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SOSYAL MEDYA

TEKNOLOJİ GİDEREK HAYATIN TÜM 
ALANLARINA ENTEGRE OLUYOR. 
BUNLARDAN BİRİ DE HİÇ ŞÜPHESİZ 
TARIM. ARTAN REKABET KOŞULLARINA 
KARŞIN VERİMLİ ÜRETİM YAPMA 
ZORUNLULUĞU VE DEĞİŞEN İKLİM 
KOŞULLARINA UYUM SAĞLAMAK 
İÇİN, DİJİTAL TARIM UYGULAMALARI 
ÇİFTÇİLERİN YENİ GÖZDESİ OLDU.
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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

S on yıllarda dijital dönüşümün her alana getirdiği 
verimlilik ve etkinlikten tarım sektörü de 

yararlanıyor. Diğer alanlara göre daha yavaş bir 
gelişim gösterse de tarım alanında ortaya çıkan 
yenilikçi fikirler, gelecek yıllarda çok daha verimli ve 
sürdürülebilir teknolojilere ulaşabileceğimizin habercisi. 

Önümüzdeki yıllarda dijital tarım makineleriyle 
karşılaşırsanız ya da çiftçilerin hayvanlarını cep 
telefonundan takip ettiğini görürseniz şaşırmayın. 
Bağlantı Noktası’nın bu ayki kapak haberinde, tarım 
sektöründeki teknolojik gelişmeleri, hizmetleri 
okuyacaksınız.

Kapak haberimiz dışında dergimizde bu ay 
iletişim, ulaştırma ve teknoloji dünyasında yaşanan son 
gelişmeleri, ilgi çekici haberleri de bulacaksınız. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi M. Kemal 
Atatürk’ün arabaları, teknoloji sektöründe çalışan 
kadınların memnuniyet düzeyi, Türkiye’nin sosyal 
medya karnesi, çocukların tablet kullanımında dikkat 
edilmesi gerekenler gibi birçok ilgi çekici haber de bu 
sayımızda sizleri bekliyor.

Keyifli okumalar dileği ile; hoşçakalın...  
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TEKNOLOJİ TARIMI DA 
DÖNÜŞTÜYOR
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“HEDEF 2023’TE 
1 MİLYON DENİZCİ”

TÜRKİYE’NİN 
SOSYAL MEDYA 

KARNESİ
ARABA
 MARKALARININ 
LOGOLARI VE ANLAMLARI

CUMHURİYETİN 100. KURULUŞ YIL 
DÖNÜMÜ OLAN 2023’E KADAR 1 
MİLYON VATANDAŞA DENİZCİLİK 
KÜLTÜRÜNÜ AŞILAMAK İSTEDİKLERİNİ 
BELİRTEN BAKAN TURHAN, ÜCRETSİZ 
VERİLECEK AMATÖR DENİZCİLİKLE 
İLGİLİ TEMEL EĞİTİM PRORAMINI 
BAŞLATTIKLARINI BİLDİRDİ.

TÜRKİYE, FACEBOOK’TA 
43 MİLYON, INSTAGRAM’DA 

37 MİLYON KULLANICI 
SAYISINI AŞTI. TWITTER 

VE SNAPCHAT 
PLATFORMLARININ HER 

BİRİNDE İSE 9’AR MİLYON 
KULLANICIYA DAYANDI. 

DÜNYANIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN 
ARABA MARKALARI, LOGOLARINI 
RASTGELE SEÇMİYOR. LOGOLAR 
ÜZERİNDE DÜŞÜNELEREK 
BELİRLENİYOR. 

TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER HER GEÇEN GÜN KÖKLERİNİ 
DAHA DA GENİŞLETEREK, HAYATIN TÜM ALANLARINA 
ENTEGRE OLMAKTA. BU ALANLARDAN BİRİ DE TARIM. HEM 
VERİMLİ ÜRETİM YAPMA ZORUNLULUĞU, HEM DEĞİŞEN 
İKLİM KOŞULLARINA UYUM SAĞLAMAK İÇİN, DİJİTAL TARIM 
UYGULAMALARI ARTIK ÇİFTÇİNİN YENİ GÖZDESİ.
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Çekim, 41.1883K 29.2705D, 41.2432K 28.9303D koordinatlarında gerçekleştirilmiştir. 4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 
4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı ve kapsaması, coğrafi koşullara, şebeke 
yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi: vodafone.com.tr

Vodafone
güvenle
kapsar

Türkiye’nin
en geniş 4.5G 
kapsaması

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?

VF Iceland_FortuneHunt_21,5x27,5cm.indd   1 24/09/18   15:48



TÜRK ÇOCUKLARINI  HAYATA BAĞLAMAK  İÇİN TEKNOLOJİ  GEREKİYOR
BİR DİLEK TUT DERNEĞİ (MAKE-A-WİSH® TÜRKİYE) VERİLERİNE GÖRE HAYATİ TEHLİKE TAŞIYAN BİR 
HASTALIKLA MÜCADELE EDEN 3-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLEDİĞİ DİLEKLERİN 
YARISINI TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE SAHİP OLMAK OLUŞTURUYOR. 

SOSYAL MEDYANIN 'LİDERLERİ' “TABLET ÇOCUKLARI” 
GEÇ KONUŞUYOR

ATATÜRK’ÜN ARABALARI
SAVAŞLARDAKİ BAŞARISI, DEVLET 
YÖNETİMİ, SİYASET BİLGİSİ BİR YANA 
GİYİMİNDEN KUŞAMINA EKOL OLMUŞ 
BİR LİDER ATATÜRK. ONUN HAKKINDA 
MERAK EDİLEN KONULARDAN BİRİ DE 
KULLANDIĞI ARABALAR.  ANITKABİR’DE 
EN FAZLA ZİYARET EDİLEN YERLERDEN 
BİRİ HALİNE GELEN OTOMOBİLLERİNİ 
ÖLÜMÜNÜN 80. YILINDA DERLEDİK.

BURSON MARSTELLER TARAFINDAN 
YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜYESİ 193 
ÜLKENİN DEVLET BAŞKANLARI VE 
LİDERLERİNİN % 97’SİNİN SOSYAL 
MEDYA HESABI BULUNUYOR. 

UZMANLAR KONUŞMA SORUNU 
YAŞAYAN ÇOCUKLARIN 3 KAT 
DAHA YOĞUN TEKNOLOJİYE MARUZ 
KALDIKLARINI VURGULUYOR.
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VAN’DA DOLU YAĞIŞINI 
DURDURABİLEN MAKİNE 
GELİŞTİRİLDİ

Van’da dolu önleme makinesi üretildi. 
Makineyle, yerden 12 kilometreye kadar 
gaz püskürtülüyor ve suyun kristalleş-
mesi engelleniyor. Bu sayede suyun yere 
dolu olarak değil yağmur olarak düşmesi 
sağlanıyor. Cihazın ilk üretimi 
Azerbaycan’a ihraç edilirken, ikinci üretimi 
de Yozgat’taki Türkiye’nin en büyük 
meyve bahçesine gönderildi. Cihazın 
yakın gelecekte birçok farklı ülkeye ihraç 
edilerek, ciddi bir ekonomi oluşturulması 
planlanıyor. 

VESPA ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET 
2019’DA TÜRKİYE’YE GELİYOR

Vespa Elettrica bu ay itibarıyla Avrupa’da satışa 
sunuldu. Elektrikli motosiklet, 2019 itibarıyla 
Türkiye’de de yollarda olacak. Vespa’nın sahibi 
olan Piaggio projede şu ana kadar her şeyin 
yolunda gittiğini duyurdu. Vespa Elettrica ile tek 
şarjla 100 kilometre yol kat etmek mümkün olu-
yor. Hibrit motorlu Elettrica X modelinde ise 
menzil 200 kilometreye kadar çıkıyor. Elettrica 
X’in Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı 
konusunda şu an için bilgi verilmiş değil. 
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ATARİ YENİ ÜRÜNLERİYLE NOSTALJİ YAŞATACAK

İlk oyun konsolunu üreten ve kullanıcılara sunan Atari, son yıllarda yeniden aktif olmaya karar 
vererek yeni ürünler çıkarmaya başladı. Oldukça eski bir tasarım çizgisine sahip olacak Atari el 
konsolu, içerisinde kendisi gibi nostaljik oyunlara yer verecek. El konsoluna uyumlu joystick 
sayesinde konsolun içindeki oyunlar, televizyona bağlanıp oynanabilecek. 50 farklı oyun ile 
geleceği söylenen Atari nostalji el konsolunun fiyatının ise 45 dolar olduğu belirtiliyor.

WHATSAPP IOS SÜRÜMÜ 
GÜNCELLENDİ

Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp’ın 
iOS sürümü güncellendi. Güncellemeyle artık 
arka arkaya Sesli Mesajlar sırayla çalınacağın-
dan her mesajı dinlemek için ayrı basmanız 
gerekmeyecek. Yeni tasarım sayesinde artık 
mesaja uzun bastığınızda cevaplamak, ilet-
mek, silmek, kopyalamak ve yıldızlamak daha 
hızlı olacak. Güncelleme dosyasıyla birlikte 
iPhoneXS Max desteği de gelmiş durumda.
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Tren ve trene 
dair çektiğiniz 

her kareyi 
bizimle paylaşın

www.tamoan.com.tr



APPLE WATCH SERIES 4 TÜRKİYE’DE SATIŞA ÇIKTI

Apple’ın 12 Eylül etkinliğinde tanıttığı ürünlerden bir tanesi olan Apple Watch Series 4, Türkiye’de 
satışa sunuldu. Apple Watch Series 4, seleflerine göre %30 daha büyük ekran ve kasalarla geli-
yor. 40mm ve 44mm’lik kasa seçeneklerine sahip olan yeni seride, doğal olarak daha büyük 
ekranlar kullanıldı. Apple Watch Series 4’te yeni nesil S4 yonga da bulunuyor ve aynı pil ömrüyle 
iki kat daha yüksek çalışma hızı vaat ediliyor. Öte yandan optimize edilen hoparlör %50 daha 
yüksek şiddette ses sunuyor. 

AMAZON KINDLE PAPERWHITE 
SUYA DAYANIKLI HÂLE GELDİ

Amazon Kindle Paperwhite yeni modeliyle 
hem yeni yetenekler kazanıyor hem de eskiye 
kıyasla daha dayanıklı hâle geliyor. Suya daya-
nıklı hâle gelen Kindle Paperwhite, 300 ppi pik-
sel yoğunluğuna sahip daha yüksek 
çözünürlüklü bir ekran taşıyor. Bluetooth des-
teği sayesinde Audible‘ın sesli kitaplarını da 
Kindle Paperwhite ile dinlemek mümkün hâle 
geliyor. Amazon’un Whispersync özelliği ise 
e-kitaba sesli kitabın bırakıldığı yerden devam 
etmeyi sağlıyor. Yeni Amazon Kindle Paperw-
hite için ön sipariş dönemi şimdiden başlarken, 
teslimatlar için 7 Kasım’ı beklemek gerekiyor.

SAMSUNG’DAN AKILLI 
TELEFONLARDA DEVRİM 
YARATACAK PROJE 

Parmak izi sensörünü ana ekrana entegre 
edeceği açıklanan Samsung, çok daha iddialı 
bir projeyle karşımıza çıkabilir. Şirket, ön 
kamerayı ana ekrana yerleştirmeyi planlıyor. 
Bu teknolojinin 2020’den önce cihazlarda 
olması beklenmiyor. Samsung’un bu telefo-
nuyla dikkatleri üstüne çekmesi bekleniyor. 
Ayrıca Galaxy F’nin telefon olarak kullanıldı-
ğında 4,6 inç ekrana, tablet olarak kullanıldı-
ğında 7,3 inç ekrana sahip olacağı ifade 
ediliyor. Telefondan tablete geçişin ekranın 
açılmasıyla gerçekleşeceği dile getiriliyor. 

WINAMP EFSANESİ GERİ DÖNDÜ

Winamp’ın yeni sürümü, internete sızmasının 
hemen ardından, erkenden indirmeye sunuldu. 
Haberin internette duyulmasıyla birlikte güncelle-
menin beta sürümü, kullanıcılar arasında dolaşma-
ya başladı. Firma ise sahte Winamp kopyalarının 
indirilmesini engellemek için yayın tarihini erkene 
aldı ve Winamp’ı resmi sitesi üzerinden indirmeye 
sundu. Yeni sürümde Winamp’ın bir müzik çalıcısı 
olmaktan öteye giderek Spotify gibi bir platforma 
dönüşebileceğinin ipuçları yer alıyor. Web sitesinin 
alt tarafındaki “cast, play, sell” özellikleri bu olasılı-
ğın yüksek olduğunu gösteriyor.
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CUMHURİYETİN 100. KURULUŞ 
YIL DÖNÜMÜ OLAN 2023’E 
KADAR 1 MİLYON VATANDAŞA 
DENİZCİLİK KÜLTÜRÜNÜ 
AŞILAMAK İSTEDİKLERİNİ 
BELİRTEN BAKAN TURHAN, 
ÜCRETSİZ VERİLECEK 
AMATÖR DENİZCİLİKLE İLGİLİ 
TEMEL EĞİTİM PRORAMINI 
BAŞLATTIKLARINI BİLDİRDİ.
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HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

“HEDEF
2023’TE 
1 MİLYON 
DENİZCİ”

U laştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, “Hedef 2023: Bir 

Milyon Amatör Denizci Projesi” tanı-
tım törenine katıldı. Törende yaptı-
ğı konuşmada, denizlerin dünya ve 
insanlık açısından öneminin kelime-
lerle ifade edilmeyecek kadar fazla 
olduğunu belirten Turhan, Türkiye’nin 
geleceğinin denizcilikte olduğunu 
vurgulayarak, “Yüzümüzü tam anla-
mıyla denizlere çevirmeliyiz.” dedi. 

Turhan, tarih boyunca denize kıyısı olan 
ülkelerin hep daha avantajlı olduğuna 
dikkat çekerek, “Ülke olarak dünyanın 
en büyük coğrafi deniz potansiyeline 
sahibiz. Bu potansiyelimizle deniz kay-
naklı doğal zenginliklere sahip olmamı-
zın yanında dünya deniz ulaşımında da 
kilit ülkelerden biri olmalıyız. Üç tarafımız 
denizlerle çevrili ancak tek başına bu 
durumun kimseye avantaj sağlayama-
yacağı da açıktır.” ifadelerini kullandı. 

Dünya taşımacılığında deniz yolu-
nun payının yüzde 84 olduğunu 
anlatan Turhan, “Bir ürünü deniz 
yoluyla taşımak, demiryoluna göre 
3 kat, karayoluna göre 7 kat, hava-
yoluna göre 21 kat daha ekonomik-
tir. Dünya ticaretinde, deniz ulaşımı 
bu kadar belirleyici.” dedi.
Bakan Turhan, Türkiye’nin, 112 bin eği-
timli gemi adamıyla Çin’den sonra bu 
alanda ikinci sırada bulunduğunu belirtti. 
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PTT’YE “ALTIN PUL” ÖDÜLÜ
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“En İyi Avrupa Pulu” yarışmasında Türkiye’yi temsil eden pulda görseline yer verilen Uzunköprü, dünyanın günümüze ulaşan 
en uzun taş köprüsü olma özelliği taşıyor. Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Ergene Nehri üzerinde yer alan ve Sultan II. Murad 
döneminde 1392 metre uzunluğunda inşa edilen tarihî köprü, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunuyor.

