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SOSYAL MEDYA

DİJİTALLEŞMELİ MİYİZ?
Küreselleşen dünyada dijitalleşmekten 
kaçış pek akla yatkın değil. 
Bireyler, şehir hayatının yoğunluğundan 
dolayı bir kaçış yolu arasa da devletlerin bu 
dönüşüme arkalarını dönmeleri, sanayi 
devrimi trenini kaçırmak gibi bir şey...
Günümüzde yüksek katma değerli üretim 
yapamayan ülkeler, gelişmekte olan ülkeler 
seviyesinden bir üst seviyeye hiç bir 
zaman geçemeyecek. 
Kişiler, cep telefonu ya da tablet ile kitap 
okuyabiliyor, not alabiliyor, müzik 
dinleyebiliyor, film seyredebiliyor, 
bankacılık ve sağlık hizmetlerini görebiliyor. 
Bunlar ve daha fazlasını, tek bir çatı altında 
toplayan teknolojiyle yapabiliyoruz. 
Dijitalleşme ucu bucağı tahmin 
edilemeyecek şekilde kapsamını 
genişleterek ilerliyor. 
Bireyleri, toplumları devletleri bu denli 
etkileyen dijitalleşme, Türkiye gibi 
gelişmekte olan ekonomiler için de bir 
zorunluluk. Türkiye ancak, dijitalleşerek 
katma değerli ürünler üreterek, 
ekonomisini daha sağlam bir zemine 
oturtabilir. Son yıllarda iletişim 
altyapısındaki yatırımlar, Türkiye’nin 
dijitalleşmenin gücünün farkında olduğunu 
gösteriyor? Yeterli mi? sorusuysa akıllara 
takılıyor. 
Hoşçakalın

Gelecek heyecan verici. 

Hazır mısın?

En geniş 4.5G 
kapsaması

4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir.  
4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylar için: 4bucakg.com

Vf Vodafone Network 21,5x27,5cm.indd   1 22/11/17   19:00
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/İÇİNDEKİLER

16/HABER
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, 
dünyanın en hızlı 4,5G 
haberleşme 
altyapılarından birinin 
Türkiye`ye 
kurulduğunu açıkladı. 
Arslan, “2020`de 
dünya 5G`ye geçmeye 
çalışırken, Türkiye`nin 
de öncü ülkelerin içinde 
yer alması için 
çalışmalarımızı 
yürütüyoruz.” dedi. 

28/SAĞLIK
İnternet 

teknolojilerindeki hızlı 
gelişim ruh sağlığımızı da 

olumlu yönde etkiliyor. 
Özellikle büyükşehirlerde 

yaşayanların trafik, 
zaman bulamama ve 

çeşitli nedenlerle zorluk 
yaşadıkları durumları 

çözen ve birkaç dakika 
içinde uygun psikolog 
bulabilmeyi sağlayan 

internet siteleri 
sayesinde herkes 

psikolojik desteğe kolay 
ve hızlı şekilde 

ulaşabiliyor.

18/KAPAK
Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı, 14 
yılda alt yapıya 362 milyar 

TL yatırım yaptı. Birçok 
sektörü etkileyen 

yatırımlar neticesinde 693 
bin kişi iş sahibi olurken, 

yıllık 16 milyar 879 milyon 
TL ekonomik fayda 

sağlandı.
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42/GÜNDEM
Twitter’ın 2017 verilerine göre 
Türkiye’de bu sene en çok 
konuşulan hashtag Beşiktaş 
oldu. Türkiye’de en çok 
konuşulan Twitter hesabı ise, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a ait resmi hesap @
RT_Erdogan oldu.

48/İNOVASYON
Hazır giyimden 

otomotive, endüstriyel 
tasarımdan güvenliğe 

kadar geleceğe yön 
verecek teknolojik 

atılımların tohumları 
bugünden atılıyor.

32/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Teknolojinin sağlık alanında 

hızla gelişmesi 
en çok obeziteyle 

savaşanlarının yüzünü 
güldürüyor. Obezite 

cerrahisinde son kullanılan 
tekniklerden biri olan tüp mide 

ameliyatı bir diğer deyimle 
kelepçe sayesinde çok sayıda 

kişi eski görünümüne 
kavuşuyor. Tüp mide ameliyatı 

yaptıran kişiler arasında ünlü 
isimler de yer alıyor. Çok 

sayıda ünlü isim bıçak altına 
yatarak mide küçültme 

ameliyatı sonrasında zayıfladı. 
İşte bu teknikle zayıflayan 

ünlüler.
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/HABER TURU

BİP’İN YENİ REKORU 1 AYDA 1 MİLYAR MESAJ
Türkiye’den çıkan ve tamamen yerli kaynaklarla geliştiren 
yeni nesil iletişim ve eğlence platformu BiP’te aylık payla-
şılan mesaj toplamı 1 milyarı aştı. Ekim ayında BiP kullanı-
cılarının uygulama üzerinden paylaştığı mesaj sayısı 1 
milyar 143 milyon 661 bin 594 oldu. 

AKILLI TELEFON AKSESUARI 
POPSOCKET ÇILGINLIĞINI BÜYÜYOR
İlginç aksesuarın bu yıl 30 milyon satacağı tahmin ediliyor. 
Hollywood ünlüleriyle popüler olan PopSocket, kısa bir 
sürede en çok satan akıllı telefon aksesuarlarından oldu. 
Akıllı telefonların daha iyi kavranmasını sağlayan ürün aynı 
zamanda stant görevi üstleniyor. PopSocket, telefonun 
elinden kayıp düşmesini de engelliyor.

NASA JUPİTERDEKİ DEV FIRTINAYI GÖRÜNTÜLEDİ
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Jüpiter keşif uydu-
su Juno gezegenin kuzey yarım küresinde meydana gelen dev 
fırtınayı kayda geçirdi. Gezegenin yaklaşık 10 bin 100 kilomet-
re üzerinden çekilen fotoğrafta, farklı irtifadaki bulutları saat 
yönünün tersinde sürükleyen bir fırtına görülüyor. 

DOLANDIRICILAR FACEBOOK’TA
Siber suçlular, her geçen gün yeni bir teknikle eğitim düzeyi fark etmeksizin 
her kesimden vatandaşı mağdur ederken, dolandırıcılar da e-ticaretten 
sosyal medyaya kadar birçok alana yayılmış durumda. Tüketicilerin bu tür 
girişimlerden korunmaları için kampanya içeriğini ilgili markanın orijinal ve 
güvenilir internet sitesinden kontrol ve teyit etmesi büyük önem taşıyor.
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/HABER TURU

ATLAS ROBOT 
ARTIK HAVADA TERS TAKLA ATABİLİYOR
Bayanlar ve baylar, hepiniz geleceğe hoşgeldiniz! Geçmişte dayak 
yediğine şahit olup üzüldüğümüz Atlas robot inanılmaz yetenekler-
le geri döndü. 1 metre 52 santimetre boyundaki Atlas robot artık 
çok daha havalı. Neden mi? Çünkü Boston Dynamics tarafından 
geliştirilen insansı robot Atlas artık havada takla atabiliyor.

TÜRK MÜHENDISLER KAMERALARA 
YAKALANMAYAN KUMAŞ GELİŞTİRDİ 
Türk mühendislerin geliştirdiği, radar ve termal kameralara yakalanma-
yan gizlenme kumaşı, askeri kamuflaj olarak da denenmeye başlandı. 
Dünyada üç ülkede bulunan teknolojinin Milli Savunma Bakanlığı'nın 
onay ve izni çerçevesinde, NATO ülkelerine ihracatı planlanıyor

IPHONE X, TIME DERGİSİ TARAFINDAN 
2017’NİN EN İYİ BULUŞLARINDAN BİRİ SEÇİLDİ
TIME dergisi iPhone X’i 2017 yılının en iyi 25 buluşundan 
birisi olarak seçti. 3 Kasım’da birinci dalga ülkelerde piyasa-
ya çıkan akıllı telefon, 2007’de başlatılan iPhone’un ilk en 
büyük değişimini ve gelişimini temsil ediyor. iPhone X, 
iPhone’un ikonik Ana Ekran düğmesine sahip değil ve yeni 
ana ekran hareketini destekleyen bir arayüze sahip. 
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SELFYFEST’17 ÜNİVERSİTE 
KAMPÜSLERİNDE GENÇLERLE BULUŞUYOR
Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, 21 Kasım-12 Aralık 
tarihleri arasında Selfyfest’17 kapsamında 7 şehirde üniversite 
öğrencileriyle buluşuyor. Selfyfest’17 kapsamında öğrenciler, 
basketbol ve e-spor yorumcusu Kaan Kural ve spor spikeri 
Özgür Buzbaş’la basketbol; eski futbolcular Ali Ece ve Nihat 
Kahveci’yle ise futbol konusunda sohbet edebilecekler.

TÜRK TELEKOM



/GÜNDEM /GÜNDEM

177 yıllık kurum olan 
PTT,  18 ayrı dalda, 

Türkiye’nin her 
noktasına hizmetlerini 

götürmeye devam 
ediyor. Hiçbir bankanın 

olmadığı 1.792, 
hiçbir ATM’nin yer 

almadığı 175 yerde 
sadece PTT bulunuyor. 

PTT yılda 430 milyon 
klasik posta hizmetini 

de adreslerine 
ulaştırıyor.
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               PTT  
HEDEFLERİNE

EMİN 
ADIMLARLA 
İLERLİYOR

P
osta sektörünün öncüsü olan 
PTT, her geçen gün iş çeşitlili-
ğini arttırıyor. Posta hizmet-
leri, bankacılık hizmetleri 
ve lojistik hizmetleri çatısı 

altında, 18 ayrı dalda hizmet veriyor. 
Hiçbir bankanın olmadığı 1.792, hiç-
bir ATM’nin yer almadığı 175 yerde 
sadece PTT bulunuyor. 177 yaşında 
olan kurum, hizmetlerin aksaması 
için 8 bin 439 aracı ile Türkiye’yi her 
gün bir baştan bir başa dolaşıyor. 
PTT, Otomatik Mektup Sistemi 
(OMAS), Hızlı Kabul Sistemi (HKS) Ci-
het İyileştirme Sistemi (CİS), Araç Ta-
kip Sistemi (ATS) ve El Terminali gibi 
modern teknolojileri kullanarak hiz-
met sunuyor. Kurum, modern iş yer-
leri ve mobil araçlarıyla Türkiye’nin 
her noktasına ulaşıyor. Yılda 430 
milyon klasik posta gönderisini ad-
reslerine ulaştıran PTT, Evrensel 
Posta Hizmet Yükümlüsü olarak 53 
mobil PTT iş yeriyle görev alıyor. 

174  ülkede kargo faaliyeti yürütüyor
PTT, kargo ve lojistik işinde de öncülü-
ğünü sürdürüyor. 174 ülkede kargo ve 
lojistik hizmeti veren kurum, Kayıtlı 
Maddeler Ayrım Sistemi  ve Otomatik 
Kargo Ayrım Sistemleriyle ayrılan kar-
goları, belirtilen adreslere ulaştırıyor. 
PTT bu kapsamda, 62 milyon Pttkargo, 
28 bin ton Haç Umre kargosunu taşıdı. 
Pttcell ile 400 bin aktif abonesi bulu-
nan tarihi kurumumuz, Pttcell ile he-
saplı konuşma, SMS ve mobil internet 
hizmetlerini sunuyor. Türkiye’nin en 
güvenilir 3 boyutlu alışveriş sitesini 
hayata geçiren PTT, 2 bin 178 firma ve 
marka, 1.4 milyondan fazla üyesiyle 
faaliyetlerini sürdürüyor. 



“ Sektörün 15 yılda 
5 katın üzerinde 

büyümesi sağlandı. 
Türkiye’nin 

haberleşme 
teknolojilerini en 
verimli kullanan 
ülkeler arasına 

girmesi için 
çalışmalar 

yaptık.

/HABER

U
laştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Başbakan Binali Yıldırım’ın 
da katıldığı Netaş’ın 50. Yıl 
Ankara Zirvesi’nde bilgi ve 

teknoloji sektörü üzerinde değerlendir-
melerde bulundu, Netaş’ın, teknoloji üre-
ten toplum hayalinde önemli görevler 
üstlendiğini, bu yolda yarım asrı devirdi-
ğini söyledi. 
Arslan, Netaş’ın Türkiye’nin telekomü-
nikasyon sanayinin ilk temel taşların-
dan birisi olduğunu dile getirdi. Netaş’ın 
Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşü-
mü yolunda önemli görevler üstlenen bir 
firma olduğunu kaydeden Arslan, firma-
nın son 15 yıllık süreçte çağının tekno-
lojik gelişmelerine ayak uydurarak bu 
günlere geldiğini bildirdi.
Netaş’ın telekomünikasyon sektöründe 
büyük önem verilen yerli teknoloji üre-
timi konusunda önemli bir marka oldu-
ğunu belirten Arslan, sektöre dünya ça-
pında öncülük eden bir firma olan ZTE ile 
yapılan işbirliğinin çok önemli olduğunu, 
yapılacak işbirliğinin bununla sınırlı kal-
mamasını, başka alanlarda da iş birliği 
yapılmasını istedi.
Bakan Arslan, milli ve yerli 5G konusun-
da ZTE’den çok şey beklediklerini ifade 
ederek, Netaş’ın son 10 yıllık süreçte 10 
kat büyümesinde Türkiye’de son yıllar-
da yaşanan dijital dönüşümün de büyük 
katkısının bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım’ın payı büyük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatlarıyla ülkenin bilişim altyapısı-
nın geçmişten geleceğe taşınmasında 
Başbakan Binali Yıldırım’ın büyük payı-
nın olduğunun altını çizen Arslan, “Onla-
rın başlattığı ve bizim de devam ettiğimiz 
bu yolda, Türkiye’nin bilişim dünyasında 
yerini alması, hatta öncü ülkeler liginde 
yer alması için 15 yıldır önemli yatırım-
lar yapıldı. Adeta bilişim ve haberleşme 
dünyasının üzerine titrendi.” değerlen-
dirmesinde bulundu. Dünyanın en iyi ge-
nişbant internet altyapılarından birinin, 
Türkiye’nin 780 bin metrekaresine ku-
rulduğunu anlatan Arslan, fiber altyapı 
uzunluğunun 304 bin kilometreyi geçti-
ğini, yurt dışı internet çıkış kapasitesinin 
20 gigabitten 477 kat artarak 9,3 terabi-

te çıktığını anlattı.
Arslan, dünyanın en hızlı 4,5G haberleş-
me altyapılarından birinin Türkiye’ye ku-
rulduğunun altını çizerek, 2020’de dünya 
5G’ye geçmeye çalışırken, Türkiye’nin de 
bunun öncüleri içinde yer alması için ça-
lışmalar yürüttüklerini söyledi.

“Sektörün ününü açacak yasal düzen-
lemeler yaptık”
Sektörün önünü açacak yasal düzen-
lemeleri hayata geçirildiklerini vurgu-
layan Arslan, sektöre yönelik her türlü 
adımda sektör paydaşlarıyla hareket 
edildiğini, vergilerin düşürülmesinin 
de buna dahil olduğunu kaydetti. Fiber 
yatırımının yaygınlaştırılması ve hızlan-
dırılması için geçiş hakkı ve tesis payla-
şımına yönelik düzenlemeler yapıldığını 
anımsatan Arslan, şu anda da ihtiyaca 
göre ilave düzenleme üzerinde çalıştık-
larını bildirdi. 

