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DİJİTAL DÜNYA VE TÜRK TELEKOM

SOSYAL MEDYA
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TÜRK TELEKOM’UN EFSANE CEO’SU 
PAUL DOANY’İ AĞIRLAMAKTAN 
BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUK. 
DOANY, KENDİ ALANINDA DÜNYADA 
ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATAN BİR İSİM... 
DOANY İLE BİRLİKTE TÜRK TELEKOM, 
2017’DE NET 2 MİLYON ABONE KAZA-
NARAK DİKKAT ÇEKEN BİR İLERLEME 
KAYDETTİ.

ED
İT

Ö
RÜ

 N
      N

O
TU Vodafone

güvenle
kapsar

Çekim 40.62K, 31.28D koordinatlarında gerçekleştirilmiştir. 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 ve kapsaması, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve 
bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi: vodafone.com.tr

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?

Türkiye’nin
en geniş 
4.5G kapsaması
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B ugün internet, sanayi devriminden sonra en 
önemli teknolojik gelişme olarak nitelendirilmek-

tedir. İnterneti sadece iletişim aracı olarak değil, günü-
müzde yaşantımızın hemen hemen her alında kullan-
maktayız. İnternet, çalışma koşullarını, eğitimi sistemini, 
alış-veriş alışkanlıklarımızı hatta sosyal ilişkilerimize 
kadar etkiliyor. Örnekleri peşi sıra çoğaltabiliriz. 

Elinizdeki sayımızın kapağında, Türk Telekom’un 
efsane CEO’su Paul Doany’i ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duyduk. Doany, kendi alanında dünyada 
önemli işlere imza atan bir isim... Doany ile birlikte Türk 
Telekom, 2017’de net 2 milyon abone kazanarak dikkat 
çeken bir ilerleme kaydetti. Kendisiyle, hem dijitalleşen 
dünyanın ne yöne gittiğini, hem de Türk Telekom’un 
gelecek vizyonunu konuştuk. 

Başarılı CEO’nun, “Türk Telekom olarak görevi-
miz yalnızca Avrupa’da olduğu gibi ülkemizin internet 
penetrasyonunu yüzde 70’lere ulaştırmak değil. Batı ve 
doğudaki şehirler arasındaki dijital uçurumu da azalt-
maktır.” sözleri dikkate değer. Zira Doany, Türkiye’nin 
G-20’de ilk 10 arasına girebilmesi için, dijital ahenkin 
yakalanması gerektiğine vurgu yapıyor. 

Türkiye’nin 2023 için hedeflediği kalkınma atağını 
gerçekleştirebilmesinde internetin kilit bir rolü bulunu-
yor. Bu kapsamda Türk Telekom, özellikle sabit internet 
alanında büyümeyi hedefliyor. “Gelecek internette ve 
Türkiye’nin yüzde 98’ini kapsayan altyapı yatırımları 
ile Türk Telekom bu konuda oldukça avantajlı.” diyen 
Doany, Türkiye’de yüzde 48 olan internet penetrasyo-
nunu, yüzde 70’lerdeki AB Ülkeleri seviyesine yüksel-
tilmeye katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguluyor. 
Paul Doany ile yaptığımız söyleşiyi keyifle okuyacağınızı 
düşünüyorum.

Hoşçakalın...
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HÜRKUŞ TEST UÇUŞLARINI 
BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

BİLGİSAYARINIZI 
AĞIRLAŞTIRAN

PROGRAMLARDAN 
KURTULUN

SOSYAL MEDYA PSİKOLOJİNİZİ  
ELE VERİYOR

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ 
(TAI) MÜHENDISLERİNCE TASAR-
LANARAK GELİŞTİRİLEN VE BU YIL 
ORTASINDA HAVA KUVVETLERİ’NİN 
ENVANTERİNE GİRMESİ PLANLANAN 
HÜRKUŞ-B UÇAĞININ İLK TEST UÇU-
ŞUNU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ-
Ğİ BELİRTİLDİ.

BUNUN İÇİN TEK YAPMANIZ GEREKEN 
GÖREV YÖNETİCİSİ > BAŞLANGIÇ SEK-

MESİNİ ZİYARET ETMEK. BURADA HANGİ 
PROGRAMLARIN WİNDOWS’LA BİR-

LİKTE AÇILMASINA İZİN VERİLDİĞİNİ VE 
SİSTEM AĞIRLIKLARINI GÖREBİLİR, OTO-

MATİK AÇILMASINI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ.

SOSYAL MEDYADA YAPTIĞINIZ PAY-
LAŞIMLAR ASLINDA PSİKOLOJİNİZLE 
İLGİLİ DETAYLAR VERİYOR. YAZDI-
ĞINIZ BİR SÖZ, FOTOĞRAFLARDA 
KULLANDIĞINIZ RENK, PARLAKLIK VE 
FİLTRELERİN HEPSİNİN BİR ANLAMI 
OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 
BİLİNÇLİ OLARAK YAPMASANIZ DA 
PAYLAŞIM KRİTERLERİNİZ RUH HALİ-
NİZİ ANLATIYOR. NASIL MI?

“GELECEK İNTERNETTE VE TÜRKİYE’NİN YÜZDE 98’İNİ 
KAPSAYAN ALTYAPI YATIRIMLARI İLE TÜRK TELEKOM BU 
KONUDA OLDUKÇA AVANTAJLI BİR KONUMDA. DOLAYISIYLA 
İNTERNET VE MOBİLDE DAHA HIZLI BÜYÜYECEĞİMİZ BİR 
DÖNEME GİRİYORUZ. MEVCUT ALTYAPIMIZI KULLANARAK 
İNTERNET HİZMETİNİ, DAHA FAZLA SAYIDA EVE ULAŞTIRMAYI 
HEDEFLİYORUZ. ”
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GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU TRAFİK YÜKÜNÜ YÜZDE 30 AZALTACAK
433 KİLOMETRELİK GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU PROJESİ;  TÜRKİYE’NİN SANAYİ KENTLERİNİ OLAN İSTANBUL, İZMİT, BURSA, 
BALIKESİR, MANİSA VE İZMİR’İ GÜVENLİ KESİNTİSİZ VE YÜKSEK KONFORLU BİR ŞEKİLDE BİR BİRİNE BAĞLAYARAK, NÜFUSUN YÜZDE 
50’SİNİN YAŞADIĞI BU KENTLERE EKONOMİK VE SOSYAL BAKIMDAN ÖNEMLİ KATKIDA BULUNACAK.

MERCEK

32

YAŞAM İNOVASYON ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

52 46 36
BİLGİSAYAR OYUNLARINA 
BİR DE BU GÖZLE BAKIN

DÖNÜŞÜMÜN 
GERİSİNDE KALMAYIN…

TÜRKİYE’NİN
EN ÜNLÜ YOUTUBERLARI

BİLGİSAYAR OYUNLARI ÇOCUKLAR 
ARASINDA GİDEREK ARTAN BİR 
POPÜLARİTEYE SAHİP. BU OYUNLA-
RIN ARTARAK BAĞIMLILIK YARATAN 
DOĞASI, EBEVEYNLERİ SÖZ KONUSU 
OYUNLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ 
OLUMSUZ ETKİLERİ HAKKINDA ENDİ-
ŞELENMEYE SEVK EDİYOR. 

GELECEĞİN AYAK SESLERİ BÜYÜK BİR 
DÖNÜŞÜMÜN YAKLAŞTIĞINA İŞARET EDİ-
YOR. BU SÜRECİ TETİKLEYEN EN ÖNEMLİ 
SÜREÇLER İSE YAPAY ZEKA, ARTIRIL-
MIŞ-SANAL GERÇEKLİK VE NESNELERİN 
İNTERNETİ…

ONLAR YOUTUBE ÜNLÜLERİ. TV 
EKRANLARINDAN DEĞİL; BİLGİSAYAR YA 
DA MOBİL TELEFONLARDAN KULLA-
NICILARA ULAŞAN VE MİLYONLARCA 
TAKİPÇİSİ OLAN YOUTUBER’LAR, TAKİPÇİ 
SAYILARIYLA BİR “ÜNLÜ” MESAFESİN-
DE ARTIK. PEKİ, TÜRKİYE’NİN EN ÜNLÜ 
“YOUTUBER”LARI KİMLER?
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Yapay zekayı kullanarak gerçek bir köpek gibi davranmayı ve hem sahibiyle hem de çevresindeki-
lerle etkileşime geçmeyi öğrenen AIBO isimli robotlar geri döndü. Sony, yeni AIBO robotlarını önü-
müzdeki yılın ocak ayında Japonya’da satmaya başlayacağını duyurdu. Robot köpek yavrularına 
sahip olmak isteyenlerin 198.000 yen (1.740 dolar) ödemeleri gerekecek. 

SONY, YAPAY ZEKALI EVCİL HAYVANLAR 
PROJESİNİ HAYATA DÖNDÜRDÜ

Geçtiğimiz günlerde statik ateşleme testlerinin 
başarıyla sonuçlandığı Falcon Heavy'i, SpaceX 
aslında 2013 ya da 2014 yılında fırlatmak istiyordu. 
Ancak şirket, bu tarihi sürekli erteledi. Yeniden kulla-
nılabilir üç adet Falcon 9 roketi gövdesinden oluşan 
Falcon Heavy, şu ana kadar geliştirilmiş en güçlü 
uzay aracı unvanına sahip. Ek bilgi olarak Falcon 
Heavy'nin, 39A rampasından fırlatılacağı biliniyor. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Özgür Demircan, nano ve kompozit malzeme-
yi birleştirerek dünyanın en sağlam malzemele-
rinden birini üretti. Metale göre yüzde 50 daha 
dayanıklı ve 5’te bir oranda daha hafif bir malzeme 
üreten Demircan, “Termoplastik Kompozit Malze-
me Projesi” ile Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı 
Zirvesi’nde birincilik ödülü de kazandı. 

FALCON HEAVY 6 ŞUBAT’TA 
UZAYA FIRLATILIYOR

TÜRK MÜHENDİS, 
DÜNYANIN EN DAYANIKLI 
MAZLEMELERİNDEN BİRİNİ ÜRETTİ

Facebook; İtalya, Polonya ve İspanya'da 
yaklaşık 12.2 milyon dolara mal olacak Diji-
tal Eğitim Merkezleri kurarak dijital dünya-

ya dair eğitim vermeye hazırlanıyor. 
Topluluk merkezleri, yaşlılar, gençler ve 

mülteciler de dahil olmak üzere teknolojiye 
sınırlı erişimi olan gruplara dijital beceriler, 

medya okur yazarlığı ve çevrimiçi güvenlik 
konusunda eğitim verecek. 

FACEBOOK, AVRUPA’DA        
“DİJİTAL EĞİTİM MERKEZLERİ” 

AÇMAYA HAZIRLANIYOR
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Müşteriler mağazaya girmeden önce akıllı telefo-
nundaki uygulamayı girişteki sisteme okuttuktan 
sonra raflardaki sensörler müşterinin seçtiği ürün-

leri belirliyor ve listeye ekliyor. Ürünü yerine geri 
koyduğunda ise söz konusu ürün alışveriş sepe-

tinden siliniyor. Kasadaki fatura, fiş süreci es geçili-
yor. Mağazadan ayrıldıktan sonra satın alınan 

ürünler kredi kartlarına faturalandırılıyor.

Apple, iPhone 8 ve 8 Plus’ta beklenen satışları 
elde edemedi. Bunun üzerine umudunu iPho-

ne X’e bağlayan Apple, uyguladığı fiyat politikası 
neticesinde satış rakamlarında beklenenin 

altında kalınca, 2018’in Eylül ayına kadar hedef-
lediği 40 milyon adet satışı, 20 milyona düşür-

dü. Bu da fabrikanın üretimini yarı yarıya 
kesmesi anlamına geliyor.

Dünyaca ünlü bir otomotiv firması, şanslı bir çifte Japonya’daki otelde konaklama fırsatı 
sundu. Fırsatın ilginç yanı ise oteldeki bazı eşyaların araçlarda kullanılan otomatik park 
etme teknolojisiyle donatılmış olmasıydı. Bu otelde terlikler, yastıklar ve sehpalar nerede 
olurlarsa olsunlar, bir tuşla tekrar eski yerlerine dönebiliyor.

NG Araştırma Şirketi, bir online kamuoyu araştırma platformu üzerinden Türkiye›nin demografisini yansı-
tacak şekilde, 750 kişinin katılımı ile Aralık 2017’de bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın en çok göze 
çarpan sonucu; Türkiye’nin eğitimde teknolojiye yeteri kadar yer vermediği fikrinin ön plana çıkması oldu.

ABD’nin Las Vegas kentinde bu yıl 51'ncisi düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2018'de 
Elektrikli Uçan Taksi tanıtıldı. Bell’in İnovasyon Direktörü Scott Drennen’in model ile ilgili yaptığı açıklamaya 
göre; uçan taksi, nesnelerin internetinin bir parçası olacak. Helikopterin günümüzde zenginlerin ulaşım 
aracı olduğunu belirten Drennen, bu model ile kullanımın daha da yaygınlaşacağı iddiasında.

Cep telefonlarında, rehbere kayıtlı olmayan numaraların kime ait olduğunu gösteren uygula-
malar durdurulacak. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ilgili kararında; banko, gişe ve masa gibi 
vatandaşa hizmet sunulan alanlarda yaşanan kişisel veri güvenliği ihlallerine ilişkin ihbarlar 
kapsamında değerlendirme yapıldığı bildirildi.

AMAZON, KASİYERSİZ
İLK SÜPERMARKETİNİ AÇTI

APPLE 40 MİLYON OLAN SATIŞ                  
HEDEFİNİ 20 MİLYONA DÜŞÜRDÜ

PARK EDEN TERLİK TÜRKİYE’DE EĞİTİMDE TEKNOLOJİYE 
YETERİ KADAR YER VERİLMEDİĞİ FİKRİ BASKIN 

ELEKTRİKLİ UÇAN TAKSİ CES 2018’DE TANITILDI TELEFON NUMARASI BULMA SİTELERİ KAPATILACAK

İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik 
Forum’unda konuşan Nokia CEO'su Rajeev
Suri, geliştirilecek minyatür tarayıcılar 
sayesinde insan vücudundaki kanser olu-
şumlarının aylar öncesinden tespit edilebi-
leceğini savundu. Nokia’nın sağlık 
sektörünü ilgilendiren teknolojik yatırımlara 
önem verdiğini söyleyen Rajeev Suri, bu 
teknolojinin doğrudan tüketici odaklı değil, 
sağlık sektörünün teşhis/tedavi aşama-
sında kullanabileceği yardımcı ekipman ola-
rak düşünülmesi gerektiğini belirtti

Kurumsal yapısının kaynağı uzun yıllar önce-
sine dayanan MKEK, Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) ve güvenlik güçlerinin her çeşit silah, 
mühimmat, roket, patlayıcı madde, harp araç 
ve gereç ihtiyacını karşılıyor. MKEK marka-
sıyla halen bini aşkın savunma sanayisi 
ürünü üretiliyor.

KANSERİ ÖNCEDEN TESPİT 
EDEN SAATLER ÜRETİLECEK

YERLİ MÜHİMMATA 
MKEK DAMGASI
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TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ (TAI) MÜHENDISLERİNCE TASARLANA-
RAK GELİŞTİRİLEN VE BU YIL ORTASINDA HAVA KUVVETLERİ’NİN ENVAN-
TERİNE GİRMESİ PLANLANAN HÜRKUŞ-B UÇAĞININ İLK TEST UÇUŞUNU 

BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BELİRTİLDİ.