UZUNKÖPRÜ: DÜNYANIN EN UZUN TAŞ KÖPRÜSÜ

P osta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), filateli 
alanındaki uluslararası başarılarına bir yenisini ekleyerek 

ülkemize büyük gurur yaşattı. Avrupa Kamu Posta İşletmeci-
leri Birliği (PostEurop) tarafından bu yıl “Köprüler” temasıyla 
düzenlenen “En İyi Avrupa Pulu” yarışmasına katılan Şirket, 
üzerinde Uzunköprü görselinin yer aldığı pulla birinciliği elde 
etti. PTT A.Ş., yarışmanın “İnternet Oylaması” kategorisinde en 
fazla oyu alarak “Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” ödülünün sahibi 
oldu. Bu kategoride ikinciliği Polonya, üçüncülüğü ise Gürcistan’ı 
temsil eden pullar kazandı.

YARIŞMAYA 52 POSTA İŞLETMECİSİ KATILDI

Avrupa’nın en iyi anma pulunu tespit etmek amacıyla PostEurop 
tarafından 2002’den bu yana düzenlenen “En İyi Avrupa Pulu” 
yarışmasına bu yıl çeşitli ülkelerden 52 posta işletmecisi katıldı. 
“Jüri” ve “İnternet Oylaması” olmak üzere iki kategoride gerçek-

leştirilen yarışmanın sonuçları Gürcistan’da düzenlenen PostE-
urop Genel Kurulu’nda açıklandı. “Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” 
ödülünü PTT A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat aldı.

ÖDÜLLER BİRBİRİNİ İZLİYOR

PTT A.Ş., “En İyi Avrupa Pulu” yarışmasında bugüne kadar pek 
çok başarı elde etti. Geçen yıl “Kaleler” temasıyla düzenlenen 
yarışmaya Kars Kalesi görselli pulla katılan Şirket, “İnternet 
Oylaması” kategorisinde en fazla oyu alarak “Avrupa’nın En 
İyi Altın Pulu” ödülünün sahibi oldu. PTT A.Ş. daha önceki 
yıllarda da yarışmada önemli dereceler elde etti. 2011 yılında 
“Ormanlar”, 2013 yılında “Posta Arabaları”, 2015 yılında “Eski 
Oyuncaklar” temalı pullarla “Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” ödü-
lünü kazanan PTT A.Ş., 2012 yılında “Türkiye’yi Ziyaret Edin”, 
2014 yılında ise “Ulusal Müzik Enstrümanları” temalı pullarla 
“Avrupa’nın En İyi Gümüş Pulu” ödülünü aldı.



S2 Uluslararası Medya ve Stratejik Araştırmalar Ltd. Şti.
Via Green, Mustafa Kemal Mah. 2079. Sok. No: A/44 Eskişehir Yolu, Çankaya/Ankara 

Tel: +90 312 417 14 15/417 14 20/Faks: +90 312 417 14 94
www.hossajans.com.tr 



MUHABİR: CEMRE DİLEK

TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER HER GEÇEN GÜN KÖKLERİNİ DAHA DA GENİŞLETEREK, 
HAYATIN TÜM ALANLARINA ENTEGRE OLMAKTA. BU ALANLARDAN BİRİ DE TARIM. HEM 
VERİMLİ ÜRETİM YAPMA ZORUNLULUĞU, HEM DEĞİŞEN İKLİM KOŞULLARINA UYUM 
SAĞLAMAK İÇİN, DİJİTAL TARIM UYGULAMALARI ARTIK ÇİFTÇİNİN YENİ GÖZDESİ. 

D ünyada tarım alanlarının ve su kaynaklarının değeri oldukça 
büyük. Türkiye ise bu kaynakların ikisine birden sahip ender 

ülkelerden biri. Ancak ülkemizin bu kaynakları verimli şekilde kullandı-
ğını söylemek çok mümkün değil. Son yıllarda dijital dönüşümün her 
alana getirdiği verimlilik ve etkinlikten artık tarım sektörü de yararlanı-
yor. Ülkemiz de teknolojinin getirdiği yeniliklere kayıtsız kalmıyor. Diğer 
alanlara göre daha yavaş bir gelişim gösterse de tarım alanında 
ortaya çıkan yenilikçi fikirler, gelecek yıllarda çok daha verimli ve 
sürdürülebilir teknolojilere ulaşabileceğimizin habercisi. Önümüzde-
ki yıllarda dijital tarım makineleriyle karşılaşırsanız ya da çiftçilerin 
hayvanlarını cep telefonundan takip ettiğini görürseniz şaşırmayın. 
Dijital tarım uygulamalarından bazılarını sizler için derledik...
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TEKNOLOJİ 
TARIMIN CEHRESİNİ 
DEGİSTİRİYOR
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TÜRK TELEKOM’DAN BULUTT ÇÖZÜMLERİ

Türk Telekom’un kurumsal müşterilere sunduğu BuluTT iş 
çözümleri arasında yer alan M2M servisleri, tarım ve hay-
vancılıkla ilgilenen üreticilere büyük kolaylıklar sağlıyor. 
Hayvancılık sektöründe küçükbaş ve büyükbaş hayvanların 
sağlığını etkileyebilecek her türlü değeri takip edip düzenle-
yerek ürün kalitesini doğrudan artırıyor. Bu noktada özellik-
le mobil tarafta işletmelere özel geliştirilen “Hayvan Barına-
ğı Kontrol ve Takip Çözümleri”, ısı takibi ve kontrolü, hastalık 
önleyici gözlem ve alarm sistemleri, kontrollü aydınlatma, 
yemleme ve giriş takibi konusunda üreticilere uzaktan akıllı 
yönetim imkânı sunuyor. Ayrıca, tarım arazilerinin ve ürün-
lerin doğru bakımı konusunda da BuluTT çözümleri büyük 
fayda sağlıyor. Ekim alanı yönetimi, don habercisi, ısı takip 
sistemi, sulama yönetimi, kuraklık habercisi ve izinsiz giriş 
takibi gibi tarımda devrim yaratan bu uygulamalarla çiftçi-
ler üretim süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi edinirken, gerekli 
önlemleri doğru zamanda alarak topraklarından daha çok 
verim alma imkânına sahip oluyor.

Türk Telekom’un BuluTT iş çözümleri 
arasında yer alan M2M servisleri, hayvancılık 
sektöründe küçükbaş ve büyükbaş 
hayvanların sağlığını etkileyebilecek her 
türlü değeri takip edip düzenleyerek ürün 
kalitesini doğrudan artırıyor.



TURKCELL’İN AKILLI TARIM ÇÖZÜMLERİ

Sera Takip Çözümü: Çiftçiler tarım alanlarının sıcaklık ve nem sevi-
yelerini uzaktan takip edebiliyor, seralarına gitmeden iklimlendir-
me ünitelerini çalıştırarak gerekli ısı seviyesinin korunmasını, böy-
lece verimliliğin artmasını sağlayabiliyorlar. Sulama pompalarının 
da araziye gitmeden açılıp kapanmasını ve tüm operasyonlarının 
merkezden yönetilmesini sağlayan çözümlerle doğru zamanda ve 
optimum seviyede toprak neminin sağlanması da yine Turkcell ve 
iş ortaklarının oluşturduğu çözümlerle mümkün.
Kümes Takibi Uygulaması: Tavuk çiftlikleri, Turkcell ve iş ortakları-
nın sıcaklık takip ürünlerinin konumlandırılmasıyla, gerekli durum-
larda yetkili kişilere SMS veya çağrı merkezleri üzerinden alarm 
iletimiyle mevcut iklimlendirme sistemlerinin kontrolü sağlanabili-
yor. Böylece kümeslerde civciv ölümlerinin önüne geçiliyor, kontrol 
ve verimlilik artıyor.
Büyükbaş Hayvan Adım ve Lokasyon Takibi: Büyükbaş hayvanla-
rın adım sayısı kızgınlık dönemi tespiti için kullanılıyor.
Süt Ölçüm ve Takip Çözümleri: Sütün miktarı ve kalitesi hem de 
süt ile ilgili hayati değerlerin yakından izlenmesine olanak sağlıyor. 
Balık Çiftliği Takibi: Balık çiftliklerine yerleştirilen sensörler ve M2M 
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cihazları sayesinde sıcaklık, sudaki oksijen miktarı, tuzluluk, suyun 
bulanıklığı, pH ve amonyak miktarı gibi parametrelerin anlık olarak takip 
edilebilmesine ve gerekli alarm durumlarında hızlı önlemler alınabilme-
sine olanak sağlayan Turkcell’in sunduğu çözümler arasında bulunuyor.

VODAFONE ÇİFTÇİ KULUBÜ 

Vodafone Türkiye’nin 2009 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı ve Tarımsal Pazarlama işbirliğiyle hizmete sunduğu bir program. 
Bugüne kadar 1 milyonu aşkın çiftçiye ulaşan Vodafone Çiftçi Kulübü, 
tarımsal ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunarak tarımda dijital dönü-
şümü sağlama hedefiyle, çiftçilerin sosyal ve ekonomik hayata eşit 
katılımına destek oluyor. Türkiye’de çiftçilere odaklanan ilk sosyal iş 

Turkcell; Sera Takip Çözümü, Kümes 
Takibi Uygulaması, Büyükbaş Hayvan 
Adım ve Lokasyon Takibi, Süt Ölçüm 
ve Takip Çözümleri ve Balık Çiftliği 
Takibi hizmetleriyle çiftçilere önemli 
kolaylıklar sağlıyor.
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Bugüne kadar 1 milyonu aşkın çiftçiye 
ulaşan Vodafone Çiftçi Kulübü, tarımda 
dijital dönüşümü sağlama hedefiyle, 
çiftçilerin sosyal ve ekonomik hayata eşit 
katılımına destek oluyor.



K
A

PA
Kmodeli olarak geliştirilen bu programla, ayrıcalıklı tarife ve kampanya-

lardan, kırsal alanda su kullanımı ve tarımsal verimlilik hakkında bilinç-
lendirme çalışmalarına kadar uzanan geniş bir çözüm ve hizmet yel-
pazesi sunuluyor. Üyeler, iş süreçlerini daha efektif şekilde yöneterek 
verimlilik ve tasarruf sağlamaya yönelik önemli avantajlara sahip 
oluyor. CIFTCI yazarak 2434’e ücretsiz mesaj atılarak üye olunabilen 
Çiftçi Kulübü kapsamında çiftçilere özel Cep Çiftçi Tarifesi ve “Hasatta 
Öde, Tüm Yıl Konuş Paketi” gibi hizmetlerle çiftçilerin iletişim ihtiyaçları 
karşılanırken, SMS üzerinden tarımsal bilgilere kolay şekilde ulaşma 
imkânı sağlanıyor. Ayrıca, devlet teşvikleri, ücretsiz fuar davetiyeleri 
ve güncel tarım haberleri gibi sektör bilgileri de Çiftçi Haber Paketi 
aracılığıyla aktarılıyor. Diğer yandan, Vodafone Çiftçi Eğitim Tırı ile çiftçi 
ihtiyaçları doğrultusunda köylerde eğitim verilirken, akıllı telefonlar 
için geliştirilen Vodafone Çiftçi Kılavuzu uygulaması ile çiftçilere 5 
günlük ilçe bazlı hava durumu, kategori bazlı sektör haberleri, detaylı 
ürün fiyat bilgileri, ücretsiz ve kolay ilan verme olanağı sunuluyor. 
Vodafone’un 2434 Çiftçi İlan Servisi ise çiftçilere tek bir kısa mesajla 
ücretsiz ilan vererek tüm Türkiye’ye tarım ürünlerini gerçek değerinde 
ve aracısız olarak satma, ayrıca bayilik alımından yurt dışı anlaşma-
larına kadar son derece geniş bir ölçekte işlerini büyütme ve kârlarını 
artırma olanağı sağlıyor. Verilen ilanlar, Türkiye’nin ilk ve en büyük 
tarımsal e-ticaret ve iletişim sitesi www.tarimsalpazarlama.com’da 
ve sektör yayınlarında ücretsiz yer alıyor.

YENİ NESİL MOBİL TRAKTÖRLER

TürkTraktör, çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak ve alışkanlıklarını 
değiştirecek NH InfoTarım akıllı telefon ve tablet uygulamasını sunu-
yor. NH InfoTarım uygulaması çiftçilerin bilgiye kolay ulaşmalarını ve 
güncel tarım haberlerini, ay içerisindeki önemli tarım günlerini ve akti-
vitelerini haber veren akıllı tarım takvimini ve hava durumunu takip 
etmelerini sağlıyor. Çiftçiler, uygulamanın “haberler” özelliği sayesin-
de tarım sektörünü ve kendilerini ilgilendiren pek çok güncel haberi 
okuyabiliyor ve akıllı “tarım takvimi” özelliği ile Bağcılık, Hayvancılık, 
Meyvecilik, Sebzecilik, Tarla Ziraatı, Tavukçuluk ve Arıcılık konularında 
aylara ilişkin olarak yapılacak tarımsal işleri inceleyebiliyorlar. 

TOPRAKSIZ TARIM

Topraksız tarım, diğer adıyla “hidroponik yetiştiricilik”; volkanik kaya-
ların, suyun, taş yünü, kokopit ya da perit gibi maddelerin kullanıldığı, 
bitkilerin ihtiyaç duyduğu minerallerin ise bilgisayar sistemiyle üretimi 
olarak tanımlanıyor. Bu teknolojide hijyenik ve daha lezzetli ürünler 
yetiştirme imkânının dışında, gübreleme, ilaçlama, aşırı sulama gibi 
faktörlere gerek duymayan topraksız tarımda, başta geleneksel 
sebzeler olmak üzere hassas tıbbi bitkiler ve yumru kök içermeyen 
yeşillikler daha sağlıklı yetiştirilebilirken ve hastalık seviyesi minimum 
düzeylere indirilebiliyor. Bu uygulama dünyada 40 milyar dolarlık 
bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Topraksız tarım Adana, Mersin, 
Afyon, Denizli, Urfa, Diyarbakır, Antalya’da yoğun bir şekilde yapılıyor. 
Türkiye’de 48 bin hektar seranın yaklaşık 4 bin dönümünde topraksız 
tarıma geçilmiş durumda. Türkiye’nin topraksız tarım yapılan sera 
alanının iki-üç yıl içerisinde 15 bin dönüme çıkması öngörülüyor. 

DİJİTAL TARIM MAKİNALARI

Tarım ve hayvancılıkta bir diğer trend ise makinaların dijitalleş-
mesi…  Biçerdöverler, traktörler, pulluklar ve diğer zirai araçlar 
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artık akıllı makineler oldu. Tarım makinaları artık daha büyük, 
daha ağır ve daha akıllı. Çiftçinin üzerinden iş yükünü alan, 
çevreyi koruyan ve hasadı artıran teknolojik yenilikler olarak 
nitelendiriliyor. Bu makinelerle artık neredeyse milimetrik 
doğrulukta ekip biçebiliyor. Artık pullukların uydu anteni var. 
Böylece uç demirlerinin santimetre doğruluğunda tarlayı işle-
mesi mümkün. Sürüş, artık karanlıkta bile sorun değil. Araç bil-
gisayar tarafından yönlendiriliyor. Parametreler, dokunmatik 
ekran üzerinden giriliyor.
Türkiye’de yeşil traktörler olarak bilinen John Deere firmasının 
geliştirdiği bir sistemle, tarım makinaları artık uzaktan kumanda 
sistemi ile çalışabiliyor. Traktör ve biçerdöver gibi tarım makina-
larında, uydu alıcısı sinyalleri ile çalışan otomatik kontrollü tarım 
makinalarıyla, traktör ya da biçerdöver kullanan operatörler direk-
siyona dokunmadan tarlanın her tarafına ekim yapabiliyor. Ekimin 
yanı sıra traktördeki bilgisayarlı sistem ile tarlada ekip biçilecek 
alan uydu sinyalleri tarafından belirleniyor. Böylece sıfıra yakın 
hatayla tüm işlemler gerçekleştiriliyor.

