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İSTATİSTİKLERE BAKILDIĞINDA DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK OLARAK YARISI 
İNTERNET KULLANIYOR. FACEBOOK, 2.05 MİLYAR AKTİF KULLANICI SAYISI İLE DÜNYA 
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SOSYAL MEDYA 
DÜNYANIN EN BÜYÜK TOPLULUĞU
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SOSYAL MEDYA

SOSYAL MEDYA HAKKINDA BİLGİ 
SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER, SOSYAL 
MEDYA ÜZERİNDEN İŞ AĞI KURMAK 
VE DÜNYAYA AÇILMAK İSTEYENLER 
İÇİN EN GÜNCEL VERİLER... 
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A.Selim
 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

E ğitimleri, gelir seviyeleri, kariyer durumları, ırk 
ve dinleri fark etmeksizin, sosyal medya bugün 

tüm insanların ilgi gösterdiği bir mecra durumunda. 
İstatistikler de tam olarak bunu söylüyor: Dünya 
nüfusunun yaklaşık olarak yarısı internet kullanıyor; 
insanların interneti kullanım amaçlarının başında ise 
sosyal medya yer alıyor. 

Bağlantı Noktası’nın kapak haberinde bu ay, 
dünyayı küçülterek kendisi büyüyen, sosyal medya 
konusunu okuyacaksınız. Hem dünyanın hem de 
ülkemizin internet ve sosyal medya eğilimleri ile 
ilgili güncel bilgileri detayları ile inceleyebileceğiniz 
haberimiz; sosyal medya hakkında bilgi sahibi olmak 
isteyenler, sosyal medya üzerinden iş ağı kurmak 
isteyenler, dünyaya açılmak isteyenler için önemli 
veriler sunuyor. 

Kapak dosyamız dışında dergimiz bu ay da 
ulaştırma, teknoloji ve iletişim dünyasındaki en yeni 
gelişmeleri okuyucunun ilgisine sunuyor. 

Keyifle okumanız dileği ile...

Hoşçakalın. 
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SOSYAL MEDYA BÜYÜYOR 
DÜNYA KÜÇÜLÜYOR 



HABER

DENİZCİLİK
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ULAŞTIRMA VE 
TEKNOLOJİDE
GÖREV DEĞİŞİMİ

INSTAGRAM’A 
YENİ ÖZELLİKLER 

GELİYOR
LİMANLARDA
TEK PENCERE 
SİSTEMİ BAŞLIYOR

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 
SİSTEMİ’NİN İLK BAŞKANI RECEP 
TAYYİP ERDOĞAN, YENİ YÖNETİM 
SİSTEMİNİN İLK KABİNE LİSTESİNİ 
AÇIKLADI. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NIN 
HEM İSMİ DEĞİŞTİ HEM DE BAKAN-
LIK KOLTUĞUNDA GÖREV DEĞİŞİMİ 
YAŞANDI.

HİKYELERE MÜZİK EKLE-
ME, SLOW MOTION VİDEO 

ÇEKME, GÖRÜNTÜLÜ 
ARAMA GİBİ ÖZELLİKLERLE 

INSTAGRAM YENİLENİYOR!

LİMANLARDAKİ İŞLEMLERLE İLGİLİ VERİ-
LERİN BAKANLIKLAR TARAFINDAN ORTAK 
KULLANILABİLMESİNE OLANAK SAĞLA-
YAN “LİMAN TEK PENCERE SİSTEMİ” ÜLKE 
ÇAPINDA HİZMETE SUNULDU.

İSTATİSTİKLERE BAKILDIĞINDA DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK 
OLARAK YARISI İNTERNET KULLANIYOR. FACEBOOK, 2.05 MİLYAR 
AKTİF KULLANICI SAYISI İLE DÜNYA GENELİNDE EN YAYGIN 
KULLANILAN SOSYAL MEDYA AĞI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.
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Çekim 41.075K, 28.923D 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

Vodafone
güvenle
kapsar

Türkiye’nin
en geniş 4.5G 
kapsaması

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?



TATİLİNİZ KÂBUS OLMASIN
REZERVASYONUNU AYLAR ÖNCESİNDEN YAPTIRDIĞINIZ, BÜTÜN BİR YIL BOYUNCA DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİNİZ TATİL ZAMANI GELDİ 
ÇATTI. SAĞLIKLI BİR SEYAHAT VE TATİL YAPMAK İSTİYORSANIZ İŞTE SİZE İPUÇLARI...

TATİL İÇİN AİLELERE 
TEKNOLOJİK 
UYARILAR

TRAFİĞE 5 AYDA 
YARIM MİLYONA YAKIN
ARAÇ EKLENDİ

SOLUDUĞUMUZ
HAVANIN KALİTESİ 
ARTIK CEPTE

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM 
KURUMU (BTK) TATİL DÖNEMLERİNDE 
ÇOCUKLARIN İNTERNETİ BİLİNÇLİ VE 
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMALARI 
VE YIL BOYUNCA EDİNDİKLERİ 
KAZANIMLARIN KAYBEDİLMEMESİ İÇİN 
AİLELERE ÖNERİLERDE BULUNUYOR. 

TÜRKİYE’DE OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 
TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI 426 
BİN 140 ARTTI. MAYIS SONU İTİBARIYLA 
TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT 
SAYISI, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE 
%5 ARTARAK 22 MİLYON 645 BİN 85’E 
YÜKSELDİ.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA 
GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMA 
İLE VATANDAŞLAR, YAŞADIKLARI 
BÖLGENİN VE SOLUDUKLARI HAVANIN 
KALİTE DEĞERLERİNİ ARTIK AKILLI 
CEP TELEFONLARINDAN ANLIK 
ÖĞRENEBİLECEK.
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SPOTIFY LITE İLE TELEFONUNUZ 
RAHAT NEFES ALACAK!

Facebook, Instagram ve Uber gibi birçok 
uygulamanın daha küçük boyutlu ve hafifletil-
miş sürümleri bulunuyor. Bu trende kayıtsız 
kalamayan Spotify da Lite sürümü ile cihazlar-
da az yer kaplayacak ve kolay güncelleme hiz-
meti sunacak. Görünüm anlamında ana 
uygulama ile oldukça benzer gözüken Lite 
sürüm, özel bir başlangıç ekranı ve Facebook 
bağlantısı ile birlikte geliyor.
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SSD DEVRİ KAPANABİLİR!

SSD kartlarla ilgili son dönemde tüketici şikayetleri hızla artıyor. SSD yerine SD kart kulla-
nımı ise yakın gelecekte SSD’nin sonunu getirecek gibi gözüküyor. SD Ultra-Capacity 
(SDUC) isimli bu standart, SD kartlar için PCI Ekspress ve NVMe desteğini getiriyor. Kuru-
luş, bu sayede yaklaşık 1000 MB/s gibi transfer hızlarına ulaşabilmeyi hedefliyor. 128 TB 
boyutunda SD kartların önünü açan bu standart, özellikle laptop, kamera ve IoT cihazları 
için oldukça önemli.

PLAY STORE UYGULAMA İNDİRME 
ORANLARI DÜŞÜŞTE

Play Store algoritmasında benzer uygula-
malar önerilerinde problemler yaşanıyor. 
Geliştiriciler algoritmanın çoğu zaman ala-
kasız uygulamaları önerdiğini, özellikle 
küçük ve orta ölçekli uygulamaların eskisi-
ne göre daha zor bulunduğundan dert yanı-
yor. Google bu şikayetler sonrası kimi 
düzeltmeler yaptı ve belli oranlarda indirme 
oranlarında düzelmeler yaşandı. Ancak yine 
de sorunun tam anlamıyla giderilmediğini 
de eklemek gerekiyor.

OPPO FIND X 
TANITILDI!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, 
yılın en çok beklenen akıllı telefonların-
dan biri olan ve aynı zamanda şirketin 4 
yıl aradan sonra ilk amiral gemisi unva-
nını taşıyan Find X`i resmi olarak tanıttı. 
Gücünü Qualcomm`un 2.8 Ghz hızında 

çalışan ve sekiz çekirdekli en güçlü 
işlemcisi Snapdragon 845 ve Adreno 

630 grafik biriminden alan Oppo Find X, 
6/8 GB RAM kapasitesi ve 64/128/256 

GB dahili depolama alanı sunuyor.
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TÜRK GİRİŞİMCİNİN KICKSTARTER 
PROJESİ 470 BİN DOLAR TOPLADI

Kickstarter’da MUWI isimli fotoğraf makinesi ve 
akıllı telefon aksesuarı ile büyük bir ilgi toplayan 
Tolga Çağlar’ın projesi 2 milyon TL’den fazla bir fon 
toplamayı başardı. Çağlar’ın projesi akıllı telefonla-
rınızda ve kameralarınızda sinematik videolar 
çekebilmeniz üzerine. Ancak MUWI öyle akıllıca 
ve iyi tasarlanmış aksesuarlar içeriyor ki hayran 
olmamak mümkün değil. Siz de Muwi’ye çıkışın-
da hemen sahip olmak istiyorsanız en az 39 
dolarlık bir bağışta bulunmanız gerekiyor.
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MACBOOK KLAVYE TAMİR PROGRAMI BAŞLATILDI!

Amerika merkezli teknoloji devi Apple, 2015 ile 2017 yılları arasında üretilmiş MacBook ve 
MacBook Pro model dizüstü bilgisayarların da kullandığı yerleştirilen kelebek mekanizma-
sında bir sorun tespit etti. Bunun üzerine şirket, bir tamir programı başlattı ve bu problemi 
ücretsiz olarak tamir edeceklerini duyurdu. Bu cihazlardan birine sahipseniz, cihazınızı bir 
Apple Store veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı’na götürebilir ve Apple`ın sunduğu ücret-
siz tamir programına katılabilirsiniz.

TESLA 
HEDEFİNE ULAŞTI!

2017 Haziran ayı için haftalık 5000 adet 
Model 3 üretim hedefi koyan Tesla, aylar 
süren gecikmenin ardından bu hedefine 
ulaşmayı başardı. Montaj hattında sorunlar 
yaşayan şirket haftalık en fazla 3500 adet 
üretime ulaşabilmişti. Tesla, son dönemde 
kurduğu montaj çadırları ile üretimini artırdı 
ve haftalık üretimini 5000’e çıkararak hede-
fine ulaştı. Şirket son olarak, Model 3 üreti-
minde yaşadığı sorunlar nedeniyle zor 
günler geçirmekteydi.

TRON, 
BITTORRENT’İ 

SATIN ALDI!

2017 yılında Justin Sun tarafından kurulan 
bir Blockchain girişimi olan TRON, korsan 
film ve müzik arşivcilerinin yakından tanı-
dığı torrent paylaşım ağı BitTorrent`i satın 

aldı. 140 milyon dolar karşılında şirketi 
satın alan Justin Sun, şirketi kendi kripto 

para şirket ile birleştirmeyi hedefliyor. Tor-
rent paylaşım ağı Bittorrent`i satın alan 
TRON`un satın alımlara devam edileceği 

belirtiliyor. 
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C umhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesi açık-
landı. Listeye göre Bakanlık sayısı 17’ye inerken, Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı adı “Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı” olarak değiştirildi. Bakan Ahmet Arslan görevini daha 
önce Ulaştırma Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan Meh-
met Cahit Turhan’a devretti. 
Turhan, 1960’ta Trabzon’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitiren Turhan, çalışma 
hayatına 1985’te Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 17. Bölge 
Müdürlüğünde mühendis olarak başladı. 2002’de İstanbul Bölge 
Müdürü olarak görevlendirilen Turhan, 2003’te Karayolları Genel 
Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Turhan, 2005’te ise Karayolları 
Genel Müdürü oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı da yapan 
Turhan, 2015’te Danıştay üyeliğine seçildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY SEKTÖRDEN BİR İSİM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirilen Fuat Oktay da sek-
törde bilinen bir isim. ABD’de otomotiv sektörünün merkezi olan 
Detroit’teki Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği 
ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamlayan 
Oktay, aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora 
derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN İLK BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, YENİ 
YÖNETİM SİSTEMİNİN İLK KABİNE LİSTESİNİ AÇIKLADI. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NIN HEM İSMİ 
DEĞİŞTİ HEM DE BAKANLIK KOLTUĞUNDA GÖREV DEĞİŞİMİ YAŞANDI.
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HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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ULAŞTIRMA VE TEKNOLOJİDE
GÖREV DEĞİŞİMİ

uzmanlaştı. Oktay, ABD’de kaldığı süre boyunca Ford, General 
Motors ve Chrysler gibi firmalarda otomotiv endüstrisi üzerine 
çalışmalarda bulundu. Oktay Türkiye’de de  Türk Hava Yolları Tek-
nik AŞ yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom AŞ Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürdü. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK

Mustafa Varank ise 1976 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya 
geldi. İlköğrenimini Yedikule İlkokulunda, orta öğrenimini ise İstanbul 
İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında 
mezun olan Varank, eğitimini sürdürmek üzere ABD’ye gitti. Varank, 
Tallahassee Community College’da Ağ Hizmetleri Teknolojisi alanın-
da eğitim aldı ve aynı zamanda Florida State Üniversitesinde uzman 
ve araştırmacı olarak görev yaptı. Yüksek lisansını Indiana Üniversi-
tesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde tamamlayan Varank, eş zamanlı 
olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon araştırmaları yapan Indiana 
University Pervasive Technology Institute’te araştırmacı ve sistem 
yöneticisi pozisyonunda görev yaptı. 2011’de Başbakan Başdanış-
manlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakınındaki 
isimlerden biri olan Varank, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle 
2014’te Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.



