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MÜHENDİSLİK VE
TEKNOLOJİ HARİKASI
KÖPRÜLER
GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE BİRLİKTE İNŞA EDİLEN KÖPRÜLER DE MÜHENDİSLİK
VE TEKNOLOJİ HARİKASI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR. ÜLKEMİZİN DE
İÇİNDE BULUNDUĞU ‘DÜNYANIN EN ÜNLÜ, GÜZEL, İLGİNÇ’ KÖPRÜLERİNİN
BULUNDUĞU LİSTEYİ OKURLARIMIZIN İLGİSİNE SUNUYORUZ.

EDİTÖRÜ N NOTU

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ
HARİKASI KÖPRÜLER

KÖPRÜLER GELİŞEN TEKNOLOJİYLE
MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ HARİKASI
OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR. BU
SAYIMIZDA ÜLKEMİZİN DE İÇİNDE
BULUNDUĞU ‘DÜNYANIN EN ÜNLÜ,
GÜZEL, İLGİNÇ’ KÖPRÜLER LİSTESİNİ
TANITALIM İSTEDİK.
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İÇİNDEKİLER

HAVACILIK

26

HAVALİMANLARINDAKİ
İSTİKRARLI ARTIŞ DEVAM
EDİYOR
DHMİ GENEL MÜDÜRÜ OCAK,
HAZİRAN 2018 VERİLERİNİ DEĞERLENDİREREK, HAVALİMANLARINDAKİ İSTİKRARLI ARTIŞIN DEVAM
ETTİĞİNİ KAYDETTİ.

DENİZCİLİK

28

GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE BİRLİKTE İNŞA EDİLEN KÖPRÜLER DE
MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ HARİKASI OLARAK KARŞIMIZA
ÇIKIYOR. ÜLKEMİZİN DE İÇİNDE OLDUĞU ‘DÜNYANIN EN
ÜNLÜ, GÜZEL, İLGİNÇ’ KÖPRÜLERİNİN BULUNDUĞU LİSTEYİ
OKURLARIMIZIN İLGİSİNE SUNUYORUZ.

BAKAN TURHAN,
KUZEY MARMARA
OTOYOLU’NU İNCELEDİ
İSTANBUL KUZEY
MARMARA OTOYOLU
İNŞAATINI İNCELEYEN BAKAN TURHAN,
TAYAKADIN VE YASSIÖREN KAVŞAKLARI’NI
29 EKİM’DE AÇMAYI
HEDEFLEDİKLERİNİ
KAYDETTİ.
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DENİZYOLUYLA
İHRACAT
ARTIYOR
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACATTA
DENİZYOLU KULLANIMI GEÇEN YILIN AYNI
DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 16,7 ARTARAK
44,5 MİLYAR DOLARDAN 51,9 MİLYAR
DOLARA ÇIKTI.

KARAYOLU

30

İÇİNDEKİLER

INOVASYON

46

YARININ DÜNYASI GÜVENLİK VE KONFOR VAAT EDİYOR
BİLİM İNSANLARI, AR-GE UZMANLARI VE TASARIMCILAR HEM HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN HEM DE ÇOK
DAHA GÜVENİLİR KILAN İNOVATİF PROJELERE ODAKLANIYOR.

ÜNLÜLERLE
İLETİŞİM

TEKNOLOJİ

34
1 TRİLYON
DOLARLIK
“ISIRILMIŞ ELMA”

TEKNOLOJİ DEVİ APPLE; GOOGLE,
AMAZON VE MİCROSOFT İLE GİRDİĞİ
YARIŞI KAZANDI VE TARİHİN 1 TRİLYON
DOLARLIK İLK TEKNOLOJİ ŞİRKETİ
OLMAYI BAŞARDI.
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SAĞLIK

42

36
BU
ÜNLÜLER
TAKINTILI

KİMİ SAHNEYE ÇIKMADAN ÖNCE
NAZAR BONCUKLARINI OKŞUYOR,
KİMİ GİTTİĞİ SEYAHATTEN PERUKSUZ
DÖNMÜYOR. YÜKSEKTEN, ANTİKADAN, KELEBEKTEN VE YALNIZLIKTAN...
İŞTE ÜNLÜLERİN TAKTI MI TAKTIKLARI
GARİP FOBİLERİ...

TEKNOLOJİ
ESTETİĞE İLGİYİ
ARTTIRDI

GELİŞEN VE DEĞİŞEN TEKNOLOJİLER
SAYESİNDE SAĞLIK ALANI DA ATAĞA
GEÇTİ. ÖZELLİKLE ESTETİK TEDAVİLER ALANINDA BÜYÜK GELİŞMELER
YAŞANIYOR.

Vodafone
güvenle
kapsar

Türkiye’nin
en geniş 4.5G
kapsaması
Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?
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

HABER TURU

TÜBİTAK’TA ‘TEKNOLOJİ TRANSFERİ’
DÖNEMİ BAŞLIYOR
TÜBİTAK geliştirdiği birtakım teknolojiler için
ilana çıktı. Buna göre, Mini TEMPEST PC-II
Cihaz Teknolojisi, Portatif Ultrasonik Güç Ölçer
Kalibratörü (PUG) Teknolojisi ve Kızıl Ötesi Kulak
Termometreleri (IRET) Referans Kalibrasyon
Sistemi Teknolojisi 5 seneliğine transfer edilecek. Aranan koşulları sağlayan isteklilerden gerçekleşecek transferler, ‘TÜBİTAK Fikri Mülkiyet
Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine
Dair Yönetmeliğe’ uygun olacak.

SÜPER LİG MAÇLARI SIRASINDA PERISCOPE’A ERİŞİLEMEYECEK
Spor Toto Süper Lig’in yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk’ün başvurusu üzerine
İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi tarafından alındı. Kararda yasağın Spor Toto
Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerle sınırlı olacağı belirtildi. Kararın diğer platformlar
tarafından yayın haklarını elinde bulundurdukları başka organizasyonlar için de emsal niteliği taşıyabileceği belirtiliyor.

GOOGLE HARİTALAR DÜNYAYI
ÜÇ BOYUTLU KÜRE OLARAK
GÖSTERMEYE BAŞLADI
Güncellemeleri ile kullanıcılarına en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan Google, bu sıralar
rotasını ‘Haritalar’ bölümüne çevirmiş
durumda. Google Haritalar’ı masaüstü bilgisayarınızda açtığınızda dünyayı artık üç
boyutlu küre gibi görüyorsunuz. Google
böylece, özellikle ekvatordan uzak yerlerde
geçerli olan, yeryüzünün düz görünümünden kaynaklanan doğru olmayan oranların
gösterilmesi sorununu da ortadan kaldırıyor.
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XIAOMI QIN AI GERÇEK ZAMANLI
ÇEVİRİ YAPIYOR
Xiaomi Qin Ai, yapay zekâ desteğiyle 17
dilde gerçek zamanlı sesli çeviri yapabiliyor. Telefonun yapay zekâsı soruları
yanıtlayabildiği gibi, çocuklara masal da
anlatabiliyor. T9 klavyeye sahip telefonda kamera bulunmuyor. Kızılötesinin
varlığı ise evdeki eşyaları kontrol etmeyi
sağlıyor. Telefon, 1480 mAh kapasiteli
pili ile 15 saat konuşma süresi vadediyor. Telefonun bekleme durumundaki
pil ömrü ise 420 saate kadar çıkıyor.

HABER TURU

TESLA KENDİ YAPAY ZEKÂSINI
GELİŞTİRİYOR
Tesla sürücüsüz otomobil teknolojisini daha üst
seviyeye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.
CEO Elon Musk, şirketin iki yıldan bu yana gizlilik içinde kendi yapay zekâ yongasını geliştirdiğini açıkladı. Autopilot adını taşıyan otonom
sürüş sistemini Model S, Model X ve Model 3
isimli otomobillerinde kullanan Tesla’nın CEO’su
Elon Musk, önümüzdeki dönemde yeni yonga
ile otonom sürüş sistemine daha fazla işlemci
gücü sağlayacaklarını belirtti.

GOOGLE SAAT, SPOTIFY İLE ŞARKILI ALARMLAR SUNUYOR
Google Saat uygulaması geçtiğimiz yaz itibarıyla Play Store’da yerini almıştı. Uygulama
çıkışının birinci yılını uzun süredir beklenen bir özelliği sunarak kutluyor. Uygulamanın en
son versiyonuyla kullanıcıların karşısına çıkan Spotify entegrasyonu sayesinde klasik
alarm seslerini sevilen şarkılarla değiştirmek mümkün hâle geliyor. Şarkılı alarmları kullanabilmek için sadece Spotify kullanıcısı olmak gerekiyor. Çevrimiçi müzik servisinin hem
ücretsiz hem de Premium üyeleri bu imkândan yararlanabiliyor.

KÜRESEL TABLET PAZARI
KÜÇÜLDÜ
Küresel tablet pazarı bu çeyrekte yüzde
13.5 oranında küçüldü. Tablet pazarı kan
kaybetmeye devam ediyor. IDC’ye göre,
geride kalan Nisan-Haziran 2018 döneminde dünyada 33 milyon adet tablet satıldı,
böylece 5 milyonluk bir düşüş gerçekleşti.
Geçmiş yıllarda tablet satışları, yüzdelik
bazda tek haneli rakamlarla azalış gösterirdi.
Ancak bu yıl düşüş çift hanelere ulaştı.
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YOUTUBE
HİKÂYE ÖZELLİĞİNİ
TEST EDİYOR
Instagram ile yıldızı parlayan hikâye konsepti tüm interneti ele geçirecek gibi
görünüyor. Özellikle Facebook’un fazlasıyla kapıldığı bu furyaya son olarak YouTube aracılığıyla Google da katıldı. YouTube
hikâye özelliğini iOS ve Android uygulamalarında test etmeye başladı. Mevcut işaretler, YouTube’un özelliği sunucu
üzerinden yaptığı güncellemeyle kullanıcılara ulaştırdığını gösteriyor.
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Altın madenciliğinin Türkiye açısından arz ettiği stratejik önemin bilinciyle
üzerimize büyük sorumluluk düştüğünün farkındayız.
Yepyeni bir anlayışla Türkiye’de altın madenciliğinin gelişmesine katkı
sağlamayı ve ülkenin ekonomik kalkınmasına destek vermeyi öncelik edindik.
Geleceğe her geçen gün biraz daha umutla bakarak,
ülke kaynaklarının milli ekonomiye kazandırılması için
daha çok çalışmaya ve üretmeye kararlıyız.

BİZ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ...
www.kozaaltin.com.tr

HABER

ULAŞTIRMA
VE ALTYAPI
BAKANLIĞI’NIN GÖREV
VE YETKİLERİ BELİRLENDİ

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK, HABERLEŞME, POSTA
İŞ VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ,
KURULMASI, KURDURULMASI, İŞLETİLMESİ VE İŞLETTİRİLMESİ HUSUSLARINDA,
BELİRLENEN HEDEFLERİ UYGULAYACAK.
HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

C

umhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yapılandırılan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görev ve yetkileri
belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta iş ve
hizmetlerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde, milli politika, strateji ve hedeflerin
belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapacak ve belirlenen
hedefleri uygulayacak.
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SELİM DURSUN

13 Aralık 1957 yılında İstanbul’da doğan Selim Dursun, ilk, orta ve
lise eğitimini tamamladıktan sonra 1976’da girdiği İstanbul Yıldız
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğini başarıyla tamamlayarak, ticaret hayatına atıldı. 1980-1994 tarihleri arasında
mühendis olarak özel sektörde çalışan Selim Dursun, 1994-2002
seneleri arasında üst düzey yönetici olarak özel sektör çalışmalarına devam etti. 2003-2005 tarihleri arasında uzman mühendisi olarak Türkiye’nin önde gelen bir GSM firmasında çalıştı.
2005’de Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne atandı.
2006’da yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı TÜDEMSAŞ
Genel Müdürlüğünde 3 yıl süre ile bu görevini yürüttü. 20082011 tarihleri arasında Ulaştırma Bakanlık Müşaviri ve Özel Kalem
Müdür Vekili görevini sürdürmekte iken, 09.05.2011 tarihi itibari
ile TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine atandı. 2012 Yılının Ekim ayına kadar Genel Müdürlük
görevini başarıyla yürüten Dursun, daha sonra bu görevinden
ayrıldı. Uzun yıllar siyasetle uğraşan Dursun, 26. Dönem Ak
Parti Sivas Milletvekilliği görevinin ardından Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirildi. İngilizce bilen Selim Dursun, evli ve 4 çocuk babasıdır.

HABER

DR. ÖMER FATİH SAYAN

10 Haziran 1977 tarihinde İstanbul’da doğan Ömer Fatih Sayan, ilk,
orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdi. Yüksek Lisansını burslu
olarak Almanya Münih Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Haberleşme Mühendisliği’nde İnsan Makine Haberleşmesi alanında yapan Sayan, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği’nde Duygusal
Zeka Modeli oluşturulması konusunda yaptı. İngiltere Oxford Üniversite’sinde ise ‘Diplomasi’ eğitimi aldı. 1995 yılında iş yaşamına
başlayan Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sektörle ilgili özel
şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında
çalıştı. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda
çalışmalarda bulundu. Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde
Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanlı Kurum başkanlığını
ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirildi. İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Sayan evli ve 2 çocuk babası.

