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HIZLI GELECEĞİN
MERKEZİ TÜRKİYE
DÜNYA ÇAPINDAKİ EN ÖNEMLİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU ETKİNLİĞİ OLAN UIC DÜNYA
YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU KONGRESİ’NİN 10’UNCUSU, TCDD EV SAHİPLİĞİNDE ULUSLARARASI
DEMİRYOLLARI BİRLİĞİ (UIC) TARAFINDAN TÜM UIC ÜYESİ DEMİRYOLLARININ İŞBİRLİĞİ İLE
08-11 MAYIS 2018 TARİHLERİNDE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

EDİTÖRÜ N NOTU

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE
OLACAK
TÜRKİYE’NİN SON YILLARDA
DEMİRYOLLARINDAKİ ATAĞI BİR YANDAN
ÜLKEMİZİ DÜNYADA İLGİ ODAĞI HALİNE
GETİRİRKEN, DİĞER YANDAN DA
ULUSLARARASI DEMİRYOLU KURULUŞLARININ
PROJELERE YAKIN İLGİ DUYMASINI SAĞLADI.
NETİCEDE DEMİRYOLU DÜNYASININ EN
ÖNEMLİ ORGANİZASYONU OLAN, “10. UIC
DÜNYA YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU KONGRESİ”
08-11 MAYIS 2018’DA CONGRESİUM
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.
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ürkiye, 2003’ten bu yana demiryolu yatırımlarında dünyanın
dikkatini çeken gelişmelere imza atı. Burada 23.5 milyar
dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu dönemde Türkiye Yüksek
Hızlı Trenle (YHT) tanıştı. YHT ve Hızlı Tren Projeleri, yatırımlarda
önemli bir paya sahip oldu.
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Demiryolu yatırımlarını kısaca özetlemeye çalışırsak; 2003
yılından bugüne bin 213 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere
bin 805 kilometre yeni demiryolu hattı inşa edildi. Yüksek hızlı, hızlı
ve konvansiyonel olmak üzere toplam 3 bin 967 km’lik demiryolu
hattının yapımı ise devam ediyor. Türkiye, demiryollarında
Cumhuriyetin ilk yıllarının ardından ikinci altın çağını yaşıyor.
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Türkiye’nin son yıllardaki demiryollarındaki atağı bir yandan
ülkemizi dünyada ilgi odağı haline getirirken, diğer yandan da
uluslararası demiryolu kuruluşlarının projelere yakın ilgi duymasını
sağladı. Neticede dünyanın en önemli demiryolu organizasyonu
olan, “10. UIC Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi” 08-11 Mayıs
2018’da Congresium Ankara’da gerçekleştirilecek.
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Böyle önemli bir organizasyonun Türkiye verilmesi, yukarıda
özetlemeye çalıştığım gelişmelerin neticesinde yaşandı. Kongre;
ülkemizin demiryollarında yaşadığı gelişmeyi dünya ile paylaşması
açısından da son derece önemli bir organizasyon olarak görülmelidir.
Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ile Sayın Ulaştırma Haberleşme ve
Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’ın fuara katılımı, devlet politikası olan
demiryollarına ve fuara verilen önemi göstermektedir.

Hoşçakalın...

A.Selim
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Vodafone
güvenle
kapsar

Türkiye’nin
en geniş 4.5G
kapsaması

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?
Çekim, 36.98K, 28.67D 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

İÇİNDEKİLER

TEKNOLOJİ

14

TEKNOLOJİ İLE MÜZİK
DİNLEME ALIŞKANLIKLARIMIZ
DA EĞİŞİYOR
GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE BİRLİKTE
MÜZİK DİNLEME ALIŞKANLIKLARIMIZ
DA DEĞİŞİYOR. ARTIK CEP TELEFONLARIMIZA İNDİRDİĞİMİZ BİR UYGULAMA İLE ARTIK TEK TIKLA MİLYONLARCA ŞARKIYA ULAŞMAK MÜMKÜN.

HAVAYOLU

27

10. UIC DÜNYA YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU KONGRESİ,
8-11 MAYIS TARİHİNDE CONGRESIUM ANKARA’DA
DÜNYA DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN KATILIMIYLA
GERÇEKLEŞECEK.

ÇAĞIN MESLEĞİ:
SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI

TÜRKİYE HAVACILIKTA
KANATLANIYOR

SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI,
TÜRKIYE’DE SON BIRKAÇ YIL IÇERISINDE HIZLA YÜKSELEN BIR SEKTÖR.
BIRÇOK FIRMA ARTIK SOSYAL MEDYADA VAR OLMANIN YOLLARINI ARIYOR.
BUNUN IÇINDE PROFESYONEL BIRILERINDEN YARDIM ALMAK ISTIYOR. SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI SAYESINDE
INTERNET ÜZERINDEN GELIR ELDE
ETMEK ISTERSENIZ MESLEĞIN PÜF
NOKTALARINA IHTIYACINIZ VAR.

TÜRKİYE DİĞER SEKTÖRLERDE OLDUĞU
GİBİ SİVİL HAVACILIK PAZARINDA DA HIZLI
BİR ŞEKİLDE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR.
BU YIL İÇERİSİNDE FAALİYETE GEÇECEK
PROJELERLE HAVACILIKTAKİ DEĞİŞİM RÜZGARI DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİLECEK.
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SOSYAL
MEDYA

24

İÇİNDEKİLER

GÜNCEL

31

MODERN ÇAĞ HIRSIZLIĞI: DİJİTAL DOLANDIRICILIK
SON GÜNLERDE YAŞANAN ÇIFTLIKBANK OLAYININ ARDINDAN TÜKETICILERIN DIJITAL DOLANDIRICILIK ILE ILGILI ŞIKÂYETLERINDE
ARTIŞ GÖZLENIYOR. KAPIDAN SATIŞ DOLANDIRICILIĞININ YERINI ALAN DIJITAL DOLANDIRICILIK SON ZAMANLARDA KIŞILERIN VE
FIRMALARIN KORKULU RÜYASI. DIJITAL ORTAMLARIN YAYGIN OLARAK KULLANILMASIYLA ARTAN DIJITAL DOLANDIRICILIĞA KARŞI
BILGILERINIZI KIMSEYLE PAYLAŞMAYIN.

KARAYOLU

34
BÖLÜNMÜŞ YOLLARDAN
YILLIK 17,1 MİLYAR
LİRALIK TASARRUF

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.
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SAĞLIK

44

İNOVASYON

49

DİYABETİNİZ YOLCULUĞUNUZA
ENGEL OLMASIN

YENİ TEKNOLOJİLERE
ADAPTASYON BAŞARIYI GETİRECEK

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI DIYABET YANI ŞEKER
SORUNUNUZ VARSA VE UZUN BIR YOLCULUĞA ÇIKMAYI PLANLIYORSANIZ SAĞLIĞINIZ
VE RAHATINIZ IÇIN BAZI ÖNLEMLER ALMANIZ ŞART. UZUN YOLCULUKLARDA IHMAL
EDILEN HASTALIKLARIN BAŞINDA GELEN
DIYABET IÇIN SEYAHATLERINIZDE ALMANIZ
GEREKEN ÇOK SAYIDA ÖNLEM VAR.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER TÜM HIZIYLA
İŞ VE ÖZEL YAŞAMIMIZA ENTEGRE
OLMAYA DEVAM EDERKEN, BU
YENİLİKLERİ BENİMSEYEMEYENLERİN
İSE REKABETTE BİR ADIM GERİDE
KALACAKLARI BİR DÖNEME GİRİYORUZ.

S2 Uluslararası Medya ve Stratejik Araştırmalar Ltd. Şti.
Via Green, Mustafa Kemal Mah. 2079. Sok. No: A/44 Eskişehir Yolu, Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 417 14 15/417 14 20/Faks: +90 312 417 14 94
www.hossajans.com.tr

HABER TURU

GOOGLE: ŞEHRINIZIN KIRLILIK
SEVIYESINI SÖYLEYECEĞIZ!
Google, havanın kalitesini ölçen yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu. Yaşanılan bölgenin hava kalitesini
ölçen sistem; hava kirliliği-temizliği, ne kadar temiz
oksijen ve ne kadar sağlıklı olduğu ile alakalı bir
değerlendirme yapıyor. Sistemde rakamın yüksekliği, kirlilik seviyesindeki sağlıksızlığa işaret ediyor.
Günlere göre çeşitli artış ve azalışlar yaşanmakla
birlikte genel olarak şehirlerin kirlilik seviyesi aynı
düzeyde seyrediyor.

NASA’DAN ILGINÇ PROJE: ADINI YAZ GÜNEŞ’E GÖNDERELIM!
Uzay araştırmalarının bir numaralı merkezi NASA, şimdi gözünü hiç ayrılmaya gelemeyeceğimiz
güneşe dikti. Hottest Ticket adındaki proje kapsamında, insanlardan adlarıyla birlikte kendilerine
başvurmalarını isteyen NASA, eline ulaşan isimler arasında seçim yapacak. Seçilen isimler bir
çipe yüklenecek yüklemesi yapılan çip güneşe yollanacak. Böylece, birçok insan ismiyle hem
uzay tarihine hem de güneş tarihine geçecek.

RUSLAR NE ISTEDIĞINIZI ANLAYAN
CIHAZ GELIŞTIRDI

JAPONYA’DA YAPAY ZEKA
BELEDIYE BAŞKANI ADAYI OLDU

Rusya Federal Nükleer Merkezi’nden uzmanlar, Devlet Nükleer Enerji Kurumu ile işbirliğiyle
canlı organizmaların beyinlerdeki “istek merkezlerini” belirleyebilen ve bu merkezleri kontrol edebilen bir cihaz geliştirdi. Biyoloji
Profesörü Yevgeniya Lobkayeva yaptığı açıklamada, bu teknoloji ile uyuşturucu bağımlısı
kişilerin “istek merkezlerinin” belirlenebileceği
ve eğilimlerinin kontrol edilebileceğini söyledi.

Japonya’da yapay zeka belediye başkanı
adayı oldu. Bir önceki belediye başkanlığını
kaybeden Michihito Matsuda, bu kez belediye başkanlığına aday gösterilen yapay zekayı desteklediğini açıkladı. Eğer seçimi yapay
zeka kazanırsa Tokyo’nun Tama ilçesi bir
robot tarafından yönetilecek.
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TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ İLE
MÜZİK DİNLEME
ALIŞKANLIKLARIMIZ DA
DEĞİŞİYOR
GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE BİRLİKTE MÜZİK DİNLEME ALIŞKANLIKLARIMIZ DA DEĞİŞİYOR.
ARTIK CEP TELEFONLARIMIZA İNDİRDİĞİMİZ
BİR UYGULAMA İLE ARTIK TEK TIKLA MİLYONLARCA ŞARKIYA ULAŞMAK MÜMKÜN.
HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

M

üziğin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak dijital
dönüşümle birlikte müzik dinleme alışkanlıklarımız
da değişiyor. Cep telefonlarımıza indirdiğimiz bir uygulama
ile artık tek tıkla milyonlarca şarkıya ulaşmak mümkün.
ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından bu yılın Ocak
ayında 18 yaş üzerindeki 1200 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen Müzik Dinleme Alışkanlıkları Araştırması’na
göre; Türkiye halkının yüzde 80’i genelde cep telefonundan
müzik dinlediğini belirtiyor.
Halk genelinin büyük çoğunluğu için zevk alarak gerçekleştirilen en önemli 3 aktivite; “İnternette gezinmek”, “Müzik
dinlemek” ve “Arkadaş ya da yakınlarla vakit geçirmek”
şeklinde baskın bir oranla öne çıkıyor.
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GÜNDE ORTALAMA 1,5 SAAT MÜZİK DİNLİYORUZ

Araştırmaya göre, ülkemizde bir kişi günde ortalama 1,5 saat
müzik dinliyor. Sonuçlara detaylı bakıldığında ise her 4 kişiden
birinin 2-3 saat veya daha fazla müzik dinlediği görülüyor.
En fazla hangi saatler arasında müzik dinlemenin tercih edildiği
incelendiğinde ise 14:00-24:00 arası karşımıza çıkıyor. En fazla
müzik dinlenen yer yüzde 70’le ev olurken; bunu yüzde 59 ile
trafik, yüzde 43 ile yürüme, yüzde 40 ile işyeri takip ediyor.
EN ÇOK POP DİNLENİYOR

Araştırma kapsamında, Türkiye genelinde en fazla dinlenen
müzik türünün yüzde 75 ile pop müzik olduğu görülüyor.
Türkü ve arabesk müzik erkekler nezdinde daha fazla dinlenirken,
klasik müzik ve caz kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor.
İlerleyen yaşlarda ön plana çıkan müzik türü ise Türk Sanat Müziği.
YOUTUBE AÇIK ARA ÖNDE

Türkiye genelinde müzik dinlemek için en fazla tercih edilen
dijital platform açık ara farkla YouTube olarak öne çıkıyor.
YouTube’u; Spotify, Fizy, dijital radyo kanalları ve Google Play
Music takip etse de bu platformların YouTube’a göre henüz
oldukça düşük oranda tercih edildikleri görülüyor.
18-34 yaş arası gençler nezdinde Spotify diğer yaş gruplarına göre
çok daha yüksek oranda tercih edilirken, 45-65 yaş arası kişiler
nezdinde de dijital radyo kanallarının ön plana çıkması dikkat çekiyor.
HER 4 KİŞİDEN SADECE 1’İ ÖDEME YAPIYOR

Araştırmaya göre; her 4 kişiden 3’ü kullandığı dijital müzik servislerine aylık para ödemiyor. Dijital müzik platformlarına aylık para ödeme
eğilimi gösteren grupların; günde 2-3 saat ve daha fazla süre müzik
dinleyenler ile 25-34 yaş grubundaki kişiler olduğu görülüyor.
Verilere bakıldığında, gelecek yıllarda dijital müzik servislerinin oluşturduğu sektörde ciddi rekabet oluşacağını tahmin
etmek hiç de zor değil.
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EN ÇOK KULLANILAN DİJİTAL MÜZİK SERVİSLERİ
YouTube %82

