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ASELSAN ANA YÜKLENİCİLİĞİNDE NETAŞ VE ARGELA’NIN KATKILARIYLA TÜRK MÜHENDİSLER 
TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN İLK MİLLİ BAZ İSTASYONU ULAK, ARTIK GÖREVE HAZIR. 

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ BAZ İSTASYONU ULAK’TAN İLK GÖRÜŞME, İKİ YERLİ BAZ İSTASYONUNUN 
TURKCELL ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN BİRBİRİNE BAĞLANMASIYLA SAĞLANDI.
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SOSYAL MEDYA

5 NİSAN’DA İLK FAZ OLAN 
150 YERLİ BAZ İSTASYONU 
YÜKLENİCİLERE TESLİM EDİLECEK. 
BÖYLECE TÜRKİYE, DÜNYADA BAZ 
İSTASYONU ÜRETEN 5 ÜLKEDEN 
BİRİ HALİNE GELECEK.
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T ürkiye'nin, tasarımı tamamen yerli ve milli 
baz istasyonu ULAK’ın görücüye çıkmasına 

sayılı günler kaldı. Bilindiği gibi baz istasyonu ULAK, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 
desteğiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın 
koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, 
Netaş ile Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler 
tarafından geliştirildi. 

15 Nisan’da ilk faz olan 150 yerli baz istasyonu 
yüklenicilere teslim edilecek. Böylece Türkiye, dünyada 
baz istasyonu üreten 5 ülkeden biri haline gelecek. 
Beraberinde ülkenin haberleşme sistemini daha 
güvenli hale getirecek. Bu sayede Türkiye;  teknolojiyi 
sadece alan ve kullanan değil, tasarlayan üreten ve 
ihraç eden ülkeler arasındaki yerini de alacak. 

ULAK, farklı sahada yapılan 11 testten de 
başarıyla geçti. Yerli baz istasyonumuz ilk etapta 
nerelerde kullanılacak? sorusunun cevabını Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
“Evrensel Hizmet Fonu kapsamında kırsal kesimde 
kullanılacak.” sözleriyle veriyor. Yaklaşık bin 80 
ULAK baz istasyonunun üretimi ayda ortalama 150 
adet olacak şekilde 2019’a kadar gerçekleştirilecek. 
Şimdiden yerli baz istasyonumuz hayırlı olsun. 

Hoşçakalın.
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YERLİ BAZ İSTASYONU “ULAK” 
NİSAN”DA SAHNEYE ÇIKIYOR



Türkiye’nin
en geniş 4.5G 
kapsaması

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

Gelecek heyecan verici. 

Hazır mısın?

Vodafone
güvenle
kapsar
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10. UIC DÜNYA YÜKSEK 
HIZLI DEMİRYOLU KONGRESİ 
TÜRKİYE’DE

GÜVENLİ KOLTUK ÇOCUĞUNUZU
HAYATA BAĞLAR

SOSYAL MEDYADA 
BUNLARI PAYLAŞMAYIN! 

10. UIC DÜNYA YÜKSEK HIZLI DEMİR-
YOLU KONGRESİ, BU YILIN MAYIS 
AYINDA ANKARA’DA GERÇEKLEŞ-
TİRİLECEK. KONGRE, BUGÜNÜN VE 
YARININ DEMİRYOLLARINI HAZIRLA-
MAKLA GÖREVLİ KARAR ALICILAR VE 
TEMEL AKTÖRLERİ BULUŞTURACAK.

BEBEKLİ AİLELER İÇİN ARABA ARTIK 
NEREDEYSE ŞART. EBEVEYNLER, 

SEYAHAT SIRASINDA MİNİKLER İÇİN 
ÜRETİLEN OTO KOLTUĞUNU TERCİH 

ETMEK ZORUNDA. PEKİ, KAZALAR 
SIRASINDA BEBEKLERİN HAYATINI 
KURTARAN OTO KOLTUKLARIYLA 

İLGİLİ ANNE BABALARIN YETERİNCE 
BİLGİSİ VAR MI? EĞER ÇOCUĞUNUZLA 

GÜVENLİ BİR SEYAHAT GEÇİRMEK İSTİ-
YORSANIZ BEBEK OTO KOLTUĞUYLA 

İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER VAR.

SOSYAL MEDYANIN POPÜLARİTESİNİN 
HER GEÇEN GÜN ARTMASI TÜKETİCİ GİZ-
LİLİĞİNİ HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA 
RİSK ALTINA SOKUYOR. BAZI SOSYAL 
MEDYA KULLANICILARI; KONUMLARINI, 
TATİL FOTOĞRAFLARINI, UÇAK BİLETLERİNİ 
SOSYAL MECRALARDAN PAYLAŞMAKTAN 
RAHATSIZLIK DUYMUYOR. ANCAK PAY-
LAŞILAN BİLGİLERİN KİMLİK HIRSIZLIĞI VE 
DOLANDIRICILIK İÇİN KULLANILABİLME 
İHTİMALİNİ DİKKATE ALMAK GEREKİYOR.

ASELSAN ANA YÜKLENİCİLİĞİNDE NETAŞ VE ARGELA’NIN 
KATKILARIYLA TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN 
İLK MİLLİ BAZ İSTASYONU ULAK ARTIK GÖREVE HAZIR. TÜRKİYE’NİN 
İLK YERLİ BAZ İSTASYONU ULAK’TAN İLK GÖRÜŞME, İKİ YERLİ 
BAZ İSTASYONUNUN TURKCELL ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN BİRBİRİNE 
BAĞLANMASIYLA SAĞLANDI.
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DOĞRU İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMASI SEÇMENİN 7 PÜF NOKTASI 
GELİŞEN TEKNOLOJİLERLE BİRLİKTE ŞİİRKETLER İHTİYAÇ DUYDUKLARI VERİLERE DAHA KOLAY ERİŞEBİLİYORLAR. ŞİRKETLERİN 
BÜYÜMESİNE PARALEL OLARAK SAHİP OLDUĞU VE YÖNETMESİ GEREKEN VERİLER ARTARKEN, BUNLARIN YÖNETİMİ DE DOĞRU 
ORANTILI OLARAK ZORLAŞIYOR. 

ÜNLÜLERİN
YAZARLIK MERAKI

TEKNOLOJİ SİZİ                       
SAĞIR ETMESİN!

YEPYENİ KONFOR 
ALANLARINA HAZIR MISINIZ?

FİLİZ AKIN, NİL KARAİBRAHİMGİL, 
GÜLBEN ERGEN, MUSTAFA ALABORA, 
PINAR ALTUĞ, YEŞİM CEREN BOZOĞLU, 
ESRA EROL… İSİMLERİN ORTAK ÖZEL-
LİĞİ SADECE ÜNLÜ OLMALARI DEĞİL. 
KİMİ HAYAT HİKÂYESİNİ KİMİ DE DENE-
YİMLERİNİ YAZDIKLARI KİTAPLARLA 
PAYLAŞIYOR. 

İNSAN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN 
TEKNOLOJİNİN YAVAŞ YAVAŞ BİZİ 
SAĞIR ETTİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ? 
GELİŞEN TEKNOLOJİYE BAĞLI OLA-
RAK GİDEREK YAYGINLAŞAN İŞİTME 
KAYBI, TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKDİR-
DE ZAMANLA TEDAVİSİ GÜÇLEŞEN 
“ANLAMA KAYBINA” NEDEN OLUYOR.

ULAŞTIRMADAN LOJİSTİĞE, OTOMOTİV-
DEN İNŞAATA KADAR PEK ÇOK SEKTÖRÜ 
ETKİSİ ALTINA ALAN DÖNÜŞÜM RÜZGA-
RI, YENİ ÜRETİM MODELLERİ VE İNOVATİF 
İŞ PLANLARIYLA HEDEF KİTLESİNE 
YAŞAMI KOLAYLAŞTIRMANIN ÇOK DAHA 
ÖTESİNE GEÇEN KONFOR ALANLARI 
VAAT EDİYOR.
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ÜNLÜLERLE 
İLETİŞİM İNOVASYONSAĞLIK
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ÇİFTÇİLERDEN ROBOTLU ÖNLEM

Japonya’da çiftçiler mahsullerini korumak için hay-
vanlardan yararlanmak yerine robot kurtları kullanı-
yor. Tarlalara saldıran hayvanları korumak için 
kullanılan robot kurtlar güneş enerjisi ile şarj oluyor 
ve saatlerce bölgede görev alabiliyor. Robot kurtla-
rın tanesi 5 bin dolardan satılıyor.
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WHATSAPP CASUSLUK UYGULAMASI APPLE TARAFINDAN YASAKLANDI

WhatsApp’ta arkadaşlarınız yeni bir uygulama ile sizi izliyor olabilir. Arkadaşlarınız Chatwatch adlı 
uygulamayla konuştuğunuz kişilerin tüm WhatsApp etkinliklerini takip edebilir. Uygulama, App 
Store’da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı.

RÜYA GERÇEK OLDU! UÇAN 
OTOMOBİLLER 2019’DA GELİYOR

Dünyanın ilk uçan otomobili olan ve Cenevre 
Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan PAL-V için 
ön siparişler başladı. PAL-V’den yapılan açıkla-
mada, son kalan güvenlik sertifikalarının alın-
masının ardından ilk teslimatın 2019 yılında 
yapılacağı belirtildi. Araç karada 160 km hıza 
ulaşabilirken, havada 179 km hıza kadar çıkabi-
lecek. Aracın yol modundan uçuş moduna 
geçmesi ise bir tuşla gerçekleşecek.

ÇİN, BİN KİLOMETRE HIZA 
ULAŞACAK TREN ÜRETECEK

Çin›in Jiaotong Üniversitesi, ultra yüksek hızlı 
bir tren için 45 metrelik bir test döngüsü inşa 

etti. Manyetik kaldırma teknolojisine sahip 
olan ve raydan 20 milimetre yükselerek raya 
değmeyecek olan maglev tren, saatte 1000 
km hıza çıkacak. Sichuan merkezli üniversi-

tede testleri süren maglev tren projesi başa-
rılı olursa, dünyanın mevcut en hızlı maglev 

treni rekoru da kırılmış olacak.
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İLK ROBOT DOKTOR GÖREVE 
BAŞLADI

Görünüş olarak insana hayli yakın duran, iri mavi 
gözleri ve kalıcı gülümsemesiyle sempati uyandıran 
Asistan Doktor Al, diğer doktorların yazdığı reçete-
leri ve semptom tanılarını da belleğinde muhafaza 
edebiliyor. Çin’de, çocuk ve yaşlı gündüz bakım 
evleri ve anaokullarında çalıştırılan birçok robot 
bulunsa da Asistan Doktor Al, tıp sınavını geçerek 
doktorluk yapan ilk robot olma özelliğini taşıyor.

ÇİZİLMEYEN                                              
İPHONE X KILIFI ÜRETİLDİ

Çizilmeyen iPhone X kılıfı, 3000 gramlık yüke bile 
dayanıklı koruyucu filme sahip. Yağlanmaya ve par-
mak izine dayanıklılığı da bulunan kılıfın şok direnci 
de mevcut. Ayrıca telefonun her yerini çevreleyen 
yüzde 100 koruma da sağlanıyor.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI 
DÜŞTÜ

ABD’de yapılan bir araştırma, 18-24 yaş ara-
sındaki gençlerin “Sosyal medyadan kurtul-

manın yollarını aradığını” ortaya koydu. 
Araştırma kuruluşu Origin’in yaptığı ankete 

katılan yaklaşık 1200 gencin yüzde 41’i, sos-
yal medyada “Gereğinden fazla zaman har-

cadığını” düşünüyor. Araştırma kuruluşu 
Nielsel’in verilerine göre, kullanıcıların 

Facebook’ta kalış süresi geçen yıl yüzde 24 
azaldı. Instagram’da harcanan süre ise aynı 

dönemde yüzde 9 düştü.
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CEP TELEFONU KANSER YAPIYOR MU?

NTP/Ulusal Toksikoloji Programı tarafından, cep telefonlarından yayılan radyasyonun insan sağlığı 
üstündeki etkisini ölçen araştırmanın sonuçları yayınlandı. NTP’nin son çalışmalarında fareler; cep 
telefonu ve mikrodalga fırınlardan yayılan tipte radyo frekansı radyasyonuna maruz kaldı. Radyasyona 
maruz kalan farelerin, radyasyon almayan diğer farelere sağlık açısından bir farkı olmadığı, hatta bazı-
larının ise daha uzun yaşadığı gözlendi.



GOOGLE URL KISALTMA SERVİSİ GOO.GL’Yİ KAPATIYOR

İnternetteki dönüşüm, Google’ın servisini de etkiledi. İnternet devi, 13 Nisan’dan itibaren goo.gl ser-
visinin yerini Firebase Dinamik Bağlantılar’ın (FDL) alacağını açıkladı. Yeni akıllı URL’ler sayesinde kul-

lanıcılar iOS, Android ve web üzerinde rahatlıkla bağlantı paylaşımı gerçekleştirebilecek.
Bu kapsamda, 13 Nisan’dan sonra goo.gl üzerinde URL kısaltmak mümkün olmayacak. 

Ancak mevcut kullanıcılar önümüzdeki 1 yıl boyunca goo.gl konsolu üzerinden kısaltılmış 
bağlantılarını yönetebilecek.

APPLE MUSİC’E VİDEO KLİPLER 
İÇİN ÖZEL BÖLÜM EKLENDİ

Apple yeni yayınladığı iOS 11.3 güncellemesinin 
bir parçası olarak, Apple Music’te müzik video-

ları için özel bir bölüm açıyor. Aslında video klip-
ler uzun zamandır Apple’ın müzik servisinin bir 

parçasıydı. Ancak yeni sürümle birlikte video 
kliplerine, Müzik uygulamasında bulunan Göz 

At sekmesinin içinden erişilebiliyor.
Koleksiyon yaklaşımının da Apple Music’i en iyi 

müzik klibi izleme deneyimlerinden bir tanesini 
sunar hâle getirdiği belirtiliyor.

XİAOMİ’DEN AKILLI DİKİZ AYNASI

Akıllınan ürünler kervanına dikiz aynaları da 
katıldı. Xiaomi, ‘Xiaomi Mi Smart  RearView’ 

isimli akıllı dikiz aynası modelini tanıttı. 6.86 inç 
büyüklüğünde 1280x480p dokunmatik bir 

ekrana sahip olan Xiaomi Mi Smart RearView, 
sadece siyah renk seçeneğine sahip.

Aerospace alüminyum malzeme kullanılarak 
üretilen akıllı dikiz aynası, düşük ışıkta bile 

çalışmasına imkan sağlayan Sony IMX291 sen-
sörlü bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Söz 

konusu kamera 150 derecelik geniş açıya ve 
f/1.8 diyafram açıklığı ile de dikkat çekiyor.

999 Yuan fiyat etiketine sahip olan (yaklaşık 650 
TL) akıllı dikiz aynası 3 Nisan’da satışa sunulacak.

INSİGHT, MARS’TA 
4,5 MİLYAR YILDIR NELER 

YAŞANDIĞINI ARAŞTIRACAK

Yaklaşık iki sene önce fırlatılması beklenen 
ancak sürenin sürekli ertelendiği InSight, artık 
yola çıkmaya hazır. Aracın fırlatılma tarihi daha 

önce 5 Mayıs ile 8 Haziran arasında bir gün 
olarak belirlenmişti. InSight’ın görevi ise NASA’lı 

bilim insanlarına göre ‘Kızıl gezegene dair 4,5 
milyar yıllık bir ‘check-up’ yapmak. Aslında 

InSight’ın üç ana görevi var; gezegenin sıcaklı-
ğını ölçmek, boyutunu hesaplamak ve geze-

gende gerçekleşen depremleri araştırmak.
828 milyon dolara mal olan InSight, gezegene 

26 Kasım 2018’de varacak.
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Ç oğu zaman bir mobil oyunu oynamayı çok istemiş ancak 
indirmek konusunda tereddüte düşmüşüzdür. Ya da 

oyunu indirmeye niyetlenmiş, ancak karşımıza çıkan birçok 
adım nedeniyle vazgeçmişizdir. İşte Google Play Instant bu 
durumların önüne geçmeyi planlıyor. 
Google’ın 2017 yılında faaliyete geçirdiği Android Instant Apps, 
kullanıcıların Android uygulamalarını indirmeden denemeleri-
ne imkan sağlamıştı. Google Play Instant ile şimdi de indirme 
yapmadan, Android oyunlarını deneyebileceksiniz.

