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KÜRESEL E-SPOR GELİRLERİNİN, 2018 YILI SONUNDA YÜZDE 
38,2 ARTIŞLA 906 MİLYON DOLARA YÜKSELMESİ, KUZEY 
AMERİKA’DA GELİRLERİN 345 MİLYON DOLAR VE ÇİN’DE 164 
MİLYON DOLAR OLMASI HESAPLANIYOR.
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SOSYAL MEDYA

ÜLKEMİZ MOBİL CİHAZ, BILGISAYAR VE OYUN 
KONSOLU KULLANIMINDA VE KULLANMAYA 
BAŞLAMA YAŞI KONUSUNDA DÜNYADA 
ILK SIRALARDA YER ALIYOR. DOLAYISIYLA 
TÜRKIYE, E-SPOR IÇIN SON DERECE MÜSAIT 
BIR COĞRAFYA. RAKAMLAR DA BUNU TEYIT 
EDIYOR ZATEN. ÜLKEMIZDE AMATÖR E-SPOR 
TAKIMI 15 BININ ÜZERINDE, BU TAKIMLARDA 
OYUN OYNAYANLARIN SAYISI ISE 60 BINI 
AŞMIŞ DURUMDA.
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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

T eknoloji akıl almaz bir hızla ilerliyor. Bu da insan yaşamını 
değişime zorluyor. Değişimin en çok hissedildiği alanlardan 

biri de spor. Teknolojik dönüşümle birlikte ortaya çıkan e-spor, 
dünyada milyonları bir araya getirirken, sektörün bu yılki gelirleri 1 
milyar dolara yaklaşmış durumda.

E-spor, spor mudur değil midir tartışmaları sürse de Uluslararası 
e-spor Federasyonu (IeSF), Asya Olimpiyat Konseyi tarafından 
tanınıyor. Öte yandan e-spor, 2022 Asya Oyunları’nda da madalya 
branşı olacak.

Ülkemiz mobil cihaz, bilgisayar ve oyun konsolu kullanımında ve 
kullanmaya başlama yaşı konusunda dünyada ilk sıralarda yer alıyor. 
Dolayısıyla Türkiye, e-spor için son derece müsait bir coğrafya. 
Rakamlar da bunu teyit ediyor zaten. Ülkemizde amatör e-spor 
takımı 15 binin üzerinde, bu takımlarda oyun oynayanların sayısı ise 
60 bini aşmış durumda. 

Türkiye’de dijital oyunlardan elde edilen toplam gelir 900 
milyon dolara yaklaşmış durumda. Ülkemiz bu rakamlarla dünya dijital 
oyunlar piyasasında 18. sırada bulunuyor. Buradaki rakamların yıllar 
itibarıyla hızla artması öngörülüyor.

Teknolojik gelişim ve işin ekonomik boyutu gösteriyor ki 
e-spor artık hayatımızın bir parçası buna karşı durmak yerine 
sınırlarını ve kurallarını belirlemeli bu mecrayı belli bir standarda 
kavuşturmalıyız.

Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür 
ve Araştırma Genel Müdürlüğü’nün “E-SPOR” raporunu çok 
önemsiyorum. 

Hoşçakalın…
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GELİŞEN TEKNOLOJİ SPORU DA
DÖNÜŞTÜRÜYOR



TEKNOLOJİ

16

GOOGLE ONE İLE 
AİLE BOYU BULUT 
SİSTEMİ GELİYOR

EN İYİ ÜCRETSİZ 
STOK FOTOĞRAF SİTELERİ

ON BİR AYIN SULTANI
 MOBİL CİHAZLARDA

GOOGLE, POPÜLER BULUT SERVİSİ 
DRİVE’I KALDIRARAK, AYNI HİZME-
TİNİ DAHA UCUZA GOOGLE ONE ADI 
ALTINDA KULLANICILARINA ULAŞ-
TIRMAYI HEDEFLİYOR. PEKİ GOOGLE 
ONE İLE BULUT TEKNOLOJİSİ KUL-
LANICILARININ HAYATINDA NELER 
DEĞİŞECEK?

ÜCRETSİZ STOK FOTOĞRAF 
SİTELERİ BİRBİRİNDEN 

KALİTELİ VE ORJİNAL 
FOTOĞRAFLARI SERVİS 
EDEREK HER GÜN BİN-

LERCE İNSANIN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRIYOR.

ON BİR AYIN SULTANI RAMAZAN AYINI 
TEKNOLOJİYİ KULLANARAK RAHAT BİR 
ŞEKİLDE GEÇİREBİLİRSİNİZ. İSTERSENİZ 
CEP TELEFONUNUZU RAMAZAN DAVULU 
HALİNE GETİRİP SAHURA KALKABİLİR, 
İSTERSENİZ İFTAR VAKTİNDE CEBİNİZDEN 
YÜKSELEN EZAN SESİYLE ORUCUNUZU 
AÇABİLİRSİNİZ. 

KÜRESEL E-SPOR GELİRLERİNİN, 2018 YILI SONUNDA YÜZDE 38,2 
ARTIŞLA 906 MİLYON DOLARA YÜKSELMESİ; KUZEY AMERİKA’DA 
GELİRLERİN 345 MİLYON DOLAR, ÇİN’DE İSE 164 MİLYON DOLAR 
OLMASI HESAPLANIYOR.
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GAP’IN YOLLARI HAZIR
GAP İLLERİNE 2003-2017 YILLARI ARASINDA TOPLAM 2 BİN 17,2 KM BÖLÜNMÜŞ YOL YAPILIRKEN, SÖZ KONUSU DÖNEMDEKİ YATIRIM 
TUTARI DA 14,7 MİLYAR LİRA OLARAK GERÇEKLEŞTİ.

İSTANBUL 
YENİ HAVALİMANIN 
YÜZDE 90,5’İ TAMAMLANDI

SAĞLIĞINIZ ARTIK 
TELEFONUZUNDAN SORULUYOR!

İŞ SÜREÇLERİ DE 
HIZLA DÖNÜŞÜYOR

TÜRKİYE’DE BÖLÜNMÜŞ YOLLAR 
SAYESİNDE YILLIK 288 MİLYON SAAT 
ZAMAN, 1 MİLYAR 746 MİLYON LİTRE 
AKARYAKIT TASARRUFU GERÇEKLEŞTİ 
VE 17 MİLYAR 149 MİLYON TL EKONOMİK 
FAYDA SAĞLANDI.

SAĞLIK ALANINDA ŞU AN NEREDEY-
SE HER KONUDA UYGULAMALAR 
MEVCUT. YAPTIĞINIZ SPORU ÖLÇEN, 
YEDİĞİNİZ YEMEĞİN KALORİSİNİ 
HESAPLAYAN, SİZE SU İÇMENİZİ 
HATIRLATAN VE HATTA YENİ EKİP-
MANLARLA KALP ATIŞ HIZINIZI BİLE 
ÖLÇEN UYGULAMALAR VAR.

ROBOT ASİSTANLARDAN ROBOT 
BARİSTALARA UZANAN BU YENİ 
DÖNEMDE, İŞ MODELLERİNİN VE HİZMET 
SÜREÇLERİNİN NASIL DEĞİŞTİĞİNİ 
SICAĞI SICAĞINA HEP BİRLİKTE 
GÖZLEMLEYECEĞİZ.
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YOUTUBE MUSIC 
IDDIALI GELIYOR

Google’ın açıklamasına göre YouTube Music, 
kullanıcı yüklemeleri de dahil olmak üzere 
Play Music’in tüm sevilen özelliklerine sahip 
olacak. Google’ın, Spotify ve Apple Music ile 
yarışacağı müzik servisi olan YouTube Music 
şu an için sınırlı sayıda kullanıcının erişimine 
açılmış olsa da, ilerleyen süreçte tüm kullanı-
cıların hizmetine sunulacak.
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MICROSOFT’TAN OYUNLARA ÖZEL YENI BULUT SISTEMI

Microsoft yaptığı açıklamada, oyun deneyimi için yeni bir bulut birimi kurulacağını açıkladı. Çıkan 
haberlere göre, Microsoft bu konuda ilk olarak PlayFab bulut oyun geliştiren şirketi satın alarak ilk 
adımını attı. Bununla birlikte, Xbox Game Pass tarzı farklı servislerle online oyun deneyimi için 
basit alt yapıları oluşturmaya başladı.

TÜRKIYE FIBER INTERNETTE 
ÇAĞ ATLAYACAK!

Sektörün en önemli temsilcilerinin bir araya 
gelmesi ile Türkiye fiber internette çağ atla-
yacak. Anlaşma ile birlikte ülkemizde hizmet 
veren telekomünikasyon şirketleri sabit 
elektronik haberleşme alt yapılarını karşılıklı 
olarak kullanıma açacaklar. Böylece uzun 
yıllardır süren fiber altyapı sorunu da önemli 
ölçüde çözülmüş olacak. 

DJ ROBOTLAR 
GELIYOR

Robotlardan Dj olur mu demeyin, Prag 
Karlovy Lazne kulüp yönetimi bunun 

için bir robot şirketi ile anlaşarak Dj ola-
rak robot kullanmaya başladı. Dj Robot, 

şarkılar için özel bir yazılım kullanıyor 
ve akıllı yazılımı sayesinde parçaları 

seçebiliyor.

www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: 
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YENI MACBOOK PRO 
GEEKBENCH’TE ORTAYA ÇIKTI

Apple’ın performans isteyenlere yeni çözümü 
olacak 2018 MacBook Pro, Intel Core i7-8750H 
işlemcisi ile birlikte Geekbench’te ortaya çıktı. 
Intel Core i7-8750H, 2.21Ghz taban frekans hızı ile 
bir önceki nesle göre daha yavaş gibi görünebilir. 
Fakat 6 çekirdekli bu canavar 4.1Ghz’e kadar hız 
artırımında bulunabiliyor. Öyle ki; MacBookP-
ro14,3 tek çekirdek performansında 4902 puan 
almayı başarırken, çoklu çekirdek performansın-
da 16999 gibi yüksek bir puan elde ediyor.
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BU CIHAZLA ARKADAŞLARINIZIN KONUMUNU KOLAYCA BULABILIRSINIZ

Bir İndiegogo projesi olan Lynq adlı cihaz herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan, Lynq sahibi iki 
kişinin birbirlerini bulmasını sağlıyor. Genelde kayak sporcuları ve doğa yürüyüşü yapmayı seven-
lerin karşılaştığı zorluklardan birine çare olan bu cihaz oldukça kullanışlı görünüyor. Hiçbir uydu 
bağlantısı, navigasyon ve mobil veri bağlantısına ihtiyaç duymayan Lynq sayesinde artık kimse 
birbirini kaybetmeyecek. Cihaz, ikili set olarak 174 dolara satılıyor.

MICROSOFT, GITHUB’I SATIN 
ALMAYA HAZIRLANIYOR

Microsoft, bir süredir takip ettiği Github’ı 
satın almak için yeni adımlar atmaya başladı. 
Haber, iki firmaya da olan yakınlığı ile bilinen 
Business Insider tarafından duyuruldu. İşin 
başarı boyutu bir yana dursun, mali boyutu 
da bir hayli göz alıcı. Öyle ki ortada 5 milyar 
dolarlık bir anlaşma olduğu ifade edilen satış 
işlemleri, büyük bir nakit para akışının olaca-
ğı anlamına geliyor. Ancak Microsoft gibi 
büyük bir şirket bu parayı vermeyi kabul 
ediyorsa, GitHub üzerinden elbette ki çok 
daha fazlasını kazanacaktır desek sanıyo-
rum ki yanlış olmaz.

GOOGLE FOTOĞRAFLAR 
ARTIK WEB TABANLI 
KULLANILABILECEK!

Google Photos, artık yalnızca telefonunuz değil 
Chrome üzerinden de kullanılabilecek. Bu yeni 

uygulama her ne kadar yeteri kadar gelişmemiş 
olsa da birçok konuda kolaylık sağlıyor. Artık And-

roid ve masaüstü cihazlar için Chrome’a web 
uygulamaları yüklenebildiğinden, ilerleyen zaman-
larda birçok uygulamanın web üzerinden çalıştırıla-
bileceğini göreceğiz. Progressive Web Apps (PWA) 
yani mobil uygulama sürümüne benzetilmiş online 

sayfalar olarak da bilinen bu yeni versiyonlar, 
Google Maps Go’da karşımıza çıkmıştı. Bunun yeni 

örneği ise Google Photos oldu.
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T ürkiye’nin en büyük kalkınma, dünyanın sayılı projelerin-
den biri olan GAP; eğitimden sağlığa, sulamadan ziraata, 

kültürden turizme, altyapıdan sanayiye her alanda bölgenin kal-
kınması ve refah seviyesinin artması için büyük önem taşıyor. 
Yakın zamanda bitirilmesi hedeflenen projedeki en önemli yatı-
rımlardan biri olan yol çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bu kap-
samda GAP illerine 2003-2017 yılları arasında toplam 2 bin 17,2 
km bölünmüş yol yapılırken, söz konusu dönemdeki yatırım 
tutarı da 14,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

GAP kapsamında bölge illerine yapılan yol yatırımları şu şekilde: 

ADIYAMAN

İlde, 2003 öncesinde 23 km bölünmüş yol varken, 2003-2017 
yılları arasında 195,1 km bölünmüş yol yapılarak bölünmüş yol 
uzunluğu 218,1 km’ye çıkarıldı. Adıyaman’a 1993-2002 yılları 
arasında 207 milyon lira harcanırken, söz konusu tutar 2003-
2017 arasında 1 milyar lirayı aştı. 

BATMAN

Batman’da 2003 öncesinde 15 km bölünmüş yol varken, 2003-
2017 yılları arasında 122 km bölünmüş yol yapılarak bölünmüş 
yol uzunluğu 137 km’ye ulaştı. İle 2003-2017 arasında toplamda 
1,1 milyar liralık yatırım gerçekleşti.

DİYARBAKIR

Bölgesinin en önemli illeri arasında yer alan Diyarbakır’da 2003 
öncesi 44 km bölünmüş yol varken, 2017 sonu itibarıyla bu 
rakam 410,5 km’ye çıktı. 2003-2017 yılları arasında bu kapsam-
da yapılan yatırım tutarı ise 2,7 milyar lira oldu. 

GAZİANTEP

Gaziantep’te 2003 yılı öncesinde 116,2 km bölünmüş yol varken, 
söz konusu rakam 2003-2017 yılları arasında 271,6 km bölün-
müş yol yapılarak 387,8 km’ye çıkarıldı. Bu kapsamda 2003-
2017 yılları arasında yaklaşık 3 milyar liralık bir yatırım yapıldı. 

KİLİS

Kilis’te 2003 öncesinde 2 km olan bölünmüş yola, 2003-2017 
yılları arasında 31,7 km ekleme yapılarak 33,7 km’ye çıkarıldı. 
Söz konusu dönemdeki harcama tutarı ise 245 milyon lira oldu. 

MARDİN

Mardin’e 2003-2017 yılları arasında 222,6 km bölünmüş yol 
yapıldı ve ildeki bölünmüş yol uzunluğu 250,6 km’ye ulaştı. 
Kente, 1993-2002 arasında 46,3 milyon lira harcanmışken, bu 
tutar 2003-2017 arasında 1,1 milyar liraya yükseldi. 