ENVER İSKURT

1966 yılında Trabzon Maçka’da doğan
Enver İskurt, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat
Bölümü’nü bitirdi. İskurt mezuniyetinin
ardından bir yıl yüksek lisans yabancı dil
eğitimi aldı. 1990 yılında Karayolları Genel
Müdürlüğü Van 11. Bölge Müdürlüğü’nde
Etüt Ekip Mühendisi olarak göreve başlayan İskurt, bölgelerde sırasıyla kontrol
mühendisi, kontrol şefi ve başmühendis
olarak görev yaptı. Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Otoyollar
Köprüler Şubesi Müdürü ve Otoyollar
Daire Başkanı (İşletmeler Daire Başkanı)
görevlerini başarı ile yürüttükten sonra
Teftiş Kurulu Daire Başkanı görevini üstlendi. Teftiş Kurulu Daire Başkanı görevinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.
İskurt evli ve 2 çocuk babasıdır.

HABER

HIZMET BIRIMLERI
Karayolu Düzenleme
Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Merkezi Başkanlığı

Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme
Dairesi Başkanlığı

Altyapı Yatırımları
Genel Müdürlüğü

Personel ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler
Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Araştırmaları

Özel Kalem Müdürlüğü

Demiryolu Düzenleme
Genel Müdürlüğü
Deniz ve İçsular Düzenleme
Genel Müdürlüğü
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürlüğü

Havacılık sanayisi ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi,
kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi, havacılık
sanayisi ve uzay biliminin geliştirilmesi ile uzaya yönelik yeteneklerin kazanılması hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon içinde çalışacağı belirtilen Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı, milli havacılık sanayi ve uzay teknolojileri ile uzay
politika, strateji ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla gerekli
çalışmaları yapacak.
Uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar verilmesi, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına
yönelik usul ve esasların belirlenmesi ve ulusal yükümlülüklerin gereklerinin yerine getirilmesi bakanlığın sorumlulukları
arasında olacak.
Bakanlık, ulaştırma ve denizcilik iş ve hizmetleriyle ilgili altyapı, şebeke, sistem ve hizmetleri, ticari, ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlara, teknik gelişmelere uygun olarak planlayacak,
kuracak, kurduracak, işletecek, işlettirecek ve geliştirecek.
Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta iş ve hizmetleri, ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az
ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulacak.
Evrensel hizmet politikalarının, ilgili kanunların hükümleri
dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik
şartlarına göre belirlenmesi için gerekli çalışmalar bakanlıkça
yapılarak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esaslar tespit edilerek uygulanacak.
UYDULAR VE UZAY ARAÇLARI

Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülme-

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

sine ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından belirlenecek.
Bu hizmetlere ilişkin eylem planları yapılacak, koordinasyon
ve izleme faaliyetlerini yürütülecek, gerekli düzenlemeler
yapılacak ve bu kapsamda ilgili faaliyetler koordine edilecek.
Uydu ve hava araçları tasarım ve test merkezleri, uydu,
fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay
platformları dahil havacılık sanayisi, uzay teknolojileri ve
uzayla ilgili her türlü teknoloji, sistem, araç ve gereçlerini
yapmak, yaptırmak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, geliştirmek, bunların yurt içinde tasarımı, üretimi,
entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak
amacıyla plan, proje ve çalışmalar gerçekleştirilecek. Söz
konusu amaçların gerçekleşmesi uygun teşviklerle desteklenecek. Bu teşviklere ilişkin usul ve esaslar belirlenecek, bu
hususlarda ilgili ticari, sanayi ve eğitim kuruluşlarıyla kamu
kurum ve kuruluşları arasında gerekli iş birliği ve koordinasyon sağlanacak.
Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, havacılık ve uzay
teknolojileri iş ve hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası
ilişkiler yürütülerek, anlaşmalar yapılacak ve bu alanlarda uluslararası mevzuatın gerektirmesi halinde mevzuat
uyumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sağlanacak. Bakanlık, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri de yapacak.
BAKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na üç bakan yardımcısı atandı. Yeni dönemde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Bakan Yardımcılığı görevine Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih
Sayan ve Selim Dursun isimleri getirildi.

Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, havacılık ve uzay teknolojileri iş ve
hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkiler yürütülerek, anlaşmalar yapılacak
ve bu alanlarda uluslararası mevzuatın gerektirmesi halinde mevzuat uyumu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sağlanacak.
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KAPAK

MÜHENDİSLİK VE
TEKNOLOJİ HARİKASI
KÖPRÜLER
GELİŞEN TEKNOLOJİ İLE BİRLİKTE İNŞA EDİLEN KÖPRÜLER DE MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ HARİKASI
OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR. ÜLKEMİZİN DE İÇİNDE OLDUĞU ‘DÜNYANIN EN ÜNLÜ, GÜZEL, İLGİNÇ’
KÖPRÜLERİNİN BULUNDUĞU LİSTEYİ OKURLARIMIZIN İLGİSİNE SUNUYORUZ.

YAVUZ SULTAN SELIM KÖPRÜSÜ

MUHABİR: BERİL ŞEN
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eçmişten günümüze aşılmaz yolları aşmak, geçilmez suları
geçmek adına, ülkeler kendi mimari kültürlerini yansıttıkları
çok çeşitli köprüler inşa ediyor. Bugünden bakınca geçmişte inşa
edilmiş köprüler tarih ve nostalji koksa da günümüz köprüleri; gelişen
teknolojiye ayak uydurarak, mühendislik ve teknoloji harikası olarak
karşımıza çıkıyor. ‘En yüksek, en geniş, en ilginç, en teknolojik’ gibi
birçok özelliği ile anılan günümüz köprüleri, ülkelerin pretijine de katkı
sağlıyor. Ülkemiz açısından bakılacak olursa; hem tarihi hem de son
teknoloji ile inşa edilen köprülere sahip olmak açısından, gurur duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz.
Ülkemizin de içinde bulunduğu ‘dünyanın en ünlü, güzel, ilginç’ köprülerinin bulunduğu listeyi okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

KAPAK

G

YAVUZ SULTAN SELIM KÖPRÜSÜ, TÜRKIYE
Avrupa ile Asya’yı birbirine üçüncü kez bağlayan Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, dünyanın en geniş köprüsü ünvanını taşıyor. Yüksek mühendislik ve teknoloji ürünü köprünün gidiş ve geliş istikametlerinde dörder
karayolu şeridi ile ortada iki demiryolu şeridi olmak üzere toplam 10 ulaşım
şeridi bulunuyor. Gerek estetik gerekse teknik tüm özellikleriyle dünyanın sayılı köprüleri arasına giren yapı, bir bakıma da ‘ilklerin köprüsü’. 322
metre ile, dünyanın en yüksek kulelerine sahip. Yani Eyfel Kulesi’nden 22
metre daha yüksek. 59 metre ile dünyanın en geniş asma köprüsü. Üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü. Köprüyü taşıyan
sistemler olan eğik askı halatları, ana kablo ve askı halatlarında kullanılan
çelik teller uc uca eklenince 124 bin 382 kilometre uzunluğa erişiyor. Bu
uzunluk dünyanın etrafını üç kez dolanmaya eşdeğer.
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KAPAK

GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ, ABD
Zarif siluetli bu ikonik asma köprü, sayısız filmde yer aldı ve hatta ‘Köprü’ adlı filmde de başroldeydi. Gezegenin en çok fotoğraflanan yapılarından biri olmasının yanı sıra, ‘Modern Dünyanın Harikaları’ndan biri olarak
da adlandırılır. Pasifik Okyanusu ile San Francisco Körfezi arasındaki kanalın üzerinden uzanan ve kenti Marin
County’ye bağlayan köprü, 1937’de açıldığında dünyanın en uzun ve en yüksek asma köprüsüydü. Bu rekorunu 1960’lara kadar koruyabildi. Depremlere direnebilmesi için güçlendirildi. Yaya ve bisikletlilerin en sevdiği
aktivite alanlarından biri olan köprünün, araçlara ayrılmış altı şeridin her iki yanında yürüyüş ve bisiklet yolları
da bulunuyor. Mimar Joseph Strauss’un bu art deco stilli yapısı aslında büyük ölçüde farklı bir nedenden dolayı ünlü: Rengi… Köprünün boyandığı “Uluslararası Turuncu”, hem ılık bir kıyı iklimine ayak uydurması hem de
tekneciler tarafından ufukta kolay fark edilmesi amacıyla tercih edilmişti.
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KAPAK

MILLAU VIYADÜĞÜ, FRANSA
Tarn Nehri Vadisi üzerindeki Millau Viyadüğü’nden geçiyorsanız,
böylesine bir yüksekliği tolere edebilecek cesarete sahip olmanız
gerekecektir. Eyfel Kulesi’nden daha yüksek olmakla birlikte, dünyanın en yüksek köprülerinden biri olma iddiasındaki Güney Fransa’da
bulunan bu etkileyici yapı, yukarıdan aşağıya tam 343 metre. İngiliz
mimar Norman Foster tarafından 2001’de tasarlanan ve yedi ayak
üzerine yerleştirilen köprüyü üç yılda bitirebilmek için, ekip önce
kuleleri inşa etmiş ardından da yolu yerleştirmiş. Köprüden geçerken, zaman zaman kendinizi bulutların üzerine bulabiliyorsunuz.
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KAPAK

BROOKLYN KÖPRÜSÜ, ABD
New York’un meşhur Brooklyn Köprüsü, Manhattan ve Brooklyn ilçelerini
birbirine bağlayan ve 486 metre boyunca Doğu Nehri’nin üzerinden geçen
bir asma köprü. İnşası 1869’da başlıyor ve köprü 14 yıl sonra açılıyor. Burası,
kentin en popüler ücretsiz turistik mekanlarından biri. Araç şeritlerinin
üzerinde, yürüyüşçü ve bisikletçiler için geniş bir yaya geçidi bulunuyor.
Brooklyn’den Manhattan’a doğru yürürken, önünüzde uzanan ufuk çizgisinin sunduğu manzaralar etkilenilmeyecek gibi değil.

SYDNEY HARBOUR KÖPRÜSÜ, AVUSTRALYA
Limandaki konumu muhteşem. Dünyanın en büyük köprüsü olarak kabul ediliyor. Çelik kemerli tasarımından dolayı ‘Askılık’ (Coat Hanger)
lakabına da sahip. Avustralya halkının gururu olmasının yanı sıra komşusu Opera Binası ile birlikte, kıtanın en ikonik yapılarından biri ve
uluslararası sembolü. Sydney Limanı üzerinden uzanan köprü, sekiz yıllık inşaatın ardından 1932 yılında açılmış. İşçiler tarafından tam altı
milyon elle perçinleme yapılmış. Kentin kuvvetli güneşine karşı, çeliğin aşırı sıcaklıklarda genişlemesini ve büzülmesini tolere edebilecek
menteşelerle önlem alınmış. Sudan 134 metre yükseklikteki köprü, merkezi iş bölgesi ile Kuzey Kıyısı arasında demiryolu, araç, bisiklet ve
yaya trafiğini sağlıyor. Yeni yılda dünya televizyonlarında yayınlanan destansı havai fişek gösterisinin de ev sahibi.
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KAPAK

HELIX KÖPRÜSÜ, SINGAPUR
DNA’nın şeklinden esinlenilerek, yayalar için tasarlanan Helix Köprüsü,
mimari ve estetik açıdan insanın aklını çelen birçok özelliğe sahip. Marina
Bay’deki köprü, çeliği şekilden şekilde sokarak, ziyaretçileri beş farklı noktada oluşturulan izleme platformlarında buluşturuyor. Çelik borular ve
tüneller, gerçek anlamda bir görsel şölen. Düzleştirilerek, uç uca eklendiğinde, uzunlukları yaklaşık 2.25 km’ye ulaşıyor. Köprü, özellikle hava kararınca yanan binlerce ampulle, daha da etkileyici bir görünüm kazanıyor.
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KAPAK

AKASHI-KAIKYO KÖPRÜSÜ, JAPONYA
Kobe şehri ile Avaci Adası’nı birbirine bağlayan, 1991 metre uzunluğundaki köprünün yapımı bir trajediye dayanıyor. 1955’de 100 çocuk taşıyan
bir feribotun başka bir feribotla çarpışması ve 168 kişinin ölmesi üzerine
köprünün inşası için halkın öfkesiyle birlikte politik baskılar artmış, inşaat
1988’de başlamış ve 10 yıl sürmüştü. 1995’teki Kobe Depremi’nden sonra
köprü bir metre daha uzatıldı. Akashi Boğazı, günde 1000 gemiyle, dünyanın en yoğun deniz trafiğine sahip boğazlarından biri. Ayrıca tayfun bölgesinde yer aldığından ve rüzgarın hızı saatte 290 km’ye kadar ulaştığından,
tayfun, tsunami ve depremler hesaba katılarak asma köprü teknolojisinin
sınırlarının zorlandığı bir tasarıma sahip.

