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MOBİL ABONE SAYISI 
TÜRKİYE NÜFUSUNA YAKLAŞTI 

TÜRKİYE,
MİLLİ LOKOMOTİFLE
DÜNYADA 4. OLDU

KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN 
10 E-TİCARET TÜYOSU

ÜCRETSİZ WI-FI AĞINA 
BAĞLANIRKEN BİR DAHA 
DÜŞÜNÜN!

BİSİKLET TUTKUNU 
ÜNLÜLER 

DİJİTAL DİLİMİZ: 
EMOJİLER
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2019’UN 
TEKNOLOJİ 

TRENDLERİ 
NELER  OLACAK?
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SOSYAL MEDYA

GELİŞİMİNİ TAKİP ETMEKTE 
ZORLANDIĞIMIZ BİR HIZLA İLERLEYEN 
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ, 2019 YILINDA 
HANGİ YENİLİKLERLE GELECEK?
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A.Selim  Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

H er yılın sonunda, tüm sektörler bir önceki yılın 
hesabını yapar, geleceğe dönük olarak da gelişme 

trendleri öngörüler halinde sunulur. Teknoloji sektörü 
de, en hızlı büyüyen sektörlerin başında yer alıyor. 
Gelişimini takip etmekte zorlandığımız bir hızla ilerleyen 
bu sektörün 2019 yılında nasıl yeniliklerle geleceğini 
bu ayki sayımızın kapak konusunda okuyucularımızın 
ilgisine sunuyoruz. 

Kapak sayfalarımızda detaylarını okuyacağınız 
haberimize göre; 2019 yılında, yapay zeka 
teknolojilerinde büyük bir yükseliş hissedilecek. 5G 
mobil uygulamaları, e-spor, online eğitim, perakende, 
yapay zeka destekli çözümler gibi uygulamalar, günlük 
hayatımıza daha fazla nüfuz edecek. Ayrıca, akıllı cep 
telefonları, akıllı saat gibi giyilebilir teknolojiler yeni 
formları ile hayatlarımızda yerlerini alacak. 

Kapak haberimiz dışında bu sayımızda da 
ulaştırma, iletişim ve teknoloji alanlarına dair en yeni, 
öğretici ve eğlenceli haberlerimizi ilginize sunarken; 
2019 yılının herkes için güzelliklerle geçmesini temenni 
ediyoruz. 

Keyifli okumalar dileği ile...

Hoşçakalın. 
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TEKNOLOJİ NEREYE?



Kusursuz bir uyku deneyimi sunan Yoga Rhythm yatak, uyurken vücudunuzun kendini yenilemesi ve güne enerjik başlaması 
için tasarlandı. 5 bölgeli yay sistemi ve ekstra konfor sağlayan fermuarlı pediyle uyku kalitesini en üst düzeye çıkaran

Yoga Rhythm teknolojisi ile siz de tanışın.

UYKU DENEYİMİ
ZİHİNLE BEDENİN BÜTÜNLEŞTİĞİ

YOGA      SERİSİ



HABER

DENİZCİLİK

14

16

MOBİL ABONE SAYISI 
TÜRKİYE  NÜFUSUNA YAKLAŞTI 

KÜÇÜK İŞLETMELER 
İÇİN 10 E-TİCARET 

TÜYOSU

TÜRK LİMANLARI 
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE
BÜYÜDÜ

BAKAN TURHAN: “GEÇEN YILIN 
SONUNDA 77,8 MİLYON OLAN 
MOBİL ABONE SAYISI, BU YILIN İLK 
YARISINDA 79,5 MİLYONA ULAŞTI. 
BÖYLECE MOBİL ABONE SAYISI 
TÜRKİYE NÜFUSUNA YAKLAŞMIŞ 
OLDU.” 

E-TİCARET ARTIK HEPİMİZİN 
VAZGEÇİLMEZİ. ANCAK BU 

ALANA GİREN HER İŞLETME 
BAŞARILI OLAMIYOR VE 

KAPANMAK ZORUNDA KALIYOR. 
ÖYLEYSE E-TİCARETTE 

BAŞARILI OLMAK İÇİN NELER 
YAPILMALI?

BU YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 
TÜRKLİM ÜYESİ LİMANLAR GENEL 
KARGO TAŞIMACILIĞINDA YAKLAŞIK 
6 MİLYON TON YÜK TAŞIYARAK 
İHRACATTA %19’LUK BÜYÜME 
PERFORMANSI GÖSTERDİ.

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERDEKİ BÜYÜK YÜKSELİŞİN 
HİSSEDİLECEĞİ 2019’DA, 5G MOBİL UYGULAMALARIN 
YANI SIRA E-SPOR, ONLINE EĞİTİM, PERAKENDE, YAPAY 
ZEKÂ DESTEKLİ ÇÖZÜMLER GİBİ UYGULAMALAR GÜNLÜK 
HAYATIMIZA DAHA FAZLA NÜFUZ EDECEK.
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28
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BİSİKLET  TUTKUNU  ÜNLÜLER  
İŞLERİ GEREĞİ ÇOK SIK SEYAHAT EDEN ÜNLÜLERİN TERCİHİ GENELLİKLE UÇAKTAN YANA OLUYOR. ANCAK 
KISA SEYAHATLERE ÇIKTIKLARINDA PEK ÇOĞU BİSİKLETTEN VAZGEÇEMİYOR. BAZILARI BUNU SPOR 
OLARAK YAPIYOR, BAZILARI DA EĞLENCE İÇİN... 

İŞTAHSIZ ÇOCUKLARIN 
ÇÖZÜMÜ TABLET DEĞİL!