T AI tarafından tasarlanarak geliştirilen Hürkuş-B ilk test uçuşunu başarıyla tama-
mladı. TAI Genel Müdürü Temel Kotil, sivil alanda kullanılması için yapılan HÜRKUŞ-A’nın 

ardından HÜRKUŞ-B’nin özellik ve dinamiklerinin yenilendiğini belirtti. Kotil, “HÜRKUŞ-B, HÜR-
KUŞ-A’dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant, daha stabil ve daha 
kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı.” değerlendirmesinde bulundu. 
TAI’den yapılan açıklamada, uçağın ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği, uçuş 
testlerinin ardından motor, aviyonik, stabilite ve uçuş mükemmelliği gibi birçok testin 
uygulanacağı kaydedilerek, HÜRKUŞ-B’nin planlanan 90 saat sorti uçuşun ardından 
Türk Hava Kuvvetleri envanterine gireceği bildirildi.
Sınıfının en iyisi olarak gösterilen HÜRKUŞ-B’nin kokpiti başta olmak üzere fırlatma 
koltuğu, oksijen destek, iniş takımları, ağırlık dayanıklılığı gibi tüm sistemlerinin bir jet 
kokpiti gibi tasarlandığının altı çizildi.

HÜRKUŞ 
TEST UÇUŞLARINI 

BAŞARIYLA
 GERÇEKLEŞTİRDİ



BUNUN İÇİN TEK YAPMANIZ GEREKEN GÖREV YÖNETİCİSİ > BAŞLAN-
GIÇ SEKMESİNİ ZİYARET ETMEK. BURADA HANGİ PROGRAMLARIN 
WİNDOWS’LA BİRLİKTE AÇILMASINA İZİN VERİLDİĞİNİ VE SİSTEM AĞIR-
LIKLARINI GÖREBİLİRSİNİZ. BURADAN YÜKÜ AĞIR OLAN, İSTEMEDİĞİNİZ 
VEYA KULLANMADIĞINIZ PROGRAMLARIN BAŞLANGIÇTA OTOMATİK 
OLARAK AÇILMASINI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ.
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BİLGİSAYARINIZI 
AĞIRLAŞTIRAN
PROGRAMLARDAN 
KURTULUN

E ğer bilgisayarınız geçen zaman içe-
risinde git gide daha yavaş açılmaya 

başladıysa, sorunun Windows’un başlangı-
cına yerleşen programlardan kaynaklanıyor 
olabileceğini unutmayın. Açılan program-
ların ayarlarını tek tek değiştirmek yerine, 
Windows›un özelliğini kullanarak bilgisaya-
rınızın açılışını hızlandırabilirsiniz.
Bunun için tek yapmanız gereken Görev 
Yöneticisi > Başlangıç sekmesini ziyaret 
etmek. Burada hangi programların Windows 
açılırken açılmasına izin verildiğini ve sis-
tem ağırlıklarını görebilirsiniz. Buradan yükü 
ağır olan, istemediğiniz veya kullanmadığınız 
programların başlangıçta otomatik olarak 
açılmasını önleyebilirsiniz.

BAŞLANGIÇ PROGRAMLARI

Detaylı bir tarama ile gizli başlangıç programlarını 
da durdurmak istiyorsanız, Microsoft’un geliştir-
diği resmi Autoruns programını kullanabilirsiniz. 
Programı admin olarak açıktan sonra ‘Logon’ sek-
mesine gidin ve buradan başlangıçtan kaldırmak 
istediğiniz programların yanındaki işareti kaldırın.

BİLİNEN BAŞLANGIÇ ŞÜPHELİLERİ

Oyun İstemcileri: Steam, GOG Galaxy, Origin ve 
Battle.net gibi uygulamalar sadece başlangıca 
yerleşmekle kalmıyor, ayrıca farklı işlemcilerde 
çalışan oyunları da yavaşlatabiliyor. Yazışma 
Programları: Skype ve Discord gibi yazılımlar 
kurulurken varsayılan olarak başlangıca yer-
leşirler. Discord, özellikle nispeten eski bilgisa-

yarlarda yavaşlamaya sebep olurken, Skype’ın 
da sorunlu ve bug’lı bir uygulama olduğu bilini-
yor. Adobe Programları: Adobe Reader baş-
langıca yerleşen ve her şeyi ağırlaştıran en 
büyük şüphelilerden biri, eğer yukarda bah-
settiğimiz yöntemlerle Adobe Reader’ı görür-
seniz mutlaka başlangıçtan kaldırın.

BULUT DEPOLAMA PROGRAMLARI

OneDrive, Dropbox ve Google Drive masa-
üstü uygulamaları da kurulurken varsayılan 
olarak kendilerini başlangıca yerleştirirler. 
Özellikle ortak ağ klasörleriniz varsa, bura-
da bulunan dosyaların güncellenmesi sadece 
başlangıcı yavaşlatmakla kalmayacak, inter-
netinizi de yavaşlatacaktır.



MUHABİR: AHMET SELİM
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“GELECEK İNTERNETTE VE TÜRKİYE’NİN YÜZDE 98’İNİ KAPSAYAN ALTYAPI 
YATIRIMLARI İLE TÜRK TELEKOM BU KONUDA OLDUKÇA AVANTAJLI BİR KONUMDA. 

DOLAYISIYLA İNTERNET VE MOBİLDE DAHA HIZLI BÜYÜYECEĞİMİZ BİR DÖNE-
ME GİRİYORUZ. MEVCUT ALTYAPIMIZI KULLANARAK İNTERNET HİZMETİNİ, DAHA 

FAZLA SAYIDA EVE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ. ”

İNTERNETİ DAHA FAZLA
EVE ULAŞTIRACAĞIZ

PAUL DOANY:



K
A

PA
K

K
A

PA
K

20  bağlantı noktası ŞUBAT 2018 ŞUBAT 2018  bağlantı noktası 21

P aul Doany, telekomünikasyon sektörünün başrol oyuncula-
rından. 2006-2011 yılları arasında Türk Telekom’un CEO’luğunu 

yapan Doany, 5 yıllık aranın ardından şirketin kaptan köşküne geri döndü. 
Doany, Türk Telekom olarak yeni dönemde interneti daha fazla kişiye 
ulaştırmayı hedeflediklerini söylüyor. Başarılı yönetici ile Türk Telekom’un 
mevcut durumunu,  hedeflerini ve projelerini konuştuk.

Dünyamız her geçen gün dijitalleşiyor ve telekomünikasyon hayatın 
hemen hemen her alanına dokunuyor. Buradan hareketle, bizi nasıl 
bir gelecek bekliyor?

Artık sadece insanların değil, makinalar, cihazlar, ev gereçleri, ara-
baların da iletişim kurduğu bir dünyaya yol alıyoruz. Sınırları ortadan 
kaldıran ve teknoloji ile daha da değişen, gelişen bir internet platformu 
hayatımızın ayrılmaz bir parçası durumunda. İletişimin boyutu değiş-
ti. Bugün, varlığını iletişim sistemleri üzerinden sürdüren devasa bir 
dünya ekonomisi ve toplumu var. 
2016 Ericsson Mobilite Raporuna göre 2021 yılında toplam 28 milyar 
cihaz internet bağlantısına sahip olacak. Bu cihazların 16 milyara yakı-
nını Nesnelerin İnterneti cihazları oluşturacak. 
Türkiye’de bugün 3 milyon makine M2M SIM kartlarıyla birbirleriyle ile-
tişim kuruyor. BCG araştırma şirketinin raporuna göre 2020 yılında bu 
sayının 7,3 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. 
OECD verilerine göre M2M sayesinde enerji kaybı yüzde 30 ila 38 
oranında azalıyor. Türkiye’nin 2015 Elektrik Faturasının 100 Milyar TL 
olduğunu düşündüğümüzde makineler arası iletişim sayesinde milli 
gelire yılda 30 milyar TL katkı sağlanabilecek. 
Machina Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yeni nesil şehirlerin 
kurgulanmasında yapılacak yanlış tercihlerin ve standart dışı uygulamaların 
sadece 2015 yılında neden olduğu boşa yatırım potansiyeli 341 milyar 
dolar olarak ölçülmüş. Aynı rapor, 2025 yılına kadar dünya genelinde belli 
standartlar dâhilinde bu işin yapılmasıyla harcanacak rakamın 781 milyar 
dolara ulaşacağını, standart dışı yöntemlerde ise faturanın yüzde 30’luk bir 
farkla 1,12 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. 

Telekomünikasyon ve iletişim alanında dünya en çok neyi konu-
şuyor? Tüketici talepleri ne yönde ve Türk Telekom bu yönde nasıl 
adımlar atıyor?
Telekomünikasyon ve iletişim alanında dünya en çok IoT (Nesnelerin 
İnterneti) ve Endüstri 4.0 konularını konuşuyor. Şüphesiz birçok ileri 
teknolojili Nesnelerin İnternet (IoT) ve/veya yapay zeka ürünlerini 
görüyoruz, takip ediyoruz ve kullanıyoruz. Bütün bu teknolojik geliş-
melerin anlam kazanmaları için, insanların günlük yaşamlarına dokun-
maları gerekiyor. Bu nedenle, Türkiye’de internet penetrasyonunun 
arttırılması ve ülke genelinde dijital uçurumun ortadan kaldırılmasının 
gerekliliğini sıklıkla dile getiriyorum. 
Türk Telekom olarak, Türkiye’de internetin ana sağlayıcısıyız ve Tür-
kiye’deki her şehre 246 bin km fiber sağlıyoruz. Ancak bununla da 
yetinmiyoruz. İnternetin erişilebilir olabilmesi için de oldukça çekici 
tarifeler sunuyoruz. Nisan’dan itibaren, sadece 14.90 TL’ye 4mbps ve 
20 GB içeren özel bir paket sunduk. Ayrıca, bu paketi diğer internet 
servis sağlayıcı şirketlere hiçbir kar koymadan sunduk ki onlar da 
müşterilerine benzer fiyatta sunabilsinler. 
Dahası, 2013 yılından bu yana, kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
olarak yürüttüğümüz “İnternetle Hayat Kolay” sayesinde 54 şehirde 
internet kullanımını öğrettik. Bugüne kadar gönüllülerimizin de yardı-

mıyla 30 bin vatandaş internet kullanmayı öğrendi ve eğitim katılımcı-
larının %86’sı interneti günlük yaşamlarında kullanmaya başladı.
Türk Telekom olarak görevimiz yalnızca Avrupa’da da olduğu gibi 
ülkemizin internet penetrasyonunu %70’lere ulaştırmak değil. Hem 
batı hem de doğudaki şehirlerin benzer şekillerde internet dünyasının 
nimetlerinden faydalanabilmelerini sağlamaktır.
Geçmişte çok başarılı işlere imza attık. Ülkemizdeki dijital uçurumu 
azaltmak için de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.
Ayrıca, Endüstri 4.0 alanında önemli farklı çalışmalar da yapmakta 
ve müşterilerimize en yenilikçi ürün ve hizmetleri sunmaktayız. Bu 
sene sürecin öncülerinden olan GE ile yeni bir anlaşma imzaladık.  
Türk Telekom olarak sunduğumuz kurumsal çözümlerle 500 büyük 
şirketin tamamı başta olmak üzere büyük küçük milyonlarca şirke-
tin önemli bir iş ortağı konumundayız. Alanında dünyanın en önemli 
kurumlarından biri olan GE Dijital ile başlattığımız dijital dönüşüm 
işbirliğimiz ile bu kez şirketlere 4. Sanayi Devrimi’ni yakalama süre-
cinde önemli fırsatlar sunacağız. GE Dijital ile birlikte şirketlerin 

dijitalleşme karnesini belirleyip, şirketlere dijital sanayi devrimiyle 
birlikte artık iş dünyasının bir parçası haline gelen dijital çözümleri 
sağlayacağız.

“Türkiye’nin cazip bir girişimci ülke” olduğunu ifade ediyorsunuz. 
Girişimcilere tavsiyeleriniz neler? Biraz da Türk Telekom’un bu 
alandaki rolünden bahseder misiniz? 

Türk Telekom olarak Türkiye’deki girişimlerin enerjisine inanıyor 
ve güveniyoruz. Türkiye’nin geleceğinde onların önemli bir yeri 
olacağını düşünüyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak fikirleri 
olanları “girişimciliğe” davet ediyoruz. Yenilikçi fikirleri, projeleri 
hayata geçirmek ve Türkiye’ye kazandırmak için Türk Telekom ola-
rak inovasyonu tüm işlerimizin merkezine koyuyoruz ve girişimcilik 
ruhunu çok önemsiyoruz. 
Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla hayata geçir-
diğimiz sektördeki ilk girişim hızlandırma programı Türk Telekom PİLOT 
kapsamında 2013’ten beri birçok yenilikçi iş fikrine sağladığımız nakit 

desteği ve yönetimsel bilgi birikimi ile ekosistemin gelişmesine katkıda 
bulunuyoruz. Bugüne kadar PİLOT’un beş dönemi boyunca girişimlere 
toplamda 2 milyon TL nakit desteği sağladık. Programımıza seçilen ekip-
ler İstanbul’da ofis alanı, Türk Telekom’un güçlü teknoloji altyapısı ve mobil 
iletişim paketi imkânlarından faydalanabiliyor. Ayrıca program süresince 
ve sonrasında girişimlere çeşitli mecralarda Türk Telekom tarafından 
tanıtım desteği sağlanıyor. Destek sağladığımız girişimler, ekonomimiz 
içerisinde dinamik birer oyuncu olarak yer aldılar. 
PİLOT’a ek olarak, Türk Telekom’da girişimcilik ruhunu şirket içinde de 
geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, şu anda Türk Telekom Kurumsal Yatırım 
şirketini kurma yolunda adımlar atıyoruz. Bu şirket sayesinde, 2018 
yılında Türk Telekom, büyüme potansiyeline sahip ve kendi iş model-
lerini kanıtlamış olan start-up’lar ve/veya orta kademe işletmelere 
yatırım yaparak ortak olacak. Böylelikle, hem küçük şirketler büyü-
yecek hem de Türk Telekom’a değer katacaklar. Bu heyecan verici 
bir gelişme, çünkü bütün bu gelişmelerin ülke ekonomisi üzerinde 
de önemli bir kaldıraç etkisi olmasını bekliyoruz. Ülkemizdeki fikirler 



ve küçük şirketler desteklendiğinde, ithal edilen önemli hizmetler 
ve ürünler yerli sermaye tarafından karşılanacak ve bu da cari açığın 
azalmasına katkı sağlayacak. Kurumsal girişim sermayesi şirketimizi, 
dünyadaki birçok örnekte olduğu gibi, ayrı bir şirket olarak kurmayı 
planlıyoruz. Böylece, TT Kurumsal Yatırım şirketi, dinamiklerin hızla 
değiştiği teknoloji sektöründe yeni girişimcilik fırsatları üzerine hızlı 
değerlendirmeler yapabilecek. Türk Telekom’un temel faaliyetlerine 
katkıda bulunan işletmelerin yanı sıra 5G, akıllı şehirler, yapay zeka gibi 
alanlarda faaliyet gösteren şirketler de dahil olmak üzere çeşitli kuru-
luşlara destek verilecek.

İkinci döneminizle birlikte, Türk Telekom, yeni bir değişim ve dönüşüm 
süreci yaşadı. Dönüşümün meyveleri geçen yılın rakamlarına da yansıdı. 
Başarının temelinde neler yatıyor?

