bir algoritmayla birleştirerek, gü-
venli bir biyometrik tanımlayıcı or-
taya çıkartıyor. Bantın bir özelliği de, 
sadece bileğe takıldığında çalışmaya 
başlaması.

Hack’lenemeyen RFID
Texas Instruments, hack’lenmesi 
son derece zor olan bir RFID yon-
gasını prototip aşamasına getirdi. 

MIT'deki bilim insanlarının araş-
tırmasını dayanak alan yongada, 
iki tür RFID hack’ini engellemek 
için özel bir rastgele sayı üreteci 

ve bir güç kaynağı bulunuyor.
Bir RFID etiketi, bir veri saklama 
mikroçipi ve verileri radyo dalgala-
rı ile okuyucuya ileten bir antenden 

1. Parola korumasına üşenmeyin
Cihazınız çalınırsa, verilerinize ve hesaplarınıza ulaşmak için parolanızı geçmeleri 
gerekir; bu da saldırganları önemli derecede yavaşlatır. Dijital bir cihazda parola 
korumasını yenmek imkânsız olmasa da, cihazı bulup kurtarmak ya da uzaktan devre 
dışı bırakmak için size zaman kazandıracağından, kullanışlı bir koruma katmanı ekler.
2. Dosyalarınızı daima yedekleyin
Çalınan ya da fidye saldırısına uğramış bir cihazı kurtaramamış olsanız bile, tüm 
bilgilerinizi ve yazılımlarınızı kaybetmek zorunda kalmazsınız. Düzenli yedeklemeler, 
dosyalarınızın çalınmasına karşı en üst seviyedeki savunmanızdır. Yedekleme için 
internet üzerinden yedekleme de dâhil olmak üzere, birçok seçenek var. 
3. Bir izleme yazılımını kullanın
Çalınan ya da kaybettiğiniz cihazınızı, kendisinin nerede olduğunu söyleyebilmesi, SMS 
veya diğer yöntemlerle bir "uzaktan kumanda" kullanarak iletişim kurabilmesi 
sayesinde bulabilirsiniz. Hatta bunu yapan kişi ile iletişim bile kurabilirsiniz. 
4. Cihazlarınızı başıboş bırakmayın
Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı bir otomobil, havaalanı veya restoran içinde 
gözetimsiz bırakmak, çalınmasını istemekten farksızdır. Yakın zamanda yapılan bir 
araştırma, her 5 cihazdan 1'inin bir arabadan, %12'sinin havaalanından, tren, otobüs veya 
diğer toplu taşıma araçlarından alındığını ve %11'inin restoran veya kahve dükkânından 
çalındığını gösteriyor.
5. Hassas verilerinizi şifreleyin
Hassas verileri şifreli dosyalarda saklamak, bilgisayarınız çalınırsa ya da hack’lenirse, 
verilerinizin istismar edilmesini engeller. Dosya ve disk şifreleme, Microsoft Windows 
ve Apple Mac OS X işletim sistemlerinin son sürümlerinde ücretsiz olarak mevcuttur. 
Ek bir yazılıma gerek olmadığı gibi, şifrelemeye geçmek de eskisinden çok daha kolay.

MOBİL CİHAZLAR İÇİN GÜVENLİK İPUÇLARI
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oluşuyor. Yeni yonga, kullanım ka-
lıplarını analiz ederek bir şifreleme 
anahtarının çalındığı yan kanal sal-
dırılarını önlemeyi amaçlıyor. Bunu 
da her işlemde yeni bir anahtar 
oluşturarak gerçekleştiriyor. Yon-
ga, aynı zamanda, güç kaynağı dal-
galanmalarını analiz eden ve bun-
lardan yararlanan tipteki saldırıları 
da önlüyor. Sürekli enerji sağlayan 
gömülü kapasitörler ve hücreler sa-
yesinde de, kendi tutarlı güç kayna-
ğını oluşturuyor.

Kuantum güvenlik sıçramaları
Bazı tahminlere göre, kuantum bilgi-
sayarları 2020'ye kadar hayatımızda 
olacak. Kuantum bilgisayarlar, atom-
ları ve fotonları açıklamak isteyen 

(ve Schrödinger'in Kedisi teorisiyle 
ün kazanan) fizik dalına, yani Kuan-
tum Mekaniği’ni baz alıyor. Başarılı 
olursa, kuantum bilgisayarlar, şu 
anda mevcut olan herhangi bir bilgi-
sayarın işlem gücünü aşacak; bu da 
potansiyel olarak, ilaçtan uzay araş-
tırmasına kadar her alanda devrim 
niteliğinde değişiklikler sağlayacak. 
Fakat bu büyük güçle, güvenlik de 
dâhil olmak üzere büyük sorumlu-
luklar ortaya çıkıyor. Son yenilikler 
ise güvenli bir kuantum geleceği 
sunmayı hedefliyor.

Entropi Motoru
Kuantum hesaplama, veriyi daha 
kolay çözebilecek süper hızlı bilgisa-
yarlarla geleneksel şifrelemenin pa-

bucunu dama atabilir. Diğer yandan, 
Whitewood Encryption Systems’in 
Entropi Motoru adlı kuantum güçlü 
rastgele sayı üreteci, buna potansiyel 
bir çözüm gibi görünüyor. Los Alamos 
Ulusal Laboratuvarı’nda geliştirilen 
bu PCIe kartı, hacker’lar tarafından 
hâlen tercih edilen, Kaba Kuvvet (art 
arda şifre denemeyi sağlayan bir sal-
dırı tipi) gibi geleneksel tekniklerin 
etkili olamayacağı, benzersiz şifre-
leme anahtarları üretebiliyor. Teorik 
düşünülürse, eşzamanlı olarak kuan-
tum düzeyinde saldırıları da engelle-
yebilir. Kuantum mekaniğinin çalış-
ma prensibi sayesinde, çözülemeyen 
süper gizli kodlar üreterek çalışabi-
lir. Foton akışlarıyla bilgi gönderir 
ve akışı kesintiye uğratmak bunu 
engeller, böylece ortaya kırılamaz 
bir şifre çıkar.

/GÜVENLİK

Özellikle küçük işletmelerin, bilgisayar korsanlarının ve dijital hırsızların saldırısına 
maruz kalma olasılığının düşük olduğu şeklinde yaygın bir yanlış anlaşılma var. Ancak 
durumun aslı böyle değil; tüm veri saldırılarının % 71'i küçük işletmelere karşı yapılıyor. 
Bunun bir sebebi, küçük şirketlerin genellikle daha düşük dijital güvenlik önlemlerine 
sahip olması ya da hiç olmaması. Bu yüzden de kolay birer hedef oluyorlar.  Büyük 
şirketler, çoğu küçük işletme sahibinin karşılayamayacağı düzeyde bir kurumsal 
koruma için ödeme yapabilirler. 
Bulut tabanlı BT korumasındaki gelişmeler sonrasında, artık şirketinizin boyutu, sahip 
olacağı güvenlik kapasitesini belirlemiyor. Anında kurulabilen ağ güvenlik cihazları 
işyerlerinin erişim noktalarına doğrudan bağlanabilir, sonrasında ise, çalışanlar satış 
terminali, iş bilgisayarı gibi sistemleri güvenle kullanabilirler. 
Her işletmeyi siber saldırıdan koruyacak adımları ise şöyle sıralayabiliriz: Güvenli 
kablosuz ağ bağlantısı, yeni nesil güvenlik duvarı, zararlı yazılım ve virüs koruması, 
botnet koruması, VoIP koruması, ana ağdan izole edilmiş misafir kablosuz ağı, veri 
sızıntısına karşı koruma, web filtreleme, uygulama kontrolü, güvenli uzak bağlantı.

İŞLETMELER İÇİN GÜVENLİK IPUÇLARI
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Gürkan Genç, yedi kıtayı, 82 ülkeyi ve 110 bin kilometreyi bisikletle kat 
etmeye çalışıyor. Hedefi tamamladığında bisikletle dolaşan ilk Türk 

olarak tarihe geçecek olan Genç, 33’ünde çıktığı bisikletli 
yolculuktan 40’ında dönecek. 

YAZI BERİL ŞEN

YEDİ YIL BOYUNCA PEDALLAYACAK 
40’INDA TÜRKİYE’DE OLACAK

G
ürkan Genç, 9 Eylül 2012 
tarihinde bisikleti ile 
Türkiye’den dünya seyaha-
tine çıkan ve hala yolda olan 
Türk kâşif. Dünya seyaha-

tini Türkiye'ye dönmeden tahmini 
olarak 2020 yılında bitirmeyi plan-
lıyor. Kıta ve ada geçişlerinde gemi 
veya uçak kullanıyor. Bunun dışında 
araç kullanmıyor. Dünyayı bisikletle 
geziyor, gezerken yazıyor, yazılarını 
fotoğraflar ve videolarla destekliyor. 
Bisikletteki yol bilgisayarı sayesinde 
yol izi kayıtlarını tutup rekorlar ki-
tabına girmeye çalışıyor. 
Bundan birkaç yıl öncesine kadar 
Ankara’da bir restoran işletmecisiy-

di. Sabah 09.00, akşam 18.00, 100 
metrekarelik bir yaşam alanı ona 
dar gelmeye başladığında kararını 
vermişti. Hayata bir kere gelmişti 
ve önünde keşfedilmeyi bekleyen 
kocaman bir dünya vardı. Bir anda 
çocukluk hayalini aklına getirdi, 
‘neden olmasın’ diyerek restoranını 
kapattı ve hayatını iki tekerin üze-
rine adadı… 
Gürkan Genç, İletişim Fakültesi 
Radyo-TV mezunu. 21 yaşından 
30’una kadar kariyer planlamasıyla 
geçmiş hayatı. Haber kanallarının 
montaj biriminde başlayan iş haya-
tında; satış temsilciliği, departman 
müdürlüğü ve son olarak restoran 

işletmeciliğine uzanan geniş bir iş 
yelpazesi var. Restoran işletmeciliği 
sırasında trafik, gürültü onu bunal-
tınca bisikletin üzerine atmış ken-
dini. Hem biraz kilo vermek hem de 
trafikten kurtulmakmış amacı. Ön-
celeri sadece evle iş arası kullandığı 
bisikletle Ankara’nın her yerine git-
meye başlamış. Bisiklet artık onun 
için bir ulaşım aracı haline geldiğin-
de sınırları zorlamaya karar vermiş. 
Çocukluk hayali gelmiş aklına; 
dünyayı dolaşmak, hem de bisik-
letle. Olur mu, olmaz mı diye çok 
geçirmiş aklından. Araştırmalara 
başlamış, bisikletli gezginlerin ha-
yatlarını okumuş. Sonunda karar 

/YAŞAM

 Avrupa’da; Türkiye, Bulgaristan, 
Romanya, Moldova, Ukrayna, 
Rusya, Finlandiya, İsveç, Norveç, 
Danimarka, Almanya, Avusturya, 
İsviçre, İtalya, Monako, Fransa, 
Belçika, Hollanda, İskoçya, İngiltere, 
İspanya. 