GATESHEAD MILENIYUM KÖPRÜSÜ, İNGILTERE
2002 yılında açılan bu yaya köprüsü, özellikle kavisli eğimiyle çağı yakalayan köprüler arasında imzasını atıyor. Avrupa’nın en önemli eğimli köprülerinden biri olan ve Tyne Nehri’nin üzerinden uzanan köprü, alçalarak ya da
yükselerek tekne trafiğini mümkün kılıyor. Yürüyüş alanı yukarı kalkarak
nehir trafiğini engellememiş oluyor. Şekli nedeniyle ‘Göz Kırpan Köprü’
olarak da anılan yapının 125 metrelik bu kısmı, dünyanın en büyük yüzer
vinçlerinden biri tarafından tek parça halinde yerine indiriliyor. Köprü, tasarım dünyasının çarpıcı ikonlarından biri olarak kabul ediliyor.
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CAPILANO CLIFFWALK, KANADA
Tarihi Capilano Asma Köprüsü’nün hemen bitişiğinde bulunan
Capilano Cliffwalk (Capilano Kaya Yürüyüşü), Capilano Nehri
Kanyonu’nun yaklaşık 70 metre üzerindeki granit kayalıklara asılı 137 metrelik bir köprü olarak 2011’de ziyarete açıldı.
Vancouver’ın en simgesel görüntülerini sunan, bir uçurumun
kayalıklarına demirlenmiş yarım daire şekilli köprü, yaklaşık 45
bin kilo ağırlık taşıyabiliyor. Daha da etkileyici olan yanı, yer yer
yağmur ormanlarının ve kanyonun altındaki doğa manzaralarını
görebileceğiniz cam tabanlı yürüyüş yolları var. Bu muhteşem
yeşil dünya ve yürüyüş köprüsü, yükseklik korkusu olanların
yakınından bile geçemeyeceği kadar tüyler ürpertici.

MAGDEBURG SU KÖPRÜSÜ, ALMANYA
Almanya’daki en önemli su yollarından biri… Elbe Nehri’ni geçerek Almanya’nın iki büyük kanalı Elbe-Havel ile Mittellandkanal’ı bağlayan bu
su köprüsü, gerçek anlamda bir mühendislik başarısı. Aynı zamanda, 918 metre uzunluğuyla, deniz taşıtlarının geçişine elverişli dünyanın en
uzun su kemeri. Köprünün planları 1905 yılında hazırlansa da çalışmalar savaşlarla sekteye uğruyor. İnşaatı 1997’den 2003’e kadar süren,
suyun akış debisi ve kaldırma kuvveti dikkate alınarak inşa edilen bu su köprüsünün üzerinden tonlarca ağırlığa sahip gemiler rahatlıkla
geçebiliyor. Köprünün tek taşıdığı üzerinden akan suyun ağırlığı oluyor.

HAVACILIK

HAVALİMANLARINDAKİ
İSTİKRARLI ARTIŞ DEVAM EDİYOR
DHMİ GENEL MÜDÜRÜ OCAK, HAZİRAN 2018 VERİLERİNİ DEĞERLENDİREREK, HAVALİMANLARINDAKİ
İSTİKRARLI ARTIŞIN DEVAM ETTİĞİNİ KAYDETTİ.

D

evlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü
Funda Ocak, Haziran 2018 verilerine göre 46 havalimanında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında artış görüldüğünü kaydetti.
En fazla artışın yüzde 98’lik oranla Kapadokya Havalimanı’nda
görüldüğünü dile getiren Ocak, “Ülkemizde bulunan havalimanları, gelen-giden yolcu sayısında 2017 Haziran sonu, ilk
6 aylık, verilerine göre yüzde 16.2’lik artış gösterdi. Bu artışa
göre geçtiğimiz yıl haziran ayına kadar 83 milyon 963 bin 379
kişilik yolcu trafiği görülürken, yine 2018 yılı haziran ayı itibari
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ile 97 milyon 604 bin 617 yolcuya hizmet verildi.”
ATATÜRK HAVALİMANI İLK SIRADA
Genel Müdür Funda Ocak, gelen-giden yolcu sayıları azalan trafiğe göre
incelendiğinde ise İstanbul Atatürk Havalimanı 2018 yılı haziran ayına
kadar 32 milyon 558 bin 271 yolcu sayısıyla birinci sırada yer aldığını
aktardı. Genel Müdür Ocak, oransal olarak bakıldığında 2018 yılı haziran
ayı içerisinde en fazla artış yüzde 98 ile Kapadokya Havalimanı’nda
olduğunu sözlerine ekleyerek, “Kapadokya Havalimanı’nı yüzde 83’lük
artış ile Sinop Havalimanı izledi.” şeklinde konuştu.

DENİZCİLİK

DENİZYOLUYLA
İHRACAT ARTIYOR
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACATTA DENİZYOLU KULLANIMI
GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 16,7 ARTARAK 44,5
MİLYAR DOLARDAN 51,9 MİLYAR DOLARA ÇIKTI.
MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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ürkiye’nin yılın ilk yarısında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 6,3 artışla 82,2 milyar dolara ulaşırken, dış ticaretin büyük
bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı. Denizyoluyla yapılan ihracatın
toplam ihracattaki payı yüzde 63,1 olarak kayıtlara geçti.

DENİZCİLİK

T

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin ocak-haziran döneminde ihracatı 2017’nin
aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 82 milyar 222 milyon 861 bin dolar,
ithalatı ise yüzde 13,5 artışla 122 milyar 960 milyon 309 bin dolar olarak
gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı. Denizyolu ile yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde
63,1 olarak belirlendi.
Dış ticarette denizyolundan sonra en çok karayolu kullanıldı. İhracatın yüzde
28,3’ü karayoluyla, yüzde 7,4’ü havayoluyla, yüzde 0,4’ü demiryoluyla ve
yüzde 0,7’si diğer yollarla sağlandı.
Ocak-haziran döneminde ihracatta denizyolu kullanımı geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 16,7 artarak 44,5 milyar dolardan 51,9 milyar dolara
çıktı. Karayoluyla yapılan ihracat tutarı yüzde 4,5 artışla 23,3 milyar dolara
yükselirken havayoluyla ihracat yüzde 30 azalışla 6,1 milyar dolar, demiryoluyla ihracat yüzde 16,2 azalışla yaklaşık 300 milyon dolar oldu.
İTHALATTA DA DENİZYOLU İLK SIRADA
Söz konusu dönemde, ithalatta denizyolunun payı yüzde 59,5, karayolunun payı yüzde 16,2, havayolunun payı yüzde 14,3, demiryolunun payı ise
yüzde 0,5 olarak belirlendi.
Havayoluyla yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 9,8
artışla 17,6 milyar dolara yükseldi. İthalatta demiryolu kullanımı yüzde 10
artışla 662 milyon dolara yükselirken, karayolu kullanımı yüzde 13,5 artarak
19,9 milyar dolara çıktı.
Yılın ilk yarısında 2017’nin aynı dönemine göre ithalatta en yüksek artış
oranı yüzde 17,1 ile denizyolunda görüldü. Türkiye, söz konusu dönemde
denizyoluyla ithalatını 62,5 milyar dolardan 73,2 milyar dolara yükseltti.
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KARAYOLLARI

BAKAN TURHAN,
KUZEY MARMARA
OTOYOLU’NU İNCELEDİ
İSTANBUL KUZEY MARMARA OTOYOLU İNŞAATINI
İNCELEYEN BAKAN TURHAN, TAYAKADIN VE
YASSIÖREN KAVŞAKLARI’NI 29 EKİM’DE AÇMAYI
HEDEFLEDİKLERİNİ KAYDETTİ.
MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

U

laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul
Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatı Avrupa Yakası kesimindeki Tayakadın şantiye alanında incelemelerde bulundu. Turhan,
projeyle İstanbul şehir içi ulaşımında yaşanan sorunları çözmeyi
amaçladıklarını söyledi. Projenin İstanbul’un batısında Kınalı Kavşağından başlayıp, Adapazarı’nın doğusunda Akyazı Kavşağında
TEM Otoyolu ile entegre olacağını bildiren Turhan, “Bu kesim,
İstanbul Üçüncü Havalimanı’nın karayolu ulaşımı, İstanbul şehir
içindeki bağlantılarını sağlayacak olan 26 şerit kapasiteli otoyolu
oluşturuyor, İstanbul Büyük Havalimanı’na ulaşımı sağlayacak 4
adet kavşağı bünyesinde barındırıyor.” ifadelerini kullandı.

Bu projenin aynı zamanda İstanbul’un doğu yerleşimlerindeki trafik
hareketini, diğer ulaşım altyapısı sistemleri ile de entegre etmiş olacağını kaydeden Turhan, “İstanbul›un doğusundan gelen trafik, Reşadiye
Kavşağı ile Çamlık Kavşağı, yine Kurtköy Kavşağı, batısında Odayeri ve
Mahmutbey Kavşağı, 29 Ekim’de açmayı hedeflediğimiz Tayakadın ve
Yassıören Kavşakları ile İstanbul’un mevcut ulaşım altyapısında hiz30 bağlantı noktası AĞUSTOS 2018

KARAYOLLARI

met veren yolları ile entegre olacak. Yıl sonuna doğru da Çatalca’yı ve
Gebze’yi bu sisteme entegre etmeyi planlıyoruz.” dedi.
TEM OTOYOLU RAHATLAYACAK
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Projesi,nin toplam 7 kesimden
ulaşacağını anımsatan Turhan, “Bunun üçüncü kesimini geçtiğimiz
yılarda Odayeri-Kurtköy arasını, Mahmutbey ve Çamlık bağlantılarıyla
Yavuz Sultan Selim Köprüsü de içinde, hizmete açmıştık. Şimdi etap
etap kalan kesimlerini de açıyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Turhan,
Çatalca ile İzmit’in kuzeyindeki Körfez ilçesinin Sevindikli Kavşağı’nda
bulunan kesimler hizmete açıldığında, İstanbul’un giriş ve çıkışlarında,
şehir içindeki kesimlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun önemli ölçüde rahatlayacağını aktardı.
Turhan, proje bünyesinde bulunan 7’inci kesim diye tabir edilen Habipler-Hasdal bağlantısının da İstanbul şehir içi trafiğinde önemli görev
üstleneceğini belirterek, şöyle devam etti: “Bu kesim, İstanbul’da
Başakşehir Kavşağı’ndan başlayıp, Habipler Kavşağı ve Gaziosmanpaşa ilçemizde Gazi mahallesinin altından 3,5 kilometre uzunluğunda
bir tünelle geçilerek Hasdal Kavşağı’na bağlanılacak. Bu kesimde de
çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Orayı da önümüzdeki yıl yine

yaz ortalarında trafiğe açmayı planlıyoruz. Burası da İstanbul şehir
içinde en yoğun trafiği taşıyan Mahmutbey Batı Kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki kesime 2x4 şeritli yani günde 200 bin
trafiği rahatlıkla taşıyabilecek bir ulaşım altyapısı olarak hizmet verecek.” diye konuştu.
İSTIHDAMA KATKI SAĞLANIYOR
Projelerde inşa ve işletme sırasında birçok insana istihdam sağlandığının altını çizen Turhan, konuşmasını şöyle tamamladı: “İstanbul
Yeni Havalimanı΄na toplu taşıma sistemleri manasında 2 önemli projenin de yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sistemler; Hasdal›dan
Gayrettepe΄den 3. Havalimanı’na yaklaşık 37 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyonu bünyesinde bulunduran bir metro sistemi ve
Halkalı’dan 3. Havalimanı’na bağlantıyı sağlayacak olan 22 kilometre
uzunluğunda ve 6 istasyonu bünyesinde bulunduran bir toplum
taşıma sistemi. Bu sistemler de 2020 yılı sonuna doğru hizmete
alınacak ama bunlar hizmete girinceye kadar havalimanı ile olan
ulaşım sistemlerimiz, mevcut ve yeni açacağımız karayolu hizmetleri
ile birlikte gerekli ulaşım araçları sağlanarak sıkıntı olmadan, yeterli
seviyede hizmet vereceğiz.”

"İstanbul’da Başakşehir Kavşağı’ndan başlayıp, Habipler Kavşağı ve Gaziosmanpaşa
ilçemizde Gazi mahallesinin altından 3,5 kilometre uzunluğunda bir tünelle geçilerek
Hasdal Kavşağı’na bağlanılacak. Bu kesimde de çalışmalarımız hızlı şekilde devam
ediyor. Orayı da önümüzdeki yıl yine yaz ortalarında trafiğe açmayı planlıyoruz."
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HABER

KAHRAMANMARAŞ
BTK İLE ÇİN’E BAĞLANDI
TCDD TAŞIMACILIK AŞ GENEL MÜDÜRÜ KURT, KAHRAMANMARAŞ’IN BAKÜ-TİFLİS-KARS
DEMİRYOLU PROJESİ İLE ORTA ASYA’YA VE ÇİN’E BAĞLANDIĞINI KAYDETTİ.

