MAKSDER farkındalık

2

MAKSDER Aktüel Bahar 2017

MAKSDER içindekiler

02 Haber

Intermob 2017’de Mobilya
Endüstrisinin Yenilikleri
Sergilendi

05 Gündem

Tarihi Değiştiren
Önemli Buluşlar!

05

10 Gelecek

Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Görmek Artık Zor Değil!

10

14

14 Portre

ELON MUSK
Dünyanın Konuştuğu Adam

18 Patent

18

PATENT SAVAŞLARI
X: İlk ben buldum!
Y: Hayır, ben!

20

20 Röportaj

İç Mimar Eda Tahmaz:
“Y Kuşağı ile Beraber Artık Şeffaf
Tasarım Anlayışı Hakim…”

24 Röportaj

Sizin Dünyanız Hangisi?
Gerçek mi, Yoksa Sanal mı?

28 Yaşam

Şehirden Arınmak İçin
Doğayı Adımlayın!

24

28

MAKSDER

sunuş

www.maksder.org

Saygıdeğer Üyelerimiz ve
Sektörümüzün Çok Kıymetli
Temsilcileri,
Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri alanlarında trendlerin belirlendiği, mobilya yan
sanayi ve aksesuarları sektörlerinin öncü firmalarının, en yeni ürün ve hizmetlerini gözler
önüne serdiği bir Intermob Fuarı’nı daha ardımızda bıraktık. Geçtiğimiz Ekim ayında Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Intermob 2017’ye bu yıl da yine yerli ve yabancı
ziyaretçilerin yoğun katılımı oldu ve fuarımız son derece etkin ve verimli bir fuar olarak
gerçekleşti. MAKSDER olarak her yıl düzenlediğimiz Mobilya Aksesuar Ürünleri Tasarım
Yarışması’nda ödül alan öğrencilerimizin tasarımlarını sergilediğimiz fuar boyunca sergiye
olan ilginin yüksek olması da bizi son derece mutlu etti. Bu bize şunu gösterdi; Türkiye’de
artık tasarıma verilen değer her geçen gün artıyor. Bu da geleceğini tasarımda inşa eden
gençlerimiz için son derece umut verici bir durum.
Değerli okurlarımız,
Sizin de bildiğiniz gibi tarih, icatlarla şekilleniyor. Yazı icat edilmesiydi tarih olmazdı ve bilgi
bugün bu şekliyle paylaşılamazdı. Tekerlek icat edilmeseydi medeniyetler gelişmezdi. Bugün
yaşadığımız ileri çağı aslında tarihin mucitlerine ve elbette değerli icatlarına borçluyuz.
Maksder Aktüel’in yeni sayısında dünyanın bugünkü teknolojisine, yaşadığımız modern
yaşam tarzına bizi taşıyan icatları sizin için derledik.
Öte yandan bugünün dâhileri de boş durmuyorlar ve geleceği inşa ediyorlar. Kısa bir süre
önce Türkiye’yi de ziyaret eden, hatta Anıtkabir ziyareti ve sosyal medya paylaşımlarıyla
oldukça ses getiren Elon Musk, tüm dünyanın yakından takip ettiği bir dahi. Onunla ilgili
hep benzer başlıklar atılıyor: “Geleceği İnşa Eden Adam”, “Dünyayı Değiştiren Adam”. Bu
yakıştırmaları yapanlar, pek de haksız sayılmazlar. Zira bugün gözünü Mars’a dikmiş olan bu
üstün zekâ, henüz 12 yaşındayken kendi kendine öğrendiği yazılım dili sayesinde ilk ticari
atılımını yapmıştı. Geçmişin icatlarından söz etmişken geleceği inşa eden dâhilerden biri
olarak Elon Musk’ı da daha yakından tanımanızı istedik ve size uzun uzun Elon Musk’tan,
aynı zamanda geleceğin dünyasında bizi nelerin beklediğinden bahsettik.
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Intermob 2017’de Mobilya
Endüstrisinin Yenilikleri Sergilendi
Ahşap ve mobilya yan sanayi üreticileri ve ihracatçılarıyla sektörün yerli ve yabancı profesyonellerinin bir
araya geldiği Intermob ve Ağaç İşleme Makinesi Fuarları, bu yıl bir rekora daha imza atarak 101 ülkeden
74.889 sektör temsilcisini aynı çatı altında buluşturdu. REED TÜYAP tarafından Mobilya Aksesuar
Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliğiyle düzenlenen fuar, katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı.

A

hşap ve mobilya yan sanayi
endüstrilerinin Avrasya’daki en büyük
buluşma platformu olan Intermob,
14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında, TÜYAP
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. 34 ülkeden
842 firma ve firma temsilciliğini 120.000
metrekare kapalı alanda buluşturan fuar, sektör
katılımcılarından tam not aldı. Son teknoloji
kullanarak geliştirilen inovasyon harikası
ürünlere ev sahipliği yapan fuarın açılışında;
sektör profesyonellerinin yanı sıra katılımcı
firmalar da yer aldı.
Mobilya endüstrisinin tüm yeniliklerini eş
zamanlı olarak bir araya getiren fuar, toplamda
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74.889 ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dışından da
yoğun ilgi gören fuarda; 34 ülkeden gelen
katılımcılar, ürünlerini 5 gün boyunca
ziyaretçilere tanıtma fırsatı buldu. Ahşap ve
mobilya yan sanayi endüstrilerinin Avrasya
Bölgesi’ndeki bir numaralı ticaret platformu olan
fuara MAKSDER üyeleri ve Yönetim Kurulu da
katılım sağladı.

MAKSDER Ödüllü Tasarımları Sergiledi
2009 yılından bu yana MAKSDER’in de
destekleriyle gerçekleştirilen Intermob Fuarı,
verimlilik açısından her geçen yıl büyümeye
devam ediyor. MAKSDER Yönetim Kurulu

Sektöre yeni pazarlar
sunmak için pazarlama
ağını genişleten Intermob
ve Ağaç İşleme Makinesi
Fuarları, 2018 yılında,
13-17 Ekim tarihleri
arasında
gerçekleştirilecek.

www.maksder.org

Her biri kullanıcı odaklı,
geleceğe dair fikirler
veren, bir sorunu çözen
ve aynı zamanda estetik
tasarımlar sunan parlak
gençler, Türkiye’nin
tasarım geleceği için
umut vaat ediyorlar
ve dünya ile rekabet
edebilecek fikirleri
ortaya koymaya devam
ediyorlar.
Soldan Sağa: Büşra Ulu, Pelin Sezgin, Enes Gündoğdu, Sevde Gülenç ve Ayşegül Dede.

Başkanı Tekin Çınar, mobilya aksesuarları
sektörünün ancak tasarımla ve katma değerli
ürünlerle büyüyeceğini belirtiyor. Tasarıma
ve genç tasarımcılara verdiği değerle dikkat
çeken MAKSDER, her sene düzenlediği
Mobilya Aksesuarları Tasarım Yarışmalarını
da sürdürüyor. 2017 yılının Haziran ayında
düzenlediği tasarım yarışmasında ödül alan
öğrencilerin ürünlerini fuarda sergileyen
MAKSDER, böylelikle fuar katılımcılarının ve
ziyaretçilerin Türkiye’nin genç yeteneklerini
keşfetmesine de zemin hazırlamış oldu.
MAKSDER ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi (MSGSÜ) iş birliği ile MSGSÜ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü proje
öğrencileri arasında düzenlenen tasarım
yarışmasının sonuçları, geçtiğimiz Haziran
ayında açıklanmıştı. Sanayi-üniversite iş
birliğini güçlendirmeyi amaçlayan yarışmanın

kazananlarına ödülleri MAKSDER tarafından
13 Haziran tarihinde, MSGSÜ’de teslim
edilmişti.

Gençlerden
Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar
Şair Louis Aragon, “Hayal gücün sevgili
dostum, senin hayalinin alamayacağı kadar
değerli” demişti. Modacı Giorgio Armani ise
“Ben gerçek insanlar için tasarım yaparım.
Her zaman tüketicilerimizi düşünürüm.
Kullanılabilir olmayan giysiler ya da
aksesuarlar yaratmak marifet değildir” dedi.
“Bir tasarım ancak biri onu kullandığı
zaman bitmiş demektir” sözü Video Oyunu
Tasarımcısı Brenda Laurel’a ait. Grafik
Tasarımcı Ivan Chermayeff ise, “Tasarım
insanlara yöneliktir. Tasarım yapmak
insanların kimliğini belirleyerek ve en yeni

çözümü gerçekleştirerek insan sorunlarını
çözmektir” diye konuşmuştu.
İşte MAKSDER’in düzenlediği tasarım
yarışmasında ödül kazanan genç
tasarımcıların da ileride bu türden sözlerini
duymamız mümkün olacak. Her biri kullanıcı
odaklı, geleceğe dair fikirler veren, bir sorunu
çözen ve aynı zamanda estetik tasarımlar
sunan parlak gençler, Türkiye’nin tasarım
geleceği için umut vaat ediyorlar ve dünya ile
rekabet edebilecek fikirleri ortaya koymaya
devam ediyorlar.

1. Enes Gündoğdu
Kapı Kolu
Enes Gündoğdu’nun özellikle Romatoid
hastalarını düşünerek tasarladığını söylediği
ürünü, iki elinizin de dolu olduğu anlarda
kapıyı daha kolay açabilmek için tutma
Kış 2018 MAKSDER
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2017 yılının Haziran
ayında düzenlediği
tasarım yarışmasında
ödül alan öğrencilerin
ürünlerini fuarda sergileyen
MAKSDER, böylelikle
fuar katılımcılarının ve
ziyaretçilerin Türkiye’nin
genç yeteneklerini
keşfetmesine de zemin
hazırlamış oldu.

bölümünün bastırılarak açılmasını sağlıyor.
Yukarı doğru dönerek açılma seçeneği
sayesinde çocukların zıplayarak açabilmesini
de sağlıyor. Kendi ekseninde çevrilerek
kilitlenebiliyor. Kilitli olduğunu gösterebilmek
için kırmızı ışık göstergeci var. Enes
Gündoğdu, mezun olduktan sonra ulaşım
araçları alanında ilerlemeyi istiyor.