16  bağlantı noktası  TEMMUZ 2018

www.tcddtasimacilik.gov.tr/trenler
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: 

L imanlardaki işlemlerle ilgili verilerin bakanlıklar tarafın-
dan ortak kullanılabilmesine olanak sağlayan “Liman Tek 

Pencere Sistemi”nin ülke çapında hizmete sunuldu. Limanlarda 
hayata geçirilen uygulama, gemilere ait bildirimlerin tek bir sis-
tem üzerinden elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlıyor.
Sistem kapsamında deniz ticaretinin kolaylaştırılmasının ve 
bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığı sistem sayesinde, liman-
lardaki işlemlere ilişkin tek pencereden girilecek veriler, bakan-
lıklarca ortak kullanabilecek. Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgele-
rinde 1 Haziran’da pilot uygulaması başlayan Liman Tek Pencere 
Sistemi’nde ortaya çıkan aksaklıkların da giderildi.
Sisteme ileriki dönemlerde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan-

LİMANLARDAKİ İŞLEMLERLE İLGİLİ VERİLERİN BAKANLIKLAR TARAFINDAN 
ORTAK KULLANILABİLMESİNE OLANAK SAĞLAYAN “LİMAN TEK PENCERE 
SİSTEMİ” ÜLKE ÇAPINDA HİZMETE SUNULDU.

HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

LİMANLARDA
TEK PENCERE 
SİSTEMİ BAŞLIYOR

lığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Çevre ve Şehircilik, Sağlık 
ve İçişleri bakanlıklarının da ilerleyen zamanlarda entegre edilecek. 
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, 
Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Deniz Ticaretinin Kolay-
laştırılması Konvansiyonu ile belirlenen standartlarda ve Avrupa 
Birliğince uygulanan direktiflerle uyumlu olacak. Liman Tek Pen-
cere Sistemi ile Türk limanlarına gelen gemilere ait tüm bildirimler, 
tek bir sistem üzerinden elektronik olarak yapılacak. Kurumlarca 
ihtiyaç duyulan bilgilerin bu sistem üzerinden alınmasıyla işlemler 
kolaylaşacak, etkin bir denetim mekanizması ve şeffaflık sağlana-
cak. Bu sayede sektörün maliyetlerinin azaltılması ve uluslararası 
rekabet gücünün artırılması mümkün hale gelecek.

D
EN

İZ
C

İL
İK



MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

İSTATİSTİKLERE BAKILDIĞINDA DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK OLARAK YARISI İNTERNET 
KULLANIYOR. FACEBOOK, 2.05 MİLYAR AKTİF KULLANICI SAYISI İLE DÜNYA GENELİNDE EN 
YAYGIN KULLANILAN SOSYAL MEDYA AĞI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.

G elişen teknoloji ve internet erişiminin kolaylaşmasıyla beraber 
dünyada internet ve sosyal medya kullanımı gitgide artıyor. 

Sosyal medya bugün, kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük 
topluluğu haline gelmiş durumda. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı 
Raporu’ndan derlenen bilgilere göre; 7,5 milyara ulaşan dünya nüfusunun, 
3,8 milyarı internete erişim sağlıyor. Bu rakam içerisinde aktif olarak 
sosyal medyayı kullanan kişi sayısı ise 3 milyar seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK KUZEY AMERİKA’DA KULLANILIYOR

Dünyada sosyal medya kullanım yaygınlığına bakıldığında ise Kuzey 
Amerika, nüfusunun üçte ikilik oranı ile ilk sırada yer alıyor. Bunu %59 
ile Güney Amerika ve %54 ile Batı Avrupa takip ediyor. Son sırada ise 
%7 sosyal medya kullanım oranı ile Orta Asya Ülkeleri yer alıyor.
En çok kullanılan sosyal medya platformlarındaki aktif hesaplar temel 
alınarak sosyal medya yaygınlığına bakıldığında ilk sırada %99 gibi 
büyük bir oranla Birleşik Arap Emirlikleri geliyor.
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DÜNYANIN 
EN BÜYÜK TOPLULUĞU: 
SOSYAL MEDYA



SOSYAL MEDYADA EN ÇOK ZAMANI FİLİPİNLİLER GEÇİRİYOR

Günlük olarak ortalama sosyal medyaya ayrılan zamanlara bakıldığın-
da ilk sırada yaklaşık 4 saat ile Filipinler yer alıyor. Filipinler’i yaklaşık 
değerlerle Brezilya ve Arjantin takip ederken, son sırada ise 40 dakika 
ile Japonya yer alıyor. Ülkemizde ise sosyal medyaya ayrılan ortalama 
zaman 3 saat seviyelerinde.

FACEBOOK İLK SIRADA

Rapora göre; dünyada en aktif kullanılan sosyal platform 2.05 milyar 
aktif kullanıcı sayısı ile Facebook. Facebook’u 1,5 milyar aktif kullanıcı 
ile Youtube ve 1,2 milyar aktif kullanıcı ile WhatsApp takip ediyor.

DÜNYANIN YARISI İNTERNET KULLANIYOR

İstatistiklere bakıldığında dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısının 
internet kullandığı anlaşılıyor. Bireylerin internet kullanım amaçları 
incelendiğinde dünya nüfusu içerisinde %40 aktif sosyal medya kul-
lanıcısı olması bize bu amaçlar arasında sosyal medyanın ön sıralarda 
yer aldığını gösteriyor. 
Sosyal medya platformları incelendiğinde Facebook’un 2.05 milyar 
aktif kullanıcı sayısı ile dünya genelinde en yaygın kullanılan sosyal 
medya ağı olduğu görülüyor. İncelenen ülkeler arasında internetin en 
yaygın kullanıldığı ülke %95 internet kullanıcı oranı ile Hollanda, en az 
olduğu ülke ise %37 ile Mısır. Sosyal medya kullanımına bakıldığında 
da Yeni Zelanda ve Arjantin %70 aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ile 
ilk sırada yer alıyor. En son sırada ise %10 aktif sosyal medya kullanı-
cısı ile Nijerya gelmekte.

 DÜNYADA SOSYAL MEDYA KULLANIMI

AMERİKA
Amerika kıtasında yaşayan 1 milyar kişinin %71’i interneti aktif olarak 
kullanırken, bunların %60’ı ise aktif sosyal medya kullanıcısı konu-
munda. Kıtada, son 1 yılda 53 milyon yeni internet kullanıcısı ile inter-
net kullanımında %8 oranında artış yaşanmış durumda. 
Kuzey Amerika’nın en büyük ülkesi ABD’de 325 milyonluk nüfusun 
%88’i interneti kullanıyor. Bunların %66’sının da aktif sosyal medya 
kullanıcısı olduğu görülüyor. Ülkedeki aktif mobil sosyal kullanıcı ise 
350 milyon mobil abonenin %58’ine karşılık geliyor. 
Kuzey Amerika’nın bir diğer ülkesi Kanada’nın 33 milyon nüfusunun 
%91’i internet kullanıcısı iken bunların %63’ü aktif sosyal medya kul-
lanıcısı konumunda. Ülkedeki mobil abone sayısı nüfusu aşarak 37 
milyona ulaşırken, mobil aboneler içerisindeki aktif mobil sosyal kulla-
nıcı ise % 55 seviyesinde bulunuyor.
Güney Amerika kıtasındaki Brezilya’nın 210 milyonluk nüfusunun 
%66’sı internet kullanırken, bunların %58’inin ise aktif sosyal medya 
kullanıcısı olduğu görülüyor. 

AFRİKA
Afrika kıtasındaki 1,2 milyarlık nüfusun %29’u internet kullanıcısı iken, 
kıta nüfusunun %14’ü de aktif sosyal medya kullanıcısı durumunda. 
Amerika’nın aksine “Kara Kıta”daki mobil abone sayısı henüz nüfusun 
altında seyrederken, Afrika’nın %12’sinin aktif mobil sosyal kullanıcısı 
olduğu görülüyor. Son yıllarda Afrika’da mobil sosyal medya kullanımı 
yaklaşık %50 artış göstermesine rağmen; kıtadaki aktif mobil sosyal 
medya kullanıcı oranının %12 seviyesinin üzerine henüz çıkamamış 
olduğu raporda yer alan bilgilerden...

Afrika kıtasında 189 milyonluk nüfusu ile en kalabalık ülke-
lerden biri olan Nijerya’nın %51’i internet kullanıcısı. Nüfusun 
%10’unun aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu ülkede, 158 
milyon mobil abonenin %8’i de aktif mobil sosyal kullanıcısı 
konumunda.

Güney Afrika kıtada internet ve sosyal medya kullanımında ilk sıra-
larda yer alıyor. Ülkenin 55 milyonluk nüfusunun %52’si interneti 
kullanırken %27’si ise aktif sosyal medya kullanıcısı. Güney Afrika’daki 
mobil abone sayısı 80 milyonu aşarken söz konusu abonelerin %24’ü 
aktif mobil sosyal kullanıcısı.

Sosyal medya kullanımına bakıldığında Yeni Zelan-
da ve Arjantin %70 aktif sosyal medya kullanıcı 
sayısı ile ilk sırada yer alıyor. Son sırada ise %10 
aktif sosyal medya kullanıcısı ile Nijerya geliyor.
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ASYA
Asya-Pasifik kıtasındaki 4 milyar 153 milyonluk nüfusun %46’sının 
internet kullanıcısı olduğu ve %36’sının aktif sosyal medya kullanıcısı 
olduğu görülüyor. 4 milyar mobil abonenin olduğu coğrafyada, abo-
nelerin % 35’i aktif mobil sosyal kullanıcısı konumunda.
Bölgede son yıllarda internet kullanıcı sayısı %15 artış gösterirken, 
sosyal medya kullanıcı sayısında da yaklaşık %50’lik bir artış kayde-
dildiği belirtiliyor.
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’in %53’ü interneti kullanırken, 
interneti kullananların %57’si de aktif sosyal medya kullanıcısı. Ülke-
deki 1,3 milyar mobil abonenin %57’sinin de aktif mobil sosyal kullanı-
cısı olduğu görülüyor.
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da nüfusun %35’i 
interneti kullanıyor. Söz konusu kitlenin %14’ü aktif sosyal medya 
kullanıcısı iken, ülkedeki aktif mobil sosyal kullanıcı oranı ise %13... 
Teknolojinin en yoğun kullanıldığı ülkelerden biri olan Japonya nüfusu-
nun %93’ü internet kullanıcısıyken, bunların sadece %51’i aktif sosyal 
medya kullanıcısı konumunda. 
Kıtanın en büyük devletlerinden biri olan 143 milyonluk Rusya nüfu-
sunun %73’ü internet kullanıcısıyken, ülke nüfusunun %39’unun aktif 
sosyal medya kullanıcısı olduğu görülüyor. Nüfusun yaklaşık iki katı 
mobil abonenin bulunduğu ülkede mobil abonelerin %27’si de aktif 
mobil sosyal kullanıcısı durumunda.
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Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’in %53’ü 
interneti kullanırken, interneti kullananların 

%57’si de aktif sosyal medya kullanıcısı. Ülke-
deki 1,3 milyar mobil abonenin %57’sinin de 

aktif mobil sosyal kullanıcısı olduğu görülüyor.
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Ortadoğu Bölgesindeki 246 milyonluk nüfusun %60’ı internet kullanı-
cısıyken, bunların %38’i de aktif sosyal medya kullanıcısı. Söz konusu 
bölgedeki aktif mobil sosyal kullanıcısı da %34 seviyesinde. Ancak 
Ortadoğu ülkelerinde internet kullanıcı sayısı son yıllarda %15 seviye-
sinde artış göstermiş ve dünya ortalamasını yakalamış durumda.  
Bölge ülkelerinden Suudi Arabistan’ın 32 milyonluk nüfusunun 
%70’inin internet kullanıcısı, %59’unun aktif sosyal medya kullanıcısı 
olduğu görülüyor. Ülkedeki 57 milyon mobil abonenin %49’u da aktif 
mobil sosyal kullanıcısı. 
Bölgenin en eski medeniyetlerinden İran’ın %70’i interneti kullanırken, 
ülkedeki sosyal medya kullanıcısı da internet kullananlarında %21’ine 
karşılık geliyor. 

AVRUPA
 Avrupa’nın 839 milyonluk nüfusunun %76’sı internet kullanıcısıyken, 
bunların %49’unun da aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu görülüyor. 
Kıtadaki internet kullanımı yıllar itibarıyla ortalama %3’lük bir artış göste-
rirken, sosyal medya kullanıcı sayısı da ortalama %5 yükselmiş durumda. 
Ülkeler itibarıyla incelenecek olursa, Avrupa’nın lider ekonomilerinden 
Almanya’nın 81 milyonluk nüfusunun %89’u interneti kullanıyor, bun-
ların %41’i de aktif sosyal medya kullanıcısı konumunda. 
Fransa’nın da 65 milyonluk nüfusunun %88’inin internet kullanıcısı 
olduğu ve %56’sının aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu görü-

lüyor. Avrupa’da internet kullanımı bakımından ilk sırada yer alan 
Hollanda’nın 17 milyonluk nüfusunun %95’i internet kullanıcısı. Ülke-
deki aktif sosyal medya kullanıcısı da %65 seviyelerinde. 
İngiltere’nin 65 milyonluk nüfusunun %92’si interneti kullanırken, 
bunların %64’ü de aktif sosyal medya kullanıcısı konumunda.