Dailymotion %16

Spotify %26

Apple Music %14

Fizy %24

Deezer %7

Dijital radyolar %22

Muud %4

Google Play Music %20

Soundcloud %4

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

www.theparkhotel.com.tr I info@theparkhotel.com.tr

KAPAK

HIZLI
GELECEĞİN
MERKEZİ
TÜRKİYE
10. UIC DÜNYA YÜKSEK HIZLI
DEMİRYOLU KONGRESİ, 8-11 MAYIS
TARİHİNDE CONGRESIUM ANKARA’DA
DÜNYA DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN
KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK.
MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

D

ünya çapındaki en önemli yüksek hızlı
demiryolu etkinliği olan UIC Dünya
Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi’nin 10’uncusu, TCDD ev sahipliğinde Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) tarafından tüm UIC üyesi
demiryollarının işbirliği ile 08-11 Mayıs 2018
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.
“Sürdürülebilir ve rekabetçi işletimlere yönelik bilgilerin paylaşımı” teması çerçevesinde
yapılacak “UIC YÜKSEK HIZ” kongresinde;
teknik, ekonomik ve sosyal konularla ilgili
gerçekleştirilecek birçok paralel oturum ve
yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra, teknik
ziyaretler ve dünyadaki demiryolu sistemlerindeki en son gelişmelerin sergileneceği
ticari bir fuar da düzenlenecek.
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Bugünün ve yarının demiryollarını hazırlamakla görevli karar alıcılar ve temel aktörleri
buluşturan Kongrenin katılımcıları; demiryolları, demiryolu tedarikçileri, araştırma
enstitüleri, üniversiteler, uluslararası örgütler
ve finansal kuruluşların üst düzey temsilcilerinden oluşacak.

kilometre konvansiyonel hatta çalışmalar
sürüyor. Bin 318 kilometre yolun ihale süreçleri ise devam ediyor. Proje aşamasında ise
6 bin 200 kilometre demiryolu çalışması
mevcut. Bu kapsamda toplam 15 bin 500
kilometre inşaat, ihale ve proje çalışması
devam ediyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN 2 KATI KADAR YOLCU

ANKARA-SİVAS YHT İÇİN İLK RAY SERİMİ
YAPILDI

Yaklaşık 24 bin km’lik yüksek hızlı demiryolu
hattının işletildiği dünyada, dünya nüfusunun
iki katı olan 15 milyardan fazla kişi seyahatlerini yüksek hızlı trenlerle gerçekleştirdi.
Önümüzdeki 20 yıl içerisinde dünyamızda
yüksek hızlı demiryolu uzunluğunun iki katına çıkması bekleniyor.
YHT’LER 40 MİLYON YOLCU TAŞIDI
Türkiye’de Yüksek Hızlı Trenler (YHT); hizmete girdiği 13 Mart 2009 tarihinden, yılın Mart
ayına kadar geçen süre içerisinde 38 milyon
568,5 bin yolcu taşıdı.
YHT’ler hizmet verdikleri şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına dinamizm
getirdi. YHT’lerle birlikte şehirlere günlük
turlar düzenlenirken, sabah YHT ile başlayan
yolculuk, gezilecek yerler bittikten sonra
akşam yine YHT ile son buluyor.
YHT’ler zamanla hafta sonu ailesinin yanına
giden öğrenciler, iznini ailesiyle geçirmek
isteyen askerler ve iş stresinden bunalıp
sessiz yerleri tercih eden çalışanlar için de
vazgeçilmez bir ulaşım aracı haline geldi.
YHT’LERDEN ÜLKE EKONOMİSİNE DEV
KATKI
YHT işletmeciliğinde 2009-2017 döneminde 34.5 milyon tren kilometre üretimi
gerçekleştirilirken, aynı hizmetin havayolu
ve karayolu araçları ile yapılmasına göre YHT
işletmeciliği ülke ekonomisine 338 Milyon $
ekonomik katkı sağladı.
YHT işletmeciliği ülke ekonomisine tren
kilometre başına diğer ulaşım modlarına
göre; enerji, karbon salınımı ve trafik kaza
kayıplarının azalmasına bağlı 9,8 ABD Doları/
tren kilometre destek oldu.
DAHA FAZLA ŞEHİR YHT İLE TANIŞACAK
Gelecek yıldan itibaren Konya-Karaman ve
Bursa-Bilecik HT, Ankara-Sivas, AnkaraAfyon YHT (Ankara-İzmir YHT Hattı) hatlarının ticari işletmeciliğe alınması planlanıyor.
Mevcut durumda, bin 870 kilometre yüksek
hızlı tren, bin 290 kilometre hızlı tren, 807
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, YHT’lerin şuanda Ankara,
Eskişehir, Konya, İstanbul arasında hizmet
verdiğini belirterek, bu sene Konya-Karaman
hattını bitirileceğini, devamında ise AnkaraKırıkkale-Yozgat-Sivas hattının hizmete
sunulacağını bildirmişti.
Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-İzmir hattının inşaatının devam ettiğini ve 2020’de bu
hattın bitirileceğini kaydeden Arslan, Erzincan, Erzurum ve Kars’a kadar hızlı trenin
gideceğini, biten Bakü-Tiflis-Kars hattını da
kullanarak, Orta Asya’ya, Çin’e kadar trenle
gidilebileceğini kaydetti.
MİLLİ TREN PROJESİ DEVAM EDİYOR
Modern demiryolu hatlarının inşası ile birlikte, yeni nesil demiryolu araçlarının yerli tasarım ve yerli teknolojiyle üretilmesi amacıyla
başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Türkiye’de büyüyen iç pazar hacmi ile
çevre ülkelerdeki gelişmelerin doğuracağı
dış pazarın muhtemel talepleri de dikkate
alınarak, yeni nesil demiryolu araçlarının
yerli tasarım ve yerli teknolojiyle üretilmesini teminen gerekli çalışmalara başlanmıştır.
Milli Yüksek Hızlı Tren, Yeni Milli ElektrikliDizel Tren Seti, Yeni Nesil Milli Yük Vagonu
Prototipi’nin üretimine yönelik çalışmalar
hızla ilerliyor.
TÜBİTAK VE ASELSAN İLE İŞBİRLİĞİ
Öğrenme tabanlı teknoloji transferi yöntemiyle ülkemizin milli tren teknolojisine sahip
olması İTÜ, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN
ve Bağlı Ortaklıklarımızın katkıları ile gerçekleştirilecek. Söz konusu çalışmaların finansmanı öz kaynaktan sağlanacak.
MARMARAY İLE 240 MİLYON YOLCU
TAŞINDI
29 Ekim 2013 tarihinden itibaren hizmet
vermeye başlayan MARMARAY, 2017 yılsonu
itibarıyla toplam 238,9 milyon yolcu taşıdı.

Yaklaşık 24 bin km’lik
yüksek hızlı demiryolu
hattının işletildiği dünyada,
dünya nüfusunun iki katı
olan 15 milyardan fazla kişi
seyahatlerini yüksek hızlı
trenlerle gerçekleştirdi.
Önümüzdeki 20 yıl içerisinde dünyamızda yüksek
hızlı demiryolu uzunluğunun iki katına çıkması
bekleniyor.

KAPAK

Trafik sıkışıklık endeksi baz alınarak trafiğin en yoğun olduğu günlerde sürücülerin
yaşamış olduğu ortalama gecikme süresi 66
dakika olarak belirlendi.
Bugün itibarıyla günlük ortalama 185 bin
yolcu Marmaray’la seyahat ederken, günlük
ortalama 203 bin saat seyahat süresi tasarruf sağlıyor. CR3 projesi tamamlanarak 2019
yılında Halkalı-Gebze hattında Marmaray
İşletmeciliğine geçildiğinde tasarruf miktarının 1 milyon saate ulaşması bekleniyor.
Marmaray ayrıca, kentiçi trafikten
yaklaşık 1.200 otobüs/gün, 9.250 minibüs/gün ve 71.150 otomobil/gün çekil-

mesine katkı sağlamış durumda.
BAŞKENTRAY GÜNDE 520 BİN YOLCU
TAŞIYACAK
Ankara’da Sincan-Kayaş hattı banliyö taşımacılığının metro standardına ulaştırılması
amacıyla geliştirilen ve bu yılın Nisan ayında
kullanıma açılan Başkentray Projesi ile günde
520 bin yolcu taşınması hedefleniyor.
Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi
oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi
kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Anka-

ra-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan
arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni
demiryolu inşa edildi.
Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir,
ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet
verecek. Başkentray ile banliyölerin KayaşSincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya, YHT’lerin Ankara-Sincan
arasındaki seyahat süresi de 17 dakikadan 11
dakikaya düşecek.
Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir
YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı
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da tamamlandı. Sincan, Lale, Elvankent, YHT
Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.
Başkentray’ın Yenişehir İstasyonu’ndan
Kızılay Metrosu’na, Kurtuluş ve Maltepe
istasyonlarından Ankaray’a yolcu aktarması
mümkün olacak.
BÖLGESEL TRENLERLE YILDA 13 MİLYON
YOLCU TAŞINIYOR
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. demiryolu şebekesi
güzergahlarında işlettiği 192 sefer/gün
bölgesel mahiyetli trenlerle yıllık 13 milyon
seviyesinde yolcu taşımacılığı gerçekleştiriliyor.
Söz konusu güzergahlarda bölgesel tren
işletmeciliğinden vazgeçilmesi halinde aynı
yolcuya seyahat imkanı sağlanması için günlük ortalama 940 otobüs sefer/gün, 1.643
midibüs sefer/gün veya 13.500 otomobil
sefer/gün ihtiyaçları karşılayabilmektedir.
DOĞU EKSPRESİ’NE TALEP ARTIYOR
Son dönemde yoğun ilgi gösterilen Doğu
Ekspresi ile 2017 yılında 331 bin 911 yolcu
taşındı.
Doğu Ekspresi güzergahında en yoğun
sezon yaz dönemi olurken, bu sezonda
seyahatler genelde pulman vagonlar ile
yapılıyor. Kış aylarında ise yürüyüş grupları,
fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, üniversite öğrencileri, öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli ve
yataklı vagonlara alınıyor. Bu grupların tercihi
Aralık sonunda başlayıp Mart ayı ortalarına
kadar devam ediyor.
KULLANICILAR TRENLERDEN MEMNUN
TCDD Taşımacılık AŞ bünyesindeki trenlerden genel memnuniyet oranı bu yılın Şubat
ayında % 83,3’e yükseldi. Bu dönemde
yolcuların % 55,4’ü memnun, % 31,1’i çok
memnun, % 13,4’ü orta düzeyde memnun
olduklarını belirttiler.
Söz konusu ayda, özellikle YHT ile seyahati
her zaman tavsiye ederim diyenlerin sayısı
büyük oranda artarak % 28,7’den % 59,9’a
çıktı. Şubatta, yolcuların % 59,9’u YHT ile
seyahati her zaman tavsiye ederken, %
30,8’i genellikle, % 7,3’ü ara ara, % 1,3’ü çok
ender tavsiye etmekte ve % 0,7’si ise hiçbir
zaman tavsiye etmemektedir.
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Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında; demiryolu taşımacılık payının; yolcuda % 10, yükte
%15’ e çıkarılması planlanıyor. Bu yıla kadar; yük potansiyeli bulunan lojistik merkezleri, fabrika, sanayi, OSB ile limanlara iltisak hattı bağlantılarının artırılarak kombine ve yük taşımacılığının geliştirilmesinin sağlanması çalışmaları sürüyor.

YOLCULARIN EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSEK
Araştırmaya göre; treni tercih eden yolcuların % 46,2’si lisans, % 17,1’i yüksek lisans, %
15,4’ü lise, % 10,5’i ön lisans, % 5,6’sı doktora,
%4,4’ü ilköğretim mezunudur.
2023 HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA
İLERLENİYOR
Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023
yılında; demiryolu taşımacılık payının;
yolcuda % 10, yükte %15’ e çıkarılması
planlanıyor. Bu yıla kadar; yük potansiyeli bulunan lojistik merkezleri, fabrika,
sanayi, OSB ile limanlara iltisak hattı
bağlantılarının artırılarak kombine ve
yük taşımacılığının geliştirilmesinin
sağlanması çalışmaları sürüyor.
Lojistik merkezler sayesinde yük taşımacılığı ile ilgili tüm hizmetlerin en iyi şekilde
verilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, yük merkezlerinin belli noktalarda oluşturulması, taşımaların ve taşıma
kalitesinin arttırılması hedefleniyor. Bu
kapsamda 2019 yılı sonuna kadar 10 adet
lojistik merkezi işletmeye açılacak.
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ÇAĞIN MESLEĞİ:
SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI
SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI, TÜRKIYE’DE SON BIRKAÇ YIL IÇERISINDE HIZLA YÜKSELEN BIR SEKTÖR. BIRÇOK FIRMA ARTIK SOSYAL MEDYADA VAR OLMANIN YOLLARINI ARIYOR. BUNUN IÇINDE PROFESYONEL BIRILERINDEN YARDIM ALMAK ISTIYOR. SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI SAYESINDE INTERNET ÜZERINDEN GELIR ELDE ETMEK ISTERSENIZ MESLEĞIN PÜF NOKTALARINA IHTIYACINIZ VAR.
MUHABİR: BERİL ŞEN

S

osyal medyanın giderek popüler olmasından sonra kurumsal firmalar; sosyal hesaplarını, reklam kampanyalarını ve son dakika
duyurularını hızlı bir şekilde yönetmek istiyor. Bunun içinde profesyonel birilerine ihtiyacı var. Artık özel bir hizmet haline gelen
sosyal medya danışmanlığı, birçok firmanın öncelikli tercihi. En çok kurumsal firmalar ürünlerindeki satış hacmini
artırmak için sosyal medya danışmanlarına ihtiyaç duyuyor. E-ticaret sitelerinin yanı sıra web portalları ve haber
siteleri de bu iş için çok sayıda eleman arıyor. Peki, böyle bir mesleğe sahip olmak için ne yapmak gerekiyor?
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SOSYAL MEDYA DANIŞMANI OLABILMEK
İÇIN YAPILMASI GEREKENLER?