2. Pelin Sezgin
Dolap Kapağı Kulpu
Dolap kapağı kulpuyla 2. olan Pelin Sezgin,
“Kullanıcı deneyiminden yola çıktım” diyor.
Zevke ve mobilyanın rengine göre değişebilen
kapak kulpunun yüzeyine mıknatıs ile
yapışabilen, farklı seçeneklerdeki renk aparatı,
kullanıcıya kişiselleştirme olanağı sunuyor.
Yüzeyden ayrılıp son konumdan kilitlenen
askı aparatı mevcut. Gece parlayan neon
yapıya sahip renk çubuğu skalası bulunuyor.
Giysileri ütüsünü bozmadan bir yerlere asma
isteğimize karşılık, yüzeyden açılan ufak
bir aparat ile kullanım kolaylığı sağlıyor.
Öğrenciliği süresince yurtta kalan Pelin
Sezgin, “Yurt odasındaki kişisel dolabım
küçük olduğu için, ütülediğim bir şeyi yerine
koyduğum vakit kırışıyordu, ben de daha çok
dolap kapaklarına asıyordum ama bu defa da
çarpıyorlardı. Bunlardan yola çıktım” diyor.
Ürünün üzerinde bulunan mıknatıslı parçası
sayesinde kullanılmadığı zaman ürünle
bütünleşip kulp görevini devam ettiriyor. Ürün
üzerinde bulunan ve karanlıkta parlayan LED
4
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şerit sayesinde gece olduğunda yol gösterici ya
da dolabın yerini bulmaya yardımcı görev de
üstleniyor.

3. Büşra Ulu:
Touch (Kapı Kolu)
Tasarımında estetik bir yaklaşımla çalıştığını
dile getiren Büşra Ulu da yine gelecek vaat
eden genç tasarımcılarımızdan biri. Ürününün
özelliklerine gelirsek; ahşap kavrama yüzeyi
şık bir görünüm sunuyor ve kavrayana
kullanım kolaylığı sağlıyor. Salonlar ve oturma
grupları hedef alınmış. Pelin Sezgin, gelecekte
de mobilya ve beyaz eşya alanında ilerlemeyi
hedefliyor

Mansiyon - Sevde Gülenç
Hands Free
Bu ürün ellerini kullanamayan veya elleri dolu
kişilerin kapıyı kolaylıkla açmasını sağlamak
için tasarlanmış. Ürünün ortasındaki boşluğa
dirsek yerleştiriliyor ve aşağı doğru kuvvet
uygulanarak kapı zorlanmadan açılıyor. Kapı
kolunun formu, dirseğe destek sağlıyor. Bu
sayede kapı rahatça çekilip itilebiliyor. Aynı
zamanda elin ergonomik yapısına uygun
olarak tasarlandığından sadece elle de
kullanılmaya uygun.

Mansiyon- Ayşegül Dede
Kullandığımız ürünün açma ve kapama
eyleminin yanında kilitleme özelliğini de
ekleyerek ürün üzerinde bütünlük oluşturması

ve ürünün ergonomik özelliğiyle rahat
bir şekilde kavranması sağlanmış. Ürün
üzerinde bulunan yeşil ve kırmızı renklerin
kullanıcı tarafından görsel olarak algılanması
hedeflenmiş. İç mekânda kullanıma uygun
olarak tasarlanmış.

Mansiyon - Uğur Mengüç
Orbit
Orbit, genel olarak otellerde kullanılan kart
okuma sistemi ve hizmet askılıklarının
tek bir gövdede birleşmiş hali. Kullanıcıya
hizmet askılıklarından daha pratik kullanım
sunmasının yanı sıra kâğıt kullanımında
tasarruf sağlayacak çevre dostu ve tasarımı
gece aydınlatması ile hoş bir görünüme sahip.

Mansiyon - Bartu Mesirci
Kapı Kolu
Minimal bir anlayış esas alınarak tasarlanmış
el ve bilek ergonomisine uygun, sadeliği ve
işlevselliği hedef almış bir kapı kolu tasarımı.

Mansiyon - Hülya Hanlı
Unique
Unique iç mekân kapıları için tasarlanmış
bir metal kapı kolu tasarımı. Fonksiyonel ve
farklı kullanım alternatifi oluşturmak amacıyla
tasarlanmış.
Sektöre yeni pazarlar sunmak için
pazarlama ağını genişleten Intermob
ve Ağaç İşleme Makinesi Fuarları, 2018
yılında, 13-17 Ekim tarihleri arasında
gerçekleştirilecek.

www.maksder.org

Tarihi Değiştiren
Önemli Buluşlar!
Dünyanın en uzak noktasındaki bir ürünü
cebinizdeki akıllı cihaza bir kez tıklayarak birkaç
gün içinde kapımıza kadar getirebiliyor, yine
en uzak mesafelerde gerçekleşen olayları sıcağı
sıcağına öğrenebiliyoruz. Üzerimizde nakit taşımak
zorunda değiliz, kredi kartı bile demode oldu, artık
dünya sanal paralarla alışveriş yapar hale geldi.
Teknolojinin hayatımıza kattığı kolaylıklar ortada.
Her gün yeni bir şeyler keşfediliyor ve özellikle
teknoloji her alanda gelişmeye devam ediyor. Peki,
bugünlere nasıl geldik? İşte dünyayı bugüne getiren
ve tarihi değiştiren önemli buluşlar!

T

arih boyunca birileri bizim yerimize düşünmeseydi bugün
hayatımızdaki kolaylıkların pek çoğu olmayabilirdi.
Basitçe düşünürsek bugün kullandığımız akıllı cihazlar,
akıllı mobilyalar, son teknoloji tasarımlar, yaşamımızın her anını
kolaylaştıran teknoloji harikası makineler, geçmişte birilerinin
buluşlarının geliştirilmesiyle bugün hayatımızın bir parçası
olabildiler. Düşünsenize, bugün bu yazıyı okuyabiliyorsanız,
bunu yazının keşfine borçlusunuz; elinizdeki dergiyi matbaanın
bulunmasına… Ateş olmasaydı bugün yediğimiz pek çok şey de
olmazdı ya da elektrik olmasaydı hayatımız çok zor olabilirdi.
İnsanoğlu bugün hala yenilikleri keşfetmeye, bilimi geliştirmeye,
araştırmaya ve aktarmaya devam ediyor. Hatta gelişmeler öylesine
hızlı gerçekleşiyor ki siz şu anda bu yazıyı okurken yeni gelişmeler
yaşanıyor olabilir. İnsanlığı bugününe taşıyan önemli buluşları
hatırlamaya ne dersiniz? İşte dünya tarihini değiştiren
ve insanoğlunun yaşamını kolaylaştıran o buluşlar!

Kış 2018 MAKSDER

Aktüel

5

MAKSDER gündem

Gelişimin ilk kıvılcımı: Ateş
Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri, kuşkusuz ateşin keşfi… İlk başlarda
bilinçli olarak kullanılmasa da insanoğlu zekâsıyla zaman içinde ateşi kontrollü bir
şekilde kullanmayı öğrenmiş. Tam olarak nasıl keşfedildiğine dair kesin kaynaklar
yok. İnsanın ateşle tanışmasının yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlarla olduğu
biliniyor. 1981 yılında Kenya’da ve 1988'de Güney Afrika’da bulunan kanıtlar ise
hominid denen ilkel insanların bundan 1,42 milyon yıl önce ateşi kontrollü olarak
kullandığını ortaya koyuyor. Ancak insanoğlu M.Ö. 7000 yıllarına kadar verimli ateş
yakma tekniklerini bilmiyordu. Neolitik insan, çakmaktaşı ve pirit ile ateş yakıyordu.
Ateş yakma düşüncesinin, çakmaktaşını piritlere sürterken mi, yoksa ağaç içinde delik
açmaya çalışırken mi ortaya çıktığı ise bilinmiyor. Tam olarak tarihi bilinmiyor olsa da
insanlığın gelişiminde yakılan ilk ateşin önemi bugün yadsınamaz.

Uygarlığa
giden
tekerlek
Bugün son model arabalarımızla
konforlu bir şekilde seyahat
ediyorsak, istediğimiz yere ulaşım
sağlayabiliyorsak bunu tekerleğin icadına
borçluyuz. Tekerleğin günümüzdeki
pek çok teknolojik cihazın keşfine
de zemin hazırladığı bilinen bir
gerçek. Tekerlek fikrinin ilk olarak,
yan yana yatırılmış ağaç gövdeleri
üzerine konulan nesnelerin itilerek
hareket ettirilmesinden ortaya çıktığı
düşünülüyor. Bilinen en eski tekerlek
ise birbirine tahta çivilerle iliştirilmiş
yan yana üç kalasın yontularak
yuvarlaklaştırılması yöntemiyle
üretilmiş. Tekerlek ile ilgili en eski kayıt,
M.Ö. 3.500 yıllarına ait.

En önemli keşif,
yazı
Kuşkusuz dünyanın en önemli keşiflerinden
biri, yazı... Günümüzün arkeolojik bulguları,
bilinen en eski yazı sisteminin Sümer yazı
sistemi olduğunu gösteriyor. Yine aynı
bulgular, Sümer rahiplerinin yazıyı tapınak
ve depolardaki malları kaydetmek amacıyla
kullandıklarını söylüyor. Kayıt tutulma işlemi
sırasında kişi isimlerindeki heceler, nesnelere
benzetilerek resmediliyor ve kıza zaman
içinde de o nesnelerin işaretleri nesneyi
değil, o sesleri belirtmeye başlıyor. İşte bugün
kullandığımız harfler ve işaretlerin tarihi,
Sümerlerin çizdiği resimlere uzanıyor.
6
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Antik Sümer Kaya Yazıtları

www.maksder.org

Pusula ile hayata
yön verildi
Pusula, eski Çin’de, Qin hanedanlıklarındaki
büyücüler tarafından keşfedilen bir araç.
Zamanında büyüyle uğraşanların kullandıkları
mıknatıslar, pusulanın da keşfini getiriyor.
Bu mıknatısların belli bir düzlemde bir yönü
gösterdiği keşfedilince pusula geliştiriliyor.
M.S. 850 ile 1050 yılları arasında manyetize
edilmiş bir iğnenin yuvarlak bir kaba
konulmasıyla bugünkü halini alan pusula,
insanlık tarihinde yadsınamaz bir öneme
sahip. Zira kıtaların keşfedilmesi ve büyük
denizlerin aşılması, pusula sayesinde
gerçekleşti.

Ve matbaa etkisi…
Bugün milyonlarca farklı kitap basılabiliyorsa, gazete ve
dergilerden haberler alıp dünyadaki gelişmeleri takip
edebiliyorsak, matbaanın keşfini göz ardı etmemeliyiz. Matbaa,
Rönesans devriminin en büyük teknolojik gelişmesi olarak
kabul ediliyor. İlk olarak Alman Johannes Gutenberg tarafından
geliştirilip icat edildiği dönemde, yazılı metinlerin çoğaltılması
el ile yürütüldüğünden sınırlı sayıda kitap basılıyordu.
Matbaanın bulunması ise bilimsel açıdan gelişmenin en önemli
adımlarından biri olarak kabul ediliyor. Böylelikle her türlü yeni
gelişme, daha geniş kitlelere iletilebildi ve bugün teknolojinin
ulaştığı noktaya da zemin hazırladı.