TÜRKİYE 
Türkiye’de nüfusun %60’lık kısmını oluşturan 48 milyon internet ve 
aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmakta. Ayrıca nüfusun %89 gibi 
büyük bir kısmını oluşturan 71 milyon mobil abonelik bulunmakla 
birlikte sosyal medyaya mobilden bağlanan kişi sayısı 42 milyon ola-
rak görülüyor.
Türkiye’nin yıllık dijital gelişimine bakıldığında; 2016 Ocak ayından bu 
yana internet kullanıcı sayısı ortalama %4, aktif sosyal medya kullanı-
cı sayısında da %14’lük artış yaşanmış. 
Ülkemizdeki yetişkin nüfusun %95’i cep telefonu, bunların da %75’i 
akıllı telefon kullanmakta. Dizüstü ya da masaüstü bilgisayar kullanım 
oranı %51 iken, tablet kullanım oranı ise %17 seviyesinde.
Türkiye’de bireyler gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar başın-
da, 3 saatini telefonla internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya 
platformlarında geçirmekte.
Ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platformu %57 ile Youtube 
olurken; bunu %56 ile Facebook, %45 ile Instagram, %44 ile Twitter, 
%40 ile WhatsApp izlemekte.
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EM INSTAGRAM’A 
YENİ ÖZELLİKLER 
GELİYOR
HİKYELERE MÜZİK EKLEME, SLOW MOTION 
VİDEO ÇEKME, GÖRÜNTÜLÜ ARAMA GİBİ 
ÖZELLİKLERLE INSTAGRAM YENİLENİYOR!

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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adından da anlaşılacağı gibi slow montion 
videolar çekmenize yarayacak. Bu yenilikle 
hikaye ve paylaşımların daha ilgi çekici hale 
gelmesi hedefleniyor. 

HİKAYE ARŞİVİNE KOLAYCA ERİŞİLECEK

Bunlara ek olarak hikayeler için yeni bir 
güncellemenin daha geleceği belirtiliyor. 
Gelecek olan bu güncelleme ile kullanıcı-
lar hikaye arşivine daha kolay bir şekilde 
erişebilecek. Arşiv kısmının takvime ben-
zer bir yapıya bürünmesi ile herhangi bir 
tarihte yapılan bir paylaşıma kolayca ula-
şılabilecek. Böylelikle, aynı hikaye tekrar 
paylaşabilecek.

İSTEMEDİĞİNİZ KULLANICIYI SESSİZE ALIN

Hikaye ve paylaşım sayılarının artmasını 
dikkate alan Instagram, bu konuda da kulla-
nıcı kolaylığına gidiyor. Bu özellik sayesinde 
kullanıcılar, istemediği kullanıcıları sessize 
alabilecek. Bu özellik, Twitter’da bulunan 
sessize al özelliği ile aynı gibi duruyor.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA ÖZELLİĞİ GELİYOR

Yeniliklerle ilgili en çapıcı olanı ise görüntülü 
arama özelliği olacak gibi duruyor. Bu özel-
likle Instagram, rakiplerini geride bırakabilir.

FACEBOOK ARKADAŞLARINIZI ETİKET-
LEYEBİLECEKSİNİZ

Instagram ile ilgili son yeniliğin de Facebook eti-
ketlemesi olacağı belirtiliyor. Bu özellik sayesinde 
Instagram paylaşımlarınızda Facebook arkadaş-
larınızı etiketleyebilecek ve onları da bildirimler 
sayesinde bunlardan haberdar edebilirsiniz. 

S on dönemlerin en popüler sosyal 
medya uygulaması Instagram, yeni 

özellikleri ile kullanıcılarını şaşırtmaya 
devam edecek. Kullanıcıları için daha iyi 
bir platform sunmaya çalışan uygulama, 
birbirinden iddialı özelliklerle geliyor. Test 
aşamasında olan ve ne zaman yayınlana-
cağı hakkında kesin bir bilgi olmayan bu 
özellikler sayesinde Instagram, daha da 
popüler hale gelecek gibi görünüyor. 
Gelin, bu yeni özellikleri yakından inceleyelim...

INSTAGRAM HİKAYELERE MÜZİK EKLEME 
ÖZELLİĞİ GELİYOR

Instagram, zamanla birçok ekstra özellik ve 
fonksiyon kattığı hikaye bölümüne bu sefer 
de müzik ekleme özelliğini getiriyor. Kısa 
bir süre sonra gelmesi beklenen güncel-
leme ile kullanıcılar, belirli parçaları, türleri 
veya sanatçıları arayacak ve bunları hika-
yelerinin arka planı olarak kullanabilecek. 
Kullanıcılar kendi müzik listelerini de Ins-
tagram hikayeleri üzerinden takipçileriyle 
paylaşabilecek.
Instagram’ın sahibi olan Facebook’un, bu 
özellik için Spotify ve Soundcloud gibi 
üçüncü taraf yayın hizmetleriyle bir enteg-
rasyon anlaşması yaptığı iddia ediliyor. 
Hikayeler için getirilen bir başka yenilikle, 
hikayelere emojilerle cevap verilebilecek. Bu 
özellikle kullanıcılar; hikayelerle daha hızlı bir 
etkileşim gerçekleştirebilecek. 

SLOW MOTION İLE VİDEOLAR AĞIRLAŞACAK

Kullanıcıları yakın zamanda bekleyen bir 
diğer özellik de slow-mo olacak. Bu özellik 
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T ürkiye genelinde yılın ilk 6 ayında havayolu yolcu trafiği, geçen yılın 
aynı dönemine göre % 16 artışla 97 milyon 693 bin 685 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı 
verilere göre, haziranda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen 
yılın aynı ayına göre iç hatlarda % 1,4 artışla 79 bin 268, dış hatlarda % 14,5 
artışla 66 bin 244 oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği % 16,8 artarak 42 bin 
432’ye ulaştı. Böylece hizmet verilen toplam uçak trafiği % 9 artışla 187 bin 
944’ü buldu.
Haziran ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği % 6,7 yükse-
lerek 9 milyon 528 bin 556, dış hat yolcu trafiği % 22,7 artışla 10 milyon 19 
bin 908 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 
geçen yılın aynı ayına göre % 14,2 artışla 19 milyon 567 bin 389 olarak 
gerçekleşti.
Havalimanları yük trafiği haziran ayı itibarıyla % 6,6 yükselişle 334 bin 520 
tonu buldu.
Ocak-haziran döneminde ise Türkiye geneli havalimanlarında toplam uçak 
trafiği % 9,2 artışla 951 bin 62’ye ulaştı. Yılın 6 ayında direkt transit dahil 

TÜRKİYE GENELİNDE YILIN İLK YARISINDA HAVAYO-
LU YOLCU TRAFİĞİ, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE 
GÖRE % 16 ARTARAK 98 MİLYONA YAKLAŞTI.

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

havayolu yolcu trafiği de geçen yılın aynı dönemine göre % 16 artarak 97 
milyon 693 bin 685 oldu. Yük trafiği ise % 13,4 artışla 1 milyon 738 bin 189 
ton olarak kaydedildi.

ARTIŞA EN FAZLA KATKI ANKARA VE İSTANBUL’DAN

Haziranda yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul’daki Atatürk 
ve Sabiha Gökçen ile Ankara’daki Esenboğa havalimanları sağladı.
İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, haziranda geçen yılın aynı ayına 
göre dış hatta % 11 artışla 3 milyon 946 bin 556 oldu. Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta % 8 artışla 
1 milyon 903 bin 809, dış hatta % 12 artışla 912 bin 600 olmak üzere, top-
lamda % 9 artışla 2 milyon 816 bin 409 olarak gerçekleşti.

Ankara’da da hava ulaşımına talep artarak devam etti. Ankara Esenboğa 
Havalimanı yolcu trafiği haziranda, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta % 
15 artışla 1 milyon 204 bin 185, dış hatta ise % 26 artışla 191 bin 630 olmak 
üzere, toplamda % 16 artışla 1 milyon 395 bin 815 olarak kayıtlara geçti.
Turizm merkezlerindeki havalimanlarına bakıldığında, Ege ve Akdeniz kıyıla-
rında bulunan havalimanlarının haziran ayı itibarıyla dış hat yolcu sayısındaki 
artış dikkati çekti. 
Bu dönemde, geçen yılın aynı ayına göre, İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı’nda % 22 artışla 285 bin 13, Antalya Havalimanı’nda % 34 artışla 
3 milyon 565 bin 936, Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda % 109 artışla 107 bin 
377, Muğla Dalaman Havalimanı’nda % 43 artışla 545 bin 113, Milas Bodrum 
Havalimanı’nda % 66 artışla 257 bin 944 dış hat yolcu trafiği gerçekleşti.

YILIN İLK YARISINDA 
YOLCU SAYISINDA 
BÜYÜK ARTIŞ 



 Ebeveynler, çocuklarını tatil diye başı-
boş bırakmamalı ve internet üzerinden 
gelebilecek risklerin farkında olmalı. 

 Ekranları ve oyunları gerçek dünyaya 
değişmeyin.

 İnternet ve sosyal ağlar üzerinden 
gelebilecek her türlü tehlikeyi önlemek 
için internet kullanımı sınırlandırılma-
lı, çocuklar mutlaka sosyal aktivitelere 
yönlendirilmeli. 

 Ekranlar ve dijital-sanal oyunlar, ger-
çek arkadaşlıklara ve sokak oyunlarına 
tercih edilmemeli.

 Ebeveynler; çocuklarını internetle 
uzun süre baş başa bırakmamalı, çocuk-
larının internet ve sosyal paylaşım ağla-
rında neler yaptığından haberdar olmalı. 

 Aileler, çocuklarıyla güçlü bir iletişim 
kanalı geliştirmeli, sorgulayıcı ve yar-
gılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir 
yaklaşım sergilemeli.

 Çocukların bilgisayarda veya cep tele-
fonu gibi teknolojik cihazlarda geçirdik-
leri süreye mutlaka sınır getirilmeli.

 Dijital oyunları çocukları ile birlikte 
oynamak, mevcut risklerden haberdar 
olmak ve zamanında önlem almak açı-
sından son derece önemlidir. 

-Çocukların sosyal paylaşım mecrala-
rında, linkler aracılığıyla yayılan zararlı 
içeriklerin ve oyun görünümündeki teh-
likeli akımların tuzağına düşmemesi için 
ebeveynler çocukların internette ne ile 
zaman geçirdiklerini kontrol etmeli. 

SANAL HAYAT YERİNE SOKAK OYUNLARINI TERCİH EDİN

U zun bir eğitim öğretim maratonun 
ardından öğrencileri 3 aylık bir 

yaz tatili dönemi bekliyor. Bütün bir yıl 
boyunca yoğun ders temposunda yoru-
lan çocuklarınız; yaz tatilinde hem dinle-
necek hem eğlenecek hem de bilgisayar, 
telefon ve interneti daha fazla kullanabi-
lecekleri bir sürece girecek. 
Günümüzde artık çocuklar sokakta 
oyun oynamak yerine; bilgisayar, tele-
fon, tablet vb. cihazlarda video izliyor, 
sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçi-
riyor ve çok fazla dijital oyun oynuyor. 
Özellikle günümüzde “dijital yerliler” 
olarak adlandırılan çocuklar ile inter-
net kullanım yaşının her geçen gün 
düşmesi, mobil telefon kullanımının ve 
sosyal paylaşım platformlarının giderek 
yaygınlaşması, bu mecralar üzerinden 
gelebilecek olumsuzlukları ve riskleri 
de beraberinde getiriyor. Bu süreçte de 
ebeveynlere önemli görevler düşüyor. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) tatil dönemlerinde çocukların 
interneti bilinçli ve güvenli bir şekilde 
kullanmaları ve yıl boyunca edindikleri 
kazanımların kaybedilmemesi için ailele-
re önerilerde bulunuyor.
Son dönemde dünyada ve ülkemizde 
pek çok gencin olumsuz etkilenme-
sine sebep olan, oyun gibi görünüp 
yayılan tehlikeli akımlara karşı aileler 
çok dikkatli olmalı. Oyun kılıfı altın-
da, geleneksel aile yapısını, kültürel 
kodlarımızı, çocukların ve gençlerin 
güvenliğini hedef alan, sosyal payla-
şım ağlarında viral olarak yayılan bu 
tür tehlikelere karşı ailelere büyük 
görevler düşüyor. Aileler; öncelikle 
şiddet, bağımlılık, müstehcenlik, İsla-
mofobi, siber zorbalık ve istismar gibi 
tehlikeler barındıran bazı oyunların ve 
bilinçli kullanılmayan sosyal medyanın 
internet üzerinden, kötü niyetli kişilerin 
emellerine ulaşmak için kullandıkları 
bir silah olabileceğinin farkında olmalı. 
Veliler, hem kendileri hem de çocukları 
için Güvenli İnternet Hizmetini kullana-
bilir. Tercihe bağlı ve tamamen ücretsiz 
olan Güvenli İnternet Hizmetini tercih 
ederek, çocuklarını internetin zararlı 
içeriklerinden büyük oranda korumuş 
olurlar. Aile ve çocuk profilinden olu-
şan Güvenli İnternet Hizmeti hakkında 
daha detaylı bilgi www.guvenlinet.org.
tr adresinden edinilebilir. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU (BTK) TATİL DÖNEMLERİNDE 
ÇOCUKLARIN İNTERNETİ BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMA-

LARI VE YIL BOYUNCA EDİNDİKLERİ KAZANIMLARIN KAYBEDİLMEMESİ 
İÇİN AİLELERE ÖNERİLERDE BULUNUYOR. 