T

CDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt, Kahramanmaraş
Ticaret ve Sanayi Odası’nın 3. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.
Toplantıda konuşan Kurt, Ankara-Konya yüksek hızlı demiryolu hattının
Konya, Karaman, Ulukışla, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’a kadar
uzanan hızlı tren (HT) ve lojistik hattının en önemli demiryolu altyapısı
olarak ortaya çıktığına dikkat çekti. Çalışmalar hakkında bilgi veren
Kurt, “Konya-Karaman hızlı demiryolu hattı tamamlandı. KaramanUlukışla HT hattının inşaatı devam ediyor. Mersin-Adana hattı dörde
çıkarılıyor. Adana-Toprakkale inşaatı kısmen devam ediyor. Bu koridor
üzerindeki en büyük sanat yapılarından olan Bahçe-Nurdağı üzerindeki
10 kilometrelik tünel inşaatı, Nurdağ’dan Gaziantep’e altyapı yatırımları
devam ediyor.” dedi. Kurt, Türkoğlu Lojistik Merkezi’nin taşımacılıktaki
en önemli ayaklardan biri olduğunu vurgulayarak, Kahramanmaraş’ta
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üretilen ürünlerin ağırlık olarak Avrupa’ya gitmesi, hammadde temininde Orta Asya Cumhuriyetlerini kullanıyor olması bakımından BaküTiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın büyük önem taşıdığını belirtti.
BTK’DA 50 BIN TON YÜK TAŞIDIK
BTK’nın işletmeye alındığı tarihten bugüne kadar, 4 bin 500
kilometrelik destinasyonlarda 50 bin ton yükün taşındığını ve
sanayicimizin, ihracatçımıza büyük katkı sağlandığını söyleyen
Kurt, Kahramanmaraş›taki lojistik merkezin Türkiye›deki ve
dünyadaki uygulamalar içerisinde hatırı sayılır bir yerde bulunduğunu, burasının 800 dönüm alan üzerine kurulmuş her türlü yük
konsolidasyonuna uygun bir tesis olduğunu, 100 milyon liranın
üzerinde para harcandığını kaydetti.

YAŞAM
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TEKNOLOJİ

1 TRİLYON DOLARLIK
“ISIRILMIŞ ELMA”
TEKNOLOJİ DEVİ APPLE; GOOGLE, AMAZON VE
MİCROSOFT İLE GİRDİĞİ YARIŞI KAZANDI VE
TARİHİN 1 TRİLYON DOLARLIK İLK TEKNOLOJİ
ŞİRKETİ OLMAYI BAŞARDI.
MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

A

pple, ABD Borsası Nasdaq’ta 1 trilyon dolardan fazla değerlemeye ulaşan ilk şirket oldu. Şirketin, ilk iPhone modelini çıkardığı
Haziran 2007’de 17 dolar olan hissesi, Ağustos ayı başı itibarıyla 207
doları geçmiş oldu.
Şirket bu değerle, milli gelir sıralamasına göre dünyanın en büyük 17.
ekonomisine eş değer bir büyüklüğe erişti. Dünya Bankası’nın 2017
verilerine göre; milli gelir sıralamasında Endonezya 1 trilyon 15 milyar
dolarlık milli gelirle 16. sırada iken, dünyanın en büyük ekonomisine
sahip ülkeler listesinde 17. sırada ise 850 milyar dolarlık büyüklükle
Türkiye bulunuyor.
Apple, ayrıca mevcut değeriyle ezeli rakibi Güney Koreli Samsung’un
3,5 katına da ulaşmış durumda.

PetroChina, 2007 yılında piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkarmıştı.
Ancak daha sonra şirketin değeri 200 milyar dolara kadar düşmüştü.

SATIŞLAR ARTIYOR

Tim Cook, teşekkür mesajında Apple’ın kurucusu Steve Jobs’u da
unutmayarak, şu ifadeleri kullandı: “Steve, insan yaratıcılığının gücünün en büyük zorlukları bile çözebileceği inancına sahip olarak
Apple’ı kurdu. Dünyayı değiştirebileceklerini düşünecek kadar
çılgınca olan insanlar bunu yapabilirler. Bugünün dünyasında, görevimiz her zamankinden daha önemli. Ürünlerimiz sadece sürpriz ve
zevk anları yaratmakla kalmıyor, tüm dünyadaki insanları hayatlarını ve başkalarının hayatlarını zenginleştirmek için güçlendiriyor.
Steve›in her zaman böyle anlarda yaptığı gibi, hepimiz Apple’ın
parlak geleceğini ve birlikte yapacağımız büyük işi dört gözle beklemeliyiz.”

Apple’ın yakın zamanda açıklanan bilançosuna göre, bu yılın nisanhaziran döneminde geçen senenin aynı dönemine göre şirketin geliri
yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net karı da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştı. Ayrıca, söz konusu dönemde iPhone
satışlarının 41 milyon 300 bine, iPad satışlarının da 11 milyon 553 bine
ulaştığı bildirilmişti.
APPLE İKİNCİ ŞİRKET OLDU
Apple tarihte 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olurken,
genel anlamda ise bu bir ilk değil. Çin merkezli petrol ve doğalgaz devi
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COOK’TAN 120 BİN ÇALIŞANA TEŞEKKÜR MESAJI
1 trilyon dolarlık rekorun kırılmasının hemen ardından Apple CEO’su
Tim Cook, çalışanlarına teşekkür mesajı yayınladı. Cook, 120 binden
fazla Apple çalışanına gönderdiği mesajda şunları belirtti: “Bugün,
Apple önemli bir kilometre taşını geçti. Hisse senedi piyasasında
207.39 $ olan kapanış hisse fiyatıyla, Apple’a şu an 1 trilyon dolardan
fazla değere ulaştı. Bu başarıda gurur duymak için çok şeyimiz olsa da
başarımızın en önemli ölçütü değil. Finansal getiriler, Apple’ın yenilikçiliğinin bir sonucudur. Ürünlerimizi ve müşterilerimizi ilk sırada tutup, her
zaman değerlerimize sadık kalacağız.”

TEKNOLOJİ
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ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

BU ÜNLÜLER
TAKINTILI
KİMİ SAHNEYE ÇIKMADAN ÖNCE NAZAR
BONCUKLARINI OKŞUYOR, KİMİ GİTTİĞİ SEYAHATTEN
PERUKSUZ DÖNMÜYOR. YÜKSEKTEN, ANTİKADAN,
KELEBEKTEN VE YALNIZLIKTAN... İŞTE ÜNLÜLERİN
TAKTI MI TAKTIKLARI GARİP FOBİLERİ...
MUHABİR: CEMRE DİLEK

B

irçoğumuzun hayatında bazen alışkanlık sandığımız; ama
zaman zaman da yaşamı zorlaştıran takıntılar var. Kimisi
bu takıntıların üstesinden gelirken kimisi hem kendi hayatını hem
de yakın çevresinde bulunanların hayatını bu takıntıları sebebi ile
kâbusa çevirebiliyor. Tuhaf takıntılar, saplantılar, korkular üzerine
gidildikçe psikolojik bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ünlü
isimlerinde garip takıntıları bulunuyor. İşte bu isimlerden bazıları...
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ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Bülent ERSOY

Bergüzar KOREL

TEK SAYILI RAKAMLAR KORKULU RÜYASI

SÜTLACI AĞZIMA SOKMAM!

Türk Sanat Müziğinin Diva lakaplı sanatçısı
Bülent Ersoy’un takıntısı tek rakamlı sayılarla
ilgili. Otellerde tek rakamlı odalarda kalmayan,
tek sayılı plakası olan araçlara binmeyen, tek
sayılı piyango bileti almayan Diva’nın bu batıl
inancının altında tek rakamların bireyselliği
hissettirmesi ve dolaylı olarak yalnız kalma korkusu yatıyormuş.

Yemek ve deniz konusunda bazı komik takıntıları
olduğunu söyleyen Korel, takıntılarını şöyle
anlatıyor: “Pütürlü hiçbir şey yiyemem mesela,
pilava bayılırım. Sütlaç ağzıma koymam. Herkes
bilir, ben yemeğe geleceksem, kimse dolmanın
içine üzüm koymaz; çünkü tuzlunun içinde tatlı
sevmem. Denizdeki hiçbir canlıdan korkmam,
diplerde dolanırım ama yosuna basamam.”

Altan EREKLİ
TUVALET TAKINTILI
Oyuncu Altan Erkekli’nin takıntısı ise tuvalet. Güneşi Gördüm filminde oynayan Erkekli,
“Kars’ta yapılan çekimlerde tuvalete gitmemek
için bazen üç gün tuvaletimi tutmak zorunda
kalıyordum. 2640 metreye portatif özel tuvalet
kabini kurulunca bu krizi yendim. Tuvalet konusunda çocukluğumdan beri çok titizim.” diyor.
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Mahsun KIRMIZIGÜL
GÜNEŞ SEVMİYOR
Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün güneşle
arası hiç iyi değil. Kendisi sabahları yatak odasına güneş ışığı girmesini hiç sevmediği için, simsiyah perdelerin bulunduğu odada uyumayı tercih ediyormuş.

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Nurgül YEŞİLÇAY

Murat BOZ

FİLM SETİNİ BİLE TEMİZLİYOR

YEŞİL ELMA GÖRÜRSE YEMEDEN DURAMIYOR!

Hijyene ayrı bir özen gösteren Nurgül Yeşilçay,
geçen zaman içinde işi iyice abarttı ve temizlik
hastalığına, yani obsesif kompulsif bozukluğuna yakalandı. Önceleri ciddiye almadığı bu hastalık, son zamanlarda Yeşilçay için sorun olmaya
başladı. Yeşilçay işi öyle bir abarttı ki, Nejat İşler
ile başrollerini paylaştığı ‹Çınar Ağacı› filminin
setinde bile temizlik yapmaya başladı.

Ünlü şarkıcı yeşil elmaya dayanamıyor. Gördüğü
her elmayı yeme isteği duyan Murat Boz, yiyememesi durumunda gözlerinin yaşardığını
söylüyor. Bu durumu öğrenen hayranlarının
sahneye elma atması sonucunda ise zor
durumda kaldığını ve takıntısının artık korkuya
dönüştüğünü ifade ediyor.

Cem YILMAZ

Mazhar ALANSON

TIRNAKLARINI YİYOR!

PERUK KOLEKSİYONU YAPIYOR

Ünlü stand up sanatçısı Cem Yılmaz’da tırnak
yeme takıntısı var. Küçük yaşlardan beri tırnak
yiyen Yılmaz, bu alışkanlığını şimdilerde sadece
stresli zamanlarında yapıyor. Ünlü şovmenin
bir diğer takıntısı ise gösteriye çıkmadan önce
mutlaka kulisindeki kanepede şekerleme yapması. Böylece enerji depoladığına inanıyor.

Mazhar Fuat Özkan grubunun ‘Mazhar abisi’
Mazhar Alanson ise en ilginç takıntıya sahip
ünlülerden. Ünlü şarkıcı her yurtdışı seyahatinde mutlaka peruk alıyor. Evinde yaklaşık 200
adet peruğu olan ünlü solist bir nevi koleksiyon
yaptığını söylüyor.
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ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Candan ERÇETİN

Gülben ERGEN

BEYAZ SEVİYOR!

PEYNİR YİYEMİYOR!

Her zaman bembeyaz teniyle karşımıza çıkan
Erçetin’in bronzlaşmış tenden hiç hoşlanmadığını
ve bunun için deniz ya da havuz kenarında bile
bornozuyla oturduğunu biliyor muydunuz?

Ünlü sanatçı Gülben Ergen’in hayatı boyunca hiç
peynir yemediğini biliyor muydunuz? Daha da
ilginci ağzına sürmediği gibi herhangi bir yerde
peynir gördüğünde de midesi bulanıyormuş.

Sezen AKSU
ÇARŞAFTAN ELBİSE, ETEKTEN BLUZ YAPIYOR
Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Sezen
Aksu’un on parmağında ondan fazla marifet var.
Yaptığı besteler, şarkı sözleri yetmezmiş gibi
Aksu; çarşaftan elbise, küpeden yüzük, yüzükten
kemer tokası, etekten bluz yapmaya bayılıyor. Aynı
zamanda da ayakkabılarının topuklarını birbirleriyle
değiştiriyor! Ünlü sanatçı bunu bir takıntı olarak
değil olanı değerlendirmek şekline yorumluyor.
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Petek DİNÇÖZ
FOBİSİ, SIRTINA DOKUNULMASI
Ünlü assolist Petek Dinçöz’ün ise sırt tiki varmış. Sırtına dokunulmasından nefret ediyor,
dokunulmasına katlanamıyor hatta dövecek
gibi oluyormuş. Ünlü şarkıcı, konser sonrası
yanına gelip resim çektirmeye çalışanlardan bu
anlama biraz dertli. Ama yine de hayranlarına
takıntısını belli etmemeye çalışıyormuş.

