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SOSYAL MEDYA

KAPAK HABERİMİZDE BU AY SEVİMLİ 
DOSTLARIMIZI KORUMAYA VE 
HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRMAYA 
YARAYAN CİHAZLARI 
OKUYACAKSINIZ. 
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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

S on dönemlerde sokak hayvanları ve evcil 
hayvanlara şiddet haberleri yaygınlaşsa da 

teknoloji şirketleri, hayvanların yanında olmaya 
devam ediyor. Akıllı telefonlar, evler, otomobiller, 
giysiler derken bu arada teknoloji şirketleri evcil 
hayvanların ve sahiplerinin yararlanacağı ürünler de 
hayatımıza dahil oldu. Akıllı tasmalar, kaybolmalara 
karşı takip cihazları, sağlık durumunu gösteren 
monitörler, beslenme takip sistemleri, ısı kontrollü 
yatak, evcil hayvanınızın ruh halini yansıtan cihazlar... 
Kapak haberimizde bu ay sevimli dostlarımızı 
korumaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya yarayan 
cihazları okuyacaksınız. 

Kapak haberinin yanı sıra Bağlantı Noktası bu ay 
yine dopdolu bir sayı ile karşınıza çıkıyor. 29 Ekim’de 
açılacak İstanbul yeni havalimanı, hacker mağduru 
ünlüler, geçtiğimiz bayram vesilesi ile yollara düşen 
vatandaş sayısı ve karayolları ile ilgili en yeni veriler, iş 
yaşantımızı kolaylaştıran uygulamalar ve daha birçok 
güncel haberi ilgili ile okuyacağınızı düşünüyoruz. 

Tatil sezonu bitti... Okulların, üniversitelerin 
de açılması ile şehirlere dönüşler başladı. Sadece 
karayollarında değil, havayollarında ve demiryollarında 
da yoğunluklar yaşanıyor. Biz de her nerede olursa 
olsun, keyifli yolculuklar diliyoruz okuyucularımıza... 

Hoşçakalın... 
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EVCİL HAYVANLARIMIZ DA 
TEKNOLOJİNİN KORUMASINDA
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TÜRKİYE’NİN GURURU 
PROJELER İÇİN 
ÇALIŞMALAR HIZLANDI 

TÜRKİYE, 
BAYRAMDA

YOLLARA DÜŞTÜ 
ÇOCUKLAR YOUTUBE’DA
DAHA FAZLA VAKİT 
GEÇİRİYOR

BAKAN TURHAN, CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN TARAFINDAN 
KAMUOYUNA DUYURULAN 100 
GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI’NDAKİ 
TÜRKİYE’NİN GURURU 
PROJELER İÇİN ÇALIŞMALARI 
HIZLANDIRDIKLARINI SÖYLEDİ.

BAKAN TURHAN, 
KURBAN BAYRAMINDA 

HAVAYOLU İLE 6 MİLYON 
135 BİN, OTOBÜSLERLE 

10 MİLYON, 
DEMİRYOLLARIYLA 
İSE 2 MİLYON 75 BİN 

VATANDAŞIN SEYAHAT 
ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLAR BU 
YAZ SOSYAL MEDYADA VAKİT 
GEÇİRMEK YERİNE VİDEO İÇERİK 
İZLEMEYİ VE MÜZİK DİNLEMEYİ 
DAHA ÇOK TERCİH ETTİ.

TEKNOLOJİ ARTIK SADECE İNSANLARA HİTAP ETMİYOR. 
YAKIN BİR GELECEKTE KEDİNİZDEN MESAJ ALIP, KÖPEĞİNİZ 
TARAFINDAN ÇEKİLEN DİJİTAL FOTOĞRAFLARA BAKARSANIZ 
HİÇ ŞAŞIRMAYIN!
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DİJİTALLEŞİN, İŞ HAYATINIZ KOLAYLAŞSIN
GÜNDELİK HAYATIN KOŞUŞTURMASI İÇİNDE HEM BİREYSEL HEM DE OFİS İŞLERİNİ BİR ARADA YÜRÜTMEKTE 
ZORLANIYORSANIZ İŞTE SİZE HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK BİRKAÇ UYGULAMA... 

ÜNLÜLERİN 
HACKER 
KÂBUSU

KALİTESİZ KULAKLIK 
İŞİTME KAYBINA
NEDEN OLUYOR 

İSTANBUL 
YENİ HAVALİMANI’NDA
 İNCELEME 
BAKAN TURHAN, FAZ 1’İ 29 EKİM’DE 
AÇILACAK OLAN İSTANBUL 
YENİ HAVALİMANINDA YÜZDE 
95 ORANINDAN İLERLEME 
SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI.

SOSYAL MEDYA HACKERLARI 
ÜNLÜLERİN SON DÖNEMDE KÂBUSU 
HALİNE GELDİ. POPÜLER İSİMLERİN 
İNTERNET HESAPLARINI ELE GEÇİREN 
ÇETELER, ÇOK SAYIDA ÜNLÜYÜ 
TUZAĞINA DÜŞÜRDÜ.

İNSAN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN 
TEKNOLOJİNİN YAVAŞ YAVAŞ BİZİ 
SAĞIR ETTİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ? 
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SAĞLIKÜNLÜLERLE 
İLETİŞİMHAVACILIK

34

30 4236

8  bağlantı noktası  EYLÜL 2018





EN ÇOK KALP EMOJİSİ 
KULLANILIYOR

Japon arayüz tasarımcısı Shigetaka Kurita’nın 
20 yıl önce tasarladığı emojiler mesajlaşmanın 
olmazsa olmazı durumunda. Paris merkezli 
tanışma uygulaması insanların kendini hangi 
emojilerle ifade ettiklerini araştırdı. Kalp emojisi-
nin birinciliğe oturduğu sıralamada, ikinci sıraya 
tamam anlamında kullanılan işaret girerken, en 
çok kullanılan üçüncü emoji ise göz kırpan 
gülen yüz oldu. Ayrıca erkeklerin emoji kullan-
mayı kadınlara göre daha çok tercih ettiği orta-
ya çıktı. 
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YERLİ AKILLI CANLI HAYVAN BARINAĞI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Mimar ve Mühendisler Grubu; Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki teknopark, Ar-Ge merkezleri, 
kalkınma ajansları ve üniversite projelerini, “3. AR-GE& İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”nde bir 
araya getirecek. 17-18 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek etkinlikte; “Türkiye’nin İlk 
Akıllı Canlı Hayvan Barınağı Sistemi Projesi” de sergilenecek. Küçükbaş, büyükbaş, kanatlı ve 
evcil hayvanların organik olarak yetişmesini amaçlayan proje; hayvanların kapalı alanlarda 
hazır yem yiyerek etlerinin, yumurtalarının lezzetsiz olma sorununu ortadan kaldırıyor. 

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ 
ANADOLU’DA ÜRETİLİYOR

Türkiye’nin yerli markası reeder’ın, 
Samsun’da 8 milyon TL yatırım yaptığı yerli 
telefon fabrikasının açılışı yapıldı. Yaklaşık 100 
kişinin çalıştığı fabrikanın kurucu ortağı 
Uygar Saral, “Burada ürettiğimiz cihazların 
yerlilik oranı yüzde 55’in üzerinde. Bu rakamı 
daha da artırmak için ülkemizin değerli 
beyinleri ve kurumlar ile sürdürdüğümüz 
Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu faali-
yetler kapsamında işlemci ve pil gibi bileşen-
lerin de Türkiye’de üretilebilmesi için adımlar 
atıyoruz. Fabrikamızda yapay zeka destekli 
teknoloji ürünleriyle giyilebilir teknoloji ürün-
leri üretmeyi planlıyoruz.” dedi.

İNTERNET ÜZERİNDEN SES 
İLETİMİNDE YERLİ GÜVENLİK 
ÇÖZÜMÜ 

Netaş’ın geliştirdiği siber güvenlik ürünü 
NOVA V-Gate’in %100 yerli oluşu İstan-
bul Sanayi Odası tarafından tescillendi. 
Netaş ArGe merkezinde doğan NOVA 
V-Gate, VoIP temelli sistemlerde yapılan 
sesli görüşmelerde uçtan uca etkin 
güvenliği anlık tespit ve otomatik önle-
me mekanizması ile sağlayan, VoIP sis-
temlerinde operasyonel yönetimi ve 
takibi gerçekleştiren ilk yerli siber 
güvenlik ürünü konumunda yer alıyor. 
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DENİZ KIZI ULUSAL KADIN YELKEN KUPASI DÜZENLENİYOR

Türkiye’de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan Deniz Kızı Ulusal 
Kadın Yelken Kupası, bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Türkiye Yelken Federasyonu’nun hima-
yesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile 7, 8, 9 Eylül’de İstanbul Caddebostan-Adalar 
parkurunda gerçekleştirilecek olan 3. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın yelken tutku-
sunu yarış heyecanıyla birleştirerek kadınların yelken sporuna olan ilgisini artırması, ülkemiz-
deki kadın yelkenciliğini desteklemesi, yeni sporcular yetişmesi hedefleniyor. 

APPLE’IN SÜRÜCÜSÜZ ARACI 
İLK KEZ KAZA YAPTI

Apple’ın bir sürücüsüz aracı ilk kez kaza 
yaptı. California’da bir sürücü, aracıyla 
Apple’ın modifiye edilmiş Lexus RX450h 
modeli arabasına arkadan çarptı. Kazada 
ölen ya da yaralanan olmazken iki araç da 
hasar gördü. Aracın Apple’ın sürücüsüz 
araba projesi Titan’ın bir parçası olduğu 
belirtiliyor. Titan’ın kapsamı tam olarak 
bilinmiyor. Apple’ın kendi sürücüsüz araçla-
rını yapmaya çalışıyor olabileceği gibi, 
bunun mevcut arabalara uyarlanabilecek 
bir sürücüsüz teknoloji geliştirme çabası da 
olabileceği de öne sürülüyor. 

SONY’DEN 
GÜRÜLTÜ ENGELLEME 
ÖZELLİĞİNDE YENİLİKÇİ BİR ADIM

Sony’nin sektör lideri Gürültü Engelleme 
teknolojileri sayesinde sessizliğin bir sonra-
ki seviyesini dinleyin. 1000XM3 kulaklıklar, 
önceki işlemcilere göre yaklaşık dört kat 
daha yüksek performansa sahip bir HD 
Gürültü Engelleme İşlemcisi QN1’den yarar-
lanıyor. Bu yeni geliştirilen bileşen, sadece 
önceki modeldeki gibi ulaşım araçları gürül-
tüsünü ortadan kaldırmakla kalmayıp 
sokak gürültüsü ve insan sesleri gibi gün-
lük arka plan seslerini de engelliyor. 

‘ŞİMDİ OYUN ZAMANI’ 

Akıllı telefon markası Honor, sektör tarafın-
dan merakla beklenen devrim niteliğinde 
oyun ve eğlence deneyimini sunmak için 
geliştirilen akıllı telefonu Honor Play’i tanıttı. 
Honor Play, genç oyuncuların “yıldırım hızın-
da” grafik işleme yeteneği ve daha uzun pil 
ömrü taleplerini karşılamak için çığır açan 
grafik işleme teknolojisi GPU Turbo ile adeta 
bir performans canavarı... 
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BAKAN TURHAN, CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN TARAFINDAN KAMUOYU-
NA DUYURULAN 100 GÜNLÜK İCRAAT 
PROGRAMI’NDAKİ TÜRKİYE’NİN GURU-
RU PROJELER İÇİN ÇALIŞMALARI HIZ-
LANDIRDIKLARINI SÖYLEDİ.
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HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

TÜRKİYE’NİN 
GURURU PROJELER 
İÇİN ÇALIŞMALAR
HIZLANDI 
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“E vrensel Hizmet” kapsamında 990 yerleşim yerine daha 4,5G 
mobil kapsama sağlanacağına işaret eden Turhan, yerli ve 

milli 5G ve ötesi çalışmalarının başlatılacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna 
açıklanan 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığının 100 Günlük İcraat Programı’na ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin prestij projesi Kanal 
İstanbul’da etüt proje işinin tamamlanması ve yapım ihale 
ilanına çıkılması için hem Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 
hem de Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün (AYGM) 
çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Turhan, 
çalışmaların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre içinde 
ihale ilanına çıkılmasının planlandığını söyledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve programın en 
önemli maddesi olarak ifade edilen İstanbul Yeni Havalimanı 
ilk fazının 29 Ekim’de hizmete gireceğini anımsatan Turhan, 
projenin Türkiye’yi, Batı Avrupa-Uzakdoğu bölgesinde önemli 
bir transfer merkezi haline getireceğini bildirdi. 

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI EKONOMİYE 73 MİLYAR LİRALIK KATKI 
SAĞLAYACAK

Bakan Turhan, dev projenin yaklaşık 10,2 milyar avroluk yatı-
rım ve KDV dahil 22,2 milyar avro kira bedeliyle yapıldığına işa-
ret ederek, havalimanında günlük 3 bin 500 uçağın iniş-kalkış 
yapacağını aktardı. Ekonomiye 73 milyar liralık katkı sağlaya-
cak havalimanında 225 bin kişinin istihdam edileceğine dikkat 
çeken Turhan, yeni havalimanının tüm etapları tamamlandı-
ğında yolcu kapasitesinin 200 milyona kadar çıkabileceğini 
dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2011’de “çılgın 
proje” olarak tanıtılan ve 100 Günlük İcraat Programı’nın ön 
önemli projeleri arasında yer alan Kanal İstanbul Projesi’nin bir 
an önce hayata geçirilmesi için de çalışmaların hızlandırıldığını 
ifade eden Turhan, projeyle kentin Avrupa Yakası’nda, Karade-
niz ve Marmara Denizi’nin birbirine bağlanacağını anlattı. 
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TÜRKİYE’NİN PRESTİJ PROJESİ İÇİN KGM VE AYGM ÇALIŞIYOR

Bakan Turhan, yaklaşık 45 kilometrelik Kanal İstanbul Projesi’nin, 
bölgesinin ekonomik, sosyal, kentsel yapısını etkileyecek büyük-
lükte olacağını belirterek, etüt proje ve danışmanlık hizmeti 
kapsamında kanalın güzergahının, Küçükçekmece-Sazlıdere-
Durusu koridoru olarak belirlendiğini söyledi. Projenin, inşaat 
safhasının yaklaşık 5 yıl, asgari ekonomik ömrünün de 100 
yıl olmasının planlandığına işaret eden Turhan, “Programın en 
önemli projeleri arasında yer alan Türkiye’nin prestij projesi Kanal 
İstanbul etüt proje işinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına 
çıkılması için hem KGM hem de AYGM’nin çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor” diye konuştu. Jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik 
ve ekolojik çalışmaların yanı sıra navigasyon ve kanal içi trafik 
simülasyon uygulamalarının, projenin ÇED süreçlerinin, yapım ve 
işletimine yönelik finansal model hazırlıklarının sürdüğünü ifade 
eden Turhan, çalışmaların tamamlanmasının ardından 3 aylık 
süre içinde Kanal İstanbul etüt proje işinin tamamlanmasına ve 
yapım ihale ilanına çıkılmasına çalışıldığını vurguladı.