MUHABİR: BERİL ŞEN

TATİL İÇİN AİLELERE 
TEKNOLOJİK UYARILAR
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

TÜRKİYE’DE OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI 426 
BİN 140 ARTTI. MAYIS SONU İTİBARIYLA TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI, 
GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %5 ARTARAK 22 MİLYON 645 BİN 85’E YÜKSELDİ.

T ürkiye’de yılın ilk 5 ayında 472 bin 575 taşıtın trafiğe kaydı yapıl-
dı, 46 bin 435’inin ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki 

toplam taşıt sayısı 426 bin 140 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, mayıs sonu 

itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 
%5 artarak 22 milyon 645 bin 85’e yükseldi. Bu araçların %54,3’ünü 
otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %13,9’unu motosiklet, %8,2’sini trak-
tör, %3,7’sini kamyon, %2,2’sini minibüs, %1’ini otobüs oluşturdu.

MAYISTA 100 BİN ARAÇ TRAFİĞE GİRDİ

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı ise 100 bin 403 adet 
oldu. Bu taşıtların içinde otomobil %55,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, %20,4 
ile motosiklet, %14,8 ile kamyonet, %4,9 ile traktör takip etti. Taşıtların 
%4,4’ünün ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluş-
tuğu görüldü. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisana 
göre %3,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise %9,1 azaldı. 
Ocak-mayıs döneminde 472 bin 575 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılır-
ken, 46 bin 435 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafik-
teki toplam taşıt sayısında 426 binlik bir artış yaşandı. 

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Mayısta devri yapılan toplam 672 bin 53 adet taşıt içinde otomobil %70,3 
ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, %16 ile kamyonet, %5,9 ile motosiklet, 
%2,9 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların %4,9’unu 
ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG’Lİ ARAÇLAR İLK SIRADA

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafikteki 12 milyon 303 bin 46 otomobilin 
%38,1’i LPG, %36’sı dizel, %25,5’i benzin yakıtlı, %0,4’ü yakıt türü 
bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK RENAULT SATILDI

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 55 bin 727 adet otomo-
bilin %16,7’sinin Renault, %11,3’ünün Volkswagen, %8,5’inin Fiat, 
%6’sının Dacia, %5,9’unun Hyundai, %5,3’ünün Ford, %5,2’sinin 
Toyota, %4,7’sinin Honda, %4,4’ünün Peugeot, %4,4’ünün 
Mercedes-Benz olduğu, %27,6’sının ise diğer markalardan 
oluştuğu görüldü.

EN ÇOK 1.6 MOTOR TERCİH EDİLİYOR

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %42,8’i 
1501-1600, %27,5’i 1401-1500, %12,9’u 1300 ve altı, %11,7’si 1301-
1400, %4,1’i 1601-2000, %0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine 
sahip araçlar olarak dikkati çekti.

ARABADA “BEYAZ” SEVGİSİ DEVAM EDİYOR

Aynı dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerden %56,8’i beyaz, %20,9’u 
gri, %7,6’sı siyah ve %5,3’ü kırmızı iken %9,4’ü ise diğer renklerden oluştu.

TRAFİĞE 5 AYDA 
YARIM MİLYONA YAKIN
ARAÇ EKLENDİ

Mayısta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 100 
bin 403 adet oldu. Bunların içinde otomobil %55,5 
ile ilk sırada yer aldı. Bunu, %20,4 ile motosiklet, 
%14,8 ile kamyonet, %4,9 ile traktör takip etti. 
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA 
GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMA 
İLE VATANDAŞLAR, YAŞADIKLARI 
BÖLGENİN VE SOLUDUKLARI HAVANIN 
KALİTE DEĞERLERİNİ ARTIK AKILLI 
CEP TELEFONLARINDAN ANLIK 
ÖĞRENEBİLECEK.

Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşın yaşadıkları bölgenin hava 
kalitesi değerlerine anlık ulaşmasını sağlamak için harekete geçti. 

“Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı”nda yer alan 300 adet hava kalitesi ölçüm 
istasyonundan elde edilen ölçüm sonuçlarını “www.havaizleme.gov.tr” 
web adresinden kamuoyu bilgisine sunan bakanlık, vatandaşların havanın 
kalitesine daha kolay erişebilmesi amacıyla mobil uygulama geliştirdi.
Buna göre vatandaşlar, artık yaşadıkları bölgenin ve soludukları 
havanın kalite değerlerini akıllı telefonlarına indirecekleri uygulama ile 
anında görebilecek.

UYGULAMADA AKTİVİTE ÖNERİLERİ DE YER ALACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, mobil uygulama-
nın android telefonlardan indirilebildiğini, IOS uygulaması çalışmalarının da 
tamamlandığını ve birkaç gün içerisinde aktif olacağını söyledi.
Uygulama ile Türkiye genelinde hava kalitesi verilerinin akıllı tele-
fonlarda anlık görüntülenebileceğine işaret eden Müsteşar Öztürk, 
“Mobil uygulama ile konumunuza en yakın ölçüm istasyonunun ölçüm 
değerlerinin öğrenilmesi, güncel hava kalitesine göre aktivite önerile-
rinin görüntülenmesi ve ölçüm istasyonu ile ilgili hem fotoğraf hem de 
konum bazlı bildirim gönderilebilmesi sağlandı.” dedi.
Vatandaşların bulunduğu bölgenin hava kalitesi değeri ile ilgili merak 
ettiği soruları da uygulama üzerinden bakanlığa anında iletebilecekle-
rini vurgulayan Öztürk, “Vatandaşımız temiz hava soluma ve soludu-
ğu havanın kalitesini bilme hakkına sahip.” diye konuştu.
Öztürk, hava kalitesi değerlerinin Avrupa Birliği (AB) normlarına göre 
değerlendirildiğini belirterek hava kalitesi izleme istasyon sayısının 
2018 yılı sonuna kadar 330’a ulaşacağı bilgisini verdi.

SOLUDUĞUMUZ
HAVANIN KALİTESİ 
ARTIK CEPTE
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YAZIN GELMESİYLE BİRLİKTE ARADIĞI HUZURU DENİZDE BULAN ÜNLÜLERİN YAT 
MERAKI BU YIL DA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI. KESESİNE VE ZEVKİNE GÖRE SEÇİMDE BULUNAN 
ÜNLÜLER, SERİN SULARA AÇILMANIN TADINI ÇIKARIYOR. 

MUHABİR: BERİL ŞEN

Y az tatilinin gelmesiyle birlikte televizyon dünyasının renkli simaları özel tekne ve yatlarıyla kıyı şeritlerine demir atmış 
durumda. Her yıl olduğu gibi bu sene de Bodrum ve Çeşme ünlülerin uğrak mekanı. Ünlülerin yat ve tekne merakının altında 

ise magazinden uzak tatil yapma fikri yer alıyor. İşte popülerliği giderek artan bu akımın meraklısı ünlüler... 

ÜNLÜLERİN 
‘YAT’ TATİLİ 
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AYNI MODELDEN İKİ MOTOR-YATI VAR

Recep İvedik serileriyle üne kavuşan ünlü komedyen 
Şahan Gökbakar, güneşli havaları fırsat bilenlerden. 
Yatlara merakıyla bilinen ünlü komedyenin iki aynı 
marka ve modelde motor-yatı var. Yatlardan biri 
Turgutreis D-Marin’de diğeri ise Kalamış Marina’da 
demirli. Oğlu Deniz Efe ve Ela’nın yattaki anlarını 
fotoğraflayan ünlü komedyen her yıl olduğu gibi 
bu sene de yat tatilinden vazgeçmiyor. Gökbakar, 
çocuklarla tatil yapmanın en rahat yolunun bu oldu-
ğunu düşünüyor. 

YATI KIZININ ADINI TAŞIYOR

Ünlü manken ve dizi oyuncusu Pınar Altuğ ve eşi Yağ-
mur Atacan her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum-Çeşme 
istikametinde yatıyla demirleyenlerden. Reklam ve dizi-
lerden kazandığı parayı tekneye yatıran ünlü çift tatillerini 
geçtiğimiz yıllarda aldıkları ‘H2O’ isimli yatlarında geçiri-
yor. Ünlü çift kızı Su’ya ithafen aldıkları yat için başka bir 
ticari işe de el attı. Tekne ve yat malzemeleri tasarlayan 
çiftin, yat sahibi birçok müşterisi bulunuyor.     

BOZCAADA TUTKUNU

Denize ve teknelere en meraklı ünlülerden biri de Ata 
Demirer. Yıllardır mayıs aylarında, teknesine atlayıp 
Bozcaada’nın yolunu tutan ünlü komedyen, adaya 
teknesini demirleyip sonbahara kadar teknede yaşı-
yor. Geçtiğimiz yıllarda bunun yerine özel yapım bir 
yelkenli satın alan Demirer, senaryo yazmak istediği 
zaman yelkenlisine kapanıyor ve vazgeçemediği 
Bozcaada’nın yolunu tutuyor. 

HAYATI DENİZDE GEÇİYOR 

Uzun zamandır denizciliğe meraklı olan ve teknesinde 
ünlüleri ağırlayıp TV programı bile yapan Gani Müjde, 
Ha-Yacht adlı yelkenlisinde yaşıyor. Hayat Bilgisi’nin 
senaristi Müjde, diziden kazandığı parayla aldığı için 
teknenin adını özellikle ‚HaYacht‘ koymuş. Denizciliğe 
meraklı olan Gani Müjde de teknesini vazgeçilmez tatil 
mekânı Bodrum’a demirleyenlerden. 

OTOMOBİL VE YATTA LÜKS SEVİYOR  

Aston Martin, Bentley gibi lüks araba meraklılarından 
biri olan televizyon kanalı patronu Acun Ilıcalı yatlara da 
meraklı. İstanbul’da olduğu dönemlerde sık sık arka-
daşlarının yatlarında kalan Ilıcalı, tatilini ise Sea Ray 470 
Sundancer marka yatında geçiriyor. 24 metre uzun-
luğunda 13 metre genişliğindeki yatta her türlü konfor 
mevcut. Ilıcalı, çekimlerden fırsat bulduğunda çocukları 
ve eşiyle Bodrum koylarını geziyor.

TEKNEYLE DÜNYA TURU YAPACAK

Şovmen Cem Yılmaz’ın lüks otomobil tutkusunu bilme-
yen yok. Yılmaz, denizde de karadaki kadar ‘cool’ olmayı 
başaran ünlülerden. Lüks bir yatı olan Cem Yılmaz, yatına 
çocukluğunun geçtiği Samatya’nın adını vermiş. Boşan-
dığı eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal Yılmaz’la geçtiğimiz yıl-
lara Bodrum’da tatil yapan ünlü komedyen bu yıl sevgilisi 
Defne Samyeli’yle tatil yapıyor. Yılmaz’ın tek hayali ise 
oğluyla dünyanın etrafını tekneyle dolaşmak. 

ASLANTUĞ’UN TERCİHİ SPORCU TEKNESİ

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın teknesi, ‘Beneteau 
50’ marka bir yelkenli. 15 metre uzunluğundaki tekne, 
fazla mazot yakmadığı için hesaplı ve kullanışlı. Aslantuğ, 
eşi Arzum Onan ve oğlu Can ile birlikte yaz aylarının 
neredeyse tamamını teknesinde geçiriyor.

Şahan GÖKBAKAR Pınar ALTUĞ

Cem YILMAZ

Acun ILICALIAta DEMİRER

Gani MÜJDE Mehmet ASLANTUĞ

ADI “SADE” KENDİ LÜKS

Ünlü dizi oyuncusu Oktay Kaynarca da yat meraklısı 
ünlülerden. Kaynarca’nın ‘Sade’ adını verdiği yatı 
ismine karşın ise oldukça lüks. 21 metre uzunluğun-
da ve özel tasarımdan oluşan yat için ünlü oyuncu 
ciddi rakamlar harcamış. Yatın iç dizaynını tamamen 
değiştiren Kaynarca, yaratıcılığını teknesine yansıt-
mış. Kaynarca da birçok ünlü isim gibi yaz tatilini yatını 
demirlediği Bodrum Bitez’de geçiriyor. 

Oktay KAYNARCA
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YATIN ADI KIZLARININ İSMİNİ TAŞIYOR

Arabesk fantezi müziğin sevilen ismi Ebru Yaşar ile geç-
tiğimiz yıllarda evlendiği eşi Necat Gülseven’in lüks bir 
yatı var. İş adamı Necat Gülseven’in lüks yatlara meraklı 
olduğu söyleniyor. Çiftin yatlarının ismi kızlarının adı olan 
Ebrusu’yu taşıyor. Çift yaz tatilin başlamasıyla soluğu 
yatlarında alanlardan.