HIZLI BİÇİMDE ERİŞİLEBİLİR İÇERİKLER KONU-
SUNDA SON YILLARDA ÖNEMLİ BİR ATILIM İÇE-
RİSİNDE OLAN GOOGLE, GOOGLE PLAY INSTANT 
İLE İNDİRME YAPMADAN, ANDROİD OYUNLARINI 
DENEME İMKANI SUNUYOR.
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GOOGLE PLAY
INSTANT İLE ÖNCE 
DENE SONRA İNDİR

HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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Google, oyun geliştiricilerinin merakla beklediği GDC 2018’de 
bir oturum düzenleyerek, Google Play Instant’ın duyurusunu 
gerçekleştirdi. 
Ancak burada belirtmek gerekir ki Google Play Instant içinde 
sunulacak oyun deneyimleri, oyunun tamamını yansıtma-
yacak. Bunlardan bazıları sadece öğretici nitelikteki parçalar 
olurken, bazen de bir seviyenin tamamı olabilecek. Bazı oyun-
larda robota karşı oyun deneyimi de sunulacak. 
Google Play Instant’ın kıdemli proje yöneticisi Jonathan Karmel’e 
göre; Google Play Instant ile oyunun tamamı sunulmayacak 
ancak oyun deneyiminin tamamı kullanıcıya yansıtılacak.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILABİLECEK

Google Play Instant oyunları Play Store ile de sınırlı olmaya-
cak. Oynanabilir oyunlara sosyal medya paylaşımları veya 
reklamlar içinden de erişilebilecek. Google, bu gibi ortamları 
uygulama yüklemeleri için uzun zamandır kullanıyordu.
Geliştiricilere oyunlarına daha fazla kullanıcı erişimi sağlamak, 
Google Play Instant’ın temel fikrini oluşturuyor. Karmel, daha 
şimdiden edinmelerde artış görmeye başladıklarını, bir oyunu 
indirmekten vazgeçenlerin, yine de oyunu oynama fırsatı 
bulabildiklerini söylüyor.
Google Play Instant, şimdilik sadece sekiz geliştiriciyle, kapalı 
beta formunda tutuluyor. Google, bu süreçte oyun yapımcılarının 
anında erişilebilir oyun deneyimi oluşturmaları için gerekli olan 
araçları geliştirmek için çalışıyor. Google, Google Play Instant’ı bu 
yılın ilerleyen zamanlarında faaliyete geçirmeyi amaçlıyor.
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GOOGLE PLAY INSTANT OYUNLARI        
PLAY STORE İLE DE SINIRLI OLMAYACAK. 
OYNANABİLİR OYUNLARA SOSYAL 
MEDYA PAYLAŞIMLARI VEYA REKLAMLAR 
İÇİNDEN DE ERİŞİLEBİLECEK. GOOGLE, 
BU GİBİ ORTAMLARI UYGULAMA 
YÜKLEMELERİ İÇİN UZUN ZAMANDIR 
KULLANIYORDU.

GOOGLE PLAY INSTANT HANGI OYUNLARDA KULLANILIYOR?

Google Play Instant üzerinden şimdilik; Clash Royale, Words with 
Friends 2, Bubble Witch 3 Saga, Panda Pop, Solitaire, Final Fantasy 
XV: A New Empire ve Mighty Battles gibi oyunlara erişilebiliyor.

NASIL KULLANILIYOR?
Google Play Instant oyunlarına erişmek için, Google Play 
Store’da destekleyen oyunun sayfasına girin. Burada indirme 
butonunun yanında “Şimdi Dene” şeklinde ek bir düğme daha 
olacak. Buna tıklayarak oyunun bir bölümünü oynayabilirsiniz. 
Google Play Instant uygulamasında şimdilik sadece birkaç 
oyun yer alıyor. Ancak Google, hızlı biçimde erişilebilir içerikler 
konusunda son yıllarda önemli bir atılım içerisinde bulunuyor. 
Bu nedenle konseptin hem geliştiriciler hem de kullanıcılar 
tarafında yakın dönemde yoğun talep görmesi bekleniyor.



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

www.theparkhotel.com.tr  I  info@theparkhotel.com.tr
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

ASELSAN ANA YÜKLENİCİLİĞİNDE NETAŞ VE ARGELA’NIN KATKILARIYLA TÜRK MÜHENDİS-
LER TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN İLK MİLLİ BAZ İSTASYONU ULAK ARTIK GÖREVE HAZIR. TÜR-
KİYE’NİN İLK YERLİ BAZ İSTASYONU ULAK’TAN İLK GÖRÜŞME, İKİ YERLİ BAZ İSTASYONUNUN 
TURKCELL ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN BİRBİRİNE BAĞLANMASIYLA SAĞLANDI.

T ürkiye’nin son yıllarda başlattığı millileşme hamlesi, yüksek 
teknolojili kritik ürünleri önceliğe alarak aralıksız şekilde devam 

ediyor. Bu kapsamda atılan son adımlardan biri de LTE-Advanced 
Makrocell Baz İstasyonu (ULAK) oldu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteği, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda ASELSAN ana yüklenici-
liğinde Netaş ve Argela’nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından 
geliştirilen ilk milli baz istasyonu ULAK artık göreve hazır.

YERLİ BAZ İSTASYONU 
“ULAK” GÖREVE HAZIR
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“TESLİMATLAR BAŞLIYOR”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Türkiye’nin ilk yerli ve milli 
baz istasyonunda teslimatların mart ayında 
başladığını belirterek, Evrensel Hizmet Fonu 
kapsamındaki ihale dolayısıyla Turkcell’in 
498, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye 
ortaklığının ise 600 ULAK baz istasyonu 
siparişinin bulunduğunu söyledi.
Arslan, GSM operatörlerinin sahada ULAK 
testlerine katılıp, başarılı bir şekilde tamam-
landığını teyit eden imzaların alındığını anla-
tarak, kırsalda Evrensel Hizmet Fonu kapsa-
mında baz istasyonu kurulmasıyla ilgili daha 
önce çalışma yaptıklarını anımsattı.
Çalışmalar kapsamında bin 799 yerleşim 
yerine yapılan kurulumun, 4,5G seviyesi-
ne getirilmesi konusunda ihaleyi kazanan 
Turkcell tarafından 498 ULAK baz istasyonu 
siparişinin verildiğini dile getiren Arslan, 
ULAK AŞ tarafından söz konusu üretimin 
ağustos ayı içinde tamamlanacağı sözünün 
alındığını söyledi.
Bin 472 yerleşim yerine ise baz istasyonu 
kurulumuna ilişkin ihalenin de Türk Telekom 
ve Vodafone Türkiye tarafından kazanıldığını 
ifade eden Arslan, bu ihale kapsamında da 
yaklaşık 600 ULAK baz istasyonu teslimatı-
nın yapılacağını kaydetti.

“GSM OPERATÖRLERİNE 250’ŞER ULAK 
TESLİMATI YAPILACAK”

Yılın ikinci yarısında ise bahsi geçen 600 
ULAK baz istasyonu yapımının gerçekleş-
tirileceğini belirten Arslan, “Ayrıca her GSM 
operatörümüze bu sene içinde 250 ULAK baz 
istasyonu teslimatı yapılacak.” diye konuştu.

İspanya’daki GSMA Mobil Dünya Kongresi 
2018’de GSM operatörü temsilcilerinin, üreti-
lecek bütün ULAK baz istasyonlarını alacak-
larını söylediklerine dikkati çeken Arslan, söz 
konusu baz istasyonunun üretim kapasitesi-
nin artırılacağını kaydetti.
Arslan, Türkiye’de milli ve yerli ürünlerin 
kullanılacağı bir pazar olduğunu dile getire-
rek, ULAK’ın bunlardan birisi olduğunu, yerli 
anten üretim çalışmalarının da bulunduğunu 
anlattı.
Bakanlık olarak bu tür çalışmalara her türlü 
desteği verdiklerine işaret eden Arslan, 
“Çünkü biliyoruz ki ülkemizde bunları kul-
landıkça, bunlara imkan oluşturdukça belli 
bir tecrübeden sonra bu ürünleri, şirketler 
dışarıya satabilme kabiliyetine sahip olacak.” 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: 
”Evrensel Hizmet Fonu kapsamındaki ihale dolayısıyla Turk-
cell 498, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye ortaklığı ise 600 
ULAK baz istasyonu siparişi verdi.”
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Bu tür iş birliklerinin ve projelerin devam 
etmesinin önem taşıdığını vurgulayan Kılıç, 
ASELSAN gibi kurumların artması ve katma 
değerli ürünlerin üretilmesi yolunda destek-
lerinin süreceğini dile getirdi.
Kılıç, 2023 hedefleri doğrultusunda bütün 
kurumlarla iş birliklerine devam edecekleri-
nin altını çizdi. 
ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken de pro-
jeye sahip çıktıkları için Bakanlığa teşekkür 
ederek, “Operatörlerimiz projenin gelişmesi 
ve olgunlaşması sürecinde çok büyük des-
tek verdiler, onlara da ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum.” dedi.

“ULAK’IN TESTLERİ 11 FARKLI SAHADA 
YAPILDI”

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin 
Balcı ise mobil iletişim teknolojilerinin hayatın 
her alanında yer aldığını ve bu etkileşimin 
artarak devam ettiğini söyledi.
Hayatı kolaylaştıran teknolojilerin, ülke 

değerlendirmesinde bulundu.
Arslan, bu tür çalışmaları hem destekleye-
ceklerini hem de sektörün gelişmesi için şir-
ketlerin önünün açılacağını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE DÜNYADA İLK 5’TE

Tasarımı tamamen yerli olan ULAK ile Türki-
ye, dünyanın baz istasyonu üreten 5 ülkesin-
den biri haline geldi.
Haberleşme sistemini daha güvenli hale 
getirecek ULAK, teknolojiyi alan ve kullanan 
değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline 
gelinmesinde önemli bir adım olacak.
İspanya’nın Barselona kentinde düzenle-
nen Dünya Mobil Kongresi’nde operatörler 
tarafından sipariş sözleşmesi imzalanan 
ULAK’tan ilk “alo”, Turkcell tarafından 
İstanbul-Erzincan arasında canlı şebekede 
kullanıldı.
4,5G teknolojisinin ihtiyaç duyduğu tek-
noloji ve standartları karşılayacak şekilde 
ULAK Projesi kapsamında geliştirilen baz 
istasyonu, Türkiye’de 4,5G’nin milli imkan ve 
kaynaklarla hayata geçirilmesine de katkıda 
bulunacak.

YERLİ KULLANIM ŞARTI

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 
desteklenen ULAK Projesi, ticari mobil ileti-
şim ağları, kamu güvenliği ağları, acil haber-
leşme ağları ve askeri haberleşme sistemle-
rinde kullanılmak üzere milli bir 4,5G makro 
baz istasyonu üretmek amacıyla hayata 
geçirildi ve fiili olarak 23 Mayıs 2013’te baş-
lamıştı. 
4,5G’de yerli telekom ürünlerinin kullanım 
oranı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) tarafından hazırlanan şartnamede, 
ilk yıl için yüzde 30, ikinci yıl için yüzde 40, 
üçüncü yıl için yüzde 45 olarak belirlenmişti. 
Operatörlerin talebi üzerine ULAK’ın saha 
testlerinin yapılması amacıyla her bir opera-
töre 3’er saha tahsis edildi.

“TESTLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç da 
ASELSAN ve Netaş iş birliğiyle Türkiye’nin 
haberleşme sektöründe ilk kez milli bir ürü-
nünün ortaya çıkarıldığını söyledi. 
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Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu: “Yerli baz istasyonları kullanarak gerçekleştirdiğimiz 
görüntülü görüşme, Türk mühendislerine inanıldığı zaman nelerin başarıldığının en somut 
göstergesi oldu. Tüm dünyaya bunu kanıtlamış olduk.”
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me konusunda koyduğu vizyon ve hedefler 
nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a, projeye başlangıcından itibaren 
özel olarak gösterdiği ilgi ve yönlendirme için 
Başbakan Binali Yıldırım’a, proje yürütücüsü 
ve sorumlusu olarak gösterdiği özverili çalış-
ma dolayısıyla Savunma Sanayi Müsteşarlı-
ğına, yakın desteği için de Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
başta olmak üzere projede emeği geçenlere 
teşekkür etti.

“TÜRKİYE’DE TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA 
ATTIK”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da 
yerli baz istasyonları üzerinden görüntülü 
görüşme yapılmasının Türkiye’de mobil 
iletişimi değiştirerek yeni bir çağ başlata-
cağını ifade ederek, “Dün Türkiye’de tarihi 
bir başarıya imza attık. Sadece yerli baz 
istasyonları kullanarak gerçekleştirdiğimiz 
görüntülü görüşme, bu projeye yani yerli 
kaynaklara, Türk mühendislerine inanıldığı 
zaman nelerin başarıldığının en somut 
göstergesi oldu. Tüm dünyaya bunu kanıt-
lamış olduk.” diye konuştu.
Şebekelerinde kullanmak üzere 250 adet 
ULAK siparişi verdiklerini ve proje kapsa-
mındaki ilk teslim almaları da kendilerinin 
yapacağını anlatan Terzioğlu, “Böylece 
Türkiye’de yerli baz istasyonunu gerçek 
şebekede kullanacak ilk mobil operatör 
de Turkcell olacak.” değerlendirmesinde 
bulundu.
Yerli baz istasyonun yanı sıra Türkiye’nin ilk 
yerli 4,5G baz istasyonu anteninin gelişti-
rilmesine yönelik iş birliği anlaşmasının da 
yerli teknolojilerin gelişimine büyük katkı 
sağlayacağını düşündüklerini dile getiren 
Terzioğlu, sadece 4,5G’de değil 5G’de de 
Ar-Ge çalışmaları ve yerli teknolojileri haya-
ta geçirmek için birçok kurumla ortak pro-
jelerde birlikte çalıştıklarını bildirdi.
Terzioğlu, yerli teknoloji üretimi konusunda 
en fazla yatırım yapan şirketlerden biri olduk-
larının altını çizerek, “4,5G’nin birinci yılında 
projede üretilen yerli baz istasyonlarının 
yeteneklerini göstermesi açısından ger-
çekleştirdiğimiz görüntülü görüşme büyük 
önem taşıyor. 4,5G’nin ilk yılında Türkiye’de 
yerli baz istasyonlarıyla yapılan ilk görün-
tülü görüşmeyi bu projeye en başından beri 
destek veren Başbakanımızın memleketinde 
gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu 
yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

sahibiz.” ifadesini kullandı.
ULAK baz istasyonunun üretim altyapısında 
hiçbir sıkıntının olmadığının altını çizen Balcı, 
ihtiyaçların belirtilerek, siparişlerin zamanın-
da verilmesini istedi.
Balcı, ULAK baz istasyonunun Evrensel 
Hizmet Fonu kapsamında kırsal kesimde 
de kullanılacağını vurgulayarak, bu konu-
da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı yetkilileriyle çok yakın çalıştıklarını 
söyledi.