Tıbbın gelişiminde
öncü, “mikroskop”
Bilimin gelişmesinde, özellikle de tıp alanındaki gelişmelerin
bu noktaya ulaşmasında en etkili buluşlardan biri, kuşkusuz
mikroskop. Aslında Antik Yunan’da lensler çoktan keşfedilmişti
ama onlar lenslerin büyüteç özelliğiyle değil kenarlarındaki
kristallerin özellikleriyle ilgileniyordu. 1650 senesinde oğluyla
beraber gözlük imalatı yapan Zaccharis Janssen ise bir tüpün
içerisine dizdiği lensler sayesinde ilk mikroskobu icat etmiş
oldu. Bu tüpün diğer ucundan bakıldığı zaman, görülen cismi
10 kat büyüttüklerini keşfeden Janssen ve oğlu Hans, aracı biraz
daha geliştirdi elbette. Daha sonra bu önemli buluştan hareket
eden Anton van Leeuwenhoek, 1700’lü yılların başında 270 kat
büyüten bir mikroskop elde etti.
1881’den kalma bir gravür. Sağdaki, Gutenberg.
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Hayatın akışı için
“elektrik”
Hayatımızda elektrik olmadığı zaman, başımıza neler
gelebileceğini bir düşünün! Kısa süreli elektrik kesintilerinde
bile hayat akışımız duruyor. Çünkü her anımızda elektrik
sayesinde bir şeyler yapabiliyoruz. Bu açıdan dünya tarihinin
en önemli buluşlarından biri... Belki de en önemlisi… Antik
Yunan’da kürklere kehribar sürerek statik elektriğin keşfedildiği,
söylenenler arasında. Ancak elektriğin insan yaşamına aktif
olarak girmesini sağlayan isim, Edison. Edison elektrik
kavramına insanların hayatını kolaylaştırmak için yön vermiş.
O dönemde laboratuvar ortamında elektriği elde eden diğer iki
isim ise Michael Faraday ve Joseph Henry olmuş.

Thomas Edison, 1901. New Jersey’deki laboratuvarında.

Wright Kardeşler’in uçuş denemelerinden biri. Temmuz 1909.

Kuş misali “uçak”lar
Dünyanın en uzak ülkelerine yarım günlük bir uçak seyahatiyle
ulaşabiliyor olmamız, sizce de büyük bir lüks değil mi? At
sırtında günlerce süren yolculukları hayal ettiğinizde bugün
kesinlikle lüks içinde yaşıyoruz. Uçaklar sayesinde hepimiz
başka diyarlara kanat çırpabiliyoruz. Günümüzde kıtalar
arasındaki mesafeleri kısaltan uçakların, ilk olarak Wright
Kardeşler tarafından icat edildiği söyleniyor. Ancak bazı
kaynaklar ise ilk uçağın Alphonse Pénaud tarafından, 1871
yılında bulunduğunu belirtiyor. Wright Kardeşlerin kuşları
incelemesiyle ve uçak modeline benzeyen bir oyuncaktan
etkilenmesiyle esas çalışmalar başlamış. Wright Kardeşlerin
ürettiği ilk uçak, bugünkü uçakların atası olarak kabul ediliyor.

Evlerin demirbaşı
“televizyon”

Bilgisayar devrimi
Ufaldıkça ufaldı ve ceplerimize kadar girdi. Telefon ve fotoğraf
makinesi özellikleriyle de birleşti. Artık hayatımızın en önemli
parçalarından biri, bilgisayar... Yaşamımızı onun sayesinde
devam ettiriyoruz. Bilginin en önemli kaynaklarından biri, aynı
zamanda… Bilgisayarın ilk olarak kim tarafından bulunduğunu
söylemek zor. Ancak tarihe bakıldığında bu ürünün tek bir
parçadan oluşmadığı, çeşitli donanımların birleşmesiyle
meydana gelen bir teknolojik buluş olduğu biliniyor. O yüzden
bilgisayarın keşfedilmesinde birçok kişinin katkısı var. İlk
bilgisayar modeli ise Konrad Zues’in Z1 modeli. 1936’da Z1
ismi altında yapılan ilk kişisel bilgisayar, mekanik bir daktiloyu
andırıyordu.
8
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Hayatımızın en önemli cihazlarından biri de televizyon.
Hatta bugün evlerde bir değil birkaç tane televizyon birden
var. Onunla eğleniyor, onunla öğreniyor, boş vakitlerimizi
de çoğunlukla onunla değerlendiriyoruz. Bugün dünyanın
neresinde, ne oluyor, tüm gelişmelere ve haberlere eriştiğimiz
televizyon, 1923 yılında, John Logie Baird tarafından Birleşik
Krallık'ın Hastings kasabasında icat edildi. İlk televizyon
görüntüsü ise yine Baird tarafından 1926 yılında yayınlandı.
Günümüzde ise evlerin demirbaş eşyalarından biri olmaya
devam ediyor.

www.maksder.org

Herkesin cebinde bir “telefon”
İskoç mucit Graham Bell, ilk telefonu 1876
yılında geliştirdi. Türünün ilk ve tek örneği
olan telefon sayesinde, uzaktaki bir kişi ile
görüşebilmek mümkün oldu. İlk zamanlarda
telefonlar kent merkezlerinde bulunuyordu.
Yıllar geçtikçe evlere girmeye başladı.
Şimdilerde ise herkesin cebinde bir telefon
bulunuyor. Cep telefonu ise ilk defa 1943
senesinde, arabalara telefon konulmasıyla
ortaya çıkmış olan mobil iletişim cihazlarının
günümüz uyarlaması. 1973 senesinde Martin
Cooper tarafından keşfedildi. 1977 senesinde
imal edilen bu cihaz, sadece 2000 adet üretildi.
Günümüz dünyasında en önemli buluşlar
arasında yer alıyor.

Dijital para
“kredi kartı”
Paranın keşfi de insanlık tarihi açısından
çok önemli tabi. Tarihte ticaretin
gelişmesi, paranın keşfiyle başlıyor.
Bugünse para olmadan hiçbir şeye
ulaşmamız mümkün değil. Ancak
cüzdanlarımızda paradan çok daha
kıymetli olan bir şey daha var: Kredi
kartları. Bilinçli kullanımının çok önemli
olduğunun altını çizersek, kredi kartı
insanoğlunun yaşamını kolaylaştıran
önemli araçlardan biri… İlk defa 1950
senesinde elektronik kartpostal olarak
kullanılan kredi kartları, günümüzde
hayatımızın her anında elimizden
düşürmediğimiz önemli bir buluş. Kredi
kartları, insanları nakit para taşımaktan
kurtarırken, dünyanın her noktasından
istediğimiz ürüne sahip olmamıza da
yardımcı oluyor.

Dünyayı
birleştiren ağ
“internet”
İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en önemli
buluşlarından biri, internet. Yaygın kullanımı
1990’lı yılların başına rastlayan internet,
bugün hayatımızın merkez noktasında...
Dünyanın neresinde olursanız olun,
istediğiniz bilgiye istediğiniz anda ulaşmanızı
internet sağlıyor. Tüm bilgi, bilim ve iletişim
unsurlarını bir araya getiriyor. Bugün bilişim
teknolojilerinin temeli olarak görülen
bu sanal ortam, aynı zamanda 21. yüzyıl
insanının bağımlılıklarından da biri. Kontrollü
kullanmakta fayda var.
Kış 2018 MAKSDER
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Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Görmek Artık Zor Değil!

Y

Bilimsel gelişmeleri yakından takip edenler biliyor; gelecek tahminlerinde öne çıkan
robotlar bugün hayatımıza dahi olmaya hazırlar. Yapay zekâdan sürücüsüz araçlara,
sosyal medyadan dijital gelişmelere kadar pek çok şey gerçek oldu. Artık bir bilimkurgu
filmi izlemiyoruz, geçmişte izlediğimiz bilimkurgu filmlerini bizzat yaşıyoruz. Bugün
arık makineler bile bizim yerimize pek çok şeyi düşünüyor. Peki, robotlarla yaşamaya
hazır mısınız, dijital dünyadaki gelişmeler bu hızla devam ederse geleceğimiz nasıl
şekillenir, hiç düşündünüz mü? İşte geleceğe dair tahminler!

azar Karel Capek, yapay zekâya
sahip robotlar ile insanların
kurduğu ilişkinin ahlaki ve
antropolojik sorunlarını el aldığı ‘R.U.R’
(Rosumovi Umeli Roboti / Rossum’un
Akıllı Robotları) adlı tiyatro oyununu
1920’de yazdığında, ‘robot’ kelimesini ve
belki de gerçeğini hayatımıza çoktan dahil
etmiş oldu. Robotlar, akıllı makineler
ancak fantezi dünyasının konusu
olabiliyorken ‘The Imitation Game’
filminde hayatını izlediğimiz, bilgisayar
biliminin kurucusu sayılabilecek Alan
Turing, 1950’de yazdığı ‘Hesaplama
Makineleri ve Zekâ’ başlıklı ünlü
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makalesinde ortaya önemli bir soru
attı: “Makineler düşünebilir mi?”
Böylelikle konu, bir fantezi olmaktan
çıkarak bilim alanına taşınmış oldu.
Yollarda denemeleri yapılan sürücüsüz
araçlar; Boston Dynamics’in robotları;
Google Translate’in çevirmenlere
nazire yaparcasına gelişmesi; düşük
çözünürlüklü, belirsiz fotoğrafları tanıyan,
netleştiren, büyüten uygulamalar; sosyal
medyanın bize uygun arkadaşlar, filmler,
kitaplar, alışveriş seçenekleri önerecek
seviyeye ulaşması… Her gün yeni bir
gelişme yaşanıyor. Gelecek tahminlerinde
daha ileri gitmeden önce 2018 yılına

bakalım ve bu yılın trendleri neler
olacak görelim istedik. Dijital Dönüşüm
Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu
Murat Erdör, 2018 yılında dijital alanda
öne çıkacak trendleri şöyle açıklıyor:
Tüm dünyada öğrenmeye programlanmış
yazılımlar ve mobil kullanımı hızla
artacak. Yaklaşık 2.5 milyar insanın aktif
olarak kullandığı sosyal medya ağları
çoğalacak. Nesnelerin interneti ve yapay
zekâ gibi teknolojilerde büyük yükseliş
olacak. 2018 yılında dijital alandaki
pazarlama uygulamalarının önemi daha da
artacak.

www.maksder.org

MESAJLAŞMA
APLİKASYONLARI
ARTIYOR
Çok değil, 10-15 sene önce internetin hayatımıza
kattığı bir mucize gibiydi MIRC. İnternet üzerinden
mesajlaşma geleneğini bugün Whatsapp çok daha
gelişmiş uygulamalarıyla devralmış durumda.
Dünya genelinde aynı anda milyarlarca ileti bir
kullanıcıdan, kullanıcı ya da kullanıcılara iletiliyor.
Bu alanda mesajlaşma aplikasyonlarının sayısının ve
içerisindeki reklam alanlarının artması bekleniyor.