EN LÜKS YATLARIN BİRİ SERDAR BİLGİLİ’NİN

Beşiktaş takımının eski başkanlarından Serdar Bilgili 
de lüks yat meraklılarından. ‘Extreme’ adlı özel tasa-
rım tekneyi geçtiğimiz yıllarda ikinci el olarak satın 
alan Bilgili’nin teknesi İtalyan tasarımına sahip. Tuzla 
tersanelerinde yapılmış olan tekne, Türkiye’nin en 
lüks yatları arasında yer alıyor. Dört kamaralı, yük-
sek tavanlı, elips hatlara sahip teknenin uzunluğu 19 
metre. 

Ebru YAŞAR

Serdar BİLGİLİ

40  bağlantı noktası  TEMMUZ 2018 TEMMUZ 2018  bağlantı noktası  41

ARKADAŞLARINI YATINDA AĞIRLIYOR

Çağatay Ulusoy da geçtiğimiz yıl yat sahibi ünlüler 
kervanına katıldı. ‘İçerde’ dizisinden kazandığı parayla 16 
metrelik Atlantis marka motor yat alan Ulusoy’un aldığı 
teknenin sıfırı 350 bin dolar. Yatında sık sık arkadaşla-
rını ağırlayan ünlü isim şu sıralar yakın arkadaşı Kıvanç 
Tatlıtuğ’la Bodrum’a demirleyenlerden. 

Çağatay ULUSOY

TEKNENİN KEYFİNİ ARKADAŞLARIYLA ÇIKARIYOR

Anadolu Holding’in veliahdı İzzet Özilhan ve eşi eski 
oyuncu Yasemin Özilhan da tatillerini teknede geçiren 
ünlülerden. Sosyetenin ünlü ailesi iki kızıyla birlikte Göcek 
koylarında turluyor. Her yıl teknelerinde ünlü arkadaşla-
rını ağırlayan çift, bu yıl ailecek tatil yapmayı tercih ediyor. 
Daha önceki yıllarda Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’i 
ağırlayan tekne zaman zaman Sinem Kobal ve Kenan 
İmirzalıoğlu çiftini de misafir etmişti. 

İzzet ÖZİLHAN

YATIYLA DÜNYAYI TURLADI

Türkiye’nin sayılı zenginlerinden Rahmi Koç hiç 
şüphesiz teknesiyle özdeşleşen isimlerden. Yıllardır 
‘Nazenin V’ isimli teknesiyle objektiflere yansıyan 
ünlü iş adamı yatıyla dünya turunu da çıkmıştı. 
Tekne iç ve dış görünümüyle görenleri hayran 
bırakıyor. Tekne; ahşap ağırlıklı dekorasyon, Rahmi 
Koç’un özel koleksiyonundan tablolar ve Londra’da 
çeşitli mağazalardan özenle seçilmiş parçalardan 
oluşuyor. 52 metre uzunluğunda, 10.62 metre 
genişliğindeki Nazenin V’nin dış tasarımı ve gemi 
mühendisliği de bir başka ünlü İngiliz firma olan 
Sparkman&Stephens’a ait. Hem gövdesi hem 
de üst binası alüminyumdan imal edilen teknenin 
inşası, Koç Holding’e bağlı RMK Marine tarafından 
2,5 yılda tamamlanmış. Nazenin V, 2010 yılında 
Dünya Süperyat Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne 
layık görüldü. 

Rahmi KOÇ
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REZERVASYONUNU AYLAR ÖNCESİNDEN 
YAPTIRDIĞINIZ, BÜTÜN BİR YIL 
BOYUNCA DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİNİZ 
TATİL ZAMANI GELDİ ÇATTI. SAĞLIKLI 
BİR SEYAHAT VE TATİL YAPMAK 
İSTİYORSANIZ İŞTE SİZE İPUÇLARI...

MUHABİR: BERİL ŞEN

TATİLİNİZ
KÂBUS 
OLMASIN

T urizm istatistiklerine göre her yıl 80 milyon kişi gelişmiş 
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere seyahat ediyor. Özelikle 

tatillerin başladığı yaz aylarında seyahat hastalıklarında ciddi bir 
artış söz konusu. Turistlerin yüzde 22-64’ünde seyahatle ilgili 
hastalıklar oluşuyor. Seyahat edenlerin ortalama yüzde 10’u seya-
hat sırasında veya sonrasında hekime başvuruyor. Bunların yüzde 
1’i de hastaneye yatmak zorunda kalıyor. Sağlık sorunları daha çok 
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru yapılan seya-
hatlerde ortaya çıkıyor. Çok seyahat eden işadamları, işkadınları, 
öğrenciler, uluslararası yardım kuruluşlarında çalışanlar ve sağlık 
ekipleri daha çok risk altında bulunuyor. Peki, seyahatte sizi ne gibi 
riskler bekliyor, en riskli ülkeler hangileri?

RİSKLİ ÜLKELER

Sahra altı Afrika, Mısır, Çin, Doğu Asya özellikle Tayvan ve Singapur, 
Pasifik’teki tropikal adalar, Güney Amerika en riskli bölgeler. Seya-
hatin risk taşıması için seyahatin amacı ve konaklanacak yerler de 
önemli. İş seyahatlerinde risk daha azken, turistik gezilerde ise risk 
artıyor. Bunun yanında beş yıldızlı bir otelle, kamp tatilinin riski de 
aynı değil. Riskler açışından gidilecek bölge ve mevsim de önemli. 
Bazı hastalıklar yazın, bazıları kışın daha sık görülür. Ayrıca seyahat 
edecek kişinin yaşının ve kronik hastalığının olup olmaması da öne-
mli bir faktör. Bebekler, çocuklar ve yaşlılar seyahat enfeksiyonlarına 
daha açık bir grubu oluşturuyor. Şeker, kalp, kanser gibi kronik has-
talığı olanlar da yüksek riskli grubun içine giriyor.   

EN SIK RASTLANAN HASTALIKLAR

En sık karşılaşılan hastalıklar; virüs, bakteri ya da parazit enfek-
siyonları. Enfeksiyonlar, seyahat edilen bölgeden bölgeye değişiklik 
göstermesine rağmen en sık turist ishali, sıtma, sarı humma, kolera, 
hepatit A ve B, tifo, zatürre ve griple karşılaşılıyor. Bunların yanında 
güneş yanıkları ve güneş çarpması, gidilen bölgenin ekolojik yapısına 
bağlı olarak gelişen alerjik deri enfeksiyonları, kıtalar arası yapılan 
yolculukta saat farkından dolayı yaşanan uyku bozuklukları (jet-
-lag), uzun yolculuklarda hareketsiz kalmaktan dolayı “economy 
class sendromu” adı verilen ve ölümle sonuçlanabilen pıhtılaşma 
bozuklukları da seyahat hastalıkları arasında sayılıyor. 

KORUNMAK MÜMKÜN MÜ? 

Artık günümüzün bilinçli tatilcileri ziyaret edecekleri bölgeyi daha 
yakından tanıyarak, ne gibi önlemler alabileceklerini uzmanlara 
danışıyorlar. Seyahat öncesi kişinin bu konuda öncelikli enfeksiyon 
hastalıkları uzmanına başvurması şart. Gideceği bölgenin durumuna 
göre önlemler alması gerekiyor. 
Gidilen bölgenin yiyeceklerinde ve sularında bulunan ve alışık 
olunmayan farklı mikroorganizmalar ishale neden oluyor. İshalden 
korunmak için ellerin mutlaka sık sık yıkanması, kapalı şişelerdeki 
sular dışında su içilmemesi, temizliğinden kuşku duyulan yerlerde 
yemek yenilmemesi, paketsiz açıkta satılan yiyecekler ve deniz 
ürünleri, pişmemiş etler, soyulmamış meyveler, soslar, salatalar gibi 
riskli olabilecek yiyeceklerden uzak durulmalı. Ayrıca yaz ayların-
da içeceklere konulan buzlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Her ne 
kadar kapalı şişelerden su içilse bile, genellikle şehir şebeke suyun-
dan elde edilen bu buzlar bağırsakların bozulmasına neden olabiliyor. 
Diş fırçalaması dahi kaynatılmış suyla ya da kapalı suyla yapılmalı.  



HEKİMLERE BİLGİ VERİLMELİ 
Şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi sürekli hekim kontrolü gerektiren 
bir hastalığı olanlar yola çıkmadan çok önce hekimlerine seyahat 
planı hakkında bilgi vermeli ve gerekli önlemleri almalı. Örneğin insü-
lin kullananların, uzun sürecek yolculuklar sırasında ve sonrasında 
insülin saatleri yeniden belirleniyor. On saatten fazla sürecek bir 
uçak yolculuğunda, örneğin Amerika’ya giderken, ne zaman insülin 
yapılacak? Amerika’daki saat farkı göz önüne alınınca, oradaki kalış 
süresince insülin saati değişecek mi? Bu sorular mutlaka seyahatten 
çok önce hasta ile hekimi arasında tartışılıp yanıtlanmalı. Sürekli ilaç 
kullanmak zorunda olan hastalar, kalış süresince yeterli olacak mik-
tarda ilacı yanlarında götürmeli. 
Çoğu ülkede reçetesiz ilaç almak mümkün değil. Ayrıca, etken 
madde aynı olmakla beraber, ilacın ismi değişik olabilir. Fazla mik-
tarda ilaç götürülecek ise gümrüklerde bir sorun çıkmaması için, 
hekimden alınmış ve gidilecek ülkenin dilinde veya İngilizce yazılmış 
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Seyahat dönüşü en çok karşılaşılan sorunların başında ishal, üst solunum yolu enfeksiyonları, 
deri döküntüleri ve ateş oluyor. Ateşli hastalık ciddiye alınması gereken bir durumdur. Sıtmaya 
ve hayatı tehdit edici başka bir nedene bağlı olabilir. 

SAĞLIKLI SEYAHAT İÇİN

Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasa-
poğlu seyahatte sağlığınızı korumak için yapmanız gere-
kenleri şöyle sıralıyor: 

  Gideceğiniz ülkede yiyecekler, içecekler, hastalıklar konu-
sunda bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekenleri gitmeden önce 
mutlaka seyahat acentanızla konuşun.  

  Gideceğiniz ülkede özellikle tetanoz ve zatürre başta olmak 
üzere riskli hastalıklar varsa, bu hastalıklarla ilgili aşılarınızın 
güncel olup olmadığını sorgulayın. Yüksek riskli yerlerde ek 
aşılar gerekebilir. Bu nedenle belli bir yaşın üzerindeyseniz ve 
kronik bir sağlık probleminiz varsa yurtdışı seyahat planınızı 
mutlaka hekiminize danışarak yapın. 

  Tüm tatil boyunca kullanmanız gereken reçeteli ilaçlarınızı 
yanınıza aldığınızdan emin olun. 

  Acil durumlar için yanınızda ağrı kesici, ateş düşürücü, 
böcek sokmalarına karşı ilaç, güneş kremi, antibakteriyel 
mendil ya da jel, antibiyotik kas gevşetici gibi kullanabileceği-
niz ilaçları içerecek küçük bir ilkyardım seti bulundurun. Ancak 
kanlı ishal, şiddetli karın ağrısı, yüksek ateş 
gibi problemlerle karşılaşırsanız mutlaka 
hekime başvurun. 

  Uzun bir uçuş yapacaksanız baca-
klarınızda kan pıhtısı oluşma ihtimalini 
önlemek için her saat başı ayağa kalkıp birkaç 
dakika yürüyün veya ayaklarınızı uzatın.

  Jetlag yaşamak istemiyorsanız uçuş 
sırasında hafif bir yemek yiyin; alkol ve 
kafeinden kaçının. 

ise hepatit A, hepatit B, tifo, grip ve sarıhumma. Hastalığın yerleşik 
olduğu ülkelere girerken yapılması yasal olarak zorunlu olan sadece 
iki aşı var: Sarıhumma ve meningokok aşıları. 
Hiçbir ülke için kolera aşısı gerekli değil. Sarıhumma ekvator Afri-
kasında ve Güney Amerika’da yerleşik; Hindistan ve Kuzey Afrika için 
de bir ölçüde risk bulunuyor. Sarıhumma aşısı sadece Sağlık Bakan-
lığı tarafından izin ve onay verilmiş merkezlerde yapılıyor ve aşının 
yapıldığını gösteren belge, seyahat belgelerine ekleniyor. Sarıhumma 
aşısı canlı aşıdır. Gebe kadınlara, bağışıklık kusuru veya direnci kıran 
hastalığı olanlara yapılmamalıdır. 
Meningokok aşısı da menenjit etkeni olan mikrobun A,C,Y ve W135 
alt gruplarına etkilidir. Sahra altı Afrika ülkelerinde uzun süre kalacak 
olanlara önerilmektedir. Meningokok hastalığının yerleşik olduğu 
bu bölge dışında, Nepal, Kenya, Tanzanya gibi daha önce salgınların 
bildirildiği ülkelere gidecek olanlara da yapılması gerekiyor. Suudi 
Arabistan’a hacca gidecek olanlara da meningokok aşısı yapılmalıdır.