MEGA PROJENİN İHALESİNE YİD MODELİYLE ÇIKILACAK

Bakan Turhan, kamuoyunda mega proje olarak bilinen 3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin dünyada bir ilk olduğunu anım-
satarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro 
tüneliyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu 
karayolu tünelinin birleştirilerek tek tünelle geçiş sağlanacağını 
dile getirdi. 9 farklı raylı sistem hattını entegre edecek proje 
tamamlandığında günde 6,5 milyon kişinin yolculuk yapmasının 
öngörüldüğünü aktaran Turhan, etüt proje çalışmaları devam 
eden projenin, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale ilanına 
çıkılacağını söyledi. Kullanıcı sayısı 38 milyonu geçen e-Devlet’e 
100 günlük sürede 135 yeni hizmetin daha entegre edileceğini 
ifade eden Turhan, bu süre içinde sunulan hizmet sayısının da 
3 bin 500’e çıkarılacağını kaydetti. Turhan, trafik güvenliğinin 
artırılması ve ekonomik faydanın sağlanması amacıyla 5 bin 328 
kilometre daha bölünmüş yol yapılacağına dikkat çekerek, 120 
kilometre yeni otoyol daha yapılarak, söz konusu ağın 2 bin 777 
kilometreye ulaştırılacağını bildirdi.

KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE KONFORU ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Toplam 246 kilometre uzunluğunda 2 otoyol projesinin iha-
lesine çıkılması için çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken 
Bakan Turhan, “Aydın-Denizli ve Mersin-Taşucu otoyollarının 
ihalesini gerçekleştiriyoruz” ifadesini kullandı. Turhan, ayrıca 
program çerçevesinde 893 kilometre ilave bitümlü sıcak karı-
şım kaplama yapılarak karayolu güvenliğinin ve konforunun 
üst seviyeye çıkarılacağını, 30 kilometre karayolu tüneliyle 21 
kilometre uzunluğunda köprü ve viyadüğün tamamlanacağı-
nı aktardı. Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu’nda 120 kilo-
metre hat seriminin tamamlanacağının altını çizen Turhan, 
230 kilometre uzunluğunda Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu 
yapım ihalesinin gerçekleştirilerek, hızlı trenin Avrupa ile 
buluşturulacağını dile getirdi. 

İDRİS-İ BİTLİSİ FERİBOTU SEFERLERE BAŞLAYACAK

“Evrensel Hizmet” kapsamında 990 yerleşim yerine daha 
4,5G mobil kapsama sağlanacağına işaret eden Turhan, yerli 
ve milli 5G ve ötesi çalışmalarının başlatılacağını belirtti. Tur-
han, Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi Feribotu’nun sefer-
lere başlayacağını da anımsatan Turhan, Mersin ve Konya’da 
2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip 2 lojistik merkezin 
faaliyete geçirileceğini söyledi. Bakan Turhan, Tokat Havali-
manı terminal binasının inşası, Konya, İzmir, İstanbul, Ankara 
ve Kayseri’de toplam 73 kilometre şehir içi raylı sistem hattı 
yapımı ile 248 araç alımı işinin de aralarında bulunduğu prog-
ram kapsamındaki diğer projelerin de yapımı için yoğun bir 
şekilde mesai yapacaklarını kaydetti.

"Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu’nda 
120 kilometre hat serimi tamamlanacak. 
230 kilometre uzunluğundaki Halkalı-
Kapıkule Hızlı Demiryolu yapım ihalesi de 
gerçekleştirilerek, hızlı tren Avrupa ile 
buluşturulacak."
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MUHABİR: CEMRE DİLEK

TEKNOLOJİ ARTIK SADECE İNSANLARA HİTAP 
ETMİYOR. YAKIN BİR GELECEKTE KEDİNİZDEN 
MESAJ ALIP, KÖPEĞİNİZ TARAFINDAN 
ÇEKİLEN DİJİTAL FOTOĞRAFLARA 
BAKARSANIZ HİÇ ŞAŞIRMAYIN!

A kıllı tasmalar, kaybolmalara karşı takip cihazları, sağ-
lık durumunu gösteren monitörler, beslenme takip sis-

temleri, ısı kontrollü yatak, evcil hayvanınızın ruh halini yansıtan 
cihazlar… Çok da uzun sayılmayacak kısa bir süre öncesine kadar 
bu tür etkinlikler gülünç sayılırdı. Ama şimdi yetenekli tekno-
loji tutkunları sayesinde, evcil hayvanlar için de teknolojik alet 
kullanımı bize çok daha yakın. 2025 yılına kadar 30 milyar dolarlık 
satış rakamına ulaşması beklenen teknolojileri ile hayvanların 
daha mutlu, sağlıklı ve uzun bir hayat sürmesi amaçlanıyor. 
American Pet Products Association’a (Evcil Hayvan Ürünleri Derneği) 
göre, Amerikalıların evcil hayvanlar için yaklaşık 50 milyar dolar harca-
ması bekleniyor. Ayrıca endüstri uzmanları, bu parayı evcil hayvanlar 
ile ilgili teknolojilere harcama şansının arttığını söylüyor. İnsanlar telefon 
ve tabletlere daha fazla harcama yaptıkça, pazarlamacılar aynı kişilerin 
hane halkındaki insanlara ve evcil hayvanlara yönelik de alışveriş yaptı-
ğının farkındalar. Peki, insanlar ailelerinin dört ayaklı tatlı üyelerine ne tür 
yüksek teknolojili ürünler vaat edebilir? İşte teknoloji dünyasının minik 
dostlarımız için hazırladığı evcil hayvan teknolojileri...  
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DİJİTAL DÜNYA 
EVCİL HAYVANLARI 
UNUTMUYOR
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PEBBY

Evcil hayvanını evde tek başına bırakırken suçluluk duyanlar-
dan mısınız? Pebby, köpeğinizin ya da kedinizin evde yalnız-
ken sıkılmayacağından emin olmak adına güzel bir alternatif 
sunuyor. İçinde kamera ve birkaç sensör bulunan Pebby 
son derece güçlü ve su geçirmez plastikle kaplı. Evden 
uzakta olsanız bile bir uygulama vasıtasıyla topu hareket 
ettirebiliyorsunuz. Cihazın içindeki kamera ve hoparlör evcil 
hayvanınızı görmenizi ve onunla konuşmanızı sağlıyor. Eğer 
topu uzaktan kontrol edecek kadar vaktiniz yoksa bir ‘akıllı 

tasma’ alıp hayvanın boynuna takabilirsiniz. Böylece Pebby 
otomatik olarak köpeğinizle oyunlar oynayacak. 

PETRICS

Isı kontrollü bir evcil hayvan yatağı... Cihaza, tasmaya takılan aktivi-
te takipçisi ve hayvanın yeme alışkanlıklarıyla ilgili bilgileri girdiğiniz, 
beslenme tavsiyeleri aldığınız bir de telefon uygulaması da dâhil. 
Aktiviteleri takip eden cihaz, hayvanın hareketli olduğu zamanlarda 
yatağı soğutuyor. Aktivite verileri uygulamaya aktarılıyor. Böylece 
evcil hayvanınızın kalori yakma oranlarını takip edebiliyorsunuz. 
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LITTER ROBOT (ÇÖP ROBOTU)

Tüm ürünler eğlence amaçlı olmak zorunda değil. Bazıları da evcil 
hayvan bakımını sahibi için kolaylaştırmayı amaçlıyor. Auto-
mated Pet Care Products, Inc. tarafından üretilen çöp 
robotu otomatik, kendiliğinden temizlenen bir çöp kutu-
su. Kediler küre şeklindeki bu cihazın içine girdiğinde, 
ağırlıkla aktifleştirilen sensör, hayvanı tespit eder. Kedi 
oradan çıktıktan yedi dakika sonra, küre otomatik ola-
rak dönmeye ve atıkları bölmeden dışarıya doğru 
elemeye başlar. Kedi atığını astarlı bir bölmeye atar 
ve sonraki ziyaretçisi için hazır olmak üzere baştaki 
konumuna geri döner. Ancak kolaylıklar ucuza gel-
miyor. Çöp robotunun fiyatı 329 dolar.

WAGZ

Eğer birden fazla köpeğiniz varsa bu uygulama 
köpeklerin birbirlerinin yemeklerini yemediğinden, 
dikkatli şekilde dışarı çıkıp içeri girdiğinden emin 
olmanızı sağlayabilir. Tasmalardaki radyo frekan-
sını kullanan akıllı mama kabı, köpeğinizin yemek 
yediği kâseye yaklaştığını tespit edebiliyor. Eğer 
yaklaşan başka bir köpekse mama kabı otomatik 
olarak kapanıyor. Aynı teknoloji, köpek kapısında 
da kullanılıyor; sadece sizin köpeğiniz yaklaşırken 
kapı açılıyor. Bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan 
mama kabı ve kapının her birinin fiyatı 250 Dolar 
olacak.

TRACTIVE GPS CAT 

Kedi ve köpekler için GPS bağlantılı giyilebilir cihaz-
lar üreten Tractive aslında bir süredir piyasanın için-
de ama sonunda kediler için ürettiği GPS takipçisini 
görücüye çıkardı. Bu cihaz, kedisini mahallede dolaş-
mak üzere dışarı bırakan evcil hayvan sahiplerinin işle-
rini kolaylaştıracak. Öncelikle Avrupa’da satışa sunula-
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cak ürünün piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ürün fiyatının 70 Dolar 
civarında olacağı öngörülüyor. Cihazın köpekler için geliştiri-
len Tractive GPS Dog adlı versiyonu da mevcut.

BOLT İNTERAKTİF LAZERLİ OYUNCAK

İplikten toplar artık geçmişte kalıyor. Kedinizi eğlendirmek için yeni 
bir şeyler arıyorsanız evcil hayvanlar için üretilmiş olan FroliCat 
Bolt etkileşimli lazerli oyuncağı inceleyin. Yurt dışında 19.95 dolara 
satılan bu cihaz, firmanın en tembel kedileri bile eğlendirdiğini iddia 
ettiği kırmızı lazer modelleri üretiyor. Oyuncağı otomatik olarak 

ayarlayıp düz bir yüzeye yerleştirebiliyor ya da manuel modu kulla-
narak elinizde de tutabiliyorsunuz.

TWITTER KEDİ TASMASI

Tokyo merkezli Sony Bilgisayar Bilim Laboratuvarı, kedini-
zi Twitter’a bağlayabilecek bir cihaz yaptı. Tech-On haber sitesine 
göre Sony’nin “cankurtaran” olarak sayılan cihazı kedilerin boy-
nuna takılıyor ve onların faaliyetlerini kaydetmek için bir kame-
ra, GPS ve Bluetooth teknolojisi kullanıyor. Hafif cihaz, çeşitli sen-
sörler tarafından toplanan verileri kullanarak kedinin uykuda mı, 
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yürüyor mu, yoksa yemek mi yiyor olduğunu anlamaya çalışıyor 
ve otomatik olarak bir Twitter akışına mesaj gönderiyor. Örneğin, 
kedinizin yemek yediğini tespit ederse, “Bunun tadı çok güzel” 
diye bir tweet atabilir. Tech-On şu ana kadar cihazda yalnızca 11 
kelime olduğunu söylüyor, ancak şirket cihazın kelime dağarcığını 
genişletmeyi planlıyor. Ancak, kedinizin yorumlarını okumak için 
biraz beklemek zorunda kalacaksınız çünkü Sony’nin cihazı sadece 
şimdilik bir prototip.

BOWLINGUAL KÖPEK TERCÜMANI

Evde beslediğiniz dostunuzun ne düşündüğünü bilmek hoşunuza 
gitmez miydi? Japon bir oyuncak şirketi olan Takara Tomy, köpek 
havlamasını tercüme edebilecek bir alet icat etti. Bowlingual köpek 
tercümanı, köpeklerin boynuna takılı bir mikrofon ve havlamayı altı 
ruh halinden (mutlu, üzgün, sinirli, endişeli, muhtaç veya iddialı) 
birine çeviren el tipi bir dijital okuyucu içeriyor.
Bazı hayvan uzmanları, köpeklerin duygularının yürümeye yeni 
başlayan çocuklar kadar çok yönlü olduğunu söylüyor, bu nedenle 
havlamalarının “çevrilmesi” onların psikolojisine sadece küçük bir 
iç görü sağlayacaktır. Ancak şirket, bir basın bültenine göre Bowlin-
gual Voice’un yaratılması için “araştırma, geliştirme ve danışmanlık, 
konuşma, akustik ve radyo dalgalarına yardımcı olmak” amacıyla 
bir akustik laboratuvar ile çalıştığını söyledi. 

MY PET HOPARLÖR

Dinlemeyi sevdiğiniz müziklerin evcil hayvanınızın kulaklarına zarar 
verebileceğini biliyor muydunuz? PetAcoustics Inc.’e göre, hay-
vanların işitme duyuları çok keskin olduğu için, bazı frekanslardaki 
sesler rahatsız olmalarına sebebiyet verebiliyor. Müzik arşivinizi 
dostlarınız için daha hoş yapmak adına 2010 yılının başlarında 
şirket dünyada bir ilk olarak, kedilerin, köpeklerin ve atların işitme 
duyarlılığı için tasarlanmış ses sistemini duyurdu. My Pethoparlö-
rü, çeşitli akustik cihazlara (iPhone, iPad, CD çalar vb.) bağlanır ve 
hayvanları rahatsız etmeyen frekanslarda müzik üretir. Ancak bu 
cihaz biraz maliyetli. Yurt dışında 249,95 dolara satılıyor.

PATİ TEMİZLİĞİ CİHAZI

Peggymatic, Türk girişimcilerin ürünü. İzmirli Yaprak ve Yağmur 
Sürmeli isimli ikiz kız kardeşler tarafından geliştirildi. Cihaz, evcil 
kedi ve köpeklerin dışarıda dolaştıktan sonra eve girerken pati ve 
tuvalet sonrası genital bölge temizliğini suyla fırçalayarak yapıyor. 
Geliştirme aşaması biten ve pek çok kurumdan da ödül alan Pegg-
ymatic şarjlı pille çalışıyor. Cihazın içindeki fırçalarda kullanılan at kılı 
hem doğal hem de masaj etkisi yaratıyor. 

PET MIO 

Bu uygulama evcil hayvanınızın beslenme alışkanlıklarını düzen-
lemeyi amaçlıyor. Öncelikle hayvanın tasmasına takılan takip 
cihazı aktivite ve dinlenme ölçümleri yapıyor. Takip cihazıyla 
elde edilen veri, bağlantılı mobil uygulamanın, hayvanın ne kadar 
egzersiz yaptığını anlamasını sağlıyor. Böylece hayvanın ne 
yemesi gerektiğine karar veriliyor. Bütün bunlar makine öğreni-
miyle çalışan PetMio Akıllı Beslenme Algoritması sayesinde ger-
çekleşiyor. ‘Akıllı Kase’ hayvanın ne kadar ve ne sıklıkla yemek 
yediğinden haberdar olmanızı sağlıyor. Cihazla elde edilen tüm 
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Hayvanların işitme duyuları 
çok keskin olduğu için, bazı 
frekanslardaki sesler rahatsız 
olmalarına sebebiyet verebiliyor.
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veriler bir buluta yükleniyor. Böylece PetMio kullanan bütün 
hayvanların verileri karşılaştırılabiliyor, veterinerlerin de hayvan 
sağlığını tehdit eden riskleri tespit etmesi sağlanabiliyor.

ZOOMBAK EVCİL HAYVAN BULUCU

Beslediğiniz arkadaşınız evden uzaklaşmayı seviyorsa, Zoom-
bak ile iç huzurunuzu koruyun. Köpeklerin yakasına bağlanan bu 
cihaz hayvanın yerini takip etmek için GPS teknolojisini kullanır. 
Konumu istediğinizde zoombak.com adresinden ya da cep tele-
fonunuzdan bulabiliyorsunuz. Ayrıca, güvenli alanları belirleye-
biliyorsunuz ve böylece köpeğiniz bu bölgelerin dışında dola-
şınca e-posta veya kısa mesaj bildirimleri alabiliyorsunuz. 

ARAÇLARDA ONLARA YER AÇILDI!