DİJİTAL DİLİMİZ: EMOJİLERÜCRETSİZ WI-FI AĞINA 
BAĞLANIRKEN BİR DAHA 
DÜŞÜNÜN!
KAFELER, OTEL LOBİLERİ, 
HAVALİMANLARI GİBİ YERLERDE 
ÜCRETSİZ SUNULAN WI-FI AĞLARI, 
KİŞİLERİN BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMEYE 
ÇALIŞAN HACKERLERE ALTIN 
DEĞERİNDE FIRSAT SUNUYOR. 

TABLET İLE OYNARKEN NE YEDİĞİNİN 
VE NE KADAR YEDİĞİNİN FARKINDA 
OLMAYAN ÇOCUKLARDA İLERİKİ 
YAŞLARDA YETERSİZ BESLENME, 
DÜZENLİ YEMEK YEMEME, YEMEK 
SEÇME GİBİ DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI 
GÖRÜLEBİLİYOR. 

KISA VE HIZLI MESAJLAŞAN 
JENERASYON, BAZEN PARMAK 
OYNATARAK YAZMAK YERİNE KÜÇÜK 
BİR EMOJİ İLE NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ 
HİSSETTİREBİLİYOR. PEKİ, SOSYAL 
MEDYADAKİ MESAJLAŞMA 
PLATFORMLARINDA VAZGEÇİLMEZ 
HALE GELEN EMOJİLER HAYATIMIZA 
NASIL GİRDİ? 

İÇ
İN

D
EK

İL
ER ÜNLÜLERLE 

İLETİŞİM

SOSYAL 
MEDYAGÜVENLİK SAĞLIK

32 42

37

48
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Tren ve trene 
dair çektiğiniz 

her kareyi 
bizimle paylaşın

www.tamoan.com.tr



KAYBOLAN TELEFONU 
BULMAK, ARTIK 
DAHA KOLAY

Kaybolan telefonu bulmak özellikle çok 
katlı ve odalı yapılarda oldukça zahmetli 
ve yorucu bir süreç. Bu durumun farkına 
varan Google, Android Pie ile birlikte 
Wi-Fi RTT desteği sunarak çok katlı ve 
odalı yapılarda kaybolan telefonu bulma-
yı daha da kolaylaştıracak. Bunun için 
Wi-Fi RTT desteği bulunan bir modem 
olması şart. Şimdilik bazı büyük havali-
manı ve alışveriş merkezlerinde bulunan 
bu özelliğin zamanla evlerimize kadar 
yayılması bekleniyor.

WHATSAPP IOS GRUP 
SOHBETLERİNDE YENİ DÖNEM

WhatsApp, iOS beta 2.18.110.1 sürümü ile birlikte 
grup görüntülü konuşma özelliği için yeni kulla-
nıcı arayüzünü test ediyor. WhatsApp iOS grup-
larında sağ en üst köşede artık bir arama butonu 
bulunacak. Bu çağrı butonu ile kolay bir şekilde 
arkadaşlarınız ile grup şeklinde görüntülü soh-
betler başlatabileceksiniz. Ancak, bulunduğunuz 
gruptan sadece rehberinize kayıt etmiş olduğu-
nuz arkadaşlarınızla grup halinde görüntülü 
konuşabileceksiniz. Uygulamanın Android kulla-
nıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı hak-
kında resmi bir açıklama yapılmadı.
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KRİPTO PARA PİYASASI ÇOK SERT DÜŞÜŞTE!

Geçtiğimiz ay hızla düşüşe geçmeye başlayan kripto para piyasası için durum gittikçe daha da 
kötü bir hale bürünüyor. En popüler ve en değerli para birimi olan Bitcoin’in birimi, bu sene içeri-
sinde 19.000 dolar seviyelerini görmüşken, şu an 3.600 dolar seviyelerine düşmüş durumda. 
McDonald’s, 140 milyar dolar değere sahipken, piyasadaki bütün kripto paraların toplam değeri 
ise şu an 139 milyar dolar. Piyasanın geçen seneki değeri ise 819 milyar dolarlık bir rakama teka-
bül ediyordu. Bu da bir sene içerisinde, piyasanın %80’den fazla düştüğü anlamına geliyor.

LG, 16 KAMERALI TELEFON 
ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Akıllı telefonlarda, 4 kameralı Samsung 
Galaxy A9 ile birlikte iyice trend haline dönü-
şen kamera sayısı LG ile birlikte farklı bir 
boyuta taşınabilir. LG, 16 kameralı telefon 
üzerinde çalışmalara başladı. Devrim niteli-
ğindeki kamera ile fotoğrafını çekmek istedi-
ğiniz nesnenin arka planını, daha fotoğrafı 
çekerken değiştirmenize olanak sağlayabi-
lecek olan bu yeni kamera teknolojisi, enteg-
re bir photoshop gibi çalışabilecek. LG‘nin bu 
teknolojisi henüz patent sürecinde olsa da 
yakın zamanda hayatımıza gireceğine kesin 
gözüyle bakılıyor. 
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INSIGHT UZAY ARACI MARS’A İNİŞ YAPTI

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Mars keşif aracı InSight’i, Kızıl Gezegen’in yüzeyine 
indirdi. Mars keşif aracı, 19 bin 800 kilometre hızla Mars atmosferine girdikten 6 dakika sonra 
hızını sıfırlayarak, paraşütünü açıp iniş motorlarını çalıştırarak iniş yaptı. NASA’nın 6 yıl aradan 
sonra Mars’a indirdiği ilk araç olan InSight, Kızıl Gezegen’deki depremleri araştıracak ve yer 
altı jeolojisi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışacak.