YAZ İSHALLERİ YAŞAMAMAK İÇİN

  Tatil yaparken sadece 

     iyice pişirilmiş et yiyin. 

  Ne kadar iştah açıcı 

     olursa olsun, sokak 

     satıcılarından yemek 

     yemekten kaçının.

  Meyveleri kendiniz soyun.

  Açık su yerine şişelenmiş su tüketin. 

  Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden 

     ve çiğ veya pişmemiş deniz 

     ürünlerinden kaçının.

  Buz kullanmaktan kaçının.

   Diş fırçalarken şişelenmiş 

     su kullanın.

gerekçeli raporu yanlarında bulundurmaları doğru olur. Aynı zaman-
da sağlığınız sadece seyahatinizle sınırlı değil. Seyahat dönüşü 
de sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.  Seyahat dönüşü en çok 
karşılaşılan sorunların başında ishal, üst solunum yolu enfeksiyonları, 
deri döküntüleri ve ateş oluyor. Ateşli hastalık ciddiye alınması gere-
ken bir durumdur. Sıtmaya ve hayatı tehdit edici başka bir nedene 
bağlı olabilir. Ateş durumunda mutlaka bir enfeksiyon hastalıkları 
uzmanına başvurulmalı. Seyahat sırasında edinilen bazı hastalıkların 
kuluçka süreleri uzun olabiliyor. Tüberküloz, sıtma ve hepatitin belir-
tilerinin oluşması bazen aylar alabiliyor.  

SEYAHAT ÖNCESİ HANGİ AŞILAR YAPILMALI?   

Aşıların seçilmesi seyahat edilecek ülkeye, kişinin bağışıklık durumu-
na, daha önce yapılmış aşılarına, eğer enfeksiyon edinilirse ciddiye-
tine, aşının kendisinin yapacağı yan etkilere göre yapılıyor. Tetanoz/
difteri (10 yılda 1), kızamık aşısı ise olmayanlara yapılıyor. Diğer aşılar 



HER ŞEYİN HIZLA AKILLANDIĞI BİR 
DÜNYADA GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN 
SUNDUĞU FARKLI KOLAYLIKLARDAN 
FAYDALANMANIN TAM ZAMANI.

MUHABİR: SELİN AKGÜN

G iyilebilir teknoloji tasarımlarına yönelik ilgi hızla artıyor. Gün 
içinde kaç adım attığınızı ve öğün hesaplamanızı yapan 

kemerler, güneş enerjisiyle yanınızdaki tüm elektronik aletleri 
şarj edebilen sırt çantaları, yönünüzü bulmanızı kolaylaştıran, 
GPS özellikli, hareket sensörüne sahip ayakkabılar, spor 
yaparken kalp atışınızı takip eden şapkalar ve 
kaç kalori yaktığınızı hesaplayan çoraplar... 
Giyilebilir teknolojiler yaşamın dört bir 
yanını sarmış durumda. Yapmanız gere-
ken tek şey, ihtiyacınıza yanıt veren 
tasarımları hayatınızın merkezine almak! 
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GİYDİĞİMİZ 
HER ŞEYİN 
AKILLANDIĞI 
BİR DÜNYAYA 
DOĞRU



GÜNEŞ ENERJISIYLE ELEKTRONIK 
ALETLERI ŞARJ EDIYOR 

Uzun doğa yürüyüşleri yapmayı seviyor-
sanız büyük, kullanışlı ve rahat taşıyabile-

ceğiniz bir çantaya her zaman ihtiyacınız 
olacaktır. Ghostek markasının ürettiği 
NRGcamper modelindeki çanta, doğa 

yürüyüşlerinizde size eşlik edebilecek 
rahatlıkta ve oldukça da akıllı. Çantanın en 

çarpıcı özelliği güneş enerjisiyle yanınız-
daki tüm elektronik aletleri şarj edebiliyor 

olması. Doğanın içinde priz bulamayacağı-
nız için bu özellik sizi oldukça rahatlatacak. 

Her ihtimale karşı bir düdüğü de bulunan 
çanta, su geçirmeyen özelliğiyle de sizi 

doğal yaşama karşı korunaklı hale getiri-
yor. Daha küçük modelleri de olan çanta; 

sağlamlığıyla da sizi yarı yolda bırakmaya-
cak seviyede.

ATIKLAR GIYSIYE DÖNÜŞÜRSE

2012 yılında kurulan İspanya merkez-
li Ecoalf; Avrupa pazarında satışları olan, 
atık maddeleri birer ayakkabıya, yağmur-
luğa hatta çantaya dönüştüren bir girişim. 
Şirketin kurucusu Javier Goyeneche, 
okyanuslardaki atık sorununa bir nebze 
de olsa çözüm bulabilmek için atık kahve, 
plastik ve pamuklu ürünleri yeniden 
değerlendirdiklerini söylüyor. Ecoalf’in 
geri dönüşümü yapılabilen malzemeler ile 
yüksek kaliteli kıyafetler yapması sadece 
geri dönüşümü sağlamıyor. Bu ürünlerin 
üretim aşamasında yüzde 20 oranında 
daha az su, yüzde 40 oranında daha az 
enerji tüketiliyor. Sera gazı salınımında 
ise yüzde 50 oranında bir düşüş sağlanı-
yor. Öte yandan diğer bir geri dönüşüm 
malzemesi olan kullanışmış kahve çekir-
dekleri, UV filtreli, çevreyle dost ve koku 
kontrolünü doğal yollarla sağlayabilen 
ürünlere dönüşebiliyor. 

VINTAGE TASARIMLI AKILLI BISIKLET

Teknoloji günden güne ilerlerken elekt-
rikli bisikletler de geleneksel bisiklet-
lerin yerini almaya başladı. Elektrikli 
bisikletlerden Scrambler S ise vintage 
tasarımı ile dikkat çekiyor. Scrambler S, 
dış görünüşüne bakıldığında bir bisiklet-
ten ziyade, Harley Davidson’ın chopper 
motorlarına benziyor. Özellikle off-road 
sürüşler için tasarlanan Scrambler S, 
gündelik kullanımdan ziyade daha az 
ziyaret edilen yollar için üretildi. Scrambler 
S’te hızı artırmak için beş farklı güç modu 
kullanılıyor ve sürücü bu hızı kendi isteğine 
göre ayarlayabiliyor. Scrambler’ın hid-
rolik frenleri hemen hemen her koşulda 
istenildiği zaman bisikleti yavaşlatıyor ve 
aynı anda aküye giden gücü durduruyor. 
Scrambler S, 1123 watt’lık lityum pili ile 
çalışıyor. Elektrikli bisiklet tam şarjla 75 
kilometreye kadar yol alabiliyor. Mat siyah 
renkteki Scrambler S’te sarı LED farlar 
bulunuyor. Elektrikli bisikletin fiyatı ise 6 
bin 995 dolar olarak belirlenmiş.

AKILLI KEMERINIZ IŞ BAŞINDA 

Gerek işe giderken gerek daha sportif 
giyindiğiniz günlerde en çok kullandığınız 
aksesuarlardan biri de kemer, öyle değil 
mi? Peki, bir kemer hayal edin ki sizin gün 
içinde ne kadar süreyle oturduğunuzu 
hesaplayacak kadar akıllı olsun. Welt 
adındaki bir firma, yine kendi adını verdiği 
akıllı bir kemer üretti. Bu akıllı kemer sizin 
adımlarınızı takip ediyor ve gün boyunca 
ne kadar süre oturduğunuzu hesaplaya-
rak size bunun bilgisini veriyor. Oldukça 
şık tasarımıyla da dikkat çeken bu deri 
kemer, bir mobil uygulama aracılığıyla 
çalışıyor ve isteyebileceğiniz tüm bilgileri 
size aktarıyor. Akıllı kemeriniz ile dilerseniz 
öğünlerinizi de takip edebilir ve kilo vere-
rek kemerinizde bir delik daha açabilirsiniz.
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GPS ÖZELLIKLI BIR AYAKKABIYA NE 
DERSINIZ? 

Küçükken hangimiz ışıklı ayakkabılara 
merak salmadık? Her adım attığımızda 

yanan ışıklar çocukluk anılarımızın da 
önemli bir parçası. Sole Power marka 
ayakkabı da aynen çocukluğumuzda 

giydiğimiz gibi ışıklı bir model. Ancak aynı 
zamanda akıllı bir ayakkabı. Nasıl mı? Bu 

ayakkabının GPS özelliği var ve kolaylıkla 
yolunuzu bulabiliyorsunuz. İsterseniz 

kablosuz özelliğiyle internete bağlana-
biliyorsunuz. Hareket sensörüne sahip 

akıllı ayakkabı, sizin attığınız adımlarla şarj 
oluyor. Hatta eğer cep telefonunuzun şarjı 

biterse ayakkabınızdan alacağınız ener-
jiyle telefonunuzun şarjınızı doldurmanız 

mümkün hale gelebiliyor. 

DEPO YÖNETIM ROBOTLARI 

Fransa merkezli yeni bir girişim olan Exo-
tec Solutions, özellikle e-ticaret depo-

larını optimize etmek amacıyla kulla-
nılan Skypods adını verdikleri otomatik 

bir robot geliştiriyor. Girişim; siz ‘satın al’ 
butonuna bastığınız zaman arkada çalışan 
onlarca farklı insanın, sizin siparişinizi atla-

ma ihtimalini ortadan kaldırmayı amaçlı-
yor. Fransa’nın en büyük ikinci e-ticaret 
sitesi Cdiscount, bir süredir bu teknolo-

jiyle denemeler yapıyordu ve aldıkları bir 
kararla önümüzdeki ay daha fazla robot 

ve bu robotlar için özel geliştirilen raf sipa-
rişi verdiler. Skypods, temel olarak kutu 

taşıyabiliyor ve bunu bir insan operatöre 
götürüp getirebiliyor. Skypods’un önemli 

özelliklerinden biri de raflar üzerinde aşağı 
yukarı hareket edip bir raftaki seçili kutu-

yu alabiliyor olması. 
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ÇIÇEKLERINIZI SULAMAYI ARTIK 
UNUTMAYACAKSINIZ

Bitki sulamalarınızı hangi sıklıkta yaptı-
ğınızı hatırlamanıza yardımcı olacak bir 
uygulamaya ne dersiniz? Planty, tam 
da bu noktada devreye giriyor. Tama-
men ücretsiz olan Planty’i, iOS uyumlu 
cihazınıza indirdikten sonra sisteme giriş 
yapmak için iki farklı yöntem karşınıza 
çıkıyor. Bunlardan biri ‘Facebook ile giriş 
yap seçeneği’ iken diğeri de ‘e-posta 
adresiyle giriş’ olarak karşımıza çıkıyor. 
Sol alt köşede bulunan + işaretine tıkladı-
ğınızda bitkinizin fotoğrafını çekebilmeniz 
için kamera açılıyor. Bitkilerinizin fotoğ-
rafını çekip bitkinize verdiğiniz ismi, bit-
kinin türünü ve sulama sıklığını seçerek 
sisteme kaydediyorsunuz. Platformda 
en altta, ortada yer alan ‘water’ kısmında 
tüm bitkilerinizi suladığınızı belirten bir 
ifade ile karşılaşıyor ve kabul ettiğinde 
hepsini o anda sulamış sayılıyorsunuz. 
Daha sonra sulama işlemi ne kadar sık-
lıkla gerçekleşecekse her bitki için ayrı bir 
geri sayım başlıyor. Sistemden bildirimleri 
aktif ettiğinizde ise sulayacağınız zaman 
size bir bildirim geliyor.

ELEKTRIKLI YOLCU UÇAĞI ÜRETICISI 
ZUNUM AERO

Elektrikli yolcu uçağı üretme hedefiyle 
yola çıkan Zunum Aero, Nisan 2017’de 
Boeing ve JetBlue Technology Ventu-
res gibi önemli firmalardan yatırım almıştı. 
Jet kiralama firması JetSuite ile anlaşan 
Zunum Aero, 2022’ye kadar 100 adet 
elektrikli yolcu uçağı üretecek. Bu uçak-
ların Jetsuite’in jet kiralama servislerinde 
kullanılacağı tahmin ediliyor. Zunum Aero 
tarafından üretilen elektrikli yolcu uçakları, 
kısa mesafeli bölgesel rotalar için tasar-
lanıyor. 12 kişilik kapasiteye sahip olacak 
olan Zunum Aero uçakları yaklaşık 1.600 
km yol katedebiliyor. İlk etapta tama-
men elektrikli değil hibrit bir şekilde üretil-
mesi beklenen yolcu uçaklarının gelecek-
te pil teknolojisinin gelişmesiyle tamamen 
elektrikli olarak üretilmesi bekleniyor. 