NANOTEKNOLOJİ
Yenilikçi teknolojiler arasında yer alan nanoteknoloji, gelecekte 
tarımsal üretimin şekillenmesinde vazgeçilemez bir role sahip.
Akıllı Gübre: Ülkemizdeki genel toprak yapısının kireçli ve 
yüksek pH değerine sahip olması, bitkilerin çeşitli mineralleri 
almasını zorlaştırıyor. Mineral eksikliğini gidermek için yapılan 
gübreleme yeterince etkili olamıyor. Özellikle yapraktan veri-
len gübrelerde; yaprağın yapısında bulunan stoma açıklığının 
az olması, makro ve mikro boyutlardaki moleküllerden oluşan 
gübre geçişini büyük ölçüde zorlaştırıyor. Nanoteknolojik 
gübre kullanımı sayesinde gübre israfının önüne geçecek, 
böylece ekimden maksimum verim alınacak. Türkiye’de yılda 
toplam yaklaşık 2 milyon ton gübre kullanılıyor. Nanotekno-
lojik gübre ile hem daha az gübre kullanmak, hem de kullanı-
lan az miktardaki gübreden en yüksek oranda verim almak 
mümkün oluyor. Akdeniz Üniversitesi’nde 2011 yılında başla-
tılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu, nano tekno-
lojik yöntemlerle akıllı gübre elde edildi. Nanoixir adı verilen bu 
gübre sayesinde, bitkinin fotosentez hızı ve etkinliği artırıla-
rak, bitkisel üretimde yüksek verim, ürün kalitesinde artış, tat 
ve aromada iyileşme, erken hasat ve depolamada süresinde 

artış sağlandı. Türkiye’de birçok gübre üreticisi tarafından 
akıllı gübreler üretilmeye başlandı. 
Nanopestisitler: Yakın zamanda üreticiler  ürünlerini nano-
pestisitlerle koruyabilecek. Saç telinden bile ince olan ancak 
daha geniş bir alana yayılabilen bu damlacıklarla pestisit 
kullanımının azalması amaçlanıyor. Oregon State University 
tarım ve gıda üretimi için bir devrim olacağına inandığı nano-
pestisitler üzerinde çalışıyor. Ürünlerin direncini arttırmak 
ve pestisit kullanımını azaltmak gibi avantajları olan nano-
pestisitlerin zararlılar üzerindeki etkisi de diğer ilaçlara göre 
daha fazla ve daha uzun süreli. Bir nanopestisit parçacığı çok 
büyük bir bölgeyi kapsayabiliyor.

ROBOTİK ÇİFTLİKLER

İnsanların bitki ve hayvanları yetiştirip yararlandıkları işletmeler 
olarak tanımlanan çiftlikler, teknolojinin gelişmesiyle çehre değiş-
tirmeye başladı. Çiftlikler artık insanlarla değil, robotlarla çekip 
çevrilmeye başlandı. Robotlar sayesinde çiftlikler geçmişe göre 
daha verimli ve aktif hale geldi. Çiftlikteki büyük baş hayvanlar 
robotlar tarafından sağılırken, diğer hayvanların takibi, yediği yem, 
verdiği sütteki yağ ve protein oranı, hastalık ihtimalleri de robotlar 
sayesinde yapılıyor. Çiftliklerde, sağım robotunun haricinde yem 
itme robotu, gübre temizleme robotu ve hatta buzağı beslemek 
için mama robotu da bulunuyor. Dünyada örneklerine rastlanan 
robotik çiftliklerden Türkiye’de de mevcut. Hollandalı Lely şirketi 
tarafından tamamen robot teknolojisi ile kurulan Türkiye’nin ilk süt 
sığırcılığı işletmesi Balıkesir’de kuruldu.

AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ

Kurak ve yarı kurak iklim kuşağında bulunmasından dolayı, dünya 
üzerindeki su kaynaklarının büyük bir bölümü tarımsal sulamada 
kullanılıyor. Bu nedenle sulama, tarımsal üretimin en önemli girdi-
lerinden biri. Akıllı sulama sistemleri sayesinde gereksiz sulamanın 
önüne geçiliyor, böylece su kaynakları korunuyor ve fazla sulama 
nedeniyle bitki ve toprakta oluşacak deformasyonun önüne geçi-
liyor. Akıllı sulama sistemleri tarlada yer alan her bitkinin su ihtiyacı 
farklı olduğundan toprağın neminin yüzdelik oranına bakılarak, 
bitkinin ihtiyacı olan nem oranından düşük çıkarsa ürüne su verili-
yor. Mobil araçlarla sulamayı programlayıp, sulamayı mevsimlik, aylık, 
haftalık, günlük hatta saatlik programlama imkânına sahip olunuyor.
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DÜNYANIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARABA 
MARKALARI, LOGOLARINI RASTGELE 
SEÇMİYOR. LOGOLAR ÜZERİNDE 
DÜŞÜNELEREK BELİRLENİYOR. 
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MUHABİR: CEMRE DİLEK

ARABA MARKALARININ 
LOGOLARI VE ANLAMLARI

O tomobil tutkunları için yeni çıkan 
modeller kadar araba markala-

rının tarihsel gelişimi ve amblemlerinin  
anlamları da ilgi çekiyor. Kimi marka logo-
larının anlamları; markanın kimliğini, ilha-
mını ve savunduğu değerleri gösterirken, 
kimisinin tek ilham kaynağı soyadı olmuş. 
İşte dünyanın en çok tercih edilen arabaları 
ve logolarının özel anlamları...
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 MERCEDES-BENZ

1897 yılında Emil Jelinec, yarış kazandı-
ğı aracın adını koyarken kızı Mercedes’in 
adından ilham alır. Bunun üzerine şirketin 
kurucuları Gottlieb Daimler ve Karl Benz, 
ürettikleri araçlara Mercedes adını verir-
ler. Mercedes’in kurucusu Karl Benz, motor 
fabrikası Deutz ve Köln manzaralı evinin 
tepesine bir yıldız amblemi koymuş ve eşine 
yazdığı mektupta, bu yıldızın bir gün başa-
rıyı ve gücü temsil edeceğinden bahsetmiş. 
Yıllar içinde logoda değişiklik olsa da “kara-
da, havada, suda” fikrini simgeleyen yıldız 
kalıcı olmuş. 

BMW

BMW şirketin tam ismi Bayerische Motoren 
Werke. BMW’nin baş harfleri buradan geliyor. 
BMW, ilk zamanlarda sadece uçak motoru 
ürettiğinden ambleminde havacılık geçmişine 
saygı niteliğinde uçak pervanesi simgesini 
kullanıyor. Mavi kısım gökyüzünü, beyaz 
kısım ise uçak pervanesini temsil ediyor. 
BMW’nin logosu ile ilgili bir iddia da, mavi ve 
beyaz tercihinin Bavyera renklerinden kay-
naklandığı yönünde.

VOLKSWAGEN

Volkswagen’in “Vw” amblemini tasarlayan 
kişi, Porsche mühendisi Franz Xaver. “V” harfi 
Almancada “volks” kelimesini simgeliyor. 
Anlamı ise “insanlar.” “W”, yani “wagen” de 
“araba” demek. Yani “insanlar için araba” 
anlamına geliyor ki şirket, Almanya’da 1937 
yılında tek model halk tipi otomobil üretimi 
için Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi 
tarafından Alman Otomotiv Birliği’ne kurdu-
rulmuş bir otomobil firması zaten.

FORD 

Motor Company, Henry Ford tarafın-
dan Highland Park, Michigan, ABD’de 16 Hazi-
ran 1903 tarihinde kuruldu. Ford logosu mavi 
plaka üzerine italik yazı şeklinde markanın 
ismi yazılıdır ve markanın nostaljik bir geçmi-
şini anımsatıyor.

PORSCHE 

Suebyalı’nın gururu Porsche amblemi, 1952 
yılından bu yana Suebya milliyetçiliğini öne 
çıkartan simgelere yer veriyor. Amblemdeki 
siyah at, Almanya’nın Stuttgart şehrinin 
armasından. Geyik boynuzu ile kırmızı-siyah 
çizgiler ise Almanya’nın Württemberg köyü-
nün flamasından alıntı.

FERRARI

İtalyan kontes 1923 yılında firma kuru-
cusu Enzo Ferrari’ye at maskotu hediye 
eder ve bu at, Ferrari’nin ambleminde yer 
alır. Logodaki renkler ise Enzo Ferrari’nin 
yaşadığı komşu şehir Modena’dan geliyor.  
 
TOYOTA

Kurucusunun ismi Kiichiro Toyoda. Marka 
geliştiricileri daha sonra Toyota haline 
getirmiş. Amblemdeki elipslerden biri 
müşterinin, diğeri ise otomobilin kalbini 
temsil ediyor. İkisi kesişerek de Toyota’nın 
“T”sini oluşturuyor. Duygusal bir yakla-
şım.  
 
PEUGEOT

Aslan figürü, bilindiği gibi gücü temsil 
eder. Peugeot, ilk kurulduğu yıllarda bıçak, 

testere ve çelik malzemeler de üretti-
ğinden gücün yanında hızı ve esnekliği 
de simgeleyen aslan figürünü uygun 
görmüşler. Arabaları için de bu kavramlar 
geçerli tabii.  
 
OPEL

Kurucusu Adam Opel, soyadını markaya 
vermiş. Hikâyesi,  bir çiftlikte başlıyor. Eski 
bir ahırı atölyeye dönüştüren Adam Opel, 
ilk başlarda dikiş makineleri, 1898’den 
itibarense otomobil üretmeye başladı. 
Günümüzdeki yıldırım yerine geçmişte, 
teknolojik ilerlemeyi temsil eden bir zeplin 
figürü kullanılıyordu. Zeplinlerin pabucu 
dama atılınca figür, yerini bir rokete bırak-
tı. Halen kullanılan yıldırım figürüne geçiş-
se 1963 yılında gerçekleşti. Amblemi, ünlü 
kamyon markası Opel Blitz’den esinlenile-
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rek tasarlanmış. Blitz, Almancada yıldırım 
anlamına geliyor. Amblemdeki şimşek 
şeklinin sebebi bu. Amblemdeki tekerlek 
güveni, şimşek ise hızı simgeliyor.

LAMBORGHINI

Markanın kurucusu Ferruccio Lamborg-
hini, astronomiye fazlasıyla inanan biri 
olacak ki markanın amblemi olarak burcu 
olan boğayı seçmiş. İspanya’nın güreşçi 
boğalarına da gönderme var.

ALFA ROMEO

Açılımı gerçekten çok uzun (Anonima 
Lombardo Fabbrica Automobili) olduğun-
dan birçok ülkede Alfa Romeo, sadece 
Alfa olarak anılıyor.
Alfa markası, Romeo soyadını kurulu-
şundan dokuz yıl sonra 1919’da aldı. Tarihi 

romanlardan çıkma bir İtalyan yakışıklısı-
nın ismi olan Romeo, markanın adına bir 
yan anlam kattı. Romeo, sadece Nicola 
adlı bir Alfa mühendisinin soyadıydı. Firma 
1910 yılında Milano’da kurulduğunda 
yönetim logo olarak, şehrin iki sembolünü 
kullanma kararı aldı. İlki, şehrin logosunda 
yer alan kızıl bir haçlı. İkincisi, Visconti 
Ailesi’nin flamasından alınan bir yılandı. 
Bu ilginç logo, ilk Haçlı Seferi’nde Araplara 
karşı kazanılan zaferi simgeliyor.

MASERATI 

Bir ressam ve motor tasarlayıp üreten altı 
adam... 1926’da Officine Alfieri Maserati’yi 
kuran Maserati Ailesi. Bologna’da kurulan 
firmanın logosu, ailenin sanatçı çocuğu 
Mario Maserati tarafından çizilmiş. Mario, 
Neptün’ün üç çatallı mızrağından oluşan 

logo için, şehrin en sevilen yerlerinden 
biri olan Neptün Meydanı’ndan esinlen-
miş. 1940’da Lancia firması, merkezini 
Modena’ya taşıdı.

FIAT

Fabbrica Italiana Automobili Torino... İnsa-
nın bu ismi hiç takılmadan söyleyebilmesi 
için en azından birkaç deneme yapması 
gerekebiliyor. Ancak kısaltmasını, yani 
Fiat’ı kullanmak çok daha kolay, İtalyan 
firma, logosunu günün modasına uygun 
olacak şekilde sürekli değiştirmeyi adet 
edinmiş durumda, ilk zamanların logosu, 
gençliğin beğenisine göre farklı şekiller 
aldı ve harflerin arasındaki noktalardan 
tamamen vazgeçildi. 1999 yılında Fiat, 
1930’lu yıllardaki yarış başarılarını temsil 
eden yapraklı çelenge dönüş yaptı.
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TÜRKİYE, FACEBOOK’TA 43 MİLYON, INSTAGRAM’DA 
37 MİLYON KULLANICI SAYISINI AŞTI. TWITTER VE 

SNAPCHAT PLATFORMLARININ HER BİRİNDE İSE 9’AR 
MİLYON KULLANICIYA DAYANDI. 

İ nternet ve sosyal medya analizleri 
yapan Londra merkezli araştırma 

şirketi “We Are Social”ın 2018 yılı 4. 
çeyrek küresel internet raporu yayın-
landı. Buna göre Ekim 2018 itibariyle 
dünya genelindeki internet kullanıcı 
sayısı 4.2 milyara ulaştı. Bu rakam, 7.6 
milyarlık dünya nüfusu dikkate alın-
dığında, dünyanın yüzde 55’inin ‘online’ 
olduğunu gözler önüne seriyor.
Rapora göre sosyal medyadaki aktif 
kullanıcı sayısı 3.4 milyara, mobil 
cihaz kullanıcılarının sayısı 5.1 milyara 
çıktı. Dünya genelinde son bir yılda 
(Eylül 2017’den Ekim 2018’e) internet 
kullanıcı sayısı 284 milyon olurken 
sosyal medyayı kullananların sayısı ise 
320 milyon arttı.

EN HIZLISI SABİTTE SİNGAPUR, MOBİLDE 
NORVEÇ 

Son veriler toplam internet trafiği-
nin yüzde 51.6’sının mobil cihazlardan 

geldiğini gösteriyor. Buna göre mobil 
internette 23 Mbps olan ortalama hız, 
sabit internette ise 47.8 Mbps olarak 
gerçekleşti. Sabit internette dünyanın en 
hızlı bağlantısına sahip olan ülke orta-
lama 189 Mbps ile Singapur olurken, bu 
ünvanı mobil internette ise 63 Mbps ile 
Norveç elde etti.

ÜRÜNÜ ALMADAN ÖNCE EN ÇOK TÜRK-
LER ARAŞTIRIYOR

İnternet kullanıcılarının Google’da geçir-
dikleri ortalama süre günde 7 dakika 
32 saniye. Bu süre YouTube’da 8 dakika 
51 saniye, Facebook’ta ise 9 dakika 50 
saniye olarak gerçekleşti.
İnternet kullanıcılarının e-ticaret alışkan-
lıklarının da incelendiği raporda, herhangi 
bir ürün almadan önce internet üzerine 
araştırma yapanların oranı en yüksek 
olan ülke ise Türkiye. Bu alanda dünya 
ortalaması yüzde 57 iken, Türkiye ve 
Brezilya yüzde 80’lik orana ulaştı.