Home Office olarak çalışan kişiler genelde
internet ortamında para kazanma yollarını arıyor. Bu sektörde yol almak istiyorsanız
sosyal medya siteleri ve reklam yönetimleri
konusunda bilgiler edinmeniz gerekmekte. Ayrıca ileti yayınlama ve görsel tasarım
işlerinden de anlamanız şart. Bu yüzden
Facebook’tan tutun da Youtube’a kadar
birçok sosyal medya platformunun özellikle reklam yönetimleri hakkında bilgi sahibi
olmanız gerekiyor. Ayrıca sürekli olarak sektörü yakından takip etmeli ve sosyal medya
ajansları ile iletişim halinde olmanız gerekebilir.
SOSYAL MEDYA DANIŞMANI
HANGI HIZMETLERI VERIR

Sosyal medya danışmanı işini aldığı firmanın
sosyal medya hesaplarını kullanarak, marka
veya ürün için gereken ilgiyi göstermekle
yükümlü. Burada yapılması gereken size işi
veren firmanın öncelikle varsa hesaplarının
düzenlenmesi ve daha kurumsal bir hale
getirilmesi. Eğer sosyal medya hesapları
yeni açılacak ise marka veya ürüne göre
konseptler belirtilerek bu doğrultuda yeni
hesapların açılması ile işe başlanır.
Marka veya ürüne göre hedef kitle belirlenir
ve sosyal medya paylaşımları bu kitlelere özel olarak yapılmaya başlanır. Sosyal
hesaplardan verilecek reklamlarda hedef
kitlelere göre reklam tasarımı ve ilgi çekecek içerikler hazırlanır ardından hesapların
takipçi sayılarının artması sağlanır.
Yapılan işlemler ve geri dönüşleri ile ilgili olarak
düzenli bir şekilde raporlama yapılır ve müşteriye iletilir. Viral reklam, içerik yayınlama ve
reklam bütçeleri ile ilgili firmayla iletişim halinde olmanız gerekir. Unutmayın sizin ilgi çeker
diye yayınlayacağınız bir ileti firmanın hoşuna
gitmeyebilir ve prestijini sarsabilir.
Sosyal Medya Danışmanlığı işinde referanslar ve yapılan işlerin önemi büyük.
Örneğin, bir e-ticaret firmasının sosyal
medya yönetimi ile cirosunu yüzde 30 arttırmayı başarırsanız, bu sizin için büyük
bir referans demektir. Bu sayede diğer
e-ticaret sitelerinde bu referansınızı anlatarak iş almanızı kolaylaştırabilirsiniz.

Sosyal medya danışmanı işini aldığı firmanın sosyal medya hesaplarını kullanarak, marka veya ürün
için gereken ilgiyi göstermekle yükümlü. Burada yapılması gereken size işi veren firmanın öncelikle
varsa hesaplarının düzenlenmesi ve daha kurumsal bir hale getirilmesi.
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TÜRKİYE
HAVACILIKTA
KANATLANIYOR
TÜRKİYE DİĞER SEKTÖRLERDE OLDUĞU GİBİ
SİVİL HAVACILIK PAZARINDA DA HIZLI BİR
ŞEKİLDE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR. BU YIL
İÇERİSİNDE FAALİYETE GEÇECEK PROJELERLE
HAVACILIKTAKİ DEĞİŞİM RÜZGARI DAHA
GÜÇLÜ HİSSEDİLECEK.

T

ürkiye diğer sektörlerde olduğu gibi sivil ve askeri havacılık pazarında da hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2003-2017
yılları arasında birçok havaalanı inşa edilirken, İstanbul Yeni Havalimanı
da dahil birçok projede son aşamaya gelindi.
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YAPIMI DEVAM EDEN TERMİNALLER
BALIKESİR MERKEZ HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI: Balıkesir Merkez Havalimanı Terminal binası ve mütemmimleri inşaatı hızlı bir
şekilde devam ediyor. Yatırım tutarı 57 milyon 850 bin 14 TL olan projenin yüzde 62’si tamamlanmış durumda. Kağıt uçak görüntüsündeki
çatısı ile özgün bir mimariye sahip bulunan terminal binası ile 4 uçak
park kapasiteli apron, bağlantı taksi yolu, iç bağlantı yolları, apron
bariyer binası, genel maksatlı garaj binası, itfaiye binası, ısı-güç merkezi, otopark ve giriş nizamiye binası yapımı gerçekleştiriliyor. Yeni
terminal binasının bu yıl içerisinde hizmet vermesi planlanıyor.
MUŞ HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI İLE APRON YAPILMASI: Proje
kapsamında 11.410 m2 büyüklüğünde 2 milyon yolcu/yıl kapasiteli
yeni bir terminal binası yapımının yanı sıra; apron ve taksi yolu kaplamalarının yenilenmesi, ısı-güç merkezi, otopark ve dahili yollar yapımı
bulunuyor. Projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
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KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI: Kahramanmaraş
Havalimanı Terminal Binası Projesi’nin Aralık 2016’da başlayan inşaatının
yüzde 60’tan fazlası tamamlanmış durumda. İnşaatın normal zamanından
beş ay önce Haziran ayında bitirilmesi öngörülüyor. 21.520 m2 terminal
büyüklüğüne sahip proje ile daha önce yılda 400 bin yolcuya hizmet veren
havalimanı yeni haliyle yılda 2 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.
Projede yeni terminal binasına ek olarak teknik blok ve kule, apron,
bağlantı taksi yolu, ısı güç merkezi, açık otopark ve bağlantı yolları ile
giriş nizamiye binası yapımı işleri de bulunuyor.

Balıkesir Merkez Havalimanı Terminal binası ve
mütemmimleri inşaatı hızlı bir şekilde devam
ediyor. Yatırım tutarı 57 milyon 850 bin 14 TL
olan projenin yüzde 62’si tamamlanmış durumda.

GAZİANTEP HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI YAPIMI: 3 kez ertelenen
ve bir kez ihalesi iptal edilen Gaziantep Havalimanı Terminal binası ile
Apron yapımı işinin ihalesi yeniden yapıldı.
İlk etapta 5 körüklü yapılması planlanan proje daha sonra
8’e çıkmış ve projede değişiklikler yapılmıştı. Bu kapsamda
yapılacak olan yeni terminal binası ile havalimanının yolcu
kapasitesi 5 milyona çıkacak. 600 iş günü sürede tamamlanması planlanan çalışmalar ile Gaziantep Havalimanı körük
sistemine sahip yeni iç hatlar terminaline ve yenilenmiş dış
hatlar terminaline sahip olacak.
KAPADOKYA HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI YAPIMI: Türkiye’nin
turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’nın da havalimanında
yenilenmeye gidilecek. Proje kapsamında Kapadokya Havalimanına
10.000 m2’lik yeni bir terminal binası ve apron A kapısı yapılacak.

2003-2017 YILLARI ARASINDA YAPILAN/GENİŞLETİLEN
TERMİNALLER

HAVAYOLU

ETÜD-PROJE AŞAMASINDA OLAN TERMİNALLER

Bursa-Yenişehir Havalimanı (2003)
Erzurum Havalimanı (2005)
Gaziantep Havalimanı Terminal Binası (2005)
Malatya Havalimanı Terminal Binasının Büyütülmesi (2005)
Kayseri Havalimanı Dış Hatlar Terminali (2007)
Çanakkale Havalimanı (2007)
Denizli-Çardak Havalimanı (2007)
Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminali (2008)
Batman Havalimanı Terminal Binası (2010)
Kayseri Havalimanı İç Hatlar Terminal Binası (2010)
Malatya Havalimanı Terminali Aks İlavesi (2010)
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı
Yeni İç Hatlar ve Dış Hatlar Terminal Binası (2010)
Erzincan Havalimanı Terminal Binası (2011)
Hatay Havalimanı Terminal Binası (2011)
Van Ferit Melen Havalimanı Terminal Binası Aks İlavesi (2011)
Adana Havalimanı Çelik Konstrüksiyon Gelen Yolcu Salonu (2012)
Elazığ Havalimanı Terminal Binası (2012)
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Terminal Binası (2012)
Bingöl Havalimanı Terminal Binası (2013)
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Terminal Binası (2013)
Adıyaman Havalimanı Terminal Binası (2013)
Kars Harakani Havalimanı Terminal Binası (2013)
Konya Havalimanı Terminal Binası (2014)
Mardin Havalimanı Terminal Binası (2014)
Balıkesir-Koca Seyit Havalimanı Terminal Binası (2014)
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Terminal Binası (2015)
Diyarbakır Havalimanı Terminal Binası (2015)
Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi
Havalimanı Terminal Binası ( 2015)
Ordu Giresun Havalimanı Terminal Binası (2015)
Van Ferit Melen Havalimanı Terminali
Aks İlavesi ile Teknik Blok ve Kule Yapımı (2017)
Çanakkale Havalimanı Terminal Binası (2017)
Sinop Havalimanı Terminal Binası (2017)
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MODERN ÇAĞ
HIRSIZLIĞI:
DİJİTAL DOLANDIRICILIK
SON GÜNLERDE YAŞANAN ÇIFTLIKBANK OLAYININ ARDINDAN TÜKETICILERIN DIJITAL
DOLANDIRICILIK ILE ILGILI ŞIKÂYETLERINDE ARTIŞ GÖZLENIYOR. KAPIDAN SATIŞ DOLANDIRICILIĞININ YERINI ALAN DIJITAL DOLANDIRICILIK SON ZAMANLARDA KIŞILERIN VE FIRMALARIN KORKULU RÜYASI. DIJITAL ORTAMLARIN YAYGIN OLARAK KULLANILMASIYLA
ARTAN DIJITAL DOLANDIRICILIĞA KARŞI BILGILERINIZI KIMSEYLE PAYLAŞMAYIN.
MUHABİR: BERİL ŞEN

D

aha fazla şirketin dijital alana girmesiyle dijital dolandırıcılık vakalarında artış
yaşanıyor. 2016’da, PwC’nin Global Economic
Crime anketi her 3 işletmeden 1’inin finansal
suçlulardan etkilendiğini ortaya koydu. Farklı
yöntemlerle gerçekleştirilen dijital dolandırıcılık,
kullanıcı bilgilerini öğrenmeye odaklanıyor. İşte
en yaygın beş dijital dolandırıcılık türü:
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1. KIMLIK HIRSIZLIĞI
Worldpay tarafından yapılan bir çalışmaya
göre kimlik hırsızlığı e-ticarette kullanılan
en yaygın dijital dolandırıcılık türü. Bu yöntemde, kişi kimlik bilgileri çalınarak işlem
yapmak için kullanılıyor. Bu kimlik bilgileri temel olarak e-posta adresi, telefon
numarası, IP adresi ve tabii ki kredi kartı
ayrıntılarını içeriyor.
2. İBRAZ DOLANDIRICILIĞI
Bu yöntem, siber suçluların bir kredi veya
bankamatik kartı kullanarak bir ürün veya
hizmet sipariş edildikten sonra anında
hesap detaylarını çalmasını kapsamakta.
Şirket, bu hesap hırsızlığında çok büyük
bir oranda mağdur kişiye geri ödeme yapmaktadır.
3. AFFILIATE DOLANDIRICILIK
Komisyonculuk sistemine dayanan bu
dolandırıcılık türünde, işletmelerden ödememeleri gereken komisyon miktarı alınır.
Sahte web siteleri ve sahte tıklamalar ile
e-ticaret satışınıza destek olduk gerekçesiyle işletmelerden komisyon alınır.
4. SIZINTI KIŞI
Şirketler ile müşterileri arasındaki iletişim çok önemlidir. Maalesef, bir e-posta
konuşması gibi basit bir işlem üçüncü kişilerin hedefi olabiliyor. Bu dolandırıcılık türü,
e-postalar ve giriş kimlik bilgileri gibi dijital
exchange’leri engelleyerek hassas verilerin elde edilmesini amaçlamaktadır. Bu tür
dolandırıcılık kötü amaçlı yazılımlar, dinlemeler, güvenli olmayan kamu ağları veya kötü
korunan şirket ağları kullanılarak yapılabilir.
5. HESAP HIRSIZLIĞI
Worldpay’ın kurumsal çalışmasında kimlik
hırsızlığı yüksek endişe duyulan dolandırıcılık türleri listesinde üst sıralarda bulunuyor.
Ankete katılanların yüzde 63’ü hesap hırsızlığından endişe duyduklarını belirtti. Kullanıcıların hesaplarını güvende tutmasının yanı
sıra şirketlerin de müşterilerinin hesabını
güvence altında tutması gerekiyor.