Türk Telekom, 2016 yılı başında perakende internet, mobil servisler, 
ve sabit ses markalarını tek çatı altında “Türk Telekom” 
markası olarak başarıyla birleştirdi. Ekim 2016’da 
görevime geri dönüşüm ile birlikte bu marka 
birleşmesinin şirketimizde sinerji yaratması-
na, satış ve satış sonrası servislerinin müş-
terilerimiz için daha da iyi hale getirilmesine 
ve Türk Telekom ve Türkiye ekonomisine 
daha fazla değer yaratılmasına bizzat 
odaklandım.
Türkiye’deki en geniş kapsama alanı-
nın sunulması ve markaların tek çatı 
altında toplanması sayesinde tüm 
ihtiyaçların tek bir yerden sağlan-
ması müşteriler tarafından olduk-
ça olumlu karşılandı ve dola-
yısıyla halka arzdan bu yana 
Türk Telekom’un tarihindeki en 
yüksek yıllık abone kazanımına 
tanık olduk. 2016 Eylül ayı ile 
karşılaştırıldığında 2 milyon net 
abone kazandık ve bu sayının 
içerisinde mobil ve internet en 
yüksek kısmı oluşturmakta.
Markaların tek çatı altında toplanma-
sından itibaren kullandığımız müşteri-
lere sunduğumuz özel hizmetlerin dışında, 2017 
yılında Empati programını da başlattık. Bizler 
bu programı, müşteri deneyimini mükem-
melliğe taşımanın yolculuğu olarak tanımlı-
yoruz. Bu programa kendimi tam anlamıyla 
adadım ve bu hedefe ulaşmak adına Türk 
Telekom’daki rolümü Müşteri Deneyimi 
Yöneticisi olarak tekrar tanımladım. Bizimle 
birlikte müşteri memnuniyetini yükseğe 
çıkarmak amacıyla her saha, iş birimi ve 
bölgeler için özel Temel Performans Gös-
tergeleri belirledik. Zira, bir araştırmaya 
göre müşteri memnuniyetindeki her %20 
artış, çalışan memnuniyetinde %20-30 
bir artışa ve sonuç olarak gelirlerde %10-

15 büyümeye yol açıyor. “Empati Prog-
ramı” ile birlikte, Türk Telekom’un 33 bin 
çalışanından her biri, en çok tercih edilen 
şirket olma yolumuzda uçtan uca “Müşteri 
Deneyiminde Kusursuzluk” sunacaktır.
Bu sıkı çalışmamızın karşılığını aldık ve 
abone sayısındaki rekor artışın yanı sıra, 
Türk Telekom, 2016 yılının Eylül ayına göre 
%12 oranında yıllık büyüme sağladı. Bu 
büyümenin şirketin 2008’deki halka arzın-
dan beri en yüksek yıllık büyüme olduğunu 
ve hedefimizin de ötesinde olduğunu özel-
likle belirtmek isterim. 
Ayrıca, geçtiğimiz son bir yılda organizas-
yonel yapıda da önemli değişiklikler yap-
tık. Bu süreçte müşterilere yaklaşımımızı 
tamamen değiştirdik. Her müşteri seg-
menti için ayrı bir organizasyonel yapının 
bulunması yerine idari düzeyleri daha hızlı 
ve iyi yönetim için düzene koyduk. Karşı-
lığında, FAVÖK’de %22’lik bir büyüme ve 
yıldan yıla FAVÖK marjında neredeyse 3 
puan sıçramaya tanık olduk ki bu rakamlar 
halka arzdan beri şirketimizin tarihinde yıllık 
bazda bakıldığında birer rekordur.

Türkiye’nin dijital haritasını çıkardınız. 
Haritada ne gördünüz? 

Türk Telekom, Türkiye’de internetin ana 
sağlayıcısı ve Türkiye’deki her şehre 246 bin 
km fiber ulaştırıyor. Ancak, 15.4 milyon eve 
fiber altyapı sunarken, fiber abonelerimizin 
sayısı yalnızca 2.5 milyon. Ayrıca, Türkiye’deki 
internet penetrasyonu %48 iken, Avrupa’da 
bu oran %72. 
Türkiye’nin dijital haritasını çıkardığımızda ise 
bazı batı şehirleri internet penetrasyonu açı-
sından Türkiye ortalamasının üzerinde ve bazı 
şehirler ise ne yazık ki bunun oldukça altında.
Dolayısıyla, Türk Telekom olarak görevimiz 

yalnızca Avrupa’da da olduğu gibi ülkemizin 
internet penetrasyonunu %70’lere ulaştırmak 
değil. Batı ve doğudaki şehirler arasındaki 
dijital uçurumu da azaltmaktır. 
Bu; Türkiye’nin dijital geleceği, vatandaşları 
ve ekonomisi için çok önemli. Bize göre, 
Türkiye’nin G-20 ülkeleri arasında yükselmesi 
ve ilk on ülke arasında yer alması ülke çapında 
benzer dijital ahenk yakalanarak olacak. 
Bunu gerçekleştirebilmek için sadece altyapıyı 
sağlamakla yetinmiyoruz. İnternetin erişilebilir 
olabilmesi için de oldukça çekici tarifeler sunu-
yoruz. 

Türk Telekom; Google, AT&T, Verizon, 
Samsung, Dell, Intel gibi dünya devlerinin 
olduğu Open Networking Foundation’ın 
Yönetim Kurulu’na girdi. Bu birliktelikte yer 
almak şirketinize ne gibi katkılar sağlacak?

Open Networking Foundation (ONF), şu 
ana kadar gerçekleştirdiği projeler ve üyeleri 
açısından, dünya telekom sektörünün Şampi-
yonlar Ligi olarak değerlendiriliyor. Türk Tele-
kom olarak, ONF’nin yönetim kuruluna dahil 
olduk ve bu sayede dünya devlerinin yanında 
gelecek nesil teknolojileri tasarlayacağız.
Böylesine bir dünya ligine ortak statüde üye 
olmak hem şirketimize hem de ülkemize 
katkı sağlayacaktır. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından 
yapılan açıklamada bahsedildiği üzere, Türk 
Telekom’un ONF’ye olan üyeliği ülkemizin yerli 
ve ulusal teknoloji üretimin arttırılması ve 
ihraç etme hedeflerine büyük katkı sağlaya-
caktır. ONF gibi önemli küresel bir şebekenin 
parçası olarak; dünya için yeni teknolojiler ve 
standartlar inşa edip hiç vakit kaybetmeden 
onları Türkiye’ye tanıtacağız.
Türk Telekom olarak, ONF’nin Yönetim 
Kurulu’nda yer almanın yanında, komiteler-
den projelere kadar her çeşit seviyede farklı 
yönetim rollerini üstleneceğiz. Ayrıca, Türk 
Telekom’un ilgili takımları ONF’nin ABD’deki 
farklı kuruluşlarında çeşitli sorumluluklar üst-
lenerek çalışacaklar. Takımlarımız sadece 5G, 
SDN ve NFV için yeni teknolojiler inşa etme-
yecek, aynı zamanda teknik bilgilerimizi pay-
laşacak ve onların en iyi uygulamalarından da 
faydalanacaklar. Sürekli olarak ONF ve dünya 
devleri üyeleri ile iletişimde olacağız. Bütün 
gelişim, üretim ve deneme evrelerinde işbirliği 
yaparak projeleri beraber geliştireceğiz ve 
işleteceğiz. Bu sayede, dünya standartlarında-
ki teknolojilerin üretildiği bir merkezin kalbinde 
ve mutfağında yer alacağız.

Türk Telekom aynı zamanda dev bir tek-
noloji üretim merkezi. TAMBU, MUUD gibi 
çok popüler uygulamalarınız mevcut. Yakın 
dönemde hizmete sunmayı planladığınız 
başka programlar var mı?

TAMBU sayesinde, Türk Telekom müşterisi 
olsun ya da olmasın ve hangi mesajlaşma ara-
cını kullanırlarsa kullansınlar; müşterilere “kişi-
selleştirilmiş” bir şekilde “bağlanabiliyoruz”. 
İsmini “Aradığımız tam da bu” özdeyişinden 
alan Tambu, dijital ortamda bireyin kendini 
ifade etmesinde yeni bir çağının kapılarını 
açıyor. Platform özellikli milli dijital klavye 
TAMBU; hareketli etiketler, GIF’ler, kişi-
selleştirilebilen arka planlar ve temalar, 
öğrenen klavye, 100’ün üzerinde dile çeviri 
imkanı, atasözlerine hızlı erişim, haritalar 
üzerinden konum paylaşma, konuşmayı 
yazıya çevirme imkanı, parmağınızı kay-
dırarak mesaj yazma ve kişisel sözlük gibi 
birçok özellik içeriyor.
Türk Telekom olarak, Türkiye’de en geniş alt-
yapıyı inşaa etmek ve yönetmekle kalmıyo-
ruz, aynı zamanda müşterilerimize hayatlarını 
kolaylaştırmak için oldukça çeşitli TAMBU gibi 
dijital katma değerli hizmetler sunuyoruz.
Sırada heyecan verici yeni dijital projelerimiz 
var, zamanı geldikçe açıklamak için sabırsız-
lanıyoruz. 

Argela, İnnova, Assitt ve Sebit gibi birçok 
teknoloji şirketi iştirakiniz var. Bugün artık 
Türk Telekom, teknoloji ihraç eden bir şir-
ket olarak karşımıza çıkıyor. Hedefleriniz-
den bahseder misiniz?

Türk Telekom olarak, Türkiye’nin geleceğine, 
şirketin pozisyonuna ve büyüme potansi-
yeline olan güvenimizi, 5 yıllık stratejik plan 
hazırlayarak gösterdik. Birçok telekom şirke-
tinin üçer yıllık stratejik planlar hazırladığı bir 
dönemde, Türk Telekom olarak belirlediğimiz 

K
A

PA
K

22  bağlantı noktası ŞUBAT 2018 ŞUBAT 2018  bağlantı noktası 23

“Mobil abonelerimize uygun 
fiyatla TİVİBU üyesi olma 
fırsatı da sunarak, hem 
mobilde hem de TV pazarın-
da büyüyerek, mobilde fre-
kans pazar payımıza uyumlu 
olacak şekilde yüzde 30’un 
üzerinde pazar payına ve 
halihazırda ikinci olduğumuz 
TV pazarında beş yıl içerisin-
de liderlik pozisyonuna ulaş-
ma gayretindeyiz.”
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5 yıllık stratejik plan kapsamında iki önemli alana odaklanacağız. Bir 
yandan ülkemizdeki her bireyin günlük hayatına dokunan yeni ürün 
ve hizmetlerimizle kitlesel pazarda kârlı büyümemizi sürdürürken, bir 
yandan da uluslararası iş birlikleri ve iştiraklerimizin de sağladığı siner-
jiyle AR-GE’ye daha fazla odaklanacağız. Akıllı şehirlere ve geleceğin 
teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız. Böylece geliştirdiğimiz 
katma değeri yüksek çözümlerimizle Türkiye’nin en iyi şirketlerinin 
dijital dönüşümüne liderlik etmeyi planlıyoruz. 
Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesinde 
internetin kilit bir rolü bulunuyor. Bu kapsamda kitlesel pazarda sabit 
internette büyümeye daha fazla odaklanacağız. Gelecek internette ve 
Türkiye’nin yüzde 98’ini kapsayan altyapı yatırımları ile Türk Telekom bu 
konuda oldukça avantajlı bir konumda. Dolayısıyla internet ve mobilde 
daha hızlı büyüyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Mevcut altyapımızı 
kullanarak daha uygun koşullarda internet hizmetini, daha fazla sayıda 
eve ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi bir maliyet avantajı yakalayacağımız 
bu alanda Türkiye’de yüzde 48 seviyelerinde olan internet penetras-
yonunu yüzde 70’lerdeki AB ülkeleri seviyelerine yükseltilmesine katkı 
sağlamayı amaçlıyoruz. Mobil pazarı da bizim için önemli bir büyüme 
alanı olarak görüyoruz. Mobil abonelerimize uygun fiyatla TİVİBU üyesi 
olma fırsatı da sunarak, hem mobilde hem de TV pazarında büyüyerek, 
mobilde frekans pazar payımıza uyumlu olacak şekilde yüzde 30’un 
üzerinde pazar payına ve halihazırda ikinci olduğumuz TV pazarında beş 
yıl içerisinde liderlik pozisyonuna ulaşma gayretindeyiz.
Türk Telekom olarak 2018 yılına çok dinamik ve güçlü gireceğimize ina-
nıyoruz. Günümüzün sürekli değişen dünyasında daha küçük ve çevik 
şirketlerin yeni teknolojiler inşa etmede hızla yol aldığını görüyoruz. Biz 
de yeni teknolojiler geliştirecek küçük şirketleri güçlendirmek için Türkiye 
telekomünikasyon sektöründe bir ilke daha imza atarak, Kurumsal Yatı-
rım şirketi kurma kararı aldık. Girişimcilik ortamını destekleyeceğimiz bu 
adımla, gelecek vaat eden küçük şirketlere yatırım yapmak önümüzdeki 
dönemde öncelikli hedeflerimizden biri olacak. Ülkemizdeki küçük şir-
ketlerin ve fikirlerin desteklenmesiyle, ithal edilen hizmet ve ürünler yerli 
sermaye tarafından karşılanacak ve bu da cari açığı azaltabilecek. Kurum-
sal girişim sermayesi yoluyla yatırım yapacağımız girişimler; 5G, akıllı 
şehirler, yapay zekâ gibi alanlarda faaliyet gösteren yenilikçi teknolojilere 
de odaklanacak. Bu alanda öncelikli olarak sağlık ve enerji sektörlerinde 
risk sermayesi yatırımları yapacağız. Mobil aplikasyonlar, elektrik dağıtım 
şirketleri iş birlikleri ve ekosistemi geliştiren teknoloji fikirleri, yatırım yapa-
cağımız öncelikli yeni iş alanları olacak. Özellikle elektrik dağıtım şirketle-
riyle yapmayı planladığımız iş birlikleri Türkiye’de internet penetrasyonu-
nun yaygınlaştırılmasında çok önemli bir adım olacak. 
Türk Telekom, Türkiye’nin iletişim omurgasını ve gelişmiş teknoloji 
altyapısını kuran, 177 yıldır Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren bir 
şirket ve bu rolümüzden gurur duyuyoruz. Global arenadaki gelişmeler 
doğrultusunda, biz de Türk Telekom olarak inovasyon vizyonumuz 
ve yatırımlarımızla bu arenadaki en önemli oyunculardan biri olmayı 
hedefliyoruz. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma yolculuğunda ülke-
mize destek olmaya devam edeceğiz.
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“Türk Telekom olarak görevimiz yalnızca 
Avrupa’da da olduğu gibi ülkemizin internet 
penetrasyonunu %70’lere ulaştırmak değil. 
Batı ve doğudaki şehirler arasındaki dijital 
uçurumu da azaltmaktır.”
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GOOGLE'DAN SONRA DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ ARAMA 
MOTORU OLAN YOUTUBE, GÖRDÜĞÜ İLGİYLE ÖZELLİKLE 
GENÇLERİN YENİ GELİR KAPISI. YOUTUBERLIK DA ARTIK DİJİTAL 
DÜNYANIN EN TREND MESLEĞİ. ÖYLE Kİ İŞKUR, GOOGLE İLE 
İŞBİRLİĞİ YAPARAK YENİ YOUTUBERLAR YETİŞTİRMEYE ÇALI-
ŞACAK. PEKİ, YOUTUBER NEDİR, NASIL OLUNUR? 

MUHABİR: BERİL ŞEN
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DİJİTAL 
DÜNYANIN 
YENİ MESLEĞİ:
YOUTUBER



28  bağlantı noktası ŞUBAT 2018 ŞUBAT 2018  bağlantı noktası 29

G
Ü

N
C

EL

G
Ü

N
C

EL

YOUTUBE’DAN NASIL PARA KAZANILIR?