SİİRT

2003 öncesi 7 km bölünmüş yola sahip olan Siirt’e, 2003-2017 
yılları arasında 112,5 km bölünmüş yol yapıldı ve toplam bölün-
müş yol uzunluğu 119,5 km’ye ulaştı. Bu dönemdeki harcama 
tutarı da 1 milyar lirayı aştı. 

ŞANLIURFA

Kültür ve turizm konusunda bölgenin önemli merkezlerinden 
olan Şanlıurfa’ya 2003-2017 yılları arasında 532,5 km bölünmüş 
yol yapılarak, ildeki toplam bölünmüş yol uzunluğu 560,5 km’ye 
çıkarıldı. Bu dönemdeki yatırım tutarı ise 2,9 milyar lira oldu. 

ŞIRNAK

Şırnak’ta 2003 öncesinde 25 km bölünmüş yol varken, bu rakam 
2017 sonunda 187,7 km’ye ulaştı. Şehre 2003-2017 yılları ara-
sında yapılan yatırım tutarı ise 1,6 milyar lira olarak gerçekleşti. 

GAP İLLERİNE 2003-2017 YILLARI ARASINDA 
TOPLAM 2 BİN 17,2 KM BÖLÜNMÜŞ YOL 
YAPILIRKEN, SÖZ KONUSU DÖNEMDEKİ 
YATIRIM TUTARI DA 14,7 MİLYAR LİRA 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ.

HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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GAP’IN
YOLLARI HAZIR



B ulut teknolojisi son dönemin en önemli gelişmelerinden 
biri ancak henüz tam olarak karşılığını bulmuş değil. Bu 

teknolojinin daha kullanılabilir olması amacıyla harekete geçen 
Google, en popüler bulut altyapılarından biri olan Google Drive 
hizmetini yakında kapatacak ve Google One hayatımıza girecek. 

GOOGLE, POPÜLER BULUT SERVİSİ DRİVE’I 
KALDIRARAK, AYNI HİZMETİNİ DAHA UCUZA 
GOOGLE ONE ADI ALTINDA KULLANICILARI-
NA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR. PEKİ GOOG-
LE ONE İLE BULUT TEKNOLOJİSİ KULLANICI-
LARININ HAYATINDA NELER DEĞİŞECEK?
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HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

16  bağlantı noktası  HAZIRAN 2018 HAZIRAN 2018  bağlantı noktası  17

GOOGLE ONE İLE 
AİLE BOYU BULUT 
SİSTEMİ GELİYOR



Mobil cihazların gelişmesi, 4K video formatının yaygınlaşması ve yük-
sek çözünürlüklü fotoğraf çekiminin standart haline gelmesiyle kulla-
nıcıların çok daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğunu belirten 
şirket; Google One ile sadece isim değişikliği değil, fiyat politikasında 
da önemli güncellemelere gitti. 
Şirket, bulut altyapılarına yaptığı yatırım ve Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda Google One’ı daha ucuza kullanıma sunacak. Şu an 
hali hazırda ücretli bulut kullanıcısı iseniz sizin de üyeliğiniz Google 
One’a yükseltilecek. Google One üzerinde, aylık 1.99 dolar ödeye-
rek 100 GB, 2.99 dolar ödeyerek 200 GB ve 9,99 dolar ödeyerek 2 
TB alana sahip olabileceksiniz.

AİLE BOYU BULUT SİSTEMİ

Google One ile sadece fiyatlar ve kapasiteler değil kullanımda 
da önemli değişikliklere gidildi. Google One’nin en heyecan veri-
ci yönü ise depolama paylaşımı. Google’ın aileleri görmezden 

gelmesi, her üyenin bireysel olarak ödeme yapması gerektiğini 
düşünmesi artık geride kalacak. 
Google One ile tıpkı Spotify ve Apple Music’de olduğu gibi aile 
paylaşımı modeli olacak ve satın almış olduğunuz kapasiteyi 5 aile 
bireyi aynı anda kullanıp, paylaşabilecek.
Aile bireyleri, bulut ortamına yükledikleri belgeleri diledikleri 
gibi saklayarak diğer bireylerin ulaşamayacağı şekilde, gizliliğini 
muhafaza ederek bu hizmeti kullanmaya devam edebilecekler.

HEDEF BASİTLİK VE PAYLAŞIM
Google One, şirketin “One” konseptli projelerinin devamı niteliğinde. 
Google One projesinde en büyük hedef ise basitlik ve paylaşım. 
Google yetkilisi Pavni Diwanji projeye ilişkin yaptığı açıklamada 
“Google One ile ücretli depolama planlarımızı iyileştirdik. Böy-
lece Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar’daki, orijinal 
fotoğraf ve videolarınız için ihtiyacınız olan tüm alana sahip 
olacaksınız. 100 GB ila 30 TB arasında birçok seçenek ile sizin 
için doğru olan planı seçebilirsiniz.” ifadelerini kullandı. 
Diwanji’ye göre; çok fazla depolama alanı kullanan kullanıcılar, 
başka birçok Google ürününü de kullanma eğilimindedir. Google 
One ile tüketici ürünler ve hizmetler ile ilgili yardım almak için 
uzmanlara tek dokunuşla erişim elde edebilecek.

GOOGLE ONE NE ZAMAN GELECEK?

Daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılar için geliştirilen Google 
One, ilk önce Amerika’daki kullanıcılar için aktif olacak, daha sonra 
diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. 
Google One için https://one.google.com/getupdates adresin-
den kayıt yaptırıp ilk kullananlardan olabilirsiniz.
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GOOGLE ONE İLE SADECE FİYATLAR VE KAPASİTELER DEĞİL 
KULLANIMDA DA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ. GOOGLE ONE’NİN EN 
HEYECAN VERİCİ YÖNÜ İSE DEPOLAMA PAYLAŞIMI.

Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi No: 39 Balgat / Çankaya / ANKARA
0312 284 65 60
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

KÜRESEL E-SPOR 
GELİRLERİNİN, 2018 YILI 
SONUNDA YÜZDE 38,2 
ARTIŞLA 906 MİLYON 
DOLARA YÜKSELMESİ; 
KUZEY AMERİKA’DA 
GELİRLERİN 345 MİLYON 
DOLAR, ÇİN’DE İSE 164 
MİLYON DOLAR OLMASI 
HESAPLANIYOR.

B ilgisayar oyunları artık sadece boş 
zaman aktivitesi değil. Teknolojik 

dönüşümle birlikte ortaya çıkan e-spor, 
dünyada milyonları bir araya getirirken, 
sektörün bu yılki gelirlerinin toplamı 1 milyar 
dolara yaklaşmış durumda. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın E-Spor 
Raporu’ndan derlenen bilgilere göre; e-spor, 
bilgisayar/mobil/konsol platformlar vasıta-
sıyla oynanan çok oyunculu dijital oyunlara 
verilen genel isim olarak tanımlanıyor.

E-SPOR 
ÇAĞI 
BAŞLIYOR
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E-spor kendini spor olarak kabul ettirme 
konusunda ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. 
E-spor, spor mudur değil midir sorusuna 
yanıt bulmak için uzun süredir araştırmalar 
sürüyor. Birçok sporun anavatanı olarak bili-
nen İngiltere’ye göre e-spor; tıpkı satranç ve 
briç gibi oyun. Amerikan Hükümeti de e-spor 
oyuncularını resmi atlet olarak kabul ediyor.
E-spor’u spor olarak dikkate almayı gerekti-
ren bazı unsurlar bulunuyor; rekabet, takım-
lar, taraftarlar, salonlar, ürünler…
E-spor, henüz Uluslararası Olimpiyat Komi-
tesi (IOC) tarafından tanınmıyor. Ancak, 
2018 Pyeongchang Kış Oyunları öncesi 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) desteği 
ile Intel Extreme Masters tarafından e-spor 
turnuvası ve gösterisi yapıldı.
Bunlara ilaveten, Uluslararası e-spor Fede-
rasyonu (IeSF), Asya Olimpiyat Konseyi tara-
fından tanınıyor.  Öte yandan e-spor, 2022 
Asya Oyunları’nda da madalya branşı olacak.

E-SPOR TÜRLERİ

Dünyada ve ülkemizde oyuncu sayısı hızla 
artan e-sporun birçok türü var. İşte onlardan 
öne çıkanlar:

MOBA (ÇEVRİMİÇİ ÇOK OYUNCULU SAVAŞ 
ALANI)

Genellikle beş kişiden oluşan iki rakip takım, 
üç anayoldan oluşan bir harita üzerinde birbir-
lerinin enerji kaynaklarını yok etmeye çalışır.

FPS (BİRİNCİ KİŞİ ATIŞ OYUNLARI) 

Oyuncu, dijital oyun ortamını sanal karak-
terin gözünden görmektedir. Refleks, hızlı 
karar verme, takım yönetimi gibi özellikler bu 
türdeki oyunlarda başarı için gereklidir.

RTS (GERÇEK ZAMANLI STRATEJİ) 

Bu türdeki oyunlarda oyuncu elindeki kay-
nakları doğru şekilde yöneterek bir ordu 
kurar ve rakibin ordularını alt etmeye çalışır.

FİGHTER (DÖVÜŞ) 

Oyuncu belli bir dövüş disiplinini temsil eden, 
seçtiği sanal karakterler ile diğer oyuncuların 
seçtiği diğer sanal karaktere üstün gelmeye 
çalışır. Yaygın olarak bir oyuncuya karşı bir 
oyuncu şeklinde oynanır.

SPORTS (SPOR) 

Geleneksel spor dallarının, sanal ortama 
uyarlanmış halleridir.

var olan bir durum. İlk video oyun 
turnuvası 1980 yılında Atari tarafından 
düzenlenen Space Invaders Turnuva-
sı olarak kabul ediliyor. Bu turnuvaya 
ABD’den 10 bin civarında kişi katılmış. 

 E-SPOR TARİHİ 

1972-1989 DÖNEMİ

E-spor kavramının temelini oluştu-
ran rekabetçi oyunculuk, neredeyse 
video oyunların çıkışından bu yana 

MMORPG 
(ÇOK KATILIMCILI ÇEVRİMİÇİ ROL YAPMA 
OYUNU)
Herhangi bir sunucuya bağlanarak oynanan 
rol yapma oyunlarıdır.

E-spor, henüz Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 
tanınmıyor. Ancak, 2018 Pyeongchang Kış Oyunları öncesi 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) desteği ile Intel Extreme 
Masters tarafından e-spor turnuvası ve gösterisi yapıldı.
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değerlendirebilmek için bu spor türüne ilişkin 
istatistiki verileri, dünyanın tamamında yaşa-
nan teknolojik, yaşamsal ve toplumsal küre-
sel değişim ve gelişimi, milenyum kuşağını 
ve bu kuşağın talep ve fikirlerini takip edip 
doğru analiz etmek ve doğru bir perspektifle 
e-spor ve dijital oyunlar konusuna yaklaşım 
geliştirmek gerekiyor.

E-SPOR EKOSİSTEMİ

E-spor’un ne olduğu konusunda daha iyi fikir 
sahibi olabilmek için e-spor ekosistemini 
anlamak gerekmektedir.

Bu turnuvanın ardından Nintendo, 
Atari, Blockbuster gibi video oyun 
sektörünün öncüleri e-spor’un da 
temellerini atmışlar.

1990-1999 DÖNEMİ

1990’lı yıllar bilgisayar oyunlarının yük-
selişi, internet ağının gelişimi ile birlikte 
gerçek e-spor mücadeleleri de yapılmaya 
başlanmıştı. 1997 yılında, 2.000 katılımcı 
ile düzenlenen “Quake” turnuvası ilk ger-
çek e-spor etkinliği olarak kabul ediliyor. 
1990’ların sonunda StarCraft: Brood War 
ile strateji oyunları da e-spor’a giriş yaptı.

2000 VE SONRASI

Milenyal kuşak, dijital yerli, sosyal medya, 
yayın platformları gibi hızına hala yetiş-
mekte zorlandığımız teknolojik geliş-
meler e-spor’da da etkisini gösteriyor. 
E-spor bugün 380 milyon izleyicisi ve 
milyonlarca dolarlık geliri ile kendi ekosis-
temini oluşturmuş durumda.

Information (PEGI) yaş notları eklenmiştir. 

E-SPOR’UN OLUMLU VE OLUMSUZ 
ETKİLERİ

Ülkemiz mobil cihaz, bilgisayar ve oyun 
konsolu kullanımında ve kullanmaya baş-
lama yaşında dünyada ilk sıralarda yer 
alıyor. Ayrıca, bilgisayar başında vakit 
geçirme konusunda da Türkiye, zirvedeki 
yerini koruyor. 
E-spor konusundaki önyargılar; bilgisayar 
oyunu oynamak, boşa zaman geçirmek, 
obezite tehlikesi,  hareketsiz yaşam, asosyal 
gelişim, oyun bağımlılığı şeklinde sıralanabilir 
hatta çok daha fazlasını ekleyebiliriz. 
Yukarıda da zikredildiği üzere her spor dalı 
kendi içinde fayda, zarar ve önyargı içerir 
ancak hiçbir spor dalı için zararlıdır deni-
lemez. Her spor dalının; sportif bir yaşam, 
vakit geçirmek, sosyalleşmek, amatör veya 
profesyonel sporcu olmak gibi yapılma 
nedeni vardır.
E-spor’u doğru anlamak, önyargılardan 

E-SPOR OYUNLARINDA YAŞ KRİTERLERİ

Dijital oyunlar, tıpkı televizyon ve sinema 
dünyası gibi belirli yaş gruplarına hitap 
eder veya belirli yaş sınırlamasına sahip. 
Bu başlık, +3’den +18’e kadar e-spor 
niteliğindeki popüler olan dijital oyunların 
hangi yaş grupları için uygun olduğu konu-
sunda bilgilendirmek için düzenlenmiş, 
mümkün olduğunca, Pan European Game 
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DİJİTAL OYUNLARIN OLUMLU ETKİLERİ

 Eğitim materyali olarak kullanılması

 Yabancı dil öğrenimine ve gelişimine katkı sağlaması

 Strateji geliştirme ve hızlı karar verebilme becerisi geliştirmesi

 El-göz-zihin koordinasyonunu sağlamaya katkı sunması

 Motor becerilerin gelişimine katkı sunması

 Motivasyon ve serbest zaman aracı olarak kullanılması

 Fizyolojik kekemelik, sosyal fobi gibi tıbbi hastalıklarda tedavi ve terapi amaçlı kullanılması

 Teknolojik bilgi ve becerinin artması vb. 

DİJİTAL OYUNLARIN OLUMSUZ ETKİLERİ

 Dil gelişiminde aksamalara ve gelişim 
geriliğine sebep olması

 Zaman israfına ve erteleme davranışı-
nın yerleşmesine sebep olması

 Duygu kontrollerinde zorluk yaşama 
ve kişilik bozuklukları

 Asosyalleşme ve aile içi iletişimi azalt-
ması

 Sanal ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt 
etmede güçlük

 Şiddet unsurları içerebilmesi nedeniyle 
saldırgan duygu, düşünce ve davranışla-
rın gelişmesine sebep olması

 Ders çalışma, kitap okuma ve fiziksel 
aktivitelere katılma zamanlarını azalt-
ması sebebiyle akademik ve kişisel 
başarıyı olumsuz etkilemesi

 Bağımlılık, obezite, karpantanıl send-
romu, dikkat bozukluğu gibi sağlık prob-
lemlerine sebep olması

 Kötü dil gelişimi

 Çocukların çevrimiçi tehditlere açık 
hale gelmesi vb.