“Tüketici haklarının korunmasında 
önemli adımlar attık”
Arslan, her türlü bilgi iletişim tekno-
lojilerine yönelik politikalarla ilgili 
stratejiler belirlendiğini, adil rekabet 
ortamı yaratıldığını ifade ederek, şöyle 
devam etti: “Bununla birlikte tüketici 
haklarının korunmasına yönelik önem-
li tedbirler aldık. Sektörün 15 yılda 
5 katın üzerinde büyümesi sağlandı. 
Türkiye’nin haberleşme teknolojileri-
ni en verimli kullanan ülkeler arasına 

girmesi için genç nüfusumuzun bilgi-
sayar okur-yazarı olması hususunda 
çalışmalar yapıldı. Özellikle bilişim ve 
telekomünikasyon sektörüne yönelik 
her adımda Ar-Ge yatırımı ve yerlilik 
şartları getirildi. 4,5G ile firmaların 750 
Ar-Ge mühendisi çalışma zorunluluğu 
getirildi. Bu noktada da önemli destek-
ler verildi. Ancak bu düzenlemelerin, 
yatırım ve desteklerin neden yapıldı-
ğının da iyi idrak edilmesi gerektiği-
ne inanıyorum. Çünkü hükümetimiz 
sürdürülebilir kalkınmanın artık bilgi 
teknolojilerine yapılan yatırımdan geç-
tiğini biliyor. Bunun için de milli ve yerli 
teknoloji üreten güçlü Türk kurumu ve 
firmalarının geliştirilmesi gerektiğini 
biliyoruz. Hükümet olarak da yaptığı-
mız yatırım ve düzenlemeler bu amaçla 
atılmış adımlardır. Bu noktada sektör-
deki firmalara düşen görev ise Ar-Ge’ye 
yaptıkları yatırımı daha da artırmaktır.”

“Firmaların Ar-Ge’ye daha fazla kay-
nak ayırmasını bekliyoruz”
Arslan, bilginin güç olduğu bir dünyada, 
özellikle haberleşme sektöründe, kendi 
ürününü üretemeyen firmalar ve ülkeler 
için sürdürülebilir kalkınmanın söz ko-
nusu olamayacağına dikkati çekerek, bu 
nedenle firmaların Ar-Ge’ye daha fazla 
kaynak ayırmasını beklediklerini söyle-
di. Firmalardan inovasyon odaklı ve ge-
lişmeye yönelik yatırımlar yapmalarını 
isteyen Arslan, “Kısa vadeli değil, uzun 
vadeli düşünmelerini istiyoruz. 4,5G 
yatırımlarında yerliliği teşvik edecek 
uygulamalar ve sorumluluklar getirdik. 
Bu konuda da iyi yol aldığımızı özellikle 
ifade etmek istiyorum. Çünkü biliyoruz 
ki uzun vadede başarılı olunması için 
yerli teknoloji ekosistemini kurmamız 
gerekir.” ifadelerini kullandı.
Arslan, 5G teknolojileri başta olmak milli 
ve yerli telekomünikasyon ürünlerinin 
geliştirilmesi noktasında da Türkiye’nin 
sadece haberleşme altyapısının dijital 
dönüşümü değil, milli ürün üretebilen 
Türk telekomünikasyon sektörüne doğ-
ru bir dijital dönüşümünün sağlanma-
sında önemli rolü olacağını belirterek, 
sektörün geleceğinin sadece yüksek ve 
yerli teknolojiyi üretebilen küresel mar-
kaların olacağını sözlerine ekledi.

/HABER

BAKAN ARSLAN: 

BİLİŞİM 
VE HABERLEŞME SEKTÖRÜNÜN 
ÜZERİNE ADETA TİTREDİK
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Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 

Ahmet Arslan, dünyanın 
en hızlı 4,5G haberleşme 

altyapılarından birinin 
Türkiyè ye kurulduğunu 

açıkladı. Arslan, “2020̀ de 
dünya 5G̀ ye geçmeye 

çalışırken, Türkiyè nin de 
öncü ülkelerin içinde yer 

alması için çalışmalarımızı 
yürütüyoruz.” dedi. 



14
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Ulaştırma 
Denizcilik ve 
Haberleşme 

Bakanlığı, 14 yılda 
alt yapıya 362 

milyar TL yatırım 
yaptı. Birçok 

sektörü etkileyen 
yatırımlar 

neticesinde 693 
bin kişi iş sahibi 
olurken, yıllık 16 

milyar 879 milyon 
TL ekonomik fayda 

sağlandı.

362
YILDA ULAŞTIRMA VE HABERLEŞMEYE

MİLYAR LİRA 
YATIRIM 
YAPILDI

U
laştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, 14 
yılda Kamu Özel Sektör 
İşbirliği (KÖİ) ile harca-
nan kısmı da dahil olmak 

üzere ulaştırma ve haberleşme sek-
törlerine 362 milyar lira yatırım 
yaptı. Yatırımlarla ülkemiz, dünya 

klasmanında pozitif yönlü yükselişe 
geçti. OECD ve TÜİK verilerine göre 
Türkiye, Ulaştırma Altyapısı Yatırım 
Harcamalarının GSYİH’ye oranında 
örnek 15 ülke arasında 14. sıradan 7. 
sıraya yükseldi. 
Ulaşım ve iletişim yatırımlarının 
sosyal ve ekonomik etkileri de gö-

rüldü. Ekonomik olarak, kara, hava, 
deniz, depolama, telekomünikasyon 
ve posta sektörleri birincil elden 
etkilendi. İnşaat, perakende ticaret, 
turizm, toptan ticaret ve motorlu 
taşıtlar ticareti ise ikincil etkilenen 
sektörler oldu. Etkileşim neticesin-
de 639 bin kişiye istihdam sağlandı. 
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Yıllık tasarrufun ise 40 milyar TL’nin 
üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 
2003-2016 döneminde fiziksel alt yapı-
nın gelişmesiyle sosyal alanda da birçok 
kazanımlar elde edildi. Konuşma ücreti, 
0,29 dolardan, 0,02 dolara geriledi. Yet-
kin kişilerce yapılan doğum oranı yüz-
de 83’ten yüzde 97,4’e, üniversite me-
zunu oranı yüzde 7,2’den yüzde 14,9’a 
çıktı. Karayolu Kalite Endeksi’nde 53. 
sıradan 28. sıraya ulaşıldı. Yabancı tu-
rist sayısı 14 milyondan 25,4 milyona 
yükselirken, yoksulluk oranı ise yüzde 
12,8’den yüzde 8,4’e geriledi. 

17 milyarlık 
ekonomik fayda sağlandı 
Bölünmüş yol hamlesiyle, Türkiye’de 
yol güvenliğinde dikkate değer bir ar-
tış gözlendi. Yollardaki hareketlilik 
2,3 kat artmasına karşın, trafik ka-
zalarında yaşanan can kaybı 5,72’den 
2,17’ye geriledi. Emisyon salınımında 
3 milyon 260 bin ton azalma oldu. 1 
milyon 719 milyon litre akaryakıt ta-
sarrufu, 10 milyar 576 milyon TL iş-
gücü tasarrufu, 6 milyar 303 milyon 
TL akaryakıt tasarrufu olmak üzere 
toplam yıllık 16 milyar 879 milyon 
TL ekonomik fayda sağlandı. 
Bu verilerin elde edilmesinde, 
2003’te 4 bin 387 km olan bölünmüş 
yol uzunluğunun 2017’de 23 bin 414 
kilometreye ulaşması baş etken oldu. 
Önceleri, Doğu-Batı eksenli karayolu 
ulaşımı yapılırken, son yıllarda yapı-
lan çalışmalarla 18 yeni Kuzey- Gü-
ney koridoru hizmete açıldı.

Denizcilik sektörü büyüyor
Denizcilik sektöründeki veriler de 
yüzleri güldürüyor. Türk Sahipli Deniz 
Ticaret Filosu Gemi Tonajı, 2003’te 8,7 
milyon dwt iken 2017’de 28,8 milyon 
dwt’ye ulaştı. Limanlarımızda elleçle-
nen yük miktarı da anılan yıllar arasın-
da 190 milyon tondan 449 milyon tona 
yükseldi. Konteyner taşımacılığı yak-
laşık 5 kat büyüdü. 2003’te 2 bin 493 
TEU olan taşımacılık, 2017’de 9 bin 
440 TEU’ya ulaştı. Diğer yandan, 2004 
yılından bu yana ÖTV’siz yakıt ile sek-
töre 446 milyon lira destek sağlandı. 
Böylece kabotajda, 2003’te 99,8 milyon 

   2003 2017
   (OCAK) (YIL SONU)
Otoyol : 1.714 2.622
Böl. Devl. Yol : 4.387 23.415
Toplam : 6.101 26.037

BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (KM)
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olan yolcu sayısı 2016’de 148 milyona, 
yük miktarı 29,2’den 53 milyon tona, 
taşınan araç sayış ise 6,2 milyondan 
12,7 milyona yükseldi.

Yat bağlama kapasitesi 
18 bin 545’e çıktı
Türkiye, dünya turizm liginde dün-
yanın ilk onu arasında yer alıyor. En 
çok para kazandıran turizm türlerin-
den biri olan yat turizminde yukarı 
yönlü bir seyir izleniyor. 2000’lerde 
8 bin 500 olan yat bağlama kapasi-
tesi 18 bin 545’e yükseldi. Yapımı de-
vam eden Filyos, Karasu ve Çandarlı 
Limanlarıyla rakam daha da yukarı 
çıkacak. 2003-2017 döneminde 48 
yeni balıkçı barınağı açıldı. Diğer 
yandan Türkiye, Ukranya, Gürcistan, 
Irak, İran ve Afganistan’a ait gemi ve 
uçakları izleyebiliyor.    

Demiryolları hatları yenilendi 
Türkiye, demiryollarında da atılım 
gerçekleştirdi. 10 bin 236 km de-
miryolu hattı yenilendi. 1.345 kilo-
metrelik hatta rehabilitasyon ve yol 
yenileme çalışması devam ediyor. İş-
letmede kullanılan hatların uzunlu-
ğu 4.350 km, yapımı devam eden hat-
lar 1.947 km ve proje yapımı devam 
eden hatların uzunluğu ise 1.603 km.

Türkiye, lojistik merkezi 
olmak için adımlarını atıyor
Dünyada ticaret hacminin artmasıyla, 
lojistik merkezlerde önemini artırdı. 
Ulusal ve uluslararası işletilen lojistik 
merkezler, bulunduğu bölgeye ve ül-
keye sosyal ve ekonomik olarak büyük 
katkı sağlıyor. Şehir trafiğini de ra-
hatlatıyor. Lojistik köyler konusunda 
Türkiye’de son yıllarda Lojistik Master 
Planı ile önemli mesafe alındı. 21 lojis-
tik merkezi için çalışmalar başladı. Bu 
kapsamda, 8 lojistik merkez (Halkalı/
İstanbul, Köseköy/İzmit, Gökköy/Balı-
kesir, Uşak, Kaklık/Denizli, Hasanbey/
Eskişehir, Gelemen/Samsun, Türkoğlu/
Kahramanmaraş) hizmete açıldı. Palan-
döken/Erzurum açılışa hazır beklerken, 
5 lojistik merkezin inşaat çalışması 
sürüyor. İhale ve proje aşamasında ise 
7 merkez bulunuyor. Türkiye, 21 lojis-

tik merkezin tamamlanmasıyla, 35,6 
milyon ton ilave taşıma imkanı ve 12,8 
milyon metrekare konteyner stok ve 
elleçleme sahasına sahip olacak.  

sat 6A, TUSAŞ-TAI Uzay Sistemleri Entegras-
yon ve Test Merkezi’nde üretiliyor. Tasarım 
aşamasının sonuna yaklaşılan projede, ta-
sarlanan uydunun yeterlilik test modelle-

Yerli haberleşme uydusu yolda
Türkiye, yerli haberleşme uydusunu üretebi-
len 10 ülke arasına girmeye hazırlanıyor. Bu 
kapsamda, ilk yerli haberleşme uydusu Türk-

rinin üretimine başlandı. Öte yandan Uzay 
çalışmaları da sürüyor. Uzay teknolojisinin 
geliştirilmesinde kullanılacak malzemelerin 
açık uzay ortamında testlerine başlandı. 

2003-2017 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN 
ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM YATIRIMLARININ 
SEKTÖREL DAĞILIMI

%9%18%63 %9 %1
227,4

KARAYOLLARI DEMİRYOLLARI HABERLEŞME HAVACILIK DENİZCİLİK

64,3 33,3 32,7 4,3
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T
eknolojide meydana gelen 
hızlı gelişmeler ile birlikte, 
dijitalleşme hayatın her ala-
nında olduğu gibi ekonominin 
de en önemli yapı taşlarından 

biri haline geldi. Dünya Bankası verileri-
ne göre, dünyanın en önemli 20 ekonomi 
arasında yer Türkiye, yazılım ve bilişim 
alt yapısı bakımından diğer ülkelerle kı-
yaslandığında aynı seviyede değil. 
Teknolojiyi ve dijital dönüşümü en iyi şe-
kilde kullanan ülkelerin ve firmaların 
ekonomik büyüme sağladığını belirten 
Türkiye’nin ilk yazılım danışmanlık şirket-
lerinden Ereteam’in CEO’su Kutlay Şim-
şek, ülkedeki firmaların iş yapış kültürünü 
değiştirerek, yazılım hizmetleri noktasın-
da desteklenmesi ve ihracat gerçekleştire-
bilecek Türk yazılım hizmet firmalarının 
önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye 
dünya ekonomisinin en büyük 20 

ülkesinden biri... Ancak bilişim alt yapısı 
bakımından aynı seviyede değil. Uzmanlara 

göre, Türkiye ekonomisinin gelişimi dijital 
dönüşümün kilit noktası olan yazılım 

sektöründen geçiyor.

“TÜRK YAZILIM 
HİZMET FİRMALARI 
DESTEKLENMELİ”

“Yazılım bir iş yapma fikri”
Yazılım çözümlerinin kurumların ha-
yatını kolaylaştırmak için var olduğunu 
ifade eden Kutlay Şimşek, “Yazılım, daha 
hızlı raporlama ve analiz yapabilmek, bu 
analizleri karar vermede kullanabilmek, 
kurumun aslında mali disiplinini sağlaya-
cak planlamalarını ve projeksiyonlarını 
yapmalarını daha hızlı ve daha etkin bi-
çimde sağlamak gibi birçok farklı amaca 
hizmet eden bir sistem. Fakat en nihaye-
tinde bu aslında bir kültür işi, bir iş yapma 
fikri.” açıklamasında bulundu.

“Şirketlerin iş yapış şekli dönüştüğün-
de ekonomide hızla ilerleriz”
Türkiye’deki yazılım sıkıntılarından 
bahseden Şimşek, “Ülkemizin yazılım 
konusunda en önemli problemi işletme 
disiplini ve bunun getireceği işletme ve-
rimliliğini doğru yönetememek. Bunun 
sebebi veriden faydalanmamak, perfor-
mansı efektif ölçmemek. Verinin kulla-
nılmasındaki temel amaç kurumları ve 
kurumların iş yapış şekillerini dönüş-
türmek. Doğru yazılımlar ve yenilikçi 
çözümlerle, kurumların işletme süreci 
ve alt yapısını iyileştirdiğimizde, Türkiye 
ekonomisinin de dünya pazarında fark 
yarattığını göreceğiz.” dedi.