Teknolojinin bu denli gelişmesi sayesinde araçlar da 
onlar için tasarlanıyor. Evcil hayvanlara yönelik hiz-
metler veren servisler var. Uber ve BlaBlacar bunlar 
arasında. Uber, evlerin en sevimli bireyleri için araç-
larında yer açtı. İstanbul’da yola çıkan uberPET 
araçları ile hayvan dostlarımızla seyahat etmek 
artık çok daha konforlu ve güvenli. Yolculuk 
paylaşım uygulaması BlaBlaCar da, yolculuk 
sırasında evcil hayvan kabul eden sürücüler 
sayesinde, yolcular için evcil hayvanlar ile 
seyahatin zorluğunu ve stresini ortadan 
kaldırıp yolculuğu çok daha konforlu ve 



kolay hale getiriyor. Evcil hayvan sahipleri dostlarıyla birlikte 
aynı arabada şehirlerarası yolculuk yapmanın keyfini sürüyor.

SU VE YEMİNİ KONTROL EDİN 
Evcil hayvanlarla ilgili onlarca yabancı mobil uygulama var. Ancak 
Türkler de bu alana katkı yapıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Gürkan Akpınar, Cemre 
Mat ve Sait Fatih Karakaya ‘Smart Pet Assistant Projesi’ni (Akıllı 
Evcil Hayvan Yardım) geliştirdi. ‘Smart Pet’ uygulamasını mobil 
cihazına indiren kullanıcı, evcil hayvanının bakım ünitesindeki yem 
ve su miktarını kontrol edebiliyor.

HAYVANSEVERLER İÇİN SOSYAL AĞ 
Petle, hayvan severlere özel, konum bazlı yeni bir yerli sosyal plat-
form... Dostlarınızın fotoğraflarını kolayca paylaşıp kayıp, sahipsiz 
veya yuva arayan canlar için çözümün bir parçası olabiliyorsunuz. 
Petle, hayvanları ve sahiplerini bir araya getirmeye yardımcı oluyor. 
Yolunu kaybetmiş bir dost veya yalnız kalmış bir hayvan için çözü-
mün bir parçası olabilirsiniz. Bu mobil uygulamayı Google Play ve 
App Store’dan indirip kullanabilirsiniz.
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İzmir Ekonomi Üniversitesİ öğrencileri 
tarafınca geliştirilen ‘Smart Pet’ uygula-
masını mobil cihazına indiren kullanıcı, evcil 
hayvanının bakım ünitesindeki yem ve su 
miktarını kontrol edebiliyor.
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K aspersky Lab’in yayınladığı son rapor, şirketin Ebeveyn 
Kontrolü modüllerinden elde edilen istatistiklere göre yaz 

tatili boyunca tüm dünyada çocukların internette neler yaptığını 
ortaya koydu. Araştırma çocukların okulda değilken internette 
neler izlediğini, dinlediğini, satın aldığını ve aradığını gözler önüne 
serdi. Buna göre Türkiye’de internet kullanımı en çok yazılım, ses 
ve video (%46,08) kategorisinde gerçekleşirken, bunu haber 

sitelerinin takibi (%23) ve internet iletişim medyası kullanımı 
(%17) izledi. E-ticaret sitelerinin kullanımı (%5,72) ve bilgisayar 
oyunları (%3,39) ise sıralamanın gerisinde kaldı.
Raporda 2018’in Haziran ayından Ağustos’un ortasına kadar olan 
sürede Windows PC’ler ve Mac’lerden ziyaret edilen web siteleri 
ile Windows PC ve Mac’in yanı sıra Android ve iOS cihazlarından 
yapılan aramalara ilişkin anonim istatistikler yer alıyor. Söz konusu 

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLAR BU YAZ SOSYAL MEDYADA 
VAKİT GEÇİRMEK YERİNE VİDEO İÇERİK İZLEMEYİ 
VE MÜZİK DİNLEMEYİ DAHA ÇOK TERCİH ETTİ.

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

ÇOCUKLAR 
YOUTUBE’DA
DAHA FAZLA 
VAKİT GEÇİRİYOR
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EListatistikler, Ebeveyn Kontrolü modülü açık olan Kaspersky Lab 
amiral gemisi ürünleri ve çocukları internette korumak için kurulan 
Kaspersky Safe Kids servisinden elde edildi.
Elde edilen bulgulara göre globalde olduğu gibi Türkiye’de de 
çocuklar bu yaz sosyal medyada vakit geçirmek yerine video 
içerik izlemeyi ve müzik dinlemeyi daha çok tercih etti. Araştırma-
da, çocukların YouTube’da daha fazla vakit geçirdiği ortaya çıktı. 
Özellikle farklı ülkelerde çocukların PewDiePie adlı blogger’a ilginin 
arttığı görüldü. Çocuklar ayrıca Netflix üzerinden birçok farklı TV 
programını seyretmeyi tercih etti. Küçük çocukların tercihi ise Nic-
kelodeon, Cartoon Network ve Disney Channel’ın yanı sıra Sünger-
Bob KarePantolon çizgi filmleri oldu. 

RAP DİNLEDİLER!

Konu müzik olunca; çocuklar Spotify, Soundcloud ve iTunes gibi 
yayın servislerini kullandı. Çocuklar arasında en popüler müzik 
türü ise rap oldu. Bu yaz bir saldırıda öldürülen ünlü rap müzik 
sanatçısı XXXTentacion’ın ölümü hakkında çok fazla arama yapıldı. 
Bunun ardından XXXTentacion’ın şarkıları zirve yaptı. Çocuklar 
XXXTentacion’ı diğer tüm sanatçılardan fazla dinledi.
Çocuklar, aralarında BBC, CNN ve BuzzFeed gibi sitelerin de bulun-
duğu haber sitelerini daha sık ziyaret etmeye başladı. Ayrıca 2018 
FIFA Dünya Kupası’ndan son haberleri ve skorları da almak için 
vakit harcadılar. İnternet üzerinden oynanan oyunlar popülerlik-
lerini koruyor. Dünya genelinde çocukların Fortnite’a yönelmeye 
başladığı görüldü. Fortnite böylece en popüler oyun olarak PUBG’yi 
tahtından etti.

ALIŞVERİŞ DE YAPTILAR

Bu yaz çocukların ilgi gösterdiği bir diğer alan ise kıyafetler ve mobil 
cihazlar oldu. İnternet mağazaları arasında çocukların en çok ter-
cih ettikleri yerler Ebay, Amazon, Aliexpress, ASOS ve H&M’di. En 
popüler markalar ise Nike, Adidas, Supreme, Gucci ve Vans oldu. 
Tüm mobil cihazlar arasında çocuklardan en çok ilgiyi iPhone ve 
Samsung Galaxy gördü. Çocukların; oyunlar, video ve müziğin yanı 
sıra yetişkinlere yönelik içerikler barındıran siteleri de sıkça aradığı 
tespit edildi. Ancak, ebeveynleri bu tür siteleri engelleyen (örneğin 
bir Kaspersky Lab ürünüyle) çocukların bu girişimleri başarısız 
oldu. Türkiye’de çocukların yetişkinlere yönelik içerikleri arama 
oranı %0,24 oldu.
İnternet üzerinde gizlilikle ilgili endişeler de bu yaz çocuklar arasın-
da yaygın olarak görüldü. DuckDuckGo adlı arama motoru ve VPN 
hakkında yoğun aramalar yapıldı. Kaspersky Lab, çocuklar arasında 
bu konuya ilginin arttığı bulgusuna ilk kez bu araştırmada ulaştı.

EBEVEYNLER DİKKAT

Kaspersky Lab Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, “Elde etti-
ğimiz istatistikler tüm dünyada çocukların ve gençlerin nelere ilgi 
gösterdiğini ortaya koyuyor. Ebeveyn kontrolüne sahip ürünleri kul-
lanmayı yalnızca potansiyel olarak tehlikeli içerikleri engellemek için 
değil ayrıca ebeveynlerin de çocuklarının ilgi duyduğu ve sevdiği şey-
ler hakkında bilgi edinmeleri için tavsiye ediyoruz. Bizce, ebeveynlerin 
çocuklarının internette neler yaptığını bilmesi; aile içi ilişkilerin daha iyi 
olmasını, açık diyalog kurulabilmesini ve cinsel içerikli mesajlar veya 
zorbalık gibi daha ciddi tehditlerin önlenmesini sağlıyor.” dedi.
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Globalde olduğu gibi Türkiye’de de çocuklar 
bu yaz sosyal medyada vakit geçirmek 
yerine video içerik izlemeyi ve müzik 
dinlemeyi daha çok tercih etti. Araştırmada, 
çocukların YouTube’da daha fazla vakit 
geçirdiği ortaya çıktı. 
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BAKAN TURHAN, KURBAN BAYRAMINDA 
HAVAYOLU İLE 6 MİLYON 135 BİN, OTOBÜSLERLE 
10 MİLYON, DEMİRYOLLARIYLA İSE 2 MİLYON 75 BİN 
VATANDAŞIN SEYAHAT ETTİĞİNİ AÇIKLADI.
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TÜRKİYE, BAYRAMDA
YOLLARA DÜŞTÜ 



U laştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, Kurban Bayramı 

dolayısıyla 9 güne çıkarılan sezonun 
son tatilini değerlendirmek isteyen 
vatandaşların yollara düştüğünü 
belirterek, tatili süresince hava, kara, 
demiryolu ulaşımında vatandaşların 
sevdiklerine sorunsuz bir şekilde 
kavuşması için yoğun çalışma yap-
tıklarını söyledi. Bayramda turizme 
yönelik havalimanlarından hizmet alan 
yolcu sayısının iç hatlarda 2 milyon 
386 bin, dış hatlarda ise 3 milyon 749 
bin olduğunu belirten Turhan, böylece 
toplamda turizme yönelik havali-
manlarından toplam 6 milyon 135 bin 
yolcuya hizmet verildiğini ifade etti. 
Söz konusu yolcu trafiğinin yüzde 
51’inin İstanbul’daki havalimanlarında 
gerçekleştiğine dikkati çeken Turhan, 
“Burada hizmet verilen yolcu sayısı 
yaklaşık 3 milyon 115 bin oldu.” diye 
konuştu. 

HAVALİMANLARINDAKİ YOLCU SAYISI 
TOPLAM YÜZDE 6,06 ARTTI 

Bakan Turhan, Kurban Bayramı tatili 
boyunca turizme yönelik havaliman-
larının uçak trafiğinin iç hatlarda 16 
bin 678, dış hatlarda ise 23 bin 333 
olarak gerçekleştiğine işaret ederek, 
tatil süresince turizme yönelik hava-
limanlarında hizmet verilen günlük 
ortalama yolcu sayısında geçen yılki 
Kurban Bayramı tatiline göre dış hat-
larda yüzde 10,95, toplamda ise yüzde 
6,06 artış olduğunu kaydetti. Hizmet 
verilen günlük ortalama yolcu sayısı 
açısından Antalya Havalimanı’nda dış 
hatlarda yüzde 21, toplamda yüzde 18 
artış gerçekleştiğini ifade eden Tur-
han, Muğla Dalaman Havalimanı’nda iç 
hatlarda yüzde 8, dış hatlarda yüzde 
17, toplamda yüzde 14 artış olduğu 
bilgisini verdi. Turhan, “Muğla Milas 
Bodrum Havalimanı’nda iç hatta yüzde 
4, dış hatta yüzde 59, toplamda yüzde 
20 artış oldu. İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı’nda dış hatta yüzde 19, 

toplamda yüzde 6 artış gerçekleşirken, 
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
dış hatta yüzde 11, toplamda yüzde 5 
ve Alanya Gazipaşa Havalimanı’nda iç 
hatta yüzde 44, dış hatta yüzde 70, 
toplamda yüzde 58 artış görüldü.” 
ifadesini kullandı.

OTOBÜSLERLE TAŞINAN YOLCU SAYI-
SI 10 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye genelinde 343 otobüs firma-
sının 8 bin otobüsle hizmet verdiğine 
işaret eden Turhan, vatandaşların sorun 
yaşamamaları için B2 ve D2 belgelerine 
kayıtlı otobüsleri kullanma izni verdik-
lerini, böylece hizmet verilen otobüs 
sayısının 10 bine çıktığını aktardı. Tur-
han, bayram tatili süresince söz konusu 
seferlerle taşınan yolcu sayısının 10 
milyona yaklaştığını belirterek, kendi 

araçlarıyla memleketlerine ya da tatil 
beldelerine giden vatandaşların da sayı-
sının oldukça fazla olduğunu kaydetti. 
Kurban Bayramı’nda artan yolcu tale-
binin karşılanması için TCDD Taşımacılık 
AŞ tarafından yüksek hızlı tren ve kon-
vansiyonel trenlerde ek sefer ve vagon-
larla ilave tam 55 bin koltuk kapasitesi 
sağlandığını anlatan Turhan, sadece 
YHT’lerde değil, konvansiyonel ve böl-
gesel trenlere de talepler doğrultusunda 
çeşitli tiplerde vagonlar ilave edildiğini 
söyledi. TCDD Taşımacılık AŞ tarafın-
dan YHT’lerle 528 sefer, konvansiyonel 
trenlerle 240 sefer, bölgesel trenlerle 
bin 800 sefer, Marmaray ve Başkentray 
ile 4 bin 620 sefer gerçekleştirildiğini 
dile getiren Turhan, toplamda 7 bin 188 
yolcu tren seferiyle 2 milyon 75 bin 
vatandaşın seyahat ettiğini belirtti.
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"Bayramda turizme yönelik havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç 
hatlarda 2 milyon 386 bin, dış hatlarda ise 3 milyon 749 bin oldu. Böylece 
toplamda turizme yönelik havalimanlarından toplam 6 milyon 135 bin 
yolcuya hizmet verildi. "
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BAKAN TURHAN, FAZ 1’İ 29 EKİM’DE AÇILACAK 
OLAN İSTANBUL YENİ HAVALİMANINDA YÜZDE 95 

ORANINDA İLERLEME SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI.
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İSTANBUL 
YENİ HAVALİMANI’NDA

 İNCELEME 
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U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul 
Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. İncele-

menin ardından basın açıklama yapan Bakan Turhan, İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın boyutlarıyla kendi alanında dünyanın en büyüğü 
olacağını ifade etti. Projede bölge şartları nedeniyle pek çok teknik 
sorunun aşıldığını hatırlatan Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın projenin kararının verilmesinden projenin gerçekleşmesi 
aşamasına kadar her türlü desteği verdiğini söyledi. Havalimanının 
ilk fazını 29 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle 
açmayı planladıklarını anlatan Turhan, projede yüzde 95 oranında 
gerçekleşme sağlandığını kaydetti. Turhan, “Projemizin yatırım 
maliyeti 10 milyar 247 milyon Euro. Bu proje yap-işlet-devret 
yöntemiyle yapılıyor. Kamu kaynağı kullanmadan, yatırımcısının 
finansmanını sağlayıp inşa ettiği ve işletme süresi dahilinde hazi-
nemize 22 milyar 152 milyon Euro işletme gelirinden pay verecek-
tir. Bu projenin yapıldığı alan bildiğiniz gibi daha önce maden sahası 
olarak kullanılmış, birçok maden çukurundan, gölcüklerinden iba-
retti. 75 milyon metrekare alanın ıslah edilerek böyle güzel bir hiz-
meti meydana getirdik, bu proje kapsamında. Bu alan 15 bin futbol 
sahası büyüklüğünde.” dedi. 