TWITTER VE INSTAGRAMDA DÜNYA 
BEŞİNCİSİ TÜRKİYE

Rapora göre Facebook’ta Türkiye, hem 
ülke hem şehir ve hem de dil özelinde 
dünya genelinde dokuzuncu sırada. Tür-
kiye’deki Facebook kullanıcı sayısı 43 
milyona ulaşırken, İstanbul 11 milyon 
kullanıcıyla Facebook’ta en çok kullanıcısı 
olan şehir oldu. Facebook’u Türkçe olarak 
kullananların sayısı da 46 milyona çıktı.
Türkiye, 8,8 milyon kullanıcısıyla dünya genelin-
de Twitter’da en çok kullanıcısı olan beşinci ülke 
oldu. Türkiye’ye bir başka dünya beşinciliği ise 
bir diğer popüler sosyal ağ olan Instagram ile 
geldi. Ekim 2018 itibariyle Türkiye’nin Insta-
gram’daki kullanıcı sayısı 37 milyona ulaştı.
Linkedin’de ise 6.9 milyon kullanıcısı 
bulunan Türkiye, 15 sıraya yerleşti. 
Rapora göre özellikle gençler arasında 
popüler olan sosyal ağ Snapchat’te ise 
Türkiye’den 8.5 milyon kullanıcı var. Bu 
sayıyla Türkiye, Snapchat’te en çok 
kullanıcısı olan 10. ülke konumunda.

TÜRKİYE’NİN 
SOSYAL MEDYA 

KARNESİ

MUHABİR: CEMRE DİLEK
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  Ekim 2018 itibarı ile dünyadaki internet kullanıcı sayısı 4.2 milyar oldu. Dünyanın yüzde 55’inin internete erişimi mevcut durumda.
  Dünyadaki aktif sosyal medya kullanıcısı 3.4 milyar oldu. Mobil cihaz kullanan kişi sayısı ise 5.1 milyar.
  Toplam internet trafiğinin yüzde 51.6’sı mobil cihazlardan geliyor.
  İnternette ortalama mobil hız 23 Mbps. Bilgisayar ve taşınamaz aygıtlarda bu ortalama 47.8 Mbps
  Sabit internette dünyanın en hızlı internetini Singapur sunuyor: 189 Mbps.
  Mobil internette ise dünyanın en hızlısı Norveç: 63 Mbps.
  Ürün satın almadan internette araştırma yapma oranında Türkiye 1. sırada yer aldı. Dünya ortalaması %57 iken, Türkiye’de bu ortalama %80.
  İstanbul, 11 milyon kullanıcı ile dünyanın en çok Facebook kullanan şehri oldu.
  Dünyanın en çok Facebook kullanan ülkeleri sıralamasında Türkiye 9. sırada yer aldı.
  6.9 milyon kullanıcı sayısıyla Linkedin’de Türkiye 15. sırada. Snapchat’te 10. ve Twitter’da ise 5. sıradayız.

WE ARE SOCIAL - 2018 VERİLERİ
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BİR DİLEK TUT DERNEĞİ (MAKE-A-WİSH® TÜRKİYE) VERİLERİNE GÖRE HAYATİ TEHLİKE TAŞIYAN 
BİR HASTALIKLA MÜCADELE EDEN 3-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLEDİĞİ 

DİLEKLERİN YARISINI TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE SAHİP OLMAK OLUŞTURUYOR. 

T üm dünyada birçok çocuk hayati 
hastalıklarla savaşıyor. Türkiye’de de 

çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, 
bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve 
travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar 
ile mücadele eden çocuklar var. Uzman-
lara göre, gerçekleşmesi imkânsız olarak 
gördüğü bir dileği yerine getirilen bir çocuk 
edindiği moral ile hastalıkla çok daha iyi 
mücadele edebiliyor. 
Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele 
eden 3-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik 
uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut 
Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) verile-
rine göre ise Türkiye’de riskli hastalıklarla 
mücadele eden çocukların en büyük 
dilekleri bilgisayar, laptop, oyun konsolu 
gibi teknolojik bir ürüne sahip olmak... 
2017 yılı verilerine göre yaklaşık her 4 
Dilek Çocuğundan ikisi (%48) teknolojik 
biri ürün, biri de (%25) yatak odası sahibi 
olmak istiyordu. 2018 yılında ise eylül ayı 
sonuna kadar gerçekleşen dilek dağılımına 
bakıldığında da benzer bir tablo söz konu-
su. Gerçekleşen dileklerin yüzde 44’ü tek-
nolojik ürün sahipliği, yüzde 36’sı ise yatak 
odası sahip olma şeklinde dağıldı.  
Araştırmalara göre, dileği yerine gelen 
çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıy-
la daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 
72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, 

yüzde 64’sinin hayata tutunma arzu-
su artıyor ve yüzde 39’unun tedavi 
sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar 
azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm 
çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok 
kritik bir öneme sahip.

217 DİLEK ÇOCUĞU GÖNÜLLÜLERİN DES-
TEĞİNİ BEKLİYOR 

Bir Dilek Tut Derneği Türkiye’de 2000 
yılından beri hayati tehlike taşıyan bir 
hastalıkla mücadele eden 3-18 yaş 
arası çocukların kalplerinde yaşattıkları 
dilekleri gerçekleştiriyor. Son iki yılda 
toplamda 210 Dilek Çocuğunun dileğini 
yerine gerçekleştirse de sırada bekley-
en hala 217 dilek var. Üstelik de bu 
dileklerin bir kısmının çok kısa sürelerde 
gerçekleşmesi gerekiyor.
Çocukların dileklerinin yerine getirile-
bilmesi için özellikle teknoloji ve mobi-
lya sektöründen gelecek desteklerin 
çok faydalı olacağına dikkat çeken Bir 
Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® 
Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Eda 
Aroyo, “Hayati tehlikesi olan hastalıklarla 
savaşan çocuklar; yaşamlarını çok uzun 
süre hastane odaları, hastalığın yan etki-
leri, ağır ilaçlar, ağrılar gibi travmatize 
birçok faktörle birlikte geçiriyorlar. Bu 
çocuklar ciddi anlamda ruhsal yorgunluk 

yaşayarak hayal kurmayı unutabiliyor, 
coşkusunu ve hayata karşı merakını 
yitirebiliyor. Tüm bunlar çocuğun iyi-
leşme sürecini ciddi anlamda olumsuz 
etkilemektedir. Amacımız; yaptığımız 
tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal 
gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatın-
da coşku ve umut yaratabilmek, “imkan-
sız” kavramını zihninden silebilmektir. Bu 
konuda da özellikle teknoloji ve mobilya 
sektöründen gelecek desteklere ihtiya-
cımız var.” diyor.

İSTANBUL MARATONU’NDA HEDEF: 50 
HAYATA BAĞLAYAN DİLEK!

Derneğin hedeflerine ulaşmak için bu 
sene en önemli etkinliklerinden biri de 
Vodafone İstanbul Maratonu olacak. Bir 
Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Tür-
kiye) bu sene 11 Kasım 2018’de yapılacak 
olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda 
Adım Adım Oluşumu ile koşarak, yürüye-
rek, rengarenk kostümler giyerek, Dilek 
Çocuklarının hayallerini yerine getire-
bilmek, daha çok çocuğu hayata sımsıkı 
bağlarla bağlayabilmek için bağış ve 
farkındalık kampanyası düzenliyor. Burada 
hedef 50 çocuğun dileğini gerçekleştire-
cek bağışı toplamak olacak. Bunun için de 
Bir Dilek Tut Derneği, kendilerine destek 
olacak gönüllü birey ve kurumları arıyor.

TÜRK ÇOCUKLARINI 
HAYATA BAĞLAMAK 

İÇİN TEKNOLOJİ 
GEREKİYOR
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SAVAŞLARDAKİ BAŞARISI, DEVLET YÖNETİMİ, SİYASET BİLGİSİ 
BİR YANA GİYİMİNDEN KUŞAMINA EKOL OLMUŞ BİR LİDER 

ATATÜRK. ONUN HAKKINDA MERAK EDİLEN KONULARDAN BİRİ 
DE KULLANDIĞI ARABALAR.  ANITKABİR’DE EN FAZLA ZİYARET 

EDİLEN YERLERDEN BİRİ HALİNE GELEN OTOMOBİLLERİNİ 
ÖLÜMÜNÜN 80. YILINDA DERLEDİK.

MUHABİR: CEMRE DİLEK

ATATÜRK’ÜN 
ARABALARI

T arihe mal olmuş tüm liderlerin 
hayatları merak konusudur. Öyle ki 

dünya liderleri arasında yer alan Atatürk’ün 
hayatı da her dönem ilgi çeken kişiler 
arasında yer alır. Onunla ilgili ders kita-
plarında yazanlardan ötesi hakkında bilgi 
edinmek adeta heyecan verir. Özel hayatı, 
askeri hayatı, devlet yönetimi gibi konulara 
ek olarak en sevdiği yemek, gün içinde 
sıklıkla tekrarladığı rutin alışkanlıkları, 
hobileri, sevdiği şarkılar vs. her zaman ilgi 
çekmiştir. Onun hakkında çok merak edi-
len ayrıntılardan biri de Atatürk’ün hangi 
arabaları kullandığı ve belki de nasıl bir oto-
mobil zevki olduğuyla ilgilidir. Atatürk’ün 
80. ölüm yıldönümünde sahip olduğu 
arabalar üzerine küçük bir araştırma yaptık.
Dönemin şartları ve otomotiv sektörünün 
bugünkü miktarlarda üretim yapamadığı 
göz önüne alınırsa, Atatürk’ün de şah-

sına özel bir araba koleksiyonu olmadığı 
anlaşılır. Atatürk’ün arabaları hep makam 
araçları olmuştur. Bu arabalar dönemin en 
prestijli markaları olan Cadillac ve Lincoln 
ürünlerdir. Medyada pek bahsedilmey-
en ancak bazı akademik araştırmalarda 
görülen bir Mercedes’i de olmuştur. Onun 
Cumhurbaşkanlığı yaptığı süre boyunca 
kullandığı arabalar bugün Anıtkabir’de ser-
gilenmektedir. 

CADILLAC

Atatürk’ün makam aracı olarak kullanmış 
olduğu bu otomobil, Cadillac 80 serisi 
olup, özel üretimdir. 1936 model Cadillac 
80 serisi bu otomobil, Türkiye İş Bankası 
tarafında Atatürk’e hediye edilmiş-
tir.  Cadillac’ı Atatürk, 1936-1938 yılları 
arasında kullanmıştır. Şu anda Anıtka-
bir’de sergilenen söz konusu araba, 

zamanının motor gücü bakımından en 
güçlü otomobillerinden biriydi. Cadillac’ın 
Anıtkabir’deki salonda ziyaretçiler 
tarafından en çok ilgi gören tarafı ise 
saatinin 09:05’e ayarlanmış olmasıdır.

LINCOLN  
Atatürk’ün 2 adet Lincoln arabası vardı. Bu 
otomobiller, Lincoln K serisidir ve Lincoln’ün 



H
A

BE
R

KASIM 2018  bağlantı noktası  35

tek Cabriolet versiyonudur. Arabalar 1934 
model olup 1935 ile 1938 yılları arasında 
kullanılmıştır. Genelde tören arabası olarak 
görülmüş ve bu işlerde tercih edilmişlerdir. 
Arabaların o dönem için en dikkat çeken 
yanı ise zırhlı olmalarıdır. Atatürk’ten sonra 
bu arabanın Celal Bayar döneminde de 
kullanıldığı bilinmektedir. Aynı Cadillac gibi bu 
arabalar da Anıtkabir’de sergilenmektedir.

MERCEDES  
Atatürk’ün arabaları dendiğinde akla 
Cadillac ve Lincoln arabaları gelir. Mercedes 
marka otomobili çok bilinmez. Atatürk’ün 
kullandığı bu otomobil, Mercedes’in Sindel-
fingen modelidir. Bu model yalnızca 1924 ile 
1929 yılları arasında üretilmiştir. Söz konu-
su otomobil, aynı zamanda Atatürk’ün ilk 
arabası olma özelliğine sahiptir. 

ATATÜRK’ÜN MOTOSİKLETİ 
Yine çok konuşulmayan ve bilinmey-
en bir başka araç da motosikletidir. 
1931 model olan motosiklet, kendisi-
ne 1934 yılında hediye edilmiştir. En 
önemli özelliği dünyadaki ilk motosik-
letlerden biri olmasıdır. Atatürk son 
yıllarında halk içinde dolaşmak için bu 
motosikleti kullanmıştır.
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D ünya çapında faaliyet gösteren Burson Marsteller halkla 
ilişkiler şirketi tarafından yapılan ve Twiplomacy adı veri-

len araştırmaya göre Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin devlet 
başkanları ve liderlerinin % 97’sinin sosyal medyada bir hesabı var. 
Araştırmaya göre devlet başkanları ve benzeri statüde bulunan 
devlet görevlilerinin % 97’sinin Twitter’da % 93’ünün ise Face-
book’ta hesabı var. 
BM’ye üye ülkeler arasında devlet liderlerinin sosyal medya 
hesabı olmayan sadece altı ülke bulunuyor. Bunlar ise Laos, 
Moritanya, Nikaragua, Kuzey Kore, Swaziland ve Türkmenistan. 
Bunun dışındaki bütün ülkelerin liderlerinin bir sosyal medya 
hesabı var. Hatta kapalı bir sistem olduğu için çok eleştirilen 

BURSON MARSTELLER TARAFINDAN 
YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE BİRLEŞMİŞ 

MİLLETLER ÜYESİ 193 ÜLKENİN DEVLET 
BAŞKANLARI VE LİDERLERİNİN % 97’SİNİN 

SOSYAL MEDYA HESABI BULUNUYOR. 

MUHABİR: CEMRE DİLEK

SOSYAL 
MEDYANIN 
'LİDERLERİ'

Çin’in Devlet Başkanının bile Twitter, Facebook ve YouTu-
be hesapları bulunuyor. Ayrıca birçok Çinli üst düzey yetkilinin 
de Twitter’da hesabı bulunuyor. 
Araştırmanın sonuçlarının ortaya çıkardığı bir gerçek dünya 
liderlerinin sosyal medyayı aktif olarak kullandığı. Çalışmalarını, 
gündelik yaşamdan özel kesitleri, bilinmeyenlerini ve faaliyetle-
rini sosyal medyada paylaşan liderlerin bu iş için ciddi bir mesai 
harcadıkları ve ekipler kurarak bu işleri takip ettikleri görülüyor. 
Sosyal medyayı etkin kullanan liderler listesinde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Trump, Obama gibi isimler yer alırken; Fransa Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron, Venezuella Lideri Maduro, Beyaz Saray 
ve ‘tcbestepe’ resmi hesapları da listede üst sıralarda yer alıyor. 
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ERDOĞAN                                                           
SOSYAL MEDYADA DA LİDER

Dünya çapında en çok takip edilen 
liderler arasında hiç şüphesiz Cumhur-
başkanı Erdoğan yer alıyor. Erdoğan’ın 
Twitter, Facebook ve Instagram hesa-
pları bulunuyor. 
Rakamlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Instagram hesabının dünya liderleri 
arasında ilk sıralarda yer aldığını göste-
riyor. Öte yandan Erdoğan’ın Instagram 
paylaşımları beğeni ve yorum sayısıyla 
dünyada en fazla etkileşim alanlar 
arasında da ikinci sırada. 
İstatistiklere göre Cumhurbaşkanı 
Erdoğan paylaşım başı ortalama 
141.454 beğeni ile dünyada en fazla 
beğeni alan ikinci lider. Paylaşım etki 
oranına bakıldığında ise 9.67 puan ile 
listenin birinci sırasına Erdoğan’ın hesabı 
yer alıyor. 
Araştırmanın bir diğer sonucu ise 
Periscope beğenilerini gösteriyor. 2018 
yılında Periscope üzerinden yapılan 
yayınları beğenenlerin sıralandığı listede 
birinci sırada 9,6 milyon beğeni ile resmi 
Başkanlık hesabı @tcbestepe yer alıyor. 
Listede ikinci sırada ise 5,8 milyon 
beğeni ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan 
bulunuyor.