Fiziksel ve dijital deneyim bir arada

İzle ve geç

Türkiye’de fijital kavramı henüz çok yeni
kullanılıyor olsa da bu kavram dünyada 5 yıl
öncesine dayanıyor. Fijital kavramı, fiziksel ve
dijital deneyimleri harmanlayarak tüketiciye
en doğru yoldan ve ölçümlenebilir şekilde
ulaşılmasını sağlayacak yöntemlerden biri
olarak görülüyor.

İçerik her zaman kraldı ancak şimdi videolu
içerikler daha da bir kral. Tüm sosyal medya
platformlarının “live streaming” destekli bir
altyapıya dönmeleri ile birlikte “izle ve geç”
kavramı bu alanda iyice oturmaya başlayacak.
Facebook’un ardından Twitter’ın da video
içeriklerine dair düzenlemeleri, kullanıcıların
ve bu alana ilgi duyan markaların daha sık
şekilde video paylaşmalarını sağlayacak.

Yapay zekâ öne çıkıyor
Bugün, makineler ve yazılımlar, tıpkı canlılar
gibi topladıkları verileri işleyerek yeni şeyler
öğreniyorlar. Bunun iyi bir örneği, Facebook
yazılımı. Okuma alışkanlıklarınızı, kimin
profilinde daha fazla vakit geçirdiğinizi, hangi
gruplara ya da sayfalara yorum yaptığınızı
sürekli kontrol ederek öğrenme sürecini
geliştiriyor. Gelecek yıllarda öğrenmeye
programlanmış yazılımların sayısı giderek
artacak.

Periscope ile başlayan ve Snapchat, Scorp gibi
uygulamalarla devam eden kısa süreli içerik
kavramı, sosyal medyaya yön vermeye devam
edecek. Paylaşılan içeriklerin belirli bir süre ile
yayında kalması, markaların da stratejilerini
bu hızlı tüketim çağına göre düzenlemesini
gerektiriyor. Facebook’un canlı yayınları,
Instagram Stories gibi uygulamalar “hızlı ve
sonlu içerik” kavramını destekliyor.

Bugün, makineler ve
yazılımlar, tıpkı canlılar gibi
topladıkları verileri işleyerek
yeni şeyler öğreniyorlar.
Bunun iyi bir örneği,
Facebook yazılımı. Okuma
alışkanlıklarınızı, kimin
profilinde daha fazla vakit
geçirdiğinizi, hangi gruplara
ya da sayfalara yorum
yaptığınızı sürekli kontrol
ederek öğrenme sürecini
geliştiriyor.
Kış 2018 MAKSDER
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ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK
Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik), son zamanların öne
çıkan, pazarlama ve reklam sektörlerinin popüler konularından
biri. Cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal
nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesi olarak
tanımlayabileceğimiz Artırılmış Gerçeklik, müşterilerle bağlantı
kurma ve katılımı arttırma açısından yenilikçi ve yaratıcı bir yol
olarak kabul ediliyor. Bu teknolojinin yaratacağı pazarın, 2022
yılına kadar 117.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
12
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Daha sıkı bağlar için sanal gerçeklik
Son dönemde teknolojisi ve popülerliği iyiden
iyiye artan Virtual Reality (Sanal Gerçeklik)
ve 360 derecelik videolar sayesinde pazarlama
uzmanları, hedef kitleleriyle nasıl empati
kuracaklarını ve onların davranış biçimlerini
nasıl daha iyi anlayacaklarını öğrenmeye
çalışıyorlar. Müşteriye sunulacak deneyimin
önceden görülmesine ve hissedilmesine
olanak sağlayacak sanal gerçeklik deneyimleri
sayesinde birçok kurum, müşterisiyle daha sıkı
bağlar kurma yoluna gidecek.

SANAL PARALARLA ALIŞVERİŞ
Baş döndürücü düzeydeki hızlı yükselişiyle sanal paranın web dünyasında
popüler olmasına yol açan Bitcoin, hiçbir merkezi otoriteye bağlı olmamasıyla
dikkat çekiyor. Adını sıkça duysak da Bitcoin, tek dijital para birimi değil.
Günümüzde Bitcoin dışında oldukça popüler hale gelen ve altocin olarak
adlandırılan Ethereum, Litecoin, Namecoin, Primecoin, Zcash gibi birçok yeni
sanal para birimi mevcut. Bitcoin ve altcoin gibi sanal paralar, popülerliklerini
arttıracak ve dijital alanın yükselen trendleri olmayı sürdürecek.

Chatbot kavramı
Yapay zekâ formlarının hayatlarımıza
girmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz
‘Chatbot’lar, telefon ve bilgisayarlarımızı
kullanma biçimimizi kesin olarak değiştirecek
gibi gözüküyor. Chatbot’lar, gelecekte
kullanıcıların söylediklerini çok kısa sürede
analiz edecek ve kullanıcıların isteklerini
yerine getirmek için onları yönlendirecek
uygulamalar olarak daha fazla hayatımıza
girecek.
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ELON MUSK

Dünyanın Konuştuğu Adam
Paypal, Tesla, SpaceX… Uzay bilimi, sürücüsüz araçlar, ileri
teknolojiler, robotlar, enerji verimliliği, Mars ve daha
pek çok konu… Bunları peş peşe sıraladığımızda
bugün hepimizin aklına ortak tek bir isim geliyor:
Elon Musk. Üstelik tüm dünyada… Dünyayı
geleceğe taşıyan pek çok çalışmasıyla 21.
yüzyılın dâhileri arasındaki yerini alan
Elon Musk’ın hikayesini okumaya hazır
mısınız?
“Musk için kazanmak demek, Tesla’nın fon
sağlayan yatırımcıları da memnun edecek şekilde
istikrarlı bir performans sergilemesi demek değildir.
Ve kesinlikle SpaceX’i iletişim uyduları için uzaya
uçuş gerçekleştiren bir tedarikçi haline getirmek
de değildir. Musk, sizin de alışkın olduğunuz
sıradan bir CEO gibi çalışmamaktadır. Ruhundan
gelen ve zihninin en derinlerine işleyen kişisel bir
amaçtan enerjisini almaktadır. Onunla bir süre
vakit geçirdikten ve birkaç yıl onunla çalıştıktan
sonra Musk’ın motivasyonunu ve isteklerinin
gücünü anlayabilecek az sayıda kişi olduğuna ikna
oldum. Diğer herkeste de gördüğüm iş dünyası
hataları, kişisel zaaflar ve meydan okumalarına
rağmen Musk’ın maceralarında başarılı
olacağına inanmaktayım. O başarısız olmak için
yaratılmamış.”
İşte Ashlee Vance, çok satanlar listesinde yer
alan “Elon Musk-Tesla, SpaceX ve Muhteşem
Geleceğin Peşinde” başlıklı kitabında
bunları söylüyor, Elon Musk için. Haksız da
sayılmaz. Tüm dünya bugün Elon Musk’ı
boşuna konuşmuyor. Uzay bilimine, internet
teknolojilerine, enerji verimliğine ve daha akla
gelebilecek pek çok alana sağladığı katkılarla Elon
Musk, 21. yüzyılın dâhileri arasındaki yerini aldı
bile.
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Tesla’nın yeni nesil tırları

Elon Musk

Elon Musk’ın hayatı
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti
olan Pretoria’da, 1971 yılında doğan Elon
Musk’ın yaşamı başarı hikayeleriyle dolu.
Kendi imkanlarıyla yazılım dillerini öğrenen
dahi, yazmış olduğu bir bilgisayar oyununu
(Blastar) 500 Dolara satarak ilk ticari başarısını
sağladığında henüz 12 yaşındaydı.

Küçük bir çocukken…
Elon Musk: “Küçük bir çocukken gün
boyu kitap okur, etrafta dolanırdım. Ayrıca
sınıfımdakilerin en küçüğü olduğumdan
fiziksel olarak da epey ufaktım. Bilgiçlik
taslayan bir tiptim. Bu ise belayı kendine
çekiyordu. Rehberdeki tüm numaraları arar ve
dayak yerdim.” (Time, 19 Temmuz 2010)
Orta öğrenimini Bryanston High School’da
tamamladıktan sonra Pretoria Boys High
School’a başladı ve buradan mezun oldu.
Üniversite eğitimi için önce Kanada'ya taşındı
ve iki sene Queen’s University’de eğitim aldı.
Buradaki eğitiminden sonra University of
Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak
için Kanada’dan ayrılıp Amerika'ya taşındı.
The Wharton School of the University

Tesla’nın ürettiği ilk otomobil olan Tesla Roadster,
31 ülkede yaklaşık 2500 adet satış yaptı.
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of Pennsylvania’da Ekonomi alanında
lisans diplomasının yanı sıra University of
Pennsylvania, School of Arts and Sciences’dan
da Fizik alanında yan dal diploması aldı.
Ardından doktorasını yapmak için Silikon
Vadisi’ne taşındı ancak yarıda bıraktı ve
insanlığın çözülmesi gerektiğini düşündüğü
sorunlarına yoğunlaştı: Temiz hava, internet
ve uzay.

Neden Silikon Vadisi?
Elon Musk: “Ne zaman iyi teknolojiyle ilgili
bir şey okusam onun ABD’de ya da daha
geniş kapsamda söylersek, Kuzey Amerika’da
olduğunu görüyordum. En yeni teknolojinin
bulunduğu yerde -tabii ki ABD’de-, bu tür
şeylerin merkezi olan Silikon Vadisi’nde olmak
istiyordum. Buna rağmen, o dönemde Silikon
Vadisi’nin nerede olduğunu bile bilmiyordum.
Kulağa hayali bir yermiş gibi geliyordu.” (CHM
Revolutionaries, 22 Ocak 2013)

Musk’ın kurduğu PayPal, 2002 senesinin Ekim ayında, eBay
tarafından 1,5 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın alındı.