“HEDEF 5G VE ÖTESİ”

5G ve ötesi teknolojiler hedeflenerek ger-
çekleştirilen projelerin ve üretilen teknoloji-
lerin geliştirilerek devam edeceğini belirten 
Balcı, şunları kaydetti:
“Bu konuda bir altyapımız, birikimimiz oluştu. 
Bu konuda gerek ürün aşamasında gerekse 
fikri mülkiyet, patent konularındaki çalışma-
larımızı, ekosistemimizle standartlara koya-
cak şekilde yoğunlaşarak devam ettirmeyi 
planlıyoruz. Bu çalışmalarımızın hem ekono-
mik hem teknolojik hem de stratejik açıdan 
önemi ve faydaları büyük.”
Balcı, çalışmaların başlatılmasında millileş-

açısından hem siber güvenlik hem de 
ekonomik açıdan önemli olduğunu belir-
ten Balcı, devletin önemli bir vizyonla 
milli ve yerli iletişim altyapı projelerini 
4-5 yıl öncesinden başlattığını bildirdi.
Balcı, stratejik önemi haiz söz konusu proje-
lerin, milli iletişim altyapısının sağlanmasında 
önemli olduğunu vurgulayarak, “Teknolojik, 
ekonomik ve siber güvenlik açısından önemli 
olan ULAK Milli Baz İstasyonu ve Milat Milli 
Ağ Teknolojileri projelerinde meyveleri alır 
duruma geldik.” dedi.
Bu kapsamda geliştirilen ULAK baz istas-
yonunun saha testlerinin geçen yılın haziran 
ayında başladığını anımsatan Balcı, “11 farklı 
noktada yapılan söz konusu testler, ope-
ratörlerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Bu 
testlerde hem sabit olarak performans hem 
de mobilite denilen hareketlilik testleri uygu-
landı. Canlı şebeke testlerinin de olduğu saha 
testleri başarıyla tamamlandı.” diye konuştu.

“CANLI ŞEBEKE TESTLERİ DEVAM EDİYOR”

Operatörlerin, ULAK baz istasyonunu canlı 
şebekelerinde testlere devam ettiklerine 
dikkati çeken Balcı, sistemin en geç mart 
ayının ilk yarısında üç operatörle eş zamanlı, 
24 saat esasına göre canlı şebekede kullanıl-
masını hedeflediklerini bildirdi.
Balcı, operatörlerden gelen geri bildirimlerle 
test esnasında baz istasyonunda gerekli iyi-
leştirmelerin yapıldığına işaret ederek, “Bun-
dan sonra da problemlerimiz olacaktır ama 
bu problemleri çözecek imkana ve birikime 

Turkcell Genel Müdürü Ter-
zioğlu:  “Türkiye’de yerli baz 
istasyonunu gerçek şebeke-
de kullanacak ilk mobil ope-
ratör de Turkcell olacak.”
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10. UIC DÜNYA YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU KONGRESİ, BU YILIN MAYIS AYINDA ANKARA’DA GERÇEK-
LEŞTİRİLECEK. KONGRE, BUGÜNÜN VE YARININ DEMİRYOLLARINI HAZIRLAMAKLA GÖREVLİ KARAR 

ALICILAR VE TEMEL AKTÖRLERİ BULUŞTURACAK.

10. UIC DÜNYA YÜKSEK HIZLI
 DEMİRYOLU KONGRESİ 

TÜRKİYE’DE



H
A

BE
R

24  bağlantı noktası  NİSAN 2018

D ünya çapındaki en önemli yüksek hızlı 
demiryolu etkinliği olan UIC Dünya Yük-

sek Hızlı Demiryolu Kongresi’nin 10’uncusu, 
TCDD ev sahipliğinde Uluslararası Demiryolları 
Birliği (UIC) tarafından tüm UIC üyesi demir-
yollarının işbirliği ile 08-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara 
Ticaret Odası ve Kongre Merkezi’nde (Congresium) gerçek-
leştirilecek.
“Sürdürülebilir ve rekabetçi işletimlere yönelik bilgilerin paylaşımı” 
teması çerçevesinde yapılacak “UIC YÜKSEK HIZ” kongresinde; tek-
nik, ekonomik ve sosyal konularla ilgili gerçekleştirilecek birçok paralel 
oturum ve yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra, teknik ziyaretler ve 
dünyadaki demiryolu sistemlerindeki en son gelişmelerin sergilene-
ceği ticari bir fuar da düzenlenecek.
Bugünün ve yarının demiryollarını hazırlamakla görevli karar alıcılar ve 

temel aktörleri buluşturan Kongrenin katılımcıları; 
demiryolları, demiryolu tedarikçileri, araştırma ens-
titüleri, üniversiteler, uluslararası örgütler ve finansal 
kuruluşların üst düzey temsilcilerinden oluşacak.

DÜNYA NÜFUSUNUN 2 KATI KADAR YOLCU

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. 

TÜRKİYE’DE HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİ 

2009 yılında Ankara-Eskişehir hattıyla YHT işletmeciliğine geçilen 
Türkiye’de; 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 



2009-2017 döneminde YHT işletmeciliğinde 34.5 milyon tren/
kilometre üretimi gerçekleştirilmiş olup, aynı hizmetin havayo-
lu ve karayolu araçları ile yapılmasına göre YHT işletmeciliği 
ülke ekonomisine 338 milyon dolar katkı sağlamıştır.

GÜNLÜK ORTALAMA 185 BİN YOLCU MARMARAY’I KULLANIYOR

29 Ekim 2013 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamış olan Mar-
maray da 2017 yılsonu itibari ile toplam 238.977.806 yolcu taşımıştır. 
Bugün itibarı ile günlük ortalama 185 bin yolcu Marmaray’la seyahat 
etmekte olup, günlük ortalama 203 bin saat seyahat süresi tasarrufu 
sağlanmaktadır. CR3 projesi tamamlanarak 2019 yılında Halkalı-Geb-
ze hattında Marmaray İşletmeciliğine geçildiğinde tasarruf miktarının 
1 milyon saate ulaşması beklenmektedir. 
Marmaray ayrıca, şehir içi trafikten yaklaşık 1.200 otobüs/gün, 9.250 
minibüs/gün ve 71.150 otomobil/gün çekilmesine katkı sağlamıştır.
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2014 yılında Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında 
YHT seferlerine başlandı. 
Bugüne kadar 1.213 km YHT hattı işletmeye alınırken, 1.870 km 
YHT ve 1.290 km hızlı demiryolunun inşası sürüyor. Bu kapsam-
da gelecek yıldan itibaren Konya-Karaman ve Bursa-Bilecik HT, 
Ankara-Sivas, Ankara-Afyon YHT (Ankara-İzmir YHT hattının) 
hatlarının ticari işletmeciliğe alınması beklenmektedir.

YHT’LERİ 40 MİLYONA YAKIN YOLCU KULLANDI

YHT’lerin hizmete alındığı 13 Mart 2009 tarihinden, 30 Mart 
2018’e kadar geçen süre içerisinde hizmet verilen yolcu sayısı 
38.568.500’dür.
YHT işletmeciliği ülke ekonomisine tren km başına diğer ulaşım mod-
larına göre; enerji, karbon salınımı ve trafik kaza kayıplarının azalması-
na bağlı 9,8 ABD Doları/Tren kilometre katkı sağlamaktadır. 
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SOSYAL MEDYADA
 BUNLARI PAYLAŞMAYIN! 

SOSYAL MEDYANIN POPÜLARİTESİNİN HER GEÇEN GÜN ARTMASI TÜKETİCİ GİZLİLİĞİNİ HER 
ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA RİSK ALTINA SOKUYOR. BAZI SOSYAL MEDYA KULLANICILARI; 

KONUMLARINI, TATİL FOTOĞRAFLARINI, UÇAK BİLETLERİNİ SOSYAL MECRALARDAN PAYLAŞMAK-
TAN RAHATSIZLIK DUYMUYOR. ANCAK PAYLAŞILAN BİLGİLERİN KİMLİK HIRSIZLIĞI VE DOLANDIRICI-

LIK İÇİN KULLANILABİLME İHTİMALİNİ DİKKATE ALMAK GEREKİYOR. 
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D ijital dünyanın hayatın her alanına girmesi, şüphesiz risk-
leri de beraberinde getiriyor. Ve ne yazık ki özellikle genç 

yaştaki internet kullanıcıları bu alandaki risklerin pek de farkında 
değil. Uçak biletiniz, ehliyetiniz, kimliğiniz, konumunuz, okulunuz… 
İnternet üzerinde paylaşılan kişisel bilgiler ve hatta bazen özel 

bilgiler, hırsızlıktan kimlik sahteciliğine kadar birçok suça zemin 
hazırlayabiliyor. PEW Araştırma Merkezi’nin yayınladığı bilgilere 
göre, gençlerin yaklaşık yüze 92’si gerçek adını, yüzde 82’si doğum 
tarihlerini, yüzde 71’i yaşadığı şehri,  yüzde 70’i okulunun ismini, 
yüzde 20’si ise telefon numarasını profilinde paylaşıyor. 
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ÇİN’DEN SONRA EN ÇOK TATİLİ FOTOĞRAFI PAYLAŞAN ÜLKE TÜRKİYE 

Türkiye sosyal medya kullanımında ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Bu durum tatil 
fotoğraflarının paylaşılması esnasında da geçerli. Türkiye ülke sıralamasında 
Çin’den sonra ikinci sırada yer almakta. Seyahat ve tatil sitesi Momondo’nun pay-
laştığı istatistiklere göre Türk halkının neredeyse 3’te 2’si tatil sırasında fotoğraf 
ve video paylaşıyor. Bu alanda Türkiye’yi İtalyanlar takip ediyor.

Fakat internet yalnızca genç kullanıcıları 
değil yetişkinleri de tehdit edebiliyor.
İşte sosyal mecralarda kesinlikle paylaşma-
manız gereken şeyler. 

1. TATİL VE KONUM BİLGİLERİNİZ

Geçmiş yıllarda, evleri soymak için ev ahali-
sinin tatile gitmesini bekleyen hırsızların işi, 
sosyal medyada paylaşılan bir takım bilgiler 
sayesinde çok daha kolaylaşmış durum-
da. Tatil planlarınızı veya tatilde olduğunuzu 
bilen hırsızların evinizin yerini tespit etmesi 
hiç de zor değil. Belki de tatil fotoğraflarını 
Instagram’a atmak için tatilden dönmeyi 
beklemekte fayda vardır.

2. ÖNEMLİ KİMLİK BİLGİLERİNİZ

Günümüzde, sosyal mecralardaki en yay-
gın tehdit kimlik sahteciliği olarak görünü-
yor. Dolandırıcıların, sahtecilik yapmak veya 
anlaşmalı oldukları bazı insanlarla birlikte 
adınıza kredi çekebilmeleri için, ihtiyaç duy-
dukları bilgilere ulaşmaları internetteki bir-
kaç küçük aramayla bile elde edilecek kadar 
kolay. Bu yüzden ehliyet, nüfus cüzdanı, 
pasaport vesaire gibi belgelerin kısmen 
veya tamamen paylaşılması çok büyük bir 
tehlike arz ediyor. Özellikle genç yaştaki 
internet kullanıcılarının “yeni ehliyet” heye-
canı başlarına büyük belalar açmalarına 
sebep olabiliyor. 

3. FİŞ, DEKONT VEYA BANKA BİLGİLERİ

İnternette paylaştığınız bir fiş belki tek başı-
na tehdit unsuru olmasa da dolandırıcıların 
biraz daha araştırma yapması sayesinde 
çok daha fazla bilgiye ulaşabilmesi olası bir 
durum. Bu yüzden fiş, dekont ve özellikle 
banka bilgilerinizi her ne şekilde olursa olsun 
paylaşmanız çok büyük bir tehlikeye zemin 
hazırlayacaktır.
İlk maaşın heyecanı, maaş bordronuzu sos-
yal medyada paylaşmanıza sebep olmamalı. 
Amerika’da “#myfirstpaycheck” adı altın-
da Instagram’da paylaşılan fotoğrafları takip 
eden bir çete, yüzden fazla kişiyi dolandırdık-
tan sonra yakalandı. Benzer suçlar ülkemizde 
de her geçen gün işlenmekte. Bu yüzden 
dikkatli olmakta ve belli ölçülerde kişisel giz-
liliği korumakta hala büyük fayda var.

Günümüzde, sosyal mecralardaki en yaygın tehdit kimlik sahteciliği olarak görünüyor. Dolandırıcıların, 
sahtecilik yapmak veya anlaşmalı oldukları bazı insanlarla birlikte adınıza kredi çekebilmeleri için, ihtiyaç 
duydukları bilgilere ulaşmaları internetteki birkaç küçük aramayla bile elde edilecek kadar kolay.
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T rafik kazalarında çocuk ölüm ve yaralanmalarının birçoğu, yolculuk sırasında çocuklar için gerekli ve yeterli güvenlik önlemi alınma-
masından kaynaklanıyor. Bunların başında çocuk oto güvenlik koltuğu bulundurmama veya doğru şekilde kullanmama gelmekte. 

Otomobil kullanan ebeveynler biliyor ama bilmeyenler için söyleyelim, birkaç yıldır arabalarda çocuklar içinde bir koltuk bulundurma şartı var. 
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 150. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren, boyu 1 metre 35 santimetreden ve 
kilosu 36 kilogramdan az çocuklar için “çocuk oto güvenlik koltuğu” bulundurulması zorunlu hale geldi. 

BEBEKLİ AİLELER İÇİN ARABA ARTIK NEREDEYSE ŞART. EBEVEYNLER, SEYAHAT SIRASINDA MİNİK-
LER İÇİN ÜRETİLEN OTO KOLTUĞUNU TERCİH ETMEK ZORUNDA. PEKİ, KAZALAR SIRASINDA BEBEK-

LERİN HAYATINI KURTARAN OTO KOLTUKLARIYLA İLGİLİ ANNE BABALARIN YETERİNCE BİLGİSİ VAR 
MI? EĞER ÇOCUĞUNUZLA GÜVENLİ BİR SEYAHAT GEÇİRMEK İSTİYORSANIZ BEBEK OTO KOLTUĞUYLA 

İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER VAR.
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GÜVENLİ 
KOLTUK ÇOCUĞUNUZU 

HAYATA BAĞLAR
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Araştırmalara göre, ülkemizde oto koltuğuna oturtulması gereken çocuk-
ların yüzde 80’den fazlası güvenli seyahat etmiyor. Ayrıca, çocukların yak-
laşık yüzde 30’unun otomobilin ön koltuğuna oturmasına aileler müsaade 
ediyor. Bu sonuçlar, çocukların seyahat esnasında hayatlarının tehlikede 
olduğunu gösteriyor. ABD’de bir araştırmaya göre, çocuk oto koltuğunun 
doğru kullanılmasıyla çocuk ölümleri yüzde 71 oranında azalmış.
Çocukların ve araç içindekilerin güvenliği açısından, bu koltukların fay-
dası tartışılmaz. Uzmanlar aracın saatteki hızı 20-30 kilometre olsa 
bile ani duruşlarda, çarpışmalarda arka koltukta oturan çocuğun yara-
lanmamasının çok nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çekiyor. 
Çocuk, kendine uygun bir çocuk oto güvenlik koltuğunda oturmuyorsa, 
araç çarpışması sonucu öne ve arkaya savrulması sonucu boynunun 
kırılmasının da kaçınılmaz olabileceği söyleniyor. Teknolojin gelişmesiyle 
çocuk oto koltuğunda tüketicilere sunulan ürün çeşitliliği de her geçen 
gün artıyor. Peki, doğru oto koltuğu nasıl seçilmeli ve kullanımı konu-
sunda nelere dikkat edilmeli? İşte, çocukların yaşına ve kilosuna uygun 
standartları sağlayan oto koltuğunu seçerken dikkat edilecek noktalar.