 Ortadoğu'da; İsrail, Filistin, Ürdün, 
Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, 
Birleşik Arap Emirliği, Umman.

 Afrika'da; Fas, Cezayir, Tunus, 
Etiyopya, Kenya, Tazanya, Malavi, 
Zambia, Botsvana ve Swaziland'i 
geçerek 49.200 kilometre pedal 
çevirdi. 

 Yoluna Güney Afrika’da devam 
etmekte.

9 EYLÜL 2012’DEN BU YANA…  
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Yolculuğun riskleri de yok değil. 
Şimdiye kadar gittiği seyahatlerde 

dayak yeme, iki ateş arasında 
kalma, gözaltına alınma başına 

gelen ilginç olaylar…
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verip, ailesine açmış durumu. Evle-
nip, torun sahibi olmayı bekleyen 
aile şaşkınlıkla dinlemiş oğullarını. 
Dünyayı bisikletle dolaşma fikri 
önce bir heves gibi gelmiş onlara. 
Bir gün Samsun’dan yola çıkmaya 
karar verdiğinde anlamışlar işin 
ciddiyetini. Önce restoranı dev-
retmiş, sonra rotasını belirlemiş 
Gürkan Genç. Cebinde birikimi, 
Atılım Üniversitesi’nin sponsor-
luğunda basmış pedala; istikamet 
Samsun’dan Tokyo’ya… 

Bir yılda 12 bin 500 kilometre 
Nisan 2010’da Samsun’da başla-
dığı yolculuğu 343 gün sürmüş. 
Gürcistan, Azerbaycan, Türkme-
nistan, Özbekistan, Tacikistan, 
Kırgızistan, Çin, Moğolistan ve 
Güney Kore rotasını takip ederek 
ulaşmış Japonya’ya. 12 bin 500 ki-
lometre pedal çevirip, 11 ülke, 950 
şehir ve kasabadan geçmiş. ‘Doğa 

İçin Pedalla’ adını verdiği bu pro-
jede pek çok ilke de imza atmış. 
Orta Asya Türk devletlerini, İpek 
Yolu’nun ve Kuzey Asya’nın tama-
mını, Türkmenistan’da Kara-Gum 
Çölü’nü, Moğolistan’da Gobi Çölünü; 
Tacikistan’da en yüksek geçitlerden 
biri olan 4650 metrelik Pamir ve 
toplamda 370 bin metrelik Valkhan 
vadisi tırmanışını bisikletiyle tek 
başına geçmeyi başaran ilk Türk 
olarak tarihe geçmiş. Ayrıca çöller 
ülkesi olan Türkmenistan’ı bir ucun-
dan diğer ucuna bisikletle tek başı-
na geçen ilk kişi olmasından dolayı 
Türkmenistan Başbakanı tarafın-
dan ödüllendirilmiş. 
İletişim okumanın faydalarını dön-
düğünde kullanmış Gürkan Genç. 
11 ay çıktığı yolculuktan kitap, bel-
gesel, fotoğraflarla dönmüş. Gittiği 
yerlerde çektiği fotoğraflardan beş 
sergi açmış. İki kısa film çalışması 
bir de Demir Atlı Adam kitabı. 

50 bin km yol kat etti 
Samsun’dan Japonya’ya uzanan seya-
hati daha bir heveslendirmiş onu. Gür-
kan Genç bu kez dünya turu için pedal 
çeviriyor. Şimdilerde dört yılı geride 
bıraktı bile. 110 bin km hedefinin ya-
rısını tamamladı, 50 bin km yol kat 
etti. 1556 gündür yollarda olan Genç, 
41 ülkeyi bisikletle dolaştı. Hedefi ise 
yedi kıtayı gezen ilk Türk olarak tari-
he geçip, Guinness Rekorlar kitabına 
girmek; 33’ünde çıktığı yolculuktan 
40’ında sağ salim ülkesine dönmek. 
Gürkan Genç, yolculuğu sırasında 
gördükleri karşısında inancının 
arttığına dikkat çekiyor. İnancı ol-
mayanlara dünyayı gezmeyi tavsi-
ye ediyor: “Dünyayı gezerken öyle 
bir noktada kalıyorsunuz ki aklınız 
sırrınız ermiyor. ‘Allah’ım nasıl bir 
dünya yarattın’ dediğim çok oldu. 
Bir Yaradan’ın olduğuna, büyük bir 
gücün yarattığına inanıyorsunuz. 
İnançlı değilseniz bile böyle bir yol-
culukta kesin inanırsınız. Ama yol-
da o inancınız kat be kat artıyor.” 
Genç, döndüğünde, yedi yılın sonun-
da üç kitap yazmayı planlanıyor. 40 
yaşında Türkiye’ye dönecek olan 
Genç, evlenmeyi hayal ediyor. Çün-
kü doğmamış çocuklarına bırakaca-
ğı hediyeler var: “Çok zorlu bir rota 
hayatta kalıp dönebilirsek ne ala. 
Çocuklarıma dünyanın belirli nokta-

/YAŞAM

Gürkan Genç’e bu yolculuğunda en büyük katkıyı 
sponsorlar sağlıyor. Ana sponsorluğunu Atılım 

Üniversitesi gerçekleştirirken, Global Star Avrasya 
ise iletişim sponsoru.
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larında mektuplar bırakıyorum. Ko-
ordinatlarını alıyorum. Doğum günü 
hediyesi olarak kendilerine bir gün 
vermeyi planlıyorum. Kimsenin ula-
şamadığı yerlere toprağı kazıyorum, 
oraya mektup bırakıyorum. Üzerine 
GPS cihazı koyup konum alıyorum. 
Çocuğum da gidip oradan alacak. 
Dünyayı gezmesi için teşvik olacak.” 

Güvenliğini, iletişimini, bütçesini 
nasıl sağlıyor? 
Gürkan Genç’e bu yolculuğunda en 
büyük katkıyı sponsorlar sağlıyor. 
Ana sponsorluğunu Atılım Üniver-
sitesi gerçekleştirirken, Global Star 
Avrasya ise iletişim sponsoru. Dün-
ya turuna çıkacağı bisikleti Kron bi-
siklet sağlamış. Ekipmanlarını The 
North Face, İspanya’dan bir firmada 
sağlık sigortasını üstlenmiş. Ayrı-
ca Amerikalı bir iş adamı da proje-
nin sponsorları arasında. Dışişleri 
Bakanlığı da projeye destek veren 
kurumlardan biri... 82 ülkeden so-
runsuz vize alması için nota verip, 
elçiliklerde kalması için misafirha-
nelerini açtırıyor.  
Gürkan Genç kolunda bir bileklik ta-
şıyor. Bileklikte adı, soyadı, hangi ül-
kede yaşadığı, kardeşinin ve en yakın 
arkadaşının telefon numarası yazılı. 
Ayrıca kan grubu, hangi hastalıklara 
sahip olduğu, nelere alerjisinin oldu-

ğu bilekliğinde kayıtlı. Bisikletinin 
üzerinde gezi boyunca GPS cihazı var. 
Bu sayede yol izi tutuluyor, uydudan 
kayıtlı yani Google Earth’te ‘Gürkan 
Genç bu noktaları pedallıyor’ şek-
linde nerede olduğu görülüyor. Data 
kaydı alındığı için herhangi olumsuz 
bir durum söz konusu değil. 

Başına gelen ilginç olaylar
Yolculuğun riskleri de yok değil. 
Şimdiye kadar gittiği seyahatlerde 
dayak, iki ateş arasında kalmak, 
gözaltına alınmak başına gelen il-
ginç olaylar: “Tacikistan’da yanlış 
bölgede kamp kurmuşum. Askeri 
kampa götürdüler. Silahlarla et-
rafımı sarıp, içeri atmak istediler. 
Türk olduğuma ikna olunca beni 
serbest bıraktılar.” Genç’in yanın-
da herhangi bir kesici alet taşıması 
yasak… Bıçak ve silah geçiremediği 
için güvenliğini sağladığı şeylerden 
biri hortum: “Köpekler saldırdığında 
onları korkutmak zorundasınız. Fıs-
fıslı gazlar, kesici aletler sınır kapı-
larından alınmıyor. Bende yanımda 
hortum taşıyorum.” 

Bisikletin üzerinde neler var?
Bisikletin üzerinde 20 litreye kadar 
su, 10 kiloya kadarda yemek taşı-
yabiliyor. Protein tozu, herhangi bir 
vitamin takviyesi söz konusu değil. 