ALIBABA 85 SANİYE İÇİNDE 
1 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ YAPTI

Çin’in e-ticaret devi Alibaba, “Yalnızlar Günü” 
olarak da bilinen Küresel Satış Festivali’nde 230 
ülkede toplamda 24 saatlik süre içinde 30.8 
milyar dolarlık ürün satışı gerçekleştirildi. Şirke-
tin 2017’de aynı gündeki hasılatı 25.3 milyar 
dolar seviyesindeydi. Alibaba’nın Yalnızlar Günü 
indirimlerini başlatmasının ardından 1 milyar 
dolarlık ürün satışı gerçekleştirmesi sadece 85 
saniye sürdü. 10 milyar dolar seviyesine de 1 
saat içinde ulaşıldı. Etkinlikte en çok satış 
yapan markalar arasında Apple, Dyson, GAP ve 
Nike öne çıktı.

GOOGLE WEAR OS DAHA 
UZUN PİL ÖMRÜ VADEDİYOR

Google Wear OS için hazırladığı son güncelle-
meyle akıllı saatlerde kullanıcı deneyimini gelişti-
recek yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Yeni 
güncellemeyle, Wear OS saatlerde pil kapasitesi 
%10’un altına indiğinde pil koruma için yeni bir 
seçenek sunulacak. Pil Koruma Modu aktif hâle 
getirildiğinde saat sadece zamanı gösterecek. 
Kısacası bu mod kapatılıncaya kadar akıllı saatin 
aklı devre dışı kalacak. Apple Watch’ta söz konu-
su özellik uzun bir süredir bulunuyor. Snapdra-
gon Wear 3100 yonga setini taşıyan akıllı 
saatlerde de bu pil koruma özelliğinin mevcut 
olduğunu belirtmekte fayda var.

LOGITECH, PLANTRONICS’İ 
SATIN ALMAYA HAZIRLANIYOR

Teknoloji devi Logitech, ağırlıklı olarak kablosuz 
kulaklık üreten Plantronics’i satın almaya hazır-
lanıyor. İddialara göre Logitech, Plantroics için 
2.2 milyar dolar bir satın alma bedeli önerdi. 
Borsaya açık bir şirket olan Plantronics’in şirket 
değeri ise 2 milyar dolar. Logitech son yıllarda 
özellikle ses aksesuarlarına da yönelmeye baş-
lamıştı. Bu tarz bir satın alma firmanın elini güç-
lendireceği gibi farklı bir kategoride yer almasını 
sağlayacağı için önemli bir atılım olacak gibi 
görünüyor. 
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HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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BAKAN TURHAN: “GEÇEN YILIN 
SONUNDA 77,8 MİLYON OLAN MOBİL 

ABONE SAYISI, BU YILIN İLK YARISINDA 
79,5 MİLYONA ULAŞTI. BÖYLECE 

MOBİL ABONE SAYISI TÜRKİYE 
NÜFUSUNA YAKLAŞMIŞ OLDU.” 

MOBİL 
ABONE SAYISI 

TÜRKİYE 
NÜFUSUNA

YAKLAŞTI 



U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İleti-

şim Kurumu (BTK) tarafından yılın ikin-
ci çeyreğine ilişkin hazırlanan “Türkiye 
Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık 
Pazar Verileri Raporu” ve sektöre yöne-
lik değerlendirmede bulundu. İstikrarlı bir 
şekilde büyümeyi sürdüren elektronik 
haberleşme sektörünün 2018›e de iyi 
başladığını ifade eden Turhan, yılın ikinci 
çeyreğinde bu performansın sürdüğü-
nü söyledi. Turhan, söz konusu durumun 
sektörün göstergelerine yansıdığına 
işaret ederek, elektronik haberleşme-
nin gelişimini devam ettirdiğini bildirdi. 
İşletmecilerin yılın ikinci çeyreğinde elde 
ettikleri toplam gelirlerin yaklaşık 14,4 
milyar lira olduğunu aktaran Turhan, aynı 
dönemde işletmeciler tarafından 2 mil-
yar liranın üzerinde yatırım yapıldığını dile 
getirdi. Turhan, sektörde 452 farklı işlet-
mecinin BTK’dan elektronik haberleşme 
hizmeti sunmak üzere aldıkları 798 yet-
kilendirmeyle hizmet verdiklerini kaydetti.

“4,5G HİZMETİNDEN FAYDALANAN VATAN-
DAŞLARIMIZIN SAYISI 37 MİLYONA ULAŞTI”

Mobil abone sayısındaki artışın sürdüğüne 
dikkat çeken Turhan, geçen yılın sonun-
da 77,8 milyon olan mobil abone sayısı-
nın, bu yılın ilk yarısı sonunda 79,5 milyon, 
sabit telefon abone sayısının da 11,5 mil-
yon olduğunu vurguladı. Turhan, 1 Nisan 
2016’da hizmete sunulan 4,5G abone sayı-
sının artışını sürdürüp 68,1 milyona yük-
seldiğini belirterek, “4,5G hizmetini cihazı 
ve SIM kartının uygun olması sayesinde 
aktif kullanan abone sayısındaki gelişim 
devam etti. Aktif olarak 4,5G hizmetinden 
faydalanan vatandaşlarımızın sayısı 37 
milyona ulaştı.” diye konuştu. Türkiye’nin 
yılın ikinci çeyreğinde aylık ortalama 453 
dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülke-
leri arasındaki birinciliğinin devam ettiğini 
aktaran Turhan, Türkiye’yi 313 dakikalık 
mobil görüşmeyle Bulgaristan’ın izledi-
ğini söyledi. Turhan, hem mobil hem de 
sabit genişbant abone sayısının istikrarlı 
artışını sürdürdüğüne işaret ederek, 4,5G 

abone sayısındaki artışın fiberdeki yükse-
lişin etkisiyle abone sayısını hızla arttığını 
bildirdi. 59,1 milyonu mobil olmak üzere 
toplam genişbant abone sayısının 71,8 
milyona ulaştığına dikkat çeken Turhan, 
internet abone sayısında geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 8 artış görül-
düğünü dile getirdi. Turhan, bu artıştaki 
ana etkenin yüzde 38,7’lik bir oranla ‘Eve 
Kadar Fiber’ abone sayısında, müteaki-
ben yüzde 13,1’lik oranla da ‘Binaya Kadar 
Fiber’ abone sayısında gerçekleşen artış 
olduğunu vurguladı.