YAŞA VE KİLOYA GÖRE DEĞİŞİR 
 Oto koltuk sistemleri için dört ayrı yaş ve kilo grubu saptanmış. 0 grubu 

olarak adlandırılan ilk kategori yeni doğandan 9 aya ve 10 kiloya kadar olan 
bebekler için tasarlanmış. Bebeklerin tamamen ya da yarı yatar vaziyette 

(yaklaşık 45 derece açı olacak biçimde) taşınması gerekir. Kullanımda ise 
oto koltuğunun arkaya dönük olması şarttır. Sapı olanlar taşıma rahatlığı 
açısından tercih edilebilir. 

 İkinci kategori, yaşı 9 aydan 3 yaşa kadar olan ve 9-18 kilo arasındaki 
çocukları kapsar. Arka koltuğa sağlamca tutturulmuş, öne doğru bakan 
koltuk çeşitleridir ve oturma şekli diktir. Yüzünü öne dönük olarak kullan-
maya başladığınızda, kemerleri yukarı hareket ettiren kuvvetlendirilmiş 
delikleri vardır.

 Bir sonraki grup; 15-25 kilo arasındaki 3-7 yaş çocuklarını içerir. Bunlar 
ikinci grupla aynı olmakla birlikte gerek oto koltuğunun sağlamlığı gerekse 
kemerlerin ölçüleri yaş grubuna göre yapılmıştır. 

 Son kategori ise 22 ile 36 kilo arasındaki ve 6-12 yaş arasındaki çocuk-
ları kapsar. Yetişkinler için tasarlanmış kemerler, tam güvenlik sağlama-
dığından tercih edilmelidir. 36 kilodan itibaren yükseltici koltuk kullanılmaz.  
 
ALTI YILDAN ESKİ OLANI KULANMAYIN!

 Araba koltuğunun bebeğiniz için hayati önem taşıdığını unutmayın!

 Kısa mesafelerde bile çocuğunuzun mutlaka araba koltuğuna 
oturmasını sağlayın.

 Avrupa kalite ve standart belgesi olmayan ürünleri kullanma-
maya çalışın. Aldığınız ürünün arabanızla uyumlu olması önemli.
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 Beş noktalı emniyet sistemine sahip oto koltukları; çocuğunuzu hem 
omuz hem kalçadan kavrayacağı için daha güvenlidir.

 Oto koltuğunun emniyet kemerlerinin çocuğu çok sıkmamasına dikkat edin.

OMUZ KEMERİ ŞART

 0-12 ay bebekler için üretilen modellerin aracın kendi emniyet kemeri ile 
ters olarak bağlanacağını aklınızdan çıkarmayın.

 Bebekler kemikleri güçleninceye yani yaklaşık 1 yaşına kadar oto kol-
tuğunda 45 derecelik açı ve yüzü arkaya dönük şekilde oturtulmalıdır. 
Böylece kazalar önlenebilir.

 Arabanızda “Bebek Var” yazısı olması pek çok kötü durumda karşı taraf 
için caydırıcı olabilir.

 Taşınabilir modellerde bebek; omuz emniyet kemerinin bulunup bulun-
madığını mutlaka kontrol edin.

 Araca takılırken, arabanın sabit emniyet kemeri ile otomobile bağlanma-
yan ürünleri kesinlikle tercih etmeyin. Eğer arka koltukta kemeriniz yoksa 
sadece 0-9 ay arası olanlarda ön koltuğa takabilirsiniz. Bu durumda da ön 
koltukta hava yastığı olmamasına özellikle dikkat etmelisiniz.

 Oto koltuğunun terletmeyen ve yıkanabilir cinsten olmasına özen gös-
terin. Baş kısmına yastık yüzü ya da minik bir havlu koymanız terlemeye 
karşı faydalı olabilir.

 Yola çıkacağınız her seferde oto koltuğunun doğru şekilde bağlı olup 
olmadığını kontrol edin.

 Çocuk oto koltuğunu sadece taşıtın hareketsiz olduğu anlarda açın. 
Araba hareketliyken, bebeğinizi koltuktan çıkarmaya çalışmayın.

 Kemeri aşınmış ya da yırtılmış bir oto koltuğunu kesinlikle kullanmayın. 
Altı yıldan daha eski bir oto koltuğunu da kullanmayıp değiştirin.

ÜRÜNÜN KÖPÜKTEN YAPILMASI ŞART

Ürünü satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri uzmanlar şöyle anlatı-
yor: Çocuk oto koltuğu alırken, ürünün iç kısmının köpük ile kaplanmış 
olmasına dikkat edin. Çünkü çarpışma anında bebeğinizin sırtı ve 
başının arka bölümü; önce öne, sonra arkaya ve sonra tekrar öne çar-
pacaktır. Bebeğin kafatası, oto koltuğunun iç bölümü köpük ile kaplan-
mamışsa zarar görebilir. Oto koltuğunun kılıfındaki markayla, etiketteki 
marka aynı değilse de bu ürünü kesinlikle satın almayın!
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OTOMOBİLE UYGUN KOLTUK OLMALI

 Öncelikle otomobilinize uygun oto koltuğunu araştırın. Bazı oto-
mobil firmaları gerek kullanım kılavuzlarında, gerekse satış ofis-
lerinde bu konuda size yardımcı olacaktır. Bunun dışında bebeğin 
ağırlığı ve yaşı; uygun koltuğu seçmek için belirleyicidir.

 Oto koltuğunuzu arabaya yerleştirdikten sonra yerinden 
oynatmamaya ve bebek koltuğa oturduğunda emniyet kemeri 
ile güvenli şekilde bağlamaya dikkat edin.

 Yeni doğanların kemik yapıları güçsüz olduğu için dik oturamazlar 
ve hemen yaralanırlar. Bu nedenle araba güvenlik koltuğunun oto-
mobilin yolcu koltuğuna sürüş istikametinin tersine monte edilmesi 
gerekir. Arabanızın yolcu koltuğu tarafında hava yastığı varsa kesin-
likle güvenlik koltuğunu buraya monte etmeyin. 
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GELİŞEN TEKNOLOJİLERLE BİRLİKTE ŞIİRKETLER İHTİYAÇ DUYDUKLARI VERİLERE DAHA KOLAY 
ERİŞEBİLİYORLAR. ŞİRKETLERİN BÜYÜMESİNE PARALEL OLARAK SAHİP OLDUĞU VE YÖNETMESİ 
GEREKEN VERİLER ARTARKEN, BUNLARIN YÖNETİMİ DE DOĞRU ORANTILI OLARAK ZORLAŞIYOR. 

T üm işletmeler bilgi yönetim süreçlerini hızlı, etkin ve kolay bir şekilde modelleyip, yönetebilecekleri iş uygulamalarına sahip olabilmek ve bu 
uygulamaların sağladığı bilgileri kullanarak işlerini daha ileriye taşıyabilmek istiyor. Özellikle çalışan sayılarının artmasıyla birlikte geleneksel 

yöntemlerin yetersiz kaldığı İK süreçlerinde ihtiyaç duyulan bulut tabanlı sistemler arasında gereksinimleri tam olarak karşılayan çözüme ulaşmak 
oldukça zorlaşıyor. Bulut tabanlı modüler yapısı sayesinde kod bilmeye ve büyük altyapı yatırımları yapmaya gerek kalmadan iş uygulamalarına 
kolay erişim sağlayan Ofisim, bu konuda özellikle İK profesyonellerinin dikkat etmesi gereken püf noktaları şu şekilde açıklıyor:

DOĞRU İNSAN KAYNAKLARI 
UYGULAMASI SEÇMENİN 

7 PÜF NOKTASI 
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Sunucu, yazılım bakımı, yazılım güncelleme gibi maliyetleri ortadan 
kaldıran bulut tabanlı çözümler geleneksel paket programlar ya da 
yerinde kurulum yapılan servislerin yerini çoktan aldı. Ayrıca, ofis 
dışında internetin olduğu her yerde çalışma imkanı vermesi, tüm 
çalışanların sadece bir web sayfası ve internet ile işlerini yürütebiliyor 
olması ve verilerin yedekli şekilde saklanıyor olması gibi pek çok 
önemli avantajları nedeniyle tercih edilecek yazılımın online olması 
oldukça büyük maliyet/fayda avantajı sunuyor.

2. ÖDEME MALİYETLERİNİN ESNEK VE DÜŞÜK OLMASI

İK yazılım programı seçilirken, her yıl yenilenen bakım ücretleri gibi 
gizli maliyetlerin ve ön yatırım maliyetlerinin göz önüne alınması 
oldukça önem taşıyor. Bunun yanı sıra, ölçeklenebilir olması ve 
tam olarak ihtiyacınızı karşılayan özelliklere göre ödeme yapmanız 
da önemli bir avantaj. Örneğin, paket programların aksine online 
yazılımlarda sadece kullanıcı sayısı kadar lisans alarak, aylık ücretlerle 
servisin hemen kullanmaya başlanması mümkün oluyor. Zamanla 
ekibin büyüklüğüne göre lisans artırımı ya da azaltımı yapılarak, esnek 
ödeme kolaylığına da sahip olunuyor. Kısacası bulut tabanlı insan 
kaynakları yazılımıyla; ilk yatırım maliyetini düşürürken, yazılımın ile-
ride piyasaya çıkacak olan yeni versiyon güncellemeleri de ücretsiz 
elde edilebiliyor.

3. KOLAYCA ÖZELLEŞTİRİLEBİLME

Sektöre ve değişen ihtiyaçlara göre yazılımda da zamanla yapılması 
gereken düzenlemelerin kolayca yapılabilmesi, firmaları ileride ek 
özelleştirme ücretlerinden kurtaracağından büyük önem taşıyor. 
Bu nedenle; alanların, iş kurallarının, onay süreçlerinin ve formların 
kullanıcı tarafından kolayca tasarlanabildiği bir insan kaynakları pro-
gramının tercih edilmesi avantajlı oluyor. Ayrıca, tam olarak ihtiyaca 
uygun şekilde özelleştirilebilen uygulamalarla verimliliğe de katkıda 
bulunmak mümkün hale geliyor.

4. GELİŞMİŞ RAPORLAMA ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMASI

Bütün iş süreçlerinde olduğu gibi bilginin anlamlandırılabilmesi ve 
ölçülebilmesi için raporlanabilir olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. 
Bu noktada, kullanılan uygulamanın, kolayca zengin raporlar oluştu-
rabilen fonksiyonları ve arayüzleri sunabilmesi ayrı bir önem taşıyor. 
Dolayısıyla, raporlamada esneklik sunan ve kişisel olarak özelleştiri-
lebilir olan yazılımların tercih edilmesi oldukça önemli.

5. ENTEGRASYONA İMKAN VERMESİ

Yazılımın farklı sistemlerle entegre olması istendiğinde, servis 
sağlayıcısının bunun için bir kısıtlama getirmemesine dikkat etmek 
gerekiyor. İK yazılımının diğer sistemlerle entegre olabilmesi için 
gerekli araçları sağlayabilmesi ve mümkünse bu çözümleri hayata 
geçirebilmesi tercih sebebi olabilir.

Alanların, iş kurallarının, onay süreçlerinin ve formların kullanıcı tarafından kolay-
ca tasarlanabildiği bir insan kaynakları programının tercih edilmesi avantajlı oluyor. 
Ayrıca, tam olarak ihtiyaca uygun şekilde özelleştirilebilen uygulamalarla verimliliğe 
de katkıda bulunmak mümkün hale geliyor.
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6. YEDEKLEME OLANAKLARI SUNMASI

İK yazılımı tercih edilirken servis 
sağlayıcısına verileri yedekleme ve farklı bir 
firmaya taşıyabilme gibi konularda bağımlı 
olunmaması oldukça önemli. Dolayısıyla, 
verileri istenen herhangi bir zamanda Excel, 
CSV gibi formatlarda alabilmeye imkan 
veren yazılımlar tercih edilmelidir.

7. HIZLI VE ÇÖZÜME DÖNÜK DESTEK 
SUNABİLMESİ

Çalışılacak şirketin talep ve sorulara 
hızlı destek vermesi de oldukça önemli 
bir diğer konu. Kolayca ulaşılabilen, 
Türkçe destek sağlayan uzmanlar-
dan hızlı yardım alınan bir servis 
sağlayıcıyı tercih etmek önemli 
avantajlar sunacaktır.
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FİLİZ AKIN, NİL KARAİBRAHİMGİL, GÜLBEN ERGEN, MUSTAFA ALABORA, PINAR ALTUĞ, YEŞİM 
CEREN BOZOĞLU, ESRA EROL… İSİMLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ SADECE ÜNLÜ OLMALARI DEĞİL. KİMİ 
HAYAT HİKÂYESİNİ KİMİ DE DENEYİMLERİNİ YAZDIKLARI KİTAPLARLA PAYLAŞIYOR. ARALARINDA 

KİTAPLARI ÇOK SATANLAR LİSTESİNE GİRENLER BİLE VAR. KİTAP ÇIKARAN ÜNLÜLERİN SAYISI 
GİDEREK ARTIYOR. İŞTE YAZARLIĞA MERAK SALAN ÜNLÜ İSİMLER.

MUHABİR: BERİL ŞEN

O yuncu kimlikleriyle tanınan pek çok ünlü isim, kültürel birikimlerini ve anılarını kitaplara aktarıyor. Gülben Ergen’den Esra Erol’a, 
Filiz Akın’dan Türkan Şoray’a kadar eski-yeni pek çok sanatçı, “elim kalem de tutar” diyerek çeşitli dallarda kitaplara imza attı. 

İşte, sunucu, oyuncu- sanatçı isimlerin yıllar içinde kütüphanelere kazandırdığı kitaplar.
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HAPİSHANEYİ VERİMHANEYE DÖNÜŞTÜRDÜ 

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aldığı hapis 
cezası nedeniyle Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 
2,5 yıl yatan sanatçı Deniz Seki, yaşadıklarını iki 
kitapta topladı. “Denizin Dibi” adını verdiği “Topraksız 
Zincirlikuyu” olarak tanımladığı cezaevinde kaleme 
aldığı kitabında, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen 
umudunu kaybetmediğini anlatıyor. İlk kitabından 
sonra ikinci kitabını da yazan Seki, yazdığı şiirleri diğer 
kitabında topladı. Seki, yazdığı kitapların ardından 
hapishaneyi verimhaneye çevirdiğini söylüyor. 

HAYATI KENDİ PENCERESİNDEN SORGULUYOR

Eski manken Tuğçe Kazaz da kitap yazan ünlü isimler 
arasında. Evlendikten sonra din değiştirmesi ve 
yaptığı siyasi açıklamalarla her zaman gündemde 
kalan ünlü manken, “Derin Uyku” ismini verdiği kitap-
ta; hayatı, değerleri, maneviyat ve dünya yönetimini 
kendi penceresinden sorguluyor. 

ANI DEFTERİ NİTELİĞİNDE BİR KİTAP

Kitabı olan ünlülerden biri de tiyatro ve sinema oyun-
cusu Mustafa Alabora. Sanatta 50. yılını dolduran 
Alabora’nın kitabı “İşim Gücüm Yaşamak”. Anı defteri 
tadındaki kitap; eski İstanbul’dan tiyatroya, sine-
madan siyasete, aile hayatından dünya görüşüne 
uzanıyor. 

ŞİİRLERİNİ KİTAPLAŞTIRDI

Minik Serçe lakaplı sanatçı Sezen Aksu, yazarlık 
sıfatını en fazla hak eden ünlülerden. Yıllardır beste-
lediği sayısız sözleri “Eksik Şiir” adlı kitapta birleş-
tiren sanatçı, kitabı piyasaya çıktığında rekor kıran 
sanatçılardan.   
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Deniz SEKİ Tuğçe KAZAZ

Mustafa ALABORA Sezen AKSU
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SAĞLIK SIRLARINI ANLATIYOR

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz 
Akın, iki kitap kaleme aldı. İlki 2005 yılında yakalandığı 
kanser hastalığı sonrası tedavi gördükten sonra kale-
me aldığı “Hayata Merhaba”. Diğer kitabı ise “Güzellik, 
Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine” adlı kitabıyla sağlık 
sırlarını okurlarıyla paylaşıyor. 