Recep Tayyip ERDOĞAN
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SEÇİM BAŞARISININ                                         
SIRRI SOSYAL MEDYA

Twitter’da en çok takip edilen liderler sıra-
lamasına baktığımızda ise karşımıza ABD 
Başkanı Donald Trump çıkıyor. Trump en çok 
Twitter’da aktif. Neredeyse her gün yaptığı 
açıklamalarla gündeme gelen Trump’ın 52 
milyon takipçisi var. 
Sosyal medya konusunda Beyaz Saray’da 
iyi bir ekiple çalışan Trump’ın seçimlerdeki 
galibiyetinin sırrı da burada gizli. Trump, seçim 
kampanyaları boyunca sosyal medya ve dijital 
kanalları oldukça iyi kullanan 200 kişilik bir 
ekiple çalıştı. 
Bu ekibin büyük bir kısmı Trump’ın kampanya 
ofislerinde yer alırken, bir kısmı da Trump’la 
birlikte seçim gezilerinde hareket ediyordu. 
Ekibin başında 3 beyin insan bulunurken, 
stratejiler bu 3 kişi tarafından belirlenip, alt 
kadrolara sistematik bir şekilde aktarılıyordu. 
Trump’ın seçim kampanyasında her eyaletten 
sorumlu dijital kampanya sorumluları yer 
alırken, kampanyanın takibini yapan merkezi 
bir strateji ve ölçüm ekibi de mevcuttu. Bütün 
sosyal medya ve dijital kampanya stratejisini 
3 isim kurgulasa da Trump, Silikon Vadi-
si’nden destek almayı da ihmal etmedi. 
Başta Facebook, Instagram, Snapchat, You-
tube, Twitter olmak üzere hemen hemen 
bütün mecraları etkin kullanan Trump, 30 
milyon takipçi kitlesini etkileşime girdirerek 
bütün Amerikan seçmen kitlesine ulaştı. 
Trump’ın başkanlık seçimleri kampanyasında 
ilginç bir yöntem izlenmiş. Dijital ekip öncelikle 
hedef kitle olarak belirledikleri 10 bin kişiye 
ulaşmış. Bu 10 bin kişiye ulaşıp onların etki-
leşimini aldıklarında Trump’un mesajlarının 
viral olarak büyüdüğünü tespit etmişler. 
Dijital ekip takipçi kitlesini büyütüp kampanya 
için fon toplamak için de ayrı stratejiler kur-
gulamış. İnternet üzerinden toplanan fonların 
hemen hemen hepsi dijitale harcanmış. 
Trump seçimi kazanınca ekibin başındaki isim 
olan damadı Jared Kushner’a ve diğer dijital 
ekiplerine defalarca teşekkür etmişti. 

Donald TRUMP
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SOSYAL MEDYAYLA                                        
SEÇİM KAZANAN İLK LİDER

Obama, ana kampanyasını gençler üze-
rine kurguladığında, bu gençlere nasıl 
ulaşacağını çok iyi biliyordu. Gençler 
televizyon izlemiyor, gazete okumuyor, 
onun yerine sosyal ağlar üzerinden 
iletişimde bulunuyorlardı. 
Sosyal medyanın bilincinde olan Obama 
da bu gücü kullanıp çok iyi örgütleye-
rek dünyadaki en büyük sosyal medya 
başarısına imza attı ve kampanyanın 
sonunda Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı seçildi.
Sosyal medyanın etkisini ilk fark eden 
liderler olarak gösterilen Barack Obama, 
başkanlığından bugüne kadar sosyal 
ağları etkin şekilde kullanıyor. 

Barack OBAMA
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN                 
YOGA YAPTI

Sosyal medyayı aktif kullanan liderler-
den biri de Hindistan Devlet Başkanı 
Narendra Modi. Özellikle Twitter’da aktif 
olan Modi, takipçi sayısında liderler 
arasında üçüncü sırada yer alıyor. Twi-
tter’da “HumFitTohIndiaFit” etiketiyle 
başlatılan ve spor yapmayı teşvik eden 
fitness hareketine katılan Modi, esne-
me ve birtakım yoga hareketleri yaptığı 
videoyu yayınladı. Hindistan kriket 
takımı kaptanı Virat Kohli’nin meydan 
okuma teklifini kabul ederek kendi 
videosunu yayınlayan Modi, “İşte benim 
sabah egzersizlerim. Yoga dışında, Pan-
chtatvas’tan ya da doğanın - dünya, su, 
ateş, hava ve gökyüzü - 5 elementin-
den ilham alarak bir yolda yürüyorum. 
Bu son derece ferahlatıcı ve gençleşti-
rici. Aynı zamanda nefes egzersizleri de 
yapıyorum.” ifadelerine yer verdi. 
Modi’nin 2 dakikadan az süren videosu 
kısa sürede milyonlarca kişi tarafından 
görüntülendi.

Narendra MODİ
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VAAZLARINI SOSYAL MEDYA     
ÜZERİNDEN YAPIYOR 

Papa Francis papalık görevine seçilişinin 
üçüncü yılında sosyal medyaya hızlı 
bir giriş yaptı. 1.2 milyar nüfuslu katolik 
dünyasının lideri olan Papa’nın iyi bir 
sosyal medya kullanıcısı olduğu biliniyor. 
Pontifex kullanıcı isimli Twitter hesabı 
ile zaman zaman tweetler atan, attığı 
tweetler farklı dillere çevrilen Papaya ait 
birçok Twitter hesabı bulunuyor. Katolik 
dünyasının ruhani lideri Papa Fran-
cis’in Twitter’da 47,5 milyon takipçisi 
var. Papa, Instagram’a katılacağını da 
Twitter üzerinden duyurmuştu. Papa, 
sosyal ağa üye olur olmaz 1 saat içeris-
inde 100.000’den fazla takipçiye ulaştı. 
İnsanların Papa’dan istediği bir şey var o 
da Papa’nın selfie çekmesi. 
Papa Francis bir ilke de imza atarak 
WhatsApp üzerinden vaazlarını yayın-
lıyordu. Bunu genişleterek Facebook, 
Twitter ve Youtube’tan da mesajlar pay-
laşmaya başladı. Projenin koordinatörü 
Aziz Marco Sanavio, WhatsApp üzerin-
den bağlanan kullanıcıların yoğun ilgisiyle 
karşılaştıklarını ve sosyal medya üzerin-
den vaazlara devam edeceklerini kay-
detti. Sanavio, bu mesajları alan kişilerin 
bunları sosyal medyadaki arkadaşlarıyla 
paylaşmalarını istediklerini belirtti.

Papa FRANCIS



HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİ 
ÜRÜNLERİNİN YAYDIĞI ELEKTROMANYETİK SİNYALLER, 
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D ünya Sağlık Örgütü (WHO) evlerde kullanılan bazı elektrikli 
alet ve elektronik cihazların yüksek oranda radyasyon yay-

dığına dikkat çekiyor. 
Teknoloji çağında cep telefonları artık hayatımızın vazgeçilmezleri 
arasında. Adı ‘telefon’ ama işlevi sadece telefon olmayı çoktan geçti. 
Müzik dinlemek, video izlemek, mesajlaşmak, haber okumak, kalp atış 
hızını kontrol etmek gibi birçok işlevi var. Hatta neredeyse cep telefonu 
yolu tarif etmeden bir yerden bir yere gidemez hale geldik. Bu kadar 
faydası olan, hayatımızın önemli bir parçası haline gelen telefonların 
zararlarıyla ilgili her gün farklı haberler çıkıyor: Cep telefonu kanser 
yapıyor, beyne zarar veriyor, hatta kısırlık nedeni! 
Cep telefonları yaydıkları radyasyon nedeniyle elbette vücudumuzda 
olumsuz yan etkiler bırakıyor. Ancak neden olduğu iddia edilen kanser, 
kısırlık vs. gibi hastalıklarla ilgili ispatlanmış bir araştırma yok. Günah 
keçisi ‘cep telefonu’ ilan edilmiş olsa da evdeki diğer aletler hiç de masum 
değil. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünal, cep 
telefonu dışında evdeki birçok aletin radyasyon yaydığına dikkat çekiyor. 
Emre Ünal, “Cep telefonları radyasyon yayıyor, elbette vücudumuzda 

olumsuz yan etkiler yaratıyor. Ancak televizyon kumandası, buzdolabı 
kumandası ve mikrodalga fırında da aynı oranda tehlike var.” diyor. 

RADYASYONU AZALTMAK İÇİN ÖNLEM ALIN

Elektromanyetik alanların vücudumuz üzerindeki etkilerini azaltmak, 
çocuklarımızı korumak ve onlara daha doğal bir yaşama hakkı sağla-
mak için önlem alın. Elektrikli aletleri kendinizden mümkün olduğunca 
uzakta çalıştırın. Elektromanyetik etki mesafe ile hızla azalacaktır. 
Kullanmadığınız aletleri ya kapalı tutun ya da fişten çıkarın. “Stand 
by” (bekleme) konumunda kaldığı sürece elektromanyetik kirlilik 
yaratacaktır. Mikrodalga fırın çalışırken en az 1 metre uzakta durun. 
Gerekmedikçe kullanmayın. Televizyon ekranlarından (ön ve arkasın-
dan) en az 2 metre uzakta bulunun. Televizyon ve bilgisayar monitör-
lerinin elektromanyetik alanı daha büyüktür. Komşunuzda bu aletlerin 
nereye yerleştiğine dikkat edin. Çamaşır ve bulaşık makineleri çalışır-
ken yakınında bulunmayın. Elektrikli tıraş makinesini şarjlı kullanmayı 
tercih edin. Ekonomik (halojen ve floresan) lambaları kendinizden uzak-
ta tutun; gece lambası ve okuma lambası olarak kullanmayın.
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GOOGLE DRİVE OTOMATİK OLARAK BİR YILDAN UZUN SÜREDİR 
GÜNCELLENMEYEN SOHBET YEDEKLERİNİ SİLECEK. YANİ, 12 KASIM’DAN 
ÖNCE YEDEKLERİNİ GÜNCELLEMEYENLER VERİ KAYBINA UĞRAYACAK.

G oogle Play, WhatsApp verilerinizi depolamak için onlarca 
uygulama sunuyor. Fakat ne yazık ki hiçbiri tanınmış gelişti-

riciler tarafından yapılmamış ve birçoğu kök erişim izni gerektiriyor.

Kasım ayında WhatsApp ve Google, Android kullanıcılarının 
Google Drive’da depolanan eski WhatsApp sohbet yedekle-
rini silecek. Telefon belleğindeki sohbet geçmişi ve yedekler 
bundan etkilenmeyecek. Aynı zamanda yedekleri iCloud’da 
depolanan iOS kullanıcılarının da endişe etmesini gerektirecek 
bir durum yok. Yani güvendeler. Ancak, Google Drive otomatik 
olarak bir yıldan uzun süredir güncellenmeyen sohbet yedek-
lerini silecek. Yani, 12 Kasım’dan önce yedeklerini güncelleme-
yenler veri kaybına uğrayacak. 

Android için WhatsApp, sohbetlerinizi Google Drive’a ücret-
siz olarak yedekleyecek fakat bu, eski yedeklere zarar vere-
bilir. Kaspersky Lab uzmanları, WhatsApp’ın önde gelen 
hizmetlerinden olan uçtan uca şifrelenmiş mesajlara alışmış 
olan kullanıcıların WhatsApp mesajlarının bir kez uygulama-
dan ayrıldıktan sonra ister Drive’da depolansın ister başka 
bir yerde, artık bu özellik tarafından korunmayacağı konu-
sunda uyarıyor. Dolayısıyla bu durum güvenlik sorunlarına 
da neden olabilecek. 

Kaspersky Lab uzmanları buradan hareketle WhatsApp yedekleme-
lerinin güvenliği ve gizliliği ile ilgili bazı temel soruları yanıtladı:

GOOGLE NELERİ DEPOLUYOR?

Android için WhatsApp, verilerini Google Drive’a düzenli olarak 
yedekleyebilir. Bu kopyalar ayarlara bağlı olarak yalnızca metin veya 
metin, fotoğraf ve video olabilir. Bu yeni bir özellik değil, yedekle-
meler senelerdir bu şekilde çalışıyor. Google Drive’a yedekleme 
ayarlarınızın yapılandırılma durumunu kontrol etmek için Menü -> 
Ayarlar -> Sohbetler -> Yedekleme adımlarını takip edin. 

12 KASIM’DA GERÇEKLEŞECEK DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

Her dosya Google Drive’da belli bir alan kaplar ve kalan depolama 
kotanızı düşürür. Ancak, WhatsApp’in sahibi Facebook ve Google, 
WhatsApp yedeklemelerini kotaya tabi tutmama konusunda anlaştı. 
Böylece Google Drive’da daha fazla veri depolayabileceksiniz.

SİLİNME NEDİR?
Uzun zamandır Google Drive’a yedekleme yapmıyorsanız ve What-
sApp’ınızda otomatik yedekleme ayarı kapalıysa eski (bir yıldan daha 
fazla) kopyalarınız otomatik olarak silinir. Verilerinizin güvenliğini 
sağlamak için 12 Kasım’dan önce en az bir kez WhatsApp verilerinizi 
manuel olarak yedeklemelisiniz. 

SOHBET GEÇMİŞİ YEDEĞİ KAYBOLURSA NE OLUR?

WhatsApp’ı yeni bir telefona yüklediğinizde hala arkadaşlarınızla 
sohbet edebilirsiniz ve grup üyeliklerinizi kaybetmezsiniz fakat soh-
bet geçmişinizi göremezsiniz.

KARŞILAŞABİLECEK RİSKLER NELER?

Bazı riskler hep vardı ve olmaya da devam edecek. WhatsApp’te 
depolanan sohbetler şifrelenmiştir ve sadece sohbetteki kişiler 
tarafından okunabilir fakat Google sunucularındaki yedekler bu 
korumadan mahrum. Google Drive’da depolanan veriler ulaşı-
ma açıktır. Bu yüzden, bu tür bir yedekleme, gizliliğinize karşı 
olası bir tehdit oluşturur. 

SOHBETLERİNİ GOOGLE’DA YEDEKLEMEK İSTEMEYENLER 

WhatsApp telefonunuzun belleğini yedekleyebilir. Bu yedekler soh-
betlerinizi yeni bir telefona aktarmak için veya WhatsApp silinip 
tekrar yüklendiğinde geri yükleme yapmak için kullanılabilir. Fakat 
telefonunuzu kaybederseniz yedeğinizi de kaybedersiniz. Yani veri-
lerinizi manuel olarak hafıza kartınızdan (\sdcard\WhatsApp\) bir 
bilgisayara veya şifreli bulut hizmetine kopyalamanız gerekir.