YENİ HAVALİMANI EN BÜYÜK HUB’LARDAN BİRİ OLACAK

Bakan Turhan, havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişiye 
iş imkanı sunacağını belirterek, oluşan katma değerden 1,5 milyondan 
fazla insanın yararlanacağını söyledi. İnşaat aşamasında 3 bin 200’ü 
beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 32 bin çalışanı bulunduğunu anlatan 
Turhan, “Burada 300’den fazla destinasyonla ki bunların 250’si dış hat, 
50’si iç hat. Yeni havalimanı en büyük hub’lardan biri olacak. Yeni Hava-
limanı 6 adet bağımsız pist ile yine 200 futbol sahası büyüklüğünde bir 
terminalden oluşuyor. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek, 143 
köprü uçaklara hizmet verecek.” bilgilerini verdi. Terminalin 7 giriş kapısı 
bulunduğunu aktaran Turhan, ticaretin Asya-Pasifik Bölgesi’ne kayma-
sıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nı kargoda da güç kazanacağını söyledi.

HAVALİMANININ KARGO KAPASİTESİ YILLIK 5,5 MİLYON TON 
SEVİYESİNDE

Kargo hizmeti verecek alanın 1 milyon 400 bin metrekare büyüklüğün-
de olduğunu ifade eden Turhan, havalimanının kargo kapasitesinin yıllık 
5,5 milyon ton seviyesinde olacağını dile getirdi. Turhan, “Açıldığı ilk yıl 1 
milyon tondan fazla kargo işlemi yapılabilecek. 29 Ekim 2018 tarihinde 
açacağımız Faz 1, 1 milyon 400 bin metrekarelik ana terminal binası, 2 
pist, hava trafik kontrol merkezi ve destek binalarından oluşuyor. Hava 
trafik kontrol kulesi 5 bin metrekare alanda ve 90 metre yüksekliğinde. 
Yıllık yolcu kapasitesi 29 Ekim’de açacağımız Faz 1’de 90 milyon yolcu. 
Tüm fazlar tamamlandığında ise 200 milyon yolcuyla artırılabilir bir 
kapasitede olacak. Yolcu biniş köprü sayısı da 143 adet.” bilgilerini verdi. 

TAŞINMA 45 SAAT SÜRECEK

Havalimanının 29 Ekim’de hizmete açılmasıyla birlikte 90 milyon 
yolcuya hizmet verebilecek bilet gişeleri, bagaj sistemleri, güvenlik 
ve gerekli olan diğer insan kaynaklarının da sağlanacağını söyleyen 
Turhan, “Seyahat edecek misafirlerimizin konforunu sağlamak, 
herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli olan tüm çalış-
malar titizlikle sürdürülüyor. Atatürk Havalimanı’nın yeni havali-
manına taşınma süreciyle ilgili olarak yapacağımız çalışmalar şöyle. 
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Atatürk Havalimanı’nda yerleşik bulunan paydaşların İstanbul Yeni 
Havalimanı’na zamanında ve sorunsuz bir şekilde taşınması ama-
cıyla Eylül 2016’dan itibaren 13 adet farklı komisyon ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü koordinesinde tüm 
paydaşlarla çalışmalar yürütülmektedir. Bugüne kadar 65’ten fazla 
toplantı yapıldı. Taşınma süreci 30 Ekim 2018 Salı günü saat 03.00’da 
başlayacak. 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 23.59’da tamamla-
nacaktır ve toplam 45 saat sürecektir.” dedi.

HALKALI-YENİ HAVALİMANI METROSU 27 KİLOMETRE OLACAK

Bakan Cahit Turhan, havalimanına yolcu ulaşımı için geliştirilen proje-
lerin bazılarının tamamlandığını, bazılarının çalışmalarının ise devam 
ettiğini söyledi. Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro Hattı’nın 5 duraktan 
oluşacağını belirten Turhan, bu projede çalışmaların devam ettiğini 
kaydetti. Yenilenen D-20 Karayolu’nun tamamlanarak hizmete açıla-
cağını aktaran Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara 
Otoyolu Projesi’yle de yeni havalimanına bağlantı yapılacağını kayde-
derek, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek hızlı tren hattının 
da İstanbul Yeni Havalimanı’nda bir istasyonu bulunacak. 3 katlı Büyük 
İstanbul Tünel Projesi’yle de Anadolu Yakası’ndan yeni havalimanına 
ulaşmak mümkün olacak. Diğer metro bağlantıları da projelendiriliyor. 
Gayrettepe- Yeni Havalimanı arasındaki metroyu 2019 yılı sonunda 
bitirmeyi planlıyoruz. Yine Halkalı-Yeni Havalimanı projemiz 27 kilomet-
re, 6 istasyondan oluşuyor. Bunu da 2020 yılı sonunda hizmete açmayı 
planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

660 ADET TAKSİLİ KOOPERATİF HİZMET VERECEK

Yeni havalimanında günlük yaklaşık 250 bin yolcu hareketi beklendiğini 
anlatan Turhan, bu kapsamda Havataş hava servis düzenlemelerinin 
de devam edeceğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 124 
bagajlı lüks transit araç ihalesi yaptığını hatırlatan Turhan, bu araçlarla 
19 ayrı güzergahtan hizmet vermeyi planladığını söyledi.  Bu bagajlı 

araçlarla günde 75 bin yolcuyu İstanbul Yeni Havalimanı’na taşımayı 
planladıklarını anlatan Turhan, “Ticari taksi konusunda görevli şirketle 
gerekli anlaşmalar sağlanmış ve Atatürk Havalimanı’ndaki 660 adet 
taksisi bulunan taksi kooperatifi burada hizmet vermeye başlayacak. 
Bunların yetmemesi durumunda kademeli olarak 800 ve bin taksiye 
kadar çıkacak, gerektiğinde bu sayı artırılacaktır. Yapılan istatistik 
çalışmalarına göre, bugün Atatürk Havalimanı’ndaki yolcu hareketle-
rinin yüzde 40’ı özel araçlarla ulaşmaktadır. HAVATAŞ, HAVAŞ servis 
düzenlemeleri çalışmaları da yine devam ediyor. Bagajsız seyahat eden 
kesime yönelik 36 İETT otobüsü hizmet verecek. Bu yolla da günde 15 
bin yolcunun havalimanına taşınması mümkün olacak.” diye konuştu.

YILDA 33 MİLYON 200 BİN LİRA TASARRUF EDİLECEK

Yeni havalimanının devreye alınmasıyla yılda 19 bin hanenin tükettiği 
elektrik ve 5 bin 500 hanenin tüketimine denk su tasarrufunun yapı-
lacağını anlatan Turhan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu sayede İstanbul 
Yeni Havalimanı yılda 33 milyon 200 bin lira tasarruf ettirecek. Terminal 
yağmur suyu, geri dönüştürerek kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde 
dizayn edildi. Bu da 1,5 milyon metreküp yıl su tasarrufuna ve bir yılda 
5 bin 500 hanenin su kullanımına denk bir suyun tasarrufu anlamına 
geliyor. Enerji verimliliği çalışmaları sonucunda ise bir yılda 19 bin hane-
nin enerji tüketimine ve yılda 30 bin 700 ton karbondioksit emisyon 
eşdeğerine denk bir tasarruf elde edilmesi öngörülmektedir.”

Turhan, havalimanına yolcu ulaşımı 
için geliştirilen projelerin bazılarının 
tamamlandığını, bazılarının çalışmalarının 
ise devam ettiğini söyledi. Gayrettepe-
Yeni Havalimanı Metro Hattı’nın 5 duraktan 
oluşacağını belirten Turhan, bu projede 
çalışmaların devam ettiğini kaydetti. 
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M DİJİTALLEŞİN, 
İŞ HAYATINIZ 
KOLAYLAŞSIN
GÜNDELİK HAYATIN KOŞUŞTURMASI İÇİNDE HEM BİREYSEL HEM 
DE OFİS İŞLERİNİ BİR ARADA YÜRÜTMEKTE ZORLANIYORSANIZ 
İŞTE SİZE HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK BİRKAÇ UYGULAMA... 

MUHABİR: CEMRE DİLEK

Pass uygulaması sizi bu işten kurtarabilir. 
Bu uygulama giriş yapmak istediğiniz tüm 
hesaplarınızın şifresini bünyesinde kayde-
diyor, böylece her sabah işe gittiğinizde 
hangi hesabınıza nereden giriş yapacağınızı 
düşünmenize gerek kalmadan LastPass 
uygulamasına girdiğinizde tüm hesaplarınız 
aktif hale gelmiş oluyor.

ANY.DO

Bir görev yönetim uygulaması olan Any.do 
işlerinizi planlamak için size asistanlık yapabilir. 
‘To Do List’ ya da ‘yapılacak işler’ listesi hazırla-
yabildiğiniz bu uygulama yapmanız gerekenleri, 
saat saat size bildirim olarak hatırlatıyor. Böy-
lece yapacağınız işler aksamamış oluyor ve 
zaman yönetimini daha iyi yapabiliyorsunuz.

LINKEDIN

Sosyal iş ağı LinkedIn iş hayatı profesyonel-
leriyle iletişim kurabilmek için oldukça güzel 
bir uygulama. LinkedIn’de iyi oluşturulmuş 
bir profil, ‘özgeçmiş’ yerine geçecek ve sizi 
CV hazırlama derdinden de kurtaracaktır. 
Burada kendi sektörünüzden kişilerin profil-
lerini görüntüleyebilir, iş ilanı verebilir, işinizle 
ilgili sunumlara, makalelere, başarılarınıza 
yer verebilirsiniz.

WIX.COM

Her şeyi tek bir yerden yönetmek istiyorsanız 
ve kişisel bir blogunuz yoksa Wix.com üze-
rinden kolayca web sitenizi oluşturabilirsiniz. 
Kendi web sitenizi kurduğunuzda sosyal ağla-
rınızı tek bir yerde toplayabilir, otobiyografinize 
yer verebilir, takvim, fotoğraf ve videolarınızı 

T eknoloji ilerledikçe masa başında 
çalışmak için geçirdiğimiz zaman 

da giderek azalıyor. Akıllı cihazlar artık iş 
hayatının da vazgeçilmezi. Hatta asistan-
lık işlerinin bile büyük kısmını akıllı telefon 
veya tabletler halledebiliyor.  
Gün içerisindeki iş yoğunluğunuz bazen 
öyle bir hal alıyor ki 24 saatlik süre yetmi-
yor. Gündelik işlerimiz, iş hayatı ve şehrin 
yoğunluğu derken günler geçip gidiyor. 
Teknoloji her konuda olduğu gibi burada da 
imdadımıza yetişiyor. Telefonlarımıza indir-
diğimiz uygulamalar, gün içinde halletmek 
için saatlerimizi harcadığımız işleri çok kısa 
sürelerde halletmemizi sağlayabiliyor. İşte 
günlük hayatın koşuşturması içinde size 
yardımcı olacak uygulamalar…

TOOGL

Zaman yönetimi konusunda başarısızsanız 
Toogl uygulaması size bu konuda yardımcı 
olabilir. Yapacağınız işe başlarken tek yapma-
nız gereken Toogl üzerinden zaman sayacını 
başlatmanız. Bu uygulama yaptığınız işlerin 
ne kadar zamanınızı aldığını gösteriyor. Böy-
lece zamanla işlerinizi daha pratik hale getirip, 
verimliliği artırmak için belki de zamanınızı çok 
alan o işi yapış tarzınızı değiştirebiliyorsunuz. 
İşlerinizi gruplar haline getirip, hangi işe ne 
kadar vakit harcadığınızı gördüğünüzden Toogl 
sayesinde zaman yönetimi konusunda kendi-
nizi geliştirebiliyorsunuz.

LASTPASS

Sabahları işe gittiğinizde birden fazla hesa-
ba giriş yapmak zorunda kalıyorsanız Last-
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Mmüşterilerinizle paylaşabilir, online topluluğu-
nuzu oluşturabilirsiniz. Kısaca işinizin gerektir-
diği şekilde web sitenizi bu uygulama üzerin-
den ücretsiz şekilde oluşturabilirsiniz.

WETRANSFER

2GB’a kadar olan yüksek boyutlu dos-
yalarınızı kolay şekilde gönderebilme-

nizi sağlayan WeTransfer uygulaması 
yüklediğiniz dosyaları link olarak karşı 
tarafa iletiyor. Böylelikle hem siz bir 
dosyayı göndermek için saatlerce 
uğraşmıyorsunuz hem de dosyayı 
ilettiğiniz kişi link üzerinden kolaylıkla 
dosyayı indirebiliyor.

TRELLO

Trello uygulaması, proje yönetimi, ekip 
çalışmaları konusunda oldukça işe 
yarayan bir uygulama. Bu uygulama 
üzerinden projeler oluşturup, ekibiniz-
deki kişilere atayabilirsiniz. Atadığınız 

görevi kimin yaptığı, projenin hangi aşa-
mada olduğu konusunda bilgi edinebilir, 

raporlar hazırlayabilirsiniz. Ayrıca ‘yapıla-
cak işler’ listesi oluşturup, unutmamanız 

için bu uygulamadan yardım olabilirsiniz.

UNPLUGTHETV

UNPLUSTHETV gündelik olarak size YouTu-
be üzerinden ilginç bilgilerin olduğu videolar 
gönderen bir web site. Gün içerisindeki 
yoğunluğumuzda bazen nefes almak iste-
diğiniz anlarda, bu videoları izleyip kafanızı 
dağıtabilir, aynı zamanda farklı alanlarda 
değişik bilgiler de edinebilirsiniz.

HELLOSIGN

HelloSign, akıllı cihazınızın dokunmatik 
ekranıyla, imzalamanız gereken tüm evrak-
ları uzaktan imzalayıp gönderebilmenizi 
sağlayan bir uygulama. Diyelim ki tatilde ya 
da iş seyahatindesiniz, bu uygulama üze-
rinden size gönderilen belgeleri imzalayıp, 
işlerinizi uzaktan da yönetebilirsiniz.

ZAPIER 
Bir veri depolama aracı olan Zapier, 750’den 
fazla programı birbirine bağlayabiliyor. Veri 
akışını yönetmenizde oldukça işinize yara-
cak bu uygulama sayesinde, birden fazla 
program kullanıyorsanız, birinde yaptığınız 
değişikliği diğerleri üzerinde de uyguluyor-
sunuz, böylece hepsiyle teker teker uğraş-
mak zorunda kalmıyorsunuz.
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SOSYAL MEDYA HACKERLARI ÜNLÜLERİN SON DÖNEMDE KÂBUSU HALİNE GELDİ. 
POPÜLER İSİMLERİN İNTERNET HESAPLARINI ELE GEÇİREN ÇETELER, ÇOK SAYIDA 
ÜNLÜYÜ TUZAĞINA DÜŞÜRDÜ. ‘HESABIM ELE GEÇİRİLDİ’, ‘HESABIM HACKLENDİ’ GİBİ 
PAYLAŞIMLARLA HACKER MAĞDURU OLDUKLARINI AÇIKLAYAN ÜNLÜLER ÇAREYİ SİBER 
SUÇLARA BAŞVURMAKTA BULDU.

MUHABİR: CEMRE DİLEK

T amer Karadağlı, Gamze Özçelik, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, 
Hazal Kaya, Yeşim Salkım… Bu isimlerin ortak özelliği hacker 

kurbanı olmaları. Son yıllarda sosyal paylaşım sitelerini aktif kulla-
nan ünlülerin hesaplarının ‘hack’lenmesine oldukça sık rastlar 
olduk. 50’yi aşkın ünlü ismin sosyal medya hesaplarını çalarak, 
şantaj ve tehditle para alan bir çetenin tuzağına düşen ünlüler, 
‘hesabım hacklendi’ diyerek soluğu emniyette alıyor. 
Hacker’ların asıl amacı dolandırıcılık olsa da takipçisi çok olan 
biri kanalıyla mesajlarını geniş kitlelere duyurmak istemeleri 
amaçlarının başında geliyor. Bunu yapabilmek içinse öncelikli hedef 
popüler isimler. İşte bu yüzden de son zamanlarda hacklenme 
mağduru ünlülerin sayısı giderek artıyor. Bazı durumlarda ünlü 
isimlerin, kendi paylaşımlarının çok tepki çekmesini, “Hacklendim!” 
açıklaması ile kapatmaya çalıştığı da oluyor. Ünlü isimler gerçekten 
hacker saldırısına uğradıklarında, güvenlik sorularını doğrulattıktan 
sonra şifrelerini sıfırlatarak hesaplarını geri alabiliyor. İşte hackleme 
mağduru ünlüler ve bu durum karşısında tepkileri.