GÜZELLİK SIRLARINI PAYLAŞIYOR

Manken Tülin Şahin ise dört kitap sahibi. İlk kitabı “Kral 
Prens ve Fakir’de” kadınlara nasıl sağlıklı zayıflayabi-
leceklerini, kendi tecrübelerine dayanarak anlatıyor. 
“Her Daim Fit” isimli kitabında ise diyet, sağlıklı yaşam, 
spor ve güzellikle ilgili aklınıza gelen birçok soruya yanıt 
veriyor. Ünlü modelin “Siz Hala Diyet Mi Yapıyorsunuz” 
ve “Top Model Nasıl Olunur?” isimli güzellik sırlarını 
hayranlarıyla paylaştığı dört kitabı var.  

ŞÖHRET YOLCULUĞUNU ANLATIYOR

2015 yılının en çok satan kitaplarının başında onun 
kitabı geliyordu. “Öğrendim ki” ismini taşıyan kitapta 
Ergen, “Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla” diyerek 
kitaba başlıyor. Ergen’in şöhret yolculuğunu anlattığı 
kitap, biraz kendisiyle yüzleşmesi, biraz da artık 
dünyaya nasıl baktığının manifestosu gibi. Kitap hem 
Gülben Ergen fanları tarafından hem de 7’den 70’e 
birçok kişiye hitap ediyor. 

OYUNCULUK BİRİKİMİNİ ANLATIYOR

Tiyatro sanatçısı Yeşim Ceren Bozoğlu, “Dersimiz 
Oyunculuk” adını verdiği kitabıyla 15 yıllık oyunculuk 
birikimini anlatıyor. Oyunculuğun püf noktalarını, 
sette, tiyatroda ve kulislerde yaşananların perde 
arkasını okurlarıyla paylaşıyor. 

Ü
N

LÜ
LE

RL
E 

   İL
ET

İŞ
İM

Filiz AKIN Gülben ERGEN

Tülin ŞAHİN Yeşim Ceren BOZOĞLU
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TOPLUMSAL YARAYA PARMAK BASIYOR

Kitap yazan ünlüler kervanına katılanlardan biri de 
sunucu Esra Erol. Erol’un iki kitabı bulunuyor. İlki 
küçük yaşta evlenmek zorunda bırakılan kızların 
hayat hikâyesini anlatan “Kara Duvak”. İkinci kitabı ise 
“Sessiz Kadınlar”. Esra Erol ilk kitabında olduğu gibi 
kitabın tüm gelirini çaresiz ve sessiz kadınlara, çocuk 
gelinlere, şiddet görenlere, çıkış yolu bulamayanlara 
uzanan bir el olsun diye Umut Evleri’ne bağışladı. 

KİTABINDA YAŞADIĞI ACI GERÇEĞİ ANLATTI 

Türk pop müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer, yazdığı 
kitabıyla en fazla ses getiren ünlülerden. “Bir Sarışın 
Küçük Kız” adlı kitapta yaşadığı acıları, mutlulukları, 
aşkları ve ailesini anlatıyor. Kitabın en fazla gündem 
oluşturan kısmı ise Özer’in gençliğinde yaşadığı 
tecavüz olayı. Ayrıca kitapta ünlü sanatçının bir de 
mektubu yer alıyor.

ÇOCUKLUK YILLARINA ATIF YAPIYOR

Gülben Ergen’le yaşadığı polemiklerin ardından 3 gün-
lük hapis cezası alan Seren Serengil, çocukluk anılarını 
bir kitapta topladı. Ünlü ve zengin ebeveynlerin 
çocuğu olarak oldukça fırtınalı bir hayat geçirdiği için 
bu kitabı yazma gereği duyduğunu belirten ünlü isim, 
“Nefret” ismini verdiği kitapta duygu dünyasından ve 
çocukluğunun sancılı taraflarından bahsediyor. 

YEMEK PROGRAMLARINDAN EDİNDİĞİ 
TECRÜBEYİ AKTARIYOR

Eski manken Pınar Altuğ, uzun süre konuklu yemek 
programlarından edindiği tecrübeleri kitaba dönüştüren-
lerden. Ünlü mankenin “Pınar’ın Mutfağı” ve “Pınar'ın 
Yemek Günlüğü” adlı iki kitabı var. Mutfak konusunda 
edindiği püf noktaları hanımlarla paylaşan Pınar Altuğ’un 
öğrendiği sayısız yemek tarifini topladığı “Pınar’ın Mut-
fağı” kitabında 400 kadar yemek tarifi yer alıyor. 

Zerrin ÖZER Pınar ALTUĞ ATACAN

Esra EROL Seren SERENGİL
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ŞİİR KİTABI YAZIYOR 

Sinema sanatçısı Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın oğlu 
Kerem Alışık şiir kitabı yazanlardan. Dayısı Atilla İlhan 
gibi şiire gönül veren Alışık’ın, “Kerem Misali” ve “Alışık 
Değilim” adlı iki şiir kitabı bulunuyor. Kerem Alışık, şair 
yönünü dayısı Atilla İlhan’dan aldığını söylüyor. Çek-
tiği aşk acılarını ve mutluluklarını şiirlerinde anlatan 
Alışık’ın şiirlerini seven, kitaplarını dört gözle bekleyen 
çok sayıda hayranı bulunuyor.

MUTFAK DENEYİMLERİNİ ANLATIYOR

Bir zamanların kadın kuşağı programlarının vazgeçil-
mez sunucu Esra Ceyhan’da mutfaktaki deneyimle-
rini kitaplaştıranlardan. Ne pişirsem telaşına çözüm 
olmak isteyen sunucu “Esra Ceyhan’ın Mutfağından” 
adlı kitabında 193 yemek tarifini kaleme alıyor. 

KENDİ HAYATINI ANLATIYOR

Çok sayıda kitabı bulunan ünlülerden biri de Ferdi 
Tayfur. Arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur, 
“Şekerci Çırağı” adını verdiği ilk kitabında kendi 
hayatını anlatıyor. Roman olarak kaleme aldığı kitabın-
da çocukluğundan başlayarak yaşadıklarını aktaran 
Tayfur, hayranlarının gösterdiği ilgiden memnun olun-
ca kitap yazma merakına iyice alıştı. Ünlü sanatçının 
“Yağmur Durunca”, “Bir Zamanlar Ağaçtım” ve 
“Paraşütteki Çocuk” adlı üç kitabı daha var. 

KÖŞE YAZILARINI KİTAPLAŞTIRDI

Pop müziğin özgür kızı Nil Karaibrahimgil, kitap yazan 
ünlüler kervanına 2011 yılında yazdığı “İçimi Açsan Nar 
Ama Yerim Dar” alt başlığında çıkan “Nil’in Kelebekle-
ri” kitabıyla katılmıştı. Sanatçı, Hürriyet Gazetesi’nin 
Kelebek ekinde yazdığı köşe yazılarından derlediği 
“Kelebeğin Hayat Sırları” kitabını ise bu yıl piyasaya 
çıkardı. 

Esra CEYHAN Nil KARAİBRAHİMGİL

Kerem ALIŞIK Ferdi TAYFUR
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MUHABİR: BERİL ŞEN

İNSAN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN TEKNO-
LOJİNİN YAVAŞ YAVAŞ BİZİ SAĞIR ETTİĞİNİ 
BİLİYOR MUYDUNUZ? GELİŞEN TEKNO-
LOJİYE BAĞLI OLARAK GİDEREK YAYGIN-
LAŞAN İŞİTME KAYBI, TEDAVİ EDİLMEDİĞİ 
TAKDİRDE ZAMANLA TEDAVİSİ GÜÇLEŞEN 
“ANLAMA KAYBINA” NEDEN OLUYOR. 
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TEKNOLOJİ
SİZİ SAĞIR 
ETMESİN!

Günümüzde her geçen gün biraz daha gelişen teknolojinin faydaları 
kadar zararları da ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de kulağa verdiği 
zarar. Diğer bir deyişle yarattığı işitme kaybı sorunu. Aslında doğdu-
ğumuz andan itibaren işitme duyumuzu yavaş yavaş kaybediyoruz. 
Modern hayatın oluşturduğu gürültü ise bu kaybı daha da hızlandırıyor.
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Mete Kıroğlu, işitmenin en erken kaybettiğimiz duyuları-
mızdan biri olduğuna dikkat çekiyor. Uzun süre maruz kaldığımız 
yüksek gürültünün, işitme hücrelerimize zarar verdiğini; şehrin genel 
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dinlemek, kulaklıkla müzik dinlemek gibi etkenlerin işitmenin en 
büyük düşmanı olduğunu belirtiyor. İşitme kaybının özellikle çocuk-
lar ve gençlerde önem kazandığına işaret eden Prof. Dr. Kıroğlu, 
“Çocuklar az duyduklarını anlatamazlar. İşitme azlığı genetik olarak 
doğuştan gelebildiği gibi daha sonra geçirilen hastalıklar yüzünden 
de ortaya çıkabilir. Son yıllarda teknolojik cihazların hayatın bütün 
alanına girmesiyle çevresel faktörler de sebepler arasına katılmıştır. 
Bu özellikle ilk çocukluk döneminde çok önemlidir. Duymayan çocuk 
konuşamaz. Teşhis edilmemiş sağır bir bebek, zamanında tedavi ve 
rehabilite edilmezse ömür boyu konuşamayacaktır.” diyor. 

ÇOCUKLAR GÜNDE 1 SAATTEN FAZLA                         
KULAKLIK KULLANMAMALI 

Gençlerde ve ergenlerde genç yaşta işitme kayıp-
larının yaşanmaya başladığına dikkat çeken 
Prof. Dr. Mete Kıroğlu, bunun en önemli sebe-
binin kulaklıklarla yüksek sesli müzik dinlen-
mesi olduğunu söylüyor. 
Özellikle kalitesiz ve kulağın içine yerleşti-
rilen kulaklıkların, işitme sağlığını olumsuz 
etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Kıroğlu, 
“Yüksek sesli müzik dinleme nedeniyle ne 
yazık ki 9-15 yaş grubunda yüzde 12,5 
oranında işitme kayıplarının ortaya çık-
tığını görüyoruz. Eskiden böyle bir veri 
yoktu. Bunlar, özellikle teknolojisi geliş-
miş olan ülkelerden gelen veriler. Bunu 
kulaklık kullanımının yoğunlaşmasına 
bağlamak mümkün. Bu konudaki tavsi-
yemiz çocukların günde 1 saatten fazla 
kulaklık kullanmaması. Sesin yüksekliği 
10 üzerinden 6’nın üzerine çıkmasın. Aynı 
gün başka yüksek ses alacaksa dinleme 
süresini, aldığı süreye göre azaltsın.’’ diyor. 

KULAK ÇINLAMASINA DİKKAT!

İşitme kaybında erken teşhis oldukça önemli. Uzmanlar, eğer 
bebekte bir işitme kaybı varsa 1 yaşından önce teşhis konması 
gerektiğini ve işitme cihazı yeterli olmazsa biyonik kulak gibi cer-
rahi müdahalelerin zamanında yapılması gerektiğini belirtiyor. 
Prof. Dr. Kıroğlu, bazen işitme kaybının ilk belirtisinin kulak çınla-
ması olduğuna işaret ediyor. Bu durumda bir kulak burun boğaz 
hekimine başvurmak gerektiğini öneren Kıroğlu, “Hemen doktora 
gidip işitme testi yaptırmalı ve işitme cihazını kullanmaya baş-

lanmalıdır. İlk etapta uyum problemi yaşanabilir. 
Çünkü duyma uzun süreden beri azaldığı 

için o kabiliyetin tekrar kazanılması 
gerekir. Bazı durumlarda ameli-

yatla müdahale de gerekebi-
lir.” diyor. 
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İŞİTME KAYBININ İLERLEMESİ NASIL 
ÖNLENEBİLİR?

 Gürültü kaynaklı işitme kaybı riskini 
erken yaşta yaşamamak için akıllı 
telefonunuzun ses ayarını yüzde 70 
sınırında tutup yüksek sesle müzik 
dinleme dürtünüzü giderebilirsiniz.

 Ses düzeyinin yüksek olacağı bir 
konsere ya da festivale gidiyorsanız 
hoparlörlere yakın oturmayacağınızın 
garantisi olmadığından yanınızda kulak 
tıpası götürmekten çekinmeyin.

 Kulak içine giren kulaklıklardansa 
dışarıdaki sesi geçirmeyen büyük 
kulaklıkları takarak ses ayarını hep 
düşük tutmayı başarabilirsiniz.
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İŞİTME SAĞLIĞINI NASIL KORUYALIM? 

Prof. Dr. Mete Kıroğlu, işitme sağlığını korumak için yapılması 
gerekenleri şöyle sıralıyor: 

 Bazı ağrı kesici, idrar söktürücü ve antibiyotikleri fazla kullanmak 
işitme fonksiyonlarını bozabilir. Bunları dikkatli kullanmak gerekir.

 Yüksek sesle temas azaltılmalıdır. Normal şehir trafi-
ğinin sesi ortalama 85 dB’dir. İç kulağımızdaki hücreler 
bu sese 8 saate kadar dayanabilir. Daha uzun süre ve 
daha yüksek sese maruziyet kalıcı hasara sebep olabilir. 
Eğer o gün 8 saat trafik sesine maruz kalmışsak üzeri-

ne müzik dinlememeli, televizyon seyretmemeliyiz.

 İç kulak hücrelerimiz 95 dB’e (uçak sesi) 1 saat dayanabilir. 
Otoyol kenarında, tren istasyonu ve havaalanı yakınında otu-
ranlar, üst geçitlerde iş yapanlar risk altındadır.

 Yüksek sese maruz kalan işlerde çalışan kişilerin mutlaka 
kulaklık kullanması gerekir. Eğer bir süre böyle bir alanda bulu-
nacaksanız kulaklarınıza pamuk tıkayabilirsiniz. 
60/60 kuralına uyun. 60 dakikadan daha uzun kulaklıkla müzik 
dinlemeyin ve müziğin sesini en çok yüzde 60’a ayarlayın.

  Kulaklıklarla uyumayın.



YEPYENİ KONFOR 
ALANLARINA
HAZIR MISINIZ?
ULAŞTIRMADAN LOJİSTİĞE, OTOMOTİVDEN İNŞAATA KADAR 
PEK ÇOK SEKTÖRÜ ETKİSİ ALTINA ALAN DÖNÜŞÜM RÜZGARI, 
YENİ ÜRETİM MODELLERİ VE İNOVATİF İŞ PLANLARIYLA HEDEF 
KİTLESİNE YAŞAMI KOLAYLAŞTIRMANIN ÇOK DAHA ÖTESİNE 
GEÇEN KONFOR ALANLARI VAAT EDİYOR.