“Yazılım İhracatçılarını Değil Yazılım 
Hizmeti İhracatını Da Desteklemek 
Gerek”
Bütünselleşen bir  dünyada iyi bir pa-
zar payına sahip olmanın yanı sıra sa-
dece yazılımı değil yazılım hizmetini 
de ihraç edebilmenin önemli olduğu-
nu vurgulayan Kutlay Şimşek, “Yazı-
lımın hizmetini ihraç eden bir ülke 
olmak bizlere önemli ölçekte ve ni-
telikli bir gelir getirecek. Türkiye 
sadece yazılım hizmeti desteği veren 
ve bu hizmeti tüm büyük pazarlara 
ihraç eden büyük şirketler çıkarabil-
meli. Bunu gerçekleştirdiğimiz gün 
ülkemize turizm sektörü ve otomotiv 
sektörü gibi dev cirolar getiren, Hin-
distan gibi ülkelerle yarışan büyük 
bir pazara sahip olacağız. Üstelik bu 
cari açık ile mücadeledeki en büyük 
aracımız olacak.” ifadelerini kullandı.
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Türk Telekom, Linux Vakfı projesi olan 
ONAP’ın (Açık Şebeke Otomasyon 

Platformu) platin üyesi oldu. Türkiye’den 
sadece Türk Telekom’un yer aldığı 

platformda AT&T, China Mobile, China 
Telecom, Cisco, Ericsson, Huawei, IBM, 

Intel ve Nokia gibi küresel operatörler ve 
teknoloji şirketleri yer alıyor.

TÜRK TELEKOM 
TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİ

DÜNYAYA 
AÇIYOR
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Açık Şebeke Otomasyon Platformu 
projesi (ONAP), son kullanıcıların, 
hizmetler ve sanal fonksiyonların 
otomasyonu, tasarımı ve yönetimini 
gerçekleştirmeleri amacıyla önde 
gelen küresel operatörler ve teda-
rikçileri bir araya getiren bir platform 
olarak hizmet veriyor. ONAP, ortak 
bir mimari oluşturma ve açık kay-
nak topluluğu arasında iş birliğinin 
uygulanması ve desteklenmesi 
misyonuyla, açık kaynak ECOMP ve 
Açık Planlayıcı Proje (OPEN-O) adlı 
iki açık ağ ve planlama projelerinin 
birleştirilmesiyle kuruldu. ONAP 
projesi, bir Linux Vakfı projesidir.

ONAP NEDİR?

T
ürkiye’den sadece Türk 
Telekom’un yer aldığı platform, 
iletişim şebekelerinin ve sanal 
fonksiyonlarının otomasyonu, 
tasarımı ve yönetimi ile ilgili 

ürün ve hizmetler geliştiriyor. Türk Tele-
kom ise platformda açık kaynaklı inovas-
yon ve otomasyon sistemlerinin küresel 
düzeyde kullanımının artırılmasına ve 
geliştirilmesine katkı sunacak.

Telekom, ihtiyaç odaklı 
ve bulut teknolojisi platformlarının 
yönetiminde yer alacak
Üyelerinin kaynaklarını bir araya getiren 
ONAP, küresel düzeyde ortak bir şebeke 
mimarisi ve şebeke otomasyonunun uy-
gulandığı, canlı bir ekosistemin yaratıl-
ması için açık standartlara odaklanacak. 
Bu kapsamda Türk Telekom ise ONAP’ta, 
mevcut yatırımları artırarak ihtiyaç 
odaklı hizmetler sağlama konusunda des-
tek arayan şirketler ve bulut teknolojisi 
sağlayıcıları için hazırlanan planın yöne-
timinde yer alacak. Türk Telekommühen-
dislerinin açık standartlar ve açık kaynak 
odaklı geliştirdiği ileri şebeke teknoloji-
leri, küresel düzeyde sürdürülebilir açık 
kaynak ekosisteminin önemli bir parçası 
olarak kullanılacak.

Cengiz Doğan:“Türk mühendisliği ile 
geliştirdiğimiz teknolojiler küresel 
düzeyde kullanılacak”
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Tele-
kom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı 
Cengiz Doğan, “ONAP’ta stratejik, teknik 
ve pazarlama yönetiminde rehberlik 

yapacağız. ONAP üyeliğimiz Türk mü-
hendisleri tarafından geliştirilen tek-
nolojilerin küresel düzeyde kullanılması 
vizyonumuza büyük katkı sağlayacak. 
ONAP kapsamında geleceğin şebekele-
rini uçtan uca ve kapalı çevrim otomas-
yon tasarımı ile geliştirme, planlama, 
otomasyonunu sağlama ve yeni servis-
lerin yönetimi şeklinde dönüşümünü 
sağlayabileceğine inanıyoruz. Küresel 
düzeydeki faaliyetlerimizle, ONAP’ın 
yeni bölgelerde gelişiminin yanı sıra açık 
standartlar ve açık kaynağın yaygınlaş-
tırılmasına da yardımcı olacağız.” dedi.
Türk Telekom olarak ONF yönetimin-
de de yer aldıklarını vurgulayan Cen-
giz Doğan sözlerine şöyle devam etti: 
“Türk Telekom olarak Google, AT&T, 

Deutsche Telecom, Verizon ve Samsung 
gibi dünya devleriyle birlikte yeni tek-
nolojilerin geliştirildiği bu açık platfor-
mun yönetim kurulundayız. Türk Tele-
kom burada da projelere yön verecek ve 
hatta telekomünikasyon ekosisteminin 
yapısını değiştirecek.”
Linux Vakfı Ağ Yapılandırma ve Planlama 
Genel Müdürü Arpit Joshipura ise alanın-
da lider ve yenilikçi teknolojiler konu-
sunda çalışan Türk Telekom gibi bir ope-
ratörün platforma katılımından büyük 
memnuniyet duyduklarını belirtti ve ek-
ledi: “Türk Telekom’un katılımıyla, devam 
eden POC geliştirme sürecinin pozitif so-
nuçlarını almayı ve gerçekleştirdiğimiz iş 
birliği ile geleceğin şebeke otomasyonunu 
kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” 
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TEKNOLOJİDE 
ONLINE 
TERAPİ 
DÖNEMİ  
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D
ünya Sağlık Örgütü’nün 
(WHO) 2017’de yayım-
ladığı depresyonla ilgili 
rapora göre Türkiye’de 3 
milyon 260 bin 677 kişi 

depresyonda. Sağlık Bakanlığı’nın 
verilerine göre ise Türkiye’de her 10 
kişiden 1’i antidepresan kullanıyor. 
Bu veriler tüm dünyada yükseliyor 
olmasına rağmen psikolojik destek 
alanların sayısı ise giderek azalıyor. 

İnternet teknolojilerindeki 
hızlı gelişim ruh sağlığımızı da 
olumlu yönde etkiliyor. 
Özellikle büyükşehirlerde 
yaşayanların trafik, zaman 
bulamama ve çeşitli 
nedenlerle zorluk yaşadıkları 
durumları çözen ve birkaç 
dakika içinde uygun psikolog 
bulabilmeyi sağlayan internet 
siteleri sayesinde herkes 
psikolojik desteğe kolay ve 
hızlı şekilde ulaşabiliyor. 
YAZI: BERİL ŞEN   
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İşlerden vaktimizin olmaması mı, maddi 
imkânsızlıklar mı, çocukları evde yalnız 
bırakamamak mı, uzak şehirlerde olup 
da yüz yüze terapiye gidememek mi… 
Bir psikolog desteğine ihtiyaç duydu-
ğumuzda türlü türlü engeller çıkarırız 
kendimize. Üstelik Türkiye’de psikolojik 
destek alana pek de iyi gözle bakılmama-
sı durumu daha da içinden çıkılmaz hale 
getirir. Ancak teknolojinin hayatımıza 
daha fazla girmesiyle ihtiyaç duyduğu-
muz bu hizmet için artık engel kalmadı 
diyebiliriz. Mobilden yemek söyleme, 
taksi çağırma, alışveriş derken psikolo-
jik destek de artık internetten yapılabi-
liyor. Online terapi adı verilen bu hizmet 
sayesinde birçok kişi sahip olduğu tek-
nolojik imkanları kullanarak evden bile 
çıkmadan psikoloğa gidebiliyor. Üstelik 
klasik terapilerden çok daha ekonomik. 
Online terapi, online psikolog, terapi, 
onlineterapist, e-terapi, sanal psikolog 
ve online psikolojik destek-danışma gibi 
kavramlar son yıllarda gerek yurt dışın-
da gerekse ülkemizde giderek artıyor. 
Avrupa ve Amerika’da uzun zamandır 
kullanılan online terapi yoluyla psikolo-
jik danışma ve terapi uygulaması ülke-
mizde de giderek yaygınlaşmaya başladı. 

Klasik terapilerden daha ucuz
Online terapi psikologla yüz yüze gö-
rüşme fırsatı bulamayan ya da bunu 
tercih etmeyen danışanlara uygulanan 
bir yöntem.  Skype gibi programlar kul-
lanarak psikologla internet üzerinden 
online (çevrimiçi, canlı) olarak yazışma, 
sesli görüşme, video konferans veya 
e-mail yoluyla iletişime geçme şeklinde 
gerçekleştirilen bir psikolojik danışma 
hizmeti. Özellikle büyük şehirlerde ya-
şayanların trafik, zaman bulamama gibi 
nedenlerle zorluk yaşadıkları durumla-
rı çözen ve birkaç dakika içinde uygun 
psikolog bulabilmeyi sağlayan internet 
siteleri, psikolojik desteğe herkesin ko-
lay ve hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. 
Online terapide önceden kararlaştırılan 
saatlerde psikolog ve danışan kişi 30-45 
veya 60 dakikalık görüşmeler yapıyor. 
İnternet üzerinden yapılan görüşmeler 
yazılı ya da görüntülü şekilde oluyor. 
Danışanın talebi halinde kamera aracı-
lığıyla normal yüz yüze görüşme ortamı-

runu. Psikoloğundan memnun olmayan, 
yeterince anlaşılmadığını düşünen bir-
çok kişi tekrar araştırma, tekrar tanış-
ma seansları süresince ihtiyaçları olan 
yardıma ulaşabilmek için aylar harca-
yabiliyorlar. Online psikolog sistemleri 
bu gibi ihtiyaçlara da en uygun çözümü 
sunarak uzman değişimini birkaç daki-

na benzer bir iletişim ortamı da sağlana-
biliyor. Bu nedenle görüşme talebinde 
bulunan kişilerin psikolojik sorunlarına 
çözüm amaçlı olarak bir psikologla yazı-
şacağının bilincinde olmaları gerekiyor.
Online terapiler aynı zamanda ofis ki-
rası, sarf giderleri gibi masrafları da 
içermemesi sebebiyle fiziksel ofislerde 

kaya indiriyor. Online terapiyle yürü-
tülen tedavilerin ne kadar etkili olduğu 
ise merak edilen bir başka konu. Bunu 
anlayabilmek için bazı araştırmalar 
yapılmakta. Sonuçlar umut verici, onli-
ne terapi ile tedavi gören danışanların 
önemli bir bölümü tıpkı yüz yüze terapi 
gibi fayda sağlamakta. Ancak uzmanla-

yapılan terapilere kıyasla çok daha uy-
gun maliyetlerle yapılabiliyor. Örneğin 
seans ücretleri 200-1000 TL arasında 
değişiyor. Klasik psikolojik destek yön-
temlerinde ilk bakışta görülemeyen bir 
diğer problem de çoğu zaman birkaç se-
ans sonra ancak anlaşılabilen, psikolog 
ve danışan arasındaki uyumsuzluk so-

ra göre online terapi hiçbir zaman gele-
neksel terapinin yerini tutamayacak. 
Online terapi almak isteyenlerin dikkat 
etmesi gereken en önemli nokta ise onli-
ne olarak görüşülen kişinin psikolog olup 
olmadığına dikkat etmek, görüşme öncesi 
kendisinden bilgi almak veya internet si-
tesinin güvenirliğinden emin olmak.

      Online terapinin yüz yüze danışmaya 
göre çeşitli avantajları var.

 Özellikle yüz yüze danışmadan 
çekinilen ve kişi için mahrem 
olan konularda online terapi 
kolay bir yöntem olarak 
karşımıza çıkmakta. Örneğin, 
cinsel konulardaki sorunlarla ilgili 
psikolojik danışma, sosyal 
çekiniklik-sosyal fobi 
durumlarında sıklıkla bu başvuru 
yöntemi kullanılmakta. 

- Yine zaman açısından mesai 
saatleri içinde psikoloğa gitme 
fırsatı bulamayan kişiler için bu 
yöntem kolaylık sağlamakta. 

 Ailesi ya da yakınları tarafından 
psikoloğa gitmeye ikna 
edilemeyen kişiler internet 
üzerinden psikologla görüşmeyi 
daha kolay kabul etmekte. Bu 
görüşmeden sonra yüz yüze 
görüşmeyi de kabul oranları 
yükselmekte. 

 Yine bulunduğu yerde istediği 
psikologla görüşme 
fırsatı olmayan kişiler için de 
online terapi kolay erişim imkanı 
tanımakta. Kişi bulunduğu ildeki 
psikologla görüşmek 
istemiyorsa internet aracılığıyla 
istediği psikoloğu tercih etme 
imkânını da yakalayabilmekte.  

 Online terapi canlı psikolojik 
danışmanın diğer branşlara göre 
ilaç gerekmeyen her sorunda 
internet üzerinden çözüm 
üretme imkanı bulunması gibi 
önemli bir avantajı da var. 
Örneğin cerrahi bir konuda genel 
cerrahi uzmanına danışıldığında 
cerrahın hastalığa müdahale 
imkânı internet ortamında 
yoktur ve tedavi için sizi 
kliniğine davet etmekten başka 
yapabileceği fazla bir şey 
yoktur. Oysa online terapide 
direkt müdahale ve yardım 
imkanı internet üzerinden vardır.

ONLINE TERAPİNİN FAYDALARI
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Online terapi almak isteyenlerin dikkat 
etmesi gereken en önemli nokta ise online olarak 
görüşülen kişinin psikolog olup olmadığına dikkat 

etmek, görüşme öncesi kendisinden bilgi almak. 
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Teknolojinin sağlık 
alanında hızla gelişmesi 
en çok obeziteyle 
savaşanlarının yüzünü 
güldürüyor. Obezite cerra-
hisinde son kullanılan 
tekniklerden biri olan tüp 
mide ameliyatı bir diğer 
deyimle kelepçe sayesinde 
çok sayıda kişi eski 
görünümüne kavuşuyor. 
Tüp mide ameliyatı 
yaptıran kişiler arasında 
ünlü isimler de yer alıyor. 
Çok sayıda ünlü isim bıçak 
altına yatarak mide küçül-
tme ameliyatı sonrasında 
zayıfladı. İşte bu teknikle 
zayıflayan ünlüler.
YAZI: BERİL ŞEN   
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MİDE
 AMELİYATIYLA

ZAYIFLAYAN                    
ÜNLÜLER
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AHMET ÇAKAR
KELEPÇE SAYESİNDE 

SPOR YAPTIĞIM 
YILLARA DÖNDÜM
Spor dünyasının ünlü 

ismi eski hakem Ahmet 
Çakar antremanlı yılların 
ardından hızla kilo alınca 

bu yönteme başvurdu. 
Sporu bıraktıktan sonra 
45 kilo aldığını belirten 

Çakar, zaman zaman diyet 
yaptığını ama başarılı 

olamadığını belirtti. 
“Kendim zaten doktorum. 