“MOBİL İNTERNET KULLANIMI 731 BİN 
TERABAYTA ULAŞTI”

4,5G abone sayısındaki artışın yanı sıra 
mobil veri kullanımında da artış görül-
düğünü anlatan Turhan, aylık ortalama 
mobil internet kullanımının yılın ikinci 
çeyreğinde 4,2 gigabayt seviyesindey-
ken, cihazı ve SIM kartı uyumlu 4,5G abo-
nelerinde ise bu rakamın 6,8 gigabayt 
olduğunu söyledi. Turhan, bu dönemde 
toplam mobil internet kullanım mikta-
rının, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 
artarak 731 bin terabayta ulaştığını açık-
ladı. Aylık ortalama sabit genişbant veri 
kullanımının 91,3 gigabayt, toplam sabit 
genişbant internet kullanım miktarının 
ise yaklaşık 3,4 milyon terabayt ola-
rak gerçekleştiğini dile getiren Turhan, 
“4,5G ve ardından gelecek olan 5G tek-
nolojileriyle artık hayatımızda daha fazla 
yer edinecek ‘nesnelerin interneti’ tek-
nolojisi konusunda önemli göstergeler-
den olan Makineler Arası İletişim (M2M) 
hizmetlerinde abone sayısı artmaya 
devam ederek, bu yılın ilk yarısında 4,9 
milyona ulaştı.” dedi. Turhan, genişbant 
internette yaşanan hızlı büyümenin kar-
şılanabilmesi için altyapı imkanlarının da 
geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, 
fiber altyapı konusunda işletmecilerin 
yatırımlarının sürdüğünü bildirdi. Yılın 
ikinci çeyreğinde fiber ağın 338 bin kilo-
metreyi aştığına dikkat çeken Turhan, 
fiber internet abone sayısının da 2,6 mil-
yona yaklaştığını kaydetti.
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Türkiye’nin yılın ikinci çeyreğinde aylık ortalama 453 
dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülkeleri arasındaki 
birinciliğinin devam ettiğini aktaran Turhan, Türkiye’yi 313 
dakikalık mobil görüşmeyle Bulgaristan’ın izlediğini söyledi.
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİOĞLU

BU YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 
TÜRKLİM ÜYESİ LİMANLAR GENEL 
KARGO TAŞIMACILIĞINDA YAKLAŞIK 
6 MİLYON TON YÜK TAŞIYARAK 
İHRACATTA %19’LUK BÜYÜME 
PERFORMANSI GÖSTERDİ.

T ürkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) üyesi limanlar, 
genel kargo taşımacılığında yılın üçüncü çeyreğinde 5 milyon 

930 bin 856 ton yük taşıyarak ihracatta %19 büyüme gösterdi.
TÜRKLİM liman sektörünün 2018 yılı üçüncü çeyrek rakamlarını 
kamuoyu ile paylaştı. Türk ekonomisinin can damarlarından biri olan 
deniz ticaretinde limanlardan gelen rakamlar piyasaları sevindirdi. 
Buna göre; limanlardaki toplam konteyner iş hacminin 
%92’sine sahip TÜRKLİM üye limanları, Temmuz-Ağustos-
Eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyon 440 
bin 721 TEU konteyner elleçleyerek bir önceki yılın aynı döne-
mine göre %3,8 büyüme gösterdi. 
İhracatta konteyner taşımacılığı, 881 bin 380 TEU konteyner ile 
geçen yıla kıyasla üçüncü çeyrekte %7,2 artış gösterdi. Türk liman-
larının en önemli işlemlerinden biri olan transit yük taşıma ise yine 
aynı döneme kıyasla %7,4 arttı. 
İthalat rakamlarına bakıldığında ise geçen yılın üçüncü çeyreğini 824 bin 
536 TEU ile kapatan limanlar, bu sene %1,4 düşüşle 812 bin 898 TEU 
konteyner elleçledi. Limanlarda kabotajda da %93,2 azalma görüldü.

İTHALAT-İHRACAT ARASINDAKİ MAKAS KAPANIYOR
Bu yılın üçüncü çeyreğinde TÜRKLİM üyesi limanlar 28 milyon 432 
bin 798 ton yük elleçledi. Genel kargo elleçlemesinde bir önceki yıla 
göre %11,38 küçülme yaşanırken, ihracatta 5 milyon 930 bin 856 
ton yük ile %19’luk artış görüldü. 
Genel kargo taşımacılığında geçen yılın üçüncü çeyreğinde ithalat-
ta 22 milyon 510 bin 757 ton yük elleçlenirken, bu yıl aynı dönemde 
ithalat 18 milyon 333 bin 478 ton yüke geriledi. 
İthalat ve ihracat arasındaki yük farkı bir önceki yılın üçüncü çey-
reğinde 17 milyon 526 bin 849 ton iken bu yılın üçüncü çeyreği 
itibariyle 12 milyon 402 bin 622 ton seviyelerine indi.

TÜRK LİMANLARI 
ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREKTE
BÜYÜDÜ





YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERDEKİ BÜYÜK YÜKSELİŞİN HİSSEDİLECEĞİ 
2019’DA, 5G MOBİL UYGULAMALARIN YANI SIRA E-SPOR, ONLINE 
EĞİTİM, PERAKENDE, YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÇÖZÜMLER GİBİ 
UYGULAMALAR GÜNLÜK HAYATIMIZA DAHA FAZLA NÜFUZ EDECEK.
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2019’UN 
TEKNOLOJİ TRENDLERİ 
NELER OLACAK?



MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

2 019’a yaklaştığımız bu günlerde en çok merak edilenlerden biri 
de hiç şüphesiz ki yeni yılın teknoloji trendleri... Gelecek yıl bizi 

neler etkileyecek, hangi teknolojiler ön plana çıkacak? Bunlara ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, yapay zekâ teknolojilerindeki 
büyük yükselişin 2019 yılında daha da hissedileceğini belirtiyor. 
2019’da 5G teknolojisinin yanı sıra e-spor, online eğitim, yapay 
zeka destekli çözümler, elektrikli SUV araçlar ve katlanabilir tele-
fonlar da günlük hayatımıza daha fazla nüfuz edecek.  
 İşte 2019 yılına damgasını vurması beklenen teknoloji trendleri: 
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5G MOBİL UYGULAMALAR GELİYOR 
Şu an kullandığımız 4G LTE ağından çok daha hızlı hizmet 
vermesi beklenen 5G teknolojisini yakın zamanda her yerde 
görmeye başlayacağız. 2019 yılında 5G uygulamaları dünya-
nın bazı gelişmiş ülkelerinde yer bulacak. 2019 yılı sonunda 
ise 5G destekli cihazların tanıtılması bekleniyor. Ancak tüm 
temel şebekelerin 5G’ye yönelik servisleri ise 2021 yılında 
hayatımızda olacak.

KATLANABİLİR AKILLI TELEFONLAR HAYATIMIZA GİRECEK 

Samsung ve Huawei adeta dünyanın ilk katlanabilir akıl-
lı telefonunu piyasaya sürme yarışına girmiş durumdalar. 
Görünüşe bakılırsa Xiaomi, Oppo ve LG de bu akıma katılma-
ya hazırlanıyor.
Edinilen bilgiye göre; Samsung ilk katlanabilir akıllı telefo-
nunu 7 Ocak 2019’da San Francisco’da düzenlenecek olan 
Samsung Geliştirici Konferansı’nda tanıtacak. Samsung bu 
cihazlarda kullanılacak olan optik yapıştırıcıları üretmeye 
başladı bile.
Katlanabilir akıllı telefonların ekranlarını yapıştırmak için optik 
yapıştırıcıların kullanılması bekleniyor. Bu yapıştırıcılar hareket-
li parçalara üstün mukavemet ve dayanıklılık kattığı gibi, ekran 
panellerinin optik netliğini ve görüntü kalitesini de arttırıyor. Bu 
da sürekli hareketli olan parçaların dayanıklılığını yükselteceği gibi 
cihazların uzun ömürlü olmasını sağlayacak.

Samsung ve Huawei adeta 
dünyanın ilk katlanabilir 

akıllı telefonunu piyasaya 
sürme yarışına girmiş 

durumdalar. Xiaomi, 
Oppo ve LG de bu akıma 

katılmaya hazırlanıyor.
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BMW Fossil tarafından üretilen ilk akıllı saatlerini 
2019’un mart ayında Baselworld fuarında 
sergileyecek. BMW ve Fossil arasındaki 
anlaşma ise 2023’e kadar devam edecek.

AKILLI SAAT PAZARI BMW İLE HAREKETLENECEK

Apple Watch ve Samsung Gear gibi modellerin boy gösterdiği akıllı 
saat pazarı 2019’da daha da rekabete açık hale gelecek. Alman 
otomotiv devi BMW, saat üreticisi Fossil’in desteğiyle akıllı saat 
pazarına merhaba diyecek.

BMW saatlerin tasarımında da söz sahibi olacak. Saatler Fossil’in 
önemli mağazalarının yanı sıra 4 bin BMW bayisinde satılacak. 
BMW Fossil tarafından üretilen ilk akıllı saatlerini 2019’un mart 
ayında Baselworld fuarında sergileyecek. BMW ve Fossil arasında-
ki anlaşma ise 2023’e kadar devam edecek.

İNTERNET, TELEVİZYONU YAKALAYACAK

2019’da internetten izlenen içeriklerin televizyondan izlenenlerle 
aynı seviyeye gelmesi bekleniyor. Yapılan bir araştırmaya göre 
insanlar günde 2,6 saat içerikleri internetten, 2,7 saat ise televiz-
yondan izleyecek. Mobil cihazlardan içerik izleme oranı da ortalama 
günde 45 dakika olacak. 

CHATBOTS’LAR YAYGINLAŞACAK 
Yapay zekâ formlarının hayatlarımıza girmesi şeklinde tanımlaya-
bileceğimiz Chatbotslar, yakın zamanda telefon ve bilgisayarları 
kullanma biçimimizi kesin olarak değiştirecek. Chatbotslar, gele-
cekte kullanıcıların söylediklerini çok kısa sürede analiz edecek ve 
kullanıcıların isteklerini yerine getirmek için onları yönlendirecek.
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Sosyal medya firmaları kendi servislerini diğer servislerle daha çok 
entegre etmeye başlayacaklar. Sosyal medya uygulamaları; kit-
leleriyle daha fazla kullanıcı verilerini paylaşmaya ve üçüncü taraf 
uygulamalarla da daha sorunsuz bir deneyim oluşturma çalışma-
larını sürdürüyor. Bu da sosyal medya şirketlerinin hâkimiyetlerini 
korumalarına, kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi edinmelerine 
ve daha küçük web siteleri ve uygulamalar için daha iyi hizmetler 
sunmalarına yardımcı olacak.