Şirketler ile müşterileri arasındaki iletişim çok önemlidir. Maalesef, bir e-posta
konuşması gibi basit bir işlem üçüncü kişilerin hedefi olabiliyor. Bu dolandırıcılık
türü, e-postalar ve giriş kimlik bilgileri gibi dijital exchange’leri engelleyerek
hassas verilerin elde edilmesini amaçlamaktadır.
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SAHTE KAMPANYALARDAN VE DOLANDIRICILARDAN NASIL KORUNABILIRSINIZ?
Kart ve bankacılık işlemlerinizi daha
güvenli gerçekleştirip bilgilerinizi korumak birkaç küçük tedbir ile mümkün.
Tüketicilere cazip teklifler sunan, inandırıcı senaryolarla kişisel ve finansal bilgilerine ulaşmayı hedefleyen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı aşağıdaki önerileri dikkate almalarını tavsiye ediyoruz:

Şifrenizi ve finansal bilgilerinizi her ne
olursa olsun telefon, SMS veya e-posta
aracılığıyla size ulaşan kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.
Herhangi bir kampanya içeriğinin ilgili markaya ait olup olmadığını, markanın orijinal ve
güvenilir internet adresinden kontrol edin.
Kampanya içeriğinde kullanılan bağ-

lantının ilgili markanın orijinal ve güvenilir
internet adresiyle birebir aynı olduğundan emin olun.
Banka logosu ve adı kullanılsa dahi
kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara ve
sitelere yanıt vermeyin.
SMS ile gelen şifrelerinizi, kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.

DOLANDIRICILARIN BAŞVURDUĞU
YÖNTEMLERİNDEN BAZILARI
Hesabınızdan/kartınızdan işlem
gerçekleştirilmiş. İşlemi iptal etmek/
iade almak için şifrenizi söyleyiniz/
tuşlayınız.
Hesaplarınıza Rusya’dan siber saldırı gerçekleştiriliyor. Hesaplarınıza
bloke koymak için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.
Geriye dönük kredi/kredi kartı
ücretlerini iade edeceğiz. İşlemi gerçekleştirmek için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.
Sigorta primlerinizi iptal edeceğiz.
İşlemi gerçekleştirmek için şifrenizi
söyleyiniz/tuşlayınız.
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BÖLÜNMÜŞ
YOLLARDAN
YILLIK 17,1 MİLYAR
LİRALIK TASARRUF
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.

T

ürkiye’de bölünmüş yollar sayesinde yıllık 288 milyon saat
zaman, 1 milyar 746 milyon litre akaryakıt tasarrufu gerçekleşti
ve 17 milyar 149 milyon TL ekonomik fayda sağlandı.
Türkiye’de son 15 yılda bölünmüş yol yapımıyla mevcut kapasite yetersizlikleri iyileştirilerek, taşıt işletme giderlerinden sağlanan
tasarrufla ekonomiye önemli katkıda bulunuldu.
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2003-2017 arasında 19 bin 608 km bölünmüş yolun yapılması ve
yolların işletme performansının artırılması sonucu sağlanan kesintisiz
trafik akışıyla, seyahat eden vatandaşlar yıllık 219 milyon saat zaman
ile yaklaşık 1.331 milyon litre akaryakıt tasarrufu yaptı.
Seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 8 milyar 195 milyon TL
işgücü tasarrufu, akaryakıt tasarrufundan ise yaklaşık 4 milyar 884
milyon TL olmak üzere toplam yıllık 13 milyar 79 milyon TL ekonomik
fayda gerçekleşti.
Mevcut durum itibarıyla bölünmüş yolların toplam uzunluğu 26 bin
km’yi aşarken, bölünmüş yollarda seyahat eden vatandaşlar yıllık
288 milyon saat zaman ile yaklaşık 1.746 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağladılar.
Seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 10 milyar 745 milyon TL
işgücü tasarrufu, akaryakıt tasarrufundan ise yaklaşık 6 milyar 404
milyon TL olmak üzere toplam yıllık 17 milyar 149 milyon TL ekonomik
fayda elde edildi.
Bunların yanı sıra emisyon salınımında da 3 milyon 250 bin tonluk bir
azalma yaşandı.
BÖLÜNMÜŞ YOLLAR TRAFİK GÜVENLİĞİNİ DE ARTIRDI
Bölünmüş yol projelerinde en önemli amaçlardan biri de trafik güvenliğinin artırılarak kazaların azaltması ve kazalardaki “ölüm oranını”

düşürülmesidir. Bölünmüş yol yapılmadan önce iki yönlü olarak trafiğe hizmet veren (özellikle yüksek eğimli kesimlerde) yollarda ağır
vasıtaların çok yavaş seyretmesi nedeniyle otomobillerin sollama
fırsatı bulamadığı kesimlerde risk alarak hatalı sollama yapmaları
sonucu ölümlü ve yaralanmalı kazalar olmaktaydı.
Ancak bölünmüş yolların yapılmasıyla birlikte otomobillerin yaptığı
riskli sollama ortadan kalkmış, seyahat hızında süreklilik ve rahatlama sağlanarak yollarımızdaki seyahat konforu artmıştır. Ayrıca,
bölünmüş yol çalışmaları ile yol geometrik yapısındaki kazalara sebebiyet veren düşük yarıçaplı yatay ve düşey geometride yapılan iyileştirmelerle duruş görüş mesafeleri artırılmış; kavşak geometrilerinde
yapılan iyileştirmelerle de kavşak alanı içerisindeki belirsiz alanlar
giderilmiş, yanal görüş mesafesi artırılarak kaza şiddetinde azalmalar
sağlanmıştır.
Bölünmüş yolların hizmete alınması ve yolların geometrik standartlarının iyileştirilmesi sonucunda; kaza karakterleri değişmiş ve
özellikle kafa kafaya çarpışmaların önlenmesi sonucu ölümlü kazaların sayısında azalmalar olmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’deki motorlu
kara taşıtları sayısı 2003 yılında 8,9 milyon iken bu rakam bu yılın Mart
ayında 22,5 milyon adede ulaşmış ve taşıt sayısı son 15 yılda yaklaşık
%150’den fazla artmıştır.

2003-2017 arasında 19 bin 608 km bölünmüş yolun yapılması ve yolların
işletme performansının artırılması sonucu sağlanan kesintisiz trafik akışıyla,
seyahat eden vatandaşlar yıllık 219 milyon saat zaman ile yaklaşık 1.331 milyon
litre akaryakıt tasarrufu yaptı.
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ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
38 bağlantı noktası MAYIS 2018

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

SOSYAL
MEDYANIN
ÜNLÜ
ANNELERİ

EKRANLARDAN VE MAGAZİN SAYFALARINDAN TANIDIĞIMIZ ÜNLÜ İSİMLERİN ANNELİĞE
ADIM ATMASIYLA ÖNCELİKLERİ HİÇ ŞÜPHESİZ ÇOCUKLARI OLUYOR. KISA BİR SÜRE İÇİN
İŞLERİNİ İKİNCİ PLANA ATAN ÇOĞU ÜNLÜ KADIN SANATÇI, SOSYAL MEDYA HESAPLARINI
ANNELIĞE AYIRMIŞ DURUMDA. BIZDE MAYIS AYI IÇERISINDE KUTLANAN ‘ANNELER GÜNÜ’
DOLAYISIYLA ÜNLÜ ANNELERI MERCEK ALTINA ALDIK.
MUHABİR: BERİL ŞEN

B

ugün dijital mecralar, sosyal medyanın da işin içine girmesiyle beraber insanların neredeyse tüm zamanlarını geçirdikleri bir
platform. Annelik, hamilelik, çocuk psikolojisi gibi kavramlara da sosyal medyada giderek ilgi artıyor. Bunun farkında olan ünlü
annelerde paylaşımlarını bu yönde seçiyor.
Ünlü anneler, hamilelik süreciyle birlikte girdikleri bu zorlu yolculuğu takipçileriyle paylaşarak hem annelik deneyimlerini paylaşıyor hem de çocuklarıyla geçirdikleri zamanı. Kimi ünlü ise işi biraz daha profesyonelliğe götürerek Youtube kanalında anneliğe dair bilgiler paylaşıyor. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan
Anneler Günü dolayısıyla bizde sosyal medyanın ünlü annelerini araştırdık.
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Demet AKALIN
ETKİ PAYLAŞIMI EN YÜKSEK ANNE
Ünlü şarkıcı Demet Akalın Twitter’da ileti başına etkileşimi en yüksek hesaba sahip olan anne. Akalın’ın şu anda
6 milyon 610 bin takipçisi bulunuyor. İleti sayısı ve toplam
etkileşimi oldukça yüksek olan Demet Akalın’ı, Nurgül
Yeşilçay ve Pelin Karahan izliyor. Akalın’ın iş adamı Okan
Kurt’la evliliklerinden 4 yaşında Hira isminde bir kızı bulunuyor. Hesaplarından kızıyla ilgili paylaşımlara sıkça yer
veren ünlü sanatçının geçtiğimiz ay Hira için düzenlediği
doğum günü partisi de uzun süre konuşulmuştu.
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Ceyda DÜVENCİ
KIZIYLA PAYLAŞIMLARI CP HASTALARINA
MORAL OLUYOR
Ünlü sinema sanatçısı Ceyda Düvenci şimdilerde ikinci
kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kendisi gibi
oyuncu Bülent Şakrak’la geçtiğimiz yıllarda evlenen
ünlü ikilinin Okan Ali isminde bir erkek çocuğu var. Daha
önceki evliliğinden bir kız çocuğu sahibi olan Düvenci
aslında sosyal medyanın örnek gösterilen annelerinden.
Ceyda Düvenci’nin kızı doğar doğmaz beyin kanaması
geçirmiş ve beyninin hareket noktası etkilenmişti.
Hastalığının ismi Serebral Palsi (CP) hastalığı olarak
biliniyor. CP yaşamın erken dönemlerinde gelişimi henüz
tamamlanmamış beyinin ilerleyici olmayan bir hastalığı
sonucu ortaya çıkan, kalıcı ancak değişime uğrayabilen
hareket, postür ve tonus bozukluğu. Bu çocuklarda
ayrıca duyu organı, zekâ ve duygulanım bozuklukları
da bulunabilir. Tedavi edilmezse sürekli geriye giden bir
hastalık. Ünlü sanatçı da kızını tedavisi için yılda birkaç
kez Amerika’ya götürüyor. Kızı Melisa’nın hastalığının
iyiye gittiğini gösteren paylaşımları ise bu hastalıktan
mustarip yüzlerce aileye umut aşılıyor.

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Didem UZEL

Ebru ŞALLI

KENDİNDEN ÇOK OĞLU TAKİP EDİLİYOR

EN SPORCU ANNE

Bir zamanların aranılan mankenlerinden Didem Uzel,
evliliğinin ardından hem mankenliğe hem de Türkiye’ye
veda etmişti. Borsacı eşi Selim Sarı’yla birlikte Amerika’ya yerleşen çiftin kısa bir süre oğulları dünyaya geldi.
Leo Aslan ismini verdikleri oğlunu sosyal medyada ‘Mr.
Leo’nun Günlüğü’ etiketiyle paylaşmaya başladı. Paylaşımları kısa sürede o kadar dikkat çekti ki Didem Uzel
oğlu içinde ayrı bir İnstagram hesabı açtı. Henüz 2 yaşında olan LeoAslan Sarı’nın 20 binin üzerinde takipçisi var.
Babası ise 8 bin takipçiyle oğlunun gerisinde.

Eski mankenlerden şimdilerinse Pilates Eğitmeni Ebru
Şallı da sosyal medyanın aktif annelerinden. Harun
Tan’la evliliğinden iki erkek çocuk sahibi olan Şallı, sosyal
medyada en çok çocuklarıyla yaptığı sporları paylaşıyor.
Zaman zaman çocuklarını mutfağa sokan ünlü isim
çocuklarıyla birlikte yemekte hazırlıyor.
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Akasya ASLITÜRKMEN

Gülben ERGEN

ANNE-BEBEK KANALI KURDU

ÇOCUK GELİŞİMİ KİTAPLARINI PAYLAŞIYOR

Tiyatro sanatçısı Akasya Aslıtürkmen’in sosyal
medya macerası biraz da annelik serüveniyle hız
kazanıyor. Hamileliğiyle ilgili yaşadıklarını paylaşmak
için açtığı ‘Akasya Ana’ Youtube kanalı bir anda aynı
süreçten geçen birçok kadının ilgisini çekiyor. Hamileliği, doğumu, anneliği derken Akasya Ana kanalı
50 bin aboneye ulaşıyor. İnstagram hesabında da
kızı Pera ve özel hayatıyla ilgili fotoğraflar paylaşan
ünlü tiyatro sanatçısı, yaşadığı süreci şöyle aktarıyor:
“İnstagram’da fotoğraf öne çıkıyor. Kalemim fena
değildir açıkçası. Yazdıklarımı beğendikleri için beni
takip etmeye başladılar. Oyunlarımı paylaşıyordum,
zaman zaman fotoğraflarımı paylaşıyordum. Hamile
olduğum zaman bu süreci nasıl geçireceğimi, oyun
oynayamayacağımı düşünüyordum. Bu sürede bir
Youtube kanalı açmaya karar verdim. Bunu hamileyken yapabileceğim bir hale getirmek içinde bir
anne- bebek kanalı kurdum. Dedim ki ben bütün
anneler adına sorayım, araştırayım. Bu arada başıma
gelen acı-tatlı ne varsa paylaşayım. Bu sayede su
gibi akıp geçti hamileliğim de, lohusalığım da. Şimdi
Pera neredeyse 1,5 yaşında. Hala yeni hamile kalmış,
henüz doğum yapmış ya da ek gıdaya geçiş yapmış
annelere tavsiyeler veriyorum çünkü çok hoşuma
gidiyor. Biz bir kulüp gibiyiz.”