 E-SPOR EKOSİSTEMİNDEKİ AKTÖRLER 
AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR

 Oyun Şirketleri

 Yarışmalar

 Takımlar

 Platformlar

 Oyuncular

 Markalar

 Hayran Kitlesi

Her spor dalı kendi 
içinde fayda, zarar ve 

önyargı içerir ancak 
hiçbir spor dalı için 

zararlıdır denilemez. Her 
spor dalının; sportif bir 

yaşam, vakit geçirmek, 
sosyalleşmek, amatör 

veya profesyonel spor-
cu olmak gibi yapılma 

nedeni vardır.
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E-SPOR GELİRLERİ 1 MİLYAR DOLARA 
YAKLAŞTI

E-spor’da her oyun ve turnuva kendi 
kurallarını belirliyor. Bazı ülkelerde ve ligler-
de genel kurallar belirlenmiş olsa da oyun 
için belirlenen kuralların dışına pek fazla 
çıkılmıyor. 
Türkiye’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından e-sporcu lisansı verilirken ve genel 
turnuvalara bu şekilde katılım sağlanabiliyor. 
2018 yılı sonunda dünya genelindeki e-spor 
taraftar sayısının 165 milyona ulaşması ve 

toplamda bu piyasanın yüzde 77’sine karşılık 
geliyor. 2021 yılına kadar yatırımların mikta-
rının 1,4 milyar dolara yükselmesi ve toplam 
e-spor gelirlerinin yüzde 84’ünü oluşturma-
sı bekleniyor.
2017’de 4,58 dolar olan e-spor taraftarları 
başı küresel ortalama yıllık gelirin yüzde 
20’lik bir artışla 2018 yılı sonunda 5,49 dolar 
olması öngörülüyor.
2017’de yapılan tüm e-spor etkinliklerinin 
toplam ödül tutarı da ilk kez 100 milyon dola-
rı aşarak 112 milyon dolar düzeyine ulaştı. 

  Bilgisayar çağında doğmuş, dijital yerli,

  Çevrimiçi mecralarda bağ kurmayı tercih 
eden,

  Ekonomik olarak bağımlı veya bağımsızlı-
ğını yeni ilan eden,

  Yeni nesil mesleklere ilgi duyan,

   E-spor’un bir meslek dalı olarak var olabi-
leceğini düşünen veya bunun bilincinde olan,

  E-spor’un oyuncularına destek olmak 
için bağışlarda bulunmuş/bulunmayı 
düşünen genç ve bilgili bir kitle söz konu-
sudur.

YAPILMASI GEREKENLER

Uzmanlar tarafından yapılan çalışma netice-
sinde e-spor konusundaki öneriler aşağıdaki 
gibi listelenebilir:

  Ülkemizin mevcut ve gelecekteki çalışma-
larını diğer ülkeler seviyesine çıkarabilmek 
için en kısa zamanda bir akademik birim 
oluşturulmalıdır.

  Sponsorluk ve partnerlik çalışmaları yerli 
üretim oyun ve servis üretimini destekleye-
cek şekilde düzenlenmelidir.

  Her türlü tekel politikalarına karşı mevzuat 
çalışması yapılmalıdır.

  Ebeveyn eğitimleri düzenlenmeli ve bu 
eğitimler ile yetişkinler e-spor hakkında 
bilgilendirilmelidir.

  Farklı ülke federasyonları ile ortak çalışma-
lar yürütülmelidir.

  Üniversiteler ortak burs ve eğitim prog-
ramları ile sporcular desteklenmelidir.

  Ülkemizin bu alanda sağlıklı büyümesi ve 
küresel ölçekte katılımcı olması için çalışma-
lar yapılmalıdır.

  İnternet bağlantı altyapımız rekabete 
dayalı oyun ve yayıncılık için yeterli değildir. 
Etkin bir altyapı sağlanması için gerekli iyi-
leştirmeler yapılmalıdır.

  Oyunculuk, hakemlik, antrenörlük, yayın 
ve analiz, doping, takım kurma, disiplin, lig 
düzenleme ve e-spora dair her konuda 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

  E-spor’un altında yer edinen oyunların milli 
takım kadroları oluşturulmalıdır. 

  Alanında başarılı ve spor ahlakını da taşı-
yan oyuncular bu alanda daha sonraları 
varlık gösterecek nesiller için rol model ola-
rak desteklenmelidir.

  Oyuncuların, e-sporun doğasında var olan 
zararlardan en az miktarda etkilenmesi için 
çalışmalar yapılmalıdır.

yıllık yüzde 15,2’lik bir artış olması öngö-
rülüyor. Bu yıl toplam e-spor izleyicisinin 
380 milyona ulaşarak yüzde 13,5’lik bir artış 
göstermesi bekleniyor.

Küresel e-spor gelirlerinin, 2018 yılı sonunda 
yüzde 38,2 artışla 906 milyon dolara yük-
selmesi, Kuzey Amerika’da gelirlerin 345 
milyon dolar, Çin’de ise 164 milyon dolar 
olması hesaplanıyor.
Markalar, e-spor endüstrisine 694 milyon 
dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu rakam 

Bununla birlikte; 2017’de, 586 büyük e-spor 
etkinliği yapıldı ve 2016’ya göre 32 milyon 
dolarlık bir artış göstererek 59 milyon dolar 
bilet geliri elde edildi.
Öte yandan; 2017’de The League of Legends 
(LOL) Dünya Şampiyonası, 49,5 milyon saatle 
Twitch’de  en çok izlenen etkinlik oldu. Aynı 
zamanda 5,5 milyon dolarlık bilet geliri elde etti.

E-SPOR İZLEYİCİ KİTLESİNDE ERKEK 
EGEMENLİĞİ

E-spor’un izleyici kitlesi daha çok genç-
lerden ve erkeklerden oluşuyor. Bu seyirci 
kitlesinin yarısı 21-35 arasında ve yüzde 71’i 
erkeklerden meydana geliyor.
Takipçilerin çoğunluğu tam gün çalışırken, 
gelir seviyesi ortalamanın üzerinde yer 
almaktadır. Bu durum, farklı sektörler ve 
markalar için e-spor takipçilerini çok arzu 
edilen bir hedef haline getirmektedir. 

TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM NEDİR?

Ülkemizde 40 milyon akıllı telefon kullanıcısı 
bulunmaktadır. E-spor taraftar sayısı ise 4 
milyona ulaşmıştır. Türkiye, dijital oyunlardan 
elde edilen toplam gelir 878,8 milyon dolar-
dır, ülkemiz bu rakamlarla dünya dijital oyun-
lar piyasasında 18. sırada yer almaktadır.
Türk oyuncu kitlesinin yüzde 56’sını erkek-
ler; yüzde 44’ünü ise kadınlar oluşturmakta-
dır. Ülkemizde amatör e-spor takımı 15 binin 
üzerindedir, bu takımlarda oyun oynayan-
ların sayısı ise 60 bini aşmıştır.  Türkiye’de 
oyuncuların yüzde 37’si hem PC, hem mobil 
hem de konsol kullanmaktadır. 

TÜRK OYUNCU DEĞERLENDİRMESİ
E-spor izleyici kitlesinde yoğunluklu olarak;

  Y ve Z kuşağı üyesi,

  Lise, Üniversite ve Yüksek Lisans döne-
minde,

2018 YILINDA KÜRESEL E-SPOR İZLEYİCİ SAYISINA İLİŞKİN 
ÖNGÖRÜLER DE ŞU ŞEKİLDEDİR

 E-spor izleyicisi toplam sayısı 380 milyona ulaşacak.

  E-spor taraftarları; 2018 yılında 165 milyona, 

2021 yılında da tahminen 250 milyona ulaşacak.

  E-spor takipçileri; 2018 yılında 215,2 milyona ulaşacak, 

2021 yılında da tahminen 306 milyonu aşacak.

  E-spor farkındalığı; 2018 yılında 1,6 milyara ulaşacak. 

Küresel e-spor farkındalığına 468,3 milyon kişi ile en fazla Çin katkıda bulunacak.
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D ijitalleşen dünyada görselin önemi her geçen gün artmaya devam ediyor. Her yıl yapılan araştırmalar da bu gerçeği destekliyor. 
Buffer’in yaptığı araştırmaya göre; Twitter’de görsel kullanılan tweetler yüzde 18 daha fazla tıklama, yüzde 89 daha fazla favori ve yüzde 

150 daha fazla retweet alıyor. Durum diğer sosyal medya mecraları için de çok farklı değil. 
Ancak, sosyal medya paylaşımları, blog içerikleri, sunumlar ve e-kitaplar gibi birçok içerik türü için yeterli stok fotoğraf bulmak da bir hayli zor. Telif 
hakkı sorununa takılmadan doğru ve etkileyici görsel bulma hiç kolay değil.
Hem yüksek kaliteli görsel hem de bol seçenek açısından mutlaka göz gezdirmeniz gereken ücretsiz stok fotoğraf sitesini sizler için derledik:

EN İYİ ÜCRETSİZ 
STOK FOTOĞRAF SİTELERİ

ÜCRETSİZ STOK FOTOĞRAF SİTELERİ BİRBİRİNDEN KALİ-
TELİ VE ORJİNAL FOTOĞRAFLARI SERVİS EDEREK HER 
GÜN BİNLERCE İNSANIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR.
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PEXELS: Pexels, zengin görsel stoğuyla talep edi-
len görsellere kolay erişim sunmaktadır. Sitenin 
en sevilen özelliği ise etiketleme özelliğidir. Böy-
lelikle aradığınız görseli kolayca ve kısa zaman 
içinde bulabilirsiniz. Ayrıca Pexels, Creative Com-
mons Zero (CC0) lisansı kapsamında görsellerini 
paylaşır ve tamamen ücretsizdir.

PİXABAY: 1.300.000’den fazla ücretsiz yüksek kaliteli resim sunan 
Pixabay, Pexels gibi dünyanın en çok bilinen ve en büyük ücretsiz stok 
fotoğraf sitelerinden biridir. Türkçe dil seçeneği de sunan Pixabay, bir 
sürü sitenin aksine fotoğraf dışında vektör ve illüstrasyon hizmeti de 
vermektedir.

UNSPLASH: Unplash, görsellerinin tamamı yüksek çözü-
nürlüklü olarak sunulmaktadır. Arayüz açısından vasat 
ancak kaynak açısından yeterli bir site olan Unsplash’e her 
10 günde bir 10 yeni fotoğraf eklenmektedir. Sitede fotoğ-
rafları indirmek için üyelik şartı aranmamaktadır. 

STARTUP STOCK PHOTOS: Startup Stock Photos, en çok blogger ve 
sosyal medya uzmanları tarafından tercih edilmektedir.  Yüksek çözü-
nürlüklü görseller sunan Startup Stock Photos; teknoloji şirketleri ve 
start-up’ların radarında üst sıralarda yer almaktadır. 

STOCKVAULT: Ücretsiz stok fotoğraf ve görsel sunan, arşivi de nispe-
ten iyi olan Stockvault, kendi çektiğiniz fotoğrafları da yükleme imkanı 
sunuyor. 

FREEPİK: Freepik; grafik ve web tasarımcıları için yüksek kalitede 
fotoğraf, illustrasyon, vektör ve PSD dosyalarını bulmada yardımcı olan 
bir arama motorudur.

PİCOGRAPHY:  Picography, Dave Meier ve diğer çeşitli 
fotoğrafçıların sunduğu ücretsiz stok fotoğraflarını içeriyor. 
Sanatsal ağırlıklı içerikleriyle ön plana platformdaki bütün 
görseller Creative Commons Zero lisansı altında yayınlanır.

LIFE OF PİX: Montreal’de bulunan Leeroy Advertising Agency ve 

ajansla bağlantılı olan yetenekli fotoğrafçıların kolektif emeğiyle 
Life of Pix birbirinden güzel fotoğraflara ev sahipliği yapıyor. 
Lifeofpix, her hafta aksatmadan yeni görseller yükleyen bir 
stok görsel sitesidir. Sitedeki görsel sirkülasyonunun aralıksız 
devam etmesi tasarımcıların da yüzlerini güldürmektedir. Site 
aynı zamanda Life of Vids tarafında ücretsiz kullanıma açık 
videolar da paylaşılıyor.

STOCKSNAP: Çok kullanışlı bir arama motoru olan Stocksnap, akıllı 
arama özelliği ile istediğiniz görseli çeşitli varyasyonlarıyla birlikte önü-
nüze getiriyor.

KABOOMPİCS: Polonyalı bir web tasarımcı olan Karoli-
na tarafından kurulan site, modadan yiyecek sektörüne 
kadar farklı konularda fotoğrafları içerisinde barındırıyor. 
Kullanıcılar buradaki fotoğrafları ticari yada kişisel olarak 
kullanabiliyor. 

PİCJUMBO: Birçok stok fotoğraf sitesinden farklı olarak güzel bir 

kategorizasyon yapmış olan Picjumbo’nun veri tabanı da oldukça 
geniş. Sağ üst köşedeki arama barından anahtar kelimeleri girip farklı 
seçenekler arasından istediğinizi seçebilir ve kolaylıkla indirebilirsiniz.

LITTLE VISUALS: Little Visuals diğer ücretsiz stok fotoğraf sitelerin-
den farklı çalışmaktadır. Siteye girip istediğiniz görseli rahatlıkla indire-
bileceğiniz gibi, mail adresiniz karşılığında her hafta yedi görseli de mail 
olarak ücretsiz alabilirsiniz.

THE STOCKS: The Stocks, bütün ücretsiz stok fotoğraf sitelerini 
tek bir platformdan gezmenizi ve arama yapmanızı sağlayan bir 
platformdur. Sol barda bulunan 15 web sitesi isminden birine 
tıklayarak aynı sayfada o site içerisindeki stok fotoğrafları göre-
bilme imkanı sunmaktadır. 

Freepik; grafik ve web 
tasarımcıları için yüksek 
kalitede fotoğraf, illustra-
syon, vektör ve PSD dosya-
larını bulmada yardımcı olan 
bir arama motorudur.

Çok kullanışlı bir arama motoru olan Stocksnap, 
akıllı arama özelliği ile istediğiniz görseli çeşitli 
varyasyonlarıyla birlikte önünüze getiriyor.
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gibi bilgiler yer alıyor. Uygulama özelliklerinde ezan vakitlerinde 
uyarı, vakitler girmeden önce hatırlatma uyarısı, Namazdayım 
Modu, vakitlerde otomatik sessize alma, bulunduğunuz yere göre 
GPS’den vakit hesaplayabilme gibi özellikleri barındırıyor. 

RAMAZAN DAVULU 

Ramazan Davulu uygulaması ise Ramazan ayının ritüeli olan davul 
sesini telefonunuza taşımanıza yardımcı oluyor. Alarmı dilediğiniz 
saate ayarlayarak davul ritmi ile sahurunuzu yapmak için uyanabi-
lirsiniz. Aynı zamanda telefonunuzda bulunan hareket sensörleri ile 
entegre olarak çalışan Ramazan Davulu uygulaması, telefonu hare-
ket ettirme ritminize göre davul çalmakta.