E-SPOR’A YÖNELİK YATIRIMLAR ARTACAK 
Türkiye’de 4 milyon, dünya genelinde ise 200 milyon civa-
rında oyuncusu bulunan ve mevcut hacmi 1 milyar dolara 
yaklaşan e-spor ekonomisinin yarattığı toplam hacim 
önümüzdeki 3 yılda 5 milyar dolara yaklaşacak. Özellikle 
oyuncuların, yayıncıların, reklamcıların ve markaların ilgisini 
çekmeye başlayan e-spor alanına yönelik yatırımlar yeni 
yılda artacak. Öte yandan e-spor, 2022 Asya Oyunları’nda 
da madalya branşı olacak. 
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Oyuncuların, yayıncıların, reklamcıların 
ve markaların ilgisini çekmeye 

başlayan e-spor alanına yönelik 
yatırımlar yeni yılda artacak.
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YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ÇÖZÜMLER 
Önümüzdeki yıl, dünya çapında hükümetler ve tüketici pazar-
ları da dâhil olmak üzere birçok işletmede tahmine dayalı ana-
liz, makine öğrenimi ve doğal dil işleme gibi teknolojilerin ben-
zersiz bir karışımı olan yapay zekâ çözümleri devreye soku-
lacak. Yapay zekâ, kullanıcılarından gelen geri bildirimlerden 
sürekli olarak öğrenen teknolojiler ve bu teknolojilerin sunacağı 
hizmetler sayesinde pazarlamayı büyük ölçüde değiştirecek 
ve gündelik hayatlarımıza daha fazla nüfuz edecek. 
 
EĞİTİM DAHA FAZLA ONLİNE OLACAK 
Öğrenmede esneklik, düşük maliyet, kolay erişilebilirlik ve artan 
animasyonlu öğrenme ile yaygınlaşan ve rağbet görmeye başla-
yan online eğitim sektörü, önümüzdeki yıl Türkiye’de de büyü-
yecek ve online eğitim alan kişi sayısı artacak. İnternet kullanıcısı 
sayısındaki tırmanış ve çevrimiçi kapasitelere sahip geniş bant 
havuzlu cep telefonlarına artan erişim de pazardaki büyümeyi 
hızlandıracak. 
 
SESLİ ARAMAYLA İSTENİLEN ÜRÜNE KOLAYCA ULAŞILACAK

Arama trendlerinde yakın zamanda elle yazmak yerine, sesli 
komutları kullanmak daha fazla yaygınlaşacak. Bu yüzden içerik 
üreticilerinin arama sonuçlarında daha fazla çıkmak için reklamla-
rında ya da organik içeriklerinde sesli aramalarda çıkacak şekilde 
metinlerini düzenlemesi gerekecek. Sesle arama özelliği, e-ticaret 
sitelerinde de arama opsiyonu olarak karşımıza çıkacak. Kullanıcı 
kolaylığı sunan bu sistemin 2019 yılında daha da yaygınlaşması 
öngörülüyor.

2019’DA İNTERNET TRAFİĞİNİN %85’İNİ VİDEOLAR OLUŞTURACAK 

Video içerik pazarlaması günden güne gelişme gösteren bir alan 
olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan çalışmalara göre; 2019 yılında 
internet trafiğinin %85′ini videolar oluşturacak. Sanal gerçeklik 
çözümleri, 360 derece videolar ve live streaming içerikler son 
yıllarda video pazarlamasına yeni bir soluk getirdi.



SOSYAL MEDYA CANLI YAYINLARI ARTACAK

YouTube, Facebook ve Instagram’ın canlı video hizmetlerinin kulla-
nımı 2016, 2017 ve 2018 yılında büyük oranda arttı. İnsanlar gide-
rek daha fazla canlı video izliyor. Yapılan araştırmalara göre; canlı 
video seyredenlerin %67’si bir grubun konserine bilet alıp gitmek 
olasılıklarının onun canlı videosunu izledikten sonra arttığını belir-
tiyor. Ayrıca, canlı yayın izleyicilerinin %45’i canlı yayında favorisi 
olduğu bir atlet, takım ve sanatçıyı görmek için ödeme yapabile-
ceklerini belirtiyor. 

2019 ELEKTRİKLİ SUV MODELLERİNİN YILI OLACAK

Elektrikli otomobillerin her geçen gün daha da popüler bir 
hale geldiği otomotiv dünyasında, özellikle SUV modeller ön 
plana çıkıyor. Genelde küçük otomobiller veya lüks model-
ler için kullanılan elektrikli otomobil teknolojisi, geçtiğimiz 
yıl SUV modellerinde de karşımıza çıkmaya başladı. Jaguar, 
Audi ve BMW gibi markalar ise bu trendi görerek 2019 model 
elektrikli SUV modelleri üretiyor.

Gelecek yıl; Jaguar I-Pace, Audi e-tron, Mercedes EQ, Volvo XC40, 
BMW iX3, Hyundai Kona Electric, Ford Mach 1, Tesla Model Y, Byton 
M-Byte ve Volkswagen I.D. Crozz gibi modeller elektrik ve şıklığın 
timsali olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