Bisikletin tüm yedek parçaları, yaz-
lık kışlık kıyafetler, çadır, uyku tulu-
mu, su arıtma cihazı, bilgisayar, uydu 
telefonu, kamp malzemeleri, güneş 
enerji paneli. Ayrıca annesinden he-
diye, nazar boncuğu ve Ayet-el Kürsi. 
Bisikletin üzerindeki ağırlık ülkele-
ri geçerken 55 kilo; çöl geçerken 70 
kilo. Bisiklet ise 13 kilo. 

/ YAŞAM

 2012 Aralık ayında Ukrayna’yı, 
 2013 Ocak ayında Rusya’yı
 2013 Şubat ayında Finlandiya ve 

İsveç de Kutup Dairesini, 
 2014 temmuz ve ağustos 

aylarında Kuzey Afrika’da Sahra 
çölünü,

 2015 temmuz ve ağustos 
aylarında Arabistan çölünü, 

 2015 Ekim ayında Kenya'da 
ekvator çizgisini geçti.

 Kışın çadırda -42 dereceyi, bisiklet 
üstünde –57 dereceyi ve yazın 
çöllerde 61 derece sıcaklıkları 
gördü.

 “Dünya turu” sırasında kutup 
dairesine bisikleti ile kış aylarında 
ulaşmayı başaran ve yazları çölleri 
bisikletle geçen dünyanın sayılı tur 
bisikletçilerden ve kâşiflerinden biri 
oldu. 

 2015 ocak-nisan aylarında Suudi 
Arabistan’ı 120 gün bisikletle 
gezmesine izin verilen ilk bisikletli 
kâşif oldu. 

NELER YAPTI?
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Ulaştırmadan ev teknolojilerine kadar 
pek çok alanda dönüşüm yaratan yeni 
tasarımlar, hedef kitlesine yepyeni bir 
deneyim vaat ediyor.
YAZI SELİN AKGÜN

YENİ DÜNYA,
 DENEYİM YAŞATMAK 
ÜZERİNE KURULU G

iyilebilir teknolojilerden nesnele-
rin internetine kadar her alanda 
güvenliği, konforu ve yeni deneyim 
yaratmayı misyon edinen ileri tek-
noloji markaları, var olan sektörle-

rin işleyişini değiştirecek yepyeni tasarım 
stratejileriyle öne çıkıyor. Hyundai’nin giyi-
lebilir robot asistanlar üzerinde çalışması, 
Pizza Hut Şangay’da konukların robotlar 
tarafından karşılanması, bir kemer ya da 
ampulün kendi işlevinin çok daha dışında 
bir tasarım ve inovasyon donanımıyla farklı 
akıllı hizmetler sunması, bu bakış açısının en 
önemli göstergesi…
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HYUNDAI, GİYİLEBİLİR ROBOT 
ASİSTANLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

SMART REMOTE, AKILLI CİHAZLARI UZAKTAN KONTROL EDİYOR 

sistemi. Paris’te kurulan SevenHugs şir-
keti tarafından TechCrunch Disrupt 
London’da tanıtılan ve 2016 yılında ekle-
nen geliştirici platformuyla ile entegras-
yon sayısında artışa giden Smart 
Remote’un kurulumu oldukça basit. 
Smart Remote, uzaktan kumanda için bir 
adet kablosuz şarj kiti ve duvara monte 
edilebilen 3 adet oda sensörüyle birlikte 
kullanıma sunuluyor. Sensörlerin 
kumanda edilecek cihazların bulunduğu 
odalara yerleştirilmesi ve mobil uygula-

ma üzerinden kontrol edilmek istenen 
cihazın sisteme tanımlanmasının ardın-
dan da kullanıma hazır hale geliyor. Kuru-
lum sonrasında ise tek yapmanız gereken 
Smart Remote’u kontrol etmek istediği-
niz cihaza doğru tutmak. Wi-Fi, Blueto-
oth ve Infrared özellikli 25 bini aşkın akıllı 
cihaz ve sistemle eşleşerek kontrolü 
sağlayabilen Smart Remote sayesinde 
Philips Hue, Apple TV ve Nest akıllı ter-
mostat gibi cihazları kontrol etmek 
mümkün. 

bileceğiz. Dış iskeletler sayesinde insa-
nüstü bir güce kavuşarak normal bir 
insanın tek başına altından kalkamaya-
cağı işleri yapmak mümkün olacak. 
Bugün ortaya çıkan başka bir prototip 
yaklaşık 4.5 kg ağırlığında ve daha basit 

işler için tasarlanmış. Sağlık amaçlı değil 
de işçilere ekstra güç vermek için tasar-
lanan yeni prototip, yine 4 saatlik batar-
ya süresi sunuyor ve Bluetooth 
teknolojisi sayesinde mobil cihazlara da 
bağlanabiliyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT) sayesinde 
evlerimizdeki akıllı cihazların sayısı hızla 
artıyor. Ancak sahip olduğumuz her yeni 
cihaz yeni bir kontrol kumandası veya 
mobil uygulamayla birlikte kullanıma 
sunuluyor. Bu durum kullanıcılar için 
zaman zaman kullanım zorluğuna sebep 
olabiliyor. Smart Remote, tam olarak bu 
soruna çözüm getirmek amacıyla geliş-
tirilmiş. Smart Remote, tek bir uzaktan 
kumanda ile bütün cihazların kontrol 
edilmesini sağlayan bir uzaktan kontrol 

Otomotiv sektörünün geleceğinde baş-
rol oynayacak otonom yani sürücüsüz 
araçlar üzerinde çalışan Hyundai, gele-
cekte önem kazanacak başka bir tekno-
loji olan giyilebilir robot asistanlar 
üzerinde de çalışıyor. Hyundai’nin çalış-
maları kısa süre içerisinde meyvesini 
vererek geleceği şekillendirebilir. Exos-
keletons denilen giyilebilir dış iskeletler 
üzerinde çalışan Hyundai, çeşitli amaç-
lara yönelik projeler geliştiriyor. Bunların 
başında elbette sağlık amaçlı kullanım-
lar geliyor. Özellikle yürüme yeteneğini 
kaybetmiş insanlar için bir ulaşım aracı-
na dönüşecek olan giyilebilir robotlar, bu 
insanların yardım almadan yürümesine, 
ayakta durabilmesine olanak sağlaya-
cak. Geliştirilen prototip tek şarj ile 4 
saatlik yürüme süresi sunuyor ve saat-
te 2.5 km hıza ulaşabiliyor. Giyilebilir 
robotların günlük hayatta bizlere yar-
dımcı olmaları amaçlanıyor. Örneğin tek 
başınıza kaldıramayacağımız ağırlıkları 
bu iskeletler sayesinde kolayca kaldıra-
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PIZZA HUT, ŞANGAY’DA KONUKLARI 
ROBOTLARLA KARŞILIYOR 

Pizza Hut, Şangay’da denediği yeni kon-
septinde misafirlerini robotlarla karşılıyor. 
Bu robotlar daha sonra müşterilere 
masalarına kadar eşlik ediyor. Restoran 
‘ph+’ ismiyle daha yeni inşa edilen Şangay 
Kulesi’nin en alt katında bulunuyor. Bu 
restoran KFC, Pizza Hut ve Taco Bell’in 
Çin’deki lisanlarını elinde bulunduran Yum 
China Holdings’in ilk restoranlarından 
biri. Hâlihazırda bu restoranda 
çalışan iki robot bulunuyor. 
Robotlar genelde ‘bip’ sesleri 
ve ‘beni takip et’ gibi basit 
kelimeler kullanıyor. Daha 
sonra misafirlere masaları-
na kadar eşlik ediyor. Her-
hangi bir sipariş alıp yemek 
getirme yetenekleri şimdilik 
yok. Pizza Hut, robotların henüz 
garson olarak kullanılması aşama-
sında olmadığını belirtiyor. 

SÜRÜCÜSÜZ ELEKTRİKLİ OTOBÜS ARMA 

çıkacak. Üniversitenin servis aracı olarak 
hizmet verecek olan Arma, CleanTech 
Parkı ile Nanyang Teknoloji Üniversitesi 
kampüsü arasında ulaşım sağlayacak. Ara-
cın gideceği mesafe ise yaklaşık 1.5 km. 
Tamamen elektrikli bir araç olan Arma’nın 
batarya ömrü ise trafiğe göre değişim gös-
termekle birlikte yarım gün olarak belirtil-

miş. Çeşitli sensörler, kamera ve GPS 
sayesinde otonom hizmet verebilen Arma, 
yollara çıkacak tek sürücüsüz araç olmaya-
cak. Kamera, sensörler ve GPS ile modifiye 
edilmiş 2 adet otobüs de aynı güzergâhta 
shuttle hizmeti verecek. Üniversitedeki 
araştırmacılar ise sürücüsüz araçları kont-
rol edebilmek adına yazılım geliştirecekler.