Hem dünyada hem de Türkiye’de YouTuberların 
gelir kaynağının büyük bir kısmının sponsor-
luklardan ve reklamlardan sağlandığını biliyoruz. 
YouTube’daki kanallar site yetkilileri tarafından 
robotik bir sistem üzerinden takip ediliyor.
YouTube çok geniş bir mecra ve içinde binler-
ce Türkçe içerik üreticisi var. YouTuberlara göre 
100.000 abonenin üzerindeki büyük kanallar, 
kolaylıkla tam zamanlı bir iş haline gelebilir ama 
bu sayının altında kalanlar için durum daha farklı.
YouTube’dan para kazanabilmek için sürekli kali-
teli içerik yüklemek, emek harcamak şart. Bu işi 
yapan herkesin önerisi sabırlı ve istikrarlı olmak.
YouTube'da para kazanmanın yollarından biri 
Google Adsense programı ile videolarda çıkan 
reklamlardan faydalanmak. Bunların yanında 
ürün yerleştirme ile reklam verenlerle çalışarak 
sponsorlu içerikler de hazırlayarak markalardan 
da para kazanılabiliyor.
Hem izleyiciler hem de içerik üreticileri 
YouTube’da kendi kanallarını açmak isteyenlere 
aslında aynı tavsiyeleri veriyor. İşin uzmanları, 
özellikle yeni başlayanların belli bir takipçi sayı-
sına odaklanmasının doğru olmadığını, bunun 
başarı getirmeyeceği görüşünde birleşiyor. You-
tuberlıkta en önemli işin istikrar ve sabır olduğu-
nu belirterek özgün olan her şey tutar deniliyor. 

YouTube Kanalı Açmadan Önce 
Yapılması Gerekenler Nelerdir?

  İyi bir kamera edinin.

  Tripod edinin.

  Konu/alan belirleyin.

  Kanalınızın adını belirleyin.

  YouTube'da istediğin ismi 

kullanmakta olan bir kanal 

var mı diye kontrol edin.

  Kanal profil & başlık resmi 

belirleyin. (Kurgu yapabilmek 

için bir bilgisayara & bir kurgu 

yazılımı da gerekecek)

  Farklı ve özgün olmaya çalışın.

  Gelen yapıcı eleştirileri 

dikkate alın.

  Başkalarını izleyin 

ama taklit etmeyin.

Y ouTube, çeşitli alanlarda birçok kana-
lın bulunduğu bir platform. Güzellik, 

moda, müzik, yemek, spor, oyun dünyası gibi 
aklınıza gelebilecek her kategoriye uygun 
içerik üretiliyor. Eskiden video kliplerin izlen-
diği bir müzik kanalı gibiydi. Zamanla elin-
de kamera olan herkesin, her türde içerikle 
video hazırlayıp yayınlayabildiği, çok kanallı 
bir televizyon ekranı haline geldi. Ve YouTube 
“partner” programıyla kendi içeriğini hazır-
layan herkese gelirinden bir pay vererek 
dünyayı yeni bir meslekle “YouTuber”larla 
tanıştırdı. Peki, son dönemde adından sıkça 
söz ettiren mesleklerden biri haline gelen 
Youtuberlık nedir, nasıl olunur?   

YOUTUBER NEDİR?

Aslında her şey Google'ın Youtube'ı satın 
alması ile başlıyor. Çünkü Google reklamlar-
dan kazandığı parayı kullanıcıları ile paylaş-
mak istiyor. Youtube ise Adsense ile beraber 
çalışarak kazancının bir kısmını Youtube için 
içerik üretmeye çalışan kişiler ile paylaşıyor. 
İşte tam bu noktada insanlar Youtube için 
video çekerek kendilerine ek bir kazanç sağ-
lamak amacındalar. Elbette ki bazı insan-
lar bu işi çok daha profesyonel yaparak ve 
popüler konular hakkında videolar çekerek 
çok büyük paralar kazanmaya başlıyor ve böy-
lece Youtuber’lık kavramı doğuyor.
Günümüzde çok sayıda genç Youtuber olmaya 
çalışıyor. Öyle ki sevdiği bir oyunu oynaya-
rak ya da yaptığı makyajın videosunu çekerek 
para kazanmak gençlere oldukça cazip geli-
yor. Ancak youtuber olmak sanıldığı kadar 
kolay değil. Sürekli ilgi çekici içerik üretip, bunu 
düzenli bir şekilde paylaşabilenler Youtuber 
olmayı hak ediyor. Peki, Youtuber olmak için ne 
yapmak gerekiyor? 

NASIL YOUTUBER OLUNUYOR?

Google hesabınızla ücretsiz olarak bir You-
Tube kanalı açmak ilk aşama. Daha sonra bu 
kanalda istediğiniz, ilgili olduğunuz güzellik, 
yemek, oyun gibi herhangi bir alan seçip, bu 
alanda özgün içerikler üretebilirsiniz ya da 
her şeyin bir arada olduğu bir kanal yarata-
bilirsiniz. İçeriğine karar verdiğiniz videoyu 
nasıl çekeceğiniz de tamamen size bağlı. 
Uygun bulduğunuz ekipmanla (ki buna cep 
telefonunuzun kamerası da dahil) videonu-
zu çekip, YouTube'a yükleyebilirsiniz. Son 
aşama olarak da reklam ve Google'ın part-
nerlik programıyla bu işten para kazanabilir 
ya da hobi olarak yapabilirsiniz. 



TÜRKİYE, HAVACILIK SEKTÖRÜNDE “ŞAMPİ-
YONLAR LİGİ”NDE OYNUYOR. YOLCU TAŞIMA 
KAPASİTESİ AÇISINDAN 138 ÜLKE ARASINDA 16. 
SIRADA OLAN TÜRKİYE, HAVAYOLU YOLCU SAYI-
SINDA DÜNYADA 11., AVRUPA’DA İSE 5. SIRADA YER 
ALMAKTADIR. SEKTÖR, 2017 YILINDA TAŞINAN 
YOLCU SAYISINDA 189.01 MİLYONA ULAŞARAK 
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİR.
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T ürkiye havacılık sektöründe her geçen yıl büyüyor. 1,5 milyar insanın 
uçakla 3 saatte erişebileceği bir coğrafyada bulunan ülkemiz, hem 

transit uçuşlara imkan tanıyan konuma sahip, hem de dünya havayolu 
ulaşımında talebin en çok arttığı bölgeye olan yakınlığının avantajını yaşıyor.  
2003’ten sonra yaşanan serbestleşmeyle birlikte özel sektörün önünün 
açılması ve kamu-özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirilen yatırımlarla bir-
likte Türkiye, coğrafi fırsatları da değerlendirerek son 15 yılda havacılıkta 
sıçrama gerçekleştirdi. 
Havayolu yolcu taşıma kapasitesiyle Küresel Rekabetçilik Raporu’na 
göre138 ülke arasında 16. sırada yer alan Türkiye, havayolu yolcu sayısında 
dünyada 11., Avrupa’da 5. sırada bulunmaktadır. 
2003 yılından bu yana yürütülen çalışmalarla, sivil trafiğe açık aktif hava-

limanı sayısı 26’dan 55’e, büyük gövdeli uçak sayısı 162’den 518’e, hava 
ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısı 81’den 169’a yükselmiştir. 
2017 yılı sonu itibarıyla, taşınan toplam yolcu sayısının 34.4 milyondan 189.01 
milyona, sektörün cirosunun 2.2 milyar dolardan 21 milyar dolara, sektörde 
istihdam edilen kişi sayısının 65 binden 200 bine ulaşması beklenmektedir. 

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İÇİN 30 BİN KİŞİ 24 SAAT ÇALIŞIYOR

Türkiye havacılık alanında giderek yükselen seyrini, mega projelerle sürdürü-
yor. Bunlardan biri; inşaatında 30 bin kişinin gece gündüz çalıştığı, yılda 200 
milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olarak hizmet vere-
cek olan İstanbul Yeni Havalimanı... Bunun yanı sıra Türkiye, Milli Uçak Projesiyle 
de havacılık sektöründe kıskandıran bir adım atmış oluyor. 

TÜRKİYE, 
HAVACILIKTA 
DÜNYADA 11. 
AVRUPA’DA 
İLK 5’TE 

SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER

Uçak Sayısı : 518

Koltuk Kapasitesi : 97.702

Kargo Kapasitesi : 1.662.450

Personel Sayısı : 191.709 / 200.000 (2016/2017)

Sektör Cirosu : 20 milyar $/21 milyar $ (2016/2017)

İç Hat Uçuş Noktası :  55

Dış Hat Uçuş Noktası : 296

Toplam Yolcu Sayısı : 174,15 milyon/189,01 (2016/2017)
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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 

Trafik Yükünü 
Yüzde 30 
Azaltacak
433 KİLOMETRELİK GEBZE- 
ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU 
PROJESİ;  TÜRKİYE’NİN SANAYİ 
KENTLERİNİ OLAN İSTANBUL, 
İZMİT, BURSA, BALIKESİR, MANİSA 
VE İZMİR’İ GÜVENLİ KESİNTİSİZ VE 
YÜKSEK KONFORLU BİR ŞEKİLDE 
BİR BİRİNE BAĞLAYARAK, 
NÜFUSUN YÜZDE 50’SİNİN 
YAŞADIĞI BU KENTLERE 
EKONOMİK VE SOSYAL 
BAKIMDAN ÖNEMLİ KATKIDA 
BULUNACAK.
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G ebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil), Yap-İşlet-Devret modeli ile 
planlanan öncelikli projelerin başında yer almaktadır. 384 km otoyol ve 49 km bağlantı yolu olmak üzere 

toplam 433 km uzunluğundaki projenin yol çalışması sürüyor. Proje kapsamında Osman Gazi Köprüsü’nün 
yapımı 1 Temmuz 2016’da tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Köprü, 252 metre kule yüksekliği ve 35.93 metre 
tabliye genişliğine sahiptir. Osman Gazi Köprüsü, bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 682 metre boyu 
ile dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüleri arasında 4. sıradadır. 
Kamuoyunda“İstanbul-İzmir Otoyolu” olarak bilinen proje Türkiye’nin sanayi kentlerini olan İstanbul, İzmit, 
Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir’i güvenli kesintisiz ve yüksek konforlu bir şekilde bir birine bağlayarak, Tür-
kiye nüfusunun yüzde 50’sinin yaşadığı bu kentlere sosyal ve ekonomik bakımdan önemli katkıda bulunacak. 
Proje kapsamında; 25 kilometrelik Gemlik-Bursa, 20 kilometrelik Kemalpaşa ayrımı- İzmir arası, Osmangazi 
Köprüsü dahil olmak üzere Gebze-Gemlik ve (İzmir-Turgutlu) DY. Ayrımı, 58,5 kilometrelik Kemalpaşa güzer-
gahı dahil olmak üzere toplam 103.5 kilometrelik bölüm tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Bursa-Susurluk, 
Balıkesir-Manisa ve Manisa-Kemalpaşa Ayrımı arasındaki muhtelif kesimlerde yer alan 80 kilometrelik otoyol 
kesimi de tamamlanmıştır. 
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Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi Otoyol 
ağı ile bağlanmış olacak ve mevcut Geb-

ze-Orhangazi-İzmir aksının trafik yükü 
yüzde 30 nispetinde azalacaktır.

İzmir Limanı, 
Marmara Böl-
gesi Limanları 

ve yapımı plan-
lanan Çan-
darlı Limanı 
ile bağlantı 

sağlanacaktır. 

Osman Gazi 
Köprüsü (İzmit 

Körfez Gezişi 
Köprüsü) tama-
mlanarak trafiğe 

açılmıştır.

Olumsuz çevresel etkiler 
(trafik sıkışıklığının neden 
olduğu emisyon artışları, 

gürültü kirliliği vb.) en aza 
inecektir. 

Osman Gazi 
Köprüsü ile Körfe-

zi gezme süresi 1 
saatten  6 dakikaya 

inmiştir.

Yolun geometrik standardının 
yetersizliğinden kaynakla-

nan trafik kazalarında azalma 
sağlanacaktır. 

Balıkesir ve Manisa sanayi 
yatırımları için yeni çekim 

alanı olacaktır.

Seyahat süresi İstan-
bul’dan; Bursa’ya 3 
saatten 1 saate, İzmir’e 
8 saatten 4 saate, 
Eskişehir’e 4 saatten 2,5 
saate inecektir.

Marmara Bölgesi’nden 
büyük turizm potan-
siyeli olan Güney Ege 
Bölgesi’ne ve Antalya’ya 
ulaşım süresi kısala-
caktır.

Taşıt işletme giderleri 
düşecektir. 

Güzergah çerçevesinde yer alan 
Eskişehir-Bozöyük-Bilecik Bölgesinin 
sanayisine olumlu katkı sağlayacaktır. 

Gebze-
Orhangazi-

İzmir OTOYOLU 
PROJESİ'NİN 

FAYDALARI
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ONLAR YOUTUBE ÜNLÜLERİ. KISACA KENDİLERİNİ “YOUTUBER” OLA-
RAK TANIMLIYOR, DİJİTAL PLATFORMLARDA BOY GÖSTERİYORLAR. TV 
EKRANLARINDAN DEĞİL; BİLGİSAYAR YA DA MOBİL TELEFONLARDAN 
KULLANICILARA ULAŞAN VE MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ OLAN YOUTU-

BER’LAR, TAKİPÇİ SAYILARIYLA BİR “ÜNLÜ” MESAFESİNDE ARTIK. PEKİ, 
TÜRKİYE’NİN EN ÜNLÜ “YOUTUBER”LARI KİMLER? 

MUHABİR: BERİL ŞEN

TÜRKİYE’NİN
EN ÜNLÜ 

YOUTUBERLARI
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S on dönemde Youtube kanalı olmayan kal-
madı. Ünlü-ünsüz hemen herkes kanalın-

dan takipçileriyle buluşuyor. Ancak ünlü isimle-
ri bile geride bırakıp, çok sayıda takipçiye sahip 
fenomenler adından sıkça söz ettiriyor. Öyle ki 
kimi Türkiye’nin en prestijli ödülü Altın Kelebeği 
alırken, kimi AVM’de izdiham yaşatacak kadar 
hayran kitlesine sahip. Belki onları tanımıyorsu-
nuz; ama milyonlarca takipçi sayısıyla artık onlar 
da birer ünlü. İşte Türkiye’nin en ünlü Youtuberları. 



OHA DİYORUM

Günlük hayatımızda çoğu insanın yaşadığı olaylarla ilgili 
verdiği tepki üzerine kurulan eğlence kanalı. Facebook’ta 
ve Youtube’da 3 milyon, takipçisi var. 5 kişilik bir ekiple 
sosyal medya çalışmalarını yürütüyorlar. Oha Diyorum, 
2011 yılında Facebook sayfasının açılmasıyla birlikte 
aynı yılın sonlarına doğru yayın hayatına başladı. Kanal, 
insanları eğlendirirken onlara hayatın mizahi yönünü ve 
aslında hepimizin ne kadar çok ortak noktası olduğunu 
göstermeye çalışıyor.

OYUN DELİSİ

Adını Oyun Delisi olarak duyuran bu kanalın sahibi her 
gün yeni bir oyun videosu koyuyor. Her gün bir video 
çekip, editleyip yüklemek çok da kolay bir şey değil 
aslında ama bunu başaran çok YouTuber var. Değişik 
konuşma tarzıyla bazı insanlara itici gelse de 2 milyon 31 
bin 699 takipçi var. Bu da demek oluyor ki oyun videosu 
çekme işini iyi yapıyor! Aynı zamanda Oha Diyorum 
kanalının grubuyla da bağlantısı olan Oyun Delisi, kendi 
açtığı bu kanalda oyun videoları üstüne odaklanıyor.

ENES BATUR

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir AVM'de izdiham 
yaşandı. Sebebi ise bir Youtube fenomeniydi. O isim 
Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kele-
beği de kazanan Enes Batur’du. Enes Batur çektiği 
videolarla diğer Youtuberlardan ayrılıyor. Rakiplerine 
meydan okuyor, şakalar yapıyor, oyun videoları ve 
parodiler çekiyor. Hem tam anlamıyla bir oyun kanalı-
na sahip hem de bir eğlence kanalına! Takipçi sayısı 
ise  tam 5 milyon! 1998 doğumlu olan Enes Batur bu 
sayıyla en fazla takip edilen Youtuber.