Baktım kolesterol 
yükseldi, kan yağı sağlıksız 

sınırdaydı. Sonra kelepçe 
ameliyatlarını araştırdım. 

Haberleri izledim, bütün 
kitapları karıştırdım. 

Sonunda karar verdim.”  
1.5 yılda 45 kilo veren 

Çakar, spor yaptığı günlere 
döndüğünü ifade ediyor. 

FATİH ÜREK
AMELİYAT SAYESİNDE 

ŞEKER HASTALIĞINDAN 
KURTULDU

Ünlü şarkıcı Fatih 
Ürek mide küçültme 

operasyonunun ardından 
artık giydiği her şeyin 

ona yakıştığını ve istediği 
vücuda kavuştuğunu 

belirtiyor. Zorlu bir süreçten 
geçtiğini belirten Fatih 

Ürek, hayatında hem 
psikolojik hem de bünyesel 

olarak birçok şeyin iyi bir 
şekilde değiştiğini söyledi. 
Kilolu olduğu zamanlarda 

zor günler yaşayan ünlü 
şarkıcı, operasyondan 

önce günde 15 ilaç 
alırken şu an hiçbir ilaca 
ihtiyaç duymuyor. Ürek, 

operasyonun ardından 
yaşadığı değişim sayesinde 

şeker hastalığından da 
kurtuldu.

HAMDİ ALKAN
MİDESİNİN

YÜZDE 80’İNİ ALDIRDI
Ünlü komedyen Hamdi 

Alkan kilo problemi 
yaşayan ünlüler arasında 

yer alıyordu. Kiloluyken 
büyük zorluklar yaşayan 

Alkan, mide küçültme 
operasyonunun ardından 

4 ay gibi kısa bir süreçte 
44 kilo verdi. Tek zevkinin 

yemek yemek olduğunu 
açıklayan Alkan, dış 

görünüşünden öte sağlığı 
için mide küçültme 

operasyonu yaptırma 
kararı aldığını belirtti. 

Ameliyat sürecini 
iyice araştıran ünlü 

komedyen midesinin 
yüzde 80’nini aldırarak 
doktor kontrolünde 44 

kilo vererek formuna 
kavuştu.

OKAN KARACAN
400 KİLOLUK DEĞİŞİM

Ünlü şovmen Okan 
Karacan da mide küçültme 

ameliyatının ardından 
bir yıl içinde 60 kilo veren 
isimlerden. 1995 ile 2015 

yılları arasında 400 kilo alıp 
veren Okan Karacan, mide 
bypass ameliyatı olduktan 

sonra özgüveninin yerine 
geldiğini ve uykusunu daha 

iyi aldığını belirtti. Ünlü 
şovmen obez hastalığını 
kabul etmesinin hemen 
ardından ameliyat oldu. 

Ameliyattan sonra geçen 
beş haftalık süreçte istediği 

her yiyeceği yemeye 
başladı. Ünlü şovmen acı 

ve tatlı yiyeceklerden 
uzaklaştığını belirterek 

sebze ve yeşilliklere yöneldi. 
Formuna kavuşan Karacan 

operasyonun ardından 
sağlıklı bir yaşam sürüyor.
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HAKAN AYSEV
14 BEDEN KÜÇÜLDÜ 

Ünlü opera ve bale sanatçısı 
Hakan Aysev tüp mide 
ameliyatının ardından 

14 beden birden küçüldü. 
Aysev ameliyatın ardından 

iki kase çorba ve yarım 
köfteyle doyduğunu belirtti. 

12 yaşında bir çocuğun 
midesine sahip olduğunu 

açıklayan Hakan Aysev,  
ameliyatın ardından verdiği 

kilolarla 38-40 beden 
giymeye başladı. Ünlü sanatçı 

4 yaşındaki kızının büyüyüp 
neler yaptığını görmek 

isteğiyle mide küçültme 
operasyonu yaptırma kararı 

aldığını dile getirdi. Aysev,  
mide küçültme operasyonu 
geçirdi. Aysev ameliyattan 

sonra kilolarıyla birlikte 
karamsar düşüncelerini de 

yendiğini belirtti.
Sanatçı, midesini aldırdı.

PELİN ÖZTEKİN
SPORLA VERDİĞİ 

KİLOLARI KORUYOR
Ünlü  tiyatrocu Rasim 
Öztekin’in oyuncu kızı 

Pelin Öztekin, iki yıl 
önce mide küçültme 

operasyonu geçirdi. 
Öztekin ameliyattan 

sonraki süreçte 70 kilo 
vermeyi başardı. İki 

yıldan sonraki süreçte 
formuna dikkat eden 

ünlü oyuncu kendisini 
spora adayarak formunu 

korudu. 70 kilo veren 
Öztekin, 140 kilodan 70 

kiloya düştü. Pelin Öztekin 
mide ameliyatından sonra 

büyük bir azimle kilo 
vermeye devam ediyor.

ASLI ZEN
KIZI SAYESİNDE 

KİLO VERDİ
Ünlü söz yazarı ve 

şarkıcı Aslı Zen bir yıl 
önce mide küçültme 

operasyonu geçirdi. Aslı 
Zen, operasyonun hemen 
ardından 37 kilo vererek 

96 kilodan 59 kiloya düştü. 
Ameliyatı daha önceki 

zamanlarda da yapmak 
istediğini belirten ünlü 

şarkıcı cesaretini bir yıl 
önce topladığını söyledi. 

Aslı Zen, kızının Beyonce 
klibini izledikten sonra 

söylediklerinin ardından 
kilo problemini çözmeye 

karar verdi. Hemen 
ardından ameliyat kararı 
alan şarkıcı operasyonun 
ardından asitli içecekler, 

kızartma ve tatlı yemeyerek 
formunu korumaya devam 

etti.

IŞIN KARACA
ÇOCUKLARI İÇİN 
AMELİYAT OLDU

Ünlü şarkıcı Işın Karaca 
geçirdiği mide küçültme 

ameliyatının ardından 
105 kilodan 65 kiloya 
düştü. Şeker, tansiyon 

ve tiroid hastası olan 
Karaca, mide küçültme 

operasyonunun ardından 
sağlığına kavuşan 

isimlerden. Karaca 
ameliyattan sonraki ilk 

hafta sadece ayran ve 
tavuk suyuna benzer sıvı 

besinlerle beslendi. Katı 
yiyecekleri özlediğini 
söyleyen ünlü şarkıcı 

Işın Karaca, ameliyattan 
sonra kola gibi içecekleri 

içmediğini belirtti. Karaca, 
bu ameliyatı güzellik 

için değil çocuklarının 
kendisini sağlıklı görmesi 
için yaptırdığını ifade etti.



TEKNOSA, 7-16 yaş aralığındaki 
çocukların dijital mecralarda ka-
muoyuna açık olarak paylaştığı 1 
milyon 600 bin datayı inceleyerek bir 
araştırmaya imza attı. Yapılan 
araştırmaya göre yeni nesil yani Z 
kuşağının tercihi YOUTUBE’dan yana.
YAZI: BERİL ŞEN   
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D
ijital Topuklar, Türkiye’nin 
ilk ve tek dijital kadın zir-
vesi. Blog, YouTube, Face-
book, Instagram ve diğer 
tüm sosyal mecralardaki 

içerik üreticilerini, ajansları, marka 
temsilcilerini ve uzmanları bir araya 
getiren Dijital Topuklarda her sene, 
kaliteli ve özgün içerik, ticari etik, 
dijital feminizm, dijital gençlik, dijital 
girişimcilik gibi konular ele alınıyor. 

TERCİH EDİYOR
ZKUŞAĞI YOUTUBE
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bir dil kullanıyor. Çocukların ileti-
şim içeriklerini kimin yönlendirdiği 
konusunda ise bir eşitlik söz konusu. 
Çocuklar, kendi içeriklerini üret-
mekte istekli olduğu kadar, aileler 
de aynı oranda onlara destek oluyor. 
Çocukların yüzde 37’si içerik konu-
larını kendi üretirken, yüzde 37’si 
de ailesinden destek alıyor. Geriye 

na etkisi. Dijitalleşme, davranış 
biçimlerini değiştiriyor. Yüz yüze 
iletişimi kısıtlı hale getiren dijital 
dünya, yüzde 30 oranında çocuk-
ların sosyallik durumunu olumsuz 
etkilerken, çocukların gelişimi ve 
eğitimine olumlu katkısı ise yüz-
de 37 olarak belirleniyor. Dijital 
dünya, okul hayatına yüzde 22 etki 

kalan yüzde 26’sı ise bu işi profesyo-
nel olarak yapan kişiler tarafından 
yönlendiriliyor.

Dijital dünya 
gelişimi olumlu etkiliyor
Araştırmanın en dikkat çekici so-
nuçlarından birisi ise dijital dün-
yanın çocukların sosyal hayatı-

ederken, bu dünyanın aile içi ileti-
şim ve kültürel değişimlere etkisi 
yüzde 11 olarak görülüyor. Yetiş-
kinler, dijital dünyada aktif olan 
Z kuşağına dair endişe ve kaygıla-
rını da sıklıkla paylaşıyor. Dijital 
ortamda “çocukların kullanılması” 
olarak tabir edilen yabancılar ile 
kontrol dışı iletişim, yüzde 77 ora-

nıyla en fazla paylaşım alan konu 
olarak göze çarpıyor. Siber zorbalık 
olarak adlandırılan, dijital ortam-
da psikolojik etkileme durumu ise 
ebeveynler arasında yüzde 13 ile 
yine en çok konuşulan konular ara-
sında. Bağımlılık tehlikesi ise genel 
kanının aksine yüzde 10 oranla son 
sıralarda yer alıyor.

Bu yıl Kasım ayında ikincisi düzenle-
nen Dijital Topuklar Zirvesi’nde yine 
birbirinden ilginç konular ele alındı. 
Onlardan biri de ‘Z kuşağına Hitap Et-
menin İncelikleri’ başlıklı sunumdu. 
Oturumun sponsoru olan TEKNOSA, 
7-16 yaş aralığındaki çocukların 
dijital mecralarda kamuoyuna açık 
olarak paylaştığı 1 milyon 600 bin 
datayı inceleyerek bir araştırma-
ya imza attı. TEKNOSA’nın yaptığı 
araştırma ışığında, oturumda diji-
tal dünyada çocukların varlığı, ilgi 
alanları, iletişim biçimleri ve güven-
liği ele alındı. Teknosa Pazarlama ve 
Strateji Direktörü Ayşegül Bahçıva-
noğlu, Z kuşağının dijital dünyadaki 
tercihlerini, davranışlarını ve yetiş-
kinlerin Z kuşağına bakışını sosyal 
dinleme metoduyla analiz ettikleri-
ni aktarıyor. 

Z  kuşağının yüzde 97'si youtube'da
Yapılan araştırmaya göre, dijital dün-
yanın içinde doğup orada yetişen 
Z kuşağı, yüzde 97 oranı ile en çok 
YouTube’da varlık gösteriyor. Kendi 
yaşıtlarının günlük hayatını yakın-
dan takip eden bu nesil, günün trend-
lerine uygun olarak eğlenceli videolar 
üreten kanallara abone oluyor ve sev-
dikleri oyunların videolarını izliyor. 
Dijital dünyada çocukların konuştuğu 
konuların başında yüzde 38 ile oyun 
başlığı gelirken, bu oran çocuğun oyun 
karakterleri ve oynadığı oyunlardan 
ne kadar etkilendiğinin de göster-
gesi olarak dikkat çekiyor. Z kuşağı-
nın diğer ilgi alanları ise yüzde 34 ile 
trendleri ve gündemi takip ettikleri 
Vlog’lar, yüzde 19 ile yaşıtlarının gün-
delik aktiviteleri, yüzde 6 ile oyun-
caklar ve yüzde 3 ile çocuk kanalları 
olarak sıralanıyor.
Teknosa araştırmasında, Z kuşağı-
nın iletişim ve konuşma dilinde öne 
çıkan özelliklerini de ortaya çıkar-
mış. Buna göre fenomenlerin yüzde 
35’i spontane ve mizahi bir iletişim 
tonu tercih ederken, sırasıyla yüzde 
28’i heyecanlarını belli eden, yüzde 
25’i ikili konuşma şeklinde, yüzde 
6’sı bilgilendirici ve yüzde 6’sı ise 
arkadaşlarıyla konuşur gibi samimi 
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Oyunlar: 
yüzde 38 (9-16 yaş arası)
Vlog: 
Yüzde 34 (8-16 yaş)
Sosyal hayat: 
yüzde 19 (7-13)
Oyuncak: 
yüzde 6 (2-12)
Çocuk Kanalları: 
yüzde 3 (7-12)

DİJİTAL DÜNYANIN 
SOSYAL HAYATA ETKİSİ



G
ündemin baş döndüren bir 
hızla değiştiği bir yılı daha 
sayılı günlerle geride bı-
rakmaya hazırlanıyoruz. 
Her gün milyonlarca kişi-

nin duygu ve düşüncelerini paylaştı-
ğı Twitter, gündemin nabzını tutan 
en iyi mecra olarak, her yıl olduğu 
gibi 2017’de de Türkiye gündemine 
damga vuran “en” leri değerlendir-
di. Twitter’ın verilerine göre, bu yıl 
Türkiye’de en çok Beşiktaş konuşu-
lurken en çok bahsi geçirilen hesap 
11.7 milyon takipçiye sahip olan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
ait resmi hesap @RT_Erdogan oldu. 
Cumhurbaşkanını, Başbakan Binali 
Yıldırım’ın 1.1 milyon takipçiye sahip 
resmi hesabı @TC_Basbakan izledi.

2017’de Beşiktaş Twitter’ı konuşturdu
Beşiktaş gerek Türkiye Süper 
Ligi’nde üst üste ikinci şampiyon-
luğunu kazanmasıyla gerekse de 
Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tura li-
der olarak yükselen ilk Türk takımı 
olmayı başarmasıyla Twitter’da en 
çok konuşulan futbol takımı olmayı 
başardı. Beşiktaş’ın Pepe, Medel ve 
Negredo gibi kariyerli oyuncuları 
transfer ederken başlattığı “Come To 
Beşiktaş” akımı da videolarla birlikte 
dünya ve Türkiye’de milyonlarca in-

Türkiye’de ve dünyada yaşanan 
depremler Twitter’a da yansıdı
Bu sene Türkiye’de ve dünyada yaşa-
nan ve insan hayatını büyük ölçüde 
etkileyen depremler, yaşanan her 
olayın eş zamanlı konuşulduğu sosyal 
platform olan Twitter’da da konuşul-
du. Eski milletvekili Melda Onur’un 
Haziran ayında İzmir’de yaşanan dep-
remi iki saat öncesinden adeta “haber 
veren” Tweet’i, Twitter kullanıcıları 
tarafından büyük ilgi gördü. Farklı kı-
talar ve ülkelerde yaşanan depremler-
le birlikte, Türkiye’de de bu sene sıkça 
meydana gelen bu doğa olayı sebebiyle, 
Twitter’da haber alanında en çok konu-
şulan ikinci hashtag deprem oldu.

sana ulaşıp gündem oldu. Beşiktaş’ın 
ardından en çok etkileşime geçilen 
futbol takımı Galatasaray olurken, 
onu ezeli rakip Fenerbahçe izledi. 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun res-
mi Twitter hesabı ise Twitter kulla-
nıcılarının en çok etkileşime geçtiği 
bir diğer kurum oldu.