Sürücüsüz elektrikli otobüs Arma, 2017’nin 
ilk çeyreğinde Singapur’da trafiğe çıkıyor. 
%100 otonom ve elektrikli olan Arma, Fran-
sız şirket Navya tarafından üretiliyor. 15 
kişilik yolcu kapasitesine sahip olan 
Arma’nın hızı ise 45 km/s. Ekim 2015’te 
tanıtılan sürücüsüz otobüs Arma, Nanyang 
Teknoloji Üniversitesi sayesinde yollara 
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AKILLI KEMERİNİZ İŞBAŞINDA

643 KM MENZİNLİ VE ELEKTRİKLİ LUCID AIR

bir iş çıkarmış. 100 ve 130kWh batarya 
seçenekleri ile gelecek olan cihazın 130 
kWh’lık versiyonunun menzili ise yaklaşık 
643 km. Hatırlatmak gerekirse Tesla’nın en 
uzun menzile sahip modeli olan P100D, tek 
şarj ile 542 km gidebiliyor. Henüz prototip 
aşamasında olan model tahmini olarak 
2018 yılında üretilmeye başlanacak. 

lik koltuk kapasitesine sahip durumda. 
0’dan 100 km hıza 2.5 saniyede ulaşacak 
olan Lucid Air, toplamda 1000 beygir 
gücünde ve iki motora sahip. Oldukça lüks 
bir elektrikli otomobil olan Lucid Air’ın baş-
langıç fiyatı ise 100 bin dolar. Aracın batar-
yaları için Samsung SDI ile iş birliğine giden 
Lucid Motors, bu konuda oldukça başarılı 

ğünü de adım sayma özelliği sayesinde 
hesaplıyor. Aktivite ve sağlık verileri, 
aktivite süresi ve harcanan kalori mik-
tarını da hesaplayan kemerin iOS ve 
Android uyumlu mobil uygulaması üze-
rinden günlük, haftalık ve aylık veri 
elde edebiliyorsunuz. Kemer, tokasına 
gömülü USB yuvasından şarj ediliyor 
ve tam şarj ile 20 gün kullanılabili-
yor. Ürün, Ocak 2017’de 119 dolar-
dan satışa sunulacak.

Görünüşte normal bir kemere benzese 
de sahip olduğu özellikler ile giyilebilir 
teknoloji dünyasındaki yerini alan Welt, 
Samsung’un alt birimi olan Creative 
Labs tarafından geliştirilen akıllı bir 
kemer. Özellikle aktivite ve sağlık taki-
bi üzerine yoğunlaşan kemer, kullanıcı-
sının yeme alışkanlıklarını ve bel 
ölçüsünü akıllı algılayıcı teknolojisi yar-
dımıyla izleyebildiği gibi gün içinde ne 
kadar oturduğunu ve ne kadar yürüdü-

Kaliforniya merkezli bir otomobil firması 
olan Lucid Motors, tamamen elektrikli yeni 
sedan modeli Lucid Air’i tanıttı. Lucid Air, 
şık tasarımı ve uzun menzili ile dikkat çeki-
yor. Lucid Air modelinin ilk ipuçları geçtiği-
miz kasım ayında gerçekleşen LA Auto 
Show ile karşımıza çıkmıştı. Fütüristik bir 
tasarım ile gelen Lucid Air, toplamda 4 kişi-
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SOLO, KURYECİLİKTE ÇIĞIR AÇACAK

İSTER AMPUL İSTER PROJEKTÖR

km’den 100 km’ye çıkarabilen araç, 
saatte maksimum 130 km hıza ulaşa-
biliyor. Küçük olduğu için diğer otomo-
billere göre daha az yer kaplaması ve 
tek kişilik olması nedeniyle de özellikle 
kuryecilikte önemli bir avantaj sağla-
yacak olan bu araç, 220V priz üzerin-
den 3 saatte tam şarj edilebilen araç 
dolu şarj ile 160 km yol alabiliyor. Bu 
aracın 2017’de 15 bin 300 dolardan 
satışa sunulması bekleniyor.

Kanada merkezli teknoloji girişimi 
ElectraMeccanica, ilginç tasarımı ile 
dikkat çeken elektrikli otomobili 
Solo’yu geliştirdi. Sadece sürücü olmak 
üzere tek kişilik yolcu kapasitesine 
sahip olan elektrikli aracın gövdesi kar-
bon fiber malzemeden yapılıyor ve bu 
malzeme aracın diğer araçlara göre çok 
daha hafif olmasını ve sürüş esnasında 
daha kısa sürede hızlanmasını sağlıyor. 
Yalnızca 8 saniye içinde hızını saatte 0 

alan akıllı projektör, evimizde, ofisimizde 
hatta dış ortamlardaki herhangi bir yüzeyi 
büyük bir ekrana çevirme özelliğiyle dikkat 
çekiyor. Herhangi bir ampul soketine takı-
larak beraberinde satılan güç kablosuna 
bağlandıktan sonra bir zemine yerleştirile-
rek kullanılmaya başlanan projektör, iOS ve 
Android işletim sistemi kullanan akıllı tab-
letlere yüklenen uygulaması üzerinden 
yönetilebiliyor. Üzerindeki değişim düğ-
mesine basılıp projeksiyon modundan nor-
mal ampul moduna alınarak aydınlatma 
cihazı olarak da kullanılabiliyor.

Bir grup tasarımcı ve mühendis, 
merkezi Hollanda’da olan 

BeamLabs bünyesinde bir 
araya gelerek ampul soketi-

ni projektöre çeviren akıllı 
projektör Beam’i geliştir-
di. Cep telefonu ve bilgi-
sayar gibi birçok 
teknolojik cihazın cebi-
mizde taşınacak kadar 

küçülmesine yeni bir 
örnek olarak taşınabilir 

teknoloji dünyasında yerini 
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HAREKETİ ANINDA ALGILAYAN BİR GÜVENLİK KAMERASI 

çekleştirebiliyor. Flex’in en göze çarpan 
özelliği ise algılayıcıları sayesinde yalnızca 
görüş alanında herhangi bir hareket algıla-
dığı anlarda kayda geçmesi… Böylece 
kesintisiz kayıt için boşa enerji harcanma-
sının önüne geçiyor ve güvenliği daha eko-
nomik ve akıllı hale getiriyor. Akıllı kamera, 
şarj edilebilir yerleşik lityum-iyon pili saye-
sinde kablosuz kullanım imkânı sunarken, 
kullanıcının hareket alanını daraltmıyor. 
Kamera, 199 dolardan satışa sunuldu. 

Merkezi İngiltere’de olan teknoloji firması 
Canary, akıllı güvenlik donanımları üretmek 
amacıyla akıllı güvenlik kamerası 
CanaryFlex’i geliştirerek güvenlik kamerası 
serisine bir yenisini daha ekledi. Küçük 
olması ve yerinin kolayca değiştirilebilmesi 
ile dikkat çeken kamera, su geçirmediği için 
yağmurdan ve kardan etkilenmiyor. Dış 
mekânlarda da güvenle kullanılabiliyor. 
Otomatik gece görüşü ve geniş açılı lensi ile 
son derece net HD video ve ses kaydı ger-

ÇOCUKLARA ÖZEL AKILLI GO-KART ARACI

çift kavramalı direksiyonu, ayarlanabilir faz 
ve fren pedalları ve iki hoparlörü var. Uygu-
lama ile bağlantısını üzerindeki Wi-Fi anten-
le kuran araç, ultrasonik yakınlık algılayıcıları 
sayesinde nesnelerin kendisine olan uzaklı-
ğını hesap ederek engelleri algılıyor ve çar-
pışmaları önlüyor.

uygulaması üzerinden kontrol ediliyor. Ebe-
veynler aracın hızını ve hareket edebileceği 
alanı sınırlayarak çocukları için güvenli bir 
sürüş ortamı hazırlayabiliyor. Havalı lastikle-
ri sayesinde asfalt yüzerde maksimum yol 
tutuşa sürüş imkânı sağlayan akıllı aracın 
sürüş ve frenleme için bağımsız iki motoru, 

Kaliforniya’da hizmet veren teknoloji şirketi 
ActevMotors, çocuklar için dünyanın ilk 
elektrikli ve akıllı go-kart aracı Arrow’u geliş-
tirdi. 5-9 yaş arasındaki çocuklar için gelişti-
rilen araç, ebeveynlerin iOS ve Android 
işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarına 
yükleyebilecekleri Wi-Fi bağlantılı ActecApp 
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600 beygir 700 NM tork 
Aston Martin DB11 öncü aerodi-
namiğiyle, canlı ve ayrıcalıklı bir 
tasarım anlayışını gözler önüne 
sererken yeniden tasarlanan 5,2 
litrelik çift turbolu V12 motoruyla 
Aston Martin tarihindeki en güçlü, 
en verimli ve en dinamik DB modeli 
oluyor. 600 BHP ve 700 Nm’lik tor-
ku, DB11’i bugüne kadar üretilen en 
güçlü DB modeli olurken, 320 km’lik 
maksimum hız ve 0-100 hızlanması-
nı ise 3,9 saniyede tamamlıyor. Akıl-
lı tümsek aktivasyonu ve dur-başla 
teknolojisi sayesinde bu güç, büyük 
ölçüde geliştirilen verimlilikle des-
tekleniyor. 

5,2 litrelik ikiz turbolu V12 motorun-
dan güç alan DB11, otomotiv yazar-
ları tarafından test edildikten sonra 
performansına dair yorumları tüm 
Aston Martin ailesini gururlandırdı. 
Aston Martin için yeni bir tasarım 
çağının müjdecisi olan DB11; DB2/4, 
DB5 ve yakın geçmişte James Bond 
için özel olarak tasarlanan DB10 gibi 
diğer modellerinde de ön plana çıkan 
estetiğiyle marka için bir dönüm nok-
tası niteliği taşıyor. DB11, yepyeni 
tasarım serisiyle şekil ve işlev arasın-
daki ilişkiye yeni bir boyut kazandı-
rırken modelin bu ayrıcalıklı özellik-
leri tüm yorumlarda en dikkat çekici 
noktaları oluşturuyor.