MUHABİR: SELİN AKGÜN

U laştırma sektörü gün geçtikçe farklı bir yöne doğru kayıyor. Sürücüsüz, 
otonom araç üretimine odaklanan otomotiv markaları, çevre kirliliğinin 

önüne geçmek için ise çevreci lastik yatırımlarına hız veren markalarla iş birliği 
yapmayı tercih ediyor. Sürücüsüz otomobil ya da uçan taksi uygulamalarından 
sonra ise yük taşımacılığını farklı bir boyuta taşıyacak olan sürücüsüz kamyon 
çalışmaları hız kazanmış durumda. Lojistik ve ulaştırma sektörünün yanı sıra 
inşaat alanında da devrim yaratacak yeni uygulamalar gündemde. 3D baskı ile 
24 saatte ev üretilmesine yönelik projeler dünya genelinde ses getiriyor. 
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GOODYEAR’DAN FOTOSENTEZ 
YAPABILEN LASTIK

Goodyear, içi yosunla kaplı havayı temiz-
leyebilen yeni otomobil lastiğini tanıttı. 
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte 
her ne kadar elektrikle çalışan otomo-
biller hızla artış gösterse de araçlarda 
kullanılan yakıtlar ise hâlâ aynı. Bu 
yüzden daha temiz bir çevre için çevre 
dostu otomobillerin yaygınlaşması 
gerekiyor. Goodyear ise bu sorunu 
sonlandıracak, otomobillerin çevreye 
verdiği zararı ortadan kaldırmaya kıs-
men de olsa fayda sağlayabilecek bir 
adım attı. İçi yosunla kaplı, fotosentez 
yapabilen araç lastiğini tanıtan Good-
year, bu lastiğin karbondioksiti emip 
oksijen ürettiğini belirtiyor. Bunu, üre-
timi içerisinde bulunan yosunlar saye-
sinde yapan lastik, 4 bin tondan fazla 
karbondioksit emilimi gerçekleştirip 3 
bin tona yakın oksijen verebiliyor. Aynı 
zamanda enerjiyi de depoluyor. Bu 
sayede içerisindeki elektronikleri bes-
leyebiliyor. Goodyear’in söz konusu 
lastiğinin adı ise Oxygene. Goodyear’ın 
Oxygene’i her ne kadar tanıtılmış olsa 
da kullanıma geçilebilmesi için en az 
20 yıl gibi bir süre geçmesi gerekiyor.

UBER’IN SÜRÜCÜSÜZ KAMYONLARI 
IŞ BAŞINDA

2016’da otonom araç girişimi 
Otto’yu satın alan Uber, geçtiğimiz yılın 
ortasında da yük taşımacılığına dönük 
uygulaması Uber Freight’ı tanıtmıştı. 
Yük taşımacılığı yapan şoför ve şir-
ketlerin daha verimli çalışmasını, daha 
fazla iş yapabilmesini odağına alan 
uygulama ile Uber, yük taşımaya baş-
ladıklarını açıkladı. Uber’in sürücüsüz 
kamyonları tam olarak sürücüsüz 
olmayacak, direksiyonun arkasında 
güvenlik için sürücüler oturacak ve 
gerekli durumlarda müdahale edebile-
cek. Uber uygulaması, yolcuların birkaç 
tıklama ile yolculuk rezervasyonu yap-
malarına izin verdiği gibi, Uber Freight 
da nakliyecileri yüklerini taşıyabilen 
kamyoncularla birleştiren bir uygulama 
olarak hayata geçirildi. Uber, transfer 
merkezi modeli olarak adlandırılan 
bu üç aşamalı teslim sürecinin nasıl 
çalışacağını göstermek için bir video 
yayınladı. İlk olarak, bir sürücü kargo 
dolu bir römorku alıyor ve yakındaki 
bir buluşma noktasına götürüyor. 

PLANTRONICS’IN RIG 4VR MODELI

Oyun endüstrisinde büyük bir ivme kaza-
nan VR teknolojisi, kulaklık sektörünü de 
harekete geçirdi. Plantronics’in RIG 4VR 
modelindeki kulaklığı, oyunlardaki 
keyfi 360 dereceye çıkarıyor. Beyaz 
rengi, orijinal tasarımı, modüler mikro-
fonuyla şık bir duruş kazanan RIG 4VR, 
bu alanda geliştirilen ilk kulaklık seti 
olma özelliğine sahip. VR gözlüklerinin 
tasarımı dolayısıyla kafa üstü model-
leri tercih edemeyen kullanıcılar, stan-
dart kulak içi kablolarla çözüm arıyor. 
Plantronics’in bu alanda geliştirdiği RIG 
4VR, tasarımıyla beklentileri karşılıyor. 
VR gözlükleriyle uyumlu tasarıma 
sahip olan RIG 4VR, ergonomik yapı-
sıyla uzun süreli kullanımlarda da kon-
fordan ödün vermiyor. 3.5 jak girişiyle 
sanal gerçeklik gözlüğüne kolayca 
bağlanan kulaklık, PlayStation 4 ile 
de kullanılabiliyor. Uzun kablo boyuyla 
rahat bir kullanım alanı sağlayan RIG 
4VR, taç kısmında bulunan ve kulla-
nıcının kafa yapısının şeklini alabilen 
yastığa sahip. Modüler yapısıyla özel-
leştirebileceğiniz kulaklık, takım oyun-
ları için hayati önem taşıyan çıkarılabilir 
boom mikrofonuyla da karşı tarafa net 
bir ses akışı sağlıyor.
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SIRADA BASKET ATAN ROBOTLAR VAR

Toyota mühendisleri, şu an basketbol 
oynayan bir robot üzerinde çalışıyor. 

Japonya’da Basketbol B Ligi’ndeki 
oyuncuların karşısına çıkan robotun 

topu sektirmeden potadan geçirdiğine 
tanık oluyoruz. Serbest atışta oldukça 
başarılı görünen robot, Slam Dunk‘tan 

esinlenmiş. Bir dönemin efsane manga-
larından kabul edilen Slam Dunk’ta, bir 
Japon lisesindeki basketbol takımının 

hikayeleri anlatılıyordu. Toyota mühen-
disleri, sporcu robotu her ne kadar boş 

zamanlarında yaratsalar da şirketin 
robotlara yönelik ciddi kaynak ayırdığı 

bir birim var. Üçüncü nesil insansı robot 
(T-HR3) olarak bahsi geçen robotlar, 

insanların hareketlilik ihtiyaçlarını karşı-
lamaya yardımcı olmak için tasarlanıyor. 
Örneğin; 1.5 metre boyundaki T-HR3, 10 
parmağını rahatlıkla kullanabiliyor. Hatta 

robotun yıllar önce bir keman konçer-
tosuna bile tanık olmuştuk. Öte yandan 

Toyota, 1980’lerden beri üretim süreçle-
rini geliştirmek için endüstriyel robotlar 

üzerinde çalışıyor. Şirket, üçüncü nesil 
robotları özellikle sağlık sektörü başta 

olmak üzere yaşlı ve engelli bireyleri 
desteklemek için kullanmayı planlıyor.
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3D BASKI ILE 24 SAATTE EV ÜRETILIYOR

Austin Teksas merkezli ICON adlı 
sosyal girişimin en dikkat çekici yanı, 
düşük maliyetli 3D baskı kullanarak, 

dünyada yaşanan konut sorununa 
farklı bir çözüm bulmaya çalışması… 

Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün Ross 
Merkezi’nden Sürdürülebilir Şehir-

ler için yayınladığı yeni bir rapora göre; 
dünyada 330 milyon hane, uygun 

fiyatlı ve güvenli konutlara erişim sağ-
layamıyor. Bu da ortalama 1.2 milyar 
insana eşdeğer. Ancak bugün hare-

kete geçmezsek, 2025 yılına kadar 1.6 
milyar kişinin konuttan yoksun olacağı 

belirtiliyor. ICON’un geliştirdiği 3D 
baskı yöntemi bu soruna çözüm olabi-
lir. Zira girişimin tek katlı bir evi sadece 
12 ila 24 saat içinde inşa etmek gibi bir 

iddiası var. Girişim, ilk olarak El Salva-
dor sakinleri için 100 evden oluşan bir 

topluluk inşa edecek. Şirketin, ulus-
lararası konut çözümleri sivil toplum 
kuruluşu olan New Story ile ortaklık 

kurması ile girişimin bir sonraki durak-
ları Haiti ve Bolivya’daki aileler olacak. 

Şu anda her bir konut maliyetinin 10 
bin doları bulduğu projede, maliyetlerin 

4 bin dolara düşürülmesi planlanıyor. 

VOLKSWAGEN’IN KONSEPT OTONOM 
ARACI VIZZION

Alman araç üreticisi Volkswagen’in (VW) 
diğer araç üreticileri gibi otonom araçlarını 
piyasaya sürmesine daha uzun yıllar var. 
Ancak araç tasarımında devrim yara-

tacak bir yeniliğe giden VW, otonom 
araçlarını, ilk elektrikli aracı I.D.’nin 

yeni konsept modeli I.D. VIZZION’da 
uygulamayı planlıyor. Piyasaya sürü-

lecek konsept otomobilin otonom 
özelliği, ses ve hareket kontrolünü de 

kapsayacak. VW’ye göre 2030 yılında 
piyasaya sürülmesi beklenen VIZZION 

konsept aracın, “dijital şoför” ismini 
verdiği bir özellik; direksiyon simidi ve 

görünür kontroller olmaksızın aracın 
kontrolünü üstlenebilecek. Araç için-

deki “sanal ev sahibi”, yolcuların kişisel 
tercihlerini bilerek, bu tercihlerin her 

birine uyum sağlayacak. Yolcularla 
sesli ve hareketsiz kontrol ile iletişim 

kuran bu sanal ev sahibi, dijital eko-
sisteme tam entegrasyon sağlayacak. 

I.D. VIZZION ile etkileşim, artırılmış 
gerçeklik ile birleştirilmiş yeni tasarla-

nan bir gözlük ile sağlanacak. HOLO-
LENSTM adını alan gözlük ise Micro-

soft tarafından geliştirildi.



GÖRME ENGELLI ÇOCUKLAR IÇIN 
EĞITICI OYUNCAK

Görme engelli çocuklarına Braille alfa-
besini öğretmek isteyen bir çift, mev-
cut seçeneklerin pahalı olduğunu fark 
edince, kendilerine eğitici bir oyuncak 
üretmiş. BecDOT adını verdikleri oyun-
cak, dört adet yazı bölmesinden ve 
şekil tanıyan bir bölmeden oluşuyor. 
Oyuncak, tanıma bölgesine yerleş-
tirilen cisimlerin adını Braille alfabesi 
ile yazıyor. Böylece çocuk, seçtiği 
oyuncağın Braille alfabesiyle yazılışını 
öğrenebiliyor. Şekilleri tanımak için 
Arduino Uno ve NFC teknolojisini kul-
lanan oyuncak, cep telefonu üzerinden 
yeni şekilleri tanıyacak şekilde ayarla-
nabiliyor. Henüz geliştirme aşamasın-
daki ürünün fiyatının 150 TL civarında 
olması planlanıyor. Diğer seçeneklerin 
binlerce lira olduğu düşünüldüğünde 
BecDOT gibi ürünler, görme engellile-
rin eğitimini kolaylaştırabilir.

IBM’DEN TUZ TANESI BOYUTUNDA 
BILGISAYAR

IBM, yeni harikası olarak nitelendi-
rebileceğimiz, tuz tanesinden küçük 
bir bilgisayar üretti. Geçtiğimiz kasım 
ayında, 50 qubit barındıran yeni kuan-
tum bilgisayarını üreten IBM tarafından 
üretimi yapılan bilgisayar, tuz taneleri-
nin içinde kaybolacak. Verileri işleyebi-
len, analiz edebilen ve iletişim kurabi-
len bu bilgisayarın üzerinde milyonlar-
ca küçük transistör var. Bilgisayar her 
ne kadar boyutuyla dikkat çekse de 
işlemcisi bilgisayarın boyutunun üzeri-
ne çıkamıyor. İşlemci gücünü 90’lardan 
kalma x86 işlemciden alan cihazın, 
üretim maliyetinin de 10 cent’ten 
daha az olduğu belirtiliyor. Bu küçük 
bilgisayarın blockchain uygulamaları 
için de bir veri kaynağı olabileceği 
söylentiler arasında. Veriyi düzenleme 
gibi belli başlı çok temel yapay zeka 
işlevini yerine getirebilen bu bilgisayar, 
malların sevkiyatının takip edilmesine 
ve hırsızlık, dolandırıcılık ve uygunsuz-
luğun tespit edilmesine de yardımcı 
olmayı hedefliyor. 

KARTONDAN ROBOT ZAMANI

Nintendo Switch oyun konsolu sıra dışı 
bir eklentiyle geliyor. Labo adındaki 
eklenti, karton robotlar yapmanızı 
sağlıyor. Özel hazırlanmış kartonları 
talimatlara uygun olarak kesip birleşti-
rerek robot ve oyuncaklar yapabiliyor. 
Sonra da bunları Switch ile bütünleşik 
kullanabiliyorsunuz. Örneğin, karton-
dan bir motosiklet direksiyonuyla yarış 
yapabilir, kartondan bir oltayla balık 
tutma oyunu oynayabilir hatta kar-
ton piyanoda müzik çalabilirsiniz. 20 
Nisan’dan itibaren yaklaşık 250 TL’ye 
satılacak kartonları ayrıca 40 TL’ye 
satılacak çıkartmalarla süslemek de 
mümkün. Sayısal oyunlarla elle tutulur 
cisimlerin bir arada kullanıldığı bu tür 
yenilikçi ürünler, gelecekte çok daha 
fazla karşımıza çıkacak.
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UÇAN TAKSI CORA

Daimler, Porsche gibi dev araç üreticilerinin yanı sıra teknoloji şirketleri de geniş potansiyel gördükleri drone taksi pazarına büyük 
ilgi gösteriyor. Silikon Vadisi’nden çıkan girişim Kitty Hawk, Google’ın kurucularından Larry Page’in desteği ile ürettiği uçan taksi-
lerin test uçuşlarına başladı. Cora adını alan uçan taksinin test uçuşları Yeni Zelanda’da yapılırken, ilk görüntüler de YouTube’a yük-
lendi. Hava aracı, kanatlarındaki dikey pervaneleri ile göze çarpıyor. Bu pervaneler sayesinde drone taksi, herhangi bir uçak pistine 

gerek duymadan olduğu yerden kalkıyor ve bir noktaya inebiliyor. Tamamen elektrikle çalışan aracın, bu sayede çevre kirliliğinin de 
önüne geçmesi bekleniyor. Yeni Zelanda’nın nihai hedefleri arasında 2050 yılında karbondioksit salınımını ortadan kaldırmak var. 
Öte yandan rahatsız edici bir motor ve pervane sesine de sahip olmayan araç, saatte ortalama 150 km hıza ulaşabilecek. 100 km 

menzile sahip uçan taksi, tamamen otonom pilot özelliğine sahip. Kitty Hawk, 1903 yılında eyaletteki ilk uçuş denemelerinin yapıl-
dığı sahil ile aynı ismi taşıyor. 2015 yılında kurulan girişimin kurucuları, kişisel uçuşu daha fazla kişiye ulaştırmak istiyor.
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MERCEDES 
C SERİSİ'NDE SİHİRLİ

 DOKUNUŞLAR
MERCEDES’İN ÜLKEMİZDE DE SINIFININ EN ÇOK SATAN MODELİ 

OLAN C SERİSİ, KAPSAMLI ŞEKİLDE YENİLENDİ. MAKYAJ 
SONRASINDA DAHA TAZE BİR GÖRÜNÜME KAVUŞAN ARACIN 

İÇ MEKAN VE DONANIM SEVİYESİ  DE YÜKSELTİLDİ.

M ercedes, ülkemiz pazarında da premium sınıfta en çok satan modeli olan C Serisi’ni 
5. yılın ardından kapsamlı bir şekilde yeniledi. Mart ayında kapılarını açan Cenevre 

Otomobil Fuarı’nda ilk kez sergilenen makyajlı C Serisi, hemen ardından Türkiye’de de yollara 
çıkacak. Daha dinamik ve genç bir görünüme kavuşan C Serisi’nde makyaj operasyonunun 
en belirgin hissedildiği bölümlerin başında yeni ışık grubu, ön panjur, kapılar ve iç mekan geliyor. 
Yeni görünümle birlikte AMG Tasarım Konsepti’nde elmas görünümlü radyatör ızgarası stan-
dart olarak sunulurken tüm tasarım konseptlerinde yeni tasarımlı tamponlar devreye alınıyor.
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4 KITADA ÜRETİLİYOR

Geçtiğimiz yıl dünya çapında 415 bin adet satı-
lan C Serisi’nin ana üretim üssü Almanya’da 
Bremen’de bulunuyor. Güney Afrika’da East 
London, ABD’de Tuscaloosa ve Çin’de de 
Pekin’de bantlarından çıkan, 4 kıtada 4 fabrikada 
üretilen C Serisi, Mercedes-Benz tarihinin en 
önemli modeli olarak kabul ediliyor. 