Türkiye’nin Twitter’da favori 
ikilisi Elçin Sangu ve Barış Arduç
Twitter Türkiye’de 2017 yılında ün-
lüler dünyasında en çok konuşulan 
isim skandallarıyla ünlü, genç şarkıcı 
Justin Bieber oldu. Kanadalı şarkıcı 
Justin Bieber, hem en çok konuşulan 
hesap hem de en çok konuşulan hash-
tag oldu. Şarkıcıyı, en son Ateşböceği 
dizisinde rol alan ünlü oyuncu Seçkin 
Özdemir izledi. Bu yıl gönüllerin fa-
vori ikilisi olan Elçin Sangu ve Barış 
Arduç, Twitter kullanıcılarının da 
gündemindeydi. Twitter kullanıcıla-
rı bu sene ünlüler dünyası içinde en 
çok Elçin Sangu ve Barış Arduç’un 
resmi Twitter hesaplarıyla etkileşi-
me geçti. AHBAP girişimiyle dikkat 
çeken ve ihtiyaç sahiplerine yardım 
sağlayan Haluk Levent bu ikiliyi ta-
kip eden isim oldu. En çok etkileşime 
geçilen diğer isimlerin arasında ise 
Kısmetse Olur yarışmacıları, Demet 
Akalın ve Zayn Malik bulunuyor.

1.   Beşiktaş
2.   Kısmetse Olur
3.   Seçkin Özdemir
4.   Türkiye
5.   Elçin Sangu

Hesap:
1.   RT_Erdogan
2.   TC_Basbakan
3.   tcbestepe
4.   DrRecepAkdag
5.   naci_agbal

2017’DE TÜRKİYE’DE 
EN ÇOK KONUŞULAN İLK 
5 HASHTAG VE HESAPLARI

2017’DE TWITTER’DA 

EN ÇOK 
BEŞİKTAŞ KONUŞULDU
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BEŞİKTAŞ KONUŞULDU

Twitter’ın 2017 verilerine göre 
Türkiye’de bu sene en çok 

konuşulan hashtag Beşiktaş 
oldu. Türkiye’de en çok 

konuşulan Twitter hesabı ise, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’a ait resmi hesap @
RT_Erdogan oldu.



T
ürkiye, son 15 yılda havacı-
lık sektöründe atağa kalka-
rak, iç hatlarda Avrupa’nın 
en hızlı büyüyen ülkesi oldu. 
Bu dönemde hem havalima-

nı hem de yolcu sayısı katlanarak arttı. 
Bu kapsamda, 2003’te 26 olan aktif ha-
valimanı sayısı 55’e çıkarken, terminal 
kapasitesi de bu yıllar arasında 55 mil-
yondan (yolcu/yıl) 258 milyona yükseldi. 
Sözkonusu dönemde büyük gövdeli uçak 
sayısı 162’den 518’e, havayolu koltuk sa-
yısı ise 27 bin 599’dan 97 bin 702’ye ulaştı. 
Diğer önemli artış da yurt dışı uçuş nok-
talarında görüldü ve 60 olan uçuş nok-
tası 15 yılda 296’ya çıktı. Sektörün ciro-
su 2,2 milyar dolardan 21 milyar dolara 
yükseldi. Havayolu sektöründeki büyü-
me, istihdama da olumlu yansıdı ve 65 
bin olan çalışan sayısı, 200 bini buldu. 

2 merkezden 26 noktaya
2003 yılında iç hatlarda 2 merkezden 
26 noktaya uçuş gerçekleştiren milli 
bayrak taşıyıcımız THY, bugün bu sa-
yıyı 7 merkezden 55 noktaya çıkardı. 
2003 yılında, sektördeki serbestleşme 
ile birlikte THY dışında, Pegasus, Sun 
Express, Atlas Jet, BoraJet ve Onur Air 
gibi havayolu şirketleri de iç hatlarda 
uçmaya başladı. Böylece sektörün bü-
yümesinin önü açıldı. Tablo rakamlara 
da yansıdı. 2003’te 51 ülke 60 noktaya 
uçuş yapılabilirken, bugün 119 ülke 
296 noktaya uçulabiliyor. Sektördeki 
büyüme ile birlikte THY, dünyada en 
fazla ülkeye uçan havayolu şirketi un-
vanına sahip oldu. 

Yeni terminal binaları geliyor
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı, havayolu sektörünün gelişmesi 
için yeni terminal binalarını bir bir hiz-
mete açmak için çalışıyor. Bu kapsamda; 
Balıkesir Merkez Havalimanı, Kapadok-
ya Havalimanı, Kahramanmaraş Hava-
limanı, Gaziantep Havalimanı ve Muş 
Havalimanı’nın yapımı devam ediyor. 
Yeni havalimanı olarak İzmir Çeşme Ala-
çatı ve Batı Antalya Havalimanları plan-
lanırken, yapımı ve çalışmaları devam 
eden havalimanları ise şöyle:”İstanbul 
Yeni Havalimanı, Tokat Yeni Havalimanı, 
Rize-Artvin Havalimanı, Yozgat Havali-
manı, Karaman Havalimanı, Bayburt-Gü-
müşhane Havalimanı.”

2003 yılında iç hatlarda 
serbestleşmenin başlamasıyla, 
Türkiye, havacılık sektörü 
özellikle iç hatlarda Avrupa’nın 
en hızlı büyüyen ülkesi oldu. 
2003-2017 yılları arasında yolcu 
sayısı 55 milyondan 258 
milyona çıktı. Sektörün cirosu 
da 2,2 milyar dolardan 21 
milyar dolara yükseldi. 

İÇ HATLARDA AVRUPA’NIN

/HAVAYOLLARI /HAVAYOLLARI
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EN HIZLI 
BÜYÜYEN ÜLKESİ 

TÜRKİYE



F
orrester Consulting’in Ex-
perian için gerçekleştirdiği 
araştırmaya göre, Türkiye’de-
ki şirket yöneticilerinin yüz-
de 90’ı, müşteri deneyiminin 

iyileştirilmesine öncelik veriyor. Bu 
oran, EMEA (Avrupa, Afrika, Ortado-
ğu) bölgesi ülkeleriyle aynı seviyeler-
de bulunuyor. Yüzde 87’lik bir kesim 
ise gelecek 12 ayda ürün ve hizmetle-
rini rakiplerden farklılaştırmak iste-
diklerini belirtiyor. Türk şirketlerinin 
yüzde 87’si, 2018’de coğrafi olarak bü-
yümeye öncelik vermeyi hedeflerken, 
yüzde 57’si müşteri hizmet maliyetle-
rinde, yüzde 60’ı müşteri kaybında ve 
yüzde 50’si ise tahsilat maliyetlerinde 
son 12 ayda artış olduğunu belirtti.

Dolandırıcılıkla mücadelede 
Avrupa’nın gerisindeyiz
Experian Türkiye Genel Müdürü Meh-
met Bozacıoğlu, Türk şirketlerinin 
sadece yüzde 17’sinin dolandırıcılıkla 
mücadelede kullandıkları veri kay-
naklarının güncel olduğunu, buna 
karşılık bu oranın Avrupa’nın diğer ül-
kelerinde yüzde 31 olduğunu belirtti 
ve sözlerine devam etti; “Türk şirket-
lerinin yüzde 50’ye yakın kısmı, tüm 
müşteri işlemlerinde gerçek zamanlı 
bir görünürlüğe sahip olduklarını be-
lirtirken, bu oran EMEA bölgesinin 
diğer ülkelerinde yüzde 33 civarında 
yer alıyor. Türkiye’deki şirketlerin 
yaklaşık üçte ikisi, dolandırıcılık iş-
lemlerinde son 1 yılda artış olduğunu 
belirtirken, internet üzerinden yapı-
lan dolandırıcılığın maliyeti de yüzde 
47 artışla son 12 ay içinde yükseliş 
kaydetti. Türk şirketleri, dolandırıcılı-
ğı önleme amaçlı yapılan kontrollerde 
müşterilerinin bu durumdan etkilen-
memesini istiyorlar. Bu doğrultuda, 
yaklaşık yüzde 60’lık kısım, gelecek 
1 yıl boyunca daha fazla pasif kimlik 
doğrulama yöntemleri uygulamayı 
planladıklarını belirtiyor.”

Şirketlerin önündeki 
en büyük engel dolandırıcılık
Şirketlerin ticari önceliklerini ger-
çekleştirmekteki en büyük engelin 
dolandırıcılık olduğunu belirten Boza-

cıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “EMEA 
bölgesindeki diğer ülkelere paralel 
olarak, Türk şirketlerinin sadece yüzde 
27’si dolandırıcılığın şirket genelinde-
ki etkilerini tam olarak anladıklarını 
belirtirken, üçte birinden azı, dolandı-
rıcılığın karmaşık yapısıyla kolaylıkla 
baş edebildiklerini söylüyor. Bu oran 
Avrupa’nın diğer ülkeleriyle büyük öl-
çüde aynı seviyelerde seyrediyor. Türk 
şirketlerinin yüzde 90’ı dolandırıcılığın 
ne zaman gerçekleşeceğinin daha doğru 
tahmin edilmesini sağlayan önlemle-
re yöneldiklerini belirtiyorlar. Bu oran 

belirtiyor. Bu şirketlerin yüzde 93’ü, ge-
lecek 12 ay içinde büyük veri teknolo-
jilerine yatırım yapmayı planlıyor. An-
cak bugün bile, şirketlerin karar alma 
yetkisine sahip yöneticilerinin yüzde 
48’i hala gerçek verilere güvenmekten 
çok ‘içgüdülerine’ veya ‘kanaatlerine’ 
güvendiklerini ifade ediyorlar.
Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin 
yüzde 83’ü, gelecek 12 ay içinde müş-
teri kazanmaya yönelik karar alma sü-
reçlerinde otomasyondan yararlanma-
yı planlıyor. Bu yöneticilerin yüzde 60’ı, 
aynı zamanda yüksek riskli alacakların 

EMEA bölgesinin diğer ülkelerinde ise 
yüzde 73 seviyelerinde seyrediyor.”
Türkiye’de karar alma yetkisine sahip 
yöneticiler, hızla gelişen dijital ekono-
miye ayak uydurmanın önemini an-
lamış durumdalar. Ancak Türkiye’de 
şirketlerin sadece yüzde 43’ü veri ve 
analitik yöntemleri kullanma konu-
sunda, yüzde 47’si ise yasalara uyum 
süreçlerinde vizyonlarını hayata ge-
çirmekte güçlük çekiyor. Ayrıca Tür-
kiye’deki şirketlerin çoğunluğu (%90) 
ileri düzey analitik yetkinliklere sahip 
olmanın kritik bir öncelik olduğunu 

yönetiminde de otomasyondan fayda-
lanmayı planlıyor. Diğer EMEA ülkele-
rindeki kuruluşlarla aynı doğrultuda 
olmak üzere, Türkiye’deki şirketler oto-
masyona, pazarlama hızını artırmak, 
müşteri ilişkilerini korumak, çapraz ve 
yukarı satış fırsatlarını arttırmak ve 
tahsilat maliyetlerini azaltmak için iç 
görülerin hızla uygulanmasını sağlayan 
bir olanak gözüyle bakıyorlar.

Experian
Dünyanın lider bilgi hizmetleri şir-
keti Experian, yeni bir ev ya da araba 

almak, çocukları üniversiteye gön-
dermek ya da yeni müşterilerle işleri 
büyütmek gibi hayatın en büyük an-
larında, tüketicilerin ve müşterileri-
nin kendi verilerini güvenle yönet-
melerini sağlar. Bireylerin kendi mali 
durumlarını kontrol altına almalarını 
ve finansal hizmetlere erişimlerini 
sağlayan Experian, iş dünyasının daha 
etkin kararlar almasına ve büyümesi-
ne, kredi veren kuruluşların sorumlu 
kredilendirme yapmasına, kuruluşla-
rın kimlik hırsızlığını ve dolandırıcılık 
suçunu engellemesine destek olur.

Forrester araştırmasına göre, 
Türkiye’deki şirketlerin yaklaşık 
yüzde 60’ı, dolandırıcılık 
işlemlerinde son 12 ayda artış 
olduğunu belirtti. İnternet 
üzerinden gerçekleştirilen 
dolandırıcılığın maliyeti 
yüzde 47 artış gösterdi.

İNTERNET 
DOLANDIRICILIĞININ 
MALİYETİ 

YÜZDE 
47 ARTTI
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SONY’NİN AKILLI ROBOT KÖPEĞİ
Sony, ilginç bir robot projesi ile 
karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Akıllı 
ev özellikleri sunması beklenen robot 
köpek, 90’lı yılların sonunda Sony 
tarafından tanıtılan AIBO robotunu 
anımsatıyor. Robot köpek, gelişmiş 
hareket kabiliyetleri ve internet 
bağlantısına sahip olacak. Sahip 
olduğu akıllı ev özellikleri sayesinde 
nesnelerin internetine bağlı diğer 
ev aletlerini de kontrol edebilecek. 
90’lı yıllarından sonundan itibaren 
2006 yılına kadar hayatına devam 
eden Sony’nin ilk akıllı köpeği olan 
AIBO, 2 bin 500 dolar fiyat etiketi 
ile satışa sunulmuştu. AIBO yüksek 
fiyat etiketi nedeniyle yüksek satış 
rakamlarına ulaşamasa da toplamda 
150 bin adet satılmayı başardı. 
Sony’nin robot köpeğinin sahip 
olması beklenen bir diğer özellik 
ise akıllı hoparlör özelliği… Robot 
köpek, bu sayede günümüzün 
popüler masaüstü hoparlörleri olan 
Amazon Echo ve Google Home’a 
da rakip olacak.