G
öz kamaştıran yeni Aston 
Martin DB11, 86. Ulusla-
rarası Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda görücüye çıkma-
sıyla birlikte yoğun ilgiyle 

karşılanarak Türkiye’den rekor ön 
sipariş aldı.  Aston Martin Türkiye 
distribütörü D&D Motorlu Araçlar; 
ünlü “DB” neslinin amiral gemisi 
olarak tasarlanan Aston Martin 
DB11’in teslimine Aralık ayı itiba-
riyle başladı. Dünya piyasaları ile 
aynı anda İstanbul Yeniköy’de bu-
lunan Aston Martin Türkiye show-
roomunda satışa sunulan DB11 ilk 
günden tüm ziyaretçileri büyüledi.
Aston Martin tarafından tasarlanan 

Ünlü “DB” neslinin amiral gemisi olarak tasarlanan DB11; Aston Martin Türkiye 
distribütörü D&D Motorlu Araçlar ayrıcalığıyla satışa sunuldu.

ASTON MARTIN DB11 
TÜRKİYE YOLLARINDA
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rincil bilgileri tam açıklıkla ifade 
ederken, ortaya konumlandırılmış 
8” TFT ekran ise bilgi ve eğlenceye 
hizmet ediyor. Karakter tanıma, 
çoklu dokunma ve hareket deste-
ği sunan isteğe bağlı dokunmatik 
yüzeyin yanı sıra döner kontrolle 
kumanda edilen yeni uydu navi-
gasyon ve ses sistemi her zaman-
kinden daha etkili. Yeni otomatik 
park yardımı özelliği ve 360 de-
recelik kuş bakışı kamera, düşük 
hızlarda güvenli manevra yapma 
imkanı tanıyor ve aynı şekilde ara-
cın bilgi-eğlence sistemi tarafın-
dan kontrol ediliyor.
Daha geniş kapı açıklığı, özellik-
le baş ve arka kısımda daha geniş 
yolcu alanı, arka kısımda iki çocuk 
koltuğunun yerleştirilebileceği tam 
entegre ISOFIX takma noktaları ve 
el çantasıyla iki büyük bavulu ala-
bilecek kadar geniş bagaj kısmıyla 
DB11 gerçek bir “Grand Tourer” ni-
teliğinde. Tonlama ve doku açısın-
dan huzur veren, dikkatle koordine 
edilmiş tonlardan keskin kontrast-
lara uzanan bir yelpazede sınırsız 
sayıda seçenek arasından tercih 
sunuyor. 

ları arkaya doğru devam ediyor ve 
cesurca tasarlanmış arka farlarla 
yumuşak bir biçimde biraraya gelen 
eğimli bagaj kapağı yeni ve belirgin 
bir grafik oluşturuyor. 
Yenilikçi aerodinamik yapısı, kasa 
üzerinde hava akışını zekice ilete-
rek estetik devrimde üzerine düşeni 
yaparak, DB11’in düzenli yüzeyleri-
ni korurken aracın sarsılmazlığına 
katkı sağlıyor. Tekerlek kemerinin 
içindeki yüksek basınçlı havayı, 
yeniden tasarlanan gizli bir hava 
deliğiyle dışarı atan solungaç görü-
nümlü “Curlicue” kıvrım sayesinde 
öndeki yük azalıyor. Aynı zamanda, 
C sütununun bağlantı noktasında 
yer alan gizli hava girişleriyle bes-
lenen güçlü hava freni Aston Mar-
tin AeroBladeTM de arkadaki yükü 
azaltıyor.

Yenilikçi teknolojik donanım
Gerçek bir 21. yüzyıl Aston Martin 
modeli olan DB11, teknik ortak 
Daimler AG ile birlikte geliştirilen 
en son teknolojiyi en yüksek kalite 
ve el işçiliğiyle sunuyor. Renkli 12” 
TFT LCD ekranın kullanıldığı yeni 
gösterge paneli, araçla ilgili bi-

El işçiliğinin altına gizlenen 
performans
DB11, kendine has zarif tasarımı 
ve yeni çift turbolu V12 motoru-
nun muazzam performansından 
yararlanmak için, DB11’in şasisi, 
süspansiyonu, direksiyon sistemi 
ve elektroniği yeniden ele alındı ve 
yeni temel teknolojiler kullanıldı. 
GT, Sport ve Sport Plus adlı çok-
lu dinamik sürücü modları, motor 
tepkisini ilerici bir anlayışla yo-
ğunlaştırıyor. 8 vitesli otomatik ZF 
şanzımanı, yeni elektrikli direksi-
yon sistemi ve fren esnasında Tork 
Yönlendirme teknolojisiyle daha 
yüksek çeviklik sunarken adapte 
edilebilir sönümleme teknolojisini 
de güçlendirdi. 

Aston Martin AeroBladeTM ile 
beslenen hava freni
Ön kısımda yer alan çift çeneli döner 
kaporta, karakteristik LED ön farlar 
ve ünlü Aston Martin ızgarasının 
vurgulu hatları bunların en önemli-
leri arasında yer alıyor. A sütunun-
dan C sütununa kesintisiz ilerleyen 
tavan kaplamaları sayesinde profili 
de aynı şekilde göz alıyor. Sade hat-
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ru Impreza’da Standart EyeSight 
sürücü yardım teknolojisine ek 
olarak kaza anında yayada kafa 
yaralanmalarını en aza indirgemek 
için tasarlanan yaya koruma ha-
vayastığı da standart olarak sunu-
luyor. Yeni Impreza, motor kaputu 
ile ön cam arasında yer alan “yaya 
havayastığı”nın standart olarak su-
nulduğu ilk Japon üretimi otomobil 
olma unvanına sahip.
Yılın Otomobili Ödülü’ne ek olarak, 

sisteminin en önemli unsuru olarak 
öne çıkarken, Leon CUPRA’da Con-
nectivity Box ile kablosuz şarj ve 
GSM sinyal güçlendirici özellikleri 
de sunuluyor.
300 HP gücünde 2.0 TSI motoruy-
la yeni Leon CUPRA sadece serinin 
en üst modeli değil, aynı zamanda 
SEAT'ın ürettiği tüm seriler içerisin-
deki gelmiş geçmiş en güçlü model 
olma özelliğini taşıyor. Bu versiyon-
da öncekine göre hem motor gücü 10 
HP (290'dan 300'e) artırılmış, hem 
de azami tork değeri 350 Nm'den 
380 Nm'ye yükseltilmiş. Bu değerler, 
1.800 - 5.500 dv/dk gibi geniş bir ara-
lıkta temin ediliyor.
Leon CUPRA‘da, adaptif şasi kontro-
lü (DCC), progresif direksiyon siste-

Japonya yeni otomobil değerlendir-
me programı olan JNCAP’te de Suba-
ru otomobilleri çok önemli başarılar 
elde ediyorlar. JaponNCAP’in içeriğine 
2014 yılında eklenen “Önleyici Güven-
lik Performansı” değerlendirmesinde, 
Subaru’nun EyeSight teknolojisine 
sahip modelleri Impreza, Legacy, Out-
back, Forester, Levorg ve WRX S4, İleri 
Derecede Güvenli Araç (ASV++) kate-
gorisinde en yüksek puanları elde ede-
rek önemli bir başarıya imza atmıştı. 

mi ve ön diferansiyel kilidi standart 
olarak sunuluyor. Yüksek teknolojik 
özelliklerin yer aldığı Leon CUPRA, 
yenilenen Full LED far tasarımına 
ilave olarak eklenen LED ön sis far-
larının, ön ızgara yapısıyla birleşme-
siyle gücünü görüntüsüne aktarıyor. 
CUPRA’ya özgü siyah arka spoiler, 
kırmızı fren kaliperleri, koyu karar-
tılmış arka camlar ve iki oval egzoz 
borusu otomobilin kendine has ka-
rakterini daha da vurguluyor. Yeni 
Leon CUPRA’da 19 inçlik alüminyum 
alaşımlı jantlar ve CUPRA süspansi-
yonlar da standart olarak sunuluyor. 
Güvenlik özelliklerini tam olarak 
içinde barındıran CUPRA’da özel ola-
rak geliştirilen ön, yan, perde ve diz 
hava yastıkları da mevcut. 

S
ubaru’nun kazandığı sayısız 
ödüllere bir yenisi daha ek-
lendi. 2003 yılında Legacy ile 
Japonya’da “Yılın Otomobili 

Ödülü” ile onurlandırılan Subaru, 
“2016-2017 Yılının En İyi Otomo-
bili” ödülünü bu kez yeni Impreza 
ile kazandı. Bu ödül, Japonya’da 1 
Kasım 2016 ile 31 Ekim 2016 tarih-
leri arasında satışa sunulan ve satış 
tahmini 500 adetin üzerinde olan 
binek otomobiller arasında yapılan 
bir değerlendirme.
Subaru’nun yeni Global Platformu 
temel alınarak üretilen yeni Suba-

L
eon serisinin tüm modellerin-
de olduğu gibi, Yeni SEAT Leon 
CUPRA da en yeni teknoloji ve 
işlevsellikle donatılmış olarak 

geliyor. Güvenlik, konfor ve bağ-
lanabilirlik konularındaki en ileri 
teknolojinin eklenmesi sayesinde 
şimdi Yeni Leon CUPRA, yüksek per-
formansı ve etkileyici sürüş deneyi-
mini bir arada sunuyor. Trafik Sürüş 
Asistanı, Uzun Far Asistanı, Şerit Ta-
kip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleme 
Sistemi (ACC) ve Acil Durum Asistanı 
gibi ileri sürüş destek sistemlerinin 
yanı sıra, Leon CUPRA ayrıca Elekt-
rikli Park Freni ve Anahtarsız Giriş 
ve Çalıştırma Sistemi özelliklerine 
de sahip. Media System Plus, 8 inç 
ekranıyla yeni nesil bilgi-eğlence 

Japonya’da 
yılın otomobili 
seçildi

Daha fazla güç ve 
daha yüksek 
performans
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Fiat Ducato, Türkiye’de 3 farklı 
karoser tipi ile ticari araç müşteri-
lerinin ihtiyaçlarına uygun, farklı 
donanım ve üst yapım seçenekle-
ri sunmaya devam ediyor. 60.500 
TL’den başlayan anahtar teslim 