ÜNLÜLERİN 
HACKER KÂBUSU
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IRKÇI GRUPLARIN SALDIRISINA UĞRADI

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Öykü Karayel ile evle-
nen şarkıcı Can Bonomo’nun Twitter hesabı ırkçı 
bir grup tarafından hacklendi. Eurovision Şarkı 
Yarışması’nın 2012 finallerinde ülkemizi temsil 
eden Bonomo’nun sayfasından ırkçı grup tarafın-
dan son derece ağır mesajlar atıldı. Hem Twitter 
hem de Instagram hesaplarından atılan mesajlar 
yüzünden sanatçı oldukça zor günler yaşadı.

Can BONOMO
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‘MAVİ TIK’ TUZAĞINA DÜŞTÜ

Hacker çetesi mağdurlarından biri de Tamer 
Karadağlı. Instagram hesabının mavi tık almaya 
uygun görüldüğü konusunda e-posta aldığını, 
şifresini girince hesabın yönetimini kaybettiğini 
belirten Karadağlı, bir süre sonra bu kez What-
sApp’tan iletişime geçilip 3 bin lira istendiğini, 
bu parayı vermemesi durumunda kendisini zor 
durumda bırakacaklarının söylendiğini kaydetti.

Tamer KARADAĞLI

ÖZEL FOTOĞRAFLARIYLA TEHDİT ETTİLER

Hackerların son kurbanlarından biri FOX TV’de yayınlanan ‘Savaşçı’ dizisinde rol alan Berk Oktay ile eşi Merve 
Şarapçıoğlu oldu. Geçtiğimiz günlerde çiftin özel fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirilmişti. Fotoğraflar, 
Şarapcıoğlu’nun Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıldı. Sosyal medyada şok etkisi yaratan fotoğraflar 
kısa sürede silindi. Fotoğrafların nasıl ve kimler tarafından ele geçirildiği anlaşılamazken, Merve Şarapçıoğlu 
yüzünde bandaj olan bir fotoğrafını yayınlayarak eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Ancak aynı 
fotoğrafın hacklenen görseller arasında bulunması kafaları karıştırdı. Fotoğrafın bir estetik operasyon sonrası 
çekildiği ihtimali üzerinde de duruldu. 

Berk OKTAY
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5 BİN LİRA İSTEDİLER

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan aynı zaman-
da da ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit’in torunu 
olan Neslişah Alkoçlar da başı hackerlarla belada olan 
ünlülerden. Polise verdiği ifadesinde 5 Ağustos 2017’de 
telefonuna “instagramv” adlı kullanıcıdan mesaj gel-
diğini, ekteki linke tıklaması sonucu Instagram hesa-
bının ve buna bağlı elektronik posta adresinin ele geç-
tiğini, hesabın iadesi için 5 bin lira talep edildiğini söyledi. 

Neslişah ALKOÇLAR
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HACKER’I İKNA ETTİ, HESABINI GERİ ALDI 

‘Güneşi Beklerken’ dizisiyle yıldızı parlayan Doğandemir, kötü haberi takipçilerine Instagram sayfasından duy-
urdu. Onun hacklenme hikâyesini diğerlerinden ayıran özellik ise hackerının huyuna giden açıklamalarda bulun-
ması oldu. Hande Doğandemir Instagram sayfasına öncelikle, “Twitter hesabım iyi niyetli bir hacker tarafından 
ele geçirildi.” notunu düştü. Ardından o hesabı da hacklenen ünlü oyuncu hackerına şu mesajı yazdı: “Sevgili @
Batmanhack, yazdıklarını ve yaptıklarını okudum, anladım. Instagram hesabımı da iade etmeni rica ediyorum.” 
Bunun üzerine hesabına kavuşan Doğandemir, son olarak şu mesajı paylaştı: “Hesabım artık benim kontrolüm-
dedir, geri aldım arkadaşlar. Bilginize…”

Hande DOĞANDEMİR

HACKER TESELLİ ETTİ!

Twitter hesabı hacklenen Hazal Kaya, Instagram hesa-
bından paylaştığı notta, “Twitter hesabım hacklendi, 
halletmeye çalışıyoruz, haberiniz olsun istedim. Olurda 
bir şey yazarlarsa ciddiye almayın lütfen!” açıklamasını 
yaptı. Kaya’nın bu uyarısı üzerine hesabını ele geçiren 
hackerın, “Kıymetli Hazal Kaya ve sevenleri. Hesaba 
herhangi bir zarar verilmeyecektir bu yönden gön-
lünüzü ferah tutunuz!” yazılı notu ise şaşkınlık yarattı.

Hazal KAYA
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“HACKLENEN HESABIM TUZAKLARLA DOLUYDU”

Sanatçının Twitter hesabını hackleyen korsan-
lar, yine kendi hazırladıkları iki sahte hesabın 
Tweet’lerini retweet etti. Salkım’ın Twitter 
hesabındaki iki adet tweet, sanatçının fanlarının 
tıklaması için ilgi çekici hale getirilmişti. İşte 
o tuzak tweetler: “Yeşim Salkım’dan seven-
lerini üzecek haber… Ünlü sanatçı hastaneye 
kaldırıldı! Yeşim Salkım’ın durumu hiç iyi değil…"

Yeşim SALKIM

“HESABIM ÇALINDI, YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIM”

Meltem Cumbul hackerların tuzağına düşen-
ler arasında. Gmail ve Twitter hesapları aynı 
anda hacklenen Cumbul adına açıklama, 
Oyuncular Sendikası’nın Twitter sayfasından 
yapılmıştı: “Sendikamız Genel Başkanı Mel-
tem Cumbul’un Gmail ve Twitter hesapları 
çalınmıştır. Bu yasa dışı eylemler için hukuki 
yollara başvurulacaktır!”

Meltem CUMBUL

HAYRANI ŞARKICININ ÖZEL FOTOĞRAFLARINI HACKLEYİP PAYLAŞTI

Hackerlarla sadece Türk ünlülerin değil yabancı yıldızların da başı belada. İnternet korsanlarının son kur-
banı, 27 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Adele oldu. Ünlü sanatçının hiçbir yerde yayınlamadığı fotoğrafları 
uzun süre magazin basınını meşgul etmişti. Bir hayranı şarkıcının özel fotoğraflarını hackleyip Facebook›ta 
yayınladı. Bu fotoğraflar arasında Adele’in şimdi 3 yaşında olan oğlu Angelo’nun ultrason tarama görüntüleri 
ve şarkıcının hamileyken çektiği bir selfie de bulunuyor. Bir başka fotoğrafta Adele yatakta uzanıp şampa-
nya ve sigara içerken görülüyor. Adele’in oğlunun özel hayatı konusunda çok hassas olduğu biliniyor. 2014 
yılında verdiği bir röportajda, sadece oğlunun fotoğraflarını çeken gazetecilerle ilgilenmesi bir avukat gru-
bunun olduğunu söylemişti.

ADELE
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“HESABIM NAMERTLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ”

Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen oyuncu Emre Karayel bunun üzerine bir programa 
bağlanarak, ele geçirilen hesabından dostlarına asılsız mesajlar atıldığını söyledi. Karayel, “Hesabımı ele geçi-
renler, dostlarıma adımı kullanarak mesajlar yazıyorlar. Buradan herkese duyurayım istiyorum. Herkesin bilgisi 
olsun ki; Twitter hesabım ele geçirildi. Bunu yapanları savcılığa vereceğiz. Oyuncular sendikasının avukatları çok 
yakında hukuki bir süreç başlatacaklar.” diye konuştu. Ardından hesabına kavuşan Emre Karayel konu ile ilgili son 
olarak, “Twitter hesabım birtakım namertler tarafından ele geçirilmişti. Hesabımı kullanarak benim adıma saçma 
sapan mesajlar atmaları insanı gerçekten endişelendiriyor. Kısa süreli de olsa bir sıkıntı yaşadım. Sahtekârlar 
hakkında hukuksal süreç başladı.” paylaşımını yaptı.

Emre KARAYEL
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PROFESYONEL BİR EKİPLE ÇALIŞIYORU

Son dönemin parlayan yıldızlarından Çağatay 
Ulusoy’un da başı sahte hesaplarla dertte. 
Facebook, Instagram ve Twitter hesabı bulu-
nan ünlü oyuncunun adına çok sayıda sahte 
hesap açılıyor. Bunun için profesyonel bir ekip-
ten yardım alan Ulusoy, “Ekibim onların sahte 
olduğunu takipçilerime duyurarak, bu konudaki 
yanılgıların önüne geçmeye çalışıyor.” diyor.

Çağatay ULUSOY

“FACEBOOK’TA BİNDEN FAZLA HESAP KAPATTIK”

Çok sayıda sahte hesaba maruz kalan ünlü 
besteci bu yüzden Facebook’ta binden fazla 
hesap kapattığını belirtiyor. Akçıl, “Twitter ve 
Instagram’da da zaman zaman karşılaşıyo-
rum bu tarz durumlarla. Onaylanmış hesap 
uygulaması bu konuyu en azından Twitter için 
çözdü; ama diğerlerinde hala bu tür sıkıntılarla 
karşılaşıyoruz.” diyor. 

Sinan AKÇIL
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İNSAN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİNİN YAVAŞ YAVAŞ BİZİ SAĞIR ETTİĞİNİ BİLİYOR 
MUYDUNUZ? GELİŞEN TEKNOLOJİYE BAĞLI OLARAK GİDEREK YAYGINLAŞAN İŞİTME KAYBI, TEDAVİ 
EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE ZAMANLA TEDAVİSİ GÜÇLEŞEN ‘ANLAMA KAYBINA’ NEDEN OLUYOR. 

MUHABİR: CEMRE DİLEK

KALİTESİZ KULAKLIK 
İŞİTME KAYBINA
NEDEN OLUYOR 

G ünümüzde her geçen gün biraz daha gelişen teknolojinin faydaları 
kadar zararları da ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de kulağa 

verdiği zarar. Diğer bir deyişle yarattığı işitme kaybı sorunu. Aslında doğ-
duğumuz andan itibaren işitme duyumuzu yavaş yavaş kaybediyoruz. 
Modern hayatın oluşturduğu gürültü ise bu kaybı daha da hızlandırıyor.
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Mete Kıroğlu işitmenin en erken kaybettiğimiz duyularımız-
dan biri olduğuna dikkat çekiyor. Uzun süre maruz kaldığımız yük-
sek gürültünün, işitme hücrelerimize zarar verdiğini; şehrin genel 
gürültüsü, trafik, gürültülü çalışma ortamları, yüksek sesle müzik 

dinlemek, kulaklıkla müzik dinlemek gibi etkenlerin işitmenin en 
büyük düşmanı olduğunu belirtiyor. İşitme kaybının özellikle çocuk-
lar ve gençlerde önem kazandığına işaret eden Prof. Dr. Kıroğlu, 
“Çocuklar az duyduklarını anlatamazlar. İşitme azlığı genetik olarak 
doğuştan gelebildiği gibi daha sonra geçirilen hastalıklar yüzünden 
de ortaya çıkabilir. Son yıllarda teknolojik cihazların hayatın bütün 
alanına girmesiyle çevresel faktörler de sebepler arasına katılmıştır. 
Bu, özellikle ilk çocukluk döneminde çok önemlidir. Duymayan çocuk 
konuşamaz. Teşhis edilmemiş sağır bir bebek, zamanında tedavi ve 
rehabilite edilmezse ömür boyu konuşamayacaktır.” diyor. 
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ÇOCUKLAR GÜNDE 1 SAATTEN FAZLA KULAKLIK KULLANMAMALI 

Gençlerde ve ergenlerde işitme kayıplarının yaşanmaya başladığı-
na dikkat çeken Prof. Dr. Mete Kıroğlu, bunun en önemli sebebinin 
kulaklıklarla yüksek sesli müzik dinlenmesi olduğunu söylüyor. 
Özellikle kalitesiz ve kulağın içine yerleştirilen kulaklıkların, işitme 
sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Kıroğlu, “Yük-
sek sesli müzik dinleme nedeniyle ne yazık ki 9-15 yaş grubunda 
yüzde 12,5 oranında işitme kayıplarının ortaya çıktığını görüyoruz. 
Eskiden böyle bir veri yoktu. Bunlar, özellikle teknolojisi gelişmiş 
olan ülkelerden gelen veriler. Bunu kulaklık kullanımının yoğunlaş-
masına bağlamak mümkün. Bu konudaki tavsiyemiz çocukların 
günde 1 saatten fazla kulaklık kullanmaması. Sesin yüksekliği 10 
üzerinden 6’nın üzerine çıkmasın. Aynı gün başka yüksek ses 
alacaksa dinleme süresini, aldığı süreye göre azaltsın.” diyor. 
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Prof. Dr. Kıroğlu, “Yüksek sesli 
müzik dinleme nedeniyle ne 

yazık ki 9-15 yaş grubunda 
yüzde 12,5 oranında işitme 
kayıplarının ortaya çıktığını 

görüyoruz." diyor. 



KULAK ÇINLAMASINA DİKKAT!

İşitme kaybında erken teşhis oldukça önemli. Uzmanlar, eğer 
bebekte bir işitme kaybı varsa 1 yaşından önce 
teşhis konması gerektiğini ve işitme 
cihazı yeterli olmazsa biyonik kulak gibi 
cerrahi müdahalelerin zamanında yapılması gerek-
tiğini belirtiyor. 

Prof. Kıroğlu, bazen işitme kaybının ilk belirtisinin kulak 
çınlaması olduğuna işaret ediyor. Bu durumda bir 
kulak burun boğaz hekimine başvurmak 
gerektiğini öneren Kıroğlu, ‘Hemen dok-
tora gidip işitme testi yaptırmalı ve işitme cihazını 
kullanmaya başlanmalıdır. İlk etapta uyum problemi yaşanabilir. 
Çünkü duyma uzun süreden beri azaldığı için o kabiliyetin tekrar 
kazanılması gerekir. Bazı durumlarda ameliyatla müdahale de 
gerekebilir.” diyor. 

KULAK TIPASI KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Gürültü kaynaklı işitme kaybı riskini erken yaşta yaşamamak için 
akıllı telefonunuzun ses ayarını yüzde 70 sınırında tutup yüksek 
sesle müzik dinleme dürtünüzü giderebilirsiniz. Ses düzeyi-
nin yüksek olacağı bir konsere ya da festivale gidiyorsanız 
hoparlörlere yakın oturmayacağınızın 
garantisi olmadığından yanınızda kulak 
tıpası götürmek-
ten çekinmeyin. 
Kulak içine giren 
kulaklıklardansa 
dışarıdaki sesi 
geçirmeyen büyük 
kulaklıkları takarak 
ses ayarını hep 
düşük tutmayı 
başarabilirsiniz.”