RAMAZAN REHBERİ

Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan uygulaması olarak kullanılan 
“Ramazan Rehberi” Türkiye’nin tüm illerindeki imsak vakitlerini, 
Ayet-i Kerimeleri ve Hadis-i Şerifleri içinde bulunduruyor. Aynı 
zamanda oruç, zekât ve fitre, ramazan hakkında genel dini bilgiler, 
makaleler, hutbeler ve vaazları da içinde bulunduran bu program 
Ramazan ayında en çok tercih edilen uygulamalardan biri. 

MUSLİM PRO

Dünyada 30 milyonun üzerinde Müslüman tarafından tanınan, 
mobil cihazlar üzerindeki en doğru namaz saati ve ezan uygu-
laması olarak biliniyor. Muslim Pro ayrıca Arapça yazımı, fonetiği, 
çevirileri ve sesli okumalarıyla, Kuran’ın tamamını ve Kıble bulma 
gibi birçok başka özelliği de barındırıyor. Ayrıca uygulamalar 
sayesinde yakınınızda bulunan restoranı tespit edip iftar ya da 
sahur yapabilir ve camiler haritası sayesinde en yakın camide 
namaz kılabilirsiniz. 

KUR’AN-I KERİM

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kur’an-ı Kerim” uygulaması ise Kur’an-ı 
Kerim’i ve mealini okumak, istenilen surenin istenilen ayetine kolayca 
ulaşabilmek isteyenlerin hizmetine sunulmuş bir başka program. Bu 

uygulama sayesinde Kur’an-ı Kerim; sure, cüz, ayet ve hatim okuma, 
konularına göre Kur’an-ı Kerim fihristi, sure-ayet arama, sureler ile 
ilgili özet bilgiler, notlar ve kaldığınız yerleri yönetebilmek için yer 
imleri gibi özellikleri içinde bulunduruyor. 
Aynı zamanda okunan ayeti takip için otomatik zoom, hicri gün 
ve aylar, otomatik kaza takibi gibi kılmadığınız namazları kaydedip 
sonrasında kaza yapıp yapmadığınızı kontrol ediyor. Kıble Pusu-
lası, Kıble Haritası, Yakındaki Camileri Bulma, Sahur Uyandırma, Paz-
artesi Perşembe Oruç Hatırlatma, Cuma Namazı Hatırlatma, Sabah 
Namazına Uyandırma özellikleriyle de ilgi çekiyor. 

HADİS FİHRİSTİ

Bu uygulama, çeşitli konu ve sorular hakkında derlenmiş 7 bin 300 
adet hadise kolayca ulaşmanızı sağlamak amacı ile hazırlanmış. 
Ayrıca uygulama Peygamber Efendimizin ve sahabelerin hayatlarını 
da detaylı olarak içinde bulunduruyor. 

KUR’AN FİHRİSTİ

Kur’an Fihristi; Kur’an-ı Kerim’i okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, 
çeşitli konu ve sorular hakkında Kur’an’da verilmiş cevaplara kolayca 
ulaşmanızı sağlamak amacı ile hazırlanmış bir program. Program, 
Kur’an-ı Kerim’de bulunan surelerin Türkçe mealini ve birçok dini 
terimin anlamını bulmanız için tasarlanmış. 

HAYALHANEM

Hayalhanem; İslamiyet’in akıl, kalp ve günlük hayatımıza yerleşmesi 
ve insanların ahiret inancı konusunda daha da bilinçlenip, dünya ve 
dünya sonrası hayatta mutluluğu yakalayıp hiç kaybetmemesi emeli 
ile oluşturulmuş bir uygulama. 

2018 İMSAKİYE

Her sene en çok indirilen imsakiye uygulaması olarak biliniyor. Apple 
Watch ile uyumlu ilk ve tek imsakiye. Her gün iftar ve sahur zamanını 
size hatırlatma yapan uygulamada özellikle tam ekran iftara geri 
sayım saati ilgi çeken aplikasyonlardan. 
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ON BİR AYIN SULTANI RAMAZAN AYINI TEKNOLOJİYİ KULLANARAK RAHAT BİR ŞEKİLDE 
GEÇİREBİLİRSİNİZ. İSTERSENİZ CEP TELEFONUNUZU RAMAZAN DAVULU HALİNE GETİRİP 

SAHURA KALKABİLİR, İSTERSENİZ İFTAR VAKTİNDE CEBİNİZDEN YÜKSELEN EZAN SESİYLE 
ORUCUNUZU AÇABİLİRSİNİZ. 

A kıllı telefon kullanan kişilerin yaşamını Ramazan’da kolay-
laştırabilmek için bazı uygulamalar kullanıcıların hizmetine 

sunuldu. Ramazan ayının önemini anlatan, içinde duaların, imsakiye-
nin, namaz kılınışı, iftar için kurulabilir sayacın, kıble yönü ve pusu-
lanın yer aldığı bu uygulamalar Android ve Apple cihazları kullanan 
kişilerin teknolojiyle iç içe Ramazan ayını yaşamasını sağlıyor. İşte 
Ramazan ayında işinize yarayacak mobil uygulamalar. 

ON BİR AYIN SULTANI
 MOBİL CİHAZLARDA

NAMAZ VAKİTLERİ
Namaz Vakitleri programı Ramazan ayınızı kolaylaştıracak ilk progra-
mlardan biri. 203 ülkenin namaz vakitlerini gösteren bu programın 
vakitleri www.diyanet.gov.tr sitesinden alınıyor. İsteğe bağlı ola-
rak ezan okunabiliyor ve her vakit için ezan sesi değiştirilebiliyor. 
İftar Sayacı, Sahur Davulu, İmsakiye, Oruç-Namaz İlmihali, Hatim 
Takip, Zekatmatik, Fitre-Zekât Bilgileri, Bayram Namazı Zamanı 
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TÜRKİYE’DE BÖLÜNMÜŞ YOLLAR SAYESİNDE YILLIK 288 MİLYON SAAT 
ZAMAN, 1 MİLYAR 746 MİLYON LİTRE AKARYAKIT TASARRUFU GERÇEKLEŞTİ 
VE 17 MİLYAR 149 MİLYON TL EKONOMİK FAYDA SAĞLANDI.

U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
“İstanbul yeni havalimanın yüzde 90,5 gerçekleşme sağlanmış 

durumda. 29 Ekim 2018 tarihinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın 
katılımlarıyla resmî olarak açılışını yapacağız.” dedi.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANIN 
YÜZDE 90,5’İ TAMAMLANDI
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Havalimanı’nın şehir merkezine bağlanması ile ilgili iki projeleri 
olduğunu bildiren Arslan, “Bulunduğumuz şantiye, özellikle yeni 
havalimanı Hasdal bağlantısının yapıldığı D20 projemizin doğu aksı. 
Bu proje kapsamında biz 2X3, yani 3 gidiş 3 geliş olarak 14 kilometre-
lik gövdeyi geçen yılsonu itibarıyla hizmete sunmuştuk ve mevcut 
Çatalca’ya giden 2X1 yolun da bağlantısını sağlamıştık. 2017 sonu 
itibarıyla Mahmutbey gişeleri de dahil kısmi bir rahatlama olmuştu.” 
diye konuştu.

200 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Bakan Arslan, başlangıçta 90 milyon yolcu taşınmasının hedeflen-
diğini belirterek, “Daha sonra 150 milyon kapasiteli havalimanımızın 
tamamını bitirdiğimizde ilave yol ihtiyaçları olacak. Hedefliyoruz. 
Resmen 150 milyon demekle birlikte, biz 200 milyon yolcuya hizmet 
edebilecek bir havalimanından bahsediyoruz. Onun için de iki bağlantı 
daha gerçekleştiriyor olacağız. 54 kilometre daha 2019 sonuna kadar 
6. bir koridoru daha bağlamış olacağız.” dedi.

“TOPLAM BEDELİ 1,5 MİLYAR TÜRK LİRASI”

Çalışmalar kapsamında 30 milyon metreküp kazı yapılacağını anlatan 
Bakan Arslan, “6 bin 418 metrelik toplam 13 adet viyadük bitirilmiş 
olacak. Yaklaşık bin 481 metrelik 12 adet büyük sanat yapısını tama-
mlamış olacağız. Birçok kuru menfezimiz olacağı gibi 1 milyon 370 bin 
ton da soğuk ve sıcak asfalt karışımı sadece bu sahada kullanılmış 
olacak ve az önce saydığım projelerin toplam bedeli 1,5 milyar Türk 

150 milyon kapasiteli havalimanımızın 
tamamını bitirdiğimizde ilave yol ihtiyaçları ola-
cak. Hedefliyoruz. Resmen 150 milyon demek-
le birlikte, biz 200 milyon yolcuya hizmet ede-
bilecek bir havalimanından bahsediyoruz. 

Çatalca istikametinde Çatalca çevreyolu da dahil olmak üzere Büyükçekmece’ye, 
TEM’e ve E-5’e bağlayacak şekilde de yine 2X3 çalışmalarımız devam ediyor. Ora-
daki ilerlememiz de yüzde 70 mertebesinde. Dolayısıyla orayı da Ağustos ayı içe-
risinde bitirmiş olacağız. Böylece Anadolu Yakası’ndan gelen sürücülerimiz Çatal-
ca’ya, Büyükçekmece’ye kadar kesintisiz gidebilecekler.
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Lirası. Amacımız yeni havalimanının şehir merkezine bağlantısını, 
insanımızın erişimini kolaylaştırmak. Bu projenin tamamı bu sene 
Ağustos ayı içinde bitmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

“ÇATALCA VE KOCAELİ'YE KESİNTİSİZ GİDİLECEK”

Arslan, bağlantı yollarına ilişkin de bilgi vererek, “Çatalca istikametinde 
Çatalca çevreyolu da dahil olmak üzere Büyükçekmece’ye, TEM’e ve 
E-5’e bağlayacak şekilde de yine 2X3 çalışmalarımız devam ediyor. 
Oradaki ilerlememiz de yüzde 70 mertebesinde. Dolayısıyla orayı da 
Ağustos ayı içerisinde bitirmiş olacağız. Böylece Anadolu Yakası’ndan 
gelen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu’nun birinci 
etabı da dahil kullanan sürücülerimiz Çatalca’ya, Büyükçekmece’ye 
kadar direk TEM’e bağlanacak şekilde kesintisiz gidebilecekler.” dedi.

“26 ŞERİTLİ YOLLAR GÖREBİLECEKSİNİZ”

Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üçüncü projemiz ise Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Otoyolu’nun ilk etabıyla 
birlikte Odayeri’ne kadar geliyor. Odayeri’nden havalimanına kadar 
olan 6 kilometrelik Kuzey Marmara otoyolunun ilk etabını da bitir-
miş olacağız. 2X4 yani 4 gidiş 4 geliş olmak üzere, ayrıca 4 gidiş 4 
geliş de yan yollar olmak üzere 6 kilometreyi daha bitirerek ekim 
ayı sonunda bu çalışmayı bitirerek havalimanı açıldığında Kuzey 
Marmara Otoyolu’nu, Yavuz Sultan Köprüsü’nü, Odayeri üzerin-
den Mahmutbey’e, TEM’e, E-5’e bağlantısını oluşturmuş olacağız. 
Böylece üçüncü bir aksı daha Ekim ayı itibarıyla bitirmiş olacağız. 
Gerek anayol, gerek yan yollar dahil olmak üzere üstten baktığınız-
da havalimanının yanında 26 şeritli yollar görebileceksiniz.”
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KİMİ TRAFİĞİNDEN, KİMİ KALABALIĞINDAN KAÇIYOR. METROPOL HAYATINDAN SIKILIP 
DAHA SAKİN VE DİNGİN BİR HAYAT YAŞAMAK İSTEYEN ÜNLÜLER, ÇAREYİ DOĞAYA 
KAÇMAKTA BULUYOR. ARALARINDA ÇOCUKLARINI ORGANİK BESLEMEK İÇİN ÇİFTÇİLİK 
YAPANLAR DA VAR, TATİL İÇİN GİDİP İŞLETMECİ OLANLAR DA... 

MUHABİR: BERİL ŞEN

B üyükşehirlerin giderek artan nüfusu, trafiği ve bunlara bağlı ortaya çıkan stresi insanların canına tak edebiliyor. Bu şehir-
lerde yaşayanların ortak düşüncesi ile bu ortamdan uzaklaşıp sakin bir yerde hayatını sürdürebilmek. İşte son yıllarda 

metropollerdeki kalabalık ve gürültülü yaşamını bir kenara bırakıp farklı şehirde yaşamaya karar veren ünlüler:

ŞEHİRDEN KAÇAN 
ÜNLÜLER
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TATİL İÇİN GELDİ İŞLETMECİ OLDU 

Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin sekiz yıl önce 
karar vermiş İstanbul’u terk etmeye. İzmir Selçuk’a 
paraşütle atlamak için geliyormuş. Buraya geldiği 
zamanlarda kamplarda kalan Cepkin, burada kalsam 
neler yapabilir demeye başlamış. Sonra planlamalara 
başlayan Cepkin, 2,5 yılın sonunda bir arsa bulmuş. Şimdi 
İzmir’in Şirince kasabasında üç arkadaşıyla Varil isminde 
bir mekân işletiyor. İstanbul’a gittiğinde buraya dönmeyi 
iple çekiyor. 

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA KARAVANDA YAŞIYOR 

Kıraç eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla birlikte, 5 
yıldır yılın belirli dönemlerinde Beykoz’a bağlı Ali Baha-
dır Köyü’ndeki bir çiftlikte yaşıyor. Ünlü müzisyen, 13 
dönümlük çiftlikte inek, tavuk, ördek ve hindi besliyor. 
Çiftlik sit alanı olduğu için 5 yıldır karavanda yaşamaya 
mecbur bırakıldıklarından dert yanan Kıraç, artık bu 
duruma alıştıklarını belirtiyor. Elektriksiz, teknolojinin 
olmadığı bir ortamda iki çocuklarını büyüttüklerini dile 
getiren Kıraç, “Çocuklar güneşin doğuşunu ve yıldızları 
seyrederek büyüyor.” diyor.  

ORMANDA YAŞIYOR

Şarkıcı Ege uzun zamandır ortalarda görünmeyen isim-
lerden. Bodrum Güvercinlik’te kendisi için ağaçtan ev 
yaptıran ünlü şarkıcı, tek başına ormanın içine yaşamayı 
seçmiş. Ünlü şarkıcı, “İnternetim yok, kargaşa yok, kavga 
yok. Bodrum’da haftanın 3 günü sahneye çıkıyorum. 
Market ihtiyacını görüp evime geliyorum. Doğa ile iç içe 
yaşamak bana huzur veriyor.” diyor. 

ÇOCUKLARI İÇİN ÇİFTLİĞİ SEÇTİ 

Oyuncu Özgü Namal, çocuğu olduktan sonra gözlerden 
uzak yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ikinci 
çocuğunu dünyaya getiren Namal, Yılmaz Erdoğan gibi 
Köyceğiz’i tercih edenlerden. Muğla Köyceğiz’de 400 
bin TL’ye 10 dönüm arazi satın alan ve çiftlik evi yaptıran 
Namal, çocuklarını köy ortamında doğal yiyeceklerle 
beslemek için köy hayatını seçtiğini belirtiyor. 