/İNOVASYON

G
elişmiş hareket kabiliyetleri ve 
internet bağlantısıyla ev aletlerini 
kontrol edebilen robot köpekler, 
tasarımcıların işlerini kolaylaştı-
ran 3D görsel kütüphaneler, en-

gellerden kaçınabilen sürücüsüz otomobil 
sistemleri, kıyafetleri üzerinizde sanal ola-
rak denedikten sonra alışveriş yapabilme-
nize olanak sağlayan yeni nesil sistemler… 
Tüm bu veriler, endüstriyel tasarım ve ilerli 
teknolojinin geleceği nasıl şekillendirdiği-
ne yönelik somut veriler sunuyor.
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YARINI 
HAYAL ETMEK İÇİN 

BUGÜNÜ 
GÖZLEMLEMEK 
GEREKİYOR

Hazır giyimden 
otomotive, endüstriyel 
tasarımdan güvenliğe 
kadar geleceğe yön 
verecek teknolojik 
atılımların tohumları 
bugünden atılıyor.
YAZI SELİN AKGÜN

ELEKTRİK İLE 
ÇALIŞAN VESPA ELETTRICA 
İtalyan motorlu araçlar üreticisi Pioggo 
Group’un vazgeçilmez scooter’ı Vespa, ‘Vespa 
Elettrica’ isimli yeni bir ürün üzerinde çalışıyor. 
2018’de piyasaya sürülmesi beklenen Vespa 
Elettrica ile sürücüler, saatte 100 km hıza 
ulaşabilecek. Scooter’ın fiyatı ise henüz belli 
değil. 4 saatte şarj edilebilen pilin kullanım 
ömrünün 10 yıl kadar (veya  yaklaşık 50 bin-70 
bin km) olması  bekleniyor. Pil, şarj kablosunun 
koltuk bölmesinden çekilerek normal bir duvar 
prizine veya toplu şarj istasyonuna takarak 
da şarj edilebiliyor. Öte yandan Piaggio Group, 
Elettrica’nın benzinle de çalışabilecek olan 
hibrit bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Elettrica 
X, saatte yaklaşık 200 km hıza ulaşabilecek. 
Vespa, Bluetooth hoparlör ve mikrofon ile 
donatılmış özel bir kask üzerinde de çalışıyor. 
Ayrıca, bir ‘Vespa Elettrica’ uygulaması ile 
kullanıcıların scooter’a Bluetooth üzerinden 
bağlanmalarına olanak tanınacak. Böylece 
scooter üzerinde mesajlar ve gelen telefon 
çağrıları alınabilecek. Uygulama aynı zamanda, 
scooter’ı bir harita üzerinde bulabilmeyi de 
sağlayabilecek. Vespa Elettrica’nın hedef kitlesi 
yine aracı şehirde kullanmak isteyen kadınlar. 
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MICROSOFT’UN KARMA 
GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ: HOLOLENS
Yaklaşık 3 yıl önce karşımıza çıkan Microsoft’un 
karma gerçeklik gözlüğü HoloLens, Türkiye de 
dahil olmak üzere toplamda 29 ülkede satışa 
çıkıyor. Yeni versiyonunu önümüzdeki yıl 
tanıtması beklenen HoloLens, şu an için sadece 
10 ülkede satışa sunulmuş durumda. Otomobil 

üretiminden cerrahi operasyonlara kadar farklı 
aşamalarda test edilen HoloLens, Türkiye dışında 
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, 
Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, 
İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, 
Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, 
Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre’de 

de satışa çıkıyor. Microsoft’un bu hamlesiyle 
toplamda 39 ülkede satışta olacak olan karma 
gerçeklik gözlüğü HoloLens’in ülkemizde ne 
zaman satışa çıkacağı ve fiyat etiketi konusunda 
herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Geliştiriciler için ve 
ticari amaçlı olmak üzere iki farklı pakete sahip 
olan HoloLens’in ABD’deki fiyatları ise geliştirici 
kiti için 3 bin, ticari amaçlı sürüm için ise 5 bin dolar.

TASARIMCILAR İÇİN 3D 
GÖRSEL KÜTÜPHANE: POLY
Google, kullanıcıların 3D ürünleri indirebilecekleri 
platform Poly’yi duyurdu. Platformda tasarımcı 
ve yazılımcılara binlerce görsel ücretsiz sunuluyor. 
Üstelik Poly, 3D alanda resim yapmayı sağlayan Tilt 
Brush ve Blocks ile entegre edilebiliyor. Bu sayede 

kullanıcılar ihtiyaçlarına göre istedikleri görsele rötuş 
atabilip yeni bir görünüm kazandırabiliyorlar.VR, 
ARCore ve hatta Apple’ın ARKit için içerik oluşturan 
geliştiricilere yönelik tasarlanan Poly, kullanıcıların 
3D nesneleri taramasına, keşfetmesine ve 
indirmesine olanak sağlayacak gibi görünüyor. 
Poly, içerik oluşturucular için bir kütüphane 

görevini üstlenmenin yanı sıra mobil cihazlar ve 
masaüstü tarayıcılarıyla ilgilenecek herkes için 
bir platform olabilir. Platform, ‘keşfet’ sekmesi 
ile doğadan sanata birçok kategoride arama 
yapılmasına izin veriyor. Öğeler ayrıca GIF olarak 
paylaşılabildiği gibi Cardboard  veya Daydream 
View aracılığıyla VR olarak görüntülenebiliyor.

SÜRÜCÜSÜZ MİNİVAN AİLELER 
TARAFINDAN TEST EDİLİYOR
Google’ın çatı şirketi Alphabet’in sürücüsüz 
otomobil teknolojilerine yoğunlaşan alt 
şirketlerinden biri olan Waymo’nun sürücüsüz 
minivanının iç görselleri ilk kez paylaşıldı. Daha 
önce dış tasarımı ile ilgili görselleri ve videoları 

paylaşılan Waymo’nun minivanı içinde pek çok 
teknoloji barındırıyor. Kenara çekme, sürüşe 
başlama, yardım ve otomobili kilitleme tuşlarına 
sahip olan sürücüsüz minivanın kontrol panelinin 
üzerinde kamera da bulunuyor. Ekran üzerinden 
varış noktasına ulaşmak için kalan süreyi ve 
trafik ışıklarını da takip edebiliyorsunuz. Yol 

hakkında da çeşitli bilgiler sunan Waymo’nun 
sürücüsüz minivanı, yolların kaç mil hız sınırına 
sahip olduğunun yanı sıra yolda herhangi bir 
çalışma olup olmadığını da paylaşıyor. Arizona 
eyaletinin Phoenix şehrinde test sürüşlerine 
devam eden Waymo, geçtiğimiz Nisan ayında 
bu yana özellikle aileler tarafından test ediliyor.

LOGITECH’TEN SANAL 
GERÇEKLİK KLAVYESİ KİTİ
Özellikle geliştirdiği oyun ekipmanları ile dikkat 
çeken Logitech, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri 
ile yazı yazmak isteyenlerin imdadına yetişiyor. 
HTC’nin sanal gerçeklik gözlüğü olan HTC Vive 
için bir klavye kiti üzerinde çalışan Logitech, 
Vive’ın resmi blogu üzerinden Logitech Bridge 

SDK klavye kitini tanıttı. İçinde Logitech G oyun 
klavyesi, Vive Tracker ve aksesuarları birbirine 
bağlamaya yarayan bir aparat ile gelen Logitech 
Bridge SDK, 150 dolarlık bir fiyat etiketine 
sahip. Klavye ile Vive Tracker’ı bağladığınız anda 
devreye giren Logitech yazılımı, klavyenin 3D 
modellemesini HTC Vive’a aktarıyor. Sanal 
gerçeklik oyunlarından çok klavye desteğine 

sahip olan sanal gerçeklik uygulamaları ile 
kullanılabilecek olan Logitech Bridge SDK, 
3D model üzerinde istediğiniz tuşların yerini 
değiştirmenize ve kısa yollar oluşturmanıza da 
olanak tanıyor. HTC Vive’ın SteamVR yazılımı 
tarafından desteklenen uygulama ve oyunlarda 
kullanılabilecek olan Logitech Bridge SDK, 
geliştiriciler için ön sipariş sürecine de başladı.



/İNOVASYON/İNOVASYON

ENGELLERDEN KAÇINABİLEN 
SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL SİSTEMİ: CALLIE
Dünyanın önemli otomobil üreticilerinden 
olan Fransa merkezli Renault, engellerden 
kaçınabilen sürücüsüz otomobili sistemi 
olan Callie’yi görücüye çıkardı. Yüksek 
hızlarda bile karşısına çıkan engellerden 
kaçınabilmesi ve hızlı manevra yapabilmesi 

ile dikkatleri çeken Callie hakkında oldukça 
detaylı bir video paylaşan Renault, biraz geç 
de olsa Callie ile sürücüsüz otomobil yarışına 
katılmış oldu. Callie sistemini kullanmak 
için tamamen elektrikli otomobili olan Zoe 
modelini modifiye eden Renault, sürücüsüz 
otomobil teknolojisini Open Innovation Lab ve 
Stanford Üniversitesi’nin iş birliği sonucunda 

geliştirdi. Sürücüsüz otomobil teknolojileri için 
Nissan ve Mitsubishi markaları ile stratejik bir 
iş birliğine de giden Renault, 50 farklı model 
üzerinde farklı otonom seviyelerde testler 
yapıyor. Nissan ve Mitsubishi ile birlikte 2020 
yılına kadar toplamda 10 sürücüsüz otomobil 
modeli üretmeyi hedefleyen Renault, Callie 
sistemi ile başarılı bir başlangıç yaptı. 

SPOTMINI EV VE 
OFİSLERDE KULLANILACAK
Alphabet tarafından SoftBank’a 
satılan Boston Dynamics, paylaştığı 
bir video ile köpek şeklindeki 
robotu olan SpotMini’yi görücüye 
çıkardı. İlk olarak geçtiğimiz yılın 
Haziran ayında karşımıza çıkan 
SpotMini, zaman içinde büyük 
bir tasarım değişikliği yaşamış. 
SpotMini, elektrik ile çalışıyor. 
Sarı ve siyah renklerinin hakim 
olduğu bir tasarıma sahip olan 
yeni SpotMini, eski versiyonuna 
oranla çok daha iyi görünüyor. 
SpotMini’nin eski versiyonunda 
üst tarafta bulunan ekstra bir 
kol mevcuttu. Ekstra kolun yeni 
versiyonda olmaması, SpotMini’nin 
önemli yeteneklerinden birinin 
kaybolmasına neden olabilir. 
SpotMini, eski versiyonda bulunan 
kol sayesinde çeşitli eşyaları taşıma 
gibi özelliklere sahipti. Özellikle 
ev ve ofis kullanımı için geliştirilen 
SpotMini’nin ne gibi yeteneklere 
sahip olduğu merak konusu…

AMAZON PRIME 
WARDROBE  İLE SANAL ŞIKLIK
Yakın zamanda üzerinize tam uyan, 
size özel dikilmiş kıyafetleri internetten 
sipariş etmeniz mümkün olacak. Online 
alışveriş devi Amazon, üç boyutlu 
vücut taraması yapan Body Labs adlı 
firmayı satın aldı. Firma, geliştirdiği 
tarayıcı ile insan vücudunun sabit ve 
hareketli olarak üç boyutlu sayısal halini 
çıkarabiliyor. Böylece vücudunuzu üç 
boyutlu olarak bir kez tarattıktan sonra 
beğendiğiniz kıyafetleri sanal olarak 
deneyebilir ve üzerinizde nasıl duracağını 
görebilirsiniz. Amazon’un Prime 
Wardrobe hizmeti, istediğiniz kıyafetleri 
sipariş etmenizi ve istediklerinizi seçip 
istemediklerinizi ücretsiz olarak geri 
göndermenizi sağlıyor. Echo Look 
cihazı ise yarı profesyonel fotoğraflarınızı 
çekebiliyor. Sizi izleyen kamera, sesli 
komutunuza uyarak istediğiniz zaman 
fotoğrafınızı çekiyor. Üç boyutlu tarama 
özelliği kazanmış bir Echo Look ile 
ölçülerinize uygun kıyafetleri seçebiliyor, 
sanal olarak deneyebiliyor ve hoşunuza 
giderse sipariş edebiliyorsunuz. 

VÜCUDUN İÇİNİ 
GÖREBİLEN KAMERA
Edinburg ve Heriot-Watt 
üniversitelerinden bilim insanları, 
Prof. Kev Dhaliwal’in öncülüğünde, 
20 cm kalınlığındaki dokuların ardında 
bulunan ışık kaynağını görebilen bir 
kamera geliştirdi. Kamera sayesinde 
endoskopi ya da ameliyat sırasında 
kullanılan cihazların ucundaki küçük 
ışık kaynağının vücudun tam olarak 
neresinde olduğunu görmek mümkün 
olabiliyor. Kamera, ışık kaynağından 
yayılan fotonları ve bunların vücuttan 
geçme süresini tespit edebiliyor. 
Böylece endoskopun tam olarak 
nerede olduğunu anlayabiliyor. 
Geleneksel yöntemlerde sonda 
vücuda yerleştirildikten sonra 
hekim, sondanın doğru yönde 
gidip gitmediğinden emin 
olamayabiliyor. Bu gibi durumlarda 
X-ray cihazlarından faydalanıyor. 
Ancak bu da hem süreci yavaşlatıyor 
hem de zahmetli oluyor. Geliştirilen 
kamera taşınabilir olduğu için hastanın 
yatağında kullanmak da mümkün.
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EN HAVALI 

SUV CITROEN 
C3 AIRCROSS 

BAYİLERDE

/OTOMOTİV/OTOMOTİV

2
013 yılında Türkiye 
pazarında sadece 9 bin 
adet satılan B SUV mo-
delleri, günümüzde bu 
satışı iki kattan fazla 

yükselterek 20 bin adetli rakam-
lara ulaştı. Her geçen yıl daha da 
büyüyen pazara birbiri ardına yeni 
modeller ekleniyor. Sınıfın en yeni 
oyuncusu ise Fransız Citroen’den 
geldi. Şık hatları ve zengin donanı-
mıyla yollara çıkmaya hazırlanan 
C3 Aircross ile Citroen, pazardaki 
konumunu daha da güçlendirmeyi 
hedefliyor.

Aracın dikkat çeken detayları
Citroen C3 Aircross, 2.60 metrelik dingil 
mesafesiyle segmentinin en geniş iç me-
kan özellikleri sayesinde arkada geniş diz 
mesafesi sunuyor. Sınıfının en yüksek ta-
vanlarından birini sunarak ön ve arkada 
en yüksek baş mesafesine sahip. 150 mm 
öne-arkaya kaydırılabilen arka koltuklar 
ve 60/40 yatırılabilen sırtlıklar konforu 
yükseltiyor. Araç, 28 cm’lik göz hizası ile 
de yüksek sürüş konumuna sahip. Seg-
mentindeki en geniş bagaj hacmi olan 
410 litrelik bagaj, koltuk sırtlıklarının ya-
tırılmasıyla 520 litreye çıkarken toplam 
hacim 1289 litreye kadar arttırılabiliyor.

105 bin liradan başlıyor
Citroen  C3 Aircross, ülkemiz pazarında 
105 bin TL’den başlayan fiyatlarla satıla-
cak. B segmenti yeni SUV C3 Aircross, 85 
gövde kombinasyonu ve 5 kabin tasarım 
seçeneği ile çok çeşitli kişiselleştirme im-
kanları sağlıyor. Araç son 3 yıldır kendi sı-
nıfında “Yılın Motoru” ödüllü 1.2 PureTech 
110 beygir turbo benzinli otomatik vites 
ve 1.6 BlueHDi 100 beygir gücünde dizel 
motor manuel vites seçenekleriyle kulla-
nıcılara sunulacak. Sınıfında tek olan açılır 
panoramik cam tavanı da sunan yeni mo-
delin en üst motor ve donanım seviyesinde 
fiyatı 113 bin 500 TL’ye kadar yükseliyor.