Üç erkek çocuk annesi olan şarkıcı ve oyuncu
Gülben Ergen ise en fazla takip edilen ünlü annelerden. Sosyal medyayı en etkin kullanan isimlerden
biri olan Ergen en fazla İnstagram hesabında aktif.
Özellikle hafta sonları oğullarıyla birlikte geçirdiği
keyifli vakitleri paylaşan ünlü sanatçı, çoğu anne
içinde yol gösterici paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle çocuk gelişimi üzerine okuduğu kitapları takipçileriyle paylaşarak bu konuda bilgi sahibi olmak
isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyor. Ergen, çoğu
zaman evde çocukların oyunlarına da dahil oluyor.
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Şeyma SUBAŞILICALI

Pelin KARAHAN

EN ÇILGIN ANNE

ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI TARİFLER PAYLAŞIYOR

İnstagram’da 3 milyona yakın takipçi sayısıyla en fazla
takip edilen annelerden biri Şeyma Subaşı Ilıcalı. Ünlü
isim Acun Ilıcalı’yla geçtiğimiz yıl nikâh masasına oturmuştu. İnstagram fenomeni haline gelen Subaşı, en çılgın paylaşımlarda bulunan isimlerden. Melisa isimli bir kız
çocuğu sahibi olan Subaşı kızıyla ilgili çok sık paylaşımda
bulunuyor. Kızına giydirdikleri nedeniyle sıkça eleştiri alan
ünlü isim yapılan eleştirilere kulak tıkıyor. Acun Ilıcalı’yla
birlikte İstanbul, Miami ve Survivör çekimleri için Dominik
hattında geçen hayatıyla ilgili paylaşımlarda çok sayıda
beğeni topluyor.

Kavak Yelleri dizisiyle tanıdığımız ünlü oyuncu Pelin
Karahan iki erkek çocuk annesi. İş adamı Bedri Güntay’la evlenen Karahan, annelik serüveniyle birlikte dizi
setlerine ara vermişti. İkinci çocuğundan sonra ekranlara
dönen ünlü isim şimdilerde Pelin Karahan’la Nefis Tarifler
programını sunuyor. Sosyal medyada iki oğluyla birlikte
geçirdiği vakitleri paylaşan genç oyuncu çocukları için
hazırladığı sağlıklı tarifleri de paylaşmayı ihmal etmiyor.
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DİYABETİNİZ
YOLCULUĞUNUZA
ENGEL OLMASIN
ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI DIYABET YANI ŞEKER SORUNUNUZ VARSA VE UZUN BIR YOLCULUĞA ÇIKMAYI PLANLIYORSANIZ SAĞLIĞINIZ VE RAHATINIZ IÇIN BAZI ÖNLEMLER
ALMANIZ ŞART. UZUN YOLCULUKLARDA IHMAL EDILEN HASTALIKLARIN BAŞINDA
GELEN DIYABET IÇIN SEYAHATLERINIZDE ALMANIZ GEREKEN ÇOK SAYIDA ÖNLEM VAR.
MUHABİR: BERİL ŞEN

Ü

lkemizde yaklaşık 7 milyon diyabetli
(şeker hastası) var. Uluslararası
Diyabet Federasyonu’nun öngörülerine
göre, bu sayı 2035 itibarıyla 12 milyona
ulaşacak. Diyabet, dünyada yaklaşık 400
milyon insanı etkilerken 5 milyondan fazla
insan bu sebepten hayatını kaybediyor.
Hastalık, pankreasın ürettiği insülinin
yetersizliği veya dokularda etkisizliğinden
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kaynaklanıyor. Şeker hastalığının tipik
belirtileri çok su içmek, çok acıkmak, sık
idrara çıkmak. Ayrıca iştahsızlık, halsizlik,
çabuk yorulma, bulanık görme, açıklanamayan kilo kaybı, kaşıntı, inatçı enfeksiyonlar (örneğin diş eti iltihapları, kadınlarda tekrarlayan mantar enfeksiyonları),
ayaklarda geceleri artan yanma, ağrı, his
kaybı ve başka birçok bulgu şeker has-

talığının belirtileri. Şeker hastalığı dikkat
gerektiren bir hastalık olmasına rağmen en
fazla yolculuklarda ihmal edilebiliyor. Uçak,
otobüs, tren, araba seyahatlerinde diyabetli kişilerin diğer hastalıklara göre dikkat
etmesi gereken birçok nokta var.
Medicana International Ankara Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Sevilay
Sungur, ”Diyabetinizin olması seyahat
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etmenize ve istediğiniz yerlere gitmenize engel değil.” diyor. “Gerekli
önlemler alındığında istediğiniz geziye
katılabilirsiniz” diyerek diyabetlileri yolculuk esnasında nelere dikkat etmesi
konusunda uyarıyor.
Uzun Bir Yolculuk Yapmayı Planlıyorsanız Önce Doktorunuza Muayene Olun:
Bu muayene için yolculuktan önce randevu alın. Gideceğiniz bölge için aşılar
gerekiyorsa bu aşıları bir ay önceden
yaptırın. Seyahate çıkmadan önce
doktorunuzdan iki yazılı belge isteyin:
Mektup ve reçete. Mektupta diyabetinizi denetim altında tutmak için kullandığınız bütün ilaçların (haplar ve insülinler) listesi yer almalıdır. Kullandığınız
hapların, insülinlerin, insülin kalemlerinin
(enjektörlerin) ve dozlarının tam listesi
yazılı olmalıdır. Mektupta eğer varsa
bütün besin ve ilaç alerjileriniz yer
almalıdır. Reçetede de haplarınız ve
insülinleriniz olmalıdır. Yanınıza ihtiyacınızdan daha fazla ilaç almanız önerilecektir. Ama acil durumlar için ilaçlarınızla ilgili bir reçetenin yanınızda olması da
önemli bir güvenlik önlemidir. Seyahat
edeceğiniz ülkelerdeki reçeteler ile ilgili
yasalar farklı olmakla birlikte, yanınızda
reçete olmasında fayda vardır. Gittiğiniz
ülkelerde eğer gerekirse kullandığınız
insülinle birebir aynı olan insülini almaya
çalışın. Bulamazsanız muadillerden de
yararlanabilirsiniz. Öte yandan değişik
ülkelerde bir mililitredeki insülin üniteleri
farklılık gösterebileceğinden bu konuda
mutlaka bilgi isteyin.
Ülkenizden Uzakta Gelişebilecek
Acil Durumlar İçin Hazırlıklı Olun: Acil
durumlarda devreye girebilecek bir
seyahat sigortanızın olması önemlidir.
Ayrıca yine acil durumlarda gittiğiniz
ülkedeki konsolosluğumuzdan da yardım alabileceğinizi unutmayın. Seyahatiniz sırasında mutlaka diyabetik
olduğunuzu belirten bir bilezik veya
kolye takın. Seyahat edeceğiniz ülkenin
dilinde “Benim diyabetim var” ve “Bana
şeker veya portakal suyu verin lütfen”
demeyi öğrenmeye çalışın.
Tıbbi Kimlik: Seyahate çıkan her diyabet
hastasının yanında bir tıbbi kimlik olmalıdır. Ciddi bir hipoglisemi (kan şekerini-
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Seyahat edeceğiniz ülkelerdeki reçeteler ile ilgili
yasalar farklı olmakla
birlikte, yanınızda reçete
olmasında fayda vardır.
Gittiğiniz ülkelerde eğer
gerekirse kullandığınız
insülinle birebir aynı olan
insülini almaya çalışın.
zin 70 mg7dl altına düşmesidir), bir trafik kazası veya başka bir acil durumda
bu tıbbi kimlik çok önemli bilgiler sağlayacaktır. Örneğin diyabetin hangi tip
olduğu, insülin kullanıp kullanmadığınız
ve alerjilerinizin olup olmadığı bu kimlikten anlaşılacaktır. Özellikle acil servislerdeki personel bu tür tıbbi kimlikleri
kullanmak konusunda eğitimlidir ve bu
bilgiler işlerini çok kolaylaştıracaktır.
Size ve onlara zaman kazandıracaktır.

Toplanma Hazırlıkları: En önemli
seyahat kurallarından biri de kullanacağınız ilaç ve malzemenin tam
iki katını yanınızda götürecek şekilde hazırlık yapmanızdır. Bu ilaç ve
malzemeleri her zaman yanınızda
taşıyacağınız bir çantada götürecek
şekilde hazırlık yapmalısınız. İster
uçakla, ister tren ya da gemiyle
seyahat edin; bu seyahat çantası her
zaman yanınızda olmalıdır. Bu çantanın içinde aşağıda listesi verilen ilaç
ve malzeme olmalıdır:
Seyahat sırasında gerekecek tüm
insülinler, insülin kalem ve enjektörleri
ile iğne uçları
Kan ve (kullanıyorsanız idrar) ölçüm
cihazları ve çubukları
Ölçüm cihazlarınız için yedek pil
Tüm haplarınız
Bulantı ilaçları, antiseptik krem veya
solüsyon, diyare ilaçları

SAĞLIK

taşıyın. Gideceğiniz yere ulaştığınızda
ise buzdolabının kapağında saklayın.
İnsülinlerinizi torpido gözüne veya
bagaja koymayın, sıcaktan olumsuz
şekilde etkileneceklerdir. Sırt çantaları ve bisiklet çantaları da sıcaktan
aşırı şekilde etkilendiğinden insülinleriniz için uygun taşıma yöntemleri
değildir.
Zaman Farkı Gerektiren Yolculuklar:
Eğer iki meridyenden fazla mesafe
kat edip zaman farkı oluşacak yolculuklar yapacaksanız, uçuş planınızla birlikte doktorunuza ve diyabet
eğitim hemşirenize başvurun. Onlar
insülin enjeksiyon zamanlarınızla ilgili
bir planlama yapmanıza yardımcı olacaklardır. Unutmayın; doğuya doğru
uçmak her zaman daha kısa seyahat
demektir ve insülin dozunuzda azalma yapılması gerekebilir. Batıya doğru
uçmak ise daha uzun bir yolculuk
demektir ve insülin ihtiyacınız daha
fazla olabilir. İnsülin dozlarınızda ve
zamanlamasında hata yapmamak
için kol saatinizi vardığınız noktadaki
ilk sabaha kadar değiştirmeyin. Size
ülkenizdeki saati göstermeye devam
etsin. Gerekli aralıklarla kan şekerinizi
ölçerek kontrol edin. İnince de kan
şekerinizi kontrol edin çünkü hipogliseminin belirtileri ile “jet-lag”in belirtileri birbirine karışabilir.

Bozulmayacak şekilde paketlenmiş
proteinli gıdalar ve şeker düşüklüğüne
karşı şeker veya şekerlemeler.

başladığını ve size yaklaştığını görmeden insülininizi uygulamayın. Buna
dikkat etmezseniz şekeriniz düşebilir.
Hesapta olmayan gecikmeler için yanınızda bir miktar ek gıda bulundurun.

Uçakta Özel Yemekler Tüketmeniz
Gerekir: Karbonhidrat ve yağ içeriği az
yemek tüketeceğinizi önceden havayoluna bildirmeniz gereklidir. Eğer insülin
kullanıyorsanız, yemek dağıtımının

İnsülinle Seyahat Etmek: İnsülin çok
sıcak veya çok soğuk ortamlarda
etkisini kaybedeceğinden insülinlerinizi “insulin taşıma çantası”nda

Diyabet kimliğiniz

Varış Noktasına Ulaştıktan Sonra: İlk
birkaç gün çok yoğun programlar yapmayın. Kan şekerinizi daha sık kontrol
edin. Katılacağınız programları da beslenme ve insülin enjeksiyon saatlerine
göre ayarlayın. Eğer uzun süreli fiziksel
etkinlikler yapacaksanız insülin dozlarında ve uygulama yerlerinde değişiklik
gerekebilir. Yanınıza mutlaka ilave ara
öğünler alın. Diyetinize uygun besinleri
gideceğiniz yerlerde bulamayabilirsiniz, bu nedenle önceden hazırlayıp
yanınıza alın. Bilmediğiniz menüler
ve gıdalar tüketecekseniz içeriklerini
mutlaka öğrenin. Şişelenmişler dışında
su tüketmeyin. Çıplak ayakla yürümeyin ve ayaklarınızı her gün kontrol edin.
Kızarıklıklar, kesikler varsa hemen
tıbbi yardım alın. Tıbbi yardım almak için
iltihaplanma olmasını beklemeyin.
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YENİ TEKNOLOJİLERE
ADAPTASYON
BAŞARIYI GETİRECEK
TEKNOLOJİK GELİŞMELER TÜM HIZIYLA İŞ VE ÖZEL
YAŞAMIMIZA ENTEGRE OLMAYA DEVAM EDERKEN, BU
YENİLİKLERİ BENİMSEYEMEYENLERİN İSE REKABETTE BİR
ADIM GERİDE KALACAKLARI BİR DÖNEME GİRİYORUZ.
MUHABİR: SELİN AKGÜN

D

eğişim rüzgarı, tüm sektörleri etkisi altına aldı. Otomotiv sektöründe
otonom araçlara yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken yol planlaması ve akıllı ortam algılamasına yönelik teknolojiler hiç olmadığı kadar önem
kazandı. Aynı değişim, sağlık sektörünün de yakın markajında… Diyabetin yol
açtığı en yaygın hastalıklardan biri olan ayak ülserini önlemeye yönelik olarak geliştirilen mikro sensörlü çoraplar, hastalığın teşhisini kolaylaştıracak.
Diş yüzeyine yapıştırılan minik sensörler aracılığıyla çok daha rahat bir diyet
döneminin vaat edildiği bir çağda olduğumuzu da hatırlatalım. Okyanuslardaki
yaşam çeşitliliğini analiz eden robotik balıklara ya da mobilya kurulumu yapan
robotlarlara en kısa süre içerisinde alışmamız gerekiyor.
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OTONOM LOJİSTİK ARAÇLARINA
HAZIR MISINIZ?