Temiz hava, internet ve uzay
Bu üç konu üzerine yoğunlaşmak isteyen
Musk, 1995’te yüksek lisansını bırakarak
kardeşiyle birlikte yeni organizasyonlar için bir
çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2
projesine başladı. 1999’da Compaq’ın AltaVista
birimi, Zip2’yi 307 milyon dolar nakit ve 34
milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı.
Aynı yıl, X.com’u kurdu. Ertesi sene X.com
ile aynı büyüklükte bir açık arttırma sistemi
olan Confinity’yi bünyesine kattı ve PayPal’ı
oluşturdu. 2002 senesinin Ekim ayında ise
PayPal, eBay tarafından 1,5 milyar dolarlık
hisse senedi karşılığında satın alındı.

Elon Musk: “İnsanlar bana bir roket şirketi kurmamın nedenini sorduğunda onlara şöyle cevap
veriyorum: Yüklü bir serveti ufak bir servete nasıl dönüştürebileceğimi bulmaya çalışıyorum.”

Zip 2
Elon Musk: “Fazla param yoktu; bu yüzden
bize hızlıca para kazandıracak bir şeyler
yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyordum.
Medya sektörünün, içeriğini yazılı basından
elektronik basına dönüştürme konusunda
yardıma ihtiyacı olduğunun farkına vardık
ve açıkça görülüyordu ki bu işte çok para
vardı. Medya içeriğinin internete aktarımını
sağlayacak bir yol bulmamız halinde, gelir
sağlayacağımız açıktı. O dönem internet
üzerinden reklam geliri elde edilmiyordu. Bu
da Zip2’nin alt yapısını oluşturdu.” (Stanford
Üniversitesi’ndeki bir konfreans-8 Ekim 2003)

Elon Musk ile uzay maceraları
Elon Musk, 2002'nin Haziran ayında Uzay
Araştırma Teknolojisi üreteceği SpaceX'i
(Space Exploration Technologies) kurdu.
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Elon Musk’ın en büyük hissedarı olduğu SolarCity,
Amerika’nın en büyük güneş enerjisi sistemi sağlayıcısı.

www.maksder.org

“Mars’a neden kimseyi göndermediğimizi anlamaya çalışıyordum. Çünkü Apollo’dan sonraki adım, Mars’a insan göndermekti.
Esasen NASA’nın Mars’a ya da hatta yeniden Ay’a yeniden kimseyi göndermeye dair bir planı olmadığını fark ettim”

SpaceX, roket teknolojisinin durumunu
ilerletmeye odaklanmış, roket teknolojilerine
yönelik fırlatma araçları üreten bir şirket.
Bu şirketin ilk fırlatma araçları, Falcon 1 ve
Falcon 9; ilk uzay aracının adı ise Dragon.
Elon Musk, insanlığın bilincini genişletmek
için uzayın keşfedilmesinin gerekli olduğuna
inanıyor. Gözlerini ise Mars’a dikmiş durumda.
Çok gezegenli hayatın insan ırkının hayatta
kalmasını tehdit eden şeylere karşı bir önlem
olabileceğini söylüyor. Ayrıca SpaceX tarihe,
Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir araç
gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak
geçmiş durumda.

SpaceX ve fikri
Elon Musk: “İnsanlar bana bir roket şirketi
kurmamın nedenini sorduğunda onlara şöyle
cevap veriyorum: Yüklü bir serveti ufak bir
servete nasıl dönüştürebileceğimi bulmaya
çalışıyorum.” (Discover Dergisi, 8 Eylül 2005)
“Mars’a neden kimseyi göndermediğimizi
anlamaya çalışıyordum. Çünkü Apollo’dan
sonraki adım, Mars’a insan göndermekti.
Esasen NASA’nın Mars’a ya da hatta yeniden
Ay’a yeniden kimseyi göndermeye dair bir
planı olmadığını fark ettim” (Khan Academy

Konuşmaları, 17 Nisan 2013)

Tesla’ya dahil oluyor
Tesla Motors, 2003 yılında Martin Eberhard
ve Marc Tarpenning isimli iki mühendisin
oluşturduğu küçük bir ekiple San Carlos’da
faaliyetlerine başladı. 2004 yılında ise projeye
Elon Musk dahil oldu. Şirket daha sonra
bilişim, elektronik ve otomotiv sektöründen
mühendislerle kadrosunu daha da genişletti.
2014 yılındaysa hisselerini halka açarak
elektrik motorlarının gelişmesini sağladı.
Şirketin ürettiği ilk otomobil Tesla Roadster, 31
ülkede yaklaşık 2500 adet satış yaptı.

Tesla ortaya çıktı
Elon Musk: “İki şirketin birden CEO’su olmayı
gerçekten hiç istememiştim. Aslında olmamak
için de epey uğraştım. AC Propulsion’a şöyle
dedim: Eğer yüksek kalitede bir elektrikli
araba geliştiremeyecekseniz bunu yapmak için
şirket kuracağım. Onlar da bana şöyle cevap
verdi: Bunu yapmakla ilgilenen başkaları da
var, güçlerinizi birleştirmeli ve birlikte şirket
kurmalısınız. Böylece Tesla ortaya çıktı.”
(CHM Revolutionaries, 22 Ocak 2013)

Şu bilgiyi de ekleyelim; Elon Musk'ın en büyük
hissedarı olduğu SolarCity, Amerika'nın en
büyük güneş enerjisi sistemi sağlayıcısı.

İklim değişikliği
Elon Musk: “Sorulması gereken soru, ‘Gezegeni
daha sıcak hale getirdiğimizi kanıtlayabilir
misiniz?’ değil ‘Gezegeni daha sıcak hale
getirmediğimizi kanıtlayabilir misiniz?’ olmalı.
Ve bunu kanıtlayamazsınız.” (Smithsonian
Dergisi, Aralık 2012)
Yazıyı Elon Musk’ın Ocak 2016’da söylediği bir
sözle noktalayalım: “Bana kalırsa önemli olan,
insanların gelecekte hakkımda ne düşündüğü
değil neler yaptığımdır. Ben ölüp gideceğim.
Peki, yaptığım şeyler fayda sağlamış olacak
mı?” (GQ, 12 Aralık 2015)
Peki ya sizce Elon Musk hayatımızda daha
neleri değiştirecek dersiniz? Hep birlikte
yaşayıp göreceğiz!
Kaynaklar:

• Elon Musk – Tesla, SpaceX ve Muhteşem Geleceğin
Peşinde, Ashlee Vance, Buzdağı Yayınevi, 2016.
• Elon Musk-Geleceği İnşa Eden Adam, Jessica Easto,
Zeplin Kitap, 2017.
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PATENT SAVAŞLARI
X: İlk ben buldum!
Y: Hayır, ben!
Teknoloji gelişiyor, cihazlar akıllanıyor, her gün inovatif bir yaklaşım daha hayatımıza dâhil oluyor. Ancak
bununla birlikte markalar arasındaki patent savaşı da alevleniyor. Tam ateşkes ilan edilecek derken yeni bir
hamle daha geliyor. “İlk ben buldum”, “Hayır, ben!” kavgası, pazar ve rekabet koşulları bu kadar sert olduğu
sürece biteceğe de benzemiyor.

P

atent, bir ürünün ya da buluşun
sahibinin icat ettiği ürünün satışı,
pazarlaması, çoğaltılması gibi konularda
ayrıcalıklar sunan resmi bir belge. Ancak
dünya markaları arasındaki rekabet, patent
konusunda, bir “İlk ben yaptım” kavgasını da
doğurdu. Bilişim teknolojileri alanında “patent
savaşları” jargona dahi yerleşti. Patent icat
olduğu günden bu yana “üreten” insanların
haklarının korunacağı düşünülüyordu. Çünkü
aslında patente göre önemli olan ürün değil,
fikir!
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Günümüzde büyük teknoloji firmaları
oldukça çetin bir “patent savaşı” veriyorlar.
Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor ve
bununla birlikte insanoğlu için çok daha hızlı
ürün yetiştirmek gerekiyor. Bu da firmaları
rakibinin ürünlerinden, fikirlerinden siz deyin
esinlenme, biz diyelim taklit etme, özetle
fikri bir yerinden çalma sonucuna götürüyor.
Üstelik öyle ilginç bir durum söz konusu ki
herhangi bir firma diğer bir firmaya dava
açtığında, diğerinin de eli armut toplamıyor.
Hemen bir karşı dava açabiliyor. Ve bu

davaların sayısı her geçen gün artıyor.

Yeni teknolojiler için patent gerekli
Yeni fikirlerin gelişmesi ve yeni teknolojilerin
üretilebilmesi için patent gerekli bir sitem
çünkü firmalar ve şahıslar ürünlerinin patent
belgesiyle ödüllendirilmediği ortamlarda yeni
buluşlar geliştirmek için motive olamıyorlar.
Patent sistemi kişi ve markaları motive
etmesinin yanında rekabeti de pekiştiriyor.
Sonuç olarak bu durumdan en çok kazanan

www.maksder.org

İlk akıllı telefonu piyasaya
Apple sunmadı belki ancak
ilk iPhone modeliyle mobil
teknolojilerde Apple’ın bir çığır
açtığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Birçok farklı cihazla yapılan işleri
tek bir mobil cihaza sığdırmayı
başaran iPhone, yeni kullanım
şekli ve donanım özellikleriyle
de piyasayı şekillendirdi.

tüketiciler oluyor. Firmalar rakiplerinin
önüne geçmek için durmadan yeni ürün ve
fikirler geliştirdikçe tüketiciler de her geçen
gün fonksiyonel ve daha estetik ürünlere
kavuşuyorlar.