Yeni versiyonla birlikte geliştirilmiş kamera 
ve radar sistemleriyle donanan otomobil, 
otonom sürüşe de daha hazır hale getiril-
miş. Kullanılan radar sistemiyle aracın 500 
metreye kadar ileriyi görebilmeleri sağ-
lanmış. Radarlar 250 metreye kadar ileri 
tarama yapabilirken, yanlarda 40, arka-
da ise 80 metreye kadar aracın çevresini 
kontrol edebilecekler. Önde 500 metreyi 
gören kameralara ayrıca 90 metreye kadar 
üç boyutlu algılama özelliği de eklenmiş. 
Aktif Mesafe Asistanı özelliğine sahip yeni 
Distronic sistemiyle yüklenmiş harita veri 
kapasitesine göre aracın hızı yaklaşılan viraj, 
kavşak ve yol ayrımlarına göre otomatik 
olarak azaltılabiliyor.

İÇ MEKAN DA YENİLENDİ

Aktif Şerit Değiştirme ve Aktif Acil fren asistanı 
özelliklerine de kavuşan yeni versiyonda Aktif 
Fren Destek Sistemi sayesinde daha güvenli hale 
getirilmiş. İç mekanında başta müzik ve eğlence 
sistemi olmak üzere önemli değişikliklerin yapıl-
dığı Mercedes C Serisi’nde yeni versiyonla birlikte 
hibrit motor seçeneği de sunulacak.
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İlk üretildiği günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış rakamına 
imza atan Wrangler, 1941 yılında başlayan efsanevi tarihinde yeni 
bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sonbahar aylarında ülkemiz yolla-
rıyla buluşacak olan Yeni Jeep Wrangler’da 2.0 litrelik, 265 beygir 
güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli benzinli motor görev 
alacak. Tüm Wrangler modelleri; çekiş gücü, su geçişi, manevra, 
artikülasyon ve yerden yüksekliği kabiliyetlerini kapsayan ağır 
testlerden geçerek edindiği ve efsanevi 4x4 kabiliyetini ortaya 
koyan ‘trail rated’ nişanıyla satışa sunulacak.

Alman süper spor otomobil üreticisi Porsche de elektrikli araçla-
ra uzak duramayacağını gösterip Mission E Cross Turismo isimli 
CUV (crossover) konseptini tanıttı. 4,95 metre uzunluğundaki 
konsept, dört tekerlekten çekiş sistemini besleyen 800 voltluk 
ve hızlı şarj şebekesine bağlanabilen bir motor altyapısına sahip. 
Otomobil, endüktif şarjla, bir şarj istasyonunda veya Porsche ev 
enerji depolama sistemini kullanarak şarj edilebiliyor. Otomobilin 
sunduğu kesintisiz güç düzeyi piyasadaki hiçbir elektrikli otomo-
bille kıyaslanamayacak kadar fazla olarak gösteriliyor. İki adet sabit 
mıknatıslı senkron motorundan (PSM) ürettiği 600 beygir (440 
kW) üzerindeki güç ile Mission E Cross Turismo sıfırdan 100 km/s 
hıza 3,5 saniyeden, 200 km/s hıza ise 12 saniyeden kısa bir sürede 
çıkabiliyor. Modelin seri üretimine 2019’da başlanması bekleniyor.

PORSCHE 
YÜKSEK 

VOLTAJA 
KAPILDI

EN 
YETENEKLİ

 SUV 
SONBAHARDA 

TÜRKİYE’DE!
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Çek üretici Skoda, Vision X adıyla Karoq’un altına konumlanacak 
üçüncü bir SUV serisini yollara çıkartıyor. Yaklaşık 4.20 metrelik 
boyuyla Vision X, Arona’dan 7 cm daha küçük bir araç. Skoda 
Yeti ile benzer ölçülere sahip olması beklenen yeni SUVda güçleri 
95-150 beygir arasında değişen motorlar kullanılacak. Yeni mode-
lin 2019’da satışa sunulması planlanıyor.

SKODA’DAN
 KÜÇÜK

 ŞEHİR 
SUV’U
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Ferrari, bu yıl da yeni modeli ile Cenevre Otomobil Fuarı’nın 
gözdesi oldu. 720 HP güce sahip 3,9 litrelik çift turbo beslemeli 
motorla donatılan, 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 
458 Speciale’deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi, Ferrari 488 
Pista, Türkiye yollarında 2019 yılında boy göstermeye başla-
yacak. Türkiye’ye özel 7 adet kotası bulunan otomobil, kullanı-
cıları ile 2019 yılında buluşacak. 340 km/s son hıza ulaşan 488 
Pista’da gerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesindeyse, 
yere basma kuvveti 488 GTB’ye göre yüzde 20 artırılmış.

YENİ
FERRARİ’DEN 

ÜLKEMİZDE 
7 ADET 

SATILACAK
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Üst sınıfta kendine önemli bir yer açan Audi A6, 8. kez yenilendi. 
Artık birçok donanımı sesli emirlerle kullanılan otomobilin gelişmiş 
bir konfor ve güvenlik seviyesi sunuyor. Audi, yeni A6’yı Avrupa’da 
iki güçlü motor seçeneğiyle piyasaya sürecek: 340 beygir güce 
sahip 3.0 TFSI ve 210 kW 286 beygir güç üreten 3.0 TDI. Her iki 
motorda da rahatlığı ve verimliliği artırmak için kısmi bir hibrit sis-
tem, standart özellikler arasında yer alıyor.

Opel, 1984 yılında başlattığı GSi performans modellerine Insignia 
GSi ile geri dönüyor. Hafifletilmiş mimarisi, alçaltılmış ağırlık mer-
kezi ve 2.0 litre dizel ve benzinli turbo motorları ile Opel’in yeni per-
formans otomobili, kusursuz denge ve çarpıçı güç/ağırlık dengesi 
sunuyor. Opel’in sporcusu Insignia GSi, 210 beygirlik 2.0 litre dizel 
ve 260 beygirlik 2.0 lt turbo benzinli motorlar, 4x4 çekiş sistemi 
ve 8 ileri otomatik şanzımanla satılacak. Özel sportif koltuk tasa-
rımıyla da dikkat çeken otomobilde 360 derece kuş bakışı kamera 
sistemi gibi güvenlik özelliklerini de bulunuyor. Aracın Türkiye fiya-
tıysa 373 bin TL’den başlıyor.

OPEL 
GSI 

EFSANESİ 
GERİ

DÖNÜYOR
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LÜKS 
SEDAN 

YENİLENDİ
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Fransız marka Peugeot’un üst sınıftaki yeni temsilcisi 508, sahip 
olduğu özelliklerle sınıfının dengelerini değiştirmeyi hedefliyor. 
Uzunluğu ve tavan yüksekliği azaltılan Yeni Peugeot 508, artan 
genişliğinin de etkisiyle daha olgun ve dinamik bir görünüm sergi-
liyor. Yeni Peugeot 508, 1.6 lt hacimli 180 ve 225 beygirlik iki ben-
zinli ve 1.5 lt 130 beygir, 2 litre 180 beygir dizel olmak üzere 4 farklı 
motor seçeneğiyle donatılacak. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve 
otomatik şanzımanın sunulacağı yeni model eylül ayından itibaren 
satışa sunulacak.

FRANSIZ
 AMİRALİ

 İDDİALI
 GELECEK
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Hyundai, hatcback ve sedan gövde tiplerine alternatif olarak geliş-
tirdiği i30 Fastback modelinin satışına Avrupa’da başladı. i30 Fast-
back, ülkemizde de son çeyrekte yollara çıkacak. Hyundai Smart 
Sense aktif güvenlik ve üstün sürüş asistanlarıyla son derece 
iddialı olan i30 Fastback, aynı zamanda kompakt sınıftaki ilk beş 
kapılı coupe olma özelliği de taşıyor. Beş kapılı versiyondan 5 mm 
daha alçak ve sertliği yüzde 15 artırılan süspansiyon sistemi ile 
donatılan otomobil, yüksek konfor sağlarken aynı zamanda daha 
dinamik ve daha çevik bir sürüş deneyimi de sunmuş oluyor.

EN SPORTİF 
HYUNDAİ 

i30 
YILSONUNDA 

TÜRKİYE’DE 
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TÜRKİYENİN YATIRIM ODAĞINDA OLAN TÜRK TELEKOM, BRAND FİNANCE 
TARAFINDAN AÇIKLANAN TELECOMS 300 LİSTESİNE GÖRE ÜST ÜST 10. KEZ 
TÜRKİYENİN EN DEĞERLİ MARKASI SEÇİLEREK ÖDÜLLENDİRİLDİ. 

TÜRK TELEKOM, 
10. KEZ TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ 
TELEKOMÜNİKASYON MARKASI
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Ü st üste gerçekleştirilen bu başarının 
arkasında 2016’da gerçekleştirilen 

benzersiz marka birleştirme stratejisine ek 
olarak, 2017’de başlatılan “Empati” olarak 
adlandırdığımız yeni müşteri deneyimi pro-
gramı, operasyonel mükemmellik ve tüm 
dünya için tasarladığımız yenilikçi yerli ve milli 
teknolojiler etkili oldu.
Konuya ilişkin, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul 
Doany şu açıklamalarda bulundu: “2017, 
Türk Telekom için bir anlamda 2016 yılın-
da başlattığımız tek marka stratejimizin 
faydalarından yararlanmaya başladığımız 
ve üzerine 3 ana odak alanı eklediğimiz 

bağımsız kuruluşlar tarafından da tanın-
ması son derece sevindirici. Bu kapsamda, 
Haziran 2017’de Türk Telekom’u sekizinci 
kez Türkiye’nin en değerli markası olarak 
ödüllendiren Brand Finance, Şubat 2018’de 
açıkladığı 'Telecoms 300' listesinde de Türk 
Telekom’u 10 yıldır Türkiye’nin 'En Değerli 
Telekomünikasyon Markası' olarak tescilledi. 
Türk Telekom olarak, müşterilerimiz, çalışan-
larımız ve ülkemiz için yeni değer alanları 
bulmak ve Türkiye’yi geleceğe bağlamak için 
durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.”
https://medya.turktelekom.com.tr/sesli-
-adimlar-cok-dilli-hizmet-verecek/

bir ‘yükseliş’ yılıydı. Bu üç odak alanı; Tür-
kiye’yi geleceğe bağlamak amacıyla inşa 
ettiğimiz stratejimiz temelinde operasyonel 
mükemmellik, Empati Programı (müşteri 
deneyimini mükemmele taşıma yolcu-
luğu) ve dünyaya yerli ve milli teknolojiler 
ihraç etme olarak özetlenebilir. Bu saye-
de Türk Telekom, 2017’de bir önceki yıla 
kıyasla yüzde 12,6’lık büyüme, 2,8 milyon 
net abone kazanımı ve yine bir önceki yıla 
göre yüzde 18,0’lik FAVÖK artışı kaydetti 
ve 2008’deki halka arzdan bu yana rekor 
düzeyde artışa imza attı. Başarılı finansal ve 
operasyonel performansımızın, uluslararası 
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TÜRK TELEKOM’UN GENÇLİK MARKASI SELFY YENİLENDİ. SELFY YENİ LOGOSU VE 
DAHA DİNAMİK YAPISIYLA, GENÇLERİN KENDİ YAŞAM TARZLARINI VE ZEVKLERİNİ 
GÖNÜLLERİNCE İLETİŞİM TERCİHLERİNE YANSITMALARINA OLANAK SAĞLIYOR. 
YENİLENEN TÜRK TELEKOM SELFY İLK PROJESİNİ GOOGLE İLE GERÇEKLEŞTİRDİ. 

T ürk Telekom’un gençlere kendi 
kurallarını kendilerinin koyabileceği 

bir dünyanın kapılarını aralayan genç-
lik markası Selfy, yenilenen logosuyla 
gençlere daha dinamik bir dünya ve yeni 
teklifler sunuyor. Bu kapsamda yenilenen 
Selfy ilk projesini de bir dünya markası ile 
yaptı. Türk Telekom Selfy Google ile ortak 
bir proje geliştirerek , “Selfy Google Play 
Tekliflerini” lanse etti.  
Dünyada ilk defa bir Telekom şirketi ile yapılan 
proje kapsamında mobil aboneler; aylık ses, 
SMS ve internet hakkının yanında aylık Google 
Play Kredisi’ne sahip oluyor. 
Türk Telekom, “Selfy Google Play Teklifleri” ile 
Google Play üzerinden yapılacak tüm alımlar-
da geçerli olmak üzere müşterilerine 5 TL 
veya 10 TL değerinde “Google Play Kredisi”-
sunacak. Dünyada ilk olan uygulamadan hem 
mevcut Türk Telekom Selfy müşterileri hem 
de Türk Telekom’a yeni gelen Selfy müşterileri 
yararlanabilecek.
Tekliflerde yer alan Google Play Kredisi, tüm 
Google Play üzerinden yapılacak uygulama 
alımları ve oyun içi / uygulama içi alımlarda 
geçerli olacak. Android işletim sistemli akıllı 
telefon kullanıcılarını hedefleyen Türk Telekom, 
bu projeyi bir reklam filmi ile de destekleyecek.
25 TL’den başlayan fiyatlarla Türk Telekom 
tekliflerine gelen müşteriler, Google Play üze-
rinden yapacakları tüm satın alımlarda geçerli 
Google Play Kredisi kazanacak.

TÜRK TELEKOM SELFY’E YENİ YÜZ

Gençlerin kendi yaşam tarzlarını, tercihlerini, 
zevklerini iletişimde gönüllerince yansıtma-
larına olanak sağlayan Türk Telekom Selfy 

ile Selfy’liler, hayatlarına nasıl yön vermek 
istiyorlarsa iletişim ve eğlence tercihlerini de o 
yönde kişiselleştirebiliyor.
Gençlere hâlihazırda sunduğu bol internetli 
tekliflerle onlara dijital dünyada da kendilerini 
dilediklerini gibi ifade edip kuralları koyma-
larına destek olan Türk Telekom Selfy, yeni 
logosu ile daha genç daha dinamik bir yapıyı 
simgeliyor.
Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Dursun, “Kampanyada 
göz önünde bulundurduğumuz ilk şey 
kullanıcıların kendi hayatları ve bu hayatın 
kendine has kurallarıydı. Hayatın içinde 
bütün kurallar belirlenmişken, bu kuralların 
dijital dünyada geçerli olmaması, Selfy 
markasının yeni dünyasının çıkış noktası 
oldu. Kullanıcıların belirli kalıplar içinde 
yaşamak istememeleri ve internette 
kendilerine ait bir dünya yaratıp orada 

istedikleri kişi olabilmeleri, işin felsefesini 
oluşturdu. Yeni kampanyada, kuralların 
baştan yazıldığı bir mecra olan dijital 
dünyayı sahiplendik. Her şey, kullanıcıların 
internette kendilerini en iyi ifade ettikleri 
profilleri üzerinden yaratıcı bir dille anlatıldı. 
Selfy’lilerin çerçeveler içindeki kendi profil 
fotoğrafları Selfy olarak adlandırıldı ve 
gerçek hayatla bir araya getirilerek, dijital 
entegrasyon gerçekleştirildi. Tüm bu süreç 
neticesinde yeni kampanyada Selfy’liler, 
yanı başlarındaki Selfy’leriyle hem kendile-
rini içlerinden geldiği gibi ifade edebiliyorlar, 
hem de özgürce kurallarını koyabiliyorlar. 
Ayrıca Google ile hazırladığımız proje ile 
mobil oyun pazarını büyütecek yeni alan-
lara yöneliyoruz. Abonelerimiz bu proje 
kapsamında dünyada ilk kez; aylık ses, SMS 
ve internet hakkının yanında aylık Google 
Play Kredisi’ne sahip oluyor.” dedi.