Citroen C3 Aircross 
105 bin TL’den 
başlayan fiyatlarla 
Türkiye pazarındaki 
yerini aldı. B sınıfında 
mücadele edecek yeni 
modelde benzinli ve 
dizel motor 
seçenekleri ve tam 
otomatik şanzıman 
da alınabiliyor.
YAZI ERTUĞRUL ARSLAN
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V
W, en çok satan modellerin-
den olan yeni Polo ve 7 kişilik 
oturma düzenine sahip Tigu-
an AllSpace ile pazara hızlı 
bir giriş yapıyor. Bayilerdeki 

yerini alan Polo 64 bin 900 TL fiyatla sa-
tılırken, ay sonunda gelecek AllSpace’ın 
fiyatı 177 bin 800 TL’den başlayacak.
Alman üretici Volkswagen’in başrol 
oyuncularından olan Polo, yıllardır sı-
nıfındaki ağırlığını koruyor. İlk olarak 
1975 yılında üretimine başlanan ve dün-
ya genelinde 16 milyondan fazla satış 
rakamına ulaşan Polo’nun, altıncı nesli 
satışa sunuldu. Yeni tasarımı, güvenlik 
sistemleri, teknolojisi, kişiselleştirme se-
çenekleri ve artan standart özellikleriyle 
yeni Polo, 64 bin 900 TL’den başlayan 
fiyatlarla satılıyor. Araç yeni platform 
sayesinde daha uzun, daha geniş gövdesi 
ve uzayan aks mesafesi ile göze çarpıyor.

Yeni modeller yolda
Yeni Polo’nun ardından 7 koltuklu 
VW Tiguan Allspace de bayilerdeki 
yerini alacak. 2018 yılının ikinci ya-
rısında T-ROC ve yılsonuna doğru da 
Polo segmentinde bir B SUV araç olan 
T-Cross Türkiye’ye gelecek. 

VW’de voltaj yükseliyor
VW aynı zamanda elektrikli araçlar ko-
nusunda bir atağa hazırlanıyor. 2020 yılı 
başından itibaren yeni I.D Serisi elektrikli 
araçlar hayatımıza girecek. Golf büyüklü-
ğünde ama Passat iç hacmine sahip otomo-
billerle tanışacağız. 2025 yılında Volkswa-
gen satışlarının yüzde 25-30’unu elektrikli 
araçlar oluşturacak. Bu oranların Türkiye 
için de geçerli olması planlanıyor. Elekt-
rikli araçlar 400-600 kilometre menzile 
ulaşabilecek. Volkswagen’de elektrikli 
araçlar için yeni batarya yatırımı ve satın 
alımına 50 milyar Euro bütçe ayrıldı.

7 kişilik Tiguan da geldi
VW Tiguan’nın daha büyük ve 7 kişilik 
versiyonu AllSpace de bayilerdeki ye-
rini alıyor. 1.4 lt 150 beygir benzinli ve 
DSG şanzımanlı versiyon 177 bin 800 
TL’den satılırken, 2 lt 150 beygirlik dizel 
motorlu üst versiyonun fiyatı ise 269 
bin 200 TL olarak açıklandı.

VW
iki yeni 

modelle 
gaza 

yükleniyor

F
o errari’nin bu yıl düzenlenen 

Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
boy gösteren yeni modeli 
812 Superfast, ülkemizde 
820 bin 770 euro ( yaklaşık 

3.5 milyon TL) fiyatla satışa sunul-
du. Ferrari tarihinin seri üretimdeki 
en güçlü ve en hızlı otomobili olarak 
ön plana çıkan 812 Superfast’tan bir 
adet Türkiye’ye getirildi, 2018 yılı 
kotası ise şimdiden satıldı. Fer Mas 
Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “800 
beygirlik motora sahip modelden 
ülkemize bu sene 1 adet getirdik, 
Ekim ayı içinde de aracımızı sahibine 
teslim etmiş olacağız. 2018 yılı kota-

sının satışını da gerçekleştirdik. Fer-
rari 812 Superfast için 2019 yılında 
teslim edebilmek üzere sipariş alma-
ya devam ediyoruz” dedi.

800 beygirlik makine
6.5 litre 800 beygirlik V12 motora sa-
hip Ferrari 812 Superfast, 7000 d/d’de 
718 Nm’lik maksimum tork değeri su-
nuyor. 340 km/s’lik son hıza sahip olan 
Ferrari 812 Superfast, 0-100 km/s hız-
lanmasını ise 2.9 sn’de tamamlıyor. 
812 Superfast, Ferrari’nin 70’inci yı-
lına gönderme yapmak amacıyla özel 
olarak seçilen kırmızı renk “Rosso 
Settanta” ile tanıtılıyor.

Gelmiş 
geçmiş 

en hızlı 
Ferrari 

Türkiye'de
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Lüksün 
zirvesi geri 

dönüyor

Audi'nin 
amiral 

gemisi gün 
sayıyor

Hidrojenle 
bin kilometre 

menzile 
ulaştı

i ngiliz üretici Aston Martin’in iko-
nik üstü açık Spor GT modeli DB11 
Volante yenilenmiş haliyle 2018 
yılında sahalara geri dönecek. As-
ton Martin’in 21. yüzyılın yeni yüzü 

olarak geçen yıl tanıttığı DB11 Coupe’yi 

D
ünyada ileri otonom sürüş 
için geliştirilen ilk seri 
üretim otomobil olma 
özelliğini taşıyan A8, yeni 
tasarım konsepti ve yeni-

likçi dokunmatik ekranlı kontrol gibi 
geniş bir donanım yelpazesi sunuyor. 
Yeni A8, 2018 yılının ilk çeyreğinde 
Türkiye’de satışa sunulacak. Audi’nin 

T
oyota, ilk kez 2009 yılında 
başladığı hidrojen yakıt 
hücreli motorlara sahip 
araç teknolojilerini ge-
liştirmeye ara vermeden 

devam ediyor. 2014 yılında ilk yakıt 
hücreli otomobil Mirai’yi sunan Toyo-
ta, sonrasında yakıt hücreli forklift, 

takip eden DB11 Volante, performans, 
inovasyon, mühendislik ve tasarımda 
standartları yükselterek kusursuz üstü 
açık Spor GT’yi yaratıyor. DB11 Volan-
te, 2018 baharında Türkiye’deki sahiple-
riyle buluşmaya hazırlanıyor. 

amiral gemisi ülkemize ilk etapta 3.0 
TDI 286 beygir dizel ve 3.0 TFSI 340 
beygir benzinli olarak iki farklı motor 
seçeneğiyle gelecek. Yeni A8’de bir 
önceki modelde kullanılan geleneksel 
döner düğme ve dokunmatik ekran 
geçmişte bırakılıyor. Sesli kuman-
da ve otonom sürüş gibi otomobilde 
önemli yenilikler bulunacak.

kamyon ve jeneratörleri tanıtmıştı. 
Toyota, şimdi de iki yeni yakıt hücreli 
konsept modeli ile dikkatleri üzerine 
çekiyor. Sürüş konforuyla öne çıkan 
6 kişilik Fine-Comfort Ride yaklaşık 
1000 km’lik bir menzile sahip ve ge-
rektiğinde elektrik enerjisi kaynağı 
olarak da kullanılabiliyor.
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Okyanusları 
korumak 

için özel 
bir proje

P
remium otomobil üreticisi 
Volvo Cars, Volvo Ocean 
Race 2017/18’in başlama-
sını kutlamak amacıyla 
ödüllü otomobili V90 Cross 

Country All-Aoad Estate’in özel bir 
versiyonunu tanıtıyor. Otomobili satın 
alanlar, aynı zamanda okyanusların 
sağlığının ne kadar önemli olduğu-
nun anlaşılması için yapılan çalışma-
lara da doğrudan katkıda bulunacak. 

Volvo Cars, okyanusları kirleten 
plastik maddeler ile ilgili çalışmalar 
yapan “Volvo Ocean Race’s Science 
Programme”ı desteklemek için üreti-
len ilk 3000 adet V90 Cross Country 
Volvo Ocean Race otomobilin her biri 
için 100 Euro bağış yapacak. Böyle-
likle projeye toplam 300 bin Euro’luk 
bağış yapılmış olacak. Bu bağış, Volvo 
Cars’ın çevreye verdiği önemin ne kadar 
uzun vadeli olduğunun altını çiziyor.



T
ürk Telekom’un “Şimdi Senin 
Zamanın” sloganıyla kadın-
lara yönelik başlattığı tek-
noloji seferberliğinin 13-14 
Kasım tarihlerindeki durağı 

Ankara oldu. Mamak, Rauf Denktaş 
Meydanı’nda yer alan Türk Telekom Ge-
zici Eğitim Tırı’nda gerçekleşen eğitim-
lerde kadınlar temel internet kullanı-
mını öğrendi. İki gün boyunca yoğun ilgi 
gören eğitimlerin sonunda katılımcılara 
sertifikaları Türk Telekom Ankara Bölge 
Müdürü Ömer Yıldız tarafından verildi.
Türk Telekom tarafından başlatılan 
teknoloji seferberliği kapsamında 
“Herkes için erişilebilir iletişim” viz-
yonu ile hayata geçirilen ‘İnternet’le 
Hayat Kolay’ projesiyle aynı vizyon çer-
çevesinde, bu kez özellikle kadınların 
teknoloji eğitimi alması hedefleniyor. 
Teknoloji seferberliği ile katılımcılar 
e-devlet başta olmak üzere, Skype ve Go-
ogle Maps gibi uygulamaları nasıl kulla-
nacaklarını da öğrenme fırsatı elde etti. 
Toplam 38 ilde kadınlara teknoloji eğitimi 
verilecek proje kapsamında hedef, yak-
laşık 3 ay içinde toplam 4 bin kadının bu 
eğitimlerden faydalanması.

Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak
Teknoloji Seferberliği, Türk Telekom’un 
fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı 
amaçlayan Birleşmiş Milletler Sürdürüle-
bilirlik Gelişme Hedefleri’ne ulaşma kap-
samında sunduğu, internet kullanımını 
toplumun tamamına yaymayı hedefleyen 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnter-
netle Hayat Kolay (İHK) ile aynı hedef doğ-
rultusunda Türkiye’de dijital okuryazarlığı 
artırmayı amaçlıyor. Türk Telekom, içinde 
yer aldığı veya başlattığı bu projelerle bilgi 
ve iletişim teknolojilerinden aldığı güçle 
toplumun tüm sosyoekonomik kesimleri-
ne fayda sağlamak amacıyla çalışıyor.

Ücretsiz internet okur 
yazarlığı eğitimi veriliyor
Fırsat eşitliğini sağlamak için büyük 
bir adım olan İHK projesi ile Türk Te-
lekom, internetin sunduğu olanakları 
yeterince tanımayan ve bu olanaklar-
dan faydalanamayan kişilerin internet 
ile tanışmalarına öncülük etmek üzere 
binlerce kişiye gönüllü eğitmenler ara-

cılığıyla ücretsiz internet okuryazarlığı 
eğitimleri veriyor. 
Toplumun bütün sosyoekonomik kesim-
lerinin internet dünyası ile tanışmasını 
amaçlayan bu eğitimlerde; katılımcılar, 
internetin güvenli kullanımı, e-posta 
kullanımı, e-devlet uygulamaları, gö-
rüntülü haberleşme, online bankacılık 
ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı-
nın yanı sıra, sosyal ağlar, blog sayfaları 
ve online alışverişi öğreniyorlar. 
Aynı vizyona hizmet eden ve teknoloji 
sınıfı olarak tasarlanan Türk Telekom 
Gezici Eğitim Tırı’nda ve Türk Telekom 
Bölge ve İl Müdürlükleri’nde verilen 
eğitimlerde de kadınlar; temel internet 
kullanımıyla başlayarak, sosyal medya 
ve e-devlet platformlarının kullanımı 
hakkında da bilgi sahibi oluyor. Ayrıca, 
Skype ve Google Maps gibi farklı keşif 
ve iletişim uygulamalarının nasıl kulla-
nılacağı da katılımcılarla paylaşılıyor.

Hakan Dursun: “Kadınların teknoloji ile 
hayallerini gerçekleştirmelerine yar-
dımcı oluyoruz”
Türk Telekom’un teknolojinin gücüyle 
kadınların hayatını kolaylaştırmak ve 
sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla 
başlattığı projeyle ilgili konuşan Türk 
Telekom Pazarlama Genel Müdür Yar-
dımcısı Hakan Dursun: “Teknoloji Tırı 
projemizle, teknolojiyle kadınların ha-
yallerini gerçekleştirmelerine yardımcı 
oluyoruz. Çünkü teknolojinin, hayatları 
kolaylaştırmakla kalmayıp imkansızı 
başarabilecek gücü verdiğine inanıyo-
ruz. Bu doğrultuda kadınların tercih ve 
ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiğimiz 
proje ile ‘Şimdi Senin Zamanın’ diyoruz.
Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce 
kadını teknoloji ile güçlendirmek, onların 
hayatını her alanda kolaylaştırıp, sosyal-

leşmelerini sağlamak amacıyla teknoloji 
seferberliği başlatıyoruz. Misyonumuz 
doğrultusunda ülkemizdeki dijital okur-
yazarlığı artırmayı hedefliyoruz. Ama-
cımız projemizle toplumsal kalkınmaya 
Türk Telekom olarak destek verip kadın-
ların teknolojinin sunduğu fırsatlardan 
daha fazla faydalanması. Bu sayede hem 
kadınların hem toplumun refahını yük-
selterek, onların ekonomiye ve iş gücüne 
daha fazla katılmalarını sağlamak.” 

Katılımcılar, eğitim programı sonunda 
sertifika aldı ve hediyeler kazandı
Türk Telekom Akademi eğitmenleri ta-
rafından verilen eğitimler, 25’er kişilik 
sınıflarda günde iki kez (10:00-12:00 ve 
14:00-16:00) olmak üzere ikişer saatlik 
periyotlarda düzenlendi. Her bir eğitimin 
sonunda katılımcılara sertifika, bakım 
seti, Tivibu Go ve Türk Telekom Müzik üye-
liğinin yanı sıra, her gün başarılı bir katı-
lımcıya da tablet hediye edildi. Hattını Türk 
Telekom’a taşımak isteyen kadınlar ise ay-
rıca ücretsiz internet, haftada bir saat ko-
nuşma ve cihaz indirimlerinin sahibi oldu.
Eğitime çocuğuyla gelenlere oyun parkı
Eğitime çocuğuyla birlikte gelen kadın-
ların çocukları için tır yerleşkesinde 
portatif bir oyun parkı kuruldu.
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Türk Telekom 
Gezici Eğitim Tırı 

katılımcıları e-devlet 
başta olmak üzere, 
Skype ve Google Maps 
gibi uygulamaları nasıl 
kullanacaklarını 

öğrenme fırsatı elde etti.
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TÜRK TELEKOM 

YARDIMCI 
OLUYOR

KADINLARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 
Dursun: “Teknoloji Tırı projemizle, kadınların 

hayallerini teknolojiyle gerçekleştirmelerine 
yardımcı oluyoruz. Onlara başarabilecek gücü 

verdiğine inanıyoruz.”

Türk Telekom “Şimdi Senin Zamanın” diye-
rek www.seninzamanin.com adı altında 
kadınlara özel bir portal da oluşturdu. Sağ-
lıklı yaşam ve beslenme ipuçlarının yer aldı-
ğı portalda, annelere yönelik öneriler, 
kadınlara zaman kazandıran pratik yemek 
tarifleri ve kültürel etkinlikler yer alıyor. 
Portalda ayrıca kadınların bulundukları 
ildeki etkinliklerden haberdar olmaları için 
özel etkinlik takvimi de bulunuyor.