ORGANİK BESLENMEK İÇİN KÖY HAYATINI SEÇTİ 

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Yılmaz Erdoğan iki yıl 
önce verdiği ani bir kararla İstanbul’dan uzaklaştı. Muğla 
Köyceğiz’de bir çiftlik satın alan Erdoğan, yaşamını 
tamamen organik beslenmeye adamış. Ekmeğini bile 
kendisi yapan ünlü yönetmen bu sayede market alışve-
rişine son verdiğini söylüyor. Vejetaryenlikten veganlığa 
geçiş yapan sanatçı, artık çiftliğinde bizzat yetiştirdiği 
doğal ürünlerle besleniyor. 

KAZ DAĞLARINDA ÇİKOLATA EVİ!

Oyuncu Müge Boz Kazdağlarının eteklerindeki 
Bayramiç’ten ahşap bir ev satın almıştı. Arkadaşlarının 
da bu bölgede yaşıyor olmasının da tercihinde önemli 
rol oynadığını belirten Boz, çikolata üretmeyi planlıyor. 
Vejeteryan oyuncu Boz, sağlıklı beslenme konusunda 
edindiği bilgi ve eğitimine dayanarak yarattığı “Boz Ayı” 
markası adı altında ürettiği ev yapımı çikolatalarda kulla-
nacağı ceviz ve bademi de bu yöreden almayı planlıyor.  

STRESLE BAŞA ÇIKABİLMEK İÇİN ŞEHİRDEN 
UZAKLAŞTI

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan’da oğlunun doğumuyla 
hayatını değiştirenlerden. Tandoğan, 1 yaşındaki oğlu 
Atlas’ın doğumundan sonra şehirden uzakta, İstanbul 
Riva’da yeni bir yaşam kurmuş. “Hayatımdaki stres fak-
törleriyle başa çıkabilmek için şehirden uzakta oturmayı 
tercih ettim.” diyen ünlü isim köy yaşamının kendisine 
dinginlik kattığını anlatıyor.

Hayko CEPKIN KIRAÇ

Müge BOZ

EGE Yılmaz ERDOĞAN

Özgü Namal Aslı TANDOĞAN

HOBİLERİYDİ MESLEK HALİNE GETİRDİLER 

FOX TV Anchormani Fatih Portakal habercilik 
mesleğinin stresini İzmir Seferihisar’da atıyor. Eşi 
Armağan Portakal’la birlikte çiftlik satın alan ikili, 
hobilerini ticarete aktardı. İzmir Seferihisar’da Tor-
lak Çiftliği adını verdikleri arazide zeytinden reçele, 
yumurtadan tavuğa pek çok organik gıda yetiş-
tiriyor. Çiftlik hayatını benimseyen ünlü spiker, 
işinden dolayı İstanbul- İzmir arası mekik dokuyor.  

Fatih PORTAKAL
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YAZ-KIŞ TEKNEDE YAŞIYOR

Yeşim Büber tekne hayatını tercih eden ünlülerden. Tüm 
yaşamını eşi ve ikizleri ile yaz kış tekne de geçiren oyun-
cu İstanbul’a da tekneleri ile geliyor Kanlıca’da demir atıp 
bir süre sonra istediği başka yere geçiyor.

ADANA’DA ÇİFLİK HAYATI 

İstanbul’u bırakıp Adana’da yeni bir hayata başlayan 
güzel oyuncu 2 çocuğu ve eşi ile birlikte çiftlik hayatı 
yaşıyor. Instagram hesabından herkesi kıskandıran 
oyuncu halinden oldukça memnun gibi gözüküyor.

Yeşim BÜBER

Yeliz DOĞRAMACILAR

YENİ EVİ 20 METREKARELİK KARAVAN 

Atilla Saral uzun süredir oturduğu İstanbul’daki lüks 
villasını ve cipini satıp Kuzey Ege’ye yerleşmişti. Her şeye 
sıfırdan başlayıp şöhreti bırakan ünlü manken Assos-
Küçükkuyu’dan aldığı arsada hayatını sürdürüyor. 15 
metrekarelik konteyner ve 20 metrekarelik karavan 
onun yeni evi. Oyuncu sevgilisi İnci Türkay ise İstan-
bul’daki işlerinden vakit bulduğunda soluğu Atilla Saral’ın 
yanında alıyor. 

Atilla SARAL-Inci TÜRKAY

MUHABİR: BERİL ŞEN

TEKNOLOJİ HER ŞEYİ ETKİLEDİĞİ GİBİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ DE DÖNÜŞTÜRÜYOR. SAĞLIK 
ALANINDA ŞU AN NEREDEYSE HER KONUDA UYGULAMALAR MEVCUT. YAPTIĞINIZ SPORU 
ÖLÇEN, YEDİĞİNİZ YEMEĞİN KALORİSİNİ HESAPLAYAN, SİZE SU İÇMENİZİ HATIRLATAN VE 
HATTA YENİ EKİPMANLARLA KALP ATIŞ HIZINIZI BİLE ÖLÇEN UYGULAMALAR VAR.

M obil yaşam artık hayatımızın bir parçası. Akıllı telefonlar ve 
tabletler günün her anını bizimle paylaşıyor. Teknoloji her 

şeyi etkilediği gibi sağlık sektörünü de dönüştürüyor. Fitness kol 
bantları ve aplikasyonlar bize ne kadar koştuğumuzu, nabzımızın 
hızını, biyoritmimize göre doğru uyanma zamanını bildiriyor. 

Bugün neredeyse 100 bin mobil sağlık aplikasyonu var. Sanal hasta 
dosyaları, kronik hastalıklarda akıllı izleme, grip dalgalarını öngör-
mek için veya kanser kayıtlarını tutmak için büyük data sonuçları, 
dijital devrim sayesinde e-sağlık ve mobil sağlık hizmetleri dünya-
da olduğu gibi Türkiye’de de büyüyen en önemli pazarlardan... 
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SAĞLIĞINIZ ARTIK 
TELEFONUZUNDAN 
SORULUYOR!
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ölçüp akıllı telefona gönderiyor. Nano boyutlardaki sensörler vücut-
taki kanser hücrelerini algılayıp verileri doğrudan hekime gönde-
riyor. Hastalar da hastanelerle ve doktorlarıyla her an, her yerden 
iletişim kurmak istiyorlar. Sağlık geçmişlerini, laboratuvar ve radyo-
loji sonuçlarını, randevularını tek bir yerden yönetmek istiyorlar. Bu 
karşılıklı etkileşim sağlıkta önemli çözümleri beraberinde getiriyor. 
Uzaktan teşhis, mobil tahlil, akıllı alçı, evde tedavi bunlardan birkaçı...

1. UZAKTAN TEŞHİS:

Evde tek başına kalan yaşlılar veya kronik hastalara müdahale ede-
bilmek gerektiğinde doktorlar, uzaktan hasta takip sistemleri saye-
sinde anlık verilere ulaşarak uzaktan teşhis koyabiliyorlar. Uzaktaki 
cihazları kontrol etmek, buluta yüklenmiş verilere her yerden ulaş-
mak için Turkcell Superonline’ın da sunduğu çözümler var. Artan tra-
fiği sağlıklı şekilde taşıyacak altyapıyı oluşturuyorlar. Teorik düzeyde 
ışık hızında veri iletimini mümkün kılan fiber internet; hem sabit 
internet için hem de 4G için büyük önem taşıyor. Özellikle sağlık 
alanında acil durumlarda ambulans yönlendirme, evde tansiyon, 
şeker gibi parametreleri sağlık merkezlerine iletme olanağı sağlayan 
uzaktan tedavi sistemlerinde etkili oluyor.

2. TURKCELL SAĞLIKMETRE

Medical Park’ın Turkcell ile birlikte geliştirdiği “Sağlık Metre” hekim-
lerin hastalarından gelen ölçüm değerlerini takip etmesini sağ-
lıyor. Turkcell Sağlık Metre cihazı internet tabanlı bir mobil sağlık 
çözümü. Bu çözüm ile kronik hastalıklar, uzaktan takip edilerek 
sağlık profesyonellerince artık çok daha yakından yönetilebiliyor. 
Hastalar, ölçümlerini anında doktorları ve yakınları ile paylaşıyorlar, 
ölçümler düzenli takip edilebiliyor ve bu sayede hastalıkların yol 
açtığı komplikasyonlar engellenebiliyor. Ayrıca, ölçüm verileri 7/24 
medikal destek merkezindeki uzmanlar tarafından izlenebiliyor ve 
acil durumlarda müdahale sağlanıyor.

Türk Telekom’un Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle 
hayata geçirdiği “Mobil Hastane Çözümleri” 
projesi kapsamında, hastanelerin acil 
birimlerine yetiştirilmeye çalışılan 
hastaların bilgileri ambulanstan önce 
hastaneye ulaştırılıyor. 

3. MOBİL HASTANE ÇÖZÜMLERİ

Türk Telekom’un Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği “Mobil 
Hastane Çözümleri” projesi kapsamında, hastanelerin acil birimleri-
ne yetiştirilmeye çalışılan hastaların bilgileri ambulanstan önce has-
taneye ulaştırılıyor. Ambulanstaki doktorun mobil cihaz vasıtasıyla 
gönderdiği veriler, hastane acil servislerindeki uzman doktorlar 
tarafından izlenebiliyor. Böylece özellikle yaşamsal önem taşıyan 
acil vakalarda hastanın ulaşmasına kadar geçen sürede gerekli 
hazırlıklar yapılıyor, zaman kaybı en aza indiriliyor. Mobil Ambulans 
uygulamasını kullanan kullanıcılar sisteme görev tanımlarına göre 
dâhil edilerek farklı yetkilerle donatılabiliyor.
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Türk Telekom’un bir diğer uygulaması da Mobil Tahlil. Mobil 
Tahlil Projesi 7 bine yakın sağlık ocağını, merkezlerdeki geliş-
miş sağlık kuruluşlarına bağlayarak bir köprü olma özelliği 
taşıyor. Mobil Tahlil ile kan sayımı gibi tahliller ile sıtma, 
AIDS ve tüberküloz gibi hastalıklara cep telefonu kullanı-
larak uzaktan tanı ve teşhis konulmasını mümkün oluyor. 
Cep telefonu mikroskop gibi kullanılarak, GSM operatörünün 
mobil teknolojisi üzerinden hastalığın teşhisi yapılıyor ve sağ-
lık merkezlerine iletilebiliyor.

5. EVDE TEDAVİ

Sürekli izleme gerektiren kardiyovasküler ve solunum yolu 
hastalıkları gibi kronik hastalıklar, özellikle büyük kentlere 
uzak bölgelerde yaşayan hastalar için pahalı ve zor bir süreç 
haline gelebiliyor. Uzaktan izleme cihazı sayesinde hasta-
neden uzak olan küçük kliniklerde ve evlerde tedavi gören 
kişilerin hastalıklarının uzaktan takibi yapılabiliyor. Geliştirilen 
teknolojinin hastane ortamında gerçek yaşam vakalarında 
denenmesi, doktor ve sağlık görevlilerinin anlık geri bildirim-
lerinin alınarak test edilmesi, sistemin güvenli kullanımı ile ilgili 
kuşkuları da azaltıyor.

6. PHİLİPS MİNİCARE

Philips’in geliştirdiği Minicare evde tedaviye imkan veri-
yor. Philips’in doktorlara sunduğu Minicare Kardiyak 
Troponin-I (cTnI) kan testiyle doktorlar artık teş-
histe kullanacakları test sonuçlarını hemen has-
tanın yanı başında ve laboratuvar kalitesinde elde 
edebiliyor ve çok daha süratli karar verebiliyorlar. 
Küçük bir kan tahlili cihazı aracılığıyla, rahatsız-
lanan bir kişinin hastaneye gidip kan tahlili 
yaptırmasına gerek kalmadan, analizler evde 
veya ambulansta hızlı ve kolay bir biçimde 
yapılabiliyor.

7. “HASTAMI GÖRÜYORUM MUTLUYUM”

Sultangazi Kaymakamlığı ve Fatih Bölge-
si Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekre-
terliği işbirliğiyle Lütfiye Nuri Burat Devlet 
Hastanesi’nde “Hastamı Görüyorum Mut-
luyum” projesi hayata geçirildi. Projeyle, 
evde sağlık hizmetleri biriminin takibinde 
olan hastalar, ihtiyaç halinde zaman kaybı 
yaşamadan hastanede görev yapan uzman 
hekimlere ulaşma fırsatı buluyor. Uygulamada, 
ziyaret esnasında konsültasyon ihtiyacı duyulan 
hastalar için branş hekimiyle tablet bilgisayarlar 
aracılığıyla bağlantı kuruluyor. Hastanın mobil ortamda 
uzman hekim tarafından konsültasyonunun yapılması 
ardından evde sağlık ekipleri, hastaya yönelik müdaha-
leleri gerçekleştiriyor. Hekimin görüşme sırasında ihtiyaç 
duyduğu laboratuvar tetkikleri, ekipteki sağlık personeli 
tarafından hastanın kan numunelerinin alınmasıyla anın-
da karşılanıyor.

14. KALP RİTMİNİ ÖLÇEN KULAKLIK

Intel işlemcili SMS Audio BioSport kulak içi kulaklıklar, egzersiz 
verilerini toplayarak sporcuların en yüksek fiziksel perfor-
mansa ulaşmalarına yardımcı olmak için kalp atışı monitörü 
ile biometrik sensörleri entegre ediyor. Patentli kulak kancası 
tasarımı, sporcunun kulaklığı rahat biçimde takmasını sağlıyor. 
Üstelik kulaklık, enerji biriktiren girişi sayesinde herhangi bir pil 
veya şarj aletine gerek kalmadan kendi kendine şarj olabiliyor.

15. AKILLI ALÇI

Üç boyutlu baskı teknolojisiyle üretilen, atel ve alçı uygulamasına 
yeni bir yaklaşım getiren Akıllı Alçı, hem kullanıcının konforu hem de 
pratikliği bakımından önem taşıyor. Intel’in Edison platformu ile akıllı 
hale getirilen alçı, üzerindeki algılayıcılar sayesinde kas spazmına 
bağlı pronasyon ölçümü yaparak ön kolda meydana gelen istemsiz 
kasılmaların (Serebral Palsi) varlığının ve şiddetinin tespitinde kulla-
nılacak teknik verilerin toplanmasına imkân sağlıyor.

10. OKSİMETRE

Oksimetre kırmızı kan hücrelerinin oksijen içeriğini ölçmek 
için kullanılıyor. Bu cihaz, vücuttan geçen kızılötesi dalgaların 
emilimini ölçmeyi sağlıyor. Yani bir anlamda kırmızı kan hücre-
lerindeki oksijen miktarını ölçmeyi sağlıyor.