RUHİ ÇENET

Türkiye'deki Youtuber'lık müessesesinin ilk üyelerinden 
biri Ruhi Çenet. 17 yaşında ani bir kararla Hindistan’a 
yerleşip 5 sene eğitim gören Çenet, her haliyle çok oku-
duğunu, gezdiğini gösteren biri. Öğrendikleri ve deney-
imleriyle ilgili, kendi tarzı anlatımıyla bilgi veren içerikler 
yapan Çenet’in, 2,7 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

DANLA BİLİÇ

Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan, rahat ve dobra 
tavırlarıyla herkese kendini sevdiren Danla Biliç tam 
bir fenomen. Sadece 32 videosu olmasına rağmen 1,5 
milyondan fazla takipçisi var. Makyaj videoları çekiyor 
ve bunu belli temalar üzerinden yaptığı için diğerlerinden 
ayrılıyor. Birçok makyaj firmasının ürününü tanıttığı için 
oradan da para kazanıyor. Bir videosunu izledikten sonra 
dobralığına ve tavrına siz de hayran kalacak ve takip 
etmekten vazgeçemeyeceksiniz.

ORKUN IŞITMAK

Orkun Işıtmak 2011 yılında kurduğu YouTube 
kanalını tamamen eğlence ve eğlendirme ama-
cıyla açmış. Türkiye’deki YouTuberların başında 
geliyor. Hemen her tarzda video çeken Orkun, 
önce oyun videolarıyla ünlendi. En viral olan video 
serisi ise “Yabancı Şarkılar Türkçe Olsaydı” seri-
si. Orkun Işıtmak’ın takipçi sayısı ise 4,2 milyon 
seviyesinde. Biraz kafa dağıtmak, gülmek ve 
eğlenmek istiyorsanız Orkun Işıtmak’ın videoları-
na bir göz atın.

BURAK OYUNDA

1996 doğumlu olan Burak eski YouTuberlar’dan. Sadece 
oyun çekiyor ama alanında çok başarılı ve oyun ilginizi 
çekmiyor olsa bile videoları kendini izlettiriyor. Bilgisayar 
oyunlarının yanı sıra, sanal gerçeklik gözlüğüyle çektiği 
videoları paylaşıyor. Bugüne kadar çıkmış ve merak 
edilen çoğu oyunu bitirmiş olan Burak, her bölümü 
mutlaka çekip takipçileriyle paylaşıyor. Toplam takipçisi 
ise 2 milyon 756 bin 895 kişi.

URAS BENLİOĞLU

Hani şu Amerika'da falan görüp, hayran olduğunuz 
neşeli deney videoları var ya, onları Türkiye'de yapan 
Youtube hesabı Pratik Bilgiler. Uras Benlioğlu yaklaşık 3 
yıldır yaptığı çılgın deneylerle en yaratıcı Youtuberlardan 
birisi. Zaten daha önceden spikerlik, haber muhabirliği ve 
seslendirme sanatçılığı yapması video konusunda gözle 
görülür bir farkındalık yaratıyor. Pratik Bilgiler hesabının 
an itibariyle 1,5 milyonu aşan takipçisi bulunmakta.
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MURATABI GF

Küçüklüğünden beri YouTube’la iç içe olan ve 2013’ten 
beri video yükleyen Murat Abi, oyun videoları çekiyor. 
Sürekli yeni oyunlar deniyor ve o oyunlar üzerine tanıtım 
videoları yapıyor. Oyunları oynarken de video çekiyor ve 
her detayı izleyicisiyle paylaşıyor. Kendine has üslubuyla 
bazı kişilerden tepki çekse de genel olarak sevilen Murat 
Abi, başarılı YouTuberlar’dan. Şimdilerde takipçi sayısı 1,6 
milyona yaklaştı.

EKİN SOYAK

Youtube kariyerine vivox.tv adlı kanalda video çekerek 
başlayan, sonrasında kendi hayran kitlesini oluşturan 
Ekin Soyak, yaşadığı olayları ya da tespitleri videoya 
çekerek paylaşan bir vlogger. Yer yer tartışmalara konu 
olsa da şu an 620 bin takipçisi var.

MERYEM CAN 

YouTuberlar arasındaki erkek egemenliğini bozan birkaç 
başarılı kız da var. Meryem Can onlardan biri. Kendin Yap, 
Tiplemeler, Alışveriş ve Karşılaştırma temalı videolar 
çekiyor. Ve aslına bakarsanız videoları çok eğlenceli. 
Neşeli ve heyecanlı anlatımı birçok kişiye sempatik 
geliyor ve bu da Meryem’e her geçen gün daha fazla 
takipçi kazandırıyor. 200’e yakın videosu olan Meryem 
Can’ı 1,5 milyon kişi takip ediyor.

ÖMER ŞANLI

Ağır Mimar ismiyle Youtube’da 541 bin takipçisi olan 
Ömer Şanlı, 1993 doğumlu bir mimarlık öğrencisi. Ener-
jik, sempatik ve güler yüzlü yapısıyla büyük bir hayran 
kitlesi oluşturan Ağır Mimar, özellikle mimarlık eğitimi 
almayı düşünen öğrenci adaylarına, bölüm hakkında 
mizah soslu bilgiler veriyor.

"KÜTAHYA’DAN ÇIKIP DÜNYANIN DEĞİŞİK ÜLKELERİNE, TAA ÇİN’E KADAR SİZİN 
ESERLERİNİZİN ULAŞACAK OLMASI, İHRAÇ ÜRÜNÜ OLARAK ORALARA KADAR 

VARACAK OLMASI VE MADE IN TURKEY OLARAK GİDECEK OLMASI, ‘NAMIN 
YÜRÜSÜN TÜRKIYE’ DEMEKTİR"
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NG Kütahya Seramik’in 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan Tarafından Açıldı
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Kurulu Başkanı Erkan Güral, şunları söyledi:
“Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz fabri-
kanın vücuda gelmesindeki en büyük pay, 
hain darbe girişimini önleyen şanlı şehitle-
rimize, aslan yürekli gazilerimize, kahraman 
milletimize ve Başkomutanımız, Önderimiz, 
Cumhurumuzun Reisi Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a aittir. Bu ülke bize şehitlerimi-
zin emanetidir. Bu fabrikanın bacalarından 
çıkan dumanı her gördüğümüzde, maki-
nelerden gelen sesleri her işittiğimizde, 
üretilen seramiklere her dokunduğumuz-
da 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi minnet 
ve hürmetle yâd edeceğiz. Allah onlardan 
razı olsun. Milletimizi ve ülkemizi hainlerden 
korusun. Sayın Cumhurbaşkanım Allah sizi 
başımızdan eksik etmesin.” 

9 AYDA TAMAMLANDI

Erkan Güral, babası Nafi Güral’ın 15 Temmuz 
hain darbe girişiminden 2 gün sonra Kütah-
ya Meydanı’nda, 10 bin kişiye karşı yaptığı 
konuşmada verdiği talimatın ardından hemen 
fabrika yatırımına başladıklarını ve 9 ay gibi 
kısa bir sürede tamamlayarak Türkiye’ye 
kazandırdıklarını söyledi. Erkan Güral, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a açılışı yapılan fabrikanın 
hemen yakınında yeni bir fabrika daha yapa-
caklarının sözünü verdi:
“Bu fabrika henüz üretime başlamadan Nafi 
Bey’in talimatıyla üretim kapasitesini yüzde 50 
oranında artıracak tevsi anlaşmalarını yaptık. Şu 
anda 300 olan istihdam sayımızı nisan ayında 
devreye girecek yeni fırınlar ile 500’e çıkara-
cak ve toplam yatırım bedelini 250 milyon lira-
ya ulaştırmış olacağız. Emeği geçen herkese 
huzurlarınızda içten teşekkürlerimi sunuyorum. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, açılışını yaptığımız 
fabrikanın hemen yanı başında yeni bir fabrika 
daha yapacağımızın da sözünü veriyorum.
Bu fabrikada seramik değil aynı zamanda 
gurur üretiyoruz. Şu anda Cumhuriyet tari-
himizin ve dünyanın yapımı devam eden en 
büyük projesi olan İstanbul 3. Havalimanının 
seramiklerini bu gururla üretiyoruz. Yetmi-
yor bu ürünleri seramiğin doğduğu toprak-
lar olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne, modanın ve 
seramiğin merkezi kabul edilen İtalya’ya ve 
İspanya’ya ihraç ediyoruz. Bu gurur ülkemizin, 
bu gurur milletimizin.“
Fabrika açılışının ardından NG Kütahya Sera-
mik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve 
NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a Sema Güral Sürmeli 
tarafından yapılan özel kaftanı takdim etti.
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mağaza ağı ile sektörün lideri konu-
munda olan NG Kütahya Seramik’in 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasında aldığı kararla 
hayata geçirdiği 15 Temmuz Şehitler Seramik 
Fabrikası’nın resmi açılışı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçek-
leşti. Açılışta düzenlenen törene NG Kuru-
cu Başkanı Nafi Güral, NG Kütahya Seramik 
Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile NG Kütahya 
Seramik çalışanları ve çok sayıda Kütah-
yalı katıldı. Erkan Güral, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a açılışı yapılan fabrikanın hemen 
yakınında yeni bir fabrika daha yapacakları-
nın sözünü verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:            
“NAMIN YÜRÜSÜN TÜRKİYE’’

“Türk milleti 15 Temmuz’da bir kez daha tah-
rip oldu. Milletimizin kanıyla yazdığı tarihi, 

burada olduğu gibi iş adamlarımız, işçileri-
miz de alın terleriyle, daha ileriye taşımanın 
mücadelesini veriyoruz. Eserlerle taçlandı-
rılmamış zaferler eksik kalmaya mahkum-
dur. Kütahya’dan çıkıp dünyanın değişik 
ülkelerine, taa Çin’e kadar sizin eserlerinizin 
ulaşacak olması, ihraç ürünü olarak oralara 
kadar varacak olması ve Made in Turkey 
olarak gidecek olması, ‘Namın yürüsün 
Türkiye’ demektir”

NG KÜTAHYA SERAMİK YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI ERKAN GÜRAL: 

“Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz fabri-
kanın vücuda gelmesindeki en büyük pay, 
hain darbe girişimini önleyen şanlı şehitle-
rimize, aslan yürekli gazilerimize, kahraman 
milletimize ve Başkomutanımız, Önderimiz, 
Cumhurumuzun Reisi Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a aittir. Fabrikamızda sadece sera-
mik değil aynı zamanda gurur üretiyoruz.’’ 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  ‘’KÜTAHYA, 
BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE DAVASININ DA 
EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fabri-
ka açılışında yaptığı konuşmada şunlara dikkat 
çekti: “Kütahya, bölgesinin 2023 hedeflerini 
omuzlayan bölge olacaktır. Açılışını yaptığımız 
eseri şehrimize kazandıran, şehitlerimizin adına, 
şanına ithaf eden Güral ailesine, bu gösterdikleri 
vefa sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür 
ediyorum. Selçuklu’dan beri ülkemizin tarihindeki 
tüm kritik dönemlerde önemli bir rol üstlenen 
Kütahya’nın büyük ve güçlü Türkiye davasının da 
en büyük destekçisi olacağına inanıyorum”

“ÜRETIRKEN ŞEHITLERIMIZI                        
YÂD EDECEĞIZ”

Açılışta yaptığı konuşmasına Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarına nail olma-
nın heyecanı ve gururu içerisinde olduklarını 
belirterek başlayan Kütahya Seramik Yönetim 
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SOSYAL MEDYA
PSİKOLOJİNİZİ 
ELE VERİYOR
SOSYAL MEDYADA YAP-
TIĞINIZ PAYLAŞIMLAR 
ASLINDA PSİKOLOJİ-
NİZLE İLGİLİ DETAYLAR 
VERİYOR. YAZDIĞINIZ 
BİR SÖZ, FOTOĞRAF-
LARDA KULLANDIĞINIZ 
RENK, PARLAKLIK VE 
FİLTRELERİN HEPSİNİN 
BİR ANLAMI OLDUĞUNU 
BİLİYOR MUYDUNUZ? 
BİLİNÇLİ OLARAK YAP-
MASANIZ DA PAYLAŞIM 
KRİTERLERİNİZ RUH 
HALİNİZİ ANLATIYOR. 
NASIL MI?

Ş ık restoranlarda yenilen yemekler, arkadaşlarla geçirilen zaman, tatiller, yolculuk-
lar… Artık her anımız ölümsüzleştirilerek  sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. 

Fotoğraflardaki ortak nokta ise ne kadar da mutluyum mesajı! Peki, sahiden de öyle mi? 
Fotoğraflardaki kadar mutlu mu herkes? 
Sosyal medyada yazdığımız, paylaştığımız şeyler ve bunu ne sıklıkta yaptığımız kişiliğimi-
ze, yaşadıklarımıza dair ipucu veriyor. Ancak etrafına mutluluk dağıtan birçok kare aslında 
başka bir şey anlatıyor. Fotoğraflarda kullandığınız renk, parlaklık ve kullandığınız filtrelerin 
hepsinin bir anlamı var. Sürekli aynı tarzda yaptığınız paylaşımlar aslında psikolojinizle ilgili 
detaylar veriyor. Bilinçli olarak yapmasanız da paylaşım kriterlerinizi ruh haliniz belirliyor. 
Hatta paylaşılan çoğu fotoğrafın depresyon belirtisi olduğu bile söylenenler arasında. 

KOYU RENKLER DEPRESİF!

Araştırmalarda gözlemlenen kullanıcılara göre, depresyona meyilli ya da depresyonda olan 
kişiler, normal insanlara göre daha koyu ya da gri tonlarda fotoğraf paylaşıyor. Harvard Üni-
versitesi’nin çalışmasına göre, Instagram’da paylaşılan “mavi, gri ya da karanlık kareler” ya 
da fotoğrafları siyah-beyaza dönüştüren “Inkwell” filtresinin kullanımı, depresyon belirtileri 
arasında. Araştırmacılar, ruhsal bozuklukların erken teşhisi için fotoğraf paylaşım uygula-
ması Instagram’ın yeni bir alan olabileceğine inanıyor. Ayrıca depresif kişilerin fotoğra-
flarında kullanılan shopların daha az filtre içerdiği de belirtiliyor. Sağlıklı kullanıcılarda ise bu 
durumun aksine renk tonlarını daha da canlandıran filtreler yer alıyor.

SÜREKLİ SELFİE YAPANLAR NARSİST OLABİLİR!

Ruh sağlığı kötü insanların paylaştığı fotoğraflarda daha çok yüz ön plana çıkarken ruh 
sağlığı iyi olanlar, bedenlerini ön plana çıkarmayı tercih ediyor. Sık sık kendi fotoğraflarını 
paylaşanların genellikle daha narsist ve psikopat özellikleri olduğu, kendi fotoğraflarında 
ufak tefek dijital düzeltme yapanların özgüveninin az olduğu sonucuna varılmış.
ABD’de 555 Facebook üyesi ile yapılan bir araştırmada, dışadönük insanların, günlük 
yaşamları ve sosyal aktiviteleri ile ilgili paylaşımlarda bulundukları ve bunu sık sık yaptıkları 
görülmüş. Özgüveni az olan insanların daha çok eşleri ya da sevgilileriyle ilgili paylaşımda 
bulunduğu; sinirli, nevrotik kişilerin onay almak ve dikkat çekmek için Facebook’a girdiği, 
narsistlerin ise başarılarını, diyetleri ya da egzersiz programlarını sergilemek için statü 
güncellemeleri yapma eğilimi gösterdiği ortaya konulmuş. Başka bir araştırma ise Face-
book’ta öfkeli bir not paylaşan ya da sabaha karşı umutsuz bir tweet atan kişilerin aslında 
bir tür terapi yaptığını ortaya koymuş. Meksika’daki bir ruh sağlığı merkezi bu kanıda ve 
Facebook’un ucuz bir terapi alternatifi olmadığı konusunda halkı uyaran bir kampanya bile 
başlatmış. 
Almanya’da yapılan bir diğer çalışmaya göre ise Facebook’ta başka kullanıcıların profillerini 
“pasif takip” yapan birçok kişinin, kıskançlık ve kin duyguları beslediği belirtilmiş. Özellikle 
de tatil fotoğraflarına bakarken!
Ne ilginçtir ki son araştırmalar, insanların Facebook’taki statü güncellemeleri ya da Twi-
tter paylaşımlarından yola çıkarak, örneğin intihar riskine dair ipuçlarının önceden tespit 
edilmesi üzerinde çalışıyor.