Teşvik için patent
Bazı firmaların çalışanlarını patente
özendirmek için patent teşvik sistemi
uyguladığını biliyor muydunuz? Bu
şirketlerden biri de Sony. Şirket, markasına
katkı sağlayan, değerli patentler geliştiren
çalışanlarına 200.000 dolara kadar ödül
veriyor. Takeda Kimya Endüstrisi firması,
satılabilir bir ilaç patenti geliştiren çalışanına
5 yıllık sürede 68.000 dolarla 455.000 dolar
para kazandıracak şekilde patent teşvik sistemi
uyguluyor.
Öte yandan patent savaşı yalnızca yeni
ürünler ve fikirler üzerinden de gitmiyor;
bazı firmalar patent konusunda başarılı olan
firmaların patent bilgi ve stratejilerini de
izleyerek uyguluyorlar. Buna örnek olarak

Apple ve
Samsung’un
bitmeyen kavgası

dünyanın en çok patent alan firmalarının
başında gelen HITACHI firmasının bir
uygulaması gösterilebilir. Firma, 1981 yılında,
diğer ülkelerin de üretim yapabilmek için
kullanmak zorunda kalacakları, stratejik
patent sayısını ikiye katlamayı hedefleyen bir
kampanya başlattı ve patentlerini altın, gümüş
ve bronz olarak üç kategoriye ayırdı. Altın
kategorisinde, diğer şirketlerin kullanmak
zorunda oldukları dünya çapındaki başlıca
teknolojinin üretilmesinde kullanılan patentler
bulunuyordu. Bu bağlamda HITACHI,
dünyada stratejik patentin önemini ilk fark
eden şirketler arasında yer aldı. 1985 yılında,
şirket stratejik patent sayısını ikiye katlayan 2.
kampanyasını, 1990 yılında ise aynı amaçlı 3.
kampanyasını gerçekleştirdi.
Özetle, günümüzde pazarda rekabet etmek
için patent stratejilerini uygulamak büyük
önem taşıyor. Bunun için de mutlaka her
şirketin bir patent stratejisi olmalı. Öte
yandan hem sektörü iyi analiz etmek hem de
rakiplerin patent stratejilerini izlemek oldukça
önemli.

İlk akıllı telefonu piyasaya Apple
sunmadı belki ancak ilk iPhone
modeliyle mobil teknolojilerde
Apple’ın bir çığır açtığını
rahatlıkla söyleyebiliriz. Birçok
farklı cihazla yapılan işleri tek bir
mobil cihaza sığdırmayı başaran
iPhone, yeni kullanım şekli ve
donanım özellikleriyle de piyasayı
şekillendirdi. Ancak elbette
piyasada yalnız kalmayacaktı.
Akıllı telefonlar yaşama daha çok
dâhil oldukça, diğer markalar da
pastadan payını almak için birer
birer gelecekti. Öyle de oldu ve
diğer markaların arasından bir
tanesi sıyrılarak Apple’ın en güçlü
rakiplerinden birine dönüştü:
Samsung. Apple, o yıllardan bu
yana Samsung’un Apple patentli
özellikleri kullandığını iddia
ediyor. Özellikle iPhone 4’teki
yuvarlak köşeli tasarımının söz
konusu olduğu davada oldukça
zorlu bir süreçten sonra, Samsung
için 1 milyar dolar ceza istemişti.
Bunun üzerinde Samsung pes etti
mi dersiniz? Elbette hayır! Davayı
temyize taşıyarak bir avantaj
elde etti. Bunun üzere Anayasa
Mahkemesi çözümü, cezanın
ürünün tamamı üzerinden değil,
taklit edilen parçaların ayrı ayrı
değerlendirilerek belirlenmesi
gerektiğine karar verdi. Böylece
Samsung’un ödemesi gereken
ceza, yarıya düştü. Samsung’un
ödediği fazladan tazminatın
Apple tarafından geri ödenmesi
konusunda yapılan yorumlar ise
şöyle: “Davayı Apple kazandı ama
zafer Samsung’un.”
Kış 2018 MAKSDER
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İç Mimar Eda Tahmaz:

“Y Kuşağı ile Beraber Artık Şeffaf
Tasarım Anlayışı Hakim…”
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumsal firmaları için tasarladığı yönetim ofisleriyle tanınan EDDA
Mimarlık Kurucusu İç Mimar Eda Tahmaz, Y kuşağıyla beraber değişen kurumsal hayatta, hiyerarşik
düzen planlamasının da yeniden yorumlanarak daha şeffaf bir tasarım anlayışının oluşmaya başladığını
söylüyor. Gerçekleştirdiği projelerde yönetici odalarıyla diğer çalışma alanları arasındaki ayrımı ince bir
çizgiyle oluşturan Tahmaz’a göre artık yönetici odalarına yalın ve saydam bir görünüm hakim. Gelecek içinse
sürdürülebilir tasarımlara ihtiyacımız var.

Y

ıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık
Fakültesi, Restorasyon Bölümü’nden
1991’de ikincilikle mezun olan Eda
Tahmaz, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık
Bölümü’nden birincilikle mezun olarak
tamamladı. 1991-1995 yılları arasında birçok
restorasyon projesi ve uygulama çalışmasında
yer alarak, 1997 yılında Illinois Üniversitesi
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Endüstriyel Tasarım Bölümü’ne girdi ve
Chicago’da bulunan Bilim ve Endüstri
Müzesi’nde tasarımcı olarak görev aldı. 19992008 yılları arasında TE Architects’te kurucu
ortak olarak çalışma hayatına devam eden
Eda Tahmaz, 2008 yılından beri kurucusu
olduğu EDDA Mimarlık bünyesinde baş
tasarımcı olarak görev alıyor. Restoratör İç
Mimar Eda Tahmaz tarafından 2008 yılında

İstanbul’da kurulan EDDA Mimarlık, ürün
tasarımı, mimari ve iç mimari projeler üzerine
çalışan bir tasarım stüdyosu. Son olarak
gerçekleştirdiği yönetim ofisi tasarımıyla 2A
Asia Architecture Awards’ta finalist olmaya hak
kazanan EDDA Mimarlık Kurucusu İç Mimar
Eda Tahmaz, güncel ofis yapılarındaki yönetici
odalarında yaşanan değişimleri ve geleceğin
sürdürülebilir tasarımlarını değerlendirdi.

www.maksder.org

Eda Tahmaz

"Daha şeffaf bir tasarım
anlayışıyla biçimlenen yeni
nesil ofislerde, yönetici
odaları artık eski mesafeli
ve hiyerarşik kimliğinden
uzaklaştı. İş hayatında aktif
rol oynamaya başlayan
özgür ruhlu yeni nesille
beraber yönetici odaları da
yeni bir karakter kazandı.
Yakın zamana kadar
heybetli, cilalı ve koyu renk
ahşap mobilyalarla dekore
edilen yönetici odaları,
çalışma alanlarından
tamamen izole ediliyordu.
Artık bu mekânlar yalın
tasarım diliyle ve şeffaf bir
anlayışla biçimlendiriliyor."
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Yeni nesil ofis tasarımlarında ne gibi
farklılıklar söz konusu?
Daha şeffaf bir tasarım anlayışıyla biçimlenen
yeni nesil ofislerde, yönetici odaları artık eski
mesafeli ve hiyerarşik kimliğinden uzaklaştı. İş
hayatında aktif rol oynamaya başlayan özgür
ruhlu yeni nesille beraber yönetici odaları da
yeni bir karakter kazandı. Yakın zamana kadar
heybetli, cilalı ve koyu renk ahşap mobilyalarla
dekore edilen yönetici odaları, çalışma
alanlarından tamamen izole ediliyordu. Artık
bu mekânlar yalın tasarım diliyle ve şeffaf
bir anlayışla biçimlendiriliyor. Hem genel
çalışma alanlarında hâkimiyet kurulabilmesi
adına hem de çalışanlarla bir arada olma
hissini pekiştirmek amacıyla artık merkezi bir
bölümde konumlandırılan yönetici odaları,
genellikle zeminden tavana kadar uzanan
yüksek cam doğramalarla diğer bölümlerden
ayrılıyor ve mobilyalarda da daha düz çizgiler
üzerine kurulan tasarımlar ve doğal ham
malzemeler tercih ediliyor. Önümüzdeki
dönemlerde ise giderek daha da ön plana
çıkacak olan işlevsellik ve şeffaflık, yönetici
odalarının yenilenmesinde ve yapılanmasında
dikkat edilmesi gereken en önemli kriterler
olacak.

Siz ne gibi farklı dokunuşlar
yapıyorsunuz?
Kullanıcıların ihtiyaçlarına çözüm üreten
ve taleplerine cevap veren nitelikte bir
planlamayla fonksiyonelliği sağlamaya
önem veriyorum. Ferah ve geniş bir çalışma
ortamı için duvarda ve zeminde açık renkleri,
mobilyalardaysa canlı renkleri kullanıyorum.
Mekan içerisindeki dengeyi sıcak ve soğuk
malzemelere bir arada yer vererek sağlıyorum.
Yönetici odalarındaki prestij arayışlarıysa,
büyük ölçülerde bir yönetici masası, cephelerde
kullanılan mobilyalar ve resimlerin yanı
sıra zemin-tavan ilişkisinde kullanılabilecek
malzemeler ve aydınlatmayla yaratılacak
izdüşümlerle vurgulanabiliyor. Masanın
arka duvarıyla, önünde konumlandırılacak
oturma grubuyla kurulan doğru ilişkiyse
odaya istenilen kimliği kazandırmaya yardımcı
oluyor.

Günümüzde öne çıkan konulardan biri
de sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik ve
tasarım arasında nasıl bir ilişkiden söz
edebiliriz?
Bugüne kadar kurumsal ofis ve konut
fonksiyonları başta olmak üzere birbirinden
çok farklı tipolojilerdeki yapıların iç
mimari tasarımlarını, günümüzün değişen
22
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ihtiyaçlarına cevap veren çağdaş bir yaklaşımla
ele almaya çalıştım. Geleceğin sürdürülebilir
yeşil binaları, sosyal ve çevresel sorumluluk
anlayışıyla bütüncül bir şekilde tasarlanan,
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş,
ihtiyacı kadar tüketen ve eko-sisteme duyarlı
yapılardır. Bu nedenle tasarımlarımda
sürdürülebilirlik kriterleri en önemli
unsurlardan biri. Enerji verimliliğini arttıracak
unsurları çoğaltmak, tasarımla başlıyor.

Enerji verimliliğini arttıran tasarımları
tanımlar mısınız?
Sürdürülebilir yeşil binalar, sosyal ve çevresel
sorumluluk anlayışıyla tasarlanan, iklim
verilerine ve o yere özgü koşullara uygun
olarak ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir
enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal
malzemelerin kullanıldığı, bulunduğu arazinin
yaşam döngüsü çerçevesinde şekillenerek
eko-sisteme duyarlı hale gelen yapılar. Geleceği
inşa ederken, sadece teknolojik değişimlerin
değil, sosyal ve demografik değişimlerin de göz
önünde bulundurulması gerekiyor. Binalarda,
doğru malzemelerin tercih edilmesi, bina
kabuğunun cephe, çatı ve temel dahil ısı ve
su için yalıtılması, amacına uygun cam ve
doğrama kullanımının yanı sıra, doğru ısıtma
ve soğutma malzemelerinin kullanılması
önemli. Mevcut malzemelere yeni ve üstün

özelliklerin kazandırılması veya tamamen yeni
ve üstün nitelikli malzemelerin geliştirilmesi,
stratejik olarak en önemli inovasyon alanı.
Gelecekte daha hafif, daha esnek, dayanımı
daha yüksek, daha uzun ömürlü, hem
kullanımı hem de üretimi süresince çevreye
daha az zararlı, doğal enerji kaynaklarından
daha etkin şekilde faydalanabilen yapı
malzemelerine ihtiyaç duyulacak. Bu
yapı malzemelerinin geliştirilmesindeyse,
günümüzün en önemli teknoloji alanlarından
biri olan nanoteknoloji çok önemli katkılar
sağlayacak.