11. DRAWMD

iPad için geliştirilmiş bir uygulama olan drawMD ile görseller 
oluşturmak üzere serbest skeçler çizilebiliyor. Ayrıca arka plan 
için birçok anatomi görüntüleri sunuluyor. Bu resimler birçok 
farklı hastalıklar ve tıbbi koşulların daha iyi bir anlaşılması için 
kullanılıyor. Ayrıca bu uygulamayı kullanarak resimler kaydede-
biliyor ve e-posta yoluyla istenen kişiye gönderilebiliyor.

12. MOBİL KAYIT

Doktorlar günlük hasta turları sırasında bazı hasta bilgilerini kayde-
der. Mobil tabanlı uygulamalar bu bilgilerin kayıt edilmesini kolaylaş-
tırıyor. Tur sırasında toplanan bilgiler tek tek yazmak yerine sadece 
telefona girilebilir. Böylece uygulama zaman tasarrufu sağlar.

13. MOBİL HATIRLAMA

Hastaların doktorlar tarafından verilen talimatları kolaylıkla 
hatırlayamadıkları tespit edildi. Bu gibi durumlarda mobil uygula-
malar, doktorun talimatları sürecinde hastalara yardımcı oluyor. 
İyileşme sürecinde hastalara gerekli olan veriler mobil uygula-
malarla sağlanıyor. İlaç hatırlatma uygulamaları hasta tarafından 
alınan hap sayısının takibinde oldukça faydalı oluyor.
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8. GOOGLE GLASS İLE KALP AMELİYATI

Giyilebilir teknolojilere en güzel örneklerden biri Google 
Glass. Liv Hospital, kısa bir süre önce Türkiye Kardiyolo-
ji Derneği ile gerçekleştirdiği İleri Kardiyovasküler Çözümler 
Sempozyumu’nda Türkiye’de ilk kez Google Glass teknolojisini 
kullandı. 
Canlı yayında bir vakaya, kardiyoloji uzmanı tarafından stent 
takıldı. Canlı olarak Japonya ile bağlantı kurularak Google Glass 
teknolojisi ile anında doktorun gözünden Japonya’daki kardi-
yologlara görüntü aktardı.

9. RFID BİLEKLİK İLE HASTA TAKİBİ

Liv Hospital RFID (radyofrekans ile tanımlama) teknolojisi ile 
canlı cansız her türlü nesnenin dokunmadan belli bir mesa-
feden tanınması ve izlenmesini sağlıyor. Her yatan hastaya 
takılan bilekliklerle hastanın hem fiziksel hem de tıbbi takibi 
yapılabiliyor. 
Ayrıca bileklikten hastanın tüm tedavi planının yürütülmesi 
ve takibi gerçekleşiyor. Hasta hastanede olduğu herhangi bir 
noktadan bileklik sayesinde hemşireyi çağırabiliyor. Ameliyat-
ta hastası olan misafirlere hastalarının ameliyathaneden çıkış 
durumları RFID teknolojisiyle anında bilgilendirme yapılıyor.

iPad için geliştirilmiş bir uygulama olan 
drawMD ile görseller oluşturmak üzere 
serbest skeçler çizilebiliyor. Ayrıca arka 
plan için birçok anatomi görüntüleri 
sunuluyor. Bu resimler birçok farklı 
hastalıklar ve tıbbi koşulların daha iyi bir 
anlaşılması için kullanılıyor. 



İŞ SÜREÇLERİ DE 
HIZLA DÖNÜŞÜYOR

ROBOT ASİSTANLARDAN ROBOT BARİSTALARA UZANAN BU 
YENİ DÖNEMDE, İŞ MODELLERİNİN VE HİZMET SÜREÇLERİNİN 

NASIL DEĞİŞTİĞİNİ SICAĞI SICAĞINA HEP BİRLİKTE 
GÖZLEMLEYECEĞİZ.

MUHABİR: SELİN AKGÜN

T eknoloji akıl almaz bir hızla gelişiyor. Bu hızlandırılmış süreç, beraberinde farklı 
bir dönüşümü de getiriyor. Yakın zamana kadar sadece insanların egemen-

liğinde yürütülen işler, yavaş yavaş robotların insiyatifine kayıyor. Hayatımıza 
saatte 120 bardak kahve hazırlayan robot baristalar girmeye başladı. Öğrencilerin 
yabancı dil öğrenme, okuma ve yazma süreçlerine katkı sağlayacak, 23 dil bilen 
asistan robotlar da cabası… Bu dönüşümde yapay zeka da çok önemli bir konuma 
sahip. Amerika’daki Carnegie Mellon Üniversitesi’nde yapay zekanın, 2018 son-
baharından itibaren yepyeni bir lisans bölümü olarak öğrenci kabulüne başlayacak 
olması ise bu alandaki en inovatif gelişmelerden biri.
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BEYAZ TAHTALAR DİJİTAL TAHTAYA 
DÖNÜŞÜRSE…

Beyaz tahtalar, toplantıların vazgeçilme-
zi… Kaptivo adlı girişim, beyaz tahtaya 

entegre edilen başarılı bir cihaz geliştirdi. 
Bu cihaz aracılığıyla herhangi bir beyaz 

tahta, hızlı bir şekilde akıllı bir dijital tahtaya 
dönüşebiliyor. Görüntü tanımlama, hare-
ket yakalama ve dil işleme teknolojilerinin 
tamamının kullanıldığı bu ürün sayesinde 

beyaz tahtada olan her şeyi, canlı yayında 
güvenli bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. 

Canlı yayında tahtada olan her şeyi 
normal bir kamera ile paylaşabileceğinizi 

düşünüyor olabilirsiniz. Kaptivo, teknolojisi 
sayesinde tahtayı da muhteşem şekilde 

temizliyor. Gölge, el ve tahtada o anda 
işlem yapan kişinin görüntüsü de dâhil her 

şeyi siliyor ve ekrana olabilecek en temiz 
görüntüyü sağlıyor. Tüm bu ekranlar 

gerçek zamanlı olarak paylaşılırken kayıt 
altına alınıyor ve bulutta tutuluyor. Şirke-

tinize özel IP adresi sayesinde gizliliği de 
sağlanıyor. Eklenecek özellikler sayesinde 

tahtaya yazılanları farklı dillere çevirerek 
karşı tarafa sunma gibi özellikler de gele-

cek. Slack gibi proje yönetim araçlarıyla 
entegre çalışabiliyor olması ürün yönetici-

leri için güzel bir özellik. 

BMW’DEN MOVER CONCEPT

Elektrik ile şarj olan otonom araçları, araç 
üreticilerinin organizasyon yapıları ve 
şirket kültürlerinin de birer parçası olmaya 
başladı. Şirket değer ve vizyonlarını bu 
yönde geliştiren BMW de kurum stratejisi 
olan Number One Next’in etkilerini ope-
rasyonel birimlerinde hayata geçirmeye 
hazırlanıyor. Şirketin sürdürülebilir, birey-
sel ve dijitalleşmiş hareketliliğe dönüşü-
münde fabrika çalışanları için “kişisel taşı-
yıcılar” sunan BMW, böylelikle fabrikada 
ve lojistikte çalışan ve günde 12 km adım 
atmak zorunda kalan çalışanları için bir 
ürün tanıttı. “Mover Concept” adını alan 
ürünün beş prototipi, uluslararası bir BMW 
Group satış sonrası lojistik konferansında 
sunuldu. Tek bir kullanıcı için tasarlanan 
elektrikli araçlar ile şirket, her bir çalışanın 
belirli bir göreve odaklanması amaçlıyor. 
BMW’nin açıklamalarına göre; saatte en 
fazla 25 kilometreye ulaşan aracı sürmek 
oldukça kolay. Şarj etmek için, sadece bir 
güç adaptörü ve soket gerektiren araç, 
şimdilik BMW tesislerinde kullanılacak. 
Ancak BMW Group, geliştirdikleri aracın 
alışveriş merkezleri ve havalimanları biri 
geniş alanlarda da kullanımını tartışıyor. 

ROBOT BARİSTA SAATTE 120 KAHVE 
HAZIRLIYOR

Robotlar artık baristalığa da el attı. 25 bin 
dolarlık robot barista; espresso, flat white 
ve cortado da dahil olmak üzere saate 
120 kahve sunabiliyor. Intelligentsia, 
Ritual ve Equator gibi kahve üreticilerinin 
Café X Technologies ile bir araya gelerek 
yarattığı robot barista, gelecek hakkında 
bize çok şey söylüyor. San Francisco’daki 
bir kafede tek başına baristalık yapan 
robot, kahve yapımı konusunda üçüncü 
dalga kahvecilerden beklenebilecek bir 
performans sergiliyor. Robotun yaratıcısı 
24 yaşındaki Henry Hu ise bu konuda şu 
açıklamayı yapıyor: “Robot devrimini bir 
problem olarak görmüyorum. Buradaki 
fikir herhangi bir şekilde sizi korkutmak ya 
da size zarar vermek için ortaya atılmadı. 
Bütün mesele kahvenizi size daha hızlı ve 
daha lezzetli bir şekilde servis etmek.” 
Cafe X’de fiyatlar 4 doların üzerine hiçbir 
şekilde çıkmıyor. Bunun nedeni ise çalışan 
maliyetlerinin ortadan kalkması. Üstelik 
ABD’de zorunlu olan bahşişler burada söz 
konusu bile değil. Aralarında Thiel Foun-
dation ve tanınan melek yatırımcı Jason 
Calacanis’in de bulunduğu yatırımcılar, 
Cafe X’e 7 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. 

NESNELERİ SU ALTINDA GÖRÜNMEZ 
YAPAN CİHAZ

ABD’de Pensilvanya Eyalet 
Üniversitesi’nde görev yapan Amanda 
D. Hanford ve ekibi su altında tespit edi-
lemeyen ve sonarların göremeyeceği bir 
cihaz geliştirdi. Ekip, bir malzemeyi suya 
yerleştirdikten sonra işaret ettikleri ses 
dalgalarını ölçtüler. Sudaki sonuç; ses 
dalgalarının malzemenin etrafında sıçra-
madığını gösterdi. Araştırmacılara göre bu, 
yeni malzemenin sonar için görünmez 
olacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl-
larda ABD Savunma Bakanlığı, olayları 
lensler ve ışık kırılmaları sayesinde zaman 
içerisinde gizleyen bir cihaz geliştirmişti. 
Görünmezliğin mekânda değil zamanda 
gerçekleştiği iddia edilmişti. Yine Çinli ve 
Singapurlu bilim insanları, ışığı büken bir 
cihaz sayesinde nesneleri görünmez kıl-
mayı başarmıştı. Camdan yapılmış altıgen 
bu cihazın içinden geçen bir balık ve kedi 
görünmez olmuştu. Bu arada Toyota da 
geçtiğimiz günlerde kendi endüstrisinde 
bir ilke imza attı. Otomobil üreticisi, Ameri-
kan Patent Enstitüsü’nden bir görünmez-
lik cihazının patentini aldı. 
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ROBOT KÖPEK SPOTMİNİ, 2019’DA 
SATIŞA SUNULUYOR

Boston Dynamics’in geçtiğimiz aylar-
da kapıları açmayı öğrenen robot köpe-

ği SpotMini, 2019’da satışa çıkıyor. 26 
yıllık şirket, kurulduğundan bu yana ilk 

kez ticari ürününü üretmiş olacak. Spot-
Mini geçtiğimiz yıl tanıtılmış ve üretim 
maliyetinin yüksek oluşundan dolayı 
ticari olarak pazara sürülmeye uygun 

görülmemişti. Ancak ilerleyen zamanda 
SpotMini’nin maliyeti 10 katına kadar 

düşürüldü, böylece robotun satışının da 
önü açılmış oldu. Yazılım seçeneklerinin 

yanında özel birtakım görevleri de yeri-
ne getirebilen SpotMini, başta güvenlik 

olmak üzere birçok alanda faaliyet göste-
recek. Boston Dynamics’in CEO’su Marc 
Raibert, ellerinde dörtlü 10 adet prototip 

olduğunu ve SpotMini’den yıl sonuna 
kadar 100 adet üretmeyi hedeflediklerini 

açıkladı. 90 santimetre uzunluğunda ve 
25 kilogram ağırlığında olan, dünyanın en 
sessiz robotu SpotMini ile ilgili duyurular, 

TechCrunch’ın TC Sessions: Robo-
tics etkinliğinde yapılmıştı. 

AMAZON, KEY IN-CAR SİSTEMİ İLE 
FARK YARATIYOR

Amazon, ev içi teslimatı ve anahtarsız 
misafir girişini sağlayan hizmeti Amazon 

Key In-Car ile müşterilerinin artık bir 
ürünü araç içine teslim alabileceklerini 

duyurdu. Amazon Key In-Car ismini alan 
servis, uyumlu araçlara sahip olan Prime 

üyeler için tasarlandı. Üyeler, paketle-
rini genellikle evlerinin veya iş yerlerinin 

bulunduğu yerdeki halka açık alanlara 
park edilmiş araçlarının içine teslim ala-

bilecek. Kullanıcılar, uygulama vasıtasıyla 
yaklaşık dört saatlik teslim süresi boyun-

ca paketlerinin sipariş aşamasından teslim 
süreci tamamlanana kadar bildirim alabi-

lecek. Amazon Teslimat Teknolojileri Bölü-
mü Başkan Yardımcısı Peter Larsen’e göre 
araç içi teslimat, müşterilere Amazon Key 

kadar aynı rahatlığı sağlayacak. Müşteriler 
ek bir donanım veya cihaz gerektirmeden, 

araç içi teslimat siparişi vermeye başla-
yabilecek. Amazon Key In-Car servisi için 

şirket, bazı araç üreticileri ile de ortaklığa 
gitti. Sistem, bazı Volvo ve General Motors 

(GM) araç modellerinde de kullanılabile-
cek. 
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İPAD’E BENZEYEN TEKNOLOJİK BİR BİNA 
İNŞA EDİLİYOR

Gelişen ve ilerleyen teknolojiyle birlikte şehirler 
de kendini yenilemeye ve teknolojiyi odaklarına 
almaya devam ediyor. 20-30 yıllık gelişme 
döneminde, teknolojiyi mimariye entegre eden 
Dubai’de şimdi de yeni bir bina inşa ediliyor. 
Mimar James Law tarafından hayata geçirile-
cek olan proje, dev bir iPad’e benziyor. Binanın 
teknolojik özellikleri sadece bu benzerlikle 
sınırlı kalmıyor. The Pad adı verilen proje, o 
kadar fazla teknolojik özellikle donatılmış ki 
birçok kişi tarafından “Iron Man”in zırhı olarak 
adlandırılıyor. Ünlü mimarlık firmalarının katıldı-
ğı bir yarışmadan birinci olarak çıkan tasarımın 
en önemli özelliklerinden biri, tüm dairelerinin 
iReality adı verilen sanal gerçeklik duvarları 
içeriyor olması. Bu dairelerde konut sahiplerinin 
sağlıklarını analiz edip raporlayan banyolar da 
bulunuyor. Bina, 6.5 derecelik bir açıyla eğik bir 
şekilde inşa ediliyor. Dairelerin duvarlarındaki 
ışıklar, konut sahiplerinin ruh hallerine göre 
şekillendirilebilecek. Daire sahipleri akıllı tele-
fonlarından evin güvenliğini ve ısınmasını takip 
edebilecek. The Pad’in 2018 sonunda tamam-
lanması planlanıyor.