TEOMAN

Seyfi
DURSUNOĞLU

ÇİZGİ ROMAN BİRİKTİRİYOR

SAĞ AYAK TAKINTISI

En ilginç takıntılardan biri e ünlü rockçı Teoman’a ait. Hepimiz biliriz ki Teoman’ın sert bir
imajı var; sert ve rocker. Ancak ünlü şarkıcının
çizgi roman toplama takıntısı olduğunu ve
onlarla günlerini, haftalarını hatta aylarını geçireceğini kim bilebilirdi. Daha da önemlisi yüksek
lisans tezini bile çizgi roman üzerine yapmış.

‘Huysuz Virjin’ tiplemesiyle tanınan usta
sanatçının yıllardır vazgeçmediği tek takıntısı
sağ ayak. Sanatçı eve girip çıkarken, ayakkabısını giyerken, otomobile binerken ilk olarak
sağ ayağını kullanıyor. Sağ ayağının uğur getirdiğine inanıyor.

Funda ARAR

Mustafa SANDAL

EŞYALARIN YERİNİ DEĞİŞTİRMİYOR

TRAFİKTE KAMYONET KORKUSU

Ünlü şarkıcı, bazı şeylerin yerini uğursuzluk
getirir diye değiştiremiyor. 41 yaşındaki şarkıcı
kötü bir şey yaşadığında tarihini dile getirirse
aynı şeyin tekrar yaşanmasından korkuyor.

46 yaşındaki şarkıcının en büyük korkusu trafik sırasında tüp kamyonetlerinin arkasında
yer almak. Ünlü şarkıcı, seyir halindeyken bu
durumla karşılaştığında aracını kenara çekip,
kamyonetin geçmesini beklediğini söylüyor.
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42 bağlantı noktası AĞUSTOS 2018

SAĞLIK

TEKNOLOJİ
ESTETİĞE İLGİYİ ARTTIRDI

GELİŞEN VE DEĞİŞEN TEKNOLOJİLER SAYESİNDE SAĞLIK ALANI
DA ATAĞA GEÇTİ. ÖZELLİKLE ESTETİK TEDAVİLER ALANINDA
BÜYÜK GELİŞMELER YAŞANIYOR.
MUHABİR: CEMRE DİLEK

A

meliyata gerek kalmadan uygulanan ve hızlı sonuç veren
medikal estetik ve cerrahi pazarı için dünya genelinde tüketiciler 2017 yılında 6 milyar Avro harcadı.
Teknolojinin sunduğu imkânlar sayesinde son yıllarda sağlık
sektörü de yeni bir döneme girdi. Dünyada hızla yayılan iyi yaşam
trendi ve bununla birlikte artan kendini iyi hissetme beklentisi
medikal estetik uygulamalarının hızla gelişmesini sağlıyor. Türkiye’de çoğu kişi tarafından sıklıkla tercih edilen medikal estetik
artık sadece hastaların değil doktorların da cazibe alanı.
Yaşlanma, güneş ışınları, radyasyon, GDO’lu besinler derken cildimiz
artık daha fazla hasara maruz kalıyor. Bu nedenle bıçak altına yatmadan kendini iyi hissetmek isteyenlerin tercihi medikal estetikten
yana... Medikal estetik genellikle doku altına yapılan enjeksiyonları;

ameliyatsız yüz germe adı altında yapılan işlemleri, botoks, cilt
gençleştirme, çatlak tedavisi, ciltteki lekeleri giderme, saç dökülmelerine yönelik mezoterapi gibi uygulamalar, selülit tedavisi ve
bölgesel incelme gibi işlemleri kapsamakta.
Bazen bir seans bazen ise birkaç seansta gerçekleştirilen uygulamalar,
tüm dünyada olduğu kadar ülkemizde de oldukça rağbet görmekte.
Hastaların neşter kullanılmadan ve bir ameliyat psikolojisine girmeden
vücudunda kusurlu bulduğu kısımların iyileşmesine imkân sunan medikal
estetik uygulamaları, herhangi bir acıya ve ağrıya neden olmadan kolaylıkla
gerçekleştirilmekte. Bu uygulamalar bazen tek başına işe yararken bazen
de birtakım estetik cerrahi operasyonlara destek olarak hastaya verilmekte. Estetik cerrahi ile yakın bir ilişkisi olan medikal estetik hakkında bilinmesi gereken en önemli olgu, asla estetik cerrahinin yerini tutmayacağı.
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Çünkü estetik cerrahi ile çok daha kesin ve kalıcı çözümler üretilirken,
medikal estetik ile bazı durumlarda geçici çözümler sunulmakta. Örneğin,
botoks uygulaması, ciltteki kırışıklıkları uzun bir süreliğine ortadan kaldırabilir. Ancak bu süre sona erdiğinde kırışıklık görünümü yeniden ortaya
çıkacaktır. Bu durumda botoks uygulamasını yenilemek gerekir. Fakat
estetik cerrahide yapılan ameliyatlar kesin çözümler sunmakta.
SAÇ EKİMİN YILDIZI ABD VE TÜRKİYE
Dünya genelinde tüketiciler bakımlı ve genç görünmek için medikal
estetik operasyonlarına 2017 yılında da yoğun ilgi gösterdi. Ameliyata
gerek kalmadan uygulanan ve hızlı sonuç veren medikal estetik ve
cerrahi pazarı için dünya genelinde tüketiciler 2017 yılında 6 milyar
Avro harcadı. ABD’li bir ilaç firmasının CEO’su David Pyott’un, “2018’e
kadar sadece botokstan elde ettiğimiz gelirler 4 milyar dolara kadar
çıkacak.” şeklindeki öngörüsü gerçekleşmiş oldu.

Türkiye, dünyada cerrahi olmayan operasyonların en çok yapıldığı beş ülkeden
biri. Saç ekimlerimde ise Türkiye, ABD
ve Hindistan’dan sonra en çok işlem
yapılan 3. ülke.
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EĞİTİMSİZ KİŞİLERE MEDİKAL ESTETİK YAPTIRMAYIN!
Dr. Savaş sözlerine şöyle devam ediyor: “Sağlık turizminde oldukça
başarılı rakamlar yakalıyoruz. Örneğin 2016 yılında sağlık turizmi
dışındaki turizm gelirlerinde yüzde 30 daralma yaşanırken, sağlık
turizminde yüzde 5’lik bir artış yaşandı. Medikal estetik sektörünün
büyümesi, hem ekonomiye hem de istihdam artışına da katkı
sağlamış durumda. Tabii ki bunun yanında çok ciddi riskleri de var.
Çok sayıda tezgâh altı yerlerde eğitimsiz kişiler, medikal estetik
operasyonları yapıyor. Bu tür yerler, hem sağlık açısından hem
de kayıt dışı olmasından dolayı sektöre oldukça zarar veriyor. Bu
nedenle medikal estetik yaptıracak kişilerin çok dikkatli olması
gerekiyor. Her şeyden önce yapılan yanlış işlemlerin insan sağlığı için
çok ağır sonuçları olabilir.”
MEDİKAL ESTETİK YAPTIRILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Medikal estetik kolay ve avantajlı bir uygulama olduğu kadar, eğer
dikkat edilmez ve bilinçli olarak yapılmazsa son derece ağır sonuçlara varabilen bir durumu içermektedir. Bu uygulamaları yapacak olan
kimselerin, medikal estetik alanında uzman olan eğitimli kimseler
olması önemli. Günümüzde bu konuda açılan birçok estetik merkezi
ve kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıtan çok sayıda
kişi var. Bu kişilerin gerçekten uzman olup olmadığını bilmek ve medikal estetik uygulamalarını bilinen, güvenilen estetik merkezlerinde yaptırmak en doğrusu.
Bir kimse, medikal estetik uygulaması yaptırmaya karar vermişse, yaptıracağı işlem her ne
kadar basit olursa olsun, estetik merkezini
iyi seçmeli ve öncesinde bu konuda ciddi bir
araştırma yapmalıdır.

SAĞLIK

Son dönemde estetik pazarını büyüten Türkiye ise, ISAPS (Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliği) verilerine göre, dünyada cerrahi
olmayan operasyonların en çok yapıldığı beş ülkeden biri. Saç ekimlerimde ise Türkiye, ABD ve Hindistan’dan sonra en çok işlem yapılan 3.
ülke.
ISAPS verilerine göre, cerrahi müdahale olmadan yapılan operasyonların başında ilk sırada botoks geliyor. Botoksu sırasıyla dolgu, epilasyon, lazerle cilt yenileme ve kimyasal peeling takip ediyor. Medikal
estetik operasyonlarda Türkiye’ye yurtdışından talep de giderek
artıyor. Medikal Estetik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yasemin
Savaş, sektörün kalite ve fiyat açısından Avrupa’da birçok ülkeden
ayrıştığını söylüyor. Medikal estetiğin bir sağlık hizmeti olduğunu
belirten Dr. Yasemin Savaş, “Medikal Estetik hem Türkiye’de hem
dünyada, sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç haline geldi. Özellikle İstanbul,
medikal estetik için Avrupa’nın önde gelen merkezlerinden biri oldu.
Sektör olarak büyük yatırımlar yapıyoruz ve yüksek hizmet kalitesi
ile farklılık yaratıyoruz. Avrupa ve Amerika’da estetik ve güzellik
amaçlı botoks uygulamaları Türkiye’den yaklaşık üç kat daha pahalı.
Bu da bizim için büyük avantaj.” diyor.

maktadır. Örneğin, sorun saç dökülmesi ise saç mezoterapisi
uygulanır ve enjeksiyon ile saç köklerine saçları besleyecek olan
maddeler verilir. Selülit tedavisi söz konusu ise ciltteki selülit
görünümünü yok edecek birtakım terapiler uygulanır. Bu terapilerin içerisinde özel cilt bakım ürünleri kullanmak, derinin alt
tabakasına yerleşmiş olan yağları yok edecek mezoterapi uygulaması ve masaj gibi yöntemler kullanılmaktadır.
Bu uygulamaları yaptıran hastalar, bir cerrahi operasyona hazırlanır
gibi davranmak zorunda değildir. Hatta günümüzde oldukça yoğun
çalışan bireyler, öğle arasında işten çıkıp, estetik merkezine giderek, bu uygulamaları yaptırmakta ve öğleden sonra da işinin başına
rahatlıkla geri dönmektedir. Son derece basit uygulanan yöntemler
sayesinde artık güzelleşmek oldukça kolay bir hale gelmiştir.
Medikal estetik yöntemlerini kullanacak olan kimselerin herhangi
bir rahatsızlıkları ve sürekli kullanmakta oldukları bir ilaç varsa, bunu
mutlaka uzmana bildirmeleri gerekmektedir Hamilelik ve emzirme
dönemlerinde kesinlikle önerilmeyen bu yöntemler, kalp, karaciğer
ve böbrek sorunları olan kimseler için de güvenli bulunmamaktadır.
Ayrıca kanser tedavisi gören kemoterapi ve radyoterapi alan hastaların doktorlarına danıştıktan sonra bu uygulamaları yaptırmaları
tavsiye edilmektedir.