ADIMLARI VE KALP ATIŞINI TAKIP 
EDEN ŞAPKA 

Spor, hayatımızın olmazsa olmazı. Sağ-
lıklı bir yaşam ya da fit bir vücuda sahip 
olmak için spor yapmamız gerektiğini 
hepimiz biliyoruz. Spor yaparken ne kadar 
kalori yaktığınızı hesaplayan birtakım akıllı 
bileklikler var ama biz size bu sefer akıllı 
bir şapka önereceğiz. LifeBeam adındaki 
akıllı şapka, siz spor yaparken adımlarınızı 
kontrol ediyor ve kalp atışlarınızı takip 
ediyor. Şapka, Bluetooth teknolojisi ile 
kolaylıkla cep telefonunuzla bağlantı kura-
biliyor. Her türlü hava koşuluna dayanıklı 
olan LifeBeam, yağmur yağsa bile bundan 
etkilenmiyor. Akıllı şapka ayrıca spor 
yaparken saçlarınızın önünüze gelmemesi 
için de güzel bir alternatif!
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HYUNDAI, YENİ TUCSON DİZEL’DE 48 V’LUK ELEKTRİK 
MOTORUNUN DESTEKLEDİĞİ HAFİF HİBRİT GÜÇ 
AKTARMA ORGANINA YER VERECEK. 

P iyasaya çıktığı 2004 yılında bu yana C-SUV segmentinin en önemli 
modellerinden biri olmayı başaran Hyundai Tucson, 2015 yılında ikinci 

jenerasyonuyla özellikle Avrupa pazarında markanın satışlarını ve imajını yukarı 
çekmişti. Çok kısa bir süre içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak makyajlı Tucson 
ise serüvene kaldığı yerden devam ederek satışlara ivme sağlayacak. Özellikle iç 
mekanındaki geliştirmeler ve seriye eklenen ekonomik motorlarla elini güçlendi-
recek olan Tucson, tüm dünyada geleceği çok fazla konuşulan dizeller açısından 
da önemli yeniliklere imza atıyor.

YÜZDE 7 YAKIT EKONOMİSİ

Yeni Tucson’un dizel versiyonunda 48 V’luk elektrik motorunun des-
teklediği, hafif hibrit güç aktarma sistemi kullanılarak yakıt ekonomi-
sinde ve emisyon oranlarında yüzde 7’ye yakın azalma sağlanacak. 
Hafif hibrit aktarma organları teknolojisi, markanın yakıt verimliliğini 
iyileştirme çabalarına katkıda bulurken aynı zamanda performanslı 
sürüş keyfine de yardımcı olacak. İlk etapta 186 beygirlik 2.0 litrelik dizel 
ünitede kullanacak olan Hyundai, 2019 yılının bahar aylarında da 1.6 litre 
dizel motora entegre edecek.

MARKA VE SEGMENTİNİN İLK MODELİ

Hyundai Tucson 48V Mild Hybrid, markanın daha temiz bir geleceğe 
olan bağlılığına katkıda bulunan ilk dizel hibrit modeli ve aynı zamanda 
segmentinde de bir ilk. Ayrıca, en yüksek kalite standartlarını karşı-
laması için Avrupa’da tasarlanarak Çekya’da üretilen Tucson’un tüm 
motorları yeni emisyon standartlarını da karşılıyor. 

MAKSİMUM SÜRÜŞ KEYFİ 

Hyundai’de ilk kez, elektrifikasyon için tasarlanan 0.44 kW / h 48 volt 
lityum-iyon pil teknolojisi, Hafif Hibrit Başlangıç Motoru (MHSG), LDC 
dönüştürücü (Alçak Gerilim DC / DC) ve bir de invertör birarada kullanı-
lıyor. Yakıtın en fazla tüketildiği hızlanma esnasında, MHSG, dizel motoru 
12 kW’a kadar destekleyerek böylelikle yakıt tüketimini azaltmış oluyor. 
Sistem, motorun mekanik kullanımı ve enerji geri kazanımı arasında 
otomatik olarak geçiş yapıyor. Klasik hibrit çalışma prensibinde olduğu 
gibi, vites küçültme ve frenleme esnasında, aküyü şarj etmek için enerji 
kazanımı elde ediliyor. Bu şekilde, sistem maksimum sürüş keyfinden 
ödün vermeden motorun yakıt ekonomisini sağlarken aynı zamanda 

CO2 emisyonlarını da önemli ölçüde düşürmüş oluyor.

HYUNDAI TUCSON’DA 
DİZEL HİBRİT DÖNEMİ
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Peugeot, 508 sedanı tanıttıktan birkaç ay sonra modelin sta-
tion wagon versiyonunu da gün ışığına çıkardı. D sınıfında lüks 
stationlar pazarında mücadele etmeye hazırlanan yeni model, 
geniş bir yaşama alanı ve erişimi kolay bir bagaj sunuyor. En 
güncel Peugeot i-Cockpit® versiyonunun da kullanılacağı oto-
mobil Paris Otomobil Fuarı’nda resmi olarak tanıtılacak. Araç, 
Ocak 2019 itibarıyla Avrupa genelinde ve yılın ikinci yarısından 
itibaren diğer pazarlarda da satışa sunulacak. 

Opel, kısıtlı zamanı olan otomobil severler için “Insignia Şehri-
nizde” etkinliğini hayata geçiriyor. Etkinlik kapsamında Insig-
nia test filosu 150 gün boyunca İzmir’den Sivas’a toplam 50 
noktayı gezecek ve Insignia meraklılarına istedikleri noktada 
test sürüşü imkanı sağlayacak. Test sürüşü sonrasında Insignia 
satın almaya karar veren müşteriler mevcut tüm kampanyalara 
ek olarak +3 yıl/45.000 km Flexcare garanti paketinden de 
ücretsiz olarak faydalanabilecekler. 

Yeni RX L, Lexus’un Avrupa’daki ilk yedi kişilik SUV modeli 
olarak segmentinde yepyeni bir pencere açıyor. RX modeline 
eklenen bu yeni model, aileler için önemli olan fonksiyonelliği, 
ekstra koltuklar ile artırıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit motor 
seçeneğine sahip olan 7 kişilik RX L, yıl ortasından itibaren 
Türkiye’de de satışa sunulacak. RX 450hL’de kendi kendini şarj 
eden hibrit sistemi, 3.5 litrelik V6 benzinli motoru, elektrikli 
motorla birleştiriyor ve gücü toplamda 313 beygire ulaşıyor. 
Aracın 100 km’deki ortalama tüketimiyse 5.9 lt.

OPEL
 INSIGNIA 

TÜRKİYE’Yİ
 TURLUYOR

7 KİŞİLİK 
LEXUS 

RX İDDİALI 
GELİYOR

FRANSIZ 
TARZI 

ŞIK 
STATION

Volvo Cars, şirketi gelecek on yılın ortalarında küresel otomotiv 
sektörünün lider oyuncularından biri olarak konumlandıracak, 
yeni finansal ve operasyonel hedeflerini açıkladı. Şirket yıllık 
satışlarının yarısının tam elektrikli otomobillerden oluşmasını, 
satılan tüm otomobillerin üçte birinin otonom sürüşlü otomo-
biller olmasını ve müşteriye sundukları otomobillerin yarısının 
üyelik hizmeti üzerinden sunulmasını hedefliyor. Volvo Cars, 
2017 yılında 571.577 otomobil satışı gerçekleştirerek, rekor 
karlılık ve satış elde etti.

ELEKTRİKLİ
 VE OTONOM

 SÜRÜŞLE
 BÜYÜYECEK
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Toyota sıfır emisyon salımı olan yakıt hücreli araçlara büyük 
yatırım yapmaya devam ediyor. 3 yıl gibi kısa zamanda hidro-
jenli Mirai satışlarını yıllık 3 bin adet seviyesine çıkaran Toyota, 
2020’de 30 binli adetlere çıkmayı amaçlıyor. Toyota, bu adet-
lere erişmek için yakıt hücresi sistemi üretimi şu anki yerin-
den tamamen yeni, son teknoloji tesise taşınıyor. Yeni tesisler 
üretim sırasında ortaya çıkan CO2 emisyonunun düşmesine de 
yardımcı olacak. Bu da Toyota’nın 2050 Çevre Hedeflerine eriş-
mesine katkı sağlayacak girişimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Toyota, çocuklara otomobilleri sevdirmek, hayal dünyalarını 
genişletmek ve deneyim kazandırmak için yaptığı çalışmalara 
bir yenisini daha ekledi. Şirket, geliştirdiği “Camatte Journey” 
aracı ile çocuklara otomobil deneyimini eğlenceli bir şekilde 
yaşatacak. Camatte ilk olarak 2018 Uluslararası Tokyo Oyuncak 
Fuarı’nda sergilenecek. 2012’den bu yana Camatte2 konsept-
lerini her geçen yıl geliştirerek Oyuncak Fuarı’nda sergilemeye 
devam eden Toyota, motorlu araçların eğlencesini ve heyecanı-
nı gelecek jenerasyonlara aktarmayı amaçlıyor.

İlk etapta Taylant’dan ithal edilen Isuzu D-Max artık yerli oldu. 
Üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen ilk ve tek pick-up olma özel-
liğini taşıyan Isuzu D-Max’in 7. neslinin de üretimine Türkiye’de 
başlanıldı. Farklı donanım, çekiş sistemi ve vites tercihleriyle 
sunulan Yeni Isuzu D-Max, 1.9 lt’lik 164 beygirlik dizel motor kul-
lanılıyor. Araç, 6 ileri otomatik şanzımanla 100 km’de ortalama 
7,8 lt tüketim sergiliyor.6 ileri manuel viteste tüketim 6,3 lt’ye 
kadar düşürülüyor.

BU TOYOTA 
OYUNCAK

 FUARINDA 
SERGİLENECEK

ISUZU 
D-MAX 

YERLİ 
OLDU

2020’DE 
30 BİN

 HİDROJENLİ 
SATACAK

VW Transporter’ın 8+1 koltuklu versiyonunu bayilerdeki yerini 
aldı. Tasarım ve donanım özelliklerinin yanı sıra, 2.0 TDI 150 PS 
gücündeki motor ve otomatik vites seçeneğiyle satın alınabi-
len yeni Transporter 8+1, 164.950 TL fiyatıyla kalabalık ailelerin 
ve yolcu taşımacılığının ihtiyaçlarına en konforlu ve ekonomik 
çözümü sunuyor. Türkiye’ye özel olarak tasarlanan araç, dış 
tasarımında dikkat çekici farklılıklar sergiliyor. Gövde renginde 
tampon, yan aynalar ve kapı kolları Transporter8+1’e daha şık 
bir görünüm kazandırıyor.

SEKİZ KİŞİLİK
 TRANSPORTER

 TÜRKİYE’YE 
ÖZEL 

TASARLANDI
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TÜRK TELEKOM ÜST 
YÖNETİCİSİ (CEO) PAUL 

DOANY, LONDRA’DAKİ 
5G DÜNYA ZİRVESİ’NDE 

“PEOPLE’S CHOICE YILIN 
TELEKOM OPERATÖRÜ 

YÖNETİCİSİ” SEÇİLDİ.

P aul Doany: “Türkiye’nin lider bilgi ve 
iletişim teknolojileri şirketinin yöneti-

cisi olarak ödülün gururunu yaşıyorum.”
Bu yıl Londra’da 14.’sü düzenlenen 5G 
Dünya Zirvesi kapsamında dünyanın önde 
gelen mobil telekom operatörleri arasından 
Yılın Telekom Operatörü Yöneticisi olarak 
Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany seçildi.
Türk Telekom’un 5G alanındaki yenilikçi 
çözümleri ve başarılarının yanı sıra toplum 
yararına yürüttüğü sosyal sorumluluk pro-
jeleri Dr. Paul Doany’nin Yılın Telekom Ope-
ratörü Yöneticisi olarak seçilmesini sağladı.
5G alanındaki başarıları sonucu People’s 
Choice Ödülü’ne layık görülen Türk Telekom 
CEO’su Dr. Paul Doany, “Yerel ve milli tek-
nolojileri 5G alanında geliştiren, Türkiye’nin 
lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketinin 
yöneticisi olarak böylesine kıymetli bir 
ödüle layık görülmenin sevinci ve gururunu 
yaşıyorum.” diye konuştu.

“5G ALANINDA YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ-
LERİ GELİŞTİRİYORUZ”

5G alanında yerli ve milli teknolojileri geliştir-
me ve dünyaya kazandırma yolunda önemli 
başarılar elde ederek böylesine kıymetli bir 
ödüle layık görülmenin sevinci ve gururunu 
yaşadığını kaydeden Dr. Paul Doany, ödülü 

kucaklamasına ön ayak olan gelişmeleri 
şöyle değerlendirdi: “Geçtiğimiz yıl açtığımız 
5G Mükemmeliyet Merkezi ile Türk Telekom 
olarak Türkiye’de bir ilke imza atmıştık. Bu 
merkez kapsamında üniversiteleri, araştır-
ma kuruluşlarını ve bütün ekosistemi bir 
araya getirerek yerli ve milli teknolojileri 5G 
alanında geliştiriyoruz. Ayrıca, en gelişmiş 
teknolojileri yakından takip edebildiğimiz ve 
başarılarımızı uluslararası topluma tanıtabil-
diğimiz uluslararası pazarlara, laboratuvar-
lara, operatörlere ve sağlayıcılara doğrudan 
ulaşabiliyoruz.”
5G Mükemmeliyet Merkezine ek olarak, 
Türk Telekom’un yüzde yüz iştiraki olan 
Ar-Ge şirketi Argela’nın 5G için Progra-
mlanabilir Yazılım Tanımlı Radyo Erişim Ağı 
Sanallaştırılması (ProgRAN) üzerine olan 
çalışmalarının da aktif bir şekilde devam 
ettiğine dikkat çeken Doany, sözlerine 
şöyle devam etti: “ProgRAN, kablosuz kanal 
kaynaklarını ve baz istasyonlarındaki radyo 
kaynak yönetim modüllerini sanallaştırarak 
uzaktan kumanda ile bu ağların ‘dilimlen-
mesine’ olanak veriyor.
Geçtiğimiz yıl, Argela, ‘RAN Dilimleme’ tek-
nolojisini Orange, Verizon ve Telefonica şir-
ketlerindeki kurulumunu başarılı bir şekilde 
tamamlayarak bizleri gururlandırdı.”