Gelecekte nasıl tasarımlara ihtiyaç
duyacağız sizce?
Önümüzdeki 10 yıllık süreçte sosyal yapıda,
kültürel hayatımızda ve önceliklerimizde
yaşayacak olduğumuz değişimler, nasıl binalara
ihtiyacımız olacağı konusunda bize önemli
ipuçları veriyor. Konut başına düşen birey
sayısı azalırken, yalnız yaşamayı tercih eden
bireylerin sayısında da hızlı bir artış gözleniyor.
Öte yandan şehirleşme ve buna bağlı olarak
büyük şehirlerde konut ihtiyacı da hızla artıyor.
Çevreyi daha az kirleten, doğaya daha az zarar
veren, doğal kaynakları daha etkin olarak
kullanabilen yapılara ve tasarımlara ihtiyacımız
var.

"Gelecekte daha hafif,
daha esnek, dayanımı
daha yüksek, daha
uzun ömürlü, hem
kullanımı hem de üretimi
süresince çevreye daha
az zararlı, doğal enerji
kaynaklarından daha etkin
şekilde faydalanabilen
yapı malzemelerine
ihtiyaç duyulacak. Bu
yapı malzemelerinin
geliştirilmesindeyse,
günümüzün en önemli
teknoloji alanlarından biri
olan nanoteknoloji çok
önemli katkılar
sağlayacak."
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Sizin Dünyanız Hangisi?

Gerçek mi, Yoksa Sanal mı?
NLP Uzmanı ve Kaygı Terapisti Burcu Polatdemir, sosyal medyanın görüldüğü kadar masum
olmadığını söylüyor. Polatdemir, insanların olduğundan farklı görünmeye çalıştıklarını
belirterek, olduğundan farklı görünmenin altında psikolojik birçok neden yattığını da
sözlerine ekliyor. “Kullanıcı kendi benliğinden uzaklaşarak, sürekli kendini mutlu yansıtmaya
ve beğeni almaya odaklanıyor. Bu beğeniler zamanla yeterli olmayıp daha çok beğeni
talebine dönüşüyor ve bu da bağımlılık yaratıyor” diyen Burcu Polatdemir ile sosyal medya
kullanımının geldiği boyutu, konuştuk.

T

Röportaj: BİKEM ÖĞÜNÇ

ürkiye’de sosyal medya kullanımı, gün geçtikçe artıyor.
Bazı sosyal medya kullanıcıları için paylaşım yapmak
ve beğeni almak, yemek yemek, su içmek gibi temel
bir ihtiyaca dönüştü. Bu kullanıcılar zaman zaman Facebook,
Twitter, Instagram, Snapchat gibi mecralarda, gerçeği eğip
bükerek dijital dünyada kendini gösterme ve beğenilme kaygısı
içine girebiliyor. Bu durum, gerçek dünya ile sanal dünyası
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arasında bir kopuşa ve hayatın “-mış” gibi yaparak yaşanmasına
yol açıyor.

Zihnimizi 5 duyumuzla yönetiyoruz
NLP (Neuro Linguistic Programming), dil ile iletişimin
psikolojik yansılarını ve bu konuyla ilgili teknikleri kapsayan
bir alan. Aslında zihnimizi beş duyu organımızla yönetiyoruz.

www.maksder.org

Burcu Polatdemir

“Bebeklikten itibaren, dışarıdan bir kadın bizi
seviyor, okşuyor ve besliyor. Biz bu kadının
anne olduğunu yaptığı hareketlerin sıklığıyla
anlıyoruz. Tabi o zaman daha bilincimiz yok
ama bağ kuruyoruz. O kadının anne olduğunu
bize söyleyen tüm algılar, o andan itibaren
bu yaşımıza kadar devam ediyor. Bu algıların
hepsini her an alamayız. Her an alırsak zaten
zihin sağlığımızı koruyamayız” diyen NLP
Uzmanı ve Kaygı Terapisti Burcu Polatdemir,
“5 duyuya odaklanıyoruz, bizi doğa bu şekilde
programlamış. Örneğin dışarıdan gelen
arabaların sesini aslında duyuyorsunuz ama
çoğu zaman algılamıyorsunuz ancak biri size
hatırlattığında onu çağırıyorsunuz. Her şeyi
her an alıyoruz ama aldıklarımızın hepsini
algılayamıyoruz. İşte çocukluktan beri, nasıl
bir ortamda yetiştiğinizin önemi buradan
geliyor. Örneğin sürekli paranın konuşulduğu,
şiddetin yoğun olduğu ya da anne baskısının
yaşandığı bir ortamda yetiştiniz; bunların
hepsi kişiliğinizi oluşturuyor. Fobiler, böyle
oluşabiliyor. Örneğin, çocukluğunuzda
bir gün dışarıda oynarken yan komşunuza
köpek saldırıyor. Sizse bugün köpekten
neden korktuğunuzu bilmiyorsunuz ama
sokakta köpek gördüğünüzde yolunuzu
Kış 2018 MAKSDER
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değiştiriyorsunuz. Sorulduğunda bunu
hatırlamıyorsunuz. Aslında yıllar öncesinden
kaydettiğiniz bir şey var orada. İşte NLP
yöntemiyle yani telkinle o ana gittiğinizde
o kaydı hatırlıyorsunuz. Çünkü biz her şeyi
tutarız ama hepsini zihne çıkarmayız. NLP
yöntemi o anı zihninize çıkarıyor” diyor.

Merak duygumuzu tatmin ediyoruz
Bugün sosyal medya kullanım biçimlerinin
bu durumla nasıl bir ilgisi olduğu ve sosyal
medyada mutlu görünmenin gerçekten
de bir ihtiyaç olup olmadığı konusunda
çocukluğumuzdan örnek veren Polatdemir
şunları söylüyor: “Bundan 20 yıl önce sosyal
medya yoktu ama o zaman da herkes alt
komşu ne yapar, üst komşu ne yapar diye
merak ederdi. Peki, bugün sosyal medyayı
niye bu kadar yoğun kullanıyoruz? Çünkü
orada merak duygumuzu tatmin ediyoruz.
Çocukluğumuzdaki komşunun merakıyla
şu anki merakımız arasında çok büyük
bir fark yok aslında. Çocukluğumuzda o
komşuların yaptığı da bugünkü ‘stalker’lık
aslına bakarsanız. Burada Maslow’un
ihtiyaçlar piramidine bir bakmak lazım.
En altta fizyolojik ihtiyaçlar vardır, sonra
sırasıyla güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi
ihtiyacı, saygı ihtiyacı ve en üstte ise kendini
gerçekleştirme ihtiyacı yer alır. Önce karnımızı
doyurmamız, uyumamız gerekiyor, bunlar
temel ihtiyaçlarımız. Daha sonra güvenlik
ihtiyacımızı karşılamalıyız, eğer güvenli
hissediyorsak sevilmeli, ait olmalıyız ve tabi ki
övülüp takdir edilmeliyiz. İnsanız ve bunlar da
bizim güdülerimiz. İşte sosyal medya bugün
buna hizmet ediyor. Çünkü orada kimse kendi
gibi olmak zorunda değil. İstediği taraflarını
parlatabilir, çok güzel gösterebilir. Burnunu
çirkin buluyorsa onu filtreleyebilir, sihirli bir
ayna yaratıp bir şekilde farklı görünebilir.
Dolayısıyla tatmin olur.”

“Böyle gösteriyorsun ama o değilsin”
Burcu Polatdemir, hayatımızdaki büyük
ruhsal dalgalanmaların bu durumun yarattığı
travmadan kaynaklandığını söylüyor. “Çünkü
zihniniz size diyor ki, aslında orada böyle
gösteriyorsun ama o değilsin. Kişi evde
oturuyor ama sosyal medyada gittiği bir yeri
gösteriyor. Ama orada değil ki ya da aslında
gösterdiği ortam o kadar da harika değil.
Çünkü orada bir şey farklı gösteriliyor” diyen
Polatdemir, “Bu sağlıklı mı? Kişi bunu eğer
hayatının çok ciddi bir noktası haline getiriyor,
günün çok büyük bir kısmını bu şekilde
yaşıyorsa, gerçekten kopuş başlıyor. İşte burada
tehlike çanları çalıyor. Çünkü bir kaçış var,
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kişi kendinden kaçıyor” şeklinde konuşuyor.
“Zaten beni beğenenler burada beğeniyor”
denilen noktada kopuşun başladığının
altını çizen Polatdemir, “Orada daha çok
beğenildiğini, takdir edildiğini düşündükçe
gerçek sosyal hayatında, insanlarla iletişimi
zayıflıyor. -mış gibi yapmak, hatalarını örtmek
burada daha kolay oluyor, yani o dünya
kendininmiş gibi gösteriyor. Maslow’un
piramidindeki övülme, beğenilme kısmını
burada yoğun olarak yaşıyor ve piramidin en
üstüne çıkarak kendini gerçekleştirmiş gibi
davranıyor. Kendini gerçekleştirmemiş bir
bireyin böyle bir şey yapması uzun vadede
sıkıntılar yaratabilir. Çünkü genelde bu tip
benlikler kendini tam olarak kabullenemeyen
benliklerdir. Oysa kişi saçıyla sürekli
oynuyorsa saçıyla ilgili sıkıntısını önce
kendisiyle çözmeli” diyor.

Hepimiz yalnızken bir kimlik yaratırız
Burcu Polatdemir, sosyal medyada kendini
olduğundan farklı göstermenin, insanların
arasına çıkma konusunda bir kaygı yaşattığını
da belirterek şöyle konuşuyor: “Kişinin
kendine güveni azalıyor ve kişi giderek
yalnızlaşıyor. Çoğu kişinin son zamanlarda
depresyon belirtilerini bu kadar sık dile

getirmesinin sebebi de bu. Çünkü anlattığı
benle, kendi benliği arasında büyük bir boşluk
var. Hepimiz yalnızken bir kimlik yaratırız. Siz
yalnızken başka birisiniz, arkadaşlarınızlayken
başka biri… Sosyal medyada da başka bir
kimlik oluşturuyoruz. Gerçek hayatta sosyal
olarak kimliklerimiz var; anneyiz, öğrenciyiz,
doktoruz vs. Ama şu an sosyal medyada kendi
yarattığımız bir kimlik var.”

Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz
Yapılan araştırmalar, her 5 dakikada bir
telefonu elimize aldığımızı söylüyor. Yani
telefon çalsın ya da çalmasın, meraktan elimiz
telefona gidiyor. Yine aynı araştırma, insanların
yüzde 60’ının “Benim hayatım diğerlerinden
daha kötü” diye düşündüğünü gösteriyor.
Ancak ne yazık ki görünen gerçek kişiler ve
hayatlar olmamasına rağmen öyle zannediliyor.
Bu durumla baş etmenin yolları içinse
Polatdemir şunları aktarıyor: “Sizi uyaranlar
olduğunda bile o mesaja bakmak istemezseniz,
bakmazsınız. Önemli olan bu kontrolü
sağlayabilmek... Sınırlama yapmazsanız
hem benliğinizi hem de çokça zamanınızı
kaybediyorsunuz. Eğer kişi bağımlıysa ve
bundan da vazgeçemiyorsa mutlaka yardım
almalı.”

Yapılan araştırmalar, her
5 dakikada bir telefonu
elimize aldığımızı söylüyor.
Yani telefon çalsın ya da
çalmasın, meraktan elimiz
telefona gidiyor. Yine aynı
araştırma, insanların yüzde
60’ının “Benim hayatım
diğerlerinden daha
kötü” diye düşündüğünü
gösteriyor. Ancak ne yazık
ki görünen gerçek kişiler
ve hayatlar olmamasına
rağmen öyle zannediliyor.
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Şehirden Arınmak İçin
Doğayı Adımlayın!
Doğayı keşfetmenin ve onunla bütünleşmenin insana keyif veren ve eğlenceli yollarından
biri, doğa yürüyüşleri yani trekking yapmak. Trekking sayesinde, hafta sonu kendinizi
doğanın kucağına bırakabilir ve yaşam enerjinizi yükseltebilirsiniz. Böylelikle günlük
yaşantınıza beyniniz ve bedeninizi arındırmış olarak devam edebilirsiniz. İhtiyacınız
olan tek şey, bir çift yürüyüş ayakkabısı. Temiz hava, doğanın sesleri ve sürprizlerine
kendinizi bırakarak muhteşem bir hafta sonu kaçamağı yaşayabilirsiniz.

D

oğa yürüyüşü “trekking” olarak adlandırılıyor ve doğa
sporlarının en hafif kollarından biri olarak tanımlanıyor.
Uzun ve yorucu yürüyüş anlamına gelen trekking kelimesi
dilimize İngilizceden geçmiş olan bir sözcük; İngilizcede “doğal
engellerle dolu bir arazi parçasını herhangi bir ulaşım aracı
kullanmaksızın yürüyerek aşmak” anlamına geliyor. Asıl anlamı
ise “Güney Afrika’da kağnı ya da yaya olarak göç” demek. Hiking
ise günübirlik doğa gezisi anlamına geliyor. Trekking hiking’e göre
daha uzun ve zor parkurları içeriyor. Trekking, şehir hayatından
uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenler için alternatif bir spor
dalı. Her gün gerçekleştirilen yürüyüşlere göre farklı bir deneyim
yaşamınızı sağlıyor. Öncelikle, bir turla ya da arkadaşlarınızla mı,
yoksa tek başınıza mı bu maceraya çıkacağınıza karar vermelisiniz.
Eğer bir tura katılıp trekking yapacaksınız önceden ayarlamanız
gerekebilir. Kendi kendinize çıkacağınız yürüyüşler içinse, mutlaka
bir parkur belirlemelisiniz.
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YANINIZA ALMAYI
UNUTMAYIN!
• Sağlam ve su geçirmez yürüyüş ayakkabısı
• Yedek kıyafetler
• Su matarası ve yeterli su
• Tok tutan ve enerji veren yiyecekler
• Temel ilk yardım malzemeleri
• El feneri, pil, kibrit ve çakmak
• Defter ve kalem
• Parkur hakkında ayrıntılı bilgi ve varsa harita
• Zor parkurlar için yürüyüş bastonları

Doğanın şartlarına hazır mısınız?
Trekking yapmadan önce doğanın şartlarına
hazırlıklı olmanızda fayda var. Saatlerce
yürüyeceksiniz ve alışık olmadığınız bir
şekilde ayakta kalacaksınız. Bunun için
ilk olarak doğru bir ayakkabıyı seçmeniz
gerekiyor. Ayağınıza tam olan, rahat bir
yürüyüş ayakkabınız olmalı. Eğer yağışlı bir
havada ya da akarsu olan parkurlarda trekking
yapacaksanız, ayakkabınızın su almaması
da önem taşıyor. Yedek ayakkabı almayı
unutmayın.
Çanta ve kıyafetleriniz de ayakkabılarınız
kadar önemli. Yürüyüşünüzü zorlaştırmayacak
giysiler giymelisiniz. Giysileriniz sizi
terletmemeli ya da üşütmemeli. Islandığı
zaman sertleşen kumaşlar, kalın ve sentetik
giysiler, yürüyüş için uygun değil. Rahat,
ıslandığında çabuk kuruyan ve mümkünse su

geçirmeyen kıyafetler seçmelisiniz. Ayrıca sırt
çantanızda mutlaka yedek kıyafet bulunmalı.
Doğa yürüyüşlerinde dikkat etmeniz gereken
en önemli nokta, nereye basacağınızı bilmeniz.
Eğer acemiyseniz, trekking grubunuzun
başında değil, ortalarında bulunmaya ve
önünüzdeki yürüyüşçülerin bastığı yerlere
basmaya dikkat edin. Zor yollarda dengenizi,
kollarınızı iki yana açarak kurun. Günler
geçtikçe yetenekleriniz gelişeceği için dengede
kalmanız ve nereye basacağınızı bilmeniz daha
kolay olacak.

Ayağınıza tam olan, rahat
bir yürüyüş ayakkabınız
olmalı. Eğer yağışlı bir
havada ya da akarsu
olan parkurlarda trekking
yapacaksanız, ayakkabınızın
su almaması da önem
taşıyor. Yedek ayakkabı
almayı unutmayın.

Yürüyüş sırasında belli bir tempoyu
tutturmalısınız. Ne terleyecek kadar hızlı
olmalısınız ne de üşüyecek kadar yavaş...
Yorulup sık sık durmak yerine, yavaş tempoda
ve sürekli yürümeniz çok daha iyi.
Kış 2018 MAKSDER
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TÜRKİYE’NİN EN
SEVİLEN TREKKİNG
ROTALARI
Türkiye, trekking yapmak isteyenler için pek çok seçenek
sunuyor. Her bölgede, birbirinden güzel trekking rotaları
var. Günübirlik ya da haftalarca sürebilecek bu rotaların
arasından kendinize uygun olanı tercih edebilirsiniz. Sapanca,
Polonezköy, Menekşe Yaylası, Serindere Kanyonu, Sülüklügöl,
günübirlik gidilebilecek, trekking parkurlarının başında geliyor.
Daha uzun yürüyüşler yapmak isteyenler içinse 500
kilometrelik Likya Yolu ideal. Kazdağları’ndaki parkurlar da
uzun yürüyüşler için tercih edilebilir. Karadeniz yaylalarında
yürüyüp yeşilin tadını çıkarmak ya da Aladağları baştan başa
dolaşmak da tercihleriniz arasında olabilir.
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Sağlığınız için doğada yürüyün
Trekking deyip geçmemek gerek. Doğada
yürüyüşün sağlığımız için oldukça önemli
faydaları var. Üstelik yalnızca bedensel açıdan
değil, zihinsel açıdan da oldukça faydalı bir
spor.
• Yürüyüş sayesinde vücudunuzdaki hemen
hemen bütün kaslar çalışıyor.
• Doğa yürüyüşlerinin insan psikoloji
açısından çok olumlu sonuçlar getirdiği,
bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Öte
yandan hem düşünce gücünüzü hem de
zihinsel keskinliği arttırıyor.
• Doğa yürüyüşlerinin insan sağlığı açısından
bilinen en genel faydası, kalbe olan etkisi.
Stressiz bir gün geçirince kalbiniz yumuşuyor,
kan dolaşımınız artıyor ve kalp ve damar
hastalıkları riskiniz de azalıyor.
• Şehrin içinde soluduğunuz kirli havanın
yerine ciğerlerinize bol bol oksijen çekmiş
oluyorsunuz. Bu da iç organlarınız için son
derece faydalı.
• Vücudunuzun tüm organlarını çalıştırıyor.
Bu da bir süredir harekete geçmeyen
eklemlerinizi de harekete geçirmek demek
ve beraberinde bel ağrısı, sırt ağrısı gibi
problemleri de ortadan kaldırıyor.
• Doğa yürüyüşleri mutluluk hormonlarını
aktifleştiriyor. Hafta sonları yürüyüşe çıkan
insanların, hafta başında işe çok daha zinde
ve yüksek bir moralle gittiği de bilimsel olarak
ortaya kondu.

PARKUR ÖZELLİKLERİ
DEĞİŞİYOR
Trekking parkurları birkaç saatlik olabildiği gibi, haftalarca sürenleri de var. Yürüyüş
mesafesi ve parkur özellikleri trekking rotalarının zorluk derecesini belirliyor. Orta
dereceli bir parkur genellikle 5-7 saat sürüyor ve 1/3’ü çıkış, 1/3’ü düz ve geri kalan
kısmı da iniş olan engebeli arazilerde yapılıyor. Yaşınıza, sağlık durumunuza ve
kondisyonunuza göre kolay, orta ya da zor parkurları tercih edebilirsiniz. İlk kez
trekking yapacakların zor parkurları tercih etmemeleri önemli. Çünkü bu durumda,
hem kendinizi zorlayıp yaptığınız aktiviteden zevk almazsınız hem de grubunuzda
bulunan diğer insanları sıkıntıya sokmuş olursunuz. Bu sebeple, kolay parkurlarla
başlamanız, haftalar geçtikçe zor olanlarını tercih etmeniz daha ideal. Kalabalık ve
gürültülü şehir hayatından bir süreliğine uzaklaşmak, doğayla baş başa olmak, doğal
güzellikleri dostlarınızla paylaşmak için yapılan bu aktivite her ne kadar kolay gibi
görünse de bazı zorlukları ve dikkat edilmesi gereken noktaları var.
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