KULAKLIKLARLA UYUMAYIN 
Prof. Dr. Mete Kıroğlu işitme sağlığını korumak için yapılması 
gerekenleri şöyle sıralıyor:  
“Bazı ağrı kesici, idrar söktürücü ve antibiyotikleri fazla 
kullanmak işitme fonksiyonlarını bozabilir. Bunları dikkatli 
kullanmak gerekir. Yüksek sesle temas azaltılmalıdır. Nor-
mal şehir trafiğinin sesi ortalama 85 dB’dir. İç kulağımızdaki 
hücreler bu sese 8 saate kadar dayanabilir. Daha uzun süre 
ve daha yüksek sese maruziyet kalıcı hasara sebep olabilir. 
Eğer o gün 8 saat trafik sesine maruz kalmışsak üzerine 
müzik dinlememeli, televizyon seyretmemeliyiz. İç kulak 
hücrelerimiz 95 dB’e (uçak sesi) 1 saat dayanabilir. Otoyol 
kenarında, tren istasyonu ve havaalanı yakınında oturanlar, 
üst geçitlerde iş yapanlar risk altındadır. Yüksek sese maruz 
kalan işlerde çalışan kişilerin mutlaka kulaklık kullanması 
gerekir. Eğer bir süre böyle bir alanda bulunacaksanız kula-
klarınıza pamuk tıkayabilirsiniz. 60/60 kuralına uyun. 60 
dakikadan daha uzun kulaklıkla müzik dinlemeyin ve müziğin 
sesini en çok yüzde 60’a ayarlayın. Kulaklıklarla uyumayın.”
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YARININ TASARIMSAL, TEKNOLOJİK VE 
İNOVATİF ÜRÜN STRATEJİLERİNİN TOHUMLARI 
BUGÜNDEN ATILIYOR. 

MUHABİR: SELİN AKGÜN

A rtık her şeyin hızla fonksiyonelleştiği, var olan tüm ürün ve 
hizmetlerin akıllandığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Elek-

trikli ya da otonom araç fikrine alışmışken bu kez sırada uçan 
taksiler var. Hazır giyim sektörü de teknolojinin etkisi altında. 
Fiber ısıtma elementleri ile tasarlanan akıllı montlar, her türlü 
hava koşuluna adapte olabiliyor. Takı ve aksesuar tasarımları 
da ileri teknolojiye göre şekilleniyor. Kolye ya da bilekliğinizin 
acil durumlarda polise haber verecek bir donanıma sahip 
olması insanı ister istemez çok daha güvenli hissettiriyor.
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GELECEĞİN 
TASARIM VİZYONUNA 
HAZIR MISINIZ?
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FORMULA 1 TEKERLEĞİ ŞEKLİNDE 
BLUETOOTH HOPARLÖR 

Pirelli, tekerlek şeklinde bir tasarıma 
sahip olan bluetooth hoparlörü ile dikkat 
çekiyor. Formula 1 araçlarında yer alan 
tekerleklerden esinlenilerek üretilen Pirelli 
P Zero Sound isimli model, 9 farklı renk 
seçeneği ile satışa sunuldu. Pirelli ile iXo-
ost iş birliği sonucunda üretilen Pirelli P 
Zero Sound, özellikle Formula 1 tutkunları 
için oldukça başarılı bir alternatif. iXoost, 
İtalya merkezli ve motor sporları temalı 
ses sistemleri üreten bir firma. Bluetooth 
4.0 bağlantı desteğine sahip olan Pirelli 
P Zero Sound, 12.9 inç çapında. 9.52 kg 
ağırlığında olan bluetooth hoparlör, 100 
watt amplifikatör ve 100 mm midwoofer 
gibi teknik özelliklere de sahip. Bluetooth 
hoparlör, 2 bin 800 dolarlık bir fiyat etike-
tine sahip.

TESLA-LOST SURFBOARD İŞ BİRLİĞİ 

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ünlü sörf 
tahtalarında imzası bulunan Lost Surf-
boards iş birliği ile ürettiği sörf tahtalarını 
satışa çıkardı. Karbon fiberden üretilen 
sörf tahtalarının fiyatı ise bin 500 dolar. 
Tesla, ‘Limited Edition Tesla Surfboard’ 
olarak isimlendirilen sörf tahtalarından 
sadece 200 adet üretildiğini belirtti. Üst 
kısmında karbon fiber malzeme kullanılan 
Tesla sörf tahtalarının Model S, Model X 
ve Model 3 otomobillerinin içerisine rahat-
lıkla sığabilecek şekilde üretildiğini söyle-
mek de mümkün. 2 ile 10 hafta arasında 
bir teslimat süresi bulunan Tesla sörf 
tahtaları, Tesla’nın online mağazasında 
satışa sunuluyor. Şirketin kendi tasarım 
stüdyosu ve Lost Surfboards ile Matt 
‘Mayhem’ Biolos ortaklığında tasarlanan 
ürün, mat kırmızı ve mat siyah olmak 
üzere iki renkten oluşuyor.

UÇAN OTOMOBİL: VOLANTE VISION 
CONSEPT 

Uçan otomobil konseptinin test sürüşleri-
ne her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. 
Geçen yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
Airbus’ın tanıttığı uçan taksi konsepti, 
Uber’in uçan taksileri Uber Elevate gibi 
örnekler, film karelerinin gelecekte yaşa-
nacaklara yönelik birkaç kanıtı. Lüks oto-
mobil üreticisi Aston Martin ise göklerdeki 
bu yarışa girmek için hazırlanıyor. Volante 
Vision Concept adı altında geliştirilen 
konsept uçaklar, gökyüzüne lüks bireysel 
taşımacılığı getirmeyi amaçlıyor. Şirkete 
göre hibrid-elektrikli araç, dikey kalkış ve 
iniş yetenekleri ile şehir içi ve şehirlera-
rası seyahat için tasarlanacak. Otomobil 
konsepti, Cranfield Üniversitesi, Cranfield 
Havacılık Çözümleri ve Rolls-Royce ile 
ortaklaşa üretilecek. Aston Martin, Volan-
te Vision Concept  ile kentsel alanlardaki 
nüfus büyümesinden kaynaklı yoğun 
trafiğe karşı alternatif bir çözüm ile kulla-
nıcısının karşısına çıkmak istiyor. 
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TAKINIZ ARTIK ACİL DURUMLARDA 
POLİSE HABER VERECEK

InvisaWear, telefonu çantadan çıkarma-
nın mümkün olmadığı acil durumlarda 
kadınların polise, aile ve arkadaşlarına 

haber vermesini kolaylaştırıyor. Kadınların 
kullandığı takılar, invisaWear ile yalnızca 

boyunda ya da bilekte asılı duran aksesu-
arlar olmaktan çıkıyor. Yeni akıllı takı ve 
aksesuar serisi; kullanıcıların aileleriyle, 

arkadaşlarıyla ya da acil durumda hare-
kete geçmesi gereken otoritelerle anında 

bağlantı kurmasını sağlıyor. İster kolye 
kullanmayı ister bileklik takmayı tercih 
edin, instaWear sizinle birlikte her yere 

geliyor ve güvenliğinizi artırıyor. Yalnızca 
bir butona basarak haber vermek istedi-
ğiniz, hayatınızda önemli yer tutan kişileri 
akıllı kolye ve bileklik sayesinde arayabili-

yorsunuz. Problemli durumlarda çantadan 
ya da cebinizden telefonu çıkarmak için 
uğraşmanıza gerek kalmıyor ve dikkat 
çekmeden kolye ucuna ya da bilekliğe 

dokunarak aramak istediğiniz ve önceden 
kaydettiğiniz kişilere ulaşabiliyorsunuz.

ULTRA İNCE GİYİLEBİLİR ELEKTRONİK 
EKRAN

Japon araştırmacılar, sağlık hizmetleri-
ni rahatlatmak için yaşamsal sinyalleri 

aktaran giyilebilir bir ekran geliştirdi. Tokyo 
Üniversitesi Mühendislik Bölümü’nden 
Japon araştırma grubu Takao Someya, 

süper esnek yapıda ve ultra ince bir elekt-
ronik deri üretti. Hastanın eline giyebildiği 
elektronik ekran, kalp atışı gibi yaşamsal 

işaretleri uzaktaki bir elektrokardiyog-
rama kablosuz olarak bağlanarak dışa 

aktarabiliyor. Yalnızca 1 mm kalınlığındaki 
ekranda, lastik bir plaka içinde mikro LED 

ışıklar yer alıyor. Kullanılan malzemenin 
esnekliği ve hafifliği sayesinde elektronik 

ekran ciltte herhangi bir rahatsızlığa sebep 
olmuyor. Hasta, ekranı 1 hafta boyunca 

hiç çıkarmadan elinde taşıyabiliyor. Ciha-
zın geliştirilmesinin ardında yatan fikir ise 

çok sayıda yaşlı nüfusa sahip toplumlarda 
sağlık hizmetlerini kolaylaştırmak ve 

yaşlıları müdahalesiz şekilde, evlerinde 
gözlemlemek. Proje aşamasındaki takip 
ekranı, geliştirmelerin ardından 3 yıllık bir 

süre içinde piyasadaki yerini alacak.

HAVA KOŞULLARINA ADAPTE OLAN 
AKILLI MONT

Ministry of Supply’ın tasarladığı karbon 
fiber ısıtma elementlerine sahip Mercury 

mont, ortam ısısına göre soğuyup ısı-
nabiliyor. Dayanıklı yapıda akıllı kumaşlar 
kullanarak zamandan bağımsız minimal 

tasarımlar yapan Ministry of Supply, 
giyenlerin birkaç sezon üstünden çıkar-

mayacağı bir mont tasarladı. Mercury adlı 
mont, sıfırın altındaki kar yağışlı havadan 

rüzgarlı ve yağışlı sonbahar günlerine 
kadar pek çok hava koşuluna uyum sağlı-
yor. Karbon fiber elementlere sahip mini-

mal tasarımlı ve hafif mont, su geçirmiyor. 
Montun hem içinde hem de dış yüzeyinde 

hava sıcaklığını ölçen sensörler yer alıyor. 
Uygulama ile bluetooth üzerinden kontrol 

edilebilen mont, kullanıcının tercihlerini 
öğreniyor ve zaman içinde kendini oto-

matik olarak ortamdaki hava sıcaklığına 
göre ayarlayabiliyor. Örneğin, soğuk bir 

havada sokakta gezinti yaptıktan sonra 
sıcak bir yere girdiğinde, montta yer alan 

ısıtıcılar otomatik olarak kapanıyor. Kulla-
nıcı yeniden soğuk havaya çıktığında, yine 

otomatik olarak ısınmaya başlıyor. 
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AKILLI BİLEKLİK SGNL 

Akıllı bileklik Sgnl; telefonu ortadan kaldı-
rarak, gelen aramaları işaret parmağınızla 
yanıtlamanızı sağlıyor. Akıllı telefon tekno-
lojisinde yıllar içinde birçok gelişme yaşan-
sa da telefonla konuşurken hâlâ bazen 
karşımızdakinin sesini net duymakta zor-
lanıyoruz. Güney Kore merkezli Innomdle 
Lab girişimi, bu durumu değiştirmek istedi 
ve akıllı bileklik Sgnl’ı
geliştirdi. Kemik iletim teknolojisi kulla-
narak, yalnızca parmakları kullanarak 
telefon görüşmesi yapabilmeyi sağlıyor. 
Sadece 116 gram ağırlıktaki bileklik, akıllı 
telefonla bluetooth üzerinden senkroni-
ze olduktan sonra kullanıcı gelen arama-
ları, kulağına yaptığı ufak bir dokunuşla 
yanıtlayabiliyor. Sgnl, aynı zamanda 
egzersiz bilekliği olarak da kullanılabili-
yor ve kullanıcının ihtiyacı olan bilgileri, 
akıllı telefon uygulamasıyla bildirim 
şeklinde almasını sağlıyor. Akıllı saat 
kordonu olarak da kullanılabilen Sgnl, şık 
görüntüsüyle diğer aksesuarlarınızı da 
tamamlıyor. 

BU BİLEKLİK MENOPOZ BELİRTİLERİNİ 
TESPİT EDİYOR 

Grace, menopoza giren kadınların en 
büyük problemlerinden biri olan sıcak 
basması belirtilerini önceden tespit 
ederek engelliyor. Menopozun en belir-
gin semptomu ise durduk yerde sıcak 
basması… Kadınları bunaltan bu durum, 
kimi zaman uykudan uyandıracak 
kadar rahatsızlık verici etkiler yaratabi-
liyor. Bu probleme çözüm bulmak iste-
yen tasarım mezunu Peter Astbury, 
akıllı bileklik Grace’i geliştirdi. Grace, halk 
arasında ‘ateş basması’ olarak tabir 
edilen belirtiyi, pil kısmına yerleştirilen 
sensörler sayesinde 1 dakika önceden 
tespit edebiliyor ve durumu tersine 
çeviriyor. Grace, vücuttaki termal 
reseptörleri harekete geçirerek beyne 
soğuk hava sinyalleri iletiyor. Ardından 
serinlik hissi, tüm vücuda yayılıyor ve 
böylece menopoz kaynaklı sıcak bas-
ması problemi ortadan kalkıyor. Sıcak 
basmasını engelleyen bileklik, meno-
poza girmiş kadınların uykusuz geceler 
geçirmesini de engelliyor.

SHIFTWEAR İLE SPOR AYAKKABI   
TASARIMINDA SON NOKTA 

Çocukluğumuzun ışıklı ayakkabıları çok 
daha gelişmiş özellikler ve hareketli 
tasarımları yansıtabilen bir ekranla geri 
dönüyor. Shiftwear, çocukken ayağı-
mızdan hiç çıkarmak istemediğimiz, 
adım attığımızda topuklarında kırmızı 
ışık yanıp sönen ayakkabılarımızın fazla-
sıyla gelişmiş bir versiyonu. Shiftwear’in 
arkasından iki yana uzanan renkli ve 
esnek yapıda küçük bir full HD ekran 
yer alıyor. Akıllı telefon uygulamasından 
seçilen çeşitli hareketli görseller, blue-
tooth ve Wi-Fi bağlantısıyla birlikte bu 
ekranda oynatılabiliyor. Dilerseniz kendi 
tasarımlarınızı ya da uygulamada yer 
alan hazır tasarımları, spor ayakkabınızın 
ekranına yansıtıp her gittiğiniz yere bir 
parça yaratıcılık taşıyabiliyorsunuz. İvme 
ölçer ve jiroskop sayesinde adımlarınıza 
ve ayak hareketinize göre tasarımı hare-
kete geçirebiliyorsunuz. Tasarımlarınızı, 
platformda yer alan diğer kişilere, belli bir 
ücret karşılığı satabiliyorsunuz. 
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ALMAN ÜRETİCİ PORSCHE, TESLA’YA RAKİP OLARAK GELİŞTİRDİĞİ ELEKTRİKLİ SPOR 
OTOMOBİLİNE TÜRKÇE İSİM VERDİ. TAYCAN OLARAK İSİMLENDİRİLEN YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ 
OTOMOBİL 2020’DE YOLLA ÇIKIP 500 KM MENZİLE ULAŞABİLECEK.

A lman spor otomobil üreticisi Porsche’un, 
önce konsept olarak Mission E olarak 

tanıttığı yüzde 100 elektrikli otomobilinde hangi 
ismi kullanacağı uzun süredir merak ediliyordu. 
Cevap geçtiğimiz haftalarda Porsche CEO’su Oli-
ver Blume’den geldi. Porsche spor otomobilleri-
nin 70. yılı kutlamaları için Porsche Müzesi’nde 
gerçekleşen toplantıda konuşan CEO, yeni oto-
mobilinin Türkçe, genç bir atın canlılık ve hareket-
liliğini anlatan TAYCAN olacağını açıkladı.

İKİNCİ TÜRKÇE İSİM OLDU

Böylelikle Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin bir-
leşiminden oluşan TAYCAN model adı, Volkswa-
gen Grubu’nda geçtiğimiz yıllarda Touran’dan 
sonra ikinci Türkçe isim kullanarak ticarileşmiş 
oldu. CEO’nun açıklamasından sonra Alman-
ya’daki otomobil bloklarında TAYCAN adı ve ara-
cın özellikleri en çok konuşulup tartışılan konu 
olarak gündemin ilk sırasına yerleşti.