GELECEĞİN AYAK SESLERİ 
BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMÜN 
YAKLAŞTIĞINA İŞARET EDİYOR. 
BU SÜRECİ TETİKLEYEN EN 
ÖNEMLİ SÜREÇLER İSE YAPAY 
ZEKA, ARTIRILMIŞ-SANAL 
GERÇEKLİK VE NESNELERİN 
İNTERNETİ…

MUHABİR: SELİN AKGÜN

Y apay zeka, artırılmış gerçeklik, nes-
nelerin interneti, sanal gerçeklik gibi 

süreçler sadece iş hayatını ve farklı sektörleri 
değil, sosyal hayatımızı da derinden etkiliyor. 
Evlerimizde çamaşırlarımızı artık robotların 
katlayacağı bir döneme giriyoruz. Eğer 
yoğun bir iş hayatınız varsa ve çok istediğiniz 
halde aile büyüklerinizle ilgilenemiyorsanız, 
onlarla sosyalleşecek robotların geliştirildiği-
ni hatırlatmamızda da fayda var. Bu nokta-
da en dikkat çekici gelişmeler ise otomotiv 
sektöründe yaşanıyor. Beyin gücüyle çalışa-
cak otomobiller ve robot taksiler, fütüristik 
bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Dönüşümün 
gerisinde kalmayın…
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ELLIQ: YAŞLILARIN YALNIZLIKLARINA 
SON VEREN SOSYAL ROBOT

Dünya hızla değişiyor ve bu değişim 
toplumun en küçük birimleri olan 

ailelerin yapılarında bile hissediliyor. 
Değişen aile yapıları ile birlikte yal-

nızlığı ve mutsuzluğu en çok yaşlılar 
hissediyor. Özellikle büyük şehirlerde 

hızlı yaşamın gerisinde kalan birçok 
yaşlı kişi kendisini evine hapsederek 
daha da yalnızlaşıyor. WhatsApp ya 
da Facebook gibi en basit teknolojik 

uygulamaları kullanmak ise birçok yaşlı 
kişi için neredeyse imkansız. ELLIQ adlı 
robot ise bu soruna bir çözüm bulma-

ya çalışıyor. Tatlı bir masa lambasını 
andıran ELLIQ, yalnız yaşamaktan 

kendisini mutsuz hisseden yaşlılar için 
yeni bir arkadaş. ELLIQ, yaşlı yetişkin-
leri sosyal medya da dahil olmak üzere 

aileler ve arkadaşlar ile bağlantı kur-
mak ve dijital dünyanın karmaşıklığını 

aşmak için geniş bir teknolojiyi kullan-
malarını sağlıyor. ELLIQ konuştuğunda 

başını kaldırıp yanıp sönüyor. Kişilerin 
ilaçları zamanında almasını hatırlatıyor 
ve bazen yaşlılara yürüyüşe çıkmaları 

için öneride bulunuyor. 

YAPAY ZEKALI TELEFONA                 
VAR MISINIZ? 

Huawei’nin en yeni amiral gemisi akıllı 
telefonu Mate 10 Pro, yapay zeka 

teknolojisiyle oldukça farklı bir dene-
yim yaşatıyor. Mobil yapay zeka bilişim 

platformu olan Kirin 970, bireysel ve 
toplu zekayı birleştirerek yapay zeka 

destekli gerçek zamanlı mekan tanıma, 
nesne tanıma ve hızlandırılmış çeviri 
de dahil olmak üzere gerçek zamanlı 
tepkiler veriyor. Nesneye ve ortama 

göre otomatik olarak kamera ayarlarını 
seçen yapay zeka destekli yeni “Ger-
çek Zamanlı Ortam ve Nesne Tanıma” 
özelliği bulunan Mate 10 Pro, daha net 

portreler ve daha keskin hatlı fotoğ-
raflar çekmek için hareket algılamalı 

gelişmiş bir yapay zeka destekli dijital 
zoom fonksiyonuna sahip. Mate 10 

Pro, kullanıcı davranışlarını algılayan 
ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak 
için kaynakları akıllıca bölüştüren akıllı 

pil yönetim sistemi özelliği ile de öne 
çıkıyor.

MISSION E ZAMANI

Tesla’nın araç üretim pazarına girme-
si rakiplerini endişelendiriyor. Elon 
Musk’ın kurucusu olduğu şirket, ner-
deyse her segmentten araç üretmeyi 
planladığı için rakip listesi de oldukça 
kalabalık. Alman otomobil üreticisi 
Porsche’nin Tesla S ile yarışacak aracı 
ise Mission E olacak. Aracın 2019’da 
satışa sunulması bekleniyor. 89 yıllık 
araç üreticisinin ilk elektrikli aracı ola-
rak tarihe geçen Mission E; 300, 400 
ve 500 kW’lık versiyonlarıyla 670 bey-
gir ve yaklaşık 485 km menzile sahip 
olacak. Mission E’nin 3,5 saniyede 100 
km hıza ulaşması bekleniyor. Bu, en 
hızlı araç Model S’ten 1 saniye daha 
yavaş olacağı anlamına geliyor. Aracın 
iki vitesli şanzımanı, indüktif şarjı ve 
araç içinde dört kişilik koltuğu olması 
bekleniyor. Hatları ve koltuk sayısı 
ile Panamera’yı andıran modelin fiyat 
aralığının da aynı seviyede olması bek-
leniyor. Mission E’nin ABD’de 75 bin ile 
80 bin dolar arasında satışa çıkacağı 
tahmin ediliyor.

 TOYOTA’NIN YENI OTONOM           
TAŞIMACILIK ARACI

Toyota, gelecekteki ticari uygula-
malarının taleplerini karşılamak için 
e-Palette Concept’i tanıttı. Mobilite 

destekli işletmeler için yeni bir ekosis-
tem oluşturmak isteyen Toyota, bunu 
Global Mobility Services Platform’u-

nun (MSPF) gücünden yararlanarak 
sağlamak istiyor. Toyota’nın e-Palette 
konsepti kargo, dağıtım ve diğer mobil 

ihtiyaçları karşılamak için tasarlan-
dı. Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici 

Elektroniği Fuarı; CES 2018’de tanıtılan 
e-Palette Concept araçlar ihtiyaçlar 

doğrultusunda farklı tasarımları ve 
ebatları ile 3 farklı uzunluğa sahip ola-

cak. Bunun yanı sıra mobil motel gibi 
potansiyel konaklama tercihleri için 

de kullanılabilecek. Toyota, e-Palette 
Concept’in fizibilitesini ABD’de de 

dahil olmak üzere farklı bölgelerde 
2020’lerin başlarında yapmayı plan-

lıyor. Şirket planları arasında 2020’de 
Japonya’da gerçekleştirilecek olan 

olimpiyatlara katkıda bulunmak da var.

NISSAN, BEYIN GÜCÜYLE ÇALIŞAN 
OTOMOBIL ÜRETECEK

Nissan, araçların sürücülerin beynin-
deki sinyalleri yorumlayabilmesini 
sağlayacak çalışmanın sonuçları-
nı paylaştı. Şirketin Brain-to-Vehicle 
ya da kısaltılmış hali ile B2V adını alan 
teknolojisi, sürücülerin tepki sürelerini 
hızlandırmayı vaat ediyor. Bu saye-
de B2V ile tamamen otonom araçların 
aksine sürüş deneyimi yaşamak iste-
yen sürücülerin daha fazla keyif alması 
amaçlanıyor. B2V teknolojisinde beyin 
aktivitesinin ölçümlenebilmesi için 
sürücü, elektrotlarla kaplı bir kulaklık 
takıyor. Bu veri ile araç, sürücünün 
dönme, hız yapma ya da frene basma 
düşüncesini algılıyor. Araç, beyinden 
aldığı bu algıyı bir insanın eylemin-
den 0.2 ila 0.5 saniye önce yürürlüğe 
koyuyor. Bu, çok kısa bir zaman dilimi 
gibi görünse de konu araç kullanma-
ya geldiğinde bu sürenin büyük fark 
yaratabileceği belirtiliyor. Nissan, B2V 
teknolojisini Las Vegas’ta CES 2018’de 
sergiledi. Projenin 2021’de hayata 
geçmesi öngörülüyor.

ARTIK ÇAMAŞIRLARI ROBOTLAR 
KATLAYACAK

Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) 
sergilenen, Panasonic ve Seven Dre-
amers iş birliği ile geliştirilen çamaşır 
yıkama-katlama robotu Laundroid, 
büyük beğeni topladı ve küresel yatı-
rım firması KKR’den yaklaşık 90 mil-
yon dolar yatırım aldı. Ürün Japonya’da 
14 bin dolardan satışa sunuluyor. Fiya-
tın 2 bin dolara düşürülmesi planlansa 
da Seven Dreamers, Laundroid ile artık 
sahnenin tek oyuncusu olmayacağa 
benziyor. Alman ev aletleri üreticisi 
BSH, piyasaya sürülecek ticari olarak 
uygun bir çamaşır yıkama-katlama 
robotunun imalatı ve geliştirilmesi 
konusunda çamaşır yıkama robot 
tasarımcısı FoldiMate ile ortaklık 
kurdu. FoldiMate’in hikayesi de oldukça 
alışılmış. Gal Rozov, çamaşır katla-
maktan nefret ediyor. Ancak yazılım 
geliştiricisi olan Rozov, şikayet etmek 
yerine programlama becerisini bir 
çamaşır yıkama ve katlama robotunu 
yaratmak için kullanıyor. 2012’de en 
verimli tasarımı araştırmak için iki yıl 
geçiren Rozov, Kaliforniya’ya taşınıp 
şirketini kuruyor.
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/SAĞLIK

ROBOT TAKSI DÖNEMI GELDI ÇATTI 

Nissan ve DeNA’nın birlikte geliştirdiği 
Easy Ride adındaki yeni robot taksi-
ler yola çıkmaya hazırlanıyor. Robot 
taksi ile istediği yere dilediği zaman 
özgürce seyahat etmek isteyen her-
kese hitap eden Easy Ride, kullanıcılara 
hedef belirlemekten, araç teminine ve 
ödemeye kadar tüm süreçleri tek bir 
noktada toplayan bir mobil uygulama 
da sunuyor. Sistem, ayrıca kullanıcılara 
ilgi alanlarına uygun yerel hedefler 
veya gezi rotaları önerebiliyor. Easy 
Ride, mevcut ulaşım çözümlerini 
destekleyen yeni bir altyapı seçeneği 
olarak hizmete sunulacak. Yapay zeka, 
internet, otonom sürüş ve Nissan 
Intelligent Mobility özellikleriyle dona-
tılan Easy Ride, Mart 2018’den itibaren 
deneme sürüşlerine başlayacak ve 
2020’den itibaren yollarda olacak.

SEYAHATLERIMIZ DE                         
TEKNOLOJIKLEŞIYOR

Hepimiz zaman zaman gerek tatil 
gerekse de iş amaçlı seyahatlere 
çıkıyoruz. Yol boyu prizlerden uzak 
kaldığımız için elektronik cihazlarımızı 
şarj etme konusunda sıkıntı yaşayabi-
liyoruz. Victorinox bu duruma oldukça 
pratik bir çözüm getirmiş. Markanın 
Travel Gear segmentinde geliştirdiği 
Lexicon Hardside koleksiyonu, tek-
nolojik bir valiz olmasıyla dikkatleri 
çekiyor. Kabin boyu ile uluslararası 
havalimanlarında size zorluk çıkarma-
yacak olan valiz, iç cebe entegre olan 
bir USB’ye sahip. Bu özellik sayesinde 
zorda kaldığınız durumlarda elektronik 
cihazlarınızı rahatlıkla şarj edebilirsi-
niz. Valizin tek çarpıcı özelliği bu değil. 
Gizlenmiş kalem, SIM kart değiştirme 
aracı ve kimlik etiketi de size teknolojik 
konularda yardımcı oluyor. Çizilme-
lere ve darbelere karşı ultra dayanıklı 
tasarlanan Lexicon Hardside’ın ayrıca 
takım elbiseler için çıkarılabilir şekilde 
tasarlanan büyük fermuarlı bir bölme-
si bulunuyor.

MARS’A YOLCULUĞA NE DERSINIZ? 

HP Mars Home Planet projesi, önce-
den NASA ile Fusion tarafından yara-
tılmış bir sanal gerçeklik deneyimi 
olan Mars 2030 için yapılan çalışmaları 
daha ileri bir seviyeye taşıyan önemli 
bir proje... HP ve ortakları, insanlı-
ğın Mars’taki geleceğini VR ile hayal 
etmek, tasarlamak ve yaşatmak için 
mühendisleri, mimarları, tasarımcıla-
rı, sanatçıları ve öğrencileri bir araya 
getiriyor. Proje, 2030’un ötesine, 
gelecekte Mars’ta yaşayan ailelerin 
ve toplulukların bulunduğu bir zamana 
kadar uzanıyor. Projenin amacı, yaratıcı 
düşünürleri kırmızı gezegendeki kent-
leşmenin bazı zorluklarını çözmeye 
davet etmek. Sonuçta, VR deneyimi 
sayesinde, dünyadaki insanlar Mars’ta 
yaşamanın nasıl bir şey olduğunu 
deneyimleyebilecekler.
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BOEING’IN DEVASA DRONE PROTOTIPI

Boeing, yaklaşık 227 kg ağırlığa kadar yük taşıma kapasitesine sahip prototipini tanıttı. Devasa drone, Boeing 
Research & Technology’nin Missouri’deki İşbirlikçi Özerk Sistemler Laboratuvarı’ndaki (Collaborative Autonomous 

Systems Laboratory) ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Yapılan açıklamalara göre çevre dostu bir elektrik sis-
temi ile güçlendirilmiş olan kargo hava aracı (CAV), dikey uçuşa izin veren sekiz adet pervaneye sahip. Drone, şim-

diye kadar görülenlerin en büyüklerinden. Uzunluğu 4.57 metre, genişliği 4.49 metre, yüksekliği ise 1.22 metre olan 
drone, hava taşımacılığını değiştirmede öncelikli bir rol oynayacak. Drone, üç aydan kısa bir sürede şirket genelinde 

bir grup mühendis ve teknisyen tarafından tasarlandı ve inşa edildi. Drone, gelecekteki uygulamalar için otonom 
teknolojinin yapı taşlarını olgunlaştırmak amacıyla uçan bir test yatağı olarak kullanılacak. 



BİLGİSAYAR OYUNLARI ÇOCUK-
LAR ARASINDA GİDEREK ARTAN 
BİR POPÜLARİTEYE SAHİP. 
BU OYUNLARIN ARTARAK 
BAĞIMLILIK YARATAN DOĞASI, 
EBEVEYNLERİ SÖZ KONUSU 
OYUNLARIN ÇOCUKLAR ÜZE-
RİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ 
HAKKINDA ENDİŞELENMEYE 
SEVK EDİYOR. ANCAK ÇOĞU BİL-
GİSAYAR OYUNUNUN ÇOCUK-
LAR ÜZERİNDEKİ OLUMLU 
ETKİLERİNİ DE UNUTMAMAK 
GEREKİYOR.