YAPAY ZEKANIN DA LİSANS 
PROGRAMI OLDU

Bilişsel psikoloji, bilgisayar bilimi ve 
mühendislik gibi farklı bilim dallarının bir 
karışımı olan “yapay zeka”, konu eğitim 
olduğunda en ilgi çekici alanlardan biri… 
Üniversiteler bu konuda farklı bütçelerde 
kurs ve seminer programları düzenliyor. 
ABD’deki Carnegie Mellon Üniversi-
tesi ise bir ilke imza atarak yapay zeka 
odaklı, lisans düzeyinde bir bölüm açtığını 
duyurdu. 2018 sonbaharında öğrenci-
lere açılacak olan program kapsamında 
öğrencilere öncelikli olarak büyük verilerin 
nasıl eyleme dönüştürüleceği konusunda 
yetkinlikler öğretilecek. Yapay zeka prog-
ramında karar verme veya insan yetenek-
lerini geliştirmek için vizyon, dil ve büyük 
veri tabanları gibi karmaşık girdilerin nasıl 
kullanıldığına daha fazla odaklanılacak. 
Yapay zeka programının direktörü Reid 
Simmons’a göre, program ayrıca etik ve 
sosyal sorumluluk üzerine de güçlü bir 
vurgu yapacak.  

DERSLERE ROBOT ASİSTANLAR 
GİRECEK

Robot öğretmen “Elias”, Türkiye‘de 
öğrencilerle buluştu. Bahçeşehir Koleji’nin 
eğitim teknolojileri geliştirme projesi 
olarak ülkemizde de asistan olarak ders-
lere katılacak olan “Elias”, okul öncesi ve 
ilkokul seviyesinde öğrencilerin yabancı 
dil eğitimine adaptasyonunu artıracak. 
Dünyada Finlandiya’dan sonra bu tek-
nolojiyi eğitim sisteminde kullanan ilk 
kurum olduklarını belirten Bahçeşehir 
Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver 
Yücel, Elias’ın gelecek eğitim-öğretim 
yılında Bahçeşehir Koleji bünyesindeki 
pilot okullarda öğrencilerle buluşacağını 
belirtti. “Elias” hakkında bilgi veren şir-
ketin CEO’su Johanna Hemminki, şu an 
kullanılan versiyonunun Fince, İngilizce 
ve Almanca ile sınırlandırıldığını söyle-
di. Finlandiya'da 4 şehirde pilot uygula-
malarla ders başı yapan “Elias”ın 2 yıl 
içinde daha da geliştirileceğini belirten 
Hemminki, bu süre içinde eğitim teknolo-
jileri noktasında robotun istenilen düzeye 
ulaşacağını kaydetti.

DNA’DAN EŞKÂL TESPİTİ

ABD’li ve Hollandalı bilim insanları, krimi-
nal vakalarda kimliği belirlenemeyen bir 
kişinin DNA örneğinden saç, göz ve cilt 
rengini tahmin eden bir cihaz geliştirdi. Adli 
tıp alanında çığır açacak kimlik tespit eden 
cihazı, Indianapolis’teki School of Scien-
ce at IUPUI ile Rotterdam’daki Erasmus 
MC University Medical Center’da görevli 
bilim insanları geliştirdi. Araştırmacılar, 
kişinin fiziksel görünümü tanımlamasını 
sağlayan üçlü pigmentasyon profili veren 
cihaza, internet üzerinden ücretsiz erişim 
sağlanabildiği belirtiyor. Araştırma ekibin-
den Susan Walsh, cihazın adli tıp alanına 
önemli katkı sunmasının beklendiğini 
belirterek, “Daha önce emniyet görevlileri 
ve antropologlara göz rengi ile saç rengi 
için DNA araçları sağlıyorduk. Ancak cilt 
rengi çok daha zordu. Bu proje ile zanlının 
DNA’sı üzerinde yapılan inceleme sonucu 
eşkali ana hatlarıyla oluşturmuş oluyoruz. 
Suçluların yakalanmasına katkı sağlaya-
cağız.” yorumunda bulunuyor.
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ALMAN ÜRETİCİ MERCEDES EN YENİ MODELLERİNİ ÇİN’DE ORTAYA ÇIKARDI. MARKA, 
PEKİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN AUTO CHINA 2018’DE İKİ ÖNEMLİ MODELİN YENİ 
VERSİYONU DA DAHİL TOPLAM 10 YENİLİKLE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI. 
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A lman lüks otomobil markası Mercedes, başlangıç modeli olan A Serisi’ni 
tümüyle yeniledikten sonra ilk kez sedan karoser seçeneği sunmaya karar 

verdi. Çin’de sergilenen sedan model yılsonunda Türkiye’de olacak.

Alman üretici Mercedes en yeni modellerini Çin’de ortaya çıkardı. Marka, 
Pekin’de gerçekleştirilen Auto China 2018’de iki önemli modelin yeni versi-
yonu da dahil toplam 10 yenilikle gövde gösterisi yaptı. 

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi L Sedan ve yenilenen Mercedes-Benz 
C-Serisi Sedan’ın uzun dingil mesafeli versiyonu Çin’de ilk kez ortaya çıktı. 
Markanın bir diğer önemli yeniliği olan ve Çin pazarının etkileriyle yorumla-
nan Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury konsepti ile tasarım ekibi, 
tasarım dili ve kullanılan malzemelerle konsept otomobili tamamlayan özel 
bir mobilya koleksiyonuyla lüks yaşam alanlarına yeni bir yaklaşım sunuyor.

LÜKS VE HIZLI MODELLER

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi L Sedan geniş yaşama alanı, MBUX 
bilgi ve eğlence sistemi ve S-Serisi seviyesinde sürüş destek sis-
temleriyle öne çıkıyor. Markanın kompakt sınıftaki en yeni gövde tipi 
olan A-Serisi Sedan’ın fuarda tanıtılan uzun dingil mesafeli versiyonu 
yalnızca Çin pazarı için üretilecek.

SEDAN A SERİSİ GÜN SAYIYOR

Çin pazarı için geliştirilen A-Serisi L Sedan, hatchback kardeşinden (2.729 
mm yerine 2.789 mm) 6 cm kadar daha fazla dingil mesafesine sahip. Yeni 
A-Serisi L Sedan Daimler ve Çinli ortağı BAIC Motor tarafından kurulan 
ve Mercedes-Benz’in en büyük binek otomobil üretim tesisi olan Beijing 
Benz Automotive (BBAC) tarafından Pekin’de üretilecek. 2018 yılının ikinci 
yarısında Çin’de pazara sunulması planlanan yeni A-Serisi L Sedan’ın diğer 
pazarlardaki müşterilerin beklentilerine uygun kısa dingil mesafeli versi-
yonunun da yılın ikinci yarısında sunulması planlanıyor. Türkiye’de ise yeni 
A-Serisi Sedan’ın Aralık 2018’de satışa sunulması öngörülüyor.

YENİ MOTORLAR DA VAR

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi L Sedan Çin pazarında tamamı alümin-
yum dört silindirli 1,33 litre hacimli yeni bir motorla sunuluyor. Motorun 
100 kW ve 120 kW (136 ve 163 BG) olmak üzere iki farklı motor ver-
siyonu bulunuyor. İlerleyen dönemde ürün gamına CONICSHAPE ve 
değişken supap zamanlaması CAMTRONIC teknolojisine sahip 2,0 litre 
hacimli dört silindirli bir motor daha eklenecek olan A-Serisi Sedan’da, 
çift kavramalı 7G-DCT otomatik şanzıman tüm motor seçeneklerin-
de standart olarak sunuluyor. Yeni A-Serisi Sedan, Mercedes-Benz 
S-Serisi’nden alınan en güncel sürüş destek sistemleriyle sınıfının en 
gelişmiş aktif güvenlik özelliklerini kullanıma sunuyor.

MERCEDES 
A SERİSİ SEDAN 
İDDİALI GELECEK
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Volkswagen’in en lüks SUV’u Touareg yüzünü Pekin’de gösterdi. 
En büyük pazarları olacak Çin ve ABD’de öncelikli olarak satıla-
cak model 2019 model olarak ülkemize gelecek. Otomobilde ilk 
dikkat çeken yenilikler ön kısımda toplanıyor. VW’nin yeni marka 
yüzünü de yansıtan bu görünümü diğer VW modellerinde de 
göreceğiz. 3. nesil Touareg’de kullanılan VW logosunun ebatları da 
büyütülmüş. İç mekanda 12 ve 15 inçlik sınıfının en büyük kuman-
da ekranlarına yer verilirken, düğmeler kaldırılıp tüm kumandalar 
dokunmatik hale getirilmiş.

Elektrikli ve benzinli motoru birlikte kullanan hibritlerin sayısı artı-
yor. Yılın ilk 4 ayında Türkiye’de 1490 hibrit otomobil satılırken, 
satılan her 100 hibrit araçtan 88’i Toyota oldu. ODD verilerine göre 
Ocak-Nisan döneminde hibrit araç satışları bu yıl bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 86,5 artış gösterdi. Türkiye’de bu yılın 
ilk 4 aylık döneminde hibrit satışları 1490 adete ulaşırken, 2017 
yılının aynı döneminde toplamda 799 adetlik hibrit otomobil satışı 
yapılmıştı. 1490 adetlik toplam hibrit satışlarının yüzde 73’ünü ise 
1081 adetlik satışla Toyota C-HR Hybrid tek başına gerçekleştirdi.

Renault, Nissan ittifakının en yeni üyesi Mitsubishi; aynı zamanda 
SUV sınıfının da uzmanı. 100 yılı aşkın geçmişe sahip olan Japon 
markanın köklü bir SUV birikimi bulunuyor. Eclipse Cross’un 1,5L 
turbo benzinli motoru, 163 PS güç üretiyor. 250Nm maksimum 
torka 1800 devir gibi düşük bir devirde ulaşan motor, bu tork 
seviyesini 4500 devire kadar koruyarak çarpıcı bir performans 
sunuyor. Eclips Cross, 6 ileri vitesli manuel veya 8 kademeli CVT 
şanzıman seçenekleri, ayrıca 2WD veya 4WD çekiş konfigüras-
yonlarıyla geliyor. Rijit gövde yapısı ve iyi kalibre edilmiş süspansi-
yon sistemi, yol tutuşunu güçlendiriyor. 

TÜRKİYE 
HİBRİT 

OTOMOBİLLERİ 
SEVDİ

EN YENİ 
MİTSUBİSHİ

 ÇOK HAVALI
 GELDİ

YENİ VW 
TOUAREG

 2019’U
 BEKLİYOR

2018 Paris ePrix, DS Automobiles’in otomobillerin elektrikle gele-
ceğe hazırlanması stratejisinin ayrıntılarını paylaşması için bir fırsat 
yarattı. 2025 yılından itibaren tüm yeni DS modelleri sadece hibrit 
veya elektrikli olmak üzere elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak. 

Markanın söz konusu stratejisinin ilk adımı olarak kısa bir süre 
içerisinde tanıtımı yapılacak olan 300 HP güce ve 50 km menziline 
sahip DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 öne çıkarken, marka Paris 
Otomobil Fuarı’nda ilk yüzde 100 elektrikli DS modeli tanıtarak 
elektrikli otomobil stratejisi ile ilgili bir sonraki adımı atacak.

LÜKS 
FRANSIZ 

DS SADECE
 ELEKTRİKLİ 

OLACAK
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Opel’in amiral gemisi Insignia, Eylül 2019’dan itibaren 
tüm araçlar için zorunlu tutulacak Euro 6d-TEMP 
emisyon standartlarına şimdiden hazır olduğunu 
açıkladı. Insignia’nın yoğun ilgi gören 1.6 lt 136 beygir-
lik dizel motoru artık seçici katalitik indirgeme (SCR) 
özelliği ile birlikte satılacak. Böylece yeni Insignia son 
dönemde tartışma konusu olan şehir merkezlerinde 
dizel araç yasaklarından etkilenmeyecek. 

Sınıfının en güçlüsü 1,6 litrelik turbo beslemeli 120 beygir gücün-
deki Multijet dizel motorun ardından, Doblo’nun motor gamına 
yepyeni bir motor seçeneği daha katılıyor. Fiat Doblo 1,4 litrelik 
95 HP gücündeki benzinli Fire motor seçeneği ile 66 bin 950 
TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Fire motor seçeneği, 100 
km’de ortalama 7.4 litrelik yakıt tüketiyor. Yeni 95 HP’lik benzinli 
Fiat Doblo; yokuş kalkış desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, ısıtmalı ön 
koltuklar, hız sabitleme, 5 inçlik multi medya sistemi, navigasyon, 
ile teknoloji, güvenlik ve konfor donanımlarını bir arada sunuyor.

NISSAN’ın sınıfının öncüsü kompakt modeli Qashqai, alışılmı-
şın dışında bir alanda rekor kırarak 381,5 km/s (237 mil/s) ile 
dünyanın en hızlı SUV’u oldu. Uzmanlık alanı NISSAN GT-R 
modifikasyonu olan Severn Valley Motorsport (SVM) şirketi, 
alanının dışına çıkarak bir NISSAN Qashqai’yi modifiye etti. Şir-
ket, projeye 2014 yılında NISSAN Qashqai ve NISSAN Gt-R’nin 
motoru ile başladı ve 3,8 litre hacimli V6 silindirli Biturbo motoru 
Qashqai’ye adapte etti. GT-R’de kullanılmak üzere modifiye 
edilen motor 1.100 HP güç üretiyor.

FİAT DOBLO’DA
 ARTIK

 BENZİNLİ
 MOTOR DA 

VAR

BİN 100 
BEYGİRLİK 

NİSSAN 
QASHQAİ 

UÇUYOR

OPEL’İN
 AMİRALİ

 ŞEHİRLERE
 GİREBİLECEK

Honda’nın testlerini ve üretimini Türkiye’de gerçek-
leştirdiği 10’uncu nesil Civic Sedan, yeni motor ve 
şanzıman seçenekleri ile İngiltere’ye ihraç edilmeye 
hazırlanıyor. Türkiye’de üretilen Civic Sedan, sağdan 
direksiyonlu versiyonlarla birlikte ihraç edildiği top-
lam pazar sayısını 36’ya ulaştırmış olacak. Haziran 
ayından itibaren sağdan direksiyonlu olarak üretile-
cek Civic Sedan modelleri, İngiltere, İrlanda ve Kıbrıs 
pazarlarına ihraç edilecek.

HONDA 
TÜRKİYE

 İNGİLTERE’YE
İHRACATA

HAZIRLANIYOR
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AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA’YI KAPSAYAN BÖLGEDE YAKLAŞIK 20 ÜLKEDEN 
100’Ü AŞKIN ŞİRKETİN KATILDIĞI EMEA FİNALLERİNDE EN İYİ ÇAĞRI MERKEZİ SEÇİLEN 

ASSİSTT, YARIŞMANIN KÜRESEL FİNALLERİNE KATILMA HAKKINI ELDE ETTİ.