2020’DE YOLA ÇIKACAK

Gelecek yıl piyasaya çıkacağı açıklanan TAYCAN 
gelen ilk bilgilere göre 600 beygir gücünde iki 
elektrik motoruna sahip olacak. 500 kilomet-
relik iddialı bir menzil vaat eden Türk tayı, fabrika 
verilerine göre 15 dakika içinde de tam olarak şarj 
edilebilecek. 4 dk’lik şarj ile bile 100 km menzile 
ulaşabilecek. Süper Türk tayı, sıfırdan 100 km/s 
hıza 3.5. 200 km/s hızaysa 12 sn’de ulaşacak.
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İSİM HAKKI ÖDEMİŞTİ

Daha önce Volkswagen, Touran ismini kul-
landığında Almanya’da yaşayan ve otomobil 
tamirciliği yapan Turan ailesinin isim hakkı 
savaşıyla karşı karşıya kalmış, her ne kadar 
rakam resmen açıklanmadıysa da aileye iki 
adet yeni Touran, bir adet Touareg ve söy-
lentilere göre de en az 200 bin Avro nakit 
ödenmiş ve isim hakkı satın alınmıştı. Gru-
bun isimle ilgili yeni krizi yine bir Türk ailesiyle 
ama Almanya’da değil, Gaziantep’te yaşayan 
Hanifi Sinan Taycan’ın sahibi olduğu, özellikle 
Avrupa’ya ihraç etmek üzere büyük çuvallar 

üreten Taycan Plastik’le yaşaması ihtima-
li yüksek. Çünkü Taycan tescilli ve yıllardır 
dünyaya bu isim altında ürünler satıyor.

TESLA’YLA TEST EDİLİYOR

Porsche’nin yeni sporcusu, Almanya Zuffen-
hausen’deki yeni fabrikasında üretilecek. 6 mil-
yar Avro gibi çok büyük bir bütçeyle üretilecek 
yüzde 100 elektrikli otomobiller için marka sıfırın 
altında 40 derecelerde bile testler yaptı. En ciddi 
rakip olarak Tesla Model S ve Model X’i gören 
marka, TAYCAN’ı bu modellerle birlikte test eder-
ken daha önce objektiflere yakalanmıştı.
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Audi’nin kompakt hatchback mode-
li A1’in ikinci jenerasyonu Yeni Audi A1 
Sportback yollara çıkmaya hazırlanıyor. 
Dinamik tasarımıyla öne çıkan Audi A1 
Sportback, şehir ortamında ideal bir yol 
arkadaşı. Kadın sürücüleri de hedefleyen 
yeni Audi A1 Sportback bilgi, eğlence ve 
sürücü asistanı sistemleri sayesinde diji-
tal dünyaya tam bağlanabilirlik sağlarken, 
yeni aksesuar seçenekleri ile geniş kişi-
selleştirme olanakları sunuyor.

Audi A1 Sportback’in güçlü motor seçe-
nekleri her zaman keyifli bir sürüş sunu-
yor. 1.5 TFSI 150 beygir ve 1.0 TFSI 116 
beygir olacak şekilde yüksek verimlilikte 
benzinli motor seçeneklerine sahip. Tur-
boşarj, doğrudan enjeksiyon ve parçacık 
filtresi, standart özellikler arasında.

6 milyar Avro gibi çok büyük bir bütçeyle üretilecek yüzde 
100 elektrikli otomobiller için marka sıfırın altında 40 
derecelerde bile testler yaptı. 

KADIN 
SÜRÜCÜLERİN

 GÖZDESİ 
OLACAK
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Opel trafikte uzun süre sabit oturmak zorunluluğu nedeniyle 
sırt ve bel ağrısı riski ile karşı karşıya kalan sürücülere sundu-
ğu AGR sertifikalı ergonomik koltukları ile öne çıkıyor. Alman 
otomobil üreticisi kendi bünyesinde geliştirdiği ergonomik kol-
tukları Insignia, Grandland X ve Crossland X modellerinin en üst 
donanım seviyelerinde standart, Astra ve Mokka X modelle-
rindeyse isteğe bağlı olarak sunuyor. AGR sertifikalı ergonomik 
koltuklu otomobillerin toplam satış içindeki payının yüzde 23 
olduğunun altı çizildi. 

OPEL’DEN 
SIRT AĞRISINA

 KARŞI ÖZEL
 KOLTUK

Toyota, engelli insanların hayatın her alanında özgürce yerini alması 
için yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Bunun örneklerini 
geçmiş yıllarda veren Toyota, 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek 
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda da fiziksel engelli insanlara her 
alanda hareket özgürlüğü sağlayacak yeni teknolojilerini sunacak. 
Olimpiyat oyunlarında; herkes için hareket özgürlüğü ile birlikte 
hidrojenli araçları temel alan sürdürülebilir bir toplumun altını çize-
cek olan Toyota, aynı zamanda oyunlar süresince resmi görevlileri 
ve atletleri son ağa bağlantı sistemlerine sahip araçlarla taşıyacak.

TOYOTA 
ENGELLERİ 

ORTADAN 
KALDIRIYOR
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Yeni Peugeot Partner Panelvan bünyesinde barındırdığı özel-
liklerle günlük kullanım konforunu üstün fonksiyonellik ve 
çok yönlü kullanım özellikleriyle harmanlıyor. Sınıfında bir ilk 
olan ve standart olarak sunulan Peugeot i-Cockpit® de dahil 
olmak üzere kapsamlı sürüş destek sistemlerine kadar uza-
nan son derece zengin bir donanımla yollara çıkacak olan araç 
iddiasını da yükseltiyor. Benzinli ve dizel zengin bir motor ailesi 
bulunacak araç kasım ayından itibaren yollardaki yerini alacak. 
Partner’da otomatik şanzıman da sunulacak.

Toyota’nın kompakt SUV modeli C-HR, Euro NCAP’ten sonra 
IIHS tarafından düzenlenen çarpışma testlerinden de tam puan 
almayı başardı. Dört farklı teste tabii tutulan 2018 model Toyo-
ta C-HR, hepsinden geçmeyi başarıyor. Birinci testte otomobil 
beton engele önden çarpıyor. Direkt olarak gerçekleşmeyen 
çarpmadan otomobilin bir kısmı engele denk gelecek şekilde 
ayarlanıyor. Böylece olası köşe çarpmalarındaki hasar durumu 
da tespit edilebiliyor. İkinci testte ise yandan bir araç test aracı-
na çarpıyor. Buradan da geçer not alan C-HR için üçüncü teste 
geçiliyor. 

ADAPAZARLI
 C-HR İKİNCİ

 TESTİ DE 
GEÇTİ

PEUGEOT 
PARTNER 

ÇOK İDDİALI
 GELECEK 
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Çoğunlukla erkek egemen bir sektör olarak bilinen ağır ticari 
taşımacılık sektörüne kadın eli değdi. Scania, otonom çekicilerinin 
araştırma-geliştirme sorumluluğunu Endüstri Yüksek Mühendisi 
Marie Bemler’e emanet etti. Scania otonom araçlarla, yolları gide-
rek daha güvenli hale getirmeyi Amaçlayan ekipte Marie Bemler 
de aktif görev alıyor. Yollardaki kazaların can ve mal güvenliği 
açısından önemli zararlara yol açtığını ve otonom sürüşün artık 
hayati bir önem taşıdığını söyleyen Bemler, “Her gün dünya gene-
linde yollarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybediyor.” dedi.

Avrupa’da 30 milyondan fazla kişinin problemi olan araç tut-
masına Citroen’den etkili bir çözüm geldi. Yolculuk sırasında 
akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenen kişilerin kâbusu olan yol 
tutması problemi Citroën’in SEETROËN adını verdiği gözlükle 
tarihe karışıyor. Patentli bu teknoloji sayesinde yol tutması 
problemi yüzde 95 oranında ortadan kalkıyor. Gözlüğü çevre-
leyen sıvılar hem ön tarafta hem de yan taraflarda yer alıyor. 
Bu sıvılar sayesinde ufuk çizgisi yeniden yaratılıyor ve bulantı 
probleminin önüne geçiliyor. 

ARAÇ 
TUTMASI 

TARİHE 
KARIŞIYOR

SÜRÜCÜSÜZ 
SCANIA’YA 

KADIN ELİ
DEĞDİ
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Japon Subaru, otomotiv alanındaki tecrübesini helikopter üre-
timine de taşıyor. Simetrik Sürekli Dört Çeker, yatay yerleşimli 
Boxer Motor ve EyeSight Önleyici Güvenlik Teknolojisi konula-
rındaki tecrübesiyle dünyanın en güvenli otomobillerini üreten 
Subaru Corporation, şimdi de Japon Ordusu için yeni bir heli-
kopter üreteceğini açıkladı. SUBARU Corporation, BELL HELI-
COPTER ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Japonya Kara 
Kuvvetleri için BELL 412 EPI modeli üzerine geliştirilen SUBARU 
BELL 412 EPX helikopterlerinin üretimini gerçekleştirecek. 

JAPON 
ORDUSUNA 

HELİKOPTER 
ÜRETECEK

Bağımsız çarpışma testi kurumu EuroNCAP, daha da zorlaştırılan 
güncel test kriterleri uygulanarak yapılan testte Yeni Ford Focus’u 
5 Yıldız ile değerlendirdi. Yayalar ve araçlar dışında bisikletlileri 
de algılayan ve çarpışmayı önlemek üzere fren yapan gelişmiş 
güvenlik teknolojileri 5 Yıldız’ı beraberinde getirdi. Euro NCAP hem 
yetişkin, hem de çocuk yolcu korumasında Yeni Focus’a yüksek 
puan verdi. Yeni modelde Ford’un en gelişmiş C2 platformu ve 
yüzde 33 oranında yüksek dayanımlı ve presle sertleştirilmiş çelik 
kullanılarak dayanıklılık yüzde 40 yükseltilmiş. 

YENİ FORD
 FOCUS

 ÇARPIŞARAK
 KAZANDI
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PTT AŞ, ETİYOPYA’DA DÜZENLENEN DÜNYA POSTA BİRLİĞİ 2. OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ’NDE 
SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖNELİK TARİHİ KARARLARA İMZA ATTI.  ŞİRKET, YENİLİKÇİ VİZYON 
VE STRATEJİLERİYLE POSTANIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEYE DEVAM ETTİ.

PTT, DÜNYA POSTA 
SEKTÖRÜNE YÖN VERMEYE

 DEVAM EDİYOR

P osta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleşti-

rilen Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) 2. 
Olağanüstü Kongresi’nde ülkemizi başarıyla temsil etti. UPU 
İdari Konsey Başkanı olarak sektöründe söz sahibi ve karar 
alıcı bir konumda bulunan Şirket, bu tarihî kongrede de yenilikçi 
vizyon ve stratejileriyle postanın geleceğini şekillendirmeye 
devam etti.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, UPU İdari 
Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, Dünya Posta Birliği’nin 144 
yıllık tarihinde ikinci kez gerçekleştirilen Olağanüstü Kon-
gre’nin açılış töreninde Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu 
Teshome Wirtu, Etiyopya Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri 
Bakanı Ubah Mohammed Hussien, UPU Genel Sekrete-
ri Bishar Hussein, çeşitli ülkelerden bakanlar ve bine yakın 
delegeye hitaben bir konuşma yaptı. Posta sektörünün 
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mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili önemli değerlendirme-
lerde bulunan Genel Müdür Bozgeyik, “Posta sektörü tarih 
boyunca insanların haberleşme ihtiyacını en iyi ve hızlı şekilde 
karşılayabilmenin gayreti içinde olmuştur. Teknolojik gelişme-
lere bağlı olarak değişen şartlar karşısında zaman zaman 
zorluklar yaşanmış olsa da çağın gereklerine göre hareket 
edilerek sektörün ayakta kalması sağlanmış, dünyanın tüm 
coğrafyalarında insanlara posta hizmeti sunulmaya devam 
edilmiştir. Posta sektörünün içinde bulunduğu durumu süre-
kli analiz ederek hem olası risklere karşı önlemler alan hem de 
değişimin getirdiği zorlukları yeni fırsatlara dönüştüren Dünya 
Posta Birliği, stratejilerini de bu doğrultuda belirli aralıklarla 
güncellemektedir.” dedi. 

“EN ÖNEMLİ ADIMI İSTANBUL KONGRESİ’NDE ATTIK”

Genel Müdür Kenan Bozgeyik, hızla dijitalleşen dünyanın 
posta sektörüne etkilerine değinerek, “Posta idareleri 
için hem zorluklar hem fırsatlar yaratan dijital dönüşüm, 
sektörümüzün bireysel ve kurumsal müşterilerin değişen 
talep ve ihtiyaçlarına yanıt vermesini bir zorunluluk haline 
getirirken hizmetlerde çeşitlenmeyi de kaçınılmaz kılmakta-
dır. Bizler bu değişimin en büyük adımını, Birliğin en güncel 
eylem belgesi olarak şekillendirdiğimiz ve İstanbul’daki 26. 
Dünya Posta Kongresi’nde kabul ettiğimiz İstanbul Dünya 
Posta Stratejisi ile attık. Yeni stratejimizin temelini oluşturan 
posta ağlarının entegrasyonu, işbirliğinin güçlendirilmesi ve 
e-ticaretin geliştirilmesi konuları, Birliğimizin gelecek vizyo-
nunun en net fotoğrafıdır.” dedi. 
Genel Müdür Bozgeyik konuşmasında Birleşmiş Milletler 
tarafından 2015 yılında belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ne ulaşılmasında posta sektörünün taşıdığı önemi 
de vurgulayarak, “Dünya Posta Birliğimiz, dünyada yoksulluğu 
ve açlığı sonlandırmak, iklim değişikliği ile mücadele etmek, 
sürdürülebilir yaşam alanları tesis etmek gibi Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi adına kritik roller 
üstleneceğinin altını önemle çizmiştir.” ifadelerini kullandı. 

KAPSAMLI PANELLER, VERİMLİ İKİLİ GÖRÜŞMELER

Kenan Bozgeyik, başkanlık ettiği Açılış Genel Kurulu’nda 
yaptığı konuşmada ise Olağanüstü Kongre’de “Birliğin 
Çalışma Yöntemi-UPU Reformu”, “Entegre Ürün Planı”, 
“Entegre Ücretlendirme Planı”, “Emeklilik Fonu” gibi son 
derece önemli konuların görüşülüp karara bağlanacağını 
belirterek, “Beş gün boyunca yürütülecek müzakereler 
sayesinde Dünya Posta Birliğimizi daha etkin kılmayı ve 
sektörümüzün verimliliğini artırmayı amaçlıyoruz. Kon-
gre’deki Bakanlar Strateji Konferansı’nda ise Sayın Bakanlar 
ve diğer üst düzey karar alıcıların değerli katkılarıyla posta 
işletmeleri ve genel olarak posta sektörünün vatandaşlara 
nasıl daha iyi hizmet verebileceğini istişare edeceğiz” dedi. 
Genel Müdür Bozgeyik, konuşmasını, “Güzel Afrika kıtasının 
değerli ismi Nelson Mandela’nın bir sözünü hatırlatmak 
istiyorum, ‘insanlar kararlı olduklarında her şeyin üstesin-
den gelebilir.’ Ortak kararlılığımızın Birliğimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.” diyerek tamamladı.