DAHA KOLAY YOLLAR 

Google Play, WhatsApp verilerinizi depolamak için onlarca uygulama 
sunuyor. Fakat ne yazık ki hiçbiri tanınmış geliştiriciler tarafından yapıl-
mamış ve birçoğu kök erişim izni gerektiriyor. Bu uygulamaları yükle-
mek güvenli olmayabilir, hiç farkında olmadan yedekleme uygulaması 
gibi görünen fena bir Trojan virüsünü telefonunuza bulaştırabilirsiniz. 
En azından sadece yüksek puan almış ve sıklıkla indirilen uygulamaları 
yüklemenizi öneriyoruz. Ayrıca akıllı telefonunuzun kötü yazılımlardan 
korunmasına da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. 

WHATSAPP 
SOHBETLERİNİZİ YEDEKLERKEN 

TUZAĞA DÜŞMEYİN
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UZMANLAR KONUŞMA SORUNU YAŞAYAN 
ÇOCUKLARIN 3 KAT DAHA YOĞUN 
TEKNOLOJİYE MARUZ KALDIKLARINI 
VURGULUYOR.

T elefon, tablet ve televizyonun çocuğun dil gelişimi üzerinde 
çok önemli etkileri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sınırlı 

kullanım konusunda uyarıyor. Günlük kullanımın 45 dakika ile sınır-
landırılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, konuşma sorunu 
yaşayan çocukların 3 kat daha yoğun teknolojiye maruz kaldıklarını 
vurguluyor. Çocuğun anne ve babasıyla zaman geçirip oyun oyna-
ması, dil gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dil ve Konuşma 
Bozuklukları Uzmanı İbrahim Yaşa, bilgisayar, tablet, cep telefonu ve 
televizyon gibi teknoloji kullanımının geç konuşmaya sebep olduğunu, dil 
gelişiminde sorunlara ve konuşma bozukluklarına yol açtığını söylüyor.

İLETİŞİM SORUNU YAŞIYORLAR

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İbrahim Yaşa, geç konuşma ve dil 
gelişiminde sorun yaşayan çocukları değerlendirirken teknolojinin ailede 
kullanımını göz önünde bulundurduklarını belirterek, “Bu çocuklar neden 
konuşmuyor, neden bu dönemde bu çok yaygın ya da bu sorun neden 
çok fazla karşımıza çıkıyor? Biz çocukların dil ve konuşma becerilerini 
değerlendirirken şunu soruyoruz; yoğun tablet ya da televizyon veya 
telefon maruziyeti var mı? Yoğun miktarda bunlarla haşır neşir oluyor 
mu, gün içerisinde ne kadar süre bunlara maruz kalıyor?” diye konu-
şuyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın “Televizyon ucuz bakıcı” 

sözünü hatırlatan İbrahim Yaşa, “Ucuz bakıcıya emanet edilmiş çocuklar 
olarak adlandırılan, yoğun derecede tablet ve telefonla vakit geçiren 
çocukların karşımıza iletişim sorunları yaşayan bireyler olarak çıkma 
ihtimali yükseliyor.” uyarısında bulunuyor.

KONUŞMA SORUNUNDA 3 KAT FAZLA TEKNOLOJİ KULLANIMI

Danışanlarına ve normal gelişen çocuklara yönelik karşılaştırmalı bir 
çalışma yaptıklarını ifade eden İbrahim Yaşa, konuşma sorunu yaşayan 
çocukların 3 kat daha yoğun teknolojiye maruz kaldıklarını söylüyor. 
Yoğun derecede tablet, telefon kullanan, konuşma gecikmesi yaşayan 
ya da konuşmayan 3-4 yaşlarındaki çocukların telefon ve tablet kulla-
nım oranları ile ilgili çalışma yaptıklarını ifade eden Yaşa, “30 aileye, ‘çocu-
ğunuza günde ne kadar süreyle telefon ve tablet verdiniz, ekranda ne 
kadar zaman geçirdi?’ gibi sorular yönelttiğimiz bir anket uyguladık. Bir 
de aynı yaş döneminde olan, normal gelişen çocuklara bir anket uygu-
ladık. İki gruba baktığımızda konuşma gecikmesi nedeni ile başvuran 
ailelerin çocuklarında diğer gruba göre 3 kat daha yoğun telefon, tablet 
ve televizyon kullanımı olduğunu gördük.” diyor.

EN SAĞLIKLI İLETİŞİM KANALI; KONUŞMA

Ailelerin fazla teknoloji kullanımının zararlı olacağı konusunda çok fazla 
endişe taşımadıklarını oysa teknoloji kullanımında iletişimin oldukça 

“TABLET 
ÇOCUKLARI” 
GEÇ KONUŞUYOR
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sınırlı ilerlediğini ifade eden İbrahim Yaşa, şu açıklamaları yapıyor: “Aile-
ler şunu soruyor; ‘hocam orada bir konuşma var bir oyunla etkileşimi 
var. Neden iletişim gelişimini etkilesin ki? Benim arkadaşlarımla bulun-
duğum yemek ortamında yaptığımız sohbet çocuğu nasıl etkileyebilir? 
Çocuk neden bu ortamda bulunsun? Onun yerine kendini onu eğitici 
oyunu ile oynasın. Oradan belki bir şeyler öğrenir.’ Ben ailelere şunu 
söylüyorum; iletişim: Kaynak, alıcı, mesaj ve bir kanal üzerinden işle-
yen bir sistem. Ben kaynağım, karşımızdaki alıcı. Konuşma aracılığı ile 
bir mesaj yolluyorum. Karşı taraf da bana bir geri dönüş veriyor. Bu 
bir iletişim kanalı ve sağlıklı iletişim kanalı. Tablette durum şöyle geli-
şiyor; Çocuğunuz iletişim kanalı tablete dokunarak bir mesaj yolluyor 
dokunarak. Tablet ona bir geri bildirimde bulunuyor ama bu sözel bir 
geri bildirim değil. İletişim tek tarafa dönüyor ve beynin sağlıklı iletişim 
geliştirme paternini etkiliyor. Bu bağlamda çocuk, iletişim için konuşma 
yerine belki işaretleri kullanıyor ama konuşma gelişimi geri kalıyor. 
‘Anne gel’ diyeceğine el işareti yapıyor. Sonra ailelerden, ‘bizim çocuk 
neden konuşmuyor?’ şeklinde başvurular başlıyor. Yani teknoloji kulla-
nımı ile dil gelişimi arasında çok anlamlı düzeyde bir ilişki olduğunu düşü-
nüyorum. Yoğun derecede tablet, telefon ve televizyon maruziyetinin 
çocukların dil ve konuşmaları gelişimi açısından ve bunları da etkileyen 
zihinsel, bilişsel gelişimi açısından ciddi anlamda kendi akranlarından 
geri kalmasında önemli bir faktör oluşturduğunu düşünüyorum.”

GÜNDE 45 DAKİKAYLA SINIRLI OLMALI
Çocukların teknoloji kullanımı konusunda ailelerin mutlaka 
sınırlama getirmesi gerektiğini ifade eden İbrahim Yaşa, anne 
ve babalara şu önemli tavsiyelerde bulunuyor: “Günde mak-
simum 45 dakika bir oyun zamanı olabilir ya da televizyonda, 
tablette zaman geçiriyor olabilir ama bu süre uzuyorsa yani 
45 dakikanın üzerine çıkılıyorsa hem çocukla geçirilen kaliteli 
zamandan hem de çocuğun iletişim gelişimi açısından şüphe-
lenilmesi gerekir. Burada ebeveynler de kendilerini sorgulamalı. 
Tabii bu şu anlama da gelmiyor; hiç vermeyelim uzak büyüsün-
ler. Tabi ki teknoloji onların gelişimine katkı sağlayabilir ama bir 
ölçüde katkı sağlayabilir. Bir ölçüyü geçtikten sonra artık ciddi 
anlamda zarar vermeye başlıyor.”

ONLARLA OYUN OYNAYIN!
“Anne ve babalar çocuklarını sadece yemek yedirerek büyüteme-
yeceklerini, onları doğru saatte uyutarak geliştiremeyeceklerinin 
farkına varmalı. Çocukla beraber oyun oynamanın iletişim ve dil 
gelişimini destekleyeceğini akıllarından çıkarmalılar. Oyun oynamak 
için evde uygun ortamlar oluşturmaları çok önemli. Dilsel gelişim 
açısından anne ve baba çocukla doğru bir şekilde ilgilenirse çocu-
ğun konuşma gelişiminde önemli bir destek olabilirler.”
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D eloitte Tür-
kiye, ‘Tek-

noloji Sektöründe 
Kadın: Türkiye’de kadın-
ları teknoloji sektörüne 
çekmek ve kariyer yolunda 
desteklemek’ temalı raporunu 
yayınladı. Çalışma; otomotiv, 
finans ve enerji sektörlerinde 
kadının rolüne ışık tutan serinin 
dördüncüsü olma özelliğini taşıyor. 
TÜBİSAD işbirliği ile yapılan çalışma-
ya, teknoloji sektöründen toplam 486 
beyaz yakalı kadın çalışan katıldı. 
Rapora göre, ‘Eğer sektör değiştirecek olsaydı-
nız, nereye giderdiniz?’, sorusuna verilen yanıtla-
rın başında bilgi teknolojileri, medya ve eğitim sektör-
leri geliyor. Öte yandan sektörden ayrılış sebeplerinin en önemlile-
rinden biri kariyer yolunda ilerleme fırsatlarının ve terfi olanaklarının 
az olması olarak ortaya çıkıyor. Bunu, terfi konusunda ortaya çıkan 
rakamlar da destekliyor. Son şirketinde 5 yıla kadar deneyimi olan-
ların oranı (%18’i 1 yıldan az çalışan oranı olmak üzere) %59 olmasına 
rağmen, son şirketinde hiç terfi alamayanların oranı %52 ve bir defa 
terfi alanların oranı ise %21.

KADINLARIN TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ YERİNİ 
İNCELEYEN YENİ ARAŞTIRMAYA GÖRE KADINLARIN 
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEN MEMNUNİYET 
ORANI DİĞER SEKTÖRLERİN DE ÜZERİNDE, %85 
SEVİYESİNDE. 
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KADINLAR 
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEN 
MEMNUN ANCAK LİDERLİK
YOLUNDA ENGELLER VAR
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HER İKİ KADINDAN BİRİNİN HEDEFİ ÜST DÜZEY 
YÖNETİCİLİK 

Türkiye’de teknoloji sektöründe kadınların %53’ü üst seviye 
yönetici olmayı hedefliyor. %19’luk kısmı orta seviye yöneti-
ciliği hedeflerken, %10’u bağımsız (freelance) çalışma ve %8’i 
girişimcilik hedefine sahip. Sektörde çalışan her on kadından 
sekizi, hedefine ulaşmak için önünde açık bir yol görüyor. Bu 
açıdan diğer sektörlere nazaran en iyimser kadın çalışanlar 
teknoloji sektöründen çıkıyor. 

KIZINI DA SEKTÖRE YÖNLENDİRECEKLERİN ORANI %92

Kadınların %92’si, kendi kızını ya da ailesinden başka bir 
kız öğrenciyi teknoloji sektöründe çalışmak üzere teşvik 
edeceğini söylüyor. Kadın çalışanların %75’i, kadınların 
sektöre çekilebilmesi için onlara rol model olabilecek 
kadın liderlerin görünürlüğünün artması gerektiğini 
düşünüyor. Bu amaçla yapılması gerekenlerin arasında 
ayrıca lise ve üniversiteli genç kadınlara yönelik prog-
ramların düzenlenmesi (%50), esnek ve evden/uzak-
tan çalışma olanaklarının arttırılması (%45), mentorluk 
programlarının hayata geçirilmesi (%35) ve tanımlan-
mış kariyer ilerleme adımları (%31) yer alıyor. 

KADINLAR FAYDA SAĞLIYOR

Cinsiyet dengesi oluşturulmuş bir yönetim ekibi 
kadınların %73’ü için dengeli kurumsal yönetim, 
%71’i için karar alma sürecinde farklı perspektifler 
ve %51’i için ticari kazanç ve finansal performans 
artışı anlamına geliyor. Kadınların %30’u çalıştık-
ları şirketlerin bünyelerindeki kadın istihdamını 
artırmak için özel programlar uygulamadığını, 
%30’u ise uyguladığını belirtiyor. Kadınlar kendi 
şirketlerine kadın konusunda tam not vermese 
de düşük not da vermiyor. Zayıf ve çok zayıf 
seçenekleri diğer sektörlerde yapılan Deloitte 
çalışmaları arasında en düşük oranda seçilmiş 
durumda… Katılımcıların %64’ü genel anlamda 
sektörde de olumlu değişimler olduğunu düşünüyor 
ve böyle düşünenlerin %50’si de teknoloji sektöründe 
kadın çalışan ve lider sayısının arttığını düşünüyor.

ÇALIŞAN KADINLAR: TEMSİL ORANIMIZ DÜŞÜK AMA 
DİĞER SEKTÖRLERE ORANLA DAHA YÜKSEK

Kadınlar, Türkiye’de teknoloji sektöründe yetersiz 
temsil edildiklerini düşünüyorlar. Yine de Türkiye’de 
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Teknoloji sektöründe çalışan 
kadınların %51’i, kadın ve 
erkeklere ödenen ücretlerde 
eşitsizlik ile performans 
değerlendirmelerinde 
adaletsizlik olmadığını 
düşünüyor.



sektörü en kötü üç sektör arasında yer alıyor. Son yıllarda 
önemli bir artış olsa da kadın lider oranı ise %20’nin altında bir 
oran ile en alt sıralarda bulunuyor.
Çalışmada yer alan katılımcıların tamamı kadın liderler ve 
erkek liderlerin farklı özellikler sergilediklerini düşünüyor. 
Kadın liderlerin, etkileme becerisi ve ikna kabiliyeti, organi-
zasyon becerisi, yönetim alanındaki bilgi birikimleri ile öne 
çıktıkları düşünülürken; erkek liderlerin teknik beceriler, 
sektör bilgisi ve yönetim alanındaki bilgileriyle sektörde 
başarılı oldukları düşünülüyor. 
Kadın çalışanların %54’ü, erkeklerin bilgisayar ve teknoloji 
konusunda kadınlardan daha avantajlı olduğunu düşünüyor. 
Toplumun, kadın ve teknoloji imajlarını birbiriyle bağdaştır-
madığını düşündüğünü söyleyen kadın çalışanların oranı ise 
%76 gibi yüksek seviyelerde. 

HER İKİ KADINDAN BİRİ MENTORLUĞU ÖNEMSİYOR 

Kadınlar, mentorluğu önemsediklerini belirtirken, bunun 
yeterli değeri görmeyen bir konu olduğunu da düşünüyor-
lar. Her iki kadından biri kariyer gelişiminde yardımcı olan 
bir mentoru olduğunu dile getirirken; mentoru olan kadın 
çalışanların %93’ü, doğrudan ya da dolaylı bunun olumlu 
etkisini gördüğünü düşünüyor. Aynı şekilde neredeyse her 
iki kadından biri (%52), şu an başka birine mentorluk yaptı-
ğını ifade ediyor.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMANIN AİLEVİ YÜKÜM-
LÜLÜKLERE NEGATİF ETKİSİ AZ

Teknoloji sektöründe çalışan kadınların %51’i, kadın ve 
erkeklere ödenen ücretlerde eşitsizlik ile performans değer-
lendirmelerinde adaletsizlik olmadığını düşünüyor. Ancak 
öte taraftan ücret eşitsizliği olduğunu düşünen kadınların 
tamamı ise sektördeki erkek çalışanların daha fazla kazan-
dığını düşünüyor. Ücret ve performans adaletsizliklerinin 
nedeni olarak %55 ile toplumsal cinsiyet normlarının içsel-
leştirilememesi, %51 ile sektörün daha çok erkek çalışan 
tercih etmesi ve %49 oranında sektörün erkek egemen bir 
sektör olması gösteriliyor. 
Teknoloji sektöründe çalışan kadınlar, sektörlerinin ailevi 
yükümlülükler konusunda anlayışlı (%33) ya da herhangi bir 
etkiye sahip olmadığını (%45) düşünüyor. Kadınların sadece 
%29’u, ailevi yükümlüklerini yerine getirirken kariyerlerinin 
olumsuz etkilendiğini düşünüyor.