AssisTT BİR KEZ DAHA 
EMEA BÖLGESİNİN EN İYİ 
ÇAĞRI MERKEZİ SEÇİLDİ

T ürk Telekom’un çağrı merkezi şirketi 
AssisTT, çağrı merkezi sektörünün 

dünya çapındaki en prestijli ödül organiza-
syonlarından Contact Center World Awards’ın 
(Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri) EMEA 
finallerine geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kez 
daha damga vurdu. AssisTT, Contact Cen-
ter World Awards EMEA’nın, Berlin’de 7-10 
Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
finallerinde “Büyük Ölçekli En İyi Dış Kaynak 
Çağrı Merkezi”, “En İyi Müşteri Hizmeti”, “En 
İyi Kamu Hizmeti” “En İyi Self Servis Tekno-
lojisi” ve “En İyi Kalite Ekip Lideri” dallarında 
yarıştı. AssisTT, törende “Büyük Ölçekli En 
İyi Dış Kaynak Çağrı Merkezi”, “En İyi Kamu 
Hizmeti” ve “En İyi Self Servis Teknolojisi” 
kategorilerinde altın, “En İyi Müşteri Hizmeti” 
ve “En İyi Kalite Ekip Lideri” kategorilerinde 
ise gümüş ödüllerin sahibi oldu. 20 ülkeden 
100’ün üzerinde şirketin yarıştığı finallerde 3 
altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 5 ödülle 
yurda dönen AssisTT, “Büyük Ölçekli En İyi 
Dış Kaynak Çağrı Merkezi”, “En İyi Kamu 
Hizmeti” ve “En İyi Self Servis Teknolojisi” 
kategorilerinde yarışmanın küresel finallerine 
katılmaya hak kazandı.

GELENEKSEL ÇAĞRI MERKEZİNİN ÖTESİNDE

Kazanılan ödüllerin ardından açıklama yapan 
AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, şirket 
olarak en kaliteli çağrı merkezi hizmeti-
ni, 365 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde 
sağladıklarını vurguladı. Yıldırım, şu değer-
lendirmede bulundu: “Güçlü teknolojik 
altyapımız ve etkin insan kaynağı yöne-
timimizle, hizmet anlayışımızı geleneksel 
çağrı merkezi işlevlerinin ötesine taşıdık. 
Türk Telekom’un da sinerjisiyle AssisTT’in 
artık küresel bir oyuncu olduğunu gösteren 
bu ödülleri, müşteri hizmetlerinin önemini 
kavramış, müşterilerimizle empati yapabilen 
çalışanlarımız sayesinde kazandık. Ödülle-
rimiz aynı zamanda Türkiye’nin gelişen 
ve lider rolünü küresel düzeye taşıması 
nedeniyle de bize büyük bir kıvanç verdi. 
Gösterdiğimiz bu başarıda emeği geçen tüm 
arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ülkemize 
hayırlı olsun.”

13. KEZ DÜZENLENDİ

10 Mayıs 2018 tarihinde Berlin’de düzen-
lenen törenle sahiplerini bulan Contact 
Center World EMEA Ödülleri bu yıl 13. kez 
gerçekleştirildi. Contact Center World 
Awards, iki aşamada gerçekleştiriliyor: İlk 

aşamada; Kuzey ve Güney Amerika, Asya 
Pasifik ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika 
olmak üzere üç bölgede seçmeler yapılıyor. 
Bölge finallerinde başarılı olan çağrı merkezi 
şirketleri, sonraki aşamada dünya finallerin-
de yarışmaya hak kazanıyor. Contact Cen-
ter World Awards, çağrı merkezi sektörünün 
global çaptaki en prestijli ödül organizasyo-
nu olarak değerlendiriliyor.

20 ülkeden 100’ün üzerinde 
şirketin yarıştığı finallerde 
3 altın ve 2 gümüş olmak 
üzere toplam 5 ödülle yurda 
dönen AssisTT, yarışmanın 
küresel finallerine katılmaya 
hak kazandı.
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G ençleri her alanda müzikle buluşturmayı 
hedefleyen Vodafone FreeZone’un Tür-

kiye’nin yeni genç sesini belirlemek amacıyla 
düzenlediği “FreeZone Stüdyo Son Ses Online 
Müzik Yarışması”nda sonuçlar belli oldu. Simge 
ve Gökhan Türkmen’in jüri koltuğunda oturduğu 
büyük finalde Aşarhan Büyükgenç, Aşkın Derya 
Yılmaz, İnci Gürün, Umur Doma ve ZABLIN 
yarıştı. Vodafone FreeZone YouTube kanalından 
canlı yayınlanan yarışmayı halk oylamasıyla 
Umur Doma kazandı. Yaklaşık 3 bin 500 kişi 
arasından Türkiye’nin yeni genç sesi seçilen 
Umur Doma, single çıkarma şansı da yakaladı.

“FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarış-
ması”nın büyük finali, Vodafone Türkiye Paza-
rlama Direktörü Nedim Baytorun, GNL Enter-
tainment’ın Kurucusu ve CEO’su Alp Çağrı Günal, 
Simge ve Gökhan Türkmen’in katılımıyla Voda-
fone FreeZone Stüdyo’da düzenlendi. Sunucu-
luğunu Jess’in yaptığı geceye, Simge ve Gökhan 
Türkmen de performanslarıyla renk kattı.

“GENÇ MÜZİSYENLER İÇİN GÜZEL BİR 
BAŞLANGIÇ OLDU” 

Yarışmanın diğer jüri üyesi Gökhan 
Türkmen ise “Genç müzisyenler için güzel 

bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Çok 
yetenekli gençlerle birlikte çalıştım. Bu tür 
etkinlikler gençleri motive ediyor ve daha 
iyisini yapmaya yöneltiyor. O yüzden önem 
veriyorum. Bu anlamlı etkinliğin bir parçası 
olduğum için mutluyum. Katılan herkesi 
tebrik ediyorum” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ, 5 YILDA 20 BİN GENÇ 
MÜZİSYENE SİNGLE ÇIKARMA ŞANSI 
TANIMAK”

Yarışmayı değerlendiren Vodafone Türkiye 
Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, 

şunları söyledi: “Türkiye’de en büyük hayali 
sahneye çıkmak ve müziğini geniş kitlelere 
duyurmak olan pek çok gencimiz var. Voda-
fone FreeZone olarak, bu gençlere yetene-
klerini sergileme, ünlü isimlerden koçluk ala-
rak kendilerini geliştirme ve single çıkarma 
şansı sunmak istedik. Bu hedefle, ‘FreeZone 
Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması’nı 
düzenledik. Yarışmamız, tahminimizden 
büyük ilgi gördü ve 81 ilden 3 bin 500’e 
yakın başvuru aldık. ‘FreeZone Stüdyo Son 
Ses Online Müzik Yarışması’nı önümüzdeki 
yıllarda da düzenlemek istiyoruz. Hedefi-
miz, 5 yılda 20 bin genç müzisyene single 
çıkarma şansı tanımak. Başta yarışmamızın 
birincisi Umur Doma olmak üzere tüm 
yarışmacı gençlerimizi tebrik ediyoruz.”

“BU YETENEKLİ GENÇLERİ TANIMAKTAN 
MUTLULUK DUYDUM”

Yarışmanın jürisinde yer alan Simge şu 
açıklamada bulundu: “Genç bir müzisyen 
olarak, onlara en yakın duran, hayallerini en 
iyi şekilde anlayan biri olarak, bu projenin 
içinde keyifle yer aldım. Sahip olduğum 
tüm birikimim ve tecrübemle onlar için 
elimden ne geliyorsa yaptım. Bu yetenekli 
gençleri tanımaktan mutluluk duydum. 
Bundan sonraki müzik yaşamlarında 
başarılar diliyorum.”

“EŞSİZ BİR DENEYİM OLDU”

Diğer yandan, yarışmanın birincisi Umur 
Doma, Vodafone FreeZone’un böyle bir 
yarışma düzenlemesinden büyük mem-
nuniyet duyduğunu belirterek “Benim için 
eşsiz bir deneyim oldu. Tarık Sezer, Simge 
ve Gökhan Türkmen gibi isimlerden koçluk 
almak büyük bir şanstı. Yarışmayı kazan-
dığım için çok mutluyum. Beni destekleyen 
herkese çok teşekkür ederim” dedi.   

CANLI YAYIN 2 MİLYONDAN FAZLA İZLEN-
MEYE ULAŞTI

“FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik 
Yarışması”na 81 ilden yaklaşık 3 bin 500 
başvuru oldu. En çok başvuru 1.018 başvu-
ruyla İstanbul’dan geldi. Yarışma için ülkenin 
dört bir yanında toplam 55 binden fazla oy 
kullanıldı. Amatör yarışmacıların Vodafone 
FreeZone YouTube kanalındaki videolarının 
izlenme sayısı 2 milyondan fazla oldu. Yarış-
maya katılanların yüzde 40’ı erkek, yüzde 
60’ı kız öğrencilerden oluştu. Canlı yayınlanan 
büyük final 2 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.
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Yarışmanın jürisinde yer alan Simge,  “Genç bir müzisyen olarak, 
bu projenin içinde keyifle yer aldım. Sahip olduğum tüm birikimim 
ve tecrübemle onlar için elimden ne geliyorsa yaptım. Bu 
yetenekli gençleri tanımaktan mutluluk duydum. Bundan sonraki 
müzik yaşamlarında başarılar diliyorum.” dedi.
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“FREEZONE STÜDYO SON SES ONLİNE MÜZİK YARIŞMASI”NIN KAZANANI BELLİ OLDU. VODAFONE 
FREEZONE STÜDYO’DA SİMGE VE GÖKHAN TÜRKMEN’İN JÜRİ KOLTUĞUNDA OTURDUĞU BÜYÜK FİNA-
Lİ UMUR DOMA KAZANDI. 2 MİLYON İZLENMEYİ GEÇEN CANLI YAYINDA YAPILAN HALK OYLAMASIYLA 
TÜRKİYE’NİN YENİ GENÇ SESİ OLAN UMUR DOMA, SİNGLE ÇIKARMA ŞANSI DA YAKALADI.

TÜRKİYE’NİN YENİ GENÇ SESİ 
UMUR DOMA OLDU



HUAWEI’E DÜNYANIN İLK 5G CE BELGESİNİN VERİLMESİ, BİR KEZ DAHA ŞİRKETİN 5G 
ALANINDAKİ LİDERLİĞİNİ GÖSTERİYOR. HUAWEI, 5G ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNİ TEŞVİK 
EDERKEN, 5G’NİN TİCARİ KULLANIMINDA KÜRESEL OPERATÖRLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR. 

H uawei, yenilikçi 5G teknolojilerini keşfetmeyi ve takip etmeyi sürdü-
rüyor. AB’nin bu zorunlu belgesini almak, Huawei’in 5G ürünlerinin 

ticari kullanımı için resmi onay aldığının göstergesi anlamına geliyor. Ayrı-
ca büyük ölçekli ticari 5G kurulumunu gerçekleştirmeye yönelik önemli 
bir adımı temsil ediyor. Huawei’in CE-TEC onaylı 5G C-bandı, Massive 
MIMO AAU, 3GPP TS 38.104 temel alınarak geliştirildi. Yoğun trafiği olan 

eMBB senaryolarına uyumlu şekilde tasarlanan AAU, daimi xGbps dış 
mekan deneyimi ve ms seviyesinde tepkime sunabiliyor. Huawei, bileşen 
seçiminden ürün tasarımına kadar 5G ürün geliştirmenin her adımında 
ilgili yönetmelikleri sıkı bir şekilde takip ediyor. Çok sayıda titiz değerlen-
dirme ve incelemeden sonra Huawei’in 5G ürünleri, ilk zorlu denemede 
tüm zorlu CE şartlarını yerine getirerek TÜV SÜD’ün onayını aldı.

DÜNYANIN İLK 5G CE BELGESİ

Huawei’e dünyanın ilk 5G CE belgesinin verilmesi, bir kez daha şirketin 
5G alanındaki liderliğini gösteriyor. Huawei, 5G endüstrisinin gelişimini 
teşvik ederken, 5G’nin ticari kullanımında küresel operatörlerin işini 
kolaylaştırıyor. Avrupa Ekonomik Alanı’na ithal edilen ve satılan ürünlerde 
CE işareti zorunludur. Bu işaret, Avrupa pazarına girmek için gerekli onay 
damgası olarak kabul ediliyor. CE işaretli ürünler, RED, LVD, EMC, RoHS ve 
WEEE’ye ilişkin Avrupa yönetmeliklerine uygundur. CE sertifikasına sahip 
olmak, Huawei’in 5G ürünlerinin, Avrupa Birliği’nin zorlu kabul şartlarına 
tam olarak uyduğunu ve artık Avrupa pazarında satılmaya ve uygulan-
maya hak kazandığını gösteriyor.

HUAWEİ’İN 5G ÜRÜNLERİ AB STANDARTLARINI 
KARŞILIYOR

Huawei Kablosuz ve MPE Global Uyumluluk ve Deneme Merkezi, 
TÜV SÜD ile uzun soluklu bir ortaklık yaptı. Her iki taraf da, iletişim 
ürünlerinin onaylama teknolojileri konusunda araştırma yapmaya 
kararlı. 5G teknolojileri ve ürün biçimleri, LTE çözümlerine göre 
daha karmaşık ve gelişmiş onay zorlukları çıkarıyor. Her iki tarafın 
ortak çabaları, kilit önemdeki onaylama teknolojilerinde büyük 
atılımlar yapılmasını mümkün kıldı. Huawei’in 5G ürünleri artık 
RF, EMC, Güvenlik ve EMF ve RoHS açısından AB standartlarını 
karşılıyor ve CE standartlarına bağlılığını koruyor.
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HUAWEİ’DEN 
5G İÇİN DEV ADIM



Yazgı

Bir konuya 
yoğun ilgi

Ayla ilgili

En alt düzeyde

Yardım

Boşluk, mesafe

İnanç

Bir nota

Gözyaşı kemiği 
bezesi

Mektup

Bir tür olta iğnesi

Üslup

Gelecek

Altın sarısı rengi

Sabah 
yeli

Hastalık nöbeti, 
kriz

Kamış kalem
(Osm.)

Dizi

Bir nota

İlave

Mağara

Bir bağlaç

CD öncesi çağ

Bizmut 
elementinin 

simgesi

Dar, 
uzun dokuma 
veya kumaş 

parçası

Resimde 
gördüğünüz 

"Doğu Ekspresi 
Ulusal Fotoğraf 
Yarışması"nın 

adı

Etki ve beceri 
bakımından 
alışılmadık

Beceri ve ustalık 
isteyen iş

Borcun faiz dışı 
bölümü

En küçük sosyal 
parça

Hız kestiren 
mekanizma

Geminin sol yanı

Hacda yapılan 
bir ibadet

Maksat

Bilen

Pes ses

Macun

Padişah, 
hükümdar

Baryumun 
simgesi

Yan, taraf

Kalp çarpıntısı

Kilometre (ksc.)

İsim

Açık, ortada, 
meydanda

İnanma işi

Yaratılmış 
bütün canlılar

Zorunlu eğitim 
süresinin sonu

Ağacın kolları

Çıkış

Kuzu sesi

Yardım dileme 
sözü

Cerrahi müdahele

İs bulaşmış olan

Göz

Soyluluk

Düşünceler,
fikirler

    Kredi Yurtlar 
Kurumu (ksc.)

Koku, güzel koku 

Utanma duygusu 

Zir

B
U
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