MEDİKAL ESTETİKTE UYGULAMALAR
NASIL YAPILIR?
Medikal estetik uygulamalarında uygulama yapılacak olan alandaki probleme
göre farklı uygulamalarda bulunul-
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YARININ DÜNYASI
GÜVENLİK VE KONFOR
VAAT EDİYOR
BİLİM İNSANLARI, AR-GE UZMANLARI
VE TASARIMCILAR HEM HAYATIMIZI
KOLAYLAŞTIRAN HEM DE ÇOK DAHA GÜVENİLİR
KILAN İNOVATİF PROJELERE ODAKLANIYOR.
MUHABİR: SELİN AKGÜN

A

rtık her sektörü dönüştürecek yeni inovasyonlara imza
atılıyor. Kültür eti olarak ifade edilen et görünümlü etsiz
etler, dünya nüfusunun gıda sorununu çözmeyi hedefliyor.
Çok yakında dikey çiftliklerin hızla artması tarım sektörüne
de farklı bir boyut katacak. İnsanlar için tehlikeli görevleri
robotların üstleneceği bir çağın içerisinde yaşıyoruz. Yakın
gelecekte robotlar, sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmayacak, güvenliğimizi de sağlayacak. Yeni gelişmeleri hep
birlikte yaşayıp göreceğiz…
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ETSİZ ET: MOSA MEAT
2013 yılında bilim insanı profesör Mark
Post, dünyada hayvan kesilmeden yapılan ilk hamburger köftesini Londra’da
gazetecilerin karşısında pişirdi. Burger eti,
bütün bir hayvanı yetiştirmek ve kesmek
yerine, doğrudan inek hücrelerinden
toplanmıştı. Kültür eti ya da bilinen adıyla
temiz et, bugün ‘Mosa Meat’ adı altındaki
food-tech girişimi ile sağlanmaya çalışılıyor. Hollanda merkezli girişimin üreteceği
ikinci jenerasyon burger ürünlerin, birkaç
yıl içinde market raflarında yerini alması
bekleniyor. Maastricht Üniversitesi’nde
yıllarca süren araştırmalar sonucunda geliştirilen Mosa Meat, Wall Street
Journal’ın haberine göre 8.8 milyon dolar
yatırım aldı. Alınan yatırım ile Mosa Meat
üzerine yapılan çalışmaların hızlandırılması
bekleniyor. Hızlı büyüyen dünya nüfusunun gıda sorununu çözmede büyük fayda
sağlayabilecek girişim; gerçek eti sağlıklı,
hayvan ve çevre dostu bir yaklaşım ile
masalara koymayı hedefliyor.
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İŞİTME KAYBI YAŞAYANLAR İÇİN:
LIVE LISTEN
Haziran ayında gerçekleşen WWDC
2018 etkinliği ile tanıtılan iOS 12 ile pek
çok yeni özellik karşımıza çıkmıştı. Bu
özelliklerden biri ise özellikle işitme
kaybı sorunu ile karşı karşıya kalan
kullanıcılar için biçilmiş kaftan olan Live
Listen yani Canlı Dinle özelliği… Geçtiğimiz günlerde iOS 12 beta kullanıcıları
için sunulan Live Listen özelliği sayesinde AirPods’a sahip olan Apple kullanıcıları
iPhone’larını bir mikrofon olarak kullanabilecek. İlk olarak 2014 yılında tanıtılan teknoloji iOS 12 ile birlikte Apple’ın kablosuz
kulaklıkları olan AirPods ile kullanılmaya
başlanacak. Quartz tarafından paylaşılan bilgilere göre Nick Dawson isimli bir
iOS 12 kullanıcısı, Live Listen özelliğini
başarılı bir şekilde kullandı. Annesinin film
izleyebilmesi için iPhone’u televizyonun
yakınına koyarak daha verimli bir ses elde
eden Dawson, AirPods ve Canlı Dinleme özelliği sayesinde ses seviyesi problemine çözüm sağlamış oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DİKEY ÇİFTLİĞİ
Dikey çiftlik alanında hizmet veren ABD’li
şirket Crop-One, Joint Venture stratejisini
hayata geçiren güçlü bir örnek. Girişim,
dünyanın en büyük havayolları şirketlerinden biri olan Emirates’in ikram hizmet
firması Emirates Flight Catering (EKFC)
ile anlaşarak, Dubai’de dünyanın en
büyük dikey çiftliğini kurduğunu açıkladı.
Emirates Flight Catering Genel Müdürü
Saeed Mohammed’e göre attıkları bu
adım, şirket stratejilerinin büyük bir parçası. Mohammed, bu konu hakkında şu
yorumda bulunuyor: “Bu girişimimizle;
yüksek kaliteli ve yerel kaynaklı taze
sebze tedarik zincirimizi güvence altına
alırken çevresel ayak izimizi önemli ölçüde
azaltıyoruz.” Tamamlandığında, dikey çiftlik tesisi 12 bin metrekareyi kapsayacak.
Ancak 900 bin metrekarelik tarım arazisine eşdeğer bir üretim kapasitesine sahip
olacak. Tam üretimde tesis, dış alanlardan
yüzde 99 daha az su kullanarak günde 2
bin 700 kg yüksek kaliteli, herbisit içermeyen ve böcek ilacı içermeyen yapraklı
yeşillikleri hasat edecek.
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PASAPORTSUZ, YÜZ TARAMALI
CHECK-IN DÖNEMİ

CHEETAH 3, TEHLİKELİ GÖREVLERİ
YERİNE GETİRECEK

Avustralya, insanları, pasaport kontrol sürecinden çıkarmaya giderek daha
fazla yaklaşıyor. 2017 yılı başlarında
duyurulan yüz tanıma sistemine geçiş
sürecinde bir adım daha atıldı. Sidney
Havaalanı’nda seçilmiş uçuşlarda, yolcuların check-in işlemleri yüz tarama sistemiyle yapılmaya başlandı. Sydney Airport
CEO’su Geoff Culbert verdiği demeçte,
“Başından bu yana Qantas ile çalışıyoruz
ve bu teknolojiyi denerken, onlarla çalışmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Gelecekte pasaport sırasında veya check-in
yaparken çantanızda pasaportunuzu
aramak zorunda kalmayacak, telefonunuzdan biniş kartınızı göstermeye çalışmayacak veya giriş kartınızla uğraşmak
zorunda kalmayacaksınız. Yüzünüz, bu
süreçlerin tamamında hem pasaportunuz
hem de biniş kartınız olacak.” açıklamasında bulundu. Sidney Havalimanı’nın 43
milyonluk yıllık ziyaretçi sayısını düşünecek olursak, entegrasyonun ciddi bir
zaman alacağı son derece aşikâr.

MIT tarafından üretilen robot Cheetah
3; engebeli arazide sıçrayabiliyor, hızlı bir
şekilde merdivene tırmanabiliyor ve ani
sarsıntılarda dengeyi anında sağlayabiliyor. Üstelik Cheetah 3, tüm bunları kameralara ya da herhangi bir harici çevresel
sensöre dayanmadan gerçekleştirebiliyor.
90 kiloluk bir makine olan Cheetah 3,
yetişkin bir Labrador cinsi köpek büyüklüğünde tasarlandı. Cheetah 3, çevresine
dokunmasına yardımcı olacak yeni algoritmalarla donatıldı ve bu yüzden herhangi bir sensöre de ihtiyaç duymuyor.
Cheetah 3’ün arkasındaki ekip ise robotun önündeki yolu görmeden hareket
etmesini istiyor. Çünkü görme konusunda
çok fazla donanımın onu yavaşlatacağını ya da yanıltıcı hale getirebileceğini
düşünüyorlar. Araştırmacılar, ekim ayında robotun yeteneklerini Madrid’deki
Uluslararası Akıllı Robotlar Konferansı’nda
sunacak. Cheetah 3’ün insanlar için tehlikeli ya da erişilemez olan görevleri yerine
getirebileceği öngörülüyor.

YOL ARKADAŞI ROBOT: CANGURO
CanguRo; 3 tekerlekli, otonom bir araç
ve ihtiyacınız olduğu zaman ise bir
asistan. Asistan-araç CanguRo, Tokyo
Üniversitesi’nden Shunji Yamanaka ve
Chiba Teknoloji Enstitüsü’nün ‘Future
Robotics Technology’ merkezinden
(fuRo) Takayuki Furuta’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkmış bir ürün.
CanguRo; eğer taşımanız gereken ağır bir
şeyler varsa sizi takip ederek yükünüzü
taşıyabiliyor. Eşyalarınızı taşımak dışında
eğer yorulduysanız hemen bir taşıma
aracına dönüşebiliyor. Üzerindeki görüntü
tanıma teknolojisinin yanı sıra haritalama
ve konumlandırma verilerini kullanarak
sizi ulaşmak istediğiniz yere götürüyor.
Aracı dilerseniz manüel modda da kullanabiliyorsunuz. Saatteki hızı en fazla 10
km/s olan CanguRo, tehlikeli bir durum
olduğunu algıladığında, manüel modda
bile olsa sizi otonom olarak bu tehlikeden
kurtarmaya çalışıyor.
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YÜZERKEN MÜZİK KEYFİ

SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

YOLDA MİDE BULANMASINA SON

Suyun altında müzik dinlemek oldukça
farklı bir deneyim olabilir. Hobi amaçlı ya
da düzenli olarak yüzerken müzik dinlemek isteyen kullanıcılar için tasarlanan,
Nabaiji Swimmusic adlı MP3 çalar, rahatlamanız ve dinlenmeniz için yüzerken
size eşlik edecek. 2 metreye kadar su
geçirmez olan ürün, 10 saate kadar pil
ömrü sunuyor ve USB kablosuyla kolayca
şarj ediliyor. 2 GB hafızasıyla yüzerken
müzik arşivinizden 300’den fazla şarkıyı
seçip dinleyebilirsiniz. Ürünü kullanmadan
önce yüzerken rahat etmeniz için farklı
kulaklık uçlarını deneyerek size en uygun
olanı seçebilirsiniz. Ses özelliği kolayca
ayarlanabilen, PC ve MAC uyumlu olan
bu müzik çalarla yüzmek artık çok daha
keyifli olacak.

Yapılan bir araştırmaya göre Avrupa’daki
evlerin yarısında en az bir kez su hasarı
meydana geliyor ve bunun yüzde 93’ü
önlenebilir sorunlardan oluşuyor. Grohe,
bu gibi durumlara engel olmak için Sense
adında çok güzel bir ürün geliştirmiş.
Sistem, evdeki nemi takip edip sızıntıları
anında tespit ediyor ve bir sorun olması
durumunda ev sahiplerini hemen haberdar ediyor. Bu ürün sayesinde artık açık
bırakılan musluklar dahi dikkatten kaçmıyor. Yenilikçi su güvenlik sistemi, Grohe
Sense sisteminin en önemli parçası olan
Grohe Ondus uygulaması, sektör standartlarındaki kablosuz LAN teknolojisine
dayanıyor. Uygulama, en üst düzey su
güvenliği sunarak, Grohe Sense’in her
zaman ve her yerde sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesine imkan veriyor.
Bu uygulama ile ayrıca evinizdeki su tüketimini de takip edebilirsiniz.

Pek çok kişinin yolculuk sırasında eline
telefon ya da tablet aldığında veya kitap
okuduğunda midesi bulanır. Her üç kişiden birinin yaşamı boyunca en az bir kez
yol tutması problemi yaşadığı biliniyor.
Avrupa’da ise 30 milyondan fazla kişinin
bu problemi kronik olarak yaşadığı kayıtlara geçmiş. Citroën, geliştirmiş olduğu
Seetroën adındaki gözlükle bu problemi
ortadan kaldırıyor. Boarding Ring teknolojisini kullanan gözlükte, gözlüğü çevreleyen sıvılar var ve bu sıvılar gözlüğün
hem ön hem de yan tarafında yer alıyor.
Bu sıvılar sayesinde ufuk çizgisi yeniden
yaratılıyor ve bulantı probleminin önüne
geçiliyor. Peki, gözlüğü nasıl kullanacaksınız? Yol tutma belirtisini hisseder hissetmez gözlüğü takmanız gerekiyor. Kullanıma başladıktan 10-12 dakika sonra zihnin
iç kulak tarafından algılanan hareketle
yeniden senkronize olması sağlanıyor. Bu
sayede gözlüğü taktığınızda akıllı telefon
veya kitap gibi sabit bir nesneyle ilgilenebiliyorsunuz. Belirtiler ortadan kalktıktan
sonra gözlüğünüzü çıkarabilirsiniz.
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PREMIUM
SINIFIN LİDERİ: MERCEDES
ÜLKEMİZDE DE SINIFININ EN ÇOK SATAN MODELİ
OLAN C SERİSİ, 5. ÜRETİM YILINDA KAPSAMLI BİR
ŞEKİLDE MAKYAJLANARAK İDDİASINI ARTIRDI.
MUHABİR: ERTUĞRUL ARSLAN
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lkemizde de sınıfının en çok satan modeli olan Mercedes C Serisi, kapsamlı bir
şekilde yenilendi. 6.500 parçası değiştirilen yeni
model gelişmiş sistemleri ve yeni motorlarıyla
yola çıkmak için gün sayıyor.
Mercedes’in ürün gamındaki en çok satan
modellerinin başında gelen C Serisi, aynı
zamanda Premium sınıfın da güçlü oyuncusu.
1982 yılından günümüze kadar 10 milyon adet
satılan C Serisi, Alman üreticinin karlılığında
büyük önem taşıyor. Avrupa, Amerika ve
Afrika olmak üzere üç kıtada üretilen model,
dünyanın neredeyse her ülkesinde pazarlanıyor. Ülkemizde de sınıfının en çok satan
modeli olan C Serisi, 5. üretim yılında kapsamlı
bir şekilde makyajlanarak iddiasını artırdı.
6.500 PARÇA DEĞİŞTİ
Mühendisler, her ne kadar makyaj olarak
adlandırılsa da, otomobilin irili ufaklı 6.500 parçasını tümüyle yenileyerek kapsamlı değişikliklere imza atmışlar. Otomobilde yapılan görsel değişiklikler ön ve arka tarafta yoğunlaşırken, yeni ön tampon tasarımı ve farlar dikkat
çekiyor. Arka aydınlatma grubu da tamamen
yenilenirken, iç mekanda da önemli değişiklikler bulunuyor. Yeni bir direksiyon sistemi, yeni
ve daha gelişmiş bilgi ekranı ilk bakışta göze
çarpıyor. Ancak asıl değişiklikler aracın görünmeyen kısımlarında gerçekleştirilmiş.