MUHABİR: BERİL ŞEN

sosyalleşme açısından çocuklara olumlu katkıları olduğunu belirtiyor.
Dijital oyunlarda önemli olan çocukları iyi ve doğru yönlendirmek. 
Uzmanlar bu konuda aileleri çocukların oyun başında geçirdiği sürenin 
iki saati aşmaması yönünde uyarıyor. Aynı zamanda uzmanlar bu 
durumun çocuğun yaşı ile doğru orantılı olduğunu da belirtiyor.
4-6 yaşındaki çocukların ebeveynlerinin gözetiminde, günde en fazla 
20-30 dakika oyun oynaması önerilirken, 7-10 yaşındaki çocukların 
en fazla 45 dakika oyun oynaması öneriliyor.
Ebeveynlerin çocukları dijital dünyadan uzak tutmak yerine onları bu 
konuda doğru yönlendirmeleri gerekiyor. Aile içi diyolog her zaman 
aktif tutulursa ve ebeveynler dijital oyunlar hakkında bilgi sahibi olup 
çocuklarını bu oyunlarla ilgili bilgilendirirse çocuklar dijital medyayı 
olumlu yönleriyle kullanabilirler. 
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B ilgisayar oyunları ilk kez 1970’lerde ortaya 
çıkmış, hem çocuklar hem de yetişkinler 

için eğlencenin ve öğrenmenin değişmez kay-
nağı haline gelmiş. Bilgisayar oyunları tasarlan-
dığından beri, bu oyunların çocuklar üzerindeki 
etkisi üzerine kapsamlı bir araştırma başlatıl-
mış. Bu çalışmalar, oyunların hem iyi hem de 
kötü etkilerinin olduğu, bu durumun çocuk-
ların yaşlarına uygun oyunlar oynayıp oyna-
madıklarına ve oyunlara harcadıkları zamana 
göre değiştiği sonuçlarını ortaya koymuş. 
Psikiyatri Profesörü Nevzat Tarhan, diji-
tal oyunların aşırıya kaçılmadığı takdirde 

çocukların zekasını geliştirdiğini belirtiyor. 
Tarhan, bu konuyu detaylandırmak için 
bazı deneylerden de örnek veriyor. Kali-
forniya Üniversitesi’nden Patricia Green-
field’ın yaptığı deney; bilgisayar oyun-
larının, çocuklarda sembolik kodları çözme 
yeteneğini ve analitik düşünme becerisini 
geliştirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca bunun 
gibi Washington Üniversitesi ve birçok özel 
kuruluş tarafından yapılan deneylerde, bil-
gisayar oyunları oynayan çocukların teoriyi 
pratiğe dönüştürmekte daha başarılı olduk-
ları ortaya koyuluyor. Bazı deneylerde ise 

bu çocukların diğer yaşıtlarından daha zeki 
oldukları kanısına varılıyor. Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan dijital oyunların İngilizce olmasından 
dolayı çocukların İngilizceye olan merakının 
ve İngilizce öğrenme kolaylığının artması 
yönünde de faydalı olabildiğini söylüyor.
Prof. Dr. Nazmi Zengin ise dijital oyun-
ların moral ve motivasyonu artırdığı için 
birçok hastalığın daha hızlı iyileşmesini 
sağladığını söyleyerek bu oyunların faydalı 
olduğu noktalara bir yenisini daha ekliyor. 
Oyunların ayrıca çocukların özgüvenini de 
olumlu yönde etkilediğini söyleyen Zengin, 

BİLGİSAYAR 
OYUNLARINA 
BİR DE 
BU GÖZLE 
BAKIN

POZİTİF ETKİLER

 Bilgisayar oyunları oynamak, algısal ve bilişsel yete-
neklerin ve motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

 Bilgisayar oyunları oynarken, çocuklar problem çözme 
becerisi kazanır, ekip çalışmasını öğrenir ve algısı daha 
açık olur. Ayrıca, kısa süreli hafızanın gelişmesine yardım-
cı olur. Bilgisayar oyunları oynamak, daha hızlı ve doğru 
kararlar almalarını gerektirir, böylece karar verme bece-
rileri gelişir.

 İnteraktif bilgisayar oyunları, yarıştığı rakipleri arasında 
en iyisi olmak için çocuğu pratik yapmaya daha çok zorlar. 
Oyun oynamak, oyun stratejileri tasarlamak ve kazanmak, 
çocuğa başarı duygusu kazandırır ve güvenini artırır.

 Rochester Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmaya 
göre; “Oyun oynayanlar, odaklılık, hız, çoklu görev, vizyon 
ve doğruluk içeren testlerde, diğerlerine ve oyun oyna-
mayanlara göre daha iyi performans göstermektedirler.” 
Buna göre, bilgisayar oyunları oynamak, çocuklara daha 
çok konsantre olmayı, plan yapmayı, amaca ulaşmak için 
farklı stratejiler tasarlamayı ve karışık durumlarla nasıl 
baş edebileceklerini öğretmektedir.



MUHABİR: ERTUĞRUL ARSLAN
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Renault’dan geleceğin 
sürüşünün ipuçları

FRANSIZ ÜRETİCİ RENAULT HEM OTONOM HEM DE SIFIR 
EMİSYONLU ELEKTRİKLİ MODELİ SYMBIOZ PROTOTİPİYLE 

2023 HEDEFLERİNİ ORTAYA KOYDU.

R enault, otonom olarak tasarlanmış ilk 
süratli prototipi olan SYMBIOZ demo car 

test sürüşleri ile markanın kısa vadeli 2023 viz-
yonunu sergiledi. Yeni model, sürücüyü tüm 
dinamik sürüş görevlerinden kurtarıyor. Sürü-
cünün önündeki yola konsantre olmasına artık 
gerek kalmaksızın otomobil, önünde meydana 
gelen beklenmedik bir olay nedeniyle risk altın-
da kaldığında güvenli bir yere yönlendiriliyor. 
Yolculuk evden başlıyor ve yolcunun kişisel 
ajandası evdeki TV’de gösteriliyor, akıllı tele-
fon, tablet veya PC aracılığıyla güncelleniyor ve 
otomobil ile ev arasında paylaşım sağlanıyor. 
Ayrılmadan on beş dakika önce otomobille ve 
yolculukla ilgili tüm bilgiler (şarj seviyesi, akü-
nün kalan şarjıyla gidilebilecek mesafe, trafik ve 
hava durumu) gösterilebiliyor.

GÜÇLÜ VE ÇEVRECİ

Avrupa’da elektrikli otomobil pazarının öncü-
sü olan Renault, otonom modelinde de sadece 
elektrik motorlarına yer vermiş. 4CONTROL 
sistemi, otomobilin yol tutuşunu üst seviyelere 
taşırken, motorlar toplam 500 kW’lık maksi-
mum güç ve 660 Nm’lik maksimum tork üreti-
yor. Boyu 5 metreye yaklaşan otomobil sıfırdan 
100 km/s hıza sadece 6 saniyede ulaşıyor.
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Alman üretici Mercedes’in pick-up pazarına güçlü bir giriş yapan 
modeli X-Class, sınıfında önemli bir yer edinmeyi planlıyor. Yeni model 
çift çıtalı heybetli ön ızgarası, güçlü duruşunu destekleyen uzun 
motor kaputu ve uzun geniş farlarıyla güçlü görünüme sahip. Araç; 
güçlü karakteri, dinamik görünümü ve heyecan uyandıran tasarımıyla 
dayanıklılık ve tarz arasında ideal bir denge kuruyor. Müşterilerine dört 
ve altı silindirli motor seçenekleri sunan Mercedes-Benz X-Class, X 
220 d (163 beygir) ve X 250 d (190 beygir) olmak üzere iki farklı motor 
alternatifi ile pick-up dünyasının yıldızı olmaya aday. Ayrıca aracın 2018 
yılının üçüncü çeyreğinde ürün gamına en güçlü motor versiyonu 
olacak V6 dizel (258 beygir)  motor seçeneğini de eklenecek.

Toyota pick-up modeli Hilux’ın 50’nci yılını “Hilux Invincible 50 
Chrome Edition” özel versiyonu ile kutluyor. İlk olarak 1968 
yılında satılmaya başlanan Hilux, global olarak 18 milyon adedin 
üzerinde satışıyla, dünyanın en çok tercih edilen pick-up modeli 
durumunda. Özel versiyonda, krom roll barlar, krom yan basa-
maklar, krom ön ve alt kroma, siyah çamurluk korumaları, 18 
inç alaşım jantlar, plastik bagaj havuzu ve ön kapılarda modele 
özgü “Invincible 50” logosu yer alıyor. Hilux’ın bu özel versiyonu, 
2.4 D-4D dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Stop/Start 
özelliğiyle donatılan ve düşük tüketim sunan araç, 150 beygir 
güce ve 400 Nm torka sahip.

VW çatısı altındaki İspanyol marka SEAT’ın en çok satılan model-
lerinden olan Ibiza, üretiminin 33. yılını kutluyor. İkonik model ilk 
neslinden günümüze önemli değişiklikler geçirdi.
SEAT’ın en beğenilen modellerinden biri olan Ibiza’nın ilk kez piya-
saya sürülmesinden bu yana 33 yıl geçti. 33 yıl önceki ilk nesil 
Ibiza ile bugünkü yeni neslin üretim süreleri arasındaki değişim 
son derece dramatik. Volkswagen Grubu’nun en yeni teknolojisi 
MQB-A0 platformu kullanılarak geliştirilen yeni Ibiza, daha daya-
nıklı olduğu kadar aynı zamanda ferah bir tasarıma sahip. 
Otomobilin yeni versiyonu 170 mm daha geniş, 422 mm daha uzun 
ve 50 mm daha yüksek.İlk Ibiza, şirketin dünyaya açılmasını sağladı. 
Aradan geçen beş nesil ve 80’i aşkın ülkede satılan 5,6 milyon 
otomobilin ardından Ibiza, her yıl 1,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği 
yapan genç Akdeniz adasının ismini taşımayı sürdürüyor.

Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde üretim adedine imza atan 
Jeep Wrangler efsanesinin yeni nesil versiyonu, ilk olarak Kuzey 
Amerika’da görücüye çıktı. Yeni Jeep Wrangler  2018 yılının son-
bahar aylarında ülkemiz yollarında da yerini alacak. Yeni model 2 
ve 4 kapılı olmak üzere iki farklı gövde tipiyle üretilecek. İç meka-
nında da eski versiyona kıyasla çok daha modern donanımlara 
yer verilen aracın 3.0 litre EcoDiesel V6 ve yeni 2.0 litre hacimli 
sıralı dört silindirli turbo benzinli motorlarında yeni otomatik sekiz 
vitesli şanzıman sunulacak.

İspanyol 
SEAT 
Ibiza 

33 yaşında

Safkan 
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50’inci yaş
 kutlamasına 

özel model

En güçlü
 Mercedes

 X Class
 geliyor
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Yeni VW Arteon, Türkiye’de dizel motor seçeneklerinin ardından, 
benzinli motor seçeneğiyle de satışa sunuldu. Arteon’un DSG 
şanzımanlı 1.5 litrelik yeni TSI motoru, 150 beygir güç ve 250 Nm 
torka sahip. Volkswagen’in verimlilik konusundaki iddiasını ortaya 
koyan Aktif Silindir Yönetimi (ACT) sistemine sahip Arteon  “Ele-
gance” ve “R-Line” olmak üzere 2 farklı donanım seviyesiyle 
sunuluyor. Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150PS DSG modeli R-Line ve 
Elegance donanım seviyelerinde 235 bin 300 TL’den başlayan 
tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satılıyor.

Mobilitenin geleceğini şekillendiren NISSAN, sürücüsüz taksi 
çözümü Easy Ride’ı tanıttı. Yapay zekâ, internet, otonom sürüş 
ve NISSAN Intelligent Mobility özellikleriyle donatılan Easy Ride, 
Mart 2018’den itibaren deneme sürüşlerine başlayacak ve 
2020’den itibaren yollarda olacak. Bu iş birliği kapsamında, “daha 
fazla hareket özgürlüğü” konseptiyle hareket eden Easy Ride, 
robot-taksi ile istediği yere dilediği zaman özgürce seyahat 
etmek isteyen herkese hitap ediyor. Sistem, kullanıcılara hedef 
belirlemekten, araç teminine ve ödemeye kadar tüm süreçleri 
tek bir noktada toplayan bir mobil uygulama da sunuyor.

1400 mühendisin altı yıl çalışması sonucu ortaya çıkan Lexus’un ilk 
jenerasyon LS modeli, yeni nesliyle lüks sınıfta çok daha iddialı hale 
geldi. Lexus markasının kısa zamanda adının duyulmasını sağlayan 
birinci jenerasyon LS sedan modelinin 5’inci nesli tanıtıldı. Araçta, 3.5 
litre V6 benzinli motor, iki elektrik motoru ve kompakt hafif lityum 
iyon bir batarya ile kombine ediliyor. Toplam 359 beygir güç üreten 
elektrikli hibrit motorlu Lexus LS 500h, 2018 Mart ayından itibaren 
Türkiye’de de satışa sunulacak. Yeni LS’in fiyatı ise donanım seviye-
sine göre 235 bin euro ile 327 bin euro aralığında olacak. 

Honda’nın ilk kez 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilediği 
küçük sınıftaki temsilcisi makyajlı Jazz, yeni donanım seviyesi ve 
motor seçeneğiyle Avrupa’dan önce ülkemiz pazarına sunuldu. 
Dış tasarımı ve iç mekandaki değişiklikler dışında yeni bir dona-
nım seviyesine kavuşan otomobilde 1.5 lt 130 beygirlik benzinli 
motor da ilk kez kullanıma sunuluyor. Jazz’da kullanılan geliştirilmiş 
CVT şanzıman daha akıcı bir sürüş ve hızlı gaz tepkimesi sunu-
yor. Ayrıca daha önce kullanımda olan 102 beygir gücündeki 1.3 
i-VTEC benzinli motor da tüm donanım paketlerinde sunulmaya 
devam ediyor. Üst donanım paketlerinde; 7 inçlik Honda Connect 
bilgi ve eğlence sistemi, çok açılı geri görüş kamerası, anahtarsız giriş 
ve çalıştırma ve Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi ve 
Trafik İşareti Tanıma Sistemi de dâhil olmak üzere son derece kap-
samlı bir güvenlik teknolojisi paketi devreye giriyor.

Benzinli
 VW Arteon 

235 bin TL’ye
 satışta
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TÜRK TELEKOM, VE 
TÜBİTAK BİLGEM, 24 SAAT 

KALBİNİZİ TAKİP EDECEK
TÜRK TELEKOM, TÜBİTAK BİLGEM İLE YERLİ MOBİL EKG CİHAZI GELİŞ-

TİRMEK İÇİN İŞBİRLİĞİNE GİDİYOR. HASTANELERDE YER ALAN EKG 
CİHAZLARI YA DA 24 SAAT TAKİP İÇİN HASTALARA TAKILAN HOLTER İLE 

BENZER İŞLEV GÖREN ANCAK TAKİP ETTİĞİ KALP RİTİM DATASINI ANLIK 
OLARAK İZLEYİP SAĞLIK PROFESYONELLERİNE AKTARMA İMKÂNI DA 

SUNAN ‘MOBİL EKG’ CİHAZI İLE TÜRK TELEKOM, GİYİLEBİLİR TEKNOLO-
JİLER ALANINDA BÜYÜK BİR ADIM ATIYOR.