KABLOSUZ ŞARJ DESTEKLİ AKILLI
TELEFON TUTUCUSU: BOLTRON

NEUROFABRİK DONANIMLI AKILLI
ÇORAPLAR

Uber’in sürücüsüz aracının ölümlü bir
kazaya neden olması, otonom araçların gerçek dünyaya ne kadar adapte
olabildiklerine yönelik soruları yeniden
alevlendirdi. Otonom araç teknolojisi,
gerçek hayatta yerini almaya hazır mı?
Kazanın ardından Uber başta olmak üzere
birçok şirket, bu alandaki test sürüşlerini
askıya aldı. Nvidia’nın da test sürüşlerine
ara verdiği böyle bir dönemde ise birlikte
çalıştığı İsveçli şirket Einride’dan taze bir
haber geldi. İsveç merkezli şirketin bir
süredir üzerinde çalıştıkları Nvidia Drive AI
platformu, Einride’nın tamamen elektrik
ile çalışan, otonom lojistik aracı T-pod’lara
entegre edilecek. Einride, bu teknolojiye
sahip kamyonlarının ilk müşteri teslimatını
ise önümüzdeki sonbaharda yapmayı
planlıyor. Nvidia’nın yapay zeka platformu, Einride’ın T-Pod’larının, yol planlaması
ve akıllı ortam algılamasıyla birlikte aracın
200 km uzaklığa kadar bağımsız olarak
çalışmasına izin verecek. Şirket başlangıçta, İsveç’in Göteborg ve Helsingborg
kasabalarını birbirine bağlayan ve 200
araçlık bir filoyla uzaktan bağlantı sağlayan bir rota planlıyor.

Boltron, oldukça yetenekli bir akıllı telefon
tutucusu olarak kullanılabiliyor. Kablosuz şarjı destekleyen Boltron, otomobilinizin içindeki kablo karmaşasından
kurtulmanızı hedefliyor. U şeklindeki
tasarımı sayesinde akıllı telefonun rahatça
oturabileceği bir akıllı telefon tutucusu
olan Boltron, özellikle kolay kullanımı ile
rakiplerinin önüne geçiyor. Qi kablosuz şarj
teknolojisini kullanan Boltron, Qi kablosuz şarj standardını destekleyen tüm akıllı
telefonları şarj edebiliyor. Hızlı şarj desteği
de sunan akıllı telefon tutucusu, iPhone modelleri için 7,5 W, Samsung akıllı
telefonları için 9 W ve son olarak maksimum 10 W‘a kadar güç verebiliyor. Genişleyip daralabilen beşik yapısı sayesinde
tüm akıllı telefonlar için kullanılabilen Boltron, akıllı telefonların kılıfları ile de kullanılabiliyor. Kısa zaman sonra beşik kısmı
için renk seçenekleri sunacak olan Boltron, engebeli arazilerde bile akıllı telefonunuzu oldukça güçlü bir şekilde tutuyor ve
sağlam tasarımı sayesinde düşmesine izin
vermiyor. 25 bin doların üzerinde destek
toplayan Boltron, haziran ayında gönderimlerine başlayacak.

San Franciscolu girişim Siren Care, neurofabrik donanımlı akıllı çoraplar (Siren
Diabetic Socks) üretiyor. Şirket sözcüleri,
Neurofabric’in doğrudan kumaşa dokunan
mikro sensörlere sahip ilk tekstil ürünü
olduğunu belirtiyor. Neredeyse görünmeyecek kadar küçük olan sensörler, ayakların altındaki sıcaklık değişikliklerini izlemek
için çoraplara entegre edildi. Çoraplar,
diyabetin yol açtığı yaygın hastalıklardan
biri olan “ayak ülserini” önlemek veya
hastalığa erken tanı koyabilmek için önemli.
Zira çoraplardaki sensörler, amputasyona
önemli derecede neden olan, olası ayak
ülserinin belirtilerinden biri olan ayaklardaki sıcaklık değişikliğini tespit edebiliyor.
Uygulamayı takip etmek ise oldukça kolay.
Çoraptaki sensörler, yine çoraplarda bulunan küçük bir etikete bir sinyal gönderiyor.
Etiket, sıcaklık verilerini Bluetooth üzerinden Siren uygulaması ve Siren Hub’a kablosuz olarak iletiyor. Akıllı telefonu olmayan
kullanıcılar da sağlık kontrollerini girişimin
dijital web portalı Siren Hub’tan takip edebiliyor. Kullanıcısının ev telefonuna veya
e-postasına uyarı gönderen Siren Hub, bu
sayede takibi kolaylaştırıyor.
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Robert
Katzschman

DİŞ YÜZEYINE YERLEŞTIRILEN MİNİK
SENSÖRLER

İÇİLEBİLİR SU ÜRETEN CIHAZLAR
GELİYOR

Çeşitli nedenlerle diyet yapmaya başlıyoruz,
kimi zaman diyete uymakta zorluklar yaşayabiliyoruz ve yaptığımız diyeti takip etmesi
için dış etkenlere başvurmak zorunda
kalıyoruz. ABD’nin Boston kentinde bulunan Tufts University yetkilileri tarafından
geliştirilen cihaz, yediğiniz her lokmanın
takibini yapıyor. İki milimetre ve kare olarak
tasarlanan diş yüzeyine yapıştırdığınız cihaz,
her ne kadar diyetinizi düzenlemeye yardımcı olsa da uzmanlar, halihazırda aranızın
kötü olduğu yemeklere tamamen düşman
olabileceğinizin de altını çiziyor.
Sensörün merkezi katmanı değiştikçe
farklı kimyasallarla (tuz, etanol) karşılaşıyor ve elektrik özellikleri değişiyor.
Sensör şimdilik yama halinde ve glikoz,
tuz ve alkol ile ilgili bilgileri bir mobil cihaza
kablosuz olarak bilgi iletmek üzerine
tasarlandı. Böylesine basit ve ucuz bir
tasarıma sahip olan sensör, gelecekte
geniş çapta kullanılabilir hale getirilebilir. Bu, bir çalışmanın besinlerini izlemek
için ucuz bir yola gereksinim duyan araştırmacılara ya da diyetlerini kontrol altına
almak isteyenlere ve araştırmacılar için
önemli bir gelişme olabilir.

MIT araştırmacıları, çöl havasının neminden su üretmeyi başarabilen bir cihaz
geliştirdi. İçme suyu sorununa çözüm
bulması beklenilen cihaz, en kuru çöl
havası şartlarında bile başarılı sonuç
veriyor. Cihaz, Arizona’da Tempe’nin çok
kuru hava şartlarında sahada test edildi.
MIT araştırmacıları, cihazın tamamlanmasına henüz çok fazla mesafe olduğunu
belirtseler de, cihaz zorlu hava şartlarında
bile ilk meyvelerini vermeyi başardı. Cihaz,
meta-organik çerçeve (MOF’ler) olarak
adlandırılan ve nispeten yüksek yüzey
alanlı malzemelere dayanan yeni bir
sistem ile üretildi. Araştırmacılar, sistem
ile havada yüzde 10 oranındaki nemden
içme suyu oluşturabileceklerini belirtiyorlar. Araştırmacılara göre şu anki mevcut
metotlar, başarılı bir sonuç için yüzde 50
gibi çok daha fazla nem seviyesine ihtiyaç
duyuyor. Projenin bir sonraki aşamasında
cihazın verimliliğini artırmak yer alıyor.
Projenin araştırmacılarından Evelyn Wang,
şimdilik günde her bir kilogram MOF
başına 0,25 litre su üretebilen cihazdan,
1 litre içilebilir su üretmeyi umduklarını
söylüyor.

BİYONİK BALIK SOFİ
MIT araştırmacılarının üzerine çalıştıkları
bir diğer inovatif proje ise okyanuslardaki
yaşam çeşitliliğini gözlemleyebilmek için
ürettikleri robotik balık: SoFi
SoFi, rengi ve görünümüyle yavru bir
beyaz balinayı andırıyor. SoFi adını alan
silikon biyonik balık, Robert Katzschmann
tarafından hayata geçti. MIT’nin bilgisayar
bilimi ve yapay zeka laboratuvarından
çıkan SoFi, akustik iletişim modülü ile hız,
dönüş açısı ve dinamik dikey dalış gibi
komutları algılayabiliyor. Eski nesil robotik
balıklara göre SoFi ile çalışmak bilim insanlarına iletişim, hareketlilik gibi konularda da
büyük avantajlar sağlıyor. Katzschmann,
su altında hareket eden cihazların, radyo
dalgaları nedeniyle genellikle teknelere
bağlı olduklarını belirtiyor. Ancak sudaki
akustik sinyaller çok daha uzun süre ve
daha az enerji tüketimi ile seyahat edebildiği için, dalgıçlar SoFi’yi yaklaşık 20
metre uzaktan kumanda edebiliyorlar.
SoFi şimdilik, uzaktan kumanda ile yüzüyor. Ancak biyonik balığın gelecekteki
sürümlerinde makine görüşü kullanılması
planlanıyor. SoFi, gelecekte su yaşamı ve
okyanus dinamikleri arasındaki etkileşimleri incelemek için kullanılacak.
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BEDENİNİZE UYARLANABİLEN
TASARIMLAR

IKEA’NIN MOBİLYA KURULUMUNU
YAKINDA ROBOTLAR YAPACAK

MEZZI’DEN HEM ŞIK HEM DE
İNOVATİF ÇANTA MODELLERİ

Bu inovasyon gerçekten çarpıcı… ZOZOSUIT sayesinde S, M, L, XL yani hangi
beden olduğunuzun hiçbir önemi kalmıyor. ZOZOSUIT tasarımlarının üzerindeki
teleskopik sensörler sayesinde ürün,
bedeninize göre uyarlanıyor. Senkronizasyonu akıllı telefon üzerinden gerçekleştiriyorsunuz, yani kol kısmınızı biraz
sıkı ya da göbeğinizi daha rahat bırakmak
istiyorsanız bu mümkün. Her kıyafetin
bedeninize göre kurgulanması ya da
dizayn edilmesi yakın gelecekte tasarım sektöründe özellikle de hazır giyim
alanında yaşanacak olası bir devrimin
işaretçisi…

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi mühendisleri, bugünlerde IKEA’nın
monte edilmesi çetin mobilyalarını robotlar aracılığı ile test ediyor. Bilim Robotics
Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmaya
göre; iki adet donanımlı robotik kol, mağazadan alınan bir STEFAN sandalye seti
hazırlamak üzere programlanabildi. Araştırmacılar, test için üretim bantlarındakilere benzer iki adet robot kolu kullandılar.
Robotlar, 20 dakika gibi bir sürede parçaları rastgele bir düzende koyulan sandalyeyi monte etmeyi başardılar. Robot
kollarının bu işlemleri tamamlayabilmek
için 3D kameraları ve kuvvet sensörlerini
kullandıkları belirtildi. Endüstriyel robotların önceden belirlenmiş hassas ayarlara
sahip oldukları biliniyor. Robot kollarının
IKEA ürünlerini monte edebilmeleri için ise
mühendislerin robotlara kuvvet sensörleri monte etmeleri gerektiği ifade ediliyor.

Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir çanta
şirketi olmak istemeyen İtalyan MEZZI;
tasarım, yenilikçilik ve özgünlük eksenindeki en yeni bir çantadan beklenecek
teknoloji argümanları da vaat ediyor.
Mobil cihaz (iOS ve Android) veya bilgisayar şarjı için bir pil ünitesiyle birlikte gelen
çantalar, aynı zamanda Bluetooth üzerinden telefon sesini yükseltip-kısma fonksiyonu da sunuyor. Tuhaf görünebilir ama
çantanızı fener olarak da kullanabiliyorsunuz. Son derece şık tasarımlara sahip olan
bu çantalar, inovatif özellikleriyle de hedef
kitlesine farklı bir yaşam stili sunuyor.

52 bağlantı noktası MAYIS 2018

İNOVASYON

CANI SIKILAN KEDILERE VR GÖZLÜĞÜ
Evcil hayvanların evde yalnız kaldığında neler
yaptığını, eve yerleştirdiğimiz kameralar sayesinde öğrenebiliyor olsak da ne kadar sıkıldıklarını, ne düşündüklerini tahmin bile edemiyoruz. Evdeki kedinizin sıkılmaması amacıyla
kediler için VR gözlüğü geliştirildi. Beyin izleme,
duygu ölçme, dijital pazarlama ajansı Isobar, yaptığı yeniliklerle tanınıyor. Nörobilim
araştırmalarıyla kullanıcıların sanal gerçeklik içeriğine karşı duygusal tepkilerini ölçen ilk
şirketlerden biri olan Isobar, kısa süre önce
Avustralya’da bulunan Victoria Zoos ile iş birliği
yaparak, günümüzde yaygınlaşmaya başlayan VR gözlüklerini kedilere uyarladı. PVRR
adı verilen cihaz, kedilerin duygularını belirli
uyaranlara karşı izlemek için EEG ve EKG teknolojisini kullanıyor. Metodoloji, kedilerin daha
az renk gördüklerini ancak karanlıkta insanlardan daha iyi gördüklerini kanıtlıyor. Isobar
testleri sadece kedileri değil, kuşlar ve balıklar
üzerinde de aynı etkinin olduğunu söylüyor.
Bıyık zayıflaması ve dokunsal telemetri olarak
adlandırılan yöntemlerle kedilerin bir şeye ne
derece ilgili olduğunu anlayarak, karşılarına ona
göre ilgilenebileceği materyalleri çıkarıyor
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GELMİŞ GEÇMİŞ EN İDDİALI
FORD FOCUS TANITILDI
GELMİŞ GEÇMİŞ EN YENİLİKÇİ, DİNAMİK VE HEYECAN VERİCİ YENİ FORD
FOCUS SAHNEYE ÇIKTI. GELİŞMİŞ DONANIM ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLAN
FOCUS’UN ARTIK ELEKTRİKLİ VERSİYONLARI DA BULUNACAK.