Dünyanın ilk sürücüsüz otomobil 
yarışı şampiyonası olan Roborace 
işbirliği ile ilgili konuşan Michelin 
Motorsporları Direktörü Pascal Co-
uasnon, “Roborace ile olan ortaklığı-
mızdan heyecan duyuyoruz. Şampi-
yonanın gelişimini yakından takip 
ediyor ve bir süredir kendileri ile 
özel olarak çalışmalar yürütüyoruz. 
Roborace’in şampiyona için geliş-
tirdiği teknolojiler ve hızından çok 
etkilendik. Sürücüsüz teknoloji çağı 
yaklaşırken biz de bütün dünyada 
Ar&Ge gücüyle ön plana çıkan bir 

1
981 yılından bu yana beş milyo-
nu aşan satış rakamıyla dikkat 
çeken Fiat Ducato, 35. yaşını 
kutluyor. 2013 yılından bu yana 

varlık göstermeye başladığı Kuzey 
Amerika da dahil, dünya çapında 
80’den fazla ülkede satılan Ducato, 
üç ülkede (İtalya, Meksika, Brezilya) 
üretiliyor ve tüm yönleriyle gerçek 
bir küresel araç olduğunu ispat edi-
yor. Çok yönlülüğü, güçlü yapısı ve 
düşük işletim maliyetleri ile lider-
liğini ispatlayan Fiat Ducato, günü-
müzde altıncı nesli ile her zaman-
kinden daha iyi taşıma kapasitesi 
sunmasının yanında  düşük yakıt 
tüketimi ile de fark yaratıyor. 

D
ünyanın en büyük lastik 
üreticilerinden Michelin, 
otonom yarış otomobille-
rinin gelişimi için çalışan 

Roborace’in resmi lastik sponsoru 
oldu. Roborace’in şimdiye kadar ilan 
edilen üçüncü global ortağı olan Mic-
helin, yenilikçi teknolojileriyle gele-
ceğin sürücüsüz araçlarının gelişti-
rilmesine destek olacak.

Fiat Ducato efsanesi 
35 yaşında!

Michelin, 
Roborace’in resmi 
lastik sponsoru 
oldu!
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fiyatı ve aralık ayı boyunca 30 bin 
TL’ye 20 ay vade için %0 faizli çok 
özel kredi koşulları sunan Fiat Du-
cato avantajlı satın alma kampan-
yasıyla müşterilerinin dikkatini 
çekiyor.

marka olarak bu platformda olmak 
istedik. 
Michelin olarak, motor sporlarında 
yer almak hem kendimizi test etme-
mizi sağlıyor hem de geliştirdiğimiz 
teknolojilerle sürekli olarak ürünle-
rimizi bir üst seviyeye taşımak için 
bizi zorluyor. Roborace bize sahip ol-
duğumuz uzmanlık ve teknik bilgiyi 
otonom otomobil dünyasında kullan-
mamız için eşsiz bir fırsat sunuyor. 
Geleceğin sadece bir parçası olmak 
yerine onun şekillenmesine yardım-
cı olmak istiyoruz.” dedi.



Türkiye’nin en çok 
çalışılmak istenen 

şirketleri arasında yer 
alan Turkcell, inovatif 

işe alım programı 
GNÇYTNK’in ikinci 

dönemini 15 
Aralık’ta başlattı. 

20 Şubat’a kadar 
başvuruların kabul 

edildiği program, 
kendine güvenen 

yenilikçi gençleri 
Turkcell Ailesi’ne 
katılmaya davet 

ediyor. 

TURKCELL 
GNÇYTNK’TE 

İKİNCİ 
DÖNEM 

BAŞLADI

/SEKTÖRDEN

G
enç insan kaynağı bilgi ve 
iletişim sektörü için anah-
tar rol üstleniyor. Gençle-
rin gerek sektöre gerek-
se Turkcell’e katacakları 

dinamizm ve yeni bakış açıları ile 
yaratacakları değere gönülden 
inandıklarını belirten Turkcell 
İş Destekten Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, 
“Turkcell olarak ülkemizin gücüne 

ve yarınlarına inanıyoruz. Bu ne-
denle sadece teknolojiye yatırım 
yapmakla kalmıyor; aynı zamanda 
Türkiye’nin geleceği gençlerimize 
de yatırım yapıyoruz. Türkiye’nin 
Turkcell’i olarak ülkemizin eko-
nomik kalkınması ve küresel güç 
olmasına katkı sağlamayı hedefli-
yoruz.  Gençlerimizden aldığımız 
güçle bunu gerçekleştirmek istiyo-
ruz.” dedi.
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Yeni nesil teknolojilerin hayatın ve iş 
dünyasının her alanında olduğu gibi 
insan kaynakları süreçlerini de dönüş-
türdüğünü ifade eden Sağlam, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Genç yetenekler, 
bu teknolojiler üzerinden geliştirdiği-
miz işe alım süreçleriyle değerlendi-
riliyorlar. İşe alım, eğitim gibi süreçle-
rimizi dijital teknolojileri kullanarak 
daha eğlenceli ve interaktif hale ge-
tirdik. Bununla birlikte GNÇYTNK’ler 
Turkcell’e geldiklerinde, şirketimizin 
bir iş yerinden çok daha ötesi olduğu-
nu görecekler. Sürekli üreten, yenilik-
çi ve deneyimsel yöntemlerle sürekli 
öğrenmeyi destekleyen, daha iyisi için 
sorgulatan, cesur kararlar almaya ola-
nak sunan, eğlenceli çalışma ortamla-
rıyla fark yaratan bir yapı ile karşıla-
şacaklar.” dedi.

Sen de GNÇYTNK’sen “Gel Bence”
GNÇYTNK işe alım ve staj programı-
na başvuranları eğlenceli bir süreç 
bekliyor. http://www.turkcell.com.
tr/gncytnk adresinden online yapılan 
başvuru sonrası gençler mobil tele-
fon, tablet ya da bilgisayarları üzerin-
den oynayabilecekleri online oyun-
larla kendilerini gösteriyorlar. Oyunu 
başarıyla tamamlayan adaylara, web 
tabanlı bir uygulama üzerinden vi-
deo sorular gönderiliyor. Adayların 
kendi çektikleri yenilikçi bir videoyla 
bu soruları yanıtlamaları isteniyor. 
Devamında ise sırasıyla tamamlanan 
İngilizce testi, grup ve birebir müla-
katların ardından gençler Turkcell’de 
GNÇYTNK olmanın ayrıcalığını yaşa-
maya başlıyorlar.

Farklılaşan oryantasyon programı
GNÇYTNK programıyla işe alınan 
gençler, Turkcell’e uyum sağlamaları 
amacıyla Turkcell Akademi tarafın-

dan hazırlanan bir eğitim programı-
na dâhil oluyorlar. Genç yeteneklere, 
Turkcell’e değer katan liderlerin de-
neyimlerini paylaştığı ve Turkcell’in 
tanıtıldığı bir sanal gerçeklik filmi 
sunuluyor. Turkcell müşteri dene-
yim noktaları ve Turkcell teknolo-
jilerinden oluşan tanıtım turunu da 
içeren 360 derece çekilen 5 daki-
kalık video VR gözlükler eşliğinde 
izleniyor. Böylece fiziki şartlar göz 
önüne alındığında günlerce sürecek 
tanıtım aşaması sanal gerçeklik de-
neyimi ile 5 dakikada gerçekleşti-
riliyor. Sanal ortamda Turkcell ma-
ğazası ve çağrı merkezi ziyaret ile 
müşteri deneyimi yaşatılırken, çe-
kim noktası ve teknoloji merkezle-
rini gözlemleme fırsatı sağlanıyor.  
Genç yetenekler için çalışma pren-
siplerinden mağazalara, ürün ve 
servislerden çağrı merkezine kadar 
pek çok konuda videolu eğitim ve-
riliyor. Turkcell’de çalışmaya başla-
yan gençlere mobil çalışma imkânı, 
üç yakınına indirim, internet ve 
Turkcell TV+ kampanyası, Platinum 
avantajları gibi olanaklardan oluşan 
bir paket sunuluyor.

“Kariyerine Turkcell’de başlamak istiyorsan 
GNÇYTNK’sin. Gel bence!” sloganıyla başlatılan 

GNÇYTNK programıyla 200 genç Turkcell’li olacak ve 
bu gençler 1 Ağustos 2017’de işe başlayacak.

/SEKTÖRDEN

GNÇYTNK’ler için başvuru koşulları: 
Yeni nesil işe alım programı 
GNÇYTNK’ye;
• Yaratıcı, sosyal, meraklı ve 

eğlenceli,
• Türkiye ve dünyadan 

üniversitelerin çeşitli 
bölümlerinde öğrenimine devam 
eden ya da mezun,

• Lisans 4. sınıf, yüksek lisans, 
doktora öğrencisi, yeni mezun ya 
da en fazla 2 yıl iş deneyimi olan,

• İyi derecede İngilizce bilen gençler 
başvurabiliyor. 

Avrupa’nın en fazla frekans 
spektrumuna sahip operatörü 
Turkcell, bir yandan 4.5G 
şebekesine yatırım yapmaya 
devam ederken, diğer yandan 2G 
ve 3G şebekelerini de en son 
teknolojiler ile yenilemeye devam 
ediyor. Modernizasyon projesi 
kapsamında altyapıda kullanılan 
bileşenler, daha fazla enerji 
tasarrufu sağlayan ürünler ile 
yenilenirken, çevre dostu bu 
yaklaşım sayesinde günde 
yaklaşık 200 bin kWh, yılda ise 73 
milyon kWh enerji tasarrufu 
sağlayarak ülke ekonomisine de 
katkı da bulunacak. 2017 yılı 
sonuna kadar devam edecek olan 
proje ile bir yandan müşteri 
ihtiyaçları doğrultusunda 
kapasiteler de artırılırken, diğer 
yandan da uçtan uca gelecek nesil 
iletişim teknolojilerine hazır bir 
altyapıya geçilmiş olacak.