TÜRK TELEKOM, 
10. KEZ TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ 
TELEKOMÜNİKASYON MARKASI

DÜNYADA BİR İLK! 
TÜRK TELEKOM SELFY VE 
GOOGLE’DAN ORTAK PROJE 
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2 9 Mart 2018 – İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 
Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenecek 37. İstanbul 

Film Festivali, Vodafone Red’in dijital kurgu ve yenilikleri sayesinde 
sadece İstanbul’dan değil tüm Türkiye’den izlenebilecek. Festival 

kapsamında bu yıl ilk kez Vodafone Red tarafından düzenlenecek 
dijital seanslar çevrimiçi film izleme ayrıcalığı sunacak. Festivalin 
açılış töreni ve kırmızı halı da internetten canlı izlenebilecek. Bu 
yıl bir ilke daha imza atılarak festival takipçilerine Sanal Gerçeklik 

SE
K

TÖ
R

D
EN

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI (İKSV) TARAFINDAN VODAFONE RED SPONSORLUĞUNDA DÜZEN-
LENECEK 37. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ, DİJİTAL SİNEMA SEANSLARI VE SANAL GERÇEKLİK (VİRTUAL 

REALİTY - VR) GÖSTERİMLERİ İLE TÜRKİYE’DE İLKLERE İMZA ATACAK. FESTİVAL, VODAFONE’UN DİJİTAL 
KURGU VE YENİLİKLERİ SAYESİNDE SADECE İSTANBUL’DAN DEĞİL TÜM TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK.

37. İSTANBUL FİLM 
FESTİVALİ, VODAFONE RED İLE 

TÜM TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK
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(Virtual Reality - VR) içerikleri sunulacak ve özel sanal gözlükler 
aracılığıyla interaktif deneyimler yaşatılacak. Diğer yandan, fes-
tival merkezinde gerçekleştirilecek söyleşiler ve festivalin ulusal 
ve uluslararası konuklarıyla yapılacak seçili röportajlar Vodafone 
TV’den takip edilebilecek. 

ENGİN AKSOY: “FESTİVAL İLE İZLEYİCİ ARASINDA DİJİTAL BİR 
KÖPRÜ OLACAĞIZ” 

Sinema gibi ekran sanatlarının dijitalleşmesine önem verdiklerini 
belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy 
şunları söyledi: 
“Vodafone Red çatısı altında sponsoru olduğumuz 37. İstanbul 
Film Festivali’nin dijital kurgularımız ve çözümlerimiz ile yüz bin-
lerce izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz. Festival ile izleyici arasın-
da dijital bir köprü olacak olan yeniliklerimiz sayesinde, festival 
kapsamında gerçekleşecek pek çok etkinliğin dijital ortamda tüm 
Türkiye’den takip edilebilmesini sağlayacağız. Türkiye’de ilk kez 
dijital sinema seansları ve festivalde ilk kez Sanal Gerçeklik gös-
terimleri düzenleyeceğiz. Sinemaseverlerin festival içerikleriyle 
dijital platformlarda da buluşmasının heyecan verici olacağına 
inanıyoruz. Vodafone olarak, sanatta dijitalleşme vizyonumuz 
doğrultusunda mobil iletişim teknolojilerindeki inovatif gücümüzü 
seferber ederek kültür-sanat faaliyetlerinin daha fazla kişiye 
ulaşmasına aracılık etmeyi sürdüreceğiz.”

KIRMIZI HALIDAN CANLI YAYIN

Vodafone, 37. İstanbul Film Festivali açılış töreni ve kırmızı halıdan 
yapılacak canlı yayınla, bu etkinliklerin dijital olarak sadece İstan-
bul’dan değil tüm Türkiye’den takip edilmesini sağlayacak. Buna 
göre, 6 Nisan’da düzenlenecek İstanbul Film Festivali açılış galası ve 
kırmızı halı etkinliği vodafone.com.tr/Kampanyalar/red-iff adresin-
den canlı yayınlanacak. 

TÜRKİYE’NİN İLK DİJİTAL SİNEMA SEANSI

Vodafone, Türkiye’de ilk defa yapılacak dijital sinema sean-
slarıyla 37. İstanbul Film Festivali’ni sinemaseverlerin ayağına 
götürecek. Buna göre, 10-11-12-16 Nisan tarihlerinde saat 
20.00’da gösterimi yapılacak Sonsuz Futbol; Sofra Sırları; Aile; 
Kuzgunlar isimli filmler çevrimiçi yayınlanacak. Her seans için 
katılımın 500 kişiyle sınırlı olacağı dijital sinema seanslarına 
sadece Vodafone Red’liler giriş yapabilecek. Ayrıca, festiva-
lin Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan beş kısa film (Arîn, 
Toprak, Doğu Yakası, Kaset ve Keçi) 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri 
arasında yine Vodafone TV’den izlenebilecek.

FESTİVALİN İLK SANAL GERÇEKLİK GÖSTERİMLERİ

Vodafone ayrıca, Samsung’un da katkısıyla, bu yıl İstanbul Film Fes-
tivali kapsamında ilk kez Sanal Gerçeklik (VR) gösterimleri düzenley-
ecek. Salon İKSV’de yapılacak Sanal Gerçeklik gösterimlerinde seyir-
ciler özel sanal gözlükler aracılığıyla interaktif deneyimler yaşama 
imkânı bulacak. Sanal Gerçeklik gösterimleri yapılacak filmler şöyle: 
Your Spiritual Temple Sucks, The Last Chair, French Kiss, Proxima, 
Sergent James, Notes To My Father, Lifeline, The Hourglass, Oh 
Deer!, Mozart 360°. 

SÖYLEŞİ VE FESTİVAL SOHBETLERİ VODAFONE TV’DE 

Vodafone, festival keyfini Vodafone TV’ye de taşıyacak. Yapı Kredi 
Kültür Sanat’ta yer alacak Festival Merkezi’nde gerçekleştirilecek 
söyleşiler ve festivalin ulusal ve uluslararası konuklarıyla yapılacak 
röportajlar Vodafone TV aracılığıyla dijital ortamda takip edilebilecek. 
Yönetmenlerle söyleşiler ve festival sohbetleri festival sonrasında 
Vodafone TV’de yayınlanacak.

GİŞE YILDIZI 12 FİLM VODAFONE RED GALALARI’NDA

Diğer yandan, festivalin en sevilen bölümlerinden Vodafone Red 
Galaları’nda geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızları usta yönetmen-
lerle buluşturan ve sezonun merakla beklenen gişe yıldızı 12 filmin 
Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek. Vodafone Red Gala-
ları’nda gösterilecek filmler şöyle: Köpek Adası, Sahaf, Mutlu Prens, 
Lean On Pete, İtaatsizlik, Taş Devri Firarda, Canavar, Transit, Dokun-
ma Bana, You Were Never Really Here, Saplantı, Siyah Nehir.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SİNEMA KAMPANYASI 

Vodafone, “Türkiye’nin En Büyük Sinema Kampanyası”nı 37. İstanbul 
Film Festivali’ne de taşıyacak. “1 Bilet Alana 1 Bilet Hediye” kampa-
nyasının ayrıcalıklarını bu festivalde de yaşayacak olan Vodafone 
Red’liler, 24 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında, İstanbul Film Festivali 
gösterimleri için Biletix.com ve festival gişelerinden bir bilet aldığında 
ikincisi hediye olacak.
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Vodafone, 37. İstanbul Film Festivali açılış 
töreni ve kırmızı halıdan yapılacak canlı 
yayınla, bu etkinliklerin dijital olarak sade-
ce İstanbul’dan değil tüm Türkiye’den takip 
edilmesini sağlayacak. 



TÜRK TELEKOM İŞTİRAKI ARGELA’NIN GELİŞTİRDİĞİ RAN SLICING’IN (BAZ İSTASYON 
DİLİMLEME) TEKNOLOJİSİNİN CANLI SAHA DENEMESİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANLIĞI YETKİLİLERİNİN DE KATILIMIYLA KONYA HABİLLER KÖYÜ’NDEKİ 
EVRENSEL HİZMET PROJESİ KAPSAMINDA KURULAN SAHADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

E vrensel Hizmet Projeleriyle ülkemizin 
kırsal bölgelerinde mobil kapsama ora-

nını artırmayı hedefleyen Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türkiye’nin 
lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk 
Telekom; RAN Slicing (Baz İstasyon Dilimle-
me) saha denemesini gerçekleştirdi. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka-
nı Ahmet Arslan’ın himayelerinde, Haber-

leşme Genel Müdürlüğü, yeni nesil iletişim 
teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın 
önemli oyuncularından biri olan ABD mer-
kezli ONF (Open Networking Foundation) 
ile kısa süre önce bir işbirliği anlaşması 
imzalamıştı. Bakanlık ve ONF arasında-
ki işbirliği, 5G kablosuz ağlar için çözüm 
sunan açık kaynaklı şebeke yönetim ve 
merkezi işletim (M-CORD) altyapısı-

nın, Evrensel Hizmet Projesi kapsamın-
da Türkiye’de yapılacak saha çalışmasını 
içeriyor. RAN Slicing teknolojisi, M-CORD 
altyapısında kullanılıyor. Konya’daki saha 
testi de bu kapsamda yapıldı. 
Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç söz 
konusu testlere ilişkin yaptığı açıklama-
da; “Ülkemizin bilgi toplumu olması yolunda 
Bakanlık olarak üzerimize düşen görevlerin 

RAN SLICING’IN CANLI SAHA 
DENEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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bilincindeyiz. Bu dönüşümün ana omurgasının, 
her yerden herkese genişbant internet erişimi 
sağlamak üzere memleketin her yerine haber-
leşme altyapılarının güncel teknolojiye uygun 
olarak ulaştırılması olduğuna inanıyoruz. Bu 
amaçla Ulusal Geniş Bant Stratejimizi yayınla-
dık ve emin adımlarla çizdiğimiz yol haritasın-
da ilerliyoruz. Ayrıca yaklaşık 7 yıldır Evrensel 
Hizmet kapsamında kırsal alanlarda yaşayan 
vatandaşlarımızı gelişmiş haberleşme altyapı-
ları ile buluşturmak için çalışıyoruz. Teknolojinin 
geliştirilmesine katkı sağlayarak bu teknolo-
jilerde söz sahibi olmak amacıyla yaptığımız 
işbirliği anlaşmasının ilk meyvelerinden olan bu 
saha testleri bizim için cesaret verici olmakla 
birlikte önümüzde uzun bir yol olduğunun bilin-
ciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

“OYUNU DEĞİŞTİRİCİ ETKİ YAPACAK”

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yar-
dımcısı Cengiz Doğan, Türk Telekom grup 

şirketi Argela’nın Yazılım Tanımlı Ağ (Soft-
ware Defined Network - SDN) teknolo-
jileri kapsamında geliştirdiği RAN Slicing 
olarak tanımlanan teknolojinin sektörde 
oyunu değiştirici bir etki yaratacağını söy-
ledi. Doğan, şunları kaydetti: “Ölçeklenebi-
lir, esnek, programlanabilir mimarisiyle bu 
teknolojimiz geleceğin mobil iletişim ihti-
yaçları için yüksek kapasiteli, kişiselleşti-
rilmiş ağ ve hizmet çözümleri sunulmasına 
olanak sağlıyor. RAN Slicing’in küresel 5G 
standartları arasına kabul edilmesi yönün-
de sağlam adımlarla yol alıyoruz.“
Hızlı ve gelecekteki ihtiyaçlara uygun bir 
altyapı teknolojisi geliştirmenin ve üretimi-
nin eşiğinde olan Türkiye; Evrensel Hizmet 
Projesi kapsamında kırsal kesimlere en son 
teknolojiyi götürmeyi hedefliyor.  Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı, yürüttüğü Evrensel Hizmet Projeleri 
ile kırsalda yaşayan vatandaşların haber-
leşme ihtiyaçlarını gelişen son teknoloji-
yi kapsayacak şekilde giderirken, yerli ve 
milli ürünlerin kullanımını artırmaya yönelik 
önemli adımlar atıyor. 
Yerli ürün kullanımı zorunluluğu ile başla-
yan bu süreç ONF ile yapılan uluslararası 
işbirliği anlaşması ile devam ediyor. Ger-
çekleştirilen testler başarılı olursa Türki-
ye, çığır açıcı bir gelişmeye öncülük etmiş 
olacak. Yapılan saha testi nüfusu 500’e 
kadar olan kırsal bölgelere mobil ses ve 
genişbant internet hizmetini götürmek ve 
sayısal uçurumu azaltmak amacıyla baş-
latılan Evrensel Hizmet Projesi’nde önemli 
adım olacağı gibi, mobil şebekelerin gelişim 
sürecinde de bir kilometre taşı olacak. 

Türk Telekom Teknoloji 
Genel Müdür Yardımcısı 
Cengiz Doğan, Türk Tele-
kom grup şirketi Argela’nın 
Yazılım Tanımlı Ağ (Soft-
ware Defined Network 
- SDN) teknolojileri kap-
samında geliştirdiği RAN 
Slicing olarak tanımlanan 
teknolojinin sektörde 
oyunu değiştirici bir etki 
yaratacağını söyledi.
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Türk Telekom Teknoloji 
Genel Müdür Yardımcısı 
Cengiz Doğan
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İç mimarlık

Saçma

Ayakta duran, 
var olan

Dedikodu
(hlk.)

Raksı meslek 
edinmiş kadın

Bir nota

Tahta, plastik ya 
da mantardan 
tıkaç

Kısa bilgileri içeren 
belge

Yürüyüş sesi

Kırmızı

Birlikçi, birlikten 
yana (siyaset)

Yerine koyma

Bir komuta altında 
bulunan gemi ve 

uçaklar

Oranla,
oldukça

Uzaklık bildirir

Özkaynak getirisi 
(ikt.)

Genişlik

Çok kullanılmış, 
eski (mec.)

Ey, hey anlamında 
bir seslenme sözü

Şaşma anlatan 
bir söz

Düz yakalı bir 
ceket

Şümul

Gelecek

Haber, 
muştu

Katar, şimendifer

Üç yaşına kadar 
olan at yavrusu

Söndürme

Avuç içi

Maden Tetkik 
Arama (ksc.)

Enerji

Yazıklar olsun 
anlamında bir 

ünlem

Teras

Trafiği yoğun 
olan ana yol

Gizler, sırlar

Bir nota

İş tatmini 
açısından verilen 

bir para

İnce nakışlı

Tanrıtanımaz

100 m2
değerinde yüzey 

ölçü birimi 

Bir tür dans

Sodyum 
elementinin 

simgesi

Mektup

Cüzzam

Rengi kızıla yakın 
bir çam türü

Güzellik, 
zariflik 
(isim)

Birdenbire

Sıcak, kızgın, 
yakıcı

Bir sıvının asit 
veya bazlık 
derecesi

Dokuzdan 
bir artık

İran'ın plaka ismi

Neodim 
elementinin 

simgesi

Aile halkı

Volkan

Ankara Ticaret 
Odası (ksc.)

Katıksız,
halis

Vilayet

Eski Avrupa 
derebeyi unvanı 

(ing.)

Resimde 
gördüğünüz, ilk 

uçak Fabrikamızı 
kuran 1886 Sivas 
doğumlu şahsiyet

Argoda 
tanışıyormuş gibi 

yaparak para 
sızdırma

Koyu kıvamlı sert 
İtalyan Kahvesi

Uygun, 
tıpatıp gelen

     Bir bağlayıcı

Bir çorba
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