SEKTÖRDEKİ KADIN DAYANIŞMASI GELİŞİME AÇIK
Araştırmanın değindiği bir diğer önemli konuda sektör içeri-
sindeki kadın platformları… Kadınların %84’ü, şirket içi kadın 
platformu ya da destek grubu olmadığını söylerken; sektörün 
tamamına hitap eden kadın platformu ya da gruplarına önemli 
ölçüde ya da sınırlı dahil olanların oranı sırasıyla %3 ve %20 gibi 
düşük seviyelerde karşımıza çıkıyor. Olumlu gelişmeler olduğu-
nu belirtenlerin %50’sine göre sektörde kadın istihdamı artıyor. 
Kadınların belirttikleri olumlu gelişmeler içinde doğum izni, 
esnek ve yarı zamanlı çalışma gibi yasal düzenlemeler dikkat 
çekici olumlu adımlar olarak öne çıkıyor.
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Teknoloji camiasına emek veren 
her iki kadından biri yönetici olmayı 
hedeflerken, her 10 kadından 8’i 
ise bu yolda önünü açık görüyor. 
Kendi kızını da teknoloji sektörüne 
yönlendirecek kadınların oranı ise 
%92 seviyesinde.   

otomotiv, finans ve enerji sektörleriyle karşılaştırıldığında 
genel ortalama %43 iken teknoloji sektöründe kadın çalışan 
oranı %67 seviyesine çıkıyor. Bu oran her ne kadar kadınlar 
açısından memnuniyetsizlik yaratsa da global oranlarla karşı-
laştırıldığında durumun son derece iyi olduğu gözlemleniyor. 
Öyle ki, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Uçurumu 
(WEF, The Global Gender Gap Report 2017) raporuna göre 
bilgi teknolojileri alt sektörü kadın istihdamı konusunda uçu-
rumun en büyük olduğu sektörler arasında. Örneğin, %27 
kadın çalışan oranı ile dünyada yazılım ve bilişim teknolojileri 



MUHABİR: ERTUĞRUL ARSLAN
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RENAULT, EN YENİ VE UYGUN FİYATLI OTOMOBİLİNİ TANITTI. 
K-EZ. ADI VERİLEN ARAÇ ÖNCE ÇİN’DE ARDINDAN DA 
AVRUPA PAZARLARINDA SATILMAYA BAŞLANACAK.

RENAULT’DAN 
UCUZ ELEKTRİKLİ 
ARAÇ ATAĞI
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fiyatlı elektrikli otomobil atağına başlıyor. Grubu Başkan ve CEO’su 
Carlos Ghosn, “Drive the Future” stratejik planı çerçevesinde Renault ürün 
gamının elektrikli otomobil teknolojisinin devamı olan iki adımı açıkladı. Çin’de 
elektrikli otomobil satışlarının geçen yıl, bir önceki yıla göre %20 arttığını 
belirten Carlos Ghosn, “Nissan ve Çinli ortağımız Dongfeng Motor Groupe ile 
beraber 2019 yılında A segmenti SUV bir otomobil satışa sunacağız: K-EZ. 
Kalabalık şehirler için planlandı ve yüzde 100 elektrikli bir model. 250 km’lik 
menzile sahip. İster evde ister hızlı noktalarda şarj edilebiliyor. En ulaşılabilir 
elektrikli araç olacak. K-EZ’yi Çin’den sonra diğer pazarlar ve Avrupa’da da 
satmayı planlıyoruz.” açıklamasını yaptı.

HİBRİTLER DE GELİYOR

2025 yılında dünya nüfusunun 10 milyarı bulacağını ve bu nüfusun 
3’te 2’sinin şehirlerde yaşayacağını öngördüklerini belirtin Başkan 

Carlos Ghosn, “Mobility artık değişmeli. Renault Grubu olarak 
bizim de geleceğimiz yüzde 100 elektrikli, şarj edilebilir 

hibrit ve hibrit araçlardan oluşacak. 10 yıldır elektrikli 
üretiyoruz ve pazar lideriyiz. Avrupa’da satılan her 3 

elektrikliden 1’i bize ait.” dedi. Renault-Nissan ortaklık 
stratejisinde 2022 yılında Çin’de 9 yeni elektrikli oto-
mobil sunmayı ve yılda 550 bin araç üretmeyi planla-
dıklarını belirten CEO Carlos Ghosn, “Ayrıca markanın 
en çok tercih edilen modelleri olan Clio, Captur ve 
Megane da 2020 yılına kadar hibrit ve şarj edilebilir 

hibrit versiyonlarına kavuşacak.” diye konuştu. 

AKILLI ROBOT OTOMOBİLLER

Öte yandan Paris Otomobil Fuarı’nda da sergilenen 
sürücüsüz robot araçlardan da bahseden Carlos 
Ghosn, AEX (Augmented Editorial Experience) aracı-
lığıyla geleceğe yönelik dijital deneyim vizyonunu da 

paylaştı. İnternet bağlantılı sürücüsüz otonom 
otomobillerde kullanıcılar yolda vakitlerini 

değerlendirmek istediklerinde “Premium 
editoryal bir içerikle” sunulacak diyen  Car-

los Ghosn, “Aracın içinde geniş bir kapsül 
bünyesinde 222 derece panoramik ekranla 

araçla iletişime de olanak sağlayan interaktif ve kişi-
selleştirilmiş içerik biçimiyle çözüyoruz.” dedi.
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BMW 3 Serisi’nin 7’nci neslini temsil eden, G20 gövde kodlu 
Yeni BMW 3 Serisi, önemli ölçüde geliştirilen sportif beceri-
lerinden, yeni tasarım diline, sürücü destek sistemlerinden 
uzaktan kontrol ve bağlantı teknolojilerine kadar benzersiz 
yenilikleriyle 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımını 
gerçekleştirdi. 2019 Mart ayı itibariyle pazara sunulacak olan 
Yeni BMW 3 Serisi, tekerleklerinin genişleyen iz açıklığı, azalan 
ağırlığı, daha da aşağı çekilen ağırlık merkezi  ile segmentin-
deki en sportif sürüş hissini sunmaya devam edecek. Araç, 
2019’un ikinci çeyreğinde Türkiye’de yollarla buluşacak.

BMW 3 
SERİSİ 

6 MOTORLA 
GELECEK

Mercedes’in zamana meydan okuyan ikonik modeli G-Serisi, 
aralıksız üretimindeki 39 yılın ardından yaşadığı en büyük 
değişim sonrasında Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı. 
Yeni Mercedes-Benz G-Serisi, ilk aşamada iki farklı benzinli 
motor seçeneği ile satışa sunulurken, 2019’da G 350 d motor 
seçeneği ile de satışa sunulmaya başlanacak. 422 beygirlik 
3.9 lt V8 motorlu G 500 1.5 milyon TL fiyatla satılırken, 585 
beygirlik motorlu AMG G 63’ün fiyatıysa 2.94 milyon TL’ye 
kadar yükseliyor. Yeni G-Serisi, gelişmiş sürüş yardım sis-
temleri, deri döşemeleriyle kaliteli iç mekân ve yeni yürüyen 
aksam olmak üzere oldukça kapsamlı bir donanım sunuyor.

ALMAN 
ARAZİ 

EFSANESİ 
TÜRKİYE 

YOLLARINDA
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Üçüncü nesliyle Volkswagen tarihinin en önemli ürün ve 
teknoloji hamlesi olarak nitelendirilen Yeni Touareg, Euro 
NCAP tarafından gerçekleştirilen güvenlik testlerinden 5 
yıldız almayı başardı. Euro NCAP testler sonrası yayınladığı 
raporlarda, Yeni Touareg’in en etkileyici özelliklerini, optimize 
edilmiş gövde yapısı, aktif gergi sistemine sahip emniyet 
kemerleri, hava yastıkları ve yenilikçi sürüş destek sistemle-
rinden oluşan kapsamlı güvenlik öğeleri olarak sıraladı. Araç, 
yetişkin yolcu güvenliğinde yüzde 89 ile derecelendirildi.

Volvo Cars, V60 orta boy estate modelinin yeni Cross 
Country versiyonunu tanıttı. Dayanıklı V60 Cross Country, 
şirketin son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşümü destekleyen 
yeni Volvo modelleri serisine yapılan son yenilik oldu. Oto-
mobilin off-road yeteneğini artıran, özel olarak geliştirilmiş 
bir Cross Country şasi ve süspansiyon sayesinde, V60 Cross 
Country’nin yerden yüksekliği standart V60’a göre 75 mm. 
daha yüksek. Yeni V60 Cross Country’nin, T5 AWD benzinli 
ve D4 AWD dizel motor seçenekleri yer alıyor. İlerleyen 
dönemde ise hafif hibrit ve elektrikli (plug-in) seçenekleri de 
yer alıyor olacak.

İSVEÇ 
TARZI 

ŞIK AİLE 
OTOMOBİLİ

YENİ VW 
TOUAREG’E 

ÇARPIŞMADAN
 BEŞ YILDIZ
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Mobilite ürün ve hizmet platformu CDMMobil bünyesin-
de üretilen yüzde 100 elektrikli ve yüzde 100 yerli TRAG-
GER markalı araçlar İstanbul Airshow 2018’de boy gösterdi. 
Tasarımından elektrik ekipmanlarına kadar yerli olan aracın 
üretimi Bursa’da gerçekleştiriliyor. Havaalanları, fabrikalar, 
hastaneler, turizm alanları ve lojistik alanlar gibi noktalarda 
kullanılmak üzere geliştirilen aracın 7,4 kW’lik motoru ile tek 
şarjda 6 saat hizmet verebilen TRAGGER’in 700 kg yük taşı-
ma ve 2 ton çekme kapasitesi bulunuyor.

YÜZDE 
100 YERLİ 

YÜZDE 100 
ELEKTRİKLİ 

‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks’ın yeni 
çekicisi F-MAX pazara sunuldu. Yeni F-MAX’in 2,5 metre geniş-
liğindeki kabini sürücülere konfor ve ferahlığı bir arada sunuyor. 
Araçta güçlü ve verimli 12.7L E6D Ecotorq motor görev yapıyor. 
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Türkiye’de 
sıfırdan geliştirip ürettiğimiz yeni çekicimizin dünya tanıtımını, 
geçen ay Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda gerçekleş-
tirdik. Alt yapımız ve global yapılanmamız, F-MAX’in uluslararası 
pazarlara yeni bir oyuncu olarak girmesi için hazır.” dedi.

YILIN 
KAMYONU 

FORD F-MAX 
YOLLARA 

ÇIKTI
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Türkiye İhracatçılar Meclisi, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracat-
çıları Birliği ve Shell Türkiye iş birliğiyle dördüncü kez düzenlenen 
‘Shell Eco-marathon Türkiye’ yarışması, İstanbul’da yapıldı. 19’u 
üniversite, 4’ü lise olmak üzere toplam 23 takımdan 350 öğrenci, 
yarışmada kendi tasarladığı ve alternatif enerji kaynaklarıyla çalı-
şan araçlar ile mücadele etti. Türk takımlarının yanı sıra yarışma 
Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, İsveç ve Tunus’dan öğrencilere 
de ev sahipliği yaptı. Uludağ Üniversitesi öğrencileri, ‘Barbaros’ 
isimli araçlarıyla hidrojen kategorisinde Avrupa’da birinci oldu.

Nissan, Hannover’da Navara Dark Sky Concept mobil gözlem 
evi aracını tanıttı. Nissan’ın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) işbirliği 
ile İngiltere’de geliştirilen konsept aracı mobil astronomi labo-
ratuvarı olarak tasarlanırken, özel olarak geliştirilen römork 
dünyanın önde gelen gözlem evi teleskobuna ev sahipliği 
yapıyor. Nissan Navara Dark Sky Concept’e bağlı römork 
dünyanın en güçlü teleskobu PlaneWave’e ev sahipliği yapı-
yor. Gelişmiş Nissan Intelligent Mobility teknolojileri teles-
kobun ideal gözlem ortamı için en uzak noktalara güvenle 
ulaşmasını sağlıyor. 

GÖREVİ
 TELESKOPU

 UZAKLARA
 TAŞIMAK 

HİDROJENLİ
 ‘BARBAROS’ 

AVRUPA
 BİRİNCİSİ

 OLDU
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TÜRKİYE’NİN ÇINAR KURUMU POSTA VE 
TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ (PTT 

A.Ş.) 178’İNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ 
KUTLUYOR.

PTT 
178. YAŞINI 
KUTLUYOR
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sundaki bu projede inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temel alınmak-
ta, çağın dinamikleri gözetilerek birbiri ardına atılımlar gerçekleşti-
rilmektedir. Her biri tarihî nitelikteki bu atılımlarla birlikte Şirketimiz 
büyümekte, gelişmekte ve gücüne güç katmaktadır.” dedi.

KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE ÖZEL ETKİNLİKLER

PTT A.Ş. günümüzde yaklaşık 42 bin personel, 5 binin üzerinde işye-
ri, 3 bini aşkın Pttmatik, 158 Mobil PTT ve 9 binden fazla dağıtım aracı 
ile hizmet veriyor. Şirket’in e-ticaret platformu ePttAVM.com, 2,5 
milyondan fazla kayıtlı üye, 7,5 milyonu aşkın ürün ve 5 binden fazla 
tedarikçi ile sektöründe güçlü bir konumda bulunuyor.

TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR ŞİRKET

PttAVM.com’un ürün havuzundan beslenen ve KOBİ’ler ile ulusal 
markalara dünyaya açılma imkanı veren www.ready2sale.com plat-
formu ise ülke olarak e-ihracat hedeflerine ulaşılmasına önemli katkı 
sunuyor. Türkiye’nin dijital dönüşümde öncü kurumlarından PTT 
A.Ş., teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir şirket 
olarak inovatif ürün ve hizmetleriyle de dikkat çekiyor. Kargomat 
7/24 ile evde veya işyerinde kargo bekleme zorunluluğunu orta-
dan kaldıran PTT A.Ş., yakın zamanda drone ile teslimat projesini de 
hayata geçirmeye hazırlanıyor.