MUHABİR: ERTUĞRUL ARSLAN

Y

eni Ford Focus dördüncü nesli kameraların karşısına çıktı. Öncelikle
Hatchback, Active ve Estate modellerinin ilk resmi görselleri paylaşılırken ülkemiz gibi pazarları da fazlasıyla ilgilendiren Sedan gövde tipi henüz
sahneye çıkmadı. VW Golf ile daha dişli şekilde rekabet etmesi planlanan
model, sonbahar aylarından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. One Ford
stratejisiyle tüm pazarlarda aynı motor ve donanım seçenekleriyle satılacak
yeni Focus’un hibrit ve elektrikli versiyonları 2019’dan itibaren tanıtılacak.
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EKONOMİK MOTORLAR
Ödüllü EcoBoost benzinli ve 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilen yeni
tasarım EcoBlue dizel motorları yüksek performans sunarken yüzde 10’a varan
yakıt tüketimi iyileştirmesi sağlıyor. Yeni Ford Focus’ta motor ve şanzıman seçenekleri, 6 yıl üst üste sınıfının en iyi motoru ödülüne sahip 1.0l EcoBoost ve yeni
1.5l Ecoboost motoru içeriyor. Benzinli motorlara ek olarak Yeni 1.5 litre EcoBlue
ve 2.0 litre EcoBlue dizel motorlar 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte sunulacak.

OTOMOBİL

YENİ VERSİYONDA
DİZEL MOTOR
TARİHE KARIŞTI
Toyota’nın tüm dünyada sınıf lideri modeli SUV’u RAV 4 yenilendi. 5.
Nesilde çevreci nedenlerle dizel motoru kaldıran araç önümüzdeki
yıldan itibaren satışa sunulacak.
Öncüsü olduğu SUV segmentinde 2017 yılını 800 bin 607 adetlik
satışla “Dünyanın en çok tercih edilen SUV modeli” olarak tamamlayan Toyota RAV4, yeni yüzü ile karşımıza çıktı. Dünya tanıtımı New
York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen 5’nci nesil RAV4,
Toyota’nın Yeni Global Mimari Platformunda (TNGA) üretildi.
Zorlu arazi şartlarının yanında tam bir şehir otomobili de olan yeni
nesil RAV4, motor performansı, yol tutuşu, güvenlik ve sürüş keyfi
anlamında önemli yenilikler sunuyor. Yeni RAV4’te sağlamlık hissi
veren özgün tasarım detayları da duyulara dokunan kalite yaklaşımını
sergiliyor. Yeni Toyota RAV4’ün Avrupa prömiyeri ise 2019 yılının ilk
çeyreğinde yapılacak.
GÜÇLÜ BİR GÖRÜNÜM
Yeni RAV4’ün tasarımı, dünyanın en çok tercih edilen SUV’una şimdi
çok daha güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yerden yüksekliği artırılan ve
daha da genişleyen yeni RAV4’ün sağlam duruşu hemen göze çarpıyor. Tasarım dilini “her yere git” şeklinde oluşturarak kullanıcısını adeta
eğlence ve maceraya davet eden RAV4, şehir yollarında olduğu kadar
şehrin dışında hobilerinin peşinden koşanlara seslenerek hayatın tadını
çıkartmayı seven genç ailelerin beklentilerini karşılıyor. Bagaj hacminin
artmasının yanında katlanan arka koltuklar, çift katlı bagaj zemini ve
yanlara konulan eşya sabitleme fileleriyle fonksiyonelliği geliştirilen yeni
RAV4’ün genişliği 10 mm artırılarak 1855 mm’ye çıkartıldı.
DİZEL MOTOR YOK HİBRİT VAR

İLKLERİN MODELİ OLACAK
Ezber bozan tasarımıyla Ford Focus, teknoloji, konfor, sürüş deneyimi ve büyüyen boyutları ile yeni bir çağ başlatıyor. Avrupa’daki
Ford modellerinde ilk kez kullanılan “Head-up” gösterge, yeni Ford
Focus sürücülerine direksiyonda daha fazla güven verirken; Geliştirilmiş Otomatik Park Sistemi, bir düğmeye basarak tam otomatik
park manevraları yapılmasını sağlıyor. Yeni Ford Focus ile ilk defa
sunulacak özelliklerden olan, Seçilebilir Sürüş Modları, geliştirilmiş
tam bağımsız arka süspansiyon sistemleri ile birlikte yüksek sürüş
konforu sağlayacak. Dinamik ve heyecan verici özellikleriyle öne
çıkan Yeni Focus, yolculuklarınızda bağlantı için FordPass Connect
Entegre Modem, kablosuz şarj bölmesi, 8 inç renkli dokunmatik
ekranlı SYNC 3 ve B&O PLAY ses sistemi sunuyor.

Yeni 5’nci nesil RAV4’te biri hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneği
bulunacak. Bu motorlar geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde mevcut
modele göre hem yakıtı daha verimli kullanacak hem de daha güçlü
olacak. Yeni hibrit 2.5 litrelik motor, daha fazla güç ve daha düşük emisyon sunuyor. Sessiz çalışması ve kendi kendini şarj etmesiyle öne çıkan
hibrit motor seçeneği, RAV4’ü kendi sınıfında özel bir yere konumlandırıyor. Hibrit motorun yanında isteyen müşterilere manuel veya otomatik
şanzımanlı tamamen yeni 2.0 litrelik benzinli motor da sunulacak.
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HYUNDAİ
TUCSON’A
GENÇLİK
AŞISI

Hyundai’nin başarılı SUV’u Tucson, geçirdiği bir dizi estetik yenileme sonrasında daha iddialı hale geldi. Donanım özellikleri de
geliştirilen model yeni büyük bilgi ekranına da kavuştu.

GÜNLÜK
KULLANIMA
EN UYGUN
PORSCHE

Porsche’nin efsanevi modeli 718’in devamı niteliğinde isimleri
güncellenen 718 Cayman ve 718 Boxster, 2 kapılı ve ortadan
motorlu spor otomobil performansını, gündelik hayata taşıyor.
İki modelde de kullanılan 2.0 litre hacimli 4 silindirli turbo motorlar
300 beygir güç üretiyor ve otomobili sıfırdan 100 km/s hıza 4,7
saniyede ulaştırıyor. Otomobilin ayarlanan şasisi, viraj performansını artırıyor. 718 Boxster modeli, Boxster S ve Boxster GTS
versiyonları ile satın alınabiliyor. 718 modellerinin Türkiye fiyatı
114.500 Eurodan başlıyor.

Artık daha sportif ve daha etkileyici olan Tucson, teknolojik donanımlara sahip yeni iç mekanıyla da dikkat çekiyor. Satışa sunulduğu tüm pazarlarda adından sıkça söz ettiren ve başarılı satış
rakamlarına ulaşan Hyundai Tucson, makyajlı versiyonuyla New
York Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Dış ve iç mekanındaki dokunuşlarla Tucson artık çok daha iddialı bir model haline gelirken genişletilmiş özellikleriyle de premium rakiplerine göz dağı vermiş oluyor.
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EN LÜKS
AUDİ
GÜN
SAYIYOR

OPEL’DE
SONBAHAR
RÜZGARI
HIZLI
ESECEK

Dünyada Yılın Lüks Otomobili (World Luxury Car 2018) ödülünü
kazanan Audi’nin amiral gemisi yeni A8, pazara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Audi’nin Neckarsulm fabrikasında üretilen Audi
A8, yılın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak. Özel
malzemelerle, en üst kalitede üretilen otomobilin donanım özellikleri arasında opsiyonel olarak sunulan Audi laser light özellikli HD
Matrix LED farlar, dinamik dört tekerlekten yönlendirme sistemi
ve ayak masajı özelliğine sahip arka koltuk paketi yer alıyor.

Opel, GSi geleneğini sürdürüyor. Insignia GSİ’den sonra küçük
sporcu Corsa GSi de sonbahar aylarından itibaren yollara çıkacak.
Sportif direksiyon simidi, koltukları, sportif süspansiyon ayarları, 18
inç alaşım jantları, özel fren kaliperleriyle araç ilk görüşte ayrılacak.
Büyük hava girişleriyle de dikkat çekecek otomobilde Opel bilgieğlence sistemi IntelliLink de (Apple iOS ve Android) bulunacak.
Küçük sporcuda 1.6 lt 207 beygirlik turbo benzinli ve 1.4 lt turbo 150
beygirlik motorlar kullanılacak. En güçlü versiyonda sıfırdan 100
km/s hıza 8.9 sn7de çıkan otomobil 207 km/s son hıza ulaşacak.
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EN HIZLI
JEEP
SİPARİŞ
TOPLUYOR

590
BEYGİRLİK
TROFEO
ASFALTI
KAZIYACAK
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Jeep, kendi tarihinin gelmiş geçmiş dünyanın en güçlü ve en hızlı
SUV’uyla gövde gösterisi yapıyor. Supercharger beslemeli, 6,2 litre
hacimli, V8 motorla donatılan, 700 beygirlik Jeep Grand Cherokee Trackhawk, performans değerleriyle süper spor otomobillere
meydan okuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan Jeep Grand Cherokee Trackhawk Türkiye’ye özel sipariş üzerine getirilecek. Şimdiden 1 adet sipariş alan Jeep Grand Cherokee
Trackhawk, ülkemiz yollarıyla sonbahar aylarında buluşacak.

Maserati’nin SUV’si Levante’nin en güçlü versiyonu
“Trofeo” gün yüzüne çıktı. Sınırlı sayıda üretilecek
araçta görev alan 3,8 litrelik çift turbo beslemeli
benzinli V8 motor 590 beygir güç ve 730 Nm tork
üretirken, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor. Modele özgü karbon fiber detayları ve
Corsa sürüş moduyla dikkat çeken Maserati Levante
Trofeo, 2019’dan itibaren sipariş üzerine ülkemizde
de satın alınabilecek.

OTOMOBİL

390
BEYGİRLİK
MERCEDES
C SERİSİ

Mercedes-Benz 2018 New York Uluslararası Otomobil
Fuarı’nda Mercedes-AMG C-Serisi dünya tanıtımını New
York’ta yapıyor. C 43 4MATIC Sedan ve Estate modellerinden
sonra Coupé ve Cabriolet modelleri de kapsamlı bir şekilde
yeniden ele aldı. Çift çıtalı AMG ön ızgara, güçlü ve karakteristik hatlara sahip ön tampon ve yuvarlak çift egzoz çıkışlarına
sahip yeni arka tampon ortak özellikler olarak dikkat çekiyor.

İKİ SAAT
ŞARJA 200
KM MENZİL
SUNACAK

Vespa, geleceğin ulaşım çözümlerini günümüze kadar taşıyor.
Yılın sonunda üretimine başlanması hedeflenen Vespa Elettrica,
sadece 4 saatte sarj edilebilirken, tek şarjda 100 km menzil vaat
ediyor. Hibrit güç ünitesine sahip olacak Vespa Elettrica X modelindeyse menzil 200 km’ye kadar ulaşıyor. 4.3 inç boyutundaki
gösterge tablosuyla dikkat çeken Vespa Elettrica, elektrikli olan
motoruyla çevreci olduğu kadar, sessiz ve ekonomik bir ulaşım
deneyimi de sunuyor. Vespa Multimedya Platformu ile motosikletle verilere akıllı telefonlar üzerinden de erişim imkânı tanınıyor.
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MUUD, SAHNE PROJESİ İLE
GELECEĞİN MÜZİSYENLERİNİ
KEŞFEDİYOR
TÜRK TELEKOM’UN DİJİTAL MÜZİK PLATFORMU MUUD, GENÇ MÜZİSYENLERİ
“MUUD SAHNE”YE DAVET EDİYOR. MUUD SAHNE TÜRK TELEKOM AMATÖR
MÜZİSYENLERİN SESLERİNİ GENİŞ KİTLELERE DUYURMASINA OLANAK SAĞLIYOR.

T

ürk Telekom’un ‘Muud’una göre özgürce
müzik’ deneyimi sunan dijital müzik
platformu Muud, genç müzisyenleri “Muud
Sahne”ye davet ediyor. Muud Sahne ile
oyunlaştırma kurgulu ilk online müzik yarışmasını hayata geçiren Türk Telekom amatör
müzisyenlerin seslerini geniş kitlelere duyurmasına olanak sağlıyor.
Muud kullanıcılarının, Muud mobil uygulaması üzerinden verecekleri oylar sonrası
yarışmayı kazanan müzisyen, albüm ve klip
ile ödüllendirilecek.
Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un dijital müzik
platformu Muud, müzik dünyasına profesyonel söz yazarları, besteci ve yorumcular kazandıracağı Muud Sahne projesini
hayata geçirdi. Muud Sahne ile amatör
sanatçılar dijital müzik platformu Muud’a
eklenerek kitlelerle buluşuyor ve seslerini
duyurma şansı buluyor.
Oyunlaştırma kurgusu ile geliştirilen ilk
online müzik yarışması olan Muud Sahne
için başvurular başladı. Yarışmaya katılmak
isteyen amatör müzisyenler, Muud’a ücretsiz üye olduktan sonra 6 Mayıs’a kadar
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KAZANANA ALBÜM VE KLİP DESTEĞİ

www.muud.com.tr/sahne adresi üzerinden
başvurularını yapabilecek. Müzisyenler
linkte yer alan ‘Hemen Başvur’ butonu ile
erişecekleri başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra şarkılarını yükleyebilecek
ve isimlerini milyonlara duyurabilecek.
Müzisyenler, kendi yazdıkları söz ve bestelerin yanı sıra başka bir sanatçının eserlerini
seslendirdikleri yorumlarını da Muud Sahne
platformuna yükleyebilecek. Başvuru sürecinin ve editöryal incelemelerin tamamlanarak uygunluğu onaylanan eserlerin Muud
mobil uygulaması Sahne bölümüne eklenmesinin ardından Muud Sahne yarışması 11
Mayıs’ta resmi olarak başlayacak. Beğendikleri yarışmacılara destek olmak isteyen
kişiler ise Muud mobil uygulamasını akıllı
cihazlarına indirip ücretsiz olarak üye olduktan sonra beğendikleri sanatçıları oylamaya
başlayabilecekler.