AKILLI HOPARLÖRLER HAYATIMIZA DAHA FAZLA GİRECEK 
Kullanıcılar tarafından ilgi gören Amazon Alexa, Google Home ve 
Apple HomePod gibi akıllı hoparlörler, son birkaç yıldır tüketici 
teknolojisi pazarında bir dalga oluşturmuştu. Bu hoparlörleri 
evlerinde kullananların yüzde 65’i de oldukça memnun ve ‘asla 
evde dijital bir asistanım olmadan yaşadığım günlere dönmek 
istemiyorum’ diyor. 
Sorulan soruları yanıtlayabilme özelliği taşıyan, kablosuz, sesle 
kontrol edilebilen; çeşitli uygulamalar üzerinden müzik çalma, 
günlük haber özetlerini dinleme, alarm kurma, hava durumunu 
ve trafiği sorgulama, döviz kurunu öğrenme, yemek tarifi bilgi-
leri alma, internet üzerinden sipariş verme gibi birçok işlevi yeri-
ne getiren akıllı hoparlörlerin kullanımı giderek yaygınlaşacak.
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Yapılan araştırmalara 
göre; canlı video 

seyredenlerin %67’si bir 
grubun konserine bilet alıp 
gitmek olasılıklarının onun 
canlı videosunu izledikten 

sonra arttığını belirtiyor.
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BAKAN TURHAN, TÜRKİYE’NİN AZALTILMIŞ YAKIT 
TÜKETİMİ VE DAHA DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ 
SUNAN HİBRİT MANEVRA LOKOMOTİFİYLE 
DÜNYADA BU TEKNOLOJİYE SAHİP DÖRDÜNCÜ 
ÜLKE OLDUĞUNU AÇIKLADI. 

D
EM

İR
YO

LL
A

R
I

26  bağlantı noktası  ARALIK 2018

U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaptığı 
açıklamada, teknolojik ürünlerde dışa bağımlılığı aza-

ltmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde başlatılan “milli ve yerli üretim” seferberliği 
doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi vererek, 
Türkiye’nin ilk milli hibrit manevra lokomotifindeki yerlilik 
oranının %60’ı bulduğunu söyledi. TCDD Taşımacılık önder-
liğinde tasarım çalışmaları tamamlanan, Türkiye Lokomotif 
ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ile ASELSAN iş birliğiyle 
üretilen Türkiye’nin yeni nesil ilk hibrit manevra lokomotifin-
de hedefin yerlilik oranını %80, nihayetinde de %100’e çıkar-
mak olduğuna dikkat çeken Turhan, lokomotifin prototip 
üretiminin tamamlandığını dile getirdi. Uluslararası Demiryo-
lları Birliği (UIC) standartlarında üretilen lokomotifin, gelecek 
yıl testlerinin tamamlanmasının ardından TCDD Taşımacılık 
araç filosuna katılacağı bilgisini veren Turhan, lokomotifin 
%40 yakıt tasarrufu sağladığını kaydetti.

“HİBRİT LOKOMOTİFİMİZ EN ÇEVRE DOSTU DEMİRYOLU ARACI”

Bakan Turhan, daha düşük akustik gürültü seviyesi ve azal-
tılmış yakıt tüketimiyle daha düşük işletme maliyetine sahip 
lokomotifi yurtiçinde kullanmanın yanı sıra ihraç etmeyi de 
planladıklarını anlattı. Bunun ülke ekonomisi ve yan sanayi-
nin geliştirilmesine reel katkı sağlayacağını vurgulayan 
Turhan, demiryolu sektörünün her alanda çok geliştiğini ve 
ilerlediğini söyledi. Son 16 yılda demiryolu sektöründe bütün 
imkânları, yerli ve milli üretim için seferber ettiklerinin altını 
çizen Turhan, bu süreçte güçlü insan kaynağına, bilgi biriki-

mine, sektörde faaliyet gösteren bütün kuruluşlara, sanayi-
cilere ve tecrübelerine güvendiklerini belirtti. 

HEDEF İLK DÖRT ARASINDA YER ALMAK

Turhan, raylara inen milli lokomotif için 7 şehirde 20’ye yakın 
firmadan parça tedarik edildiğini dile getirerek, TCDD Taşı-
macılık, TÜLOMSAŞ, ASELSAN ve sanayicilerin el ele verip 

TÜRKİYE,
MİLLİ LOKOMOTİFLE
DÜNYADA 4. OLDU
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Turhan, raylara inen milli lokomotif için 7 
şehirde 20’ye yakın firmadan parça tedarik 

edildiğini dile getirerek, Türkiye’nin, dünyada 
hibrit demiryolu aracına sahip Fransa, Japonya 

ve Çin’in ardından dördüncü ülke olmasını 
sağladıklarını kaydetti.

 Herhangi bir lisans altında olmadan milli olarak üretilen 
hibrit lokomotif, kendi ürettiği elektrikle veya mazotla çalışabi-
liyor, istendiğinde elektrik şebekesinden şarj edilebiliyor. Ayrıca 
düşük yakıt tasarrufu ve akustik gürültü seviyesi ile çevre 
dostu olma özelliği taşıyor ve saatte 80 km hız yapabiliyor.

 TCDD Taşımacılık AŞ tarafından belirlenen modern dış 
stil ve ergonomik konsol tasarımının yanı sıra geniş görüş 
açısıyla da dikkat çeken milli hibrit manevra lokomotifi, EN 
45545 EN 50126 EN 50128 EN 50129 EN 50155 ve UIC 
standartlarına uygun olarak üretildi.

HİBRİT LOKOMOTİF NEDİR?

uyum içinde çalışarak Türkiye’nin, dünyada hibrit demiryolu 
aracına sahip Fransa, Japonya ve Çin’in ardından dördüncü 
ülke olmasını sağladıklarını kaydetti. Lokomotifin hem elek-
trik hem de dizel yakıtla çalışabildiğini anlatan Turhan, “Daha 
da önemlisi, istendiğinde elektrik şebekesinden şarj edilebi-
liyor, bütün bunları alt alta koyduğunuzda hibrit lokomotifi-
miz en çevre dostu demiryolu aracı.” diye konuştu.
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E-TİCARET ARTIK HEPİMİZİN VAZGEÇİLMEZİ. ANCAK BU 
ALANA GİREN HER İŞLETME BAŞARILI OLAMIYOR VE 
KAPANMAK ZORUNDA KALIYOR. ÖYLEYSE E-TİCARETTE 
BAŞARILI OLMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