Yerel ve milli teknolojileri 5G alanında geliştiren, Türkiye’nin 
lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketinin yöneticisi olarak 
böylesine kıymetli bir ödüle layık görülmenin sevinci ve 
gururunu yaşıyorum.”
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YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA SON YILLARDA YAPTIĞI ATILIMLARLA KÜRESEL POSTA 
SEKTÖRÜNDE SÖZ SAHİBİ VE KARAR ALICI BİR KONUMA GELEN PTT TARAFINDAN 

KOSOVA POSTA İDARESİ’NE 10 ADET MOTOSİKLET HİBE EDİLDİ.

PTT’DEN 
KOSOVA POSTA İDARESİ’NE 

MOTOSİKLET DESTEĞİ

P TT, çeşitli ülkelerin posta idareleriyle 
yakın işbirliği ve dayanışma içinde 

olmaya devam ediyor. Bu çerçevede PTT 
tarafından Kosova Posta İdaresi’ne 10 adet 
motosiklet hibe edildi. Kosova’nın başkenti 
Priştine’de düzenlenen motosiklet teslim 
töreni; Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyü-
kelçisi Kıvılcım Kılıç, PTT Genel Müdür Yardım-
cısı Osman Çetinkaya ve Kosova Posta İdaresi 
Genel Müdürü Sejdi Hoxha’nın katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Kılıç, 
törende yaptığı konuşmada; PTT tarafından 
Kosova Posta İdaresi’ne hibe edilen 10 moto-
sikletin hayırlı olmasını dileyerek, bu projenin 
Kosova Postası’nın çalışma koşullarını iyileşti-
receğini ve halka daha iyi hizmet sunulmasına 
katkı vereceğini söyledi. İki dost ülkenin posta 
idareleri arasındaki işbirliğinden mutluluk 
duyduğunu dile getiren Kılıç, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin tüm kurumlarıyla Kosova halkının 
yanında olduğunu ve olmaya devam ede-
ceğini belirtti.

“HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”
PTT Genel Müdür Yardımcısı Çetinkaya da 
Kosova ile Türkiye’nin ortak tarihi geçmişine 
işaret ederek, Kosova Posta İdaresi ile her 

ise PTT’nin motosiklet yardımının kendileri için 
büyük bir katkı olduğunu dile getirdi ve ülke-
sinin posta çalışanları adına teşekkür etti. Bu 
yardımın Kosova Posta İdaresi’nin hizmetlerini 
hızlandıracağını ve iyileştireceğini vurgulayan 
Hoxha, iki ülkenin posta idareleri arasındaki 
işbirliğinin devam edeceğini kaydetti. Konuş-
maların ardından motosikletler Kosova Posta 
İdaresi’ne törenle teslim edildi.

türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. 
Dünya Posta Birliği (Universal Postal Uni-
on-UPU) İdari Konsey Başkanlığı’nı yürüten 
PTT’nin dünya postasına yön verdiğini ifade 
eden Çetinkaya, posta paydaşlarına kat-
kılarının devam edeceğini belirtti.

“TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Kosova Posta İdaresi Genel Müdürü Hoxha 
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V odafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: 

“Müşterilerimiz için yenilikçi ürünler 
geliştirmeye ve uçtan uca müşteri 

deneyimini artırmaya odaklanıyoruz.”
Vodafone müşterileri, arife günü ve 
Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günde 
yaklaşık 900 milyon dakika ses, 440 

milyon SMS ve 11,5 milyon GB mobil 
internet kullanımıyla yeni bir rekora imza 
attı. Bu yıl da mobil internet üzerinden 
bayramlaşmayı tercih eden Vodafone’lu-
ların mobil internet kullanımı geçen yıla 
göre 1,5 kat arttı.
Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme 
vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Voda-
fone, bu yıl da Ramazan Bayramı’nda 
müşterilerine özgürce ve doyasıya iletişim 
kurmanın keyfini yaşattı. 
Türkiye genelinde 23,3 milyon abonesi 
bulunan Vodafone’un Ramazan Bayramı 
süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin 
açıkladığı verilere göre, Vodafone’lular 
arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 
günde yaklaşık 900 milyon dakika konu-
ştu, 440 milyon SMS attı ve 11,5 milyon GB 
mobil internet kullandı. 
Ramazan Bayramı’nı mobil internet üze-
rinden bayramlaşarak geçiren Vodafo-
ne’luların mobil internet kullanımı geçen 
yıla göre 1,5 kat arttı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
“Vodafone olarak, yaptığımız her işin 
merkezine müşterilerimizi yerleştiriyoruz. 
Onların ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya 
ve karşılamaya odaklanıyor; ürün ve 
hizmetlerimizi bu anlayışla geliştiriyoruz. 
Müşteri odaklı karar ve aksiyonlarımızda 
bizi destekleyen en temel araç dijitalleşme. 
Dijitalleşme sayesinde, hem bireysel 
hem de kurumsal yaşamlarımız önemli 
ölçüde kolaylaşıyor. Müşterilerimiz için 
yenilikçi ürünler geliştirmeye ve sürekli 
yatırımlarla uçtan uca müşteri deneyimini 
artırmaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, 
her bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz 
Ramazan Bayramı’nda da geniş kapsama 
gücümüzle müşterilerimizin kesintisiz 
iletişim ihtiyacını karşıladık. Vodafone’lular 
900 milyon dakika, 440 milyon SMS ve 
11,5 milyon GB mobil internet kullanarak 
sevdikleriyle hasret giderdi.”

Yarışmanın jürisinde yer alan Simge,  “Genç bir müzisyen olarak, 
bu projenin içinde keyifle yer aldım. Sahip olduğum tüm birikimim 
ve tecrübemle onlar için elimden ne geliyorsa yaptım. Bu 
yetenekli gençleri tanımaktan mutluluk duydum. Bundan sonraki 
müzik yaşamlarında başarılar diliyorum.” dedi.

RAMAZAN BAYRAMI’NI MOBİL İNTERNET ÜZERİNDEN BAYRAMLA-
ŞARAK GEÇİREN VODAFONE’LULARIN MOBİL İNTERNET KULLANIMI 
GEÇEN YILA GÖRE 1,5 KAT ARTTI.
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VODAFONE, 
BAYRAM COŞKUSUNU 
TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR 
YANINA TAŞIDI

"Vodafone olarak, yaptığımız her 
işin merkezine müşterilerimizi 
yerleştiriyoruz. Onların 
ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya 
ve karşılamaya odaklanıyor; 
ürün ve hizmetlerimizi bu 
anlayışla geliştiriyoruz."



YAPAY ZEKA PRATİK BİR TEKNOLOJİYE 
DÖNÜŞÜRKEN, TÜM ÜLKELER İÇİN YENİ 
BİR EKONOMİK POTANSİYEL OLARAK DA 
ÖNE ÇIKIYOR VE “BAĞLANTI”NIN TANIMINI 
YENİDEN YAPIYOR. 

H uawei Kurumsal Pazarlama Birimi Başkanı Kevin Zhang: “Yapay 
zekanın yol açtığı önemli bir değişim sürecine tanıklık ediyoruz.”

Bu yıl beşincisi yayınlanan Huawei Global Bağlantı Endeksi (GCI) 
2018’e göre sektörler yapay zekayı; genişbant, veri merkezleri, 
bulut, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi teknolojilere ente-
gre ederek, gelecekte daha akıllı bağlantı teknolojilerini hayata 
geçirmeyi hedefliyor. Dijital ekonomi özelinde farklı bir ekonomik 
büyüme döngüsü yaratacak yeni iş modelleri, yeni ürünler, süreçler 
ve hizmetler yaratmak isteyen sektörler de gün geçtikçe akıllı 
bağlantı işlevlerinden daha fazla yararlanıyor.

EĞİTİM SİSTEMİ DE DEĞİŞİYOR

Eğitim sistemlerindeki değişim de bu büyük dönüşümün olmaz-
sa olmazları arasında yer alıyor. Hükümetler, geleceğin yapay 

erişimi sağlayarak yeni iş imkanları yarattı. Böylece, Filipinler’in GCI 
skoru 34›ten 35›e yükseldi ve yeni başlayan ülkeler kategorisinden, 
benimseyenler kategorisine yükseldi.
Huawei Kurumsal Pazarlama Birimi Başkanı Kevin Zhang, “Küresel Bağlantı 
Endeksi” ile ilgili olarak, “Yapay zekanın yol açtığı önemli bir değişim sürecine 
tanıklık ediyoruz. GCI araştırmasına göre, bu alandaki büyüme potansiyelini 
gören gelişmiş ekonomiler, yeni fırsatlar için Akıllı Bağlantı’yı kullanıyorken, 
bazı gelişmekte olan ekonomiler de kendi stratejik büyüme planlarını hızlan-
dırmak için yeni teknolojilerden faydalanma yoluna gidiyor.” dedi.
Huawei 2018 sonuna kadar; GCI 2018 raporu (Akıllı Bağlantı ile Yeni 
Büyümeden Faydalanmak), Dijital Yayılma Raporu (Dijital Ekonomi-
nin Gerçek Etkisini Ölçme) ve BİT Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Karşılaştırma raporunun da dahil olduğu GCI serisinin tamamını yayın-
layacağını duyurdu.

YAPAY ZEKÂ 
DİJİTAL EKONOMİYE 
YÖN VERECEK
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zekayla yeniden tanımlanmış iş süreçlerini yakalamak için eğitim 
sistemini de yeniden gözden geçiriyorlar. Bunun yanı sıra ülke-
lerin, rekabetçi yapay zekâ yeteneklerini ortaya çıkarmak ve 
bünyelerinde tutabilmek için sağlıklı, iş birliğine yatkın ve açık bir 
yapay zekâ ekosistemi oluşturmaları da gerekiyor.

79 ÜLKEDE KAPSAMLI ARAŞTIRMA

GCI bu yıl araştırma kapsamını 50’den 79 ülkeye genişletti. Ekonomik 
gelişmişlik düzeylerine göre belirlenen ülkelerin 20’si öncü ülkeler, 
37’si benimseyen ve 22’si yeni başlayanlar kategorisinden seçildi. 
Araştırmaya göre; bir ülkenin GCI skorunun 35 puana ulaşmasında, BT 
altyapısına yapılan yatırım ve karlılık güçlü bir çarpan etkisi gösteriyor. 
Örneğin Filipinler, 2014 ile 2017 yılları arasında akıllı telefon kullanımını 
önemli ölçüde arttırdı ve nüfusun büyük bir kısmına temel internet 
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Dijital ekonomi 
özelinde farklı bir 

ekonomik büyüme 
döngüsü yaratacak 

yeni iş modelleri, yeni 
ürünler, süreçler ve 
hizmetler yaratmak 

isteyen sektörler de 
gün geçtikçe akıllı 

bağlantı işlevlerinden 
daha fazla 

yararlanıyor.



Mecelle'ye göre bir 
tür boşanma

Yönlendirici

Ek (esk.)

Savaşta kazanılan 
başarı

Kesinlik

Seyrek karşıtı

Yaratıcı 
biçimlendirme 
eylemi

"Nasıl" anlamına 
gelen bir sıfat

Bir nota

Bir tür dans

Gece gösterimi

Otorite

Üçüncü tekil

Tırpana

Arıdan korunma 
başlığı

Lezzet

Bir şeyin ağırlığı

İhtiyar kimse

Okuyucu,
okur

Bindirim

Eski dilde su

Çok ince tabaka 
(biy.)

Baş,
kumandan, 
amir

Yaban 
hayvanlarının 

kendilerine yuva 
edindikleri kovuk

Resimde 
gördüğünüz 
Facebook'un 
kurucusu ve 

şimdiki CEO'su

Her türlü 
mikroptan 
arınmış

Yön, yan, taraf

Geçimlik

Süzgeç, süzek

Çıplat resim

Tek, eşi olmayan

İveğen

Çok karşıtı

Motorda dingil

Ekmek tozu

Kez, defa, misil

Katarakt

Postayı süren 
kimse

Kameralarda kayıt 
tuşu (ksc.)

Gelir

Uyanık, gözü açık

Maden Tetkik 
Arama (ksc.)

Bir nota

Andoid 
platformlarda bir 
dosya formatı

Bir işte yetkili olan

Bir tür gölgelik

Bütün, tüm

Aşağılama, 
onur kırma

Amme

Kilobayt (ksc.)

Anıştırma,
ihsas

Lityumun simgesi

Bir tür cetvel

Satrançta yenilgi

Fırlatınca geri 
dönen bir sopa

Kararlılık

Eski Sümer 
Dokuma Tanrıçası

Özenle yapılmış

Kaybetme işi

İçi açılan, çok 
taneli bir meyve

Ribonükleik asit 
(ksc.)
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