PTT AŞ, bankacılık alanındaki atılımlarına hız kesmeden devam 
ederek bu sektördeki konumunu her geçen gün daha da güç-
lendiriyor. Türkiye’de başka hiçbir banka şubesinin bulunma-
dığı 1280 yerleşim yerinde ve başka hiçbir banka ATM’sinin 
olmadığı 174 yerleşim yerinde vatandaşların finansal ihti-
yaçlarını karşılayan PTTBank, hayatı kolaylaştıran Pttmatik, 
Pttkart gibi hizmetlerine PTT POS’u da ekliyor. Bu hizmet ile 
üye işyerlerinde Pttkart, diğer banka kartları ve kredi kartları 
ile PTT POS cihazları üzerinden alışveriş yapılabilecek.

PTT’DEN BANKACILIKTA DEV ATILIM: PTT POS
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DÜNYANIN ÖNCÜ TEKNOLOJİ VE TELEKOMÜNİKASYON MARKALARINDAN HUAWEI VE 
DÜNYANIN İLK DİJİTAL OPERATÖRÜ TURKCELL, AKILLI ŞEHİRLER PROJELERİ KAPSAMINDA 

ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATIYOR. 

TURKCELL SAMSUN’DA 
AKILLI ŞEHİRLER PROJELERİ

İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPTI
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A kıllı Şehirler projeleri özelinde Samsun’da akıllı ulaşım, 
akıllı sayaç, akıllı tarım, akıllı park ve buna bağlı geliştir-

meler çerçevesinde ortak bir projede bir araya gelen HUAWEI 
ve Turkcell, gerçekleştirecekleri iş birliğinin ön protokolüne üst 
düzey yöneticilerinin katıldığı bir törenle imza attı. 
HUAWEI Türkiye Genel Müdürü Li Shen, Samsun Akıllı Şehir 
İş Birliği Protokolü imza töreninde yaptığı değerlendirmede 
şunları söyledi: “HUAWEI, dünyanın toplam 170’i aşkın ülke 
ve bölgesinde faaliyet gösteriyor ve dünya nüfusunun üçte 
birine hizmet sağlıyor. Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye de 
her şehri ve bölgesiyle HUAWEI için son derece önemli bir ülke 
konumunda. Bu vesileyle oldukça yoğun faaliyet gösterdiğimiz 
bu ülkeye, dünya çapındaki ileri teknolojimizin de katkısıyla; 
5G, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut, akıllı / güvenli şehir 
ve buna benzer gelecek odaklı çözümleri daha fazla adapte 
etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye 
ve Dünya ekonomisi dijitalleşiyor ve artık daha akıllı bir hale 
geliyor. Bu dijitalleşmenin gerçekleşmesi için de artık akıllı 
ülkeler ve akıllı şehirlerin daha yaygın bir şekilde hayata geç-
mesi, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yol 
gösterdiği şekilde önemli bir gereklilik diye düşünüyoruz. Sam-
sun, ekonomik hacim ve altyapı açısından Karadeniz Bölgesi’nin 
ve Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olma özelliğine 
sahip. Projenin tüm paydaşları olarak Samsun’da, Türkiye’ye 
örnek teşkil edecek bir ‘Akıllı Şehir’ projesini devreye almak 
için mutabakata vardık. Bu projeyle, Samsun halkının en gün-
cel akıllı şehir teknolojilerini herkesten önce deneyimlemesini 
ve dijital dönüşümün nimetlerinden şehrin birçok noktasında 

herkesin faydalanmasını amaçlıyoruz. Katkıda bulunan tüm 
kurumlara HUAWEI Türkiye adına teşekkür ediyorum.”   
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise “Türkiye’nin dijita-
lleşmesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı 100 günlük eylem planının bir parçası. Ülkemizde her 
şey nasıl belediyelerle başladıysa dijitalleşme de şehirlerle 
başlayacak. Tarımın, su kaynaklarının ve ulaşımın dijitalleşme 
hamlesi de bugün Samsun’la başlıyor. Samsun’un çok genç 
bir insan kaynağı var. Bu genç nüfusa yeni dünyanın imkan-
larından yararlanmak için gerekli fırsatları sunmalıyız. Bunun 
da yolu dijitalleşmekten geçiyor. 4.5G’ye geçerken Samsun 
Türkiye’nin en hızlı ili olarak öne çıkmıştı. 
Bu sefer de Samsun’u Türkiye’nin en akıllı şehirlerinden birisi 
yapabilmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Huawei ile 
birlikte bu iş birliğine imza atmış olmaktan mutluluk duyuyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, HUAWEI 
Türkiye Genel Müdürü Li Shen ve Turkcell Genel Müdürü Kaan 
Terzioğlu’nun imza attığı protokol çerçevesinde iki kurum, 
akıllı şehir, akıllı ulaşım, akıllı tarım, akıllı sayaç, akıllı park ve 
benzeri alanlarda ortak iş birlikleri ve teknik çözümler geliş-
tirecek. Anlaşma kapsamında Turkcell, projenin uygulanması 
için gerekli sabit genişband (FBB), mobil genişband (MBB) ve 
NB-IOT bağlantı hizmetleri ile veri merkezleri vasıtasıyla bulut 
bilişim hizmetlerini sağlayacak. HUAWEI ise proje çerçevesin-
de akıllı ulaşım, akıllı su ve akıllı park çözümleri de dahil olmak 
üzere dikey çözümlerin yanı sıra, IP ve IT ürünlerinin teminini 
gerçekleştirecek. 



TÜRKİYE VODAFONE VAKFI, 
ALTERNATİF YAŞAM DERNEĞİ 
VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KAL-
KINMA PROGRAMI İŞBİRLİĞİYLE 
HAYATA GEÇİRİLEN “DÜŞLER 
AKADEMİSİ” 10 YILDIR ENGEL-
Lİ VE SOSYAL DEZAVANTAJLI 
BİREYLERİ TOPLUMA KAZANDI-
RAN İŞLERE İMZA ATIYOR. 
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T oplumsal değişim ve dönüşümün 
öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini 

sürdüren Türkiye Vodafone Vakfı’nın Alter-
natif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle engelli 
ve sosyal dezavantajlı bireyleri topluma 
kazandırmak üzere hayata geçirdiği “Düşler 
Akademisi” 10 yılı geride bıraktı. Türkiye’de 
özellikle gençler arasında gönüllülük olgu-
sunun yaygınlaşmasında önemli rol oynayan 
“Düşler Akademisi”, 2008 yılından bu yana 
yaklaşık 20 bin gönüllü ile 6 bin gencin engel-
lerini aşmasına destek oldu. Türkiye Voda-

engelli ve sosyal dezavantajlı gençler, 
Düşler Akademisi müzik grubu Social 
Inclusion Band’den, söz ve müziği Ogün 
Sanlısoy’a ait olan “Düşlesen Yeter” adlı 
şarkıyı da dinledi. 

COLMAN DEEGAN: “10 YILDA BİNLER-
CE HAYATA DOKUNDUK”

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında 
engelliler, kadınlar ve çocuklar için öne-
mli sosyal yatırımlar yaptıklarını belirten 
Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, 
şunları söyledi: “Bugüne kadar yaptığımız 

fone Vakfı tarafından “Düşler Akademisi” 
projesine aktarılan hibe tutarı ise 5,5 milyon 
TL’ye yaklaştı.

OGÜN SANLISOY “DÜŞLESEN YETER” DEDİ

“Düşler Akademisi”nin 10. yılı vesilesiyle 
Türkiye’nin engelli bireylere yönelik en 
geniş kapsamlı yaşam alanı ve Avrupa’nın 
en büyük outdoor engelli kampı Düşler 
Akademisi Kaş’ta gönüllüler ve engelli 
bireyler için özel bir program düzenlendi. 
Gönüllülerin gözetiminde gün boyu dalış 
yapan, at binen ve ritim atölyesine katılan 
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sosyal yatırımların toplamı 37 milyon TL’ye 
yaklaşırken, gerçekleştirdiğimiz projelerle 
yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza ulaştık. 
Sosyal yatırımlarımız içinde ‘Düşler Akade-
misi’nin özel bir yeri var. ‘Düşler Akademi-
si’, engelli ve sosyal dezavantajlı bireylere 
destek veren bir sosyal gelişim ve sanat 
merkezi. Bu merkezle, engelli bireylerin, 
sanat aracılığıyla sosyal dışlanmayı kır-
malarına, aktif ve üretken bireyler haline 
gelmelerine yardımcı oluyoruz. Türkiye 
Vodafone Vakfı olarak, yürüttüğümüz 
projelerin tek seferlik değil, sürdürülebilir 

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, Türkiye’de 
gönüllülük olgusunun yaygınlaşması için 
sivil topluma ve sosyal sorumluluk pro-
jelerine öncülük etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Özellikle Y kuşağının yeni tercihi, 
gönüllülük faaliyetlerine katılmak. ‘Düşler 
Akademisi’, bu anlamda da Türkiye’de öncü 
projelerden biri oldu. Projemize 10 yılda 
sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir 
yanından 20 bin gönüllü destek verdi.” 

GELİR MODELLERİ SUNULUYOR

“Düşler Akademisi”nde bağış toplamak 
yerine engelli bireylere çeşitli gelir model-
leri sunularak sosyal hayata katılımları 
destekleniyor. Bu kapsamda, İstanbul 
Ataşehir’deki merkezde düzenlenen 
atölyelerden mezun olan gençlere profe-
syonel sanat kariyeri yolu açılıyor. Düşler 
Akademisi’nin sunduğu gelir modellerin-
den Social Inclusion Band müzik grubu, 
kış sezonunda farklı mekânlarda konser 
veriyor ve önemli sanatçılarla sahne alıyor. 
Bir diğer gelir modeli Düşler Mutfağı, birçok 
kurumsal firmanın toplantılarına cate-
ring hizmeti verirken, D-film ise firmalara 
video, klip ve fotoğraf çekimi alanlarında 
faaliyet gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI İŞARET 
DİLİ UYGULAMASI

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Düşler Akade-
misi işbirliğiyle hayata geçirdiği, Türkiye’nin 
en kapsamlı işaret dili eğitim uygulaması, 
3 milyon işitme engelli ve yakınlarının 
hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 
Belli bir müfredat çerçevesinde ders olarak 
hazırlanan uygulama, alanında Türkiye’de 
bir ilk olma özelliği taşıyor. 1.100’e yakın 
anlatım videosu ve 1.400’den fazla kelime 
içeren bir sözlükten oluşan bu uygulama 
ücretsiz olarak indirilebiliyor.

olmasına özen gösteriyoruz. Bu yıl ‘Düşler 
Akademisi’nin 10. yılı. Özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları için kesintisiz 10 yıl bir-
likte çalışmak, günümüzde örneğine çok 
az rastlanan bir durum. Yaratılan etkinin 
sürdürülebilir olması ve insanların hayatın-
da kalıcı değişim yaratması açısından uzun 
soluklu işbirlikleri önem taşıyor. Bu anlam-
da, Türkiye Vodafone Vakfı olarak, önemli 
bir işbirliğine imza attığımıza inanıyoruz.”

Düşler Akademisi’nin gönüllülük alanında 
da önemli bir örnek teşkil ettiğine dikkat 
çeken Colman Deegan, şöyle devam etti: 
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"Türkiye Vodafone 
Vakfı olarak, 
Türkiye’de 
gönüllülük olgusunun 
yaygınlaşması için 
sivil topluma ve 
sosyal sorumluluk 
projelerine öncülük 
etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz." 



HUAWEI ANDROİD TABANLI İŞLETİM 
SİSTEMİNE GELEN BİR SONRAKİ BÜYÜK 
GÜNCELLEMEYLE BİRLİKTE YENİ ANDROİD 
ARAYÜZÜ EMUI 9.0’I TANITTI. 
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İŞLETİM SİSTEMİ 
EMUI 9.0’I TANITTI
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E n yeni Huawei özel işletim sistemi, her zamankinden daha 
doğal ve daha akıcı hissetmek için tasarlandı. Huawei, bir 

kullanıcının işleri tamamlamak için kullanması gereken adım 
sayısını en aza indirgemek için birçok ayarın yeniden yapılandırıl-
masını ve birleştirilmesini sağladı. Genel olarak, EMUI 9.0 önceki 
modellerden yüzde 12,9 daha hızlı uygulama başlatabiliyor. Örne-
ğin, EMUI 9.0 Instagram üzerinde yüzde 12 daha hızlı bir şekilde 
paylaşım yaparken, Spotify üzerinde yüzde 11 daha hızlı çalışıyor. 
Kısa süre önce duyurulan Kirin 980’in yüksek performansını 
birleştiren EMUI 9.0, Huawei Mate 20 Serisi’nde benzersiz bir 
kullanıcı deneyimi sunacak.
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Yazılım Mühendisliği Başkanı 
Dr. Wang Chenglu şunları söyledi: “Günümüzün akıllı telefonları, 
günlük kullanıcılara çok sayıda özellik sunarak artık boğucu bir 
hale gelmeye başladı. Birçok kullanıcı, giderek karmaşıklaşan 
özelliklerle ilgili hayal kırıklıklarını dile getirdi. Bu çerçevede, tüke-
ticilerin kaliteli bir deneyim yaşamasına yardımcı olacak bir EMUI 
versiyonu geliştirmeye karar verdik. EMUI 9.0, keyifli, tutarlı ve 
basit bir deneyim yaratıyor. Her bir değişiklik, ayarlar menüsünün 
birleştirilmesinden, performansın optimize edilmesine, yeni dijital 
refah ve üretkenlik özelliklerine kadar, EMUI 9.0’ın mükemmel 
ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmasını sağlamak için yapıldı. 
Ayrıca, EMUI 9.0’ın lansmanı ile Huawei, Android Pie’ı temel alan 
özel bir işletim sistemi sunan ilk telefon üreticilerinden biri haline 
geldi.”
EMUI 9.0, daha da fazla oyun ve grafik performansı sunan Hua-
wei’nin yenilikçi grafik işleme hızlandırma teknolojisinin ikinci nesli 
olan GPU Turbo 2.0 ile birlikte geliyor. Çözümün en son versiyo-
nu, yoğun iş yüklerini akıllıca optimize edebilir ve cihazlarda güç 
tüketimini azaltırken talep üzerine performans artışı verebilir 
duruma geldi. Oyunun yanı sıra, çözüm, dokunmatik ekran 
yanıtı, ağ bağlantısı, Kesintisiz Oyun modu gibi kaliteli bir kullanıcı 
deneyimi için gerekli olan diğer alanlar da EMUI 9.0 ile geliştirildi.
EMUI 9.0 ile gelen bir diğer önemli özelliği ise, kamera uygula-
masının önemli yerleri ve ünlü tabloları tanımasını ve artırılmış 
gerçeklik özelliğini kullanarak kullanıcılara bilgi sağlamasını sağlayan 
HiVision. Sadece akıllı telefonlarını ilgilendikleri bir nesneye yön-
lendirmeleri yetecek kullanıcılara, tarihten ilginç gerçeklere kadar 
çeşitli bilgiler sunulacak. EMUI 9.0 ayrıca kullanıcıların şifrelerini 
çeşitli servisler için güvenli bir şekilde yüz veya parmak izi ile 
saklayabilecekleri ve ihtiyaç duyduklarında kolayca erişebilecekleri 
yeni bir Şifre Kasası özelliğine de sahip. Aynı zamanda EMUI 9.0, 
cihaz kullanım metriklerini izleyen ve kullanıcıların her uygulama 
için kullanım kotası ayarlamasına olanak tanıyan yeni bir Dijital 
Denge kontrol paneline ve kullanıcıların rahat bir uyku uyumasına 
yardımcı olan Wind Down uygulamasına sahip.

EMUI 9.0, daha da fazla oyun ve 
grafik performansı sunan Huawei’nin 
yenilikçi grafik işleme hızlandırma 
teknolojisinin ikinci nesli olan GPU 
Turbo 2.0 ile birlikte geliyor. 
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