TURKCELL ALTYAPISINI GELECEĞE 
HAZIRLAMAYA DEVAM EDİYOR
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Vodafone Türkiye, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin yaygınlaşmasını 
amaçlayan "Yeşile Saygı" mobil uygulamasını tamamen yenileyerek kullanıma 

sundu. Doğa dostu yaşama dair ipuçları ve yeni özelliklerle uygulama, daha 
interaktif ve kullanıcı dostu hale getirildi. 

VODAFONE’LA HERKES DOĞAYA 
YATIRIM YAPABİLECEK

60               KASIM 201660               OCAK 2017



V
odafone Türkiye İcra Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Ha-
san Süel: “Doğaya ve yeşile 
önem veren herkesi ‘Yeşile 
Saygı’ mobil uygulamasını 

akıllı telefonlarına yüklemeye ve kul-
lanmaya davet ediyoruz.”
Mobil teknolojilerin dönüştürücü 
gücüyle Türkiye'yi sürdürülebilir ge-
leceğe taşımayı hedefleyen Vodafone 
Türkiye, bu alandaki çalışmalarına 
hızla devam ediyor. İlk kez 2014 yı-
lında uygulama marketlerinde yer 
alan ‘Yeşile Saygı’ mobil uygulaması-
nı şimdi tamamen yenileyen şirket, 
uygulamayı yeni içerik ve servisler 
ile daha interaktif ve kullanıcı dostu 
bir hale getirdi. Vodafone Türkiye’nin 
sürdürülebilirliği toplumsal tabana 
yaymayı hedefleyen ‘Yeşile Saygı’ mo-
bil uygulaması ile artık kullanıcılar 
hem çevre konusunda daha fazla bi-
linçlenecek hem de doğaya yatırım 
yapma fırsatına sahip olacak. 
Uygulama “Yeşile Git” özelliğiyle do-
ğaseverler arasında yeni bir sosyal 
buluşma ortamı da sunuyor. Kullanı-
cılar, bu özellik sayesinde bulunduk-
ları çevredeki yeşil alanları, park-
ları, organik pazarları ve hayvan 
barınaklarını görüntüleyebilecek. 
Ayrıca kendilerine ait bir profil oluş-
turarak, Facebook üzerinden oturum 
açabilecek. Uygulama üzerinden 
profil oluşturan kullanıcılar, “Yeşil 
Dostlar” bölümünde uygulamayı kul-
lanan diğer kişilerle arkadaş olup, 
onları takip edebilecek. Rozet kaza-
nımı, arkadaşlar arasında sıralama, 
ayın birincisi gibi özelliklerle daha 
interaktif hale getirilen uygulama, 
‘Yeşil Ayak İzim’ özelliğiyle herkese 
daha fazla çevre bilinci kazandırma-
yı amaçlıyor. Uygulama içerisinde-
ki haberleri okuyan, testleri çözen, 

/SEKTÖRDEN

check-in yapan, fotoğraf yükleyen 
ve sosyal medya üzerinden paylaşım 
yapan kullanıcılar bu özellikle puan 
kazanabiliyor.  

100 puana ulaşan kullanıcılar fidan 
bağışında bulunabilecek
Uygulama ile her ay en fazla puanı 
kazanan ve birinci olan kullanıcı, 
birbirinden özel hediyelerin de sa-
hibi olacak. ‘Yeşil Ayak İzim’ özel-
liğiyle uygulama üzerinden her ay 
yeşil puan toplayan kullanıcılar 100 
puana ulaştıklarında isterlerse, Vo-
dafone kendileri adına Ege Orman 
Vakfı'na fidan bağışında bulunabi-
liyor. Yenilenen uygulama ile kulla-
nıcılara anlık bildirimler gönderilir-
ken, en son haberleri ve etkinlikleri 
görmeleri de sağlanıyor.

Uygulama günlük hayata dair yeşil 
ipuçları sunuyor
‘Yeşile Saygı’ uygulaması sayesinde 
kullanıcılar, çevre ve sürdürülebilir-
lik konusunda çeşitli ipuçları ve test-
lerle bilgi edinebildikleri gibi ilginç 
makalelere ve rapor ve araştırma so-
nuçlarına da “Yeşil Haberler” vasıta-
sıyla ulaşabilecek. Lokasyon bazlı uy-
gulama sayesinde kullanıcılar yakın 
çevrelerindeki organik ürün satan 
dükkânlara, doğa alanlarına, hayvan 

barınaklarına, yeşil ofislere, yani do-
ğal ve sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç-
ları olan pek çok noktaya anında ula-
şabiliyor. 

Hasan Süel: “Çevre bilincini toplu-
mun her kesimine yaymak istiyoruz”
Vodafone olarak, doğayı ve çevreyi 
koruma konusunda mobil teknoloji-
lerin gücünü kullanmaya devam et-
tiklerini belirten Vodafone Türkiye 
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan 
Süel, uygulama ile ilgili şunları söyle-
di: “Vodafone olarak, ticari ve sosyal 
yatırımlarımızın merkezine yerleş-
tirdiğimiz sürdürülebilirlik strate-
jisi doğrultusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Mobil teknolojilerin 
gücünü kullanarak, sürdürülebilirliği 
ve çevre bilincini toplumun her kesi-
mine yaymak istiyoruz. Sürdürüle-
bilirlik konusunda atılacak en temel 
adımın bilinçlendirmeden geçtiğine 
inanıyoruz. Bu amaçla, sürdürülebi-
lirlik vizyonumuzla paralel olarak 
insanların çevre ile ilgili konularda 
aradıkları birçok şeyi bir arada bula-
bilecekleri bir platform sunuyoruz. 
Yaklaşık 2 yıl önce tüm kullanıcıla-
rın hizmetine sunduğumuz ‘Yeşile 
Saygı’ mobil uygulamasının içeriğini 
zenginleştirerek doğa dostu yaşama 
dair ipuçları ve yeni uygulamalarla 
daha interaktif ve kullanıcı dostu bir 
hale getirdik. Doğaya ve yeşile önem 
veren herkesi ‘Yeşile Saygı’ mobil uy-
gulamasını akıllı telefonlarına yükle-
meye ve kullanmaya davet ediyoruz. 
Vodafone olarak, çevreyi ve yeşili 
korumada üzerimize düşen sorumlu-
lukları yerine getirmeye kararlıkla 
devam edeceğiz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hasan Süel: “Doğaya ve yeşile önem veren herkesi 

‘Yeşile Saygı’ mobil uygulamasını akıllı telefonlarına 
yüklemeye ve kullanmaya davet ediyoruz.”
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Türk Telekom’un, ülkemizdeki dijital okur-yazarlığı artırmak amacıyla 
yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi “İnternetle Hayat Kolay”, 2016 yılında 

10 binden fazla kişiye daha internet eğitimi vererek 3 yılda 21 binden fazla 
kişiyi internet okur-yazarı yaptı. 

21 BİNDEN FAZLA KİŞİ                                         
DİJİTAL DÜNYA İLE TANIŞTI
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T
ürkiye’nin lider iletişim ve 
eğlence teknolojileri şirke-
ti Türk Telekom’un ‘herkes 
için erişilebilir iletişim’ 
vizyonu ile hayata geçirdiği 

kurumsal sosyal sorumluluk pro-
jesi İnternetle Hayat Kolay, 2016 
yılında 10 binden fazla kişiye daha 
eğitim vererek 3 yılda 21 binden 
fazla kişiyi internet okur-yazarı 
yaptı. 
Türk Telekom, Habitat Derneği 
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) işbirliğiyle haya-
ta geçirdiği İnternetle Hayat Kolay 
projesi ile kalkınmada öncelikli 50 
ilde 35 yaş üstü yetişkinlere veri-
len internet eğitimlerinin kapsa-
mını 2016 yılında genişletti. Proje 
kapsamında; bedensel ve işitme 
engellilere, denetimli serbestlik 
mahkûmlarına, muhtarlara ve 
taksi sürücülerine de İnternetle 
Hayat Kolay eğitimleri verilmeye 
başlandı.  Ayrıca projenin yine bu 
yıl hedef kitlesine eklenen taksi 
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Kalkınmada 
öncelikli 50 

ilde 35 yaş üstü 
yetişkinlere verilen 

eğitimlerin kapsamı 
2016 yılında 

genişletilerek; 
bedensel ve 

işitme engellilere, 
denetimli serbestlik 

mahkûmlarına, 
muhtarlara ve taksi 

sürücülerine de 
İnternetle Hayat 
Kolay eğitimleri 

verilmeye başlandı. 

İnternetle Hayat Kolay projesi 
nedir?
Türk Telekom, İnternetle Hayat 
Kolay projesini; ekonomik, bölge-
sel ve kuşaklararası farklılıklar 
gibi nedenlerle internetin sunduğu 
olanakları yeterince tanımayan ve 
bu olanaklardan faydalanamayan 
kişilerin internet ile tanışmaları-
na öncülük etmek üzere başlattı. 
Türkiye’deki internet okur-yazar-
lığı oranını artırmayı ve bilgiye 
erişimde eşit fırsat yaratmayı 
hedefleyen proje, bugün itibari 
ile 300 gönüllüsü ile kalkınmada 
öncelikli 50 ilde eğitimler veri-
yor. Proje kapsamında katılımcı-
lara; internetin güvenli kullanımı, 
e-posta kullanımı, e-devlet uygu-
lamaları, görüntülü haberleşme, 
online bankacılık ve sosyal med-
yanın bilinçli kullanımı gibi konu-
larda eğitimler verilerek ülke ça-

pında dijital okur-yazarlığın 
artırılması hedefleniyor.

sürücülerine navigasyon gibi işle-
rine katkı sağlayacak mobil uygu-
lamalarla ilgili özel eğitimler de 
verildi.
 