O smanlı İmparatorluğu’nun 23 Ekim 1840 tarihinde Posta 
Nezareti’ni kurmasıyla temelleri atılan Posta ve Telgraf Teşki-

latı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), bugün posta, kargo, lojistik, e-ticaret, 
bankacılık ve sigortacılık alanlarındaki çağdaş, yaygın, kaliteli ve 
güvenilir hizmetleriyle hem yurt içinde hem yurt dışında başarılara 
imza atıyor.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta 
Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, Şirket’in 178’inci kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yerli ve millî kuruluşu-
muz PTT, 178 yıldır ülkemizin ve milletimizin hizmetindedir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun modern, sistematik ve etkin bir posta sistemi 
oluşturmak için 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti’ni kurması 
ile temelleri atılan Şirketimiz, iki asra yaklaşan köklü geçmişinde 
olduğu gibi bugün de ülkemizin övünç kaynakları arasındadır. Uzun 
yıllar boyunca posta ve haberleşme alanlarındaki faaliyetleriyle son 
derece önemli işlevler üstlenen PTT, günümüzde ise ürün ve hizmet 
çeşitliliği, yaygın erişim ağı, milletimiz nezdindeki güvenilirliği, yenilikçi 
bakış açısı, kaliteli iş ve işlemleriyle hem ulusal hem uluslararası alan-
da takdir görmektedir.” dedi.
Genel Müdür Kenan Bozgeyik, içinde bulunulan teknoloji çağındaki 
gelişmelerin PTT A.Ş.’nin ürün ve hizmetlerine başarılı bir şekilde 
yansıtıldığını belirterek, “Şirketimiz, müşteri memnuniyetini en üst 
seviyeye çıkarma, insanımızın refah ve mutluluğunu artırma, ülke 
ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini sürdürmekte-
dir.” ifadelerini kullandı. 
Hep daha iyiyi hedefleyerek çalışmalarını yürüten PTT A.Ş.’nin büyük 
bir değişim ve dönüşüm projesine imza attığını kaydeden Genel 
Müdür Bozgeyik, “PTT’yi bir dünya markası yapma hedefi doğrultu-
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P TT A.Ş. Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: 
Her biri tarihî nitelikteki bu atılımlarla 
birlikte Şirketimiz büyümekte, 
gelişmekte ve gücüne güç katmaktadır.”



DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANLARINDAN BİRİ OLARAK TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMUNU 
DAHA DA GÜÇLENDİRECEK OLAN İSTANBUL HAVALİMANI, AKILLI TEKNOLOJİLERE UYGUN, 
YENİLİKÇİ VE GÜÇLÜ BİLİŞİM ALTYAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR. 

İ stanbul Yeni Havalimanı’nın uçtan uca teknolojik alt yapısını 
ören Netaş sayesinde yolcuların pasaport, gümrük noktaları 

ile check-in kontuarlarında bekleme süreleri azalacak, 55 bin 
kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak. 
İstanbul Yeni Havalimanı, geniş kablosuz erişim ağı ile Türkiye 
rekorunu da kırmış oldu.

Türkiye’yi ulaşım ağında dünyanın en önemli merkezlerden 
biri haline getirecek olan İstanbul Yeni Havalimanı, yenilikçi 
ve akıllı teknolojilere uygun altyapısıyla ön plana çıkıyor.  
Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Mimarı Netaş’ın iletişim teknolo-
jilerindeki 50 yılı aşkın birikimiyle kurduğu teknolojik altyapı 
sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda 55 bin kişiye eş 
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İSTANBUL 
HAVALİMANI 
NETAŞ’IN TEKNOLOJİ 
ALTYAPISI ÜZERİNDEN
YÜKSELİYOR



zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak. Böy-
lece, pasaport, gümrük noktaları ile check-in kontuarlarında 
bekleme süreleri azaltılabilecek. 

“BÖLGEDE REFERANS PROJEMİZ OLACAK”

Cumhuriyetin 95’inci yılının, Türkiye’yi uluslararası alanda 
yeni bir zirveye taşıyacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
açılışı ile kutlandığını söyleyen Netaş CEO’su C. Müjdat 
Altay, “İstanbul Yeni Havalimanı, sadece Türkiye’nin strate-
jik konumunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda 

ülkemizin dijital dönüşümü için de önemli bir eşik olacak. Biz 
de Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Mimarı Netaş olarak mühen-
dislerimizle birlikte küresel ölçekteki bu projede kritik bir rol 
üstlendik ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın teknolojik altyapısını 
ördük. Ülkemizin telekomünikasyon altyapısını kendi imkân-
larıyla kurabilmesi hedefiyle kurulan şirketimiz, bu görevi 
yerine getirerek başarısını bir kez daha kanıtladı. Sadece 
ülkemizin değil, bölgemizin de lider sistem entegratörü 
olma amacıyla, edindiğimiz bu deneyim, bölgemizin dijital 
dönüşümünde oynadığımız kilit rolde bize önemli referans 
sağlayacak.” dedi.

TÜRKİYE’NİN “AĞ REKORU” KIRILDI

Netaş, İstanbul Yeni Havalimanı’nda iki ana projeyi hayata 
geçirdi. İlk projede, havalimanının tüm kablolu ve kablosuz 
alan ağlarını kuran Netaş, bu ağ üzerindeki 5 bine yakın 
erişim noktasıyla yeni bir Türkiye rekoruna imza attı. Netaş, 
kurduğu geniş kablosuz erişim ağı sayesinde yolculara 
otoparka girdikleri andan, uçakları kalkana kadar kesintisiz, 
yüksek hızlı ve güvenli internet hizmeti sağlayacak. Güvenlik, 
gümrük noktaları, duty-free mağazaları da dâhil olmak üzere 
havaalanı içerisindeki tüm işletmeler de söz konusu iletişim 
altyapısı üzerinden hizmet verecek. Otopark hizmetlerin-
den bilet satış hizmetlerine tüm bu işletmelerden alınan 
hizmetlerin çevrimiçi altyapısını Netaş sunmuş olacak. 
İkinci projeyle ise Netaş, havalimanının veri merkezi bulut 
otomasyon sistemini kurdu. Uçağın hangi kapıdan kalkacağı, 
değişiklik olup olmadığı, uçağın nereye yanaşacağını belirley-
en alan yönetim sistemi, santral sistemi, yolcuların en etkin 
şekilde hizmet almasını sağlayacak yolcu yönetim sistemi, 
otopark yönetimi, özel kampanya ve ayrıcalıklar sunan sada-
kat sistemi söz konusu yapı üzerinde işleyecek. 
7/24 izleme hizmeti sunacak olan Netaş, kurduğu sistemle-
rin işletme, bakım ve onarımını da beş yıl süreyle gerçekleş-
tirecek. Bununla birlikte Netaş, İstanbul Yeni Havalimanı için 
inşa edilecek dünyanın en büyük havalimanı otelinin bilişim 
altyapısını kurmayı da üstlendi.
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Netaş CEO’su Cemil Müjdat Altay



SE
K

TÖ
R

D
EN

62  bağlantı noktası  KASIM 2018

SE
K

TÖ
R

D
EN

Türk Telekom International Genel 
Müdürü Mehmet C. Toros



TÜRK TELEKOM VE TURKCELL, ‘ULUSLARARASI 
OPERATÖRLER MÜŞTERİ ETKİNLİĞİ’NDE, 
40 ÜLKEDEN 120 ŞİRKETİN ÜST DÜZEY 
YÖNETİCİSİNİ ANTALYA’DA AĞIRLADI.
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T ürk Telekom International Genel Müdürü Mehmet C. Toros: 
“Türkiye’yi geleceğe bağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız 

kesmeden sürdüreceğiz.”
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan: “İpek yolunu fiber 
yoluna çevirmek kararlılığımızı sürdürüyoruz.”
Türkiye telekomünikasyon sektörünün iki büyük şirketi Türk 
Telekom International ve Turkcell Superonline, Türkiye’yi dijital 
üs yapmak yolunda önemli bir etkinliğe imza attı. 40 ülkeden 
120 şirket ve bu şirketlerin 300’e yakın yöneticisinin bir araya 
geldiği etkinliğe; Nahçivan Özerk Cumhuriyeti İletişim ve Tekno-
loji Bakanı Rövşen Memedov da katıldı.
Telekom sektörünün dünya devlerini Antalya’da buluşturan 
etkinlik Avrupa, Asya ve Amerika’dan 120 şirketi bir araya geti-
rerek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’yi bölgede dijital üs 
haline getirme, İstanbul’u bölgenin teknoloji merkezi yapma 
stratejilerine katkı sağlamak üzere düzenlenen etkinlikte, 2019 
ve sonrası projeleri masaya yatırılırken sektöre katkı sağlayacak 
yeni iş birliği fırsatları da değerlendirildi.
Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet C. Toros 
konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin stratejik konumu-
nun da avantajıyla, Türk Telekom International olarak 17 ülkede 
sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle üç kıtada büyümeye devam 
ediyoruz. Devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’yi 
geleceğe bağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdüreceğiz. Sektöre ilham verecek böylesine önemli bir etkin-
liği Turkcell iş birliği ile gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz.”

“GÜÇLERİMİZİ, TÜRKİYE’Yİ DİJİTAL ÜS YAPMAK İÇİN BİRLEŞTİRDİK”

Dünya telekom sektörünün kritik öneme sahip oyuncularını Tür-
kiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Turkcell 
Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ise şunları söyledi: “İpek yolu-
nu fiber yoluna çevirmek kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün Türk 
Telekom’la birlikte, Türkiye’yi bölgenin veri üssü ve internetin mer-
kezi olması için güçlerimizi birleştirdik. Etkinlikte, sektörümüzün 
dünya devlerine ‘Turkcell, Dünyanın ilk dijital operatörü’ dedik. Bunu 
da gururla söyledik. Dünyada teknolojiye yön veren şirketleri, Türk 
Telekom ile ikinci kez birlikte ağırlamaktan mutluyuz.”

TÜRK TELEKOM VE TURKCELL 
120 ŞİRKETİ TÜRKİYE’DE
BİRARAYA GETİRDİ
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Turkcell Genel Müdür 
Yardımcısı Murat Erkan



KITALARARASI KOŞULAN TEK YARIŞ OLMA ÖZELLİĞİNE 
SAHİP VODAFONE İSTANBUL MARATONU, 11 KASIM PAZAR 
GÜNÜ 40. KEZ START ALIYOR.
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ŞAMPİYONLAR, 
VODAFONE 40. İSTANBUL
MARATONU’NDA 
YARIŞACAK
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iştiraki Spor İstanbul tarafından 
Vodafone’un isim sponsorluğunda 
düzenlenen Vodafone 40. İstanbul 
Maratonu’na 30 bin çipli sporcunun 
yanı sıra yüz binlerce İstanbullu da 
katılıyor. 100 ülkeden 3 bin 500 yaban-
cı çipli sporcunun koşacağı maraton, 
40. yıla damga vuracak bir yarışa da ev 
sahipliği yapıyor. Uluslararası Atletizm 
Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 
2012 yılında “Altın Kategori” unvanı-
na layık görülen Vodafone İstanbul 
Maratonu’nun 40. yılında kadınlarda ve 
erkeklerde son iki yılın şampiyonları bir 
araya geliyor.
Geçen yıl Vodafone İstanbul Maratonu’nu 
kazanırken gerçekleştirdiği 2:22:36’lık 
derecesiyle dünyada yılın en hızlı 18. kadın 
maratoncusu olan Kenyalı Ruth Chepn-
getich, İstanbul’da 2016’da şampiyonluğa 
ulaşan Agnes Barsosio ile karşılaşıyor. 
İki Kenyalı yıldızı, kariyerinde 2:23:06’lık 
derece bulunan Bahreynli Merima 
Mohammed’in zorlaması bekleniyor.
Erkeklerde ise Fransa’yı temsil eden, 
maratonun 2017 yılının galibi Abraham 
Kiprotich, aynı başarıyı 2016’da gös-
teren Azerbaycan’dan Evans Kiplagat 
ile mücadele ediyor. Bu yıl maratonun 
erkeklerdeki önemli favorilerinden biri 
de Kenyalı Marius Kimutai. Kişisel en iyi 
derecesi 2:05:47’yi 2016’da Amster-
dam’da elde eden 26 yaşındaki atlet, 
bu yıl Seul Maratonu’nu 2:07:45 ile 
tamamlamıştı. 

ALMAN PROFESÖR HELMUT WIN-
TER, REKOR İÇİN VODAFONE 40. 
İSTANBUL MARATONU’NDA

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak 
maratonda, aynı zamanda eylül ayın-
daki Berlin Maratonu’nda dünya reko-
runun kırılmasının temelini hazırlayan, 
“Tavşan Atlet” metodolojisinin duayeni 
Alman Profesör Helmut Winter ile 
koordineli olarak 42 km’de elit atletle-
rin tempo tutması sağlanacak. Win-
ter’ın yönettiği, Berlin Maratonu›nda 
42 km›de 2 saat 1 dakika 39 saniye ile 
dünya rekorunun kırılmasını sağlayan 
sistem, özetle şu şekilde çalışıyor: 
Koşacak elit ve tavşan atletlerin hedef 
koşu dereceleri sisteme yarış öncesin-
den giriliyor. Yarış esnasında bu siste-

min kurulu olduğu ekran, kronometre 
taşıyan araçlara monte edilerek elit 
ve tavşan atletlerin önünden ilerliyor. 
Sporcular her km›deki derecelerini 
görerek kendi performansını ve hede-
flediği sürenin ne kadar ilerisinde veya 
gerisinde olduğunu görüp, temposunu 
düzenleme imkânına sahip oluyor. 
Maraton (42,195 km), 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre 
mesafeden başlayıp Sultanahmet’te 
At Meydanı’ndaki Mısır Dikilitaşı’nın 
önünde sona erecek. Toplam 4 ana 
kategoride düzenlenecek etkinlikte, 
15 kilometre koşusu Yenikapı Etkinlik 
Alanı önünde, 10 kilometre koşusu 
Eminönü’nde ve halk koşusu (8 km) 
Vodafone Park önünde son bulacak.
Vodafone 40. İstanbul Maratonu ile ilgili 
güncel bilgilere www.maraton.istanbul 
adresinden ve Spor İstanbul sosyal 
medya hesaplarından ulaşılabiliyor. 
Maratonda #40yılınhatırına, #koşis-
tanbul, #sağlıkiçinkoş, #runistanbul 
ve #run4health hashtag’leri ile pay-
laşımlar takip edilebilecek.
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Telefonda 
arayanın mesajını 
kaydeden araç

Başarılması çok 
güç iş

Kirlilik izi

Kırpıntı

Sonsuz

"... etmek", 
sinirlendirmek

Kehle

Yağmur

Yan, taraf

Küçük limon

Vilayet

Bir tür geyik

Kısa karşıtı

Teyze, hala

Bir tür yünden 
kumaş

Takım

Fotoğraftaki 
gördüğünüz 

Vodafone Türkiye 
CEO'su

Gözde 
sarıya çalan 

kestane

Gözetleme 

Yüz ölçümü

Bezginlik anlatan 
bir söz

Maddenin 
temel birimi

Söyleyen

Utanma

Nazik olan kimse

Dalan

Çayın kıvamı

Kadırga balığı

İslamın beş 
şartından bir 

ibadet

Tanzanya'nın 
plaka kodu

Delici kılıç

Acıklı

Bir yaban ördeği

Sürekli

Her Tür müzik 
aracı

Hayvanı yürütmek 
için söylenen söz

Eski dilde yılan

Yapıt

Genişlik

Bir yerde oturma

Üç

Anlam

Nobelyumun 
simgesi

Bir iş için gerekli 
malzemeler

Kendini beğenmiş, 
düşüncesiz

Genelde yanlış 
yazılan ek

İçinden çıkılması 
güç durum

Bir su kuşu

Muğla'nın bir ilçesi

Öncesiz

Bir tür cetvel

Çeper, barı

Üstü kapalı olarak 
belirtme

Metneryum 
elementinin 

simgesi

Koyun, kuzu sesi

Terbiye etme, 
Oryantasyon

Çare

Yemek yemesi 
gereken

Bir zaman dilimi

Karışık renkli

Eğreti olarak, 
ödünç olarak

Evren

Cilt
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