 Mantar, “Bu proje kapsamında hastaların taşıyabilecekleri (iki elektrotlu), ergonomik ve yük-
sek çözünürlüklü bir Giyilebilir Mobil EKG Cihazı tasarlanıp, prototiplerin üretilmesi ve Bulut 

Bilişim üzerinde Büyük Veri Analizi yöntemleri ile yakın-gerçek zamanlı (çevrim-içi) kalp krizi 
tespiti planlanmaktadır.”
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Fırat Yaman Er, “Kalbin üstüne yapıştırılan mobil 
EKG cihazı, kalpten aldığı EKG verilerini buluta 
gönderecek. Buluta gönderilen verileri anlaşılır 
hale getirerek, doktora gönderecek bir yazılım 
hazırlayacak. Bu yönüyle Mobil EKG, Türkiye’de 
giyilebilir sağlık teknolojisinin ve dijital sağlık 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması açısından son 
derece önemli bir adım.”

T ürk Telekom, yüksek teknolojinin sunduğu fırsatları sağlık 
sektörüne taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda, TÜBİ-

TAK BİLGEM ile Türk Telekom, yüzde 100 yerli mobil EKG cihazı 
geliştirmek için işbirliğine gidiyor. Hastanelerde yer alan EKG 
cihazları ya da 24 saat takip için hastalara takılan Holter ile 
benzer işlev gören “Mobil EKG” cihazı ile hastanın kalbinden 
gelen veriler, Türk Telekom’un bu işbirliği ile geliştireceği sis-
tem sayesinde hasta doktoru tarafından anlık izlenebilecek. 
Mobil EKG takılı hastanın kalbinden gelen verilerde herhangi bir 
anormallik görüldüğünde, bir alarm mekanizması ile doktora 
mesaj gidecek.

PROTOTİP MOBİL EKG CİHAZI YAPILDI

Mobil EKG cihazında toplanan veriler hastanın cep telefonun-
dan anlık olarak doktorun bilgisayarına aktarılırken, bu verile-
rin anında analiz edilmesi sayesinde önleyici sağlık hizmetleri 
ve özellikle kardiyoloji hastaları için erken harekete geçme gibi 
çok önemli avantajlar sağlanmış olacak. İstanbul’da Siyami 
Ersek Hastanesi işbirliği ile yapılan test çalışmaları sonucunda 
Mobil EKG cihazının dünyadaki diğer klasik EKG cihazları ile 
benzer hassasiyette veri okuduğu tespit edildi. Hastanın kal-
binin üzerine yapıştırılan Mobil EKG, ortalama bir kibrit kutusu 
büyüklüğünde olmasına rağmen, Türk Telekom’un TÜBİTAK 
BİLGEM ile birlikte geliştirdiği yazılım sayesinde doktora anlık 
veri bildirimi yapabilecek kapasiteye sahip.

“TÜRK TELEKOM VE TÜBİTAK BİLGEM’DEN KALP ATIŞINI TAKİP 
EDEN VE YORUMLAYAN SİSTEM”

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür 
Yardımcısı Fırat Yaman Er, kalbin üstüne yapıştırılan mobil EKG 
cihazının sürekli olarak kalpten aldığı EKG verilerini dinleyeceğini 
ve bu verileri buluta göndereceğini belirterek, “Türk Telekom, 
TÜBİTAK-BİLGEM işbirliği ile kalpten buluta gönderilen verileri 
anlaşılır hale getirerek, doktora gönderecek bir yazılım hazır-
layacak. Bu yönüyle Mobil EKG, Türkiye’de giyilebilir sağlık 
teknolojisinin ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması 
açısından son derece önemli bir adım. Yaptığımız denemeler-
de oldukça yüksek isabetli sonuçlar aldık. Mobil EKG cihazının 
saha çalışmaları, önümüzdeki bir yıl boyunca Türkiye’nin farklı 
bölgelerindeki araştırma-üniversite hastanelerinin kardiyoloji 
bölümlerinde gerçekleşecek. Elde edilen sonuçlara göre cihazın 
yaygınlaştırılması konusunda karar verilecek.” dedi.

“GİYİLEBİLİR SAĞLIK TEKNOLOJİSİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM”

İkinci aşamada cihazın Türkiye çapındaki tüm hastanelerde 
kullanılmaya başlanmasının planlandığını kaydeden Er, şunları 
anlattı: “Mobil EKG ile hastanın daha düşük maliyetle sürekli 
olarak izlenmesi mümkün. Bu da Sağlık Bakanlığı’nın giderlerine 
son derece olumlu yansıyacak bir durum. Cihazın yüksek bir 
üretim maliyeti yok. Ancak cihazdan gelecek verilerin aktarıl-
ması ve anlamlı hale gelerek doktorlar tarafından yorumlan-
ması önemli bir teknolojik altyapı gerektiriyor. Bunu Türkiye’nin 
lider iletişim ve bilgi teknolojileri şirketi olarak biz üstleniyoruz. 
TÜBİTAK BİLGEM ile olan işbirliğimiz bu kapsamda. Dijital sağlık 
teşhis ve tetkik konusunda, giyilebilir sağlık teknolojileri alanın-

sistemlerden akan verilerin toplanması ve bulut ortamında 
analizinin yapılması konuları çalışılacak. TÜBİTAK BİLGEM ola-
rak Türk Telekom tarafından talep edilen bu alandaki araştırma 
geliştirme faaliyetleri ile danışmanlık hizmeti sağlayacağız. 
İmzaladığımız bu protokol kapsamındaki ilk çalışmamız ‘Giyi-
lebilir Mobil Elektrokardiyografi ve Büyük Veri Altyapısı Geliş-
tirilmesi-Mobil EKG’ projesi olacaktır. Kalp krizi esnasında, 
insanların yardım çağırmak için imkanlarını kullanamaz durumda 
olmaları sebebiyle, rahatlıkla atlatılabilecek bir çok kalp krizi, 
ağır tablolarla ve hatta ölümle sonuçlanmaktadır. Takipte tutul-
ması gereken hastaların ise holter cihazlarının konforsuz olması 
dolayısıyla yaşam kaliteleri düşmektedir. Bu proje kapsamında 
hastaların taşıyabilecekleri (iki elektrotlu), ergonomik ve yük-
sek çözünürlüklü bir Giyilebilir Mobil EKG Cihazı tasarlanıp, pro-
totiplerin üretilmesi ve Bulut Bilişim üzerinde Büyük Veri Analizi 
yöntemleri ile yakın-gerçek zamanlı (çevrim-içi) kalp krizi 
tespiti planlanmaktadır. Kalp Damar Hastaneleri işbirliği ile klinik 

doğrulaması yapılmış Kalp Krizi Tespiti Sistemi elde edilecektir. 
Bu sayede medikal ekiplerin hasta ile çok daha erken zamanda 
teması ve erken müdahale olanağı elde etmesi, kötü tabloların 
önlenebilmesi amaçlanmaktadır.”

 “BÜYÜK VERİ ANALİZİ SAYESİNDE KALP HASTALIKLARI KONU-
SUNDA YEPYENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKABİLECEK”

Mantar sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye’de her yıl yaklaşık 300 
bin kalp krizinin görüldüğü bunun da 125 bin kişinin ölümüne yol açtığı 
belirtilmektedir. Toplumun çok önemli kesimi kısa zamanda sistemin 
getirdiği güvence ve kazanımlarından yararlanabilecek ve büyük boyutta 
veri toplanabilecektir. Geliştirilecek sistem yaygın kullanıldığında, cihaz 
maliyeti sigorta şirketlerince karşılanabilecektir. İleride veriler anonimleş-
tirilerek Büyük Veri Bilimcilerinin hizmetine sunulabilecek; geniş kapsamlı 
veri ile kalp hastalıkları konusunda yepyeni bulgular ortaya çıkarılabilecek-
tir. Türkiye kalp krizinin çevrim-içi tespitinde dünyada önemli bir aşamayı 
tamamlayan ülke konumunda olacaktır.”

da Türkiye’de büyük bir potansiyel bulunuyor. Mobil EKG ile 
halihazırdaki yüksek maliyetli EKG cihazlarına olan ihtiyaç aza-
lacak, hastaların hastaneye gitme sayısı düşecek.”

“BU SİSTEM İLE ERKEN MÜDAHALE OLANAĞI ELDE EDİLECEK, 
KÖTÜ TABLOLAR ÖNLENEBİLECEK”

TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise şu 
yorumlarda bulundu: “TÜBİTAK BİLGEM olarak sanayimiz ile 
Ar-Ge işbirliği geliştirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türk 
Telekom ile ‘Mobil Sistemler ve Akan Veri’ alanında bir protokol 
imzalayarak bu alanda işbirliği çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu 
protokol ve işbirliği kapsamında, insan üzerinde taşınabilecek 
donanım ve yazılım sistemlerinin geliştirilmesi ve benzeri mobil 



DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN LİDERLERİNİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLEYEN VE 2008‘DEN BU YANA DEVAM 
EDEN VODAFONE DISCOVER GENÇ YETENEK PROGRAMI‘NDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR. MART 
ORTASINA KADAR SÜRECEK BAŞVURULAR SONUCUNDA EN AZ 40 GENÇ YETENEK, VODAFONE 
TÜRKİYE‘DE TAM ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNINA SAHİP OLACAK.
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T ürkiye’nin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla 
faaliyet gösteren Vodafone, geleceğin teknolojilerine lider-

lik edecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. 
Çalışanlarının yüzde 60›ından fazlasını Y kuşağının oluşturduğu 
ve geçen yıl 79 binin üzerinde yeni mezun başvurusu alan Voda-
fone’un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek 
Programı’nın yeni dönem başvuruları, kariyer.net, vodafone.com.
tr ve LinkedIn üzerinden başladı. Mart ortasına kadar sürecek 
başvurular sonucunda en az 40 genç yetenek, Vodafone Tür-
kiye›de tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacak. Vodafone 
Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar Vodafone 
bünyesine yaklaşık 300 genç yetenek katıldı.

“GENÇ YETENEKLERLE BÜYÜYORUZ” 

Geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi 
ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirten Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, şunları söyledi:
“Vodafone olarak, yeni mezun işe alımlarımızı, Vodafone’un 
global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç 
Yetenek Programı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Gelecekte 
Vodafone’un liderlik ekibinde görev alabileceğine inandığımız; 
yoğun bir eğitim ve gelişim yatırımı yaptığımız genç yetene-
kleri her yıl bu program aracılığıyla Vodafone Türkiye ailesine 
dahil ediyoruz ve onlara rotasyonlu çalışma modeli ile farklı 
uzmanlıkları uçtan uca deneyimleme imkânı sunuyoruz. 

Araştırmalar; gençlere kendilerini geliş-
tirme ve gerçekleştirme fırsatı veren 
sektör, eğitim ve yurt dışı olanaklarının 
bir pozisyonu daha değerli hale getir-
diğini gösteriyor. Vodafone Discover 
Genç Yetenek Programı ile bu olanakla-
ra ulaşmak bir hayal olmaktan çıkıyor. 
Bu programla bir yandan geleceği 
şekillendirirken, bir yandan da dijital 
dönüşümün liderleri olabilecek, çevik 
çalışma yöntemlerine sahip genç yete-

nekleri keşfediyoruz. Geleceğin hey-
ecan verdiğine inanan ve bizimle aynı 
heyecanı paylaşan tüm genç mezunları, 
programımızın yeni dönemi için başvu-
ruda bulunmaya davet ediyoruz.”

İKİ YILLIK ÖZEL PROGRAM

Üniversite 4. sınıf öğrencileri ve en fazla bir 
yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunan yeni 
mezunlar için özel hazırlanmış bir kariyer 
programı olan Vodafone Discover Genç 

Pınar Kalay: “Gelecekte 
Vodafone’un liderlik ekibin-
de görev alabileceğine inan-
dığımız; yoğun bir eğitim ve 
gelişim yatırımı yaptığımız 
genç yetenekleri her yıl 
bu program aracılığıyla 
Vodafone Türkiye ailesine 
dahil ediyoruz ve onlara 
rotasyonlu çalışma modeli 
ile farklı uzmanlıkları uçtan 
uca deneyimleme imkânı 
sunuyoruz.”

Yetenek Programı ile Vodafone›a katılan 
genç yetenekler, ilk yıl 2 farklı bölümde 
rotasyon gerçekleştirerek hem teknoloji/
telekomünikasyon sektörünü, hem de 
Vodafone’u yakından tanıma ve kariyerle-
rine daha bilinçli tercihler yaparak başlama 
imkânı buluyorlar. Genç yetenekler, sadece 
Vodafone’da bulunan ve toplam 4 hafta 
devam eden bir oryantasyon programına 
dahil olarak, Vodafone bayilerinde satış 
yapmaktan sahada baz istasyonu kuru-
lumuna kadar pek çok farklı konuyu hem 
teorik hem pratik anlamda deneyimley-
ebiliyorlar. Discover’lar 1 yılın sonunda 
grup çalışmaları, seminerler, atölyeler, 
eğitimlerden oluşan 12 aylık özel bir gelişim 
programına dahil oluyorlar. Ayrıca Voda-
fone’un mentorluk uygulamasından da 
faydalanabiliyorlar.

YURT DIŞINDA ÇALIŞMA FIRSATI

Global bir şirkette çalışmanın avantajını 
da kullanabilen Discover’lar, 2 yıllık çalış-
malarının ardından değerlendirme mer-
kezinde başarılı olurlarsa “Global Colum-
bus Programı” ile 2 yıl farklı bir Vodafone 
ülkesinde görev yapabiliyorlar. Columbus 
Programı dışında da yayınlanan ilanlar 
aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları 
değerlendirebiliyorlar.

VODAFONE, EN İYİ İŞVERENLER ARASINDA

Vodafone, 2015 yılında, Great Place To 
Work Enstitüsü tarafından belirlenen ve 
pek çok global ölçekli şirketin rekabet 
ettiği “En İyi İşverenler” sıralamasında 
birinci seçildi. Ayrıca “Farklı Kuşakların 
İşbirlikteliği” Özel Ödülü’nün de sahibi oldu. 

GENÇ YETENEKLERİ ARIYOR
VODAFONE 



Atık su şebekesi

Uymayan, 
uygun gelmeyen

Sodyumun simgesi

Ani dehşet 
duygusu

Alüvyon

İstem dışı kas 
hareketi

Vakit

Davranışlar, işler

İlkel su taşıtı

Rey

Vuku bulmak

Başlık

İlave

İndiyumun 
simgesi

İpek bir kumaş

Kabuğunda zehir 
bulunan bir meyve

İhsas

En başta,
birinci olarak

Bağış

Bir nota

Gliserinin stearik 
asit esteri

Okyanus

Tümör

Şarbon

Run harfleriyle 
yazılmış olan

 
Koyun, 

keçi sesi

Altının simgesi
 

Girişimcinin 
üretimden aldığı 

pay

Göç, taşınma

Hoşa giden durum, 
lezzet

Boksta korunma 
durumu

Liste başı

Becerikli, 
yetenekli

Su Altı Taaruz 
(ksc.)

Anadolu Ajansı
(ksc.)

Beyaz

Mitoloji

Litre (ksc.)

Adil Kullanım 
Noktası (ksc.)

Otorite

Tekerlekli bir 
vasıta

Ayla

Faktör

İşater, iz

Lityumun simgesi

Aynı düzeyde olan

Mekansız

İplik eğirmekte 
kullanılan bir araç

Resimde 
gördüğünüz Türk 
Telekom CEO'su

Başka,
öteki, diğer

Bilginler, 
yazarlar,
sanatçılar 

kurulu

Bir bağlaç

Eşkenar dörtgen

Ateh getirmek

Dört büyük 
peygamberden biri

Taş ve tuğladan 
yapı

Hava basıncı birimi

Tabakalanmış 
ceylan derisi

Silah olarak 
kullanılan, ucu 
sivri, iki ağzı 

da keskin uzun 
bıçak
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