KADINLAR İÇİN SENİNZAMANIN.COM 
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T
üTürkiye’de öncü bir adımla 
dijital yayıncılığa başlayan 
“Dergilik” hem dergi hem de 
gazete raflarına yeni yayınlar 
eklemeye devam ediyor. Ye-

rel ve ulusal 20 gazete ile 345 dergiyi tek 
bir platform üzerinden kullanıcılarıyla 
buluşturan Dergilik, Ekim ayında, bu za-
mana kadarki en yüksek yayın indirme 
rakamına ulaştı. Ekim’de Dergilik’ten 
2 milyondan fazla dergi ve 750 bin adet 
de gazete okundu. Dergilik, 2017 başın-
dan bu yana 15.5 milyondan fazla yayını 
okuyucuyla buluşturdu. Uygulama üze-
rinden yılsonuna kadar 20 milyon adet 
yayın indirilmesi öngörülüyor.

2017’de 4 milyon kullanıcı eklendi
Dergilik’in Gazetelik rafında Hürriyet, 
Sabah, Daily Sabah, Milliyet, Vatan, 
Akşam, Güneş, Star, Türkiye, Takvim, 
Karar, Yeni Birlik, Yeni Şafak, Fotomaç 
ve İstanbul Ticaret Odası ulusal gaze-
teleriyle birlikte Türkiye’nin en büyük 
şehirlerine ait yerel gazeteler Erzurum 
Pusula Gazetesi, Samsun Haber Gaze-
tesi, Ankara Sonsöz Gazetesi, Eskişehir 
Anadolu ve İzmir Yeni Asır da yer alıyor. 
Çevrimdışı özelliğiyle istenilen yerde oku-
ma fırsatı veren dijital platform 20 gaze-
teye ek olarak tam 345 dergiye de ulaşma 
imkanı sunuyor. Dergilik uygulamasından 
2017 yılının 3. Çeyreğinde 4,7 milyon kişi 
yararlandı.  Geçen yılın aynı dönemine 
göre Dergilik faydasından yararlanmış 
kullanıcı sayısı 18 kat arttı. İndirilen der-
giler arasında tür olarak mizah ve bilimin 
popülaritesi Ekim’de de devam etti.

345 popüler dergi ve 20 gazete
Sadece Turkcell değil, tüm operatör abone-
lerinin kullanabildiği Dergilik’te yer alan 
dergilerin tümüne ayda 16.99 TL karşılı-
ğında ulaşılabiliyor. Uygulamayı indiren 
herkes 20 gazete ile 335 dergiyi ücretsiz 
okurken, dileyen okurlar abone olmadan 
da tek bir dergi satın alıp okuyabiliyorlar. 
Ücretli dergiler 3.49 TL, 6.99 TL ve 9.99 
TL’den, Hürriyet gazetesi ise aylık 10.99 
TL’den satılıyor. Turkcell bireysel tarife 
kullanıcıları tarifelerine ek ücret öde-
meden üstelik yanında 5GB interneti ile 
birlikte tüm dergilere ve ücretsiz günlük 
gazete içeriklerine ulaşabiliyorlar.

T
urkcell’in Suriyeliler’in 
hayata daha kolay adapte 
olabilmesi için geliştirdiği 
“Merhaba Umut” mobil uygu-
laması, uluslararası arenada 

ses getirmeye devam ediyor. Şirketle-
rin toplum ve dünya için yarattıkları 
değerleri ödüllendiren Ethical Corpo-

ration Responsible Business Awards, 
Merhaba Umut’u, Diversity&Inclusion 
(Çeşitlilik ve Kapsama) kategorisinde 
ödüle layık gördü. Responsible Busi-
ness Awards, şirketlerin sürdürülebi-
lirlik stratejilerini; iş platformu, top-
lum ve dünya için yarattıkları değeri 
ödüllendiriyor.

600 binden fazla 
kullanıcıya ulaşan uygulama
Turkcell Akademi tarafından geliştiri-
len ‘Merhaba Umut’ mobil uygulaması, 
Eylül 2016’da hayata geçirildi. Dünyada 
bir ilk olan uygulama sayesinde, anadili 
Arapça olan kullanıcılar, Türkçe’de en 
çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem 
sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyor. 
Dil öğrenimi özelliğinin yanı sıra Türk-
çe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında 
sesli tercümeden de faydalanabiliyor. 
Uygulama şimdiye kadar 600 bin’den 
fazla indirilme sayısına ulaştı.
Günlük hayatı kolaylaştıran kritik 
bilgilere erişim imkanı sunan uygula-
manın özellikleri arasında resmi kayıt 
işlemlerinin nasıl yapılacağı, sağlık hiz-
metlerine nasıl ulaşılacağı ve en yakın 
hizmet noktalarını bulmaya yardımcı 
lokasyon bazlı hizmetler de bulunuyor. 
‘Merhaba Umut’ uygulaması ayrıca kul-
lanıcılara tek tuşla Turkcell’in Arapça 
çağrı merkezini arama olanağı da su-
nuyor. Uygulama, tüm operatörlerin 
müşterilerine açık olarak tasarlandı. 
Uygulama, Android ve iOS versiyonla-
rıyla hizmet veriyor.
 
Uluslararası 
başarılara yenisi eklendi
Merhaba Umut, daha önce ITU, UNES-
CO ve GSMA tarafından ödüle layık 
görüldü. GSMA Glomo Ödülleri 2017’de 
“Sosyal ve Ekonomik Gelişim” katego-
risinde “Olağanüstü ya da İnsani Du-
rumlarda Mobil İletişim” ödülünü alana 
Merhaba Umut uygulaması, UNESCO-
Pearson’un ‘Dijital Dünyada Okur-Ya-
zarlık’ ödülleri kapsamında en iyi 14 
uygulamadan biri seçildi. 
Uygulama, 193 ülkenin üye olduğu 
ITU (Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği) liderliğinde WSIS (World Sum-
mit on the Information Society) Prizes 
2017’de “Kültürel Çeşitlilik ve Kimlik, 
Dil Çeşitliliği” kategorisinde birincilik 
ödülüne layık görüldü. Birleşmiş Mil-
letler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN 
Global Compact) platformu, Suriyeli 
sığınmacılarla ilgili çalışmalarından 
dolayı Turkcell Genel Müdürü Kaan 
Terzioğlu’nu “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri” öncüsü seçti.
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DERGİLİK’TEN EKİM’DE 
2 MİLYONDAN FAZLA DERGİ 

VE GAZETE OKUNDU 
Dijital yayıncılıkta en çok takip edilen 
Dergilik uygulaması Ekim ayında, bu 

zamana kadarki en fazla yayın indirme 
rakamına ulaştı. Dergilik, yıl sonuna 

kadar kullanıcılara 20 milyon adet 
yayın ulaştırmayı hedefliyor.

Turkcell’in, Suriyeli sığınmacıların 
ülkemizde günlük yaşama daha kolay 

uyum sağlamaları amacıyla hayata 
geçirdiği “Merhaba Umut” projesi, Ethical 

Corporation Responsible Business 
Awards, tarafından çeşitlilik ve kapsama 

kategorisinde ödüle layık görüldü.

“MERHABA UMUT” 
ULUSLARARASI ARENADA 

SES GETİRMEYE 
DEVAM EDİYOR
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V
odafone Türkiye’nin genç-
lik markası Vodafone Fre-
eZone, Türkiye’nin “Zen-
ginleştirilmiş Gerçeklik” 
(Augmented Reality) tek-

nolojisiyle entegre edilmiş, gençlere 
özel ilk telekom teklifi ile aboneleri-
ne her an her yerde hediye internet 
kazandıracak bir dijital oyun plat-
formu sunuyor.
“İnternet Avcıları” adlı oyun ile so-
kakta, yolda, okulda ya da kampüste 
“bit” avına çıkan FreeZone’lular, av-
ladıkça çoğalan gigabyte’ları saye-
sinde hiç bitmeyen internet avanta-
jına sahip oluyor.
Google Play ve App Store üzerinden 
de erişilebilen “İnternet Avcıları” uy-
gulaması 460 bin kullanıcıya ulaştı. 
Vodafone Türkiye’nin “Gençlik bir 
kere yaşanır, özgürce yaşa” sloganıy-
la hayata geçirdiği gençlik marka-
sı Vodafone FreeZone, 26 yaş ve altı 

gençler için sunduğu tarife portfö-
yünü inovatif ürünlerle geliştirmeye 
devam ediyor. Bugüne kadar «Salla 
Dolsun» ve «Kafana Göre Saati» gibi 
ürünlerle gençlerin sürekli bağlan-
tıda olma ihtiyacını hem eğlenceli 
hem de avantajlı bir şekilde karşıla-
yan Vodafone FreeZone, şimdi de “İn-
ternet Avcıları” ile gençlere ihtiyaç 
duydukları her an her yerde hediye 
internet kazandıracak bir dijital 
oyun platformu sunuyor.
Türkiye’nin “Zenginleştirilmiş Ger-
çeklik” (Augmented Reality) tekno-
lojisiyle entegre edilmiş, gençlere 
özel ilk telekom teklifi «İnternet 
Avcıları» ile sokakta, yolda, okulda 
ya da kampüste «bit» avına çıkan 
FreeZone›lular, avladıkça çoğalan 
onlarca gigabyte sayesinde hiç bit-
meyen internet avantajına sahip 
oluyor. 
İnternette sürekli online kalmak 
isteyen gençlere hem dijital hem de 
«oyun»lu bir çözüm sunan «İnternet 
Avcıları»nı Vodafone›lu olmayan 
gençler de oynayıp «bit» avlayabili-
yor. Bu gençler, Vodafone FreeZone›a 
geçtiklerinde, avladıkları «bit»leri 
hediye internete çevirebiliyor. 
“Vodafone Yanımda” mobil uygula-
masının yanı sıra Google Play ve App 
Store üzerinden de erişilebilen «İn-
ternet Avcıları» uygulaması 460 bin 
kullanıcıya ulaştı.

“Her zaman her yerde hediye 
internet imkanı sunuyoruz”
Engin Aksoy: “Gençlerin dijital yol 
arkadaşı olmaya devam edeceğiz”
Vodafone FreeZone ile gençlere her 
daim yeni fırsatlar sunduklarını 
belirten Vodafone Türkiye İcra Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Engin Ak-
soy, şunları söyledi:
“Her segmentin beklentisinin farklı 
olmasından hareketle oluşturduğu-
muz Vodafone FreeZone markasıyla 
26 yaş ve altı gençlerin ihtiyaçlarına 
uygun avantajlı kampanyalar düzen-
lemeyi sürdürüyoruz. Türkiye’nin 
‘Zenginleştirilmiş Gerçeklik’ tekno-
lojisi entegre edilmiş, gençlere özel 
ilk telekom teklifi ‘İnternet Avcıları’ 

ile FreeZone’lulara ihtiyaç duyduk-
ları her an her yerde hediye internet 
kazandıracak bir dijital oyun platfor-
mu sunuyoruz. Oyun oynamanın key-
fini hediye internet avantajıyla bir-
leştirdiğimiz bu ürünle gençler için 
aynı zamanda yeni bir sosyalleşme 
aracı ve eğlence alanı da yaratıyoruz. 
‘İnternet Avcıları’ oyunumuzun inter-
nette sürekli online kalmak isteyen, 
online trendleri yakından takip eden 
ve dijital oyunlara meraklı olan genç-
lerimizden büyük ilgi göreceğine 
inanıyoruz. FreeZone’lu gençlerimiz, 
avladıkça çoğalan onlarca gigaby-
te sayesinde hiç bitmeyen internet 
avantajına sahip olacak. ‘İnternet 
Avcıları’ kapsamında genç abonele-
rimize başka sürprizlerimiz de ola-
cak. Vodafone FreeZone ile gençlerin 
kendilerine çizdikleri özgürlük yol-
culuğunda onlara dijital yol arkadaşı 
olmaya devam edeceğiz.”

Bir ay içinde 
onlarca gigabyte hediye
“İnternet Avcıları” oyununu hangi 
operatörde olursa olsun tüm abone-
ler ücretsiz indirip oynayabiliyor. 
Toplanan «bit»leri hediye internete 
çevirmek için ise “Vodafone’a geç-
mek ve 26 yaş altında olmak” gereki-
yor. “İnternet Avcıları” oyununa “Vo-
dafone Yanımda” mobil uygulaması 
üzerinden ya da uygulama mağaza-
larından erişilebiliyor. 
FreeZone’lular, her an her yerde 
oyunu açıp etraflarındaki bit’leri 
görüntüleyebiliyor. Avladıkları 
“bit”lerin sayısını uygulamadan ta-
kip edebilen oyuncular, bu “bit”leri 
istedikleri zaman hediye internete 
veya indirimli internet paketine 
çevirebiliyor. Avlanan “bit” sayısı 
arttıkça abonelerin kazanabileceği 
hediye internet paketinin içeriği ve 
geçerlilik süresi de artıyor. Örneğin, 
300 “bit” toplayan bir abone, 1 saat 
geçerli 1 GB internet kazanabiliyor; 
600 bit toplayan abone 6 saat geçerli 
1GB internet kazanıyor. Kullanıcı-
lar, oyun sırasında performanslarını 
ve deneyimlerini sosyal medya üze-
rinden de paylaşabiliyor.

VODAFONE’DAN
“İnternet Avcıları” adlı 

oyun ile sokakta, 
yolda, okulda ya da 

kampüste “bit” avına 
çıkan FreeZone’lular, 

avladıkça çoğalan 
gigabyte’ları 

sayesinde hiç 
bitmeyen internet 

avantajına sahip 
oluyor.
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TÜRKİYE’NİN İLK 
‘ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 
GERÇEKLİK’ 
OYUNU



/BULMACA HAZIRLAYAN EYYÜP CEYLAN 

Bir tür süs bitkisi

Uydurma 
söz

Su veren 
Su dağıtan

Harem karşıtı

Öç almak isteyen

Kehle

Engel

Çıplak resim

Isıya dayanıklı bir 
tür cam

Tek, 
eşsiz

Hayati içecek

Tertemiz, lekesiz

Vakit

1985 İstanbul 
doğumlu resimde 

gördüğünüz başarılı 
bilim insanımız

Metal su kabı

Milimetre(ksc.)

Bir binek hayvanı

Şu anda

İneğin bir yaşına 
kadar olan 
yavrusu

Demir elementinin 
simgesi

Çalma(argo)

Güzel koku

Çıkarma 
işlemindeki 

bir sayı

Nitelik

Duman lekesi

Dedelerden 
ve babalardan 

her biri

Kira geliri getiren 
mülk

Vilayet 

İşaret, alamet
 

Bir tür pantolon

Bildirme, anlatma

Kasınç

Mescid‐i ...
müslümanların ilk 

kıblesi

Azgın şittetli

Namzet

Toprak kayması 
vb. karşı örülen 

duvar

Kokmuş hayvan 
ölüsü

Bir posta 
çeşidi

Yegane

Fıkıh bilgini

Bir nota

Rus dilinde 
"evet"

Belli
açık

Gereksiz, 
anlamsız, boş söz

Bir tür zeytinyağlı 
bakla yemeği

Mektup

Sınırlı 

Dervişlerin çile 
doldurdukları yer

Afrika yerlilerinin 
davulu

Dokunum

Tığ veya 
firkete ile yapılan 

ince dantel

Vücuda devinim 
olanağı sağlayan 

et dokusu

Su borusunu 
üç yönlü 

kullanabilme 
durumuna getiren 

parça

Uzaklık 
bildirir

Geniş toprakları 
olan, sözü geçen, 

varlıklı kimse

Temel, asıl, esas

Ağaç yongası

Nispet, rasyo

Anadolu Ajansı 
(ksc.)

Bir şeyin 
yapılması için 
tanınan süre
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