Türk Telekom, Muud Sahne’ye katılımı onaylanarak yarışmaya başlayan tüm müzisyenlerin meslek birliklerine kaydının yapılmasını
sağlayacak ve profesyonel hayata adım atmalarına olanak tanıyacak. Yarışmanın birincisi
albüm ve klip ile ödüllendirilirken oy vermek için
oyuna dahil olan katılımcılar da kulaklık, Bluetooth hoparlör, imzalı albüm, sosyal medyadan
teşekkür gibi çeşitli ödüller kazanacak.
ESERLER MUUD TARAFINDAN KONTROL
EDİLİYOR
Yarışma kapsamında yarışmaya katılan
amatör müzisyenlerin bilgileri ve yükledikleri
şarkılar 6 Mayıs-10 Mayıs tarihleri arasında
Muud editör ekibi tarafından incelenecek. Söz ve bestesi kendisine ait eserleri
yorumlayan kullanıcıların başvuruları incelenerek gerekli lisans kontrollerinin ardından
herhangi bir engel bulunmaması durumunda
yayımlanacak. Başka bir sanatçının eserini
yorumlayarak Muud Sahne’ye yükleyen
kullanıcıların başvuruları da değerlendirildikten ve eserin söz ve bestecisinin onay vermesi durumunda Muud’da yayımlanacak.

SEKTÖRDEN

Türk Telekom, Muud Sahne’ye katılımı onaylanarak yarışmaya başlayan tüm
müzisyenlerin meslek birliklerine kaydının yapılmasını sağlayacak ve profesyonel
hayata adım atmalarına olanak tanıyacak.
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VODAFONE,
E-SPORA
DESTEK VERİYOR
ESL TARAFINDAN DÜZENLENEN INTEL
EXTREME MASTERS, ESL ONE VE ESL PRO
LEAGUE ETKINLIKLERINE SPONSOR OLACAK OLAN VODAFONE GRUBU, “ERKEK
EGEMEN” BIR SPOR DALI OLARAK BILINEN
E-SPOR ALANINDA KADIN KATILIMINI TEŞVIK EDEN GIRIŞIMLERE DESTEK VERECEK.

V

odafone Grubu, Türkiye’de de son bir yıldır destek verdiği
e-spor alanında dünyanın en büyük şirketi ESL’in “Premium
İş Ortağı” oldu. ESL tarafından düzenlenen Intel Extreme Masters,
ESL One ve ESL Pro League etkinliklerine sponsor olacak olan
Vodafone Grubu, bugüne kadar “erkek egemen” bir spor dalı olarak
bilinen e-spor alanında çeşitliliği ve kadın katılımını teşvik eden bir
dizi girişime de destek verecek.
Dünyanın lider telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone, Türkiye’de gençlik markası Vodafone FreeZone çatısı altında bir yıl önce
adım attığı e-spor pazarına desteğini uluslararası boyuta taşıyor.
Dünyanın en büyük espor şirketi ESL’in “Premium İş Ortağı” olan
Vodafone Grubu, ESL tarafından düzenlenen Intel Extreme Masters,
ESL One ve ESL Pro League etkinliklerine sponsor olacak.
YENI 5G TEKNOLOJILERININ ÖNÜNÜ AÇACAK
Vodafone Grubu, ESL işbirliğiyle, faaliyet gösterdiği 25 ülkede e-spor
oyuncularını ve hayranlarını bir araya getirecek. Vodafone, bu ülkelerde, 104 milyonu 4G müşterisi olmak üzere 500 milyonu aşkın
mobil müşteriye ve 19 milyonu aşkın sabit genişbant müşterisine
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Vodafone FreeZone, her
ay sürpriz hediyelerle
oyunculara farklı deneyimler
yaşatıyor. Vodafone,
Türkiye’de önümüzdeki
5 yılda e-spora toplam
30 milyon TL’lik destek
vermeyi hedefliyor.
hizmet veriyor. Vodafone-ESL işbirliği, oyun pazarında bir dönüşüm
yaratması beklenen yeni 5G teknolojilerinin geliştirilmesi için de bir
fırsat sunacak.
“MÜŞTERILERIMIZ EVDEN VE CEPTEN ESPOR HEYECANI YAŞAYACAK”
Vodafone Grubu’nun ESL ile işbirliğini değerlendiren Vodafone Grubu
Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray, şunları
söyledi:
“İzleyici sayısının hızla arttığı ve yeni teknolojilerle birlikte daha iyi
deneyimlerin sunulduğu bir dönemde, ESL ile böyle bir işbirliğine imza
atmanın ve e-sporda dünyanın en büyük ağlarından birini oluşturacak
olmanın heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın 25 ülkesinde birden müşterilerimize, ESL’in heyecan verici e-spor turnuvalarını gerek evlerinden
gerekse mobil cihazlarından izleme imkânı sunacağız.”
“DAHA GENIŞ BIR KITLEDE ESPOR FARKINDALIĞI YARATACAĞIZ”
Vodafone Grubu ile işbirliği yapmaktan büyük heyecan duyduklarını
belirten ESL CEO’su Ralf Reichert ise şöyle konuştu:
“Çeşitli etkinliklerimizde yeni telekomünikasyon ortağımız olarak
Vodafone ile birlikte çalışacağız. Bu kapsamda, profesyonel oyuncular, taraftarlar ve ESL çalışanları için daha iyi teknolojik koşullar sunmak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve e-spor dünyasında
daha geniş bir kitlede farkındalık yaratmak suretiyle, daha fazla
insanı birbirine bağlama ve e-sporda çeşitliliği teşvik etme imkânı
bulacağız. Bilgi birikimi ve deneyimi ile ESL’e önemli destek verecek

olan Vodafone’un iş ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”
ETKINLIKLER TÜM DÜNYADA CANLI YAYINLANACAK
Vodafone Grubu, ESL ile yapılan işbirliği kapsamında, Mayıs ayında
IEM Sidney (Avustralya) ve ESL One Birmingham (İngiltere), Temmuz ayında ise ESL One Köln (Almanya) etkinliklerine “Premium İş
Ortağı” olarak destek verecek. Etkinliklerin tamamı, dünyanın dört
bir yanından canlı izlenebilecek.
Vodafone’un ESL ile yaptığı sponsorluk anlaşması, “Vodafone View”
canlı yayın hizmeti, içerik ve reklam dağıtımının yanı sıra etkinliklerdeki markalama ve aktivasyon çalışmalarını da içeriyor.
TÜRKIYE’DE E-SPORA 5 YILDA 30 MILYON TL’LIK DESTEK
Vodafone, Türkiye’de de e-spora destek veriyor. Türkiye’de gençlik
markası Vodafone FreeZone çatısı altında geçen yıl BAUSuperMassive eSports takımı ile iş ortaklığı yapan Vodafone, bu yıl da online oyun devi Riot Games ile işbirliğine giderek League of Legends
Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne ismini verdi. Vodafone, bu sponsorlukla
birlikte, yeni “Vodafone FreeZone Gamer Paketleri”ni de pazara
sundu. Vodafone FreeZone’un yeni oyun paketlerinin içinde, internetinden yemeyen YouTube ve Playz faydalarının yanı sıra oyun
pazarında en çok tercih edilen online ödeme platformu ininal kart
üzerinden 10 TL hediye bulunuyor. Vodafone FreeZone ayrıca, her
ay sürpriz hediyelerle oyunculara farklı deneyimler yaşatıyor. Vodafone, Türkiye’de önümüzdeki 5 yılda e-spora toplam 30 milyon TL’lik
destek vermeyi hedefliyor.
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YENİ DEPOLAMA ÜRÜNÜ
ÜST SEGMENT AKILLI AFA
OCEANSTOR DORADO 18000
V3, TELCO SERVİS SAĞLAYICI
FİRMALARDA KRİTİK ÖNEM
TAŞIYAN HİZMETLERE GÖRE
TASARLANDI VE IŞIK HIZINDA
ÇOK GÜÇLÜ BİR VERİ
DENEYİMİ SAĞLIYOR.

O

ceanStor Dorado 18000 V3, geleneksel
depolama ürünleriyle karşılaştırıldığında, performansından ödün vermeden veri
tekilleştirmeyi ve sıkıştırmayı destekliyor.
Ürün, müşterilerin yatırımları azaltmasına ve
daha yüksek yatırım getirisi (ROI) elde edilmesine yardımcı olurken, veri azaltım oranını
garanti ederek 10 kat yüksek performans
sunuyor. OceanStor Dorado 18000 V3, maliyetlerin azaltılmasını ve yüzde 75’e varan
oranlarda tasarruf elde edilmesini sağlıyor.
Daha iyi hizmet için yenilikçi çözümler IoT,
bulut, AI ve diğer yeni geliştirilmiş teknolojilerin
fırsatlar ve zorluklar beraberinde getirdiğini
belirten Huawei’in IT Ürün Hattı Başkan Yardımcısı Joy Huang, “Telco servis sağlayıcılar daha
iyi hizmet deneyimi sağlamak istiyor ve bu
nedenle veri yönetimi giderek çok daha önemli
hale geliyor. Üst segment akıllı AFA OceanStor Dorado 18000 V3, telco servis sağlayıcı
firmalarda kritik önem taşıyan hizmetlere göre
tasarlandı ve ışık hızında çok güçlü bir veri
deneyimi sağlıyor. Huawei Storage, daima sınırların ötesine geçerek, tümüyle flash, tümüyle
bulut ve tümüyle akıllı veri depolama çağının
öncüsü olmaya kararlıdır.” dedi.
OCEANSTOR DORADO 18000 V3 BENZERSİZ AVANTAJLAR SAĞLIYOR
OceanStor Dorado 18000 V3, işletmelerin
aşırı yüklü, kritik önem taşıyan hizmet sistemleri için tasarlandı. Yeni ürün, flash tabanlı
bir işletim sistemi sayesinde flash depolama
potansiyelinin tamamından yararlanabiliyor.
Huawei patentli flash yonga setleri ve FlashLink
algoritması, Dorado 18000 V3’ün 0,5 milisaniye
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sabit gecikme ile maksimum 7 milyon IOPS
sunmasını sağlıyor. Yeni model, önceki nesillerle
karşılaştırıldığında iki kat daha fazla performans
sağlıyor ve tümüyle flash depolama pazarında
üstünlüğü ele geçiriyor. OceanStor Dorado
18000 V3, ısı dağılım imkanını 500 kat arttırıyor
ve SSD’lerin süresini yüzde 20 uzatmak için
SSD’lerde grafen dağılım teknolojisi (GDT) ve
dinamik ısı dengeleme algoritmasını kullanan en
son Flash-Ice teknolojisinden yararlanıyor. Işık
hızında ve çok sağlam olan OceanStor Dorado
18000 V3, çevrimiçi gerçek zamanlı faturalandırma, CRM ve ERP gibi Telco servis sağlayıcılar
temel hizmet sistemlerini taşımak için büyük
kolaylık sunuyor.
VERİ DENEYİMİ ARTIYOR
Huawei Storage, kurum içinde ve dışında sağlıklı
bir veri deneyimi sağlamayı taahhüt ediyor.
Hizmet Olarak Depolama (STaaS) çözümü,
müşterilerin uygulamalarının esnek bir şekilde
kurulumuna olanak tanıyarak verilerin kurum
içi ve dışında serbestçe hareket etmesini ve bir
bütün olarak yönetilmesini destekliyor. Huawei,
müşterilerinin buluta daha fazla hizmet taşımalarına yardımcı olmak için hem kamu hem
de özel bulut seçenekleri sunan dünyanın tek
kurumsal sınıfı depolama sağlayıcısı olarak,
Dedicated Enterprise Storage Service (DESS)
sağlamak amacıyla bulut yeteneklerini ve
kurumsal depolama teknolojilerini birleştiriyor.
Böylelikle, hayati öneme sahip hizmetlerin
herhangi bir değişikliğe gerek duyulmadan
buluta taşınmasını sağlayan ilk kuruluş olmayı
amaçlıyor. Bu, kurum içinde ve dışında sağlıklı bir
depolama performansı ve güvenilirlik sağlıyor.

MAYIS 2018 bağlantı noktası 65

BULMACA HAZIRLAYAN: EYYÜP CEYLAN

Ağız tadı

Demeç,
bildiri

Ata erki

Veri

Bir değer yaratan
emek
Bir tür sıkıştırılmış
dosya uzantısı

Öz nitelik
(mec.)

Bir varsayımı
kanıtlama işlemi

En küçük topçu
birliği

Mütebasbıs

Bir çeşit gülme
efekti

Birlik anlamı
katan söz

İlave

Kas

Dogma

Sahiplik

Resimde
gördüğünüz,
Ülkemizin
ulaştırmada
gözde aracı
Bezginlik
anlatan söz
Bir binek hayvanı

Çözümlemeli
Kabaca seslenme

İlgili

Bir nota

Gök
Kök veya soy
bakımından

İnce ses

seyrek görülen

Böle
Beyaz

Başlık

Kilometre
(ksc.)

Bir işi yapma,
yerine getirme

Türk Satandartları
Enstitüsü (ksc.)
Altın
elementinin
simgesi

İstenilen, aranılan

Anlayışsız, ahmak

Satrançta
L biçiminde
hareket
edebilen taş

Kötü karşıtı
Örümcek vb.
hayvanların
salgılarıyla
oluşturdukları
örgü

Düzenli ordu
dışısilahlı küçük
birlik

Tümör

Lityum'un simgesi

Verme, ödeme
Kayınbirader

Tavırları
hoş olan, nazlı

Siyasi
çekişmelerin
geçtiği yer
(mec.)

Tasvip
Un sofrası

Mağara
Hazır

Yön işareti

Fecir

Yapım

Yahut
Mevcut

Deride
gözenekten çıkan
renksiz sıvı

Sert, kalın,
tok ses
Mısır'ın plakası
İsim

Sıradan
İlgili
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