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ÖZEL SÜDYEN İÇİN 3D 
PIRINT YÖNTEMİNDEN 
YARARLANIYOR

BMW GROUP, 1 MİLYON 
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 
TESLİM ETME HEDEFİNE 
ULAŞTIĞINI DUYURDU

™PERSEVERANCE∫
 MARS’A İNİYOR

YERLİ DİJİTAL TARIM 
PLATFORMU TARFİN, 
8 MİLYON DOLAR 
YATIRIM ALDI

SES KONTROLLÜ 
ELEKTRİKLİ BİSİKLET

İki yıl önce BMW Group, 500.000 adet elektrikli otomobil teslim ettiğini 
ve iki yıl içinde 1 milyon otomobil teslim etme sözü vermişti. Şirket, bu yıl 
bitmeden 1 milyonuncu elektrikli aracı olan iX xDrive40 SUV otomobilini 
Avrupa’daki bir müşteriye teslim ederek bu hedefe ulaştığını duyurdu.

Şirketin basın açıklamasında dikkat çeken önemli noktalardan bir diğeri 
ise, önümüzdeki yıl boyunca BMW Group’un, elektrikli ürün yelpazesini 
BMW 7 Serisi ve BMW X1’in tamamen elektrikli versiyonlarını içerecek 
şekilde genişletmesi oldu. Yüksek hacimli BMW 5 Serisi, 2023’te elektrikli 
otomobil serisine eklenecek.

Bunu MINI Countryman’in bir üst modeli ve tamamen elektrikli Rolls-Royce 
Spectre takip edecek. 2023 yılına kadar şirket, mevcut pazar segmentlerinin 
yaklaşık %90’ında yollarda en az bir tam elektrikli modele sahip olacak. 
Önümüzdeki 10 yıl içinde BMW Group, toplamda yaklaşık 10 milyon 
tamamen elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi planlıyor.

NASA’nın “Mars 2020” misyonu kapsamında Kızıl Gezegen’e 
gönderilen uzay aracı “Perseverance” bugün Mars’a inecek. Uzay 
aracı gövdesinde bir de ufak boyutlu helikoper “Ingenuity” taşıyor.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) “Mars 
2020” misyonu kapsamında Kızıl Gezegen’e gönderilen uzay aracı 
“Perseverance”ın (Azim), bugün Türkiye saati ile 23.38’de Mars’a iniş 
yapması bekleniyor. Uzmanlar, bir ton ağırlığındaki aracın Jezero 
isimli kratere inişinin oldukça zorlu geçeceğini belirtiyor. Bilim 
insanları söz konusu kraterin içinde 3,5 milyar yıl önce bir nehir 
bulunduğunu ve bu nehrin aynı bölgedeki bir göle aktığını tahmin 
ediyor.

Geçen yıl temmuz ayında dünyadan fırlatılan “Perseverance”, iki 
metre uzunluğunda robotic bir kol, 19 kamera ve iki mikrofonla 
donatılmış durumda. Araç ayrıca, “Ingenuity” (Yaratıcılık) adı 
verilen, küçük boyutlu bir de helikopteri Mars‘a taşıyor. Bu helikopter 
de faaliyete geçmesi durumunda, dünyadan gönderilip farklı bir 
gezegende uçan ilk hava aracı olacak.

Tarfin, 8 milyon dolarlık Seri B öncesi köprü yatırım turunu 
tamamladı. Yeni yatırım turuna Norveç merkezli gübre üreticisi Yara 
firmasının girişim sermayesi fonu Yara Growth Ventures, Tarfin’in 
mevcut yatırımcılarından Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
da ortakları arasında bulunduğu Collective Spark Fund, global 
fintech fonu Quana Capital, Raiffeisen Bankası’nın girişim sermayesi 
fonu Elevator Ventures, tohum ve zirai ilaç üreticilerinden Syngenta 
Group’un girişim sermayesi fonu Syngenta Group Ventures ve 
Dubai merkezli Wamda katıldı.

İlk adımlarını 2017 yılında Marmara Bölgesi’nde atan, bugün tüm 
Türkiye genelinde geniş satış ağı ve teknolojik altyapısı ile hizmet 
veren Tarfin, geleneksel tedarik kanallarını teknoloji ve finansal 
kaynaklarla buluşturuyor. Çiftçiler, Tarfin Mobil’de en uygun fiyatları 
bulabilecekleri farklı alternatifleri karşılaştırabiliyor, köyünden 
merkeze kilometrelerce yol kat etmeden ürünlerini kolaylıkla, 
kendi ödeme döngülerine uygun olarak satın alabiliyorlar. Böylece 
çiftçiler, Tarfin ile hem rekabetçi fiyatlara hem de dijital dünyanın 
kolaylıkları ile buluşuyor.