Şırnak, Nevşehir ve Ordu ilk 
3 sırayı aldı
Proje kapsamında Türkiye’nin dört 
bir yanındaki 300 gönüllü eğitmen, 
dijital okur-yazarlığı artırmak için 
yer ve zaman ayrımı yapmaksızın 2 
bin 400 eğitim seansı gerçekleştir-
di. Şırnak, 2 bin 305 kişiye verilen 
dijital okur-yazarlık eğitimleriyle 
en fazla eğitim verilen iller arasında 
ilk sırayı aldı. Şırnak’ı, bin 130 kişi 
ile Nevşehir, bin kişi ile Ordu, 900 
kişi ile Bingöl ve 850 kişi ile Bartın 
izledi. Türk Telekom’un Habitat Der-
neği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) işbirliğiyle hayata 
geçirdiği İnternetle Hayat Kolay pro-
jesinde hedef, 2017 yılı sonuna 
kadar toplam 30 bin kişiyi 
dijital dünya ile tanış-
tırmak.
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Huawei Türkiye AR&GE Merkezi Direktörü Wu Lianqing, 2010 yılında 
faaliyetlerine başlayan Huawei Türkiye AR&GE Merkezi’nin son                     

6 yıldaki performansını değerlendirdi.

HUAWEI TÜRKİYE’DEN 2016’YA DAMGA 
VURAN TEKNOLOJİK GELİŞMELER

/SEKTÖRDEN
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H
uawei Türkiye Araştırma 
ve Geliştirme Merkezi Di-
rektörü Wu Lianqing 2016 
yılında AR&GE Merke-
zi’ndeki gelişmeleri pay-

laştı. Telekomünikasyon opera-
törleri, akademisyenler ve medya 
mensuplarından oluşan bir grup 
Huawei Türkiye AR&GE Merkezi’nde 
gerçekleşen toplantıda 2016 yılın-
daki teknolojik kazanımları değer-
lendirdi. Toplantıya Turkcell ve Türk 
Telekom Grup yöneticileri ile İstan-
bul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Bahçeşehir Üniversitesi ve Yeditepe 
Üniversitesi’nden akademisyenler 
katıldı.
Huawei Türkiye AR&GE Merkezi Di-
rektörü Wu Lianqing katılımcıları, 
2010 yılında faaliyetlerine başlayan 
Huawei Türkiye AR&GE Merkezi’nin 
son 6 yıldaki performansı ile ilgili 
bilgilendirdi. “2010’dan beri, Hua-
wei Türkiye AR&GE Merkezi’nin 120 
milyon dolardan daha fazla yatırım 
yaparak sürekli büyüme gösterdi-
ğini ve hâlihazırda 400’den fazla 
nitelikli Türk mühendisini istihdam 
ettiğini belirten Wu Lianqing, 2017 
yılının sonuna kadar 450’den fazla 
mühendisin istihdamını hedefledik-
lerini söyledi. 
Wu Lianqing; Huawei Türkiye 
AR&GE Merkezi’nin 2016 yılında 
30’dan fazla ülkede ve 82’den faz-
la proje ile çeşitli Avrupalı, Türk 
ve diğer büyük telekomünikasyon 
operatörlerine yüksek kalitede ya-
zılım geliştirme projeleri sağladığı 

anlattı. Huawei’nin dünya çapında 16 
AR&GE Merkezi olduğunu ve her bir 
merkezin endüstriyel gelişime kat-
kıda bulunmak üzere farklı alanlar-
da uzmanlaştığını ifade eden Wu Li-
anqing, Türkiye AR&GE Merkezi’nde 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) 
için yazılım ve yenilik üzerine odak-
landıklarını belirtti. Wu Lianqing; 
AR&GE Merkezi’nin BSS, Dijital Hiz-
metler, SmartCare ve 4.5G gibi alan-
larda ileri teknoloji bilişim çözüm-
leri üretmek üzere 5 ürün alanına 
sahip olduğunu söyledi.
Huawei Türkiye AR&GE Merkezi 
Çin dışında bulunan en büyük ikinci 
yazılım AR&GE merkezi olup, Tür-
kiye ve Avrupa başta olmak üzere 
dünyanın pek çok bölgesinden en 
bilindik ve en büyük telekomünikas-
yon operatörleri ile çalışıyor. Aynı 
zamanda Huawei Türkiye AR&GE 
Merkezi’nin çok sıkı gereksinimleri 
olan Alman ve İngiliz telekomüni-
kasyon operatörlerine her zaman en 
iyi çözümleri sunduğunu ve merkez 
tarafından sunulan Huawei ürünle-
rinin ve çözümlerinin operatörlerce 

takdir edildiğini not eden Wu Lian-
qing, bu projelerin Türk mühendisler 
ile hazırlanıyor oluşu ile Huawei’nin 
Türkiye’nin mühendislik yeterlili-
ğine ve Türkiye’nin dünya çapında 
saygınlığına katkıda bulunduğunu 
aktardı. 
Huawei Türkiye AR&GE Merkezi 
yazılım mühendisliği ve süreçleri-
ni iyileştirmek için sürekli olarak 
CMMI dönüşümüne yatırım yapıyor. 
2014 yılında CMMI 3. Düzey Olgun-
luk sertifikasını alan Merkez, 2016 
yılında CMMI 5. Düzey Olgunluk bel-
gelendirmesini hedefliyor. Wu, tüm 
bunlara ek olarak Huawei Türkiye 
AR&GE Merkezi’nin devrimsel nite-
likte, dünya çapında ve son teknolo-
jileri sağlamak üzere Türk üniversi-
teleri ve Türk mühendisler arasında 
bir köprü kurduğunu ifade etti. 2016 
yılında 20 proje üzerinden 14 üni-
versite ve 30 akademisyen ile işbirli-
ği yaptıklarını belirten Wu Lianqing 
2017 yılında merkezin yapay zekâ 
ve büyük veri konularında üniversi-
teler ile işbirliğini güçlendireceğinin 
sinyalini verdi. 

Wu Lianqing, Türkiye 
AR&GE Merkezi’nde 

Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri (BİT) 

için yazılım ve 
yenilik üzerine 

odaklandıklarını 
belirtti.
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Huawei, dünyanın önde gelen global 
bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) 
çözüm sağlayıcılarından biridir. 
Yaşamı zenginleştirmek ve verimliliği 
artırmak amacıyla daha iyi 
standartlarda bir dünya düzeni hedefi 
bulunan Huawei, sorumluluk sahibi bir 
kurumsal şirket bilinciyle, 
iştirakleriyle işbirliği içinde yenilikçi 
bilgi toplumuna ve sanayiye katkı 
sağlıyor.
Müşteri odaklı yenilikçi yaklaşımları ve 
açık işbirliklerinin yanı sıra; Huawei, 
telekomünikasyon ağları, telefon, 

tablet gibi cihazlar ve bulut bilişim 
alanında da, uçtan uca ICT çözümleri 
sunan portfolyosuyla  müşterilerine 
çözümler sunuyor. Huawei’nin dünya 
çapındaki 170 bin çalışanı; telekom 
operatörleri, işletmeler ve tüketiciler 
için maksimum değer yaratmayı 
hedefliyor. Huawei’in ICT çözümleri, 
ürünleri ve servisleri 170’den fazla 
ülkede ve bölgede dünya nüfusunun 
üçte birinden fazlasına hizmet 
sunuyor. 1987 yılında kurulan Huawei, 
çalışanlarının sahibi olduğu özel bir 
şirket olarak faaliyet gösteriyor.

HUAWEI HAKKINDA: 
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Yeteneksiz

Hafifçe yaralamak 
(argo)

Görme ile ilgili 

Yön, taraf

Kaynak

Bir uzaklık ölçü 
birimi 

Tibet sığırı

Gerçeklik

Ayazlık 

Duman lekesi 

Yetinme

Bilirkişi

Yön göstermeye 
yarayan işaret

Kur’an‐ı Kerim’de 
bir sure

Tahıl saklanan 
yer

Bir haber ajansı 

Kalsiyumun 
simgesi

Çekinik 

‘Yürü’ komutu

Kök, asıl, temel

İlan

Yas

Araçlarda bir tür 
fren sistemi

Kırık kemikleri 
sabitleyici destek

1980 İzmir 
doğumlu resimde 

gördüğünüz 
komedyen

Yılbaşı oyunu

Tantalın simgesi

Anlam

Gücü yeten, 
iktidarlı 

Eski Türklerde 
devlet

Mal alım satımı 

Bir tür medya 
kutusu

Cahilce 

Sıhhatli 

Bizmutun simgesi

Hristiyan 
ibadetgâhı

 Uzaklık bildirir Kısaca kilometre

Toplumsal olarak 
en küçük birime 

dayanan 

Yokluk

Köpekte yaş 

Leke 

Acı ünlemi

İskambilde birli 

Su taşkını

Sağlam, kesin bilgi

Cezire

Nakıs 

Berkelyumun 
simgesi

Kement

Magnezyumun 
simgesi

Yıkıntı, çöküntü

Dogma 

Yardım isteme 
sözü

Bir nota

Cehennem 

Karadeniz 
İhracatçı Birlikleri 

(ksc.)

Üstelik

Vatikan ülke kodu 

/BULMACA HAZIRLAYAN EYYÜP CEYLAN 

Portre

İlave
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