OTOMOBİL

Ü

MERCEDES A SERISI’NE GENÇLIK VE ZEKA DOPINGI
Mercedes’i genç müşterilerle buluşturan A Serisi tümüyle yenilenip satışa sunuldu.
Markanın ilk kez yapay zeka ve dokunmatik ekranla donattığı yeni modelin fiyatı 193
bin TL’den başlıyor.
Mercedes’in ilk kez 1997 yılında piyasaya sürülen ve bu yıl 21. yaşını kutlayan başarılı
modeli A Serisi baştan aşağıya yenilendikten sonra ülkemiz pazarında da yerini aldı.
Mercedes-Benz’in yapay zekaya sahip ilk modeli olarak da öne çıkan yeni model aynı
zamanda markanın gençlerin dünyasına açılan penceresi olarak da öne çıkıyor.
GENIŞ DOKUNMATIK EKRAN
Markanın aynı zamanda dokunmatik ekrana sahip ilk modeli unvanı da kazanan A
Serisi, sportif ve dinamik yeni tasarıma sahip. Gelişmiş kameralar, radar sistemleri
sürüş istikametindeki 500 metrelik mesafeyi tarıyor ve destek fonksiyonlarını yerine
getirmek için harita ve navigasyon verilerinden de yararlanıyor. A-Serisi’nin her bir
farında bağımsız olarak kumanda edilen 18 adet LED yer alıyor.
193 BIN TL’DEN BAŞLIYOR
Yeni A-Serisi Türkiye’de; A 200 ve A 180 d olmak üzere biri benzinli biri dizel toplam iki
motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. A 200’de 163 beygir güç ve 250 Nm tork yeni 1.3
litre hacimli turbo benzinli motor sunuluyor. A180’deki dizel motor ise 116 beygir güç
ve 260 Nm tork sunuyor. Her iki motorda 7G DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla
satılıyor. Otomobilin fiyatıysa 193 bin 400 TL’den başlıyor.

S SERİSİ’NDEN DESTEK
Yeni Mercedes-Benz C-Serisi tamamen yeni
bir elektronik mimariyle yollara çıkarken, geniş
dijital gösterge paneli kadar bilgi ve eğlence sistemi de etkileyici bir kullanıcı deneyimi
sunuyor. S-Serisi’nden aktarılan sürüş destek sistemleri dışında yeni benzinli ve dizel
motorlar kullanıma sunuluyor. Otomobilde giriş seviyesi olarak yeni bir dört silindirli
benzinli motor ailesi kullanılmaya başlanacak.
Bunun dışında 1,5 litre hacimli motora sahip C
200 ve C 200 4MATIC versiyonlarında kayışla
tahrik edilen marş jeneratörüne sahip 48 Volt
besleme sistemi de devreye alınıyor.
1 MİLYAR AVRO HARCADI
Yeni versiyonda kullanılacak dizel motor ailesi için Mercedes, 1 milyar Avro yatırım yapmış. 2020’de yürürlüğe girecek emisyon
şartlarını karşılayan ve gelişmiş yapısıyla çok
daha tutumlu olan dizel motorlar, markanın
geleceğine de damga vuracak. Bu yatırımla
dizel motorlardan binekte de vazgeçmeye-

ceğini gösteren marka, bu motor ailesini diğer
modellerinde de kullanmaya başlayacak.

ortalama 6.8 lt tüketimiyle dikkat çekiyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR

C Serisi’nde artık navigasyon sistemi harita
bilgilerini kullanan GPS üzerinden aracı takip
ediyor. Araç bir tünele girdiğinde klima sistemi
tünele giriş anında dış sirkülasyonu kapatarak
iklimlendirme sistemini iç sirkülasyonda çalıştırıyor. Böylece tünel içerisindeki kirli havanın
araç içerisine ulaşmasını önlüyor. Aracın tünelden çıkmasıyla sistem kapağı hemen açıyor
ve böylece kabin içine dışarıdan temiz hava
girişi tekrar sağlanıyor.

TÜNELDE KLİMA KAPANIYOR
Yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi Sedan,
Estate ve Coupé modelleri C 200 4MATIC
motor seçeneğiyle, C-Serisi Cabriolet ise C
200 motor seçeneğiyle ağustos ayından itibaren ülkemiz pazarında satışa sunulmaya başlanıyor. Mercedes-Benz C-Serisi Sedan C 200 d
ve C 180 ise 2018 son çeyreğinde Türkiye’de
satışta olacak. 184 beygirlik C 200, 10 kW’li
elektrik motoruyla birlikte kullanılıp 100 km’de
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LÜKS
FRANSIZ
DS İDDİALI
GİRİŞ
YAPTI

HYUNDAI’DEN
3 BİN TEST
SÜRÜŞÜ

54 bağlantı noktası AĞUSTOS 2018

Fransız üretici Peugeot-Citroen’nin (PSA) lüks markası olarak
konumlanan DS’nin Türkiye’deki ilk bağımsız satış merkezi
faaliyete başladı. Markanın iddialı SUV’u yeni DS 7 Crossback’in
Türkiye lansmanına da ev sahipliği yaptı.
Satışa sunulan ve kişiselleştirilebilir özellikleriyle öne çıkan
araç baştan aşağı DS tarafından tasarlanan tamamen yeni bir
model. Sadece yeni bir dinamizm yaklaşımı sergilemekle kalmayan DS 7 CROSSBACK aynı zamanda stil, konfor ve teknoloji
bakımından da dikkat çekici bir otomobil.

Hyundai, yaz aylarında müşterileriyle bir araya geldiği popup showroom projesindeki ikinci turunu tamamladı. Taşınabilir
showroom, iki ayda 3000’den fazla test sürüşü gerçekleştirdi.
Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Hareket edebilen
showroom projemizle yeni bir hizmet sunduk. Bu sayede 100
adetten fazla sıcak satış yapmış olduğumuz bu projemizde
asıl amacımız, otomobil tutkunlarının ve yeni bir otomobil satın
almak isteyenlerin yeni modellerimize dokunmaları ve test
sürüşü yapmalarını sağlamak.” dedi.

OTOMOBİL

ÜRETTİĞİ
ELEKTRİĞİ
ŞEBEKEYE
SATIYOR

PERFORMANSLI
SUV PİSTTE
REKOR
KIRDI

Japon otomotiv devi NISSAN, elektrikli aracın ürettiği enerjiyi
şebekeye aktarma imkanı tanıyan Vehicle-to-Grid ve elektrikli
araçlardan çıkan bataryaları yeniden kullanarak oluşturduğu
enerji depolama sistemleriyle İklim Çözümlerinde Mükemmellik
Ödülü’nü kazandı. Vehicle-to-Grid sistemi, elektrikli otomobillerde üretilen fazla enerji ile elektrik şebekesini besleme imkânı
sağlıyor. Bu teknoloji, şebekeyi daha istikrarlı ve sürdürülebilir
hale getirirken, aynı zamanda tüketicilerin enerji kaynaklarını
yönetmelerine yardımcı da oluyor.

Skoda’nın SUV modeli Kodiaq’ın yeni performanslı “RS” versiyonu, Almanya’nın dünyaca ünlü ve zorlu yarış pisti Nürburgring’te
en hızlı turunu atarak, sınıfının rekorunu kırmayı başardı.
Skoda’nın “ilk performanslı SUV modeli” Kodiaq RS’te kullanılan
2.0 lt BiTDI dizel motor, 239 beygir güce sahip. Dinamik Şasi
Kontrolü (DCC), dört tekerlekten çekiş sistemi gibi donanımlara
sahip araç, henüz resmi tanıtımı yapılmadığı için Nordschleife’de
kamuflajlı olarak boy gösterdi.
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FIAT
DOBLO’YA
DONANIM
TAKVİYESİ

TOYOTA
CAMRY
14 YIL SONRA
AVRUPA’YA
DÖNÜYOR
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Fiat Doblo’da yenilikler devam ediyor. Sınıfının en güçlüsü 1.6
litrelik 120 beygirlik dizel Multijet motor seçeneğinin hemen
ardından satışa sunulan 1.4 litrelik 95 beygirlik benzinli Fire
motoruyla dikkatleri üzerine çeken Doblo Combi, yenilenen
Premium Plus donanım paketi ile de pazardaki iddiasını artırmaya hazırlanıyor. Fiat Doblo’nun “Premio Plus” donanım seviyesinde standart olarak yer alan geri görüş kamerası, Doblo
Combi’nin “Premio” donanım paketinde bin TL’ye opsiyon olarak satın alınabiliyor.

Toyota’nın D/E sedan segmentindeki başarılı temsilcisi ve sınıfında dünyanın en çok tercih edilen modeli olan Camry, 14 yıllık
aranın ardından Avrupa’da yeniden satışa sunuluyor. Dışarıdan
şarj gerektirmeyen hibrit elektrikli motora sahip olan Camry
Hybrid, Toyota’nın Avrupa’daki hibrit ürün gamını 8’e çıkaracak.
Yeni Camry Hybrid Batı Avrupa’da 2019’un ilk çeyreğinden
itibaren satışa sunulacak. 1982 yılında ilk kez satışa sunulan
Toyota Camry, dünyanın 100 ülkesinden fazla yerde bugüne
kadar 19 milyon adedin üzerinde satışa ulaştı.

OTOMOBİL

OTONOM
SÜRÜŞE
100 BİN
DOLAR
DESTEK

Markalar yakın gelecekte hayata geçirilecek otonom sürüş
için kaynaklarını seferber ediyor. Japon üretici Toyota da otonom araçların bilgisayar ortamında denenmesine olanak veren
uygulamalara kaynak ayırıyor. Toyota Araştırma Enstitüsü
(TRI), Computer Vision Center’a (CVC) açık kaynak kodlu platformları desteklemek üzere 100 bin dolar bağışta bulunarak,
Car Learning to Act (CARLA) otonom sürüş araştırma simülatörünün gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

STANDARTLARI
YENİDEN
BELİRLEMEKTE
KARARLI

Audi markasının yeni tasarımı, dilini ve gelecek öngörüsünü
temsil eden A7 Sportback, lüks sınıfta standartları yeniden
belirliyor. Dört kapılı coupe, dinamik çizgiler, sistematik dijitalleştirme, sportif bir sürüş deneyimi ve çok yönlü bir alan konsepti ile Gran Turismo kavramının yeni tarzını ortaya koyuyor.
İlk itapta 3.0 lt TDI (286 beygir) motor ve 8 kademeli S tronik
şanzımanla satışa sunulacak otomobilin tüm motor seçeneklerinde yarı hibrit sistem kullanılacak. Otomobilin 535 litrelik bagaj
hacmi, arka koltukların yatırılmasıyla 1.390 litreye çıkabiliyor.
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TÜRK TELEKOM’UN
ABONE SAYISI
43,5 MİLYONA YÜKSELDİ
TÜRK TELEKOM, İLK 6 AYDA YENİ ABONE
KAZANIMINDA SON 10 YILIN REKORUNU KIRDI,
ŞİRKETİN ABONE SAYISI 43,5 MİLYONA YÜKSELDİ.
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ürk Telekom 2018’in ilk yarısını rekor
abone artışı ile kapattı. 2018’in ilk 6 ayında
1,9 milyon net yeni abone kazanarak son 10 yılın
en iyi ilk altı ay performansını gösterdi. Böylece
30 Haziran 2018 itibariyle toplam abone sayısı
43,5 milyona yükselen Türk Telekom, liderlik
konumunu daha da güçlendirdi. Türk Telekom,
2018’in ilk 6 ayında yüzde 9,4’lük yıllık büyüme
ile 9,6 milyar TL gelir elde etti.
Faaliyet kârında da oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Türk Telekom, son 10 yılın
ilk yarı dönemlerine göre FAVÖK marjında (Faiz,
Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), rekor artış
elde etti.
Türk Telekom’un FAVÖK’ü 2018’in ilk 6 ayında
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6
artışla 3,9 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise
geçen yılın ilk 6 ayına göre rekor 4,1 puan yıllık
iyileşme ile yüzde 41’e ulaştı.
Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany: “İkinci
çeyrekte gösterdiğimiz güçlü performans ve
tüm iş kollarındaki operasyonlarımızın başarısı
ile tüm paydaşlarımız için daha fazla değer
yaratmayı başardık. Bu sonuçlar, stratejik
girişimlerimizi uygulamaya geçirdiğimizde ne
denli güçlü olduğumuzu gösteriyor. Güçlü bir
ilk yarıyla ve işimizdeki fevkalade ivme ile yılın
kalan yarısı için de iyimseriz.” dedi.
Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırmak
adına ikinci çeyrekte de pek çok yatırım ve
projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini aktaran
Doany, “Yatırımlarımızı geçen yılın ilk yarısına göre %50 artırdık. Esenyurt’ta açtığımız
Türkiye’nin en büyük veri merkezi ile hem
Türkiye’nin hem de bölgenin veri merkezi üssü
olmayı hedefliyoruz. Sektör ve ülke menfaatleri
doğrultusunda geliştirdiğimiz sabit ve mobil
altyapı paylaşım modellerinin yaygınlaşması
adına önemli adımlar attık. Bu sayede, kapsama
alanı, hizmet kalitesi ve altyapı maliyetlerinde
yaşanacak iyileşmelerle uzun vadede kazanan
Türkiye olacak. Yeni nesil TV platform hizmetimiz TİVİBU’nun içeriğini zenginleştirmeye
devam ediyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzaladığımız yayın hakları sözleşmesi
sayesinde sporseverler, Avrupa’nın en değerli
ligleri arasında yer alan Türkiye Basketbol Süper
Ligi’ni önümüzdeki üç sezon boyunca TİVİBU
ekranlarından izleyecek.” diye konuştu.
Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU’nun, benzersiz Türkçe içeriği ile mobil kullanıcıların ilgisini her
geçen gün daha fazla çektiğini dile getiren Doany,
TAMBU’nun ilk bir yılında 6,6 milyon indirme sayısına ulaştığını ve en yakın rakibinden 2 kat daha fazla
indirildiğini de sözlerine ekledi.
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TURKCELL’İN 4.5G’Sİ
TÜM DÜNYAYA ÖRNEK
GÖSTERİLİYOR
TÜRKİYE’NİN İLK DİJİTAL OPERATÖRÜ TURKCELL, 1.2
GBPS HIZIYLA DÜNYANIN EN HIZLI 2 OPERATÖRÜNDEN
BİRİ OLARAK ÖRNEK GÖSTERİLDİ.