Elektrikli otomobiller, motosikletler ve scooter’lar giderek daha 
yaygın hale gelirken bisiklet tutkusu da çok daha geniş kitlelere 
yayılıyor. Hong Kong merkezli küresel şirket Urtopia, bisiklet 
dünyasının iddialı isimlerinden. Şirket, ekonomikliği ve şık 
tasarımları ön planda tutarken en yeni teknolojileri de elektrikli 
bisikletlere entegre ediyor. İsmini de “kent” (urban) ve “ütopya” 
(utopia) sözcüklerinin birleşiminden alıyor. Şirket, geleceği 
“otomobilsiz” olarak hayal ettiği ütopik bir vizyonu öne çıkarıyor. 
Bu vizyonun şu anki en dikkat çekici ürünü de Urtopia Carbon 
Electric Bike.

Urtopia Carbon Electric Bike ilk bakışta, aerodinamik formuyla 
çarpıcı bir izlenim yaratıyor. Tasarımcı Mathis Heller bisiklet 
kadrosunun, bir tür matematiksel şekil olan Möbius şeridinden 
ilham aldığını belirtmiş. Möbius şeridini sonsuzluğun sembolü 
ve sonsuz bağlantı potansiyeli olarak yorumlayan şirket, “Bu fikir, 
Urtopia’nın enerjiyi geri dönüştürme, atığı azaltma ve herkes için 
daha yeşil bir gelecek yaratma çabasıyla örtüşüyor.” açıklamasını 
yapıyor.

Bisikletin en önemli özelliklerinden biri, bir LCD ekran da içerem 
akıllı kontrol paneli. Bu panel, kullanıcıyı bisikletin durumu 
hakkında bilgilendiriyor.

JAPON BİLİM İNSANLARI 
YAŞLANMAYA NEDEN 
OLAN HÜCRELERİ YOK 
EDEN AŞI GELİŞTİRDİ
Farelerde yapılan deneyler, aşıyı olan hayvanlarda yaşlanmanın önemli 
ölçüde geciktiğini gösterdi. Uzmanlar, “gençlik aşısı”nı, insanlığın yaşam 
süresini etkileyebilecek bir dönüm noktası olarak tanımladı.

Juntendo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Toru Minamino liderliğindeki 
aşının arkasındaki araştırma ekibi, çalışmalarının sonuçlarını Nature 
Aging dergisinde yayımladı. The Japan Times’ın bildirdiğine göre aşı 
verilen farelerde, yaşla birlikte biriken ve artrit ile damar sertleşmesi gibi 
durumlarla ilişkili olan “zombi hücreleri” olarak da bilinen yaşlanan 
hücrelerin seviyelerinde azalma görüldü.

Minamino, “Aşının damar sertleşmesi, diyabet ve yaşlanmayla ilgili 
diğer hastalıkların tedavisinde uygulanmasını bekleyebiliriz” diye yazdı.
Bununla birlikte zombi hücreler, zamanla bölünmeyi durduran ancak 
ölmeyen hücreler olarak da tanımlanıyor. Ancak, bu hücreler zamanla 
zararlı kimyasallar salmaya başladığından, sağlıklı hücrelere zarar 
veriyorlar ve iltihaplanmaya neden oluyorlar.

Buna karşın Japın bilim insanları geliştirdikleri aşının, kendilerini 
yaşlanmış hücrelere bağlayan ve beyaz kan hücreleri tarafından 
uzaklaştırılmalarına izin veren antikorlar oluşturduğunu bildirdi.
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Rahatça oturan bir sütyen bulmanın zor olabileceği ve genellikle birden 
fazla başarısız deneme gerektirdiği bir sır değil. BRAAVE sistemi burada 
devreye girer. Çünkü müşteriye özel “Fusion Bras” üretmek için 3D baskı ve 
tarama teknolojisini kullanıyor.

İlk siparişi aldıktan sonra sistem, müşterilerine BRAAVE’in BreastID iOS 
uygulamasını indirmeleri için bir bağlantı gönderiyor. Uygulamayı, 
telefonun derinlik haritalama kamerasıyla birlikte kullanan kullanıcılar, 
çıplak üst vücutlarının iki dakikalık bir 3D taramasını gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Ayrıca elde edilen görüntü, gerçek bir fotoğraf değil, üç 
boyutlu bir derinlik haritasıdır. Bu şifreli derinlik haritası şirkete geri 
gönderildiğinde, Fusion Bra’nın kendisini oluşturmak için kullanılıyor. 

Giysi, geleneksel bir balen yerine, müşterinin göğüslerinin altında göğüs 
kafesinin etrafında rahatça kıvrılacak şekilde tasarlanmış özel 3D baskılı 
UnderFit’leri içeriyor.
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