Ü

ç temel LTE-Advanced özelliğinin tamamını kullanan Turkcell, GSA
veri tabanındaki en hızlı ağlar sıralamasında en üst sırada yer aldı.
Türkiye’nin ilk dijital operatörü Turkcell, 1.2 Gbps hızıyla dünyanın en
hızlı 2 operatöründen biri olarak örnek gösterildi.
Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği (GSA) tarafından yayınlanan Mayıs
2018 Küresel Durum Raporu’nda Turkcell’in 4.5G (LTE) şebekesiyle
dünyanın en iyilerinden biri olduğu açıklandı.
Birlik Nisan ayında Gigabit 4.5G için üç temel LTE-Advanced özelliğine yatırım yapan 52 ülkeden 87 operatör belirledi. 41 operatör, bu üç
teknolojinin tamamını devreye soktu ve bu teknolojilere dayalı ticari
hizmetler başlattı.
GSA’nın Mayıs 2018 Küresel Durum Raporu’nda da Turkcell’in 4.5G
şebekesiyle dünyanın en iyilerinden biri olduğu açıklandı.
Gigabit LTE ağlarının referans alındığı ve en hızlı indirme ağlarının
açıklandığı rapora göre, Turkcell, 1.2 Gbps hızıyla dünyanın en hızlı 2
operatöründen biri olarak örnek gösterildi. Üç temel LTE-Advanced
özelliğinin tamamını kullanan Turkcell, GSA veri tabanındaki en hızlı
ağlar sıralamasında en üst sırada yer aldı.
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“5G AÇISINDAN GELECEĞE HAZIR BİR MİMARİ OLUŞTURUYORUZ”
5G yolunda çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu başarının tesadüf
olmadığının altının çizen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Gediz Sezgin; “Biz Turkcell olarak Avrupa’nın en geniş
spektrumuna sahip operatörlerinden biriyiz. Bu spektrum sayesinde,
GSA’nın (Global Mobile Suppliers Association) raporuna göre gigabit
üstünde hızları lisanslı spektrumu ile verebilen dünyadaki 11 operatörden de bir tanesiyiz. Ancak GSA’nın Mayıs ayına göre hazırladığı raporda, dünyanın en hızlı LTE şebekesine sahip telekom operatörü olarak
zirveye çıktık. İlerleyen dönemde sahip olduğumuz en geniş spektrum
sayesinde abonelerimize her zamanki gibi en yüksek hızları sunmayı
hedefliyoruz. Bu amaçla, şebekemizi en yeni teknolojiler ve ürünler ile
sürekli güncelliyoruz. Bu çalışma, 5G’ye yönelik yaptığımız hazırlıkların
da bir ispatı niteliğinde. Bundan sonraki dönemde de en geniş frekans
bandımız, güçlü şebeke altyapımız ve en yeni teknolojiler ile abonelerimize en iyi mobil geniş bant deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz. Üstün kullanıcı performansı için en iyi ve sınırsız koordinasyonu
sağlarken 5G açısından geleceğe hazır bir mimari oluşturuyoruz.” dedi.
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VODAFONE,
SİVAS’IN KÖYLERİNE
“KODLAMA” GÖTÜRDÜ
TÜRKİYE VODAFONE VAKFI’NIN “YARINI KODLAYANLAR” PROJESİ
KAPSAMINDA, YAŞLARI 7-14 ARASINDA DEĞİŞEN YAKLAŞIK 250
SİVASLI ÇOCUĞA KODLAMA ÖĞRETİLDİ.

T

ürkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe
hazır nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle,
Habitat Derneği işbirliği ve Çalışma, Sosyal
Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın desteği ile
hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi
kapsamında, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Sivas Belediyesi’nin yerel desteği ile
Sivas’ın köy ve kasabalarında kodlama eğitimi verdi.
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi’nin yerel desteği ile Yarını Kodlayanlar
Eğitim Tırı’nda düzenlenen eğitimlerle, yaşları
7-14 arasında değişen yaklaşık 250 Sivaslı
çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi.
Sivaslı çocuklar, programlama hakkında fikir
sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.
Tüketen değil üreten bir nesil istediklerini
belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı
Hasan Süel, şunları söyledi:
“Yarını Kodlayanlar projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını
hedefliyoruz. Projemizin ilk yıl sonuçlarına
göre, çocuklarımızda önemli ve olumlu
yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik.
‘Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum’
diyen çocuklarda yüzde 31’lik, ‘Bir yazılım
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problemini çözmek için daha zor ve uzun
programlar yazabilirim’ diyenlerde ise
yüzde 35’lik artış gördük. Aldığımız bu
sonuçlarla, projemizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak
amacıyla, kodlama eğitimine ulaşmakta
zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda
dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza
bu fırsatı sunmak üzere Yarını Kodlayanlar
Eğitim Tırı ile yola çıktık. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza
ulaşmak. Bunun için eğitim tırımızla köy
köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz.”
EĞİTİM TIRI 7 AYDA 2.500 ÇOCUĞA
ULAŞACAK
Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği ortaklığında kodlama eğitimlerini
ülkenin dört bucağına taşıma hedefiyle
yola çıkardığı Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı,
yaklaşık 7 ayda 6 bin km’nin üzerinde yol
kat ederek 12 ilde 2.500 çocuğa ulaşacak.
Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerinin
yanı sıra köy ve kasabalara da giden Yarını
Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda çocuklara 1
hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4’er
saatlik Scratch eğitimleri veriliyor.

MIT’NİN PROGRAMI KULLANILIYOR
“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında,
çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde
programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye
oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik
ve uygulamalı eğitim veriliyor. Kodlama eğitimlerinde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak
tanınan MIT’nin (Massachusetts Institute of
Technology) çocuklara yönelik geliştirdiği temel
kodlama programı Scratch kullanılıyor.
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HUAWEI, DÜNYANIN

EN BÜYÜK İKİNCİ
AKILLI TELEFON
ŞİRKETİ OLDU
HUAWEI 2017 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE
38,4 MİLYON AKILLI TELEFON SEVKİYATI
GERÇEKLEŞTİRİRKEN, 2018 YILININ İKİNCİ
ÇEYREĞİNDE BU RAKAM REKOR BİR DÜZEY
OLAN 54,2 MİLYON ADEDE ÇIKTI.

T

ürkiye’nin de aralarında bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa ile Nordik
Bölgesi’nde kaydedilen büyüme ise yüzde 56 oldu.
Huawei 2017 yılının ikinci çeyreğinde 38,4 milyon akıllı telefon
sevkiyatı gerçekleştirirken, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bu
rakam rekor bir düzey olan 54,2 milyon adede çıktı. Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa ile Nordik Bölgesi’nde
kaydedilen büyüme ise yüzde 56 oldu.
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Huawei, 2018’in sonuna kadar,
dünya çapında 10 bin perakende
mağazası ve 700 deneyim mağazası
daha açarak perakende ağını
güçlendirmeyi planlıyor.
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü
Seth Wang yaptığı açıklamada, “Bu başarı, bizim için
çok önemli. Bazıları bu sonuçlara bakarken sadece rakamlar görebilir. Bizim açımızdan bakıldığındaysa, büyüme
hızımız ve zirveye bir adım daha yükselişimizi simgeliyor.
Bu sonuç, çalışma arkadaşlarımızın adanmışlığının ve
tüketicilerin ihtiyaçlarına doğru cevap verme yeteneğimizin çok somut bir kanıtıdır. Bu yakaladığımız başarıyı
devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Bu etkileyici sonuç, devrim niteliğindeki Leica üçlü kamera
ve 5x Hibrid Zoom özellikli gelişmiş kamera sistemi ile
donatılmış, Huawei’nin yeni amiral gemisi P20 Pro’nun
tanıtımıyla güçlü Yapay Zeka teknolojisi ile desteklenen yenilikçi fotoğrafçılık özelliklerinin
büyük katkısı ile elde edildi. Teknik özelliklerin
ötesinde, telefon, kutup ışıklarından esinlenerek tasarlanan Alacakaranalık renk seçeneği
ve tasarımı ile alışılmamış bir görünüm sunarak
da dikkatleri üzerinde topluyor.
Huawei P20 Pro, TIPA’nın “En İyi Akıllı Telefon” ödülü
gibi birçok prestijli ödül de aldı. Bu prestijli ödül,
Huawei’nin mühendisleri ve tasarımcılarının,
dünya çapında tüketiciler için endüstri lideri
cihazların geliştirilmesi, kalite, tasarım ve
performansa öncelik verilmesi konusundaki kararlılıklarını ve çabalarını yansıtıyor.
Huawei P20 Pro ayrıca, DxO Mark’taki en iyi
fotoğraf makinesi sıralamasında, kameralar ve
kameralar için görüntü kalitesi kıyaslamalarında zirvedeki yerini koruyor.
GİYİLEBİLİR CİHAZLARDA REKOR BÜYÜME
HUAWEI, perakende alanında da büyümesini
sürdürdü ve dünya çapında 53 bin HUAWEI mağazası ve 3.500 deneyim mağazasıyla adından söz
ettirmeyi başardı. Şirket, 2018’in sonuna kadar,
dünya çapında 10 bin perakende mağazası ve 700
deneyim mağazası daha açarak perakende ağını
güçlendirmeyi planlıyor.
Aynı zamanda dünyanın en büyük GSM ve Ağ altyapı firmalarından biri olan Huawei, baz istasyonları
donanımlarını üretiyor. Firmanın Honor isimli telefon
üreticisi bir alt markası da bulunuyor. Hem Huawei hem Honor Türkiye›de faaliyet gösteren markalar
arasında yer alıyor.
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BULMACA HAZIRLAYAN: EYYÜP CEYLAN

Işığın etkisiyle
elektrik üretme
Kutuplanma

Mizaç, huy

Kimsesiz

Bir nota

Dini tören, ritüel

Ekmeğin
hammaddesi

Ansızın

Tren yolu

Kişiye özel

Yıldırım

Bitkinin genel adı

Katman

İlişkin

Ateş

Bir bağlaç

Resimde
gördüğünüz Tesla,
SpaceX,... şirketinin
CEO'su ünlü
girişimci

Kamil,
mükemmel

Düşüncesizce
her işe atılan,
cüretkar

Süpürge otu
Delici kılıç

Kırmızı

Sebep

Yabancı

Lorentiyumun
simgesi

Neptünyumun
simgesi
Radonun simgesi

Viyola

Koyun, kuzu
vb. hayvanların
çıkardığı ses

Gemi omurgası

Yanardağ tıkacı

Takım

Nazım Hikmet'in
soyadı

Suyun ivinti yeri

Sözsüz bir oyun
türü
Çok
önemli

Kilometre
(ksc.)

Başlıca
içeceğimiz

Bebek zıbınının
üzerin sarılan
geniş sargı

Volkanik tüf

Uzun ve dar bir
yarış kayığı

Olağanı aşan
büyüklükte

Güzellik, hoşluk
Yüce

Kızıl gezegen,
merih

İşaret, alamet

Kazanma iktisap

Kayınbirader
Sonuçsuzluk
(mec.)

Rüzgar anlamına
gelen bir isim

İçine su, başka bir
içki veya bir sıvı
karıştırılmamış
(içki)
Kadar, değin

Kurucu
(kimse)

Koronun tersi

Başkaldırıcı

Büyük erkek
kardeş

Ses yitimi

Dolaylı anlatma

Lahza
Köpek
"... etmek",
elemek
İrade dışında
yapılan (davranış)
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Süt veren
büyükbaş bir
hayvan