KÜÇÜK 
İŞLETMELER İÇİN 
10 E-TİCARET 
TÜYOSU

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

E -ticaret siteleri, her geçen gün büyüyor, işletmelerin 
ciroları katlanıyor. Ancak e-ticarete giren her işletme 

başarılı olamıyor. Yanlış pazarlama stratejileri nedeniyle bir-
çok e-ticaret sitesi kapanmak zorunda kalıyor. Fakat doğru 
reklam ve pazarlama yöntemleriyle yüksek cirolar yapan 
e-ticaret siteleri de var. Üstelik bu siteler sanıldığı gibi ünlü 
markalara ait siteler değil. 
E-ticaret ve e-ihracat sitelerine altyapı hizmeti sağlayan RGS 
Yazılım E-Ticaret Uzmanı Nilay Güçlüoğlu, yeni kurulmuş e-ticaret 
siteleri ve e-ticaret yapmak isteyen girişimciler için her zaman işe 
yarayan şu tüyoları verdi:
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Öncelikle kullanıcıların, sitenizi beğenip beğenmediğine karar ver-
mesi 50 milisaniye alıyor ve ilk izlenim için asla ikinci bir şansınız 
olması düşünülemez. Bu nedenle, ilk izlenim yıllarca etkisini koru-
duğu için olabildiğince yaratıcı olmalısınız. Bu izlenim size bir ömür 
boyu müşteri kazandırabilir. Olabilecek en iyi tasarımı geliştirmeli, 
doğru bir site kurulumu ile siz satış yaparken, kullanıcıların hoş ve 
görsel olarak rahat edeceği bir tasarım yapmalısınız. 

MOBİLDE YOKSANIZ PİYASADAN SİLİNİRSİNİZ 

Ortalama bir insan günde en az 100 dakikasını cep telefonu ile 
geçiriyor. Mobil uygulamalar dünya çapında tüketici davranışların-
da artan bir rol oynuyor. Tüketiciler 2014 yılında mobil uygulama-
lar yardımıyla 204 milyar dolar harcamıştı, 2018 yılında bu rakam 
626 milyar dolara çıktı.
Siz de e-ticaret işlemlerinizi mobil cihazlarla uyumlu hale getir-
mediğiniz sürece üç ile beş yıl içinde piyasadan silinmeniz işten 
bile olmayacak. Potansiyel müşterilerinize yakın olun. Eğer onlar 
mobil cihazları ile birlikteyse sizin olmanız gereken yer de orasıdır.   

SOSYAL MEDYADA VARLIK GÖSTERİN 

Sosyal medyayı ihmal etmek ya da sosyal olarak ortalarda görün-
memek online işiniz için alabileceğiniz en kötü karar olacaktır. 
Aslında sosyal medya, işinizin merkezinde bir rol oynar. 
Ürünlerinizi ilgi çekici, profesyonelce tasarlanmış şekilde dikkat 
çekici hale getirerek Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest ve 
Tumblr’da paylaşın. Sosyal medyayı ikiye katlayacak bir zaman 
varsa o da şimdidir ve bu da Instagram’dır. 
Sosyal medya üzerinden düzenli içerik gönderin; günde üç fotoğ-
raf, günlük hikaye ve haftada bir canlı yayın. Yüksek takipçi sayısı 
olan rakipleri beğenin ve yorum yapın. 

DAHA ÇOK FOTOĞRAF KULLANIN

Görsel iletiler metinlerden 60 bin kat daha hızlı bir şekilde işleni-
yor. İnsanların %65’i görsel olarak öğreniyor. Dolayısıyla mesajınızı 
müşterilere iletmenin en iyi yolu görsel içerik sağlamaktır. Bunun 
için web sitenizde daha fazla görsel kullanın.
Görsel bulunan tweetler, görsel kullanılmayanlara göre %94 ora-
nında daha fazla retweetlenir. Kısacası kullanıcıların zihinlerinde asılı 
kalacak fotoğraflar kullanın. Bir tek görsel binlerce sözcüğe bedeldir.

ARAMA MOTORUNDA EN ÜSTTE KALIN

E-ticaret ekonomisi hızlı bir büyüme yaşadığından, giderek 
daha fazla sayıda işin bu artan kalabalık alana girmesi bekle-
niyor. Google arayıcılarının %90’ı sadece ilk üç sonuca tıklıyor. 
Yani, ürününüz sayfanın en sonunda yer alıyorsa sadece kalan 

%10 sizin sitenizi bulacaktır. Başlıklarınızı, URL’nizi ve açıkla-
malarınızı optimize etmeyi, yararlı ve yeni içerik sağlamayı, 
web sitenizin yüklenme süresini iyileştirmeyi ve web sitenizi 
Google başta olmak üzere arama motorlarına kaydetmeyi 
ihmal etmeyin. Arama motoru olmadan bir web sitesi kurmak, 
yön olmadan yol yapmaya benzer. 

CANLI SOHBET KULLANIN

Canlı sohbeti kullanmak, potansiyel müşterilerinizin daha hızlı 
karar vermesine yardımcı olan bir yöntemdir. Kullanıcılar, bir 
makine ile değil, bir insanla sohbet ettiklerini hissetmelidirler. 
Canlı sohbet, siteye daha insancıl bir özellik katar. Canlı sohbet 
stratejisi, kullanıcısına gerçek bir mağazada gibi hissettirir, tüm 
sorular, bir mağaza asistanı tarafından yanıtlanır. Müşterilerinizle 
konuşun, bir robotla etkileşimde bulunmalarına izin vermeyin.
İnternetten alışveriş yapanların %21’i, canlı sohbet sunan bir siteden 
satın almaya eğilimlidir. Canlı sohbet kullanan alıcıların %62’sinin aynı 
web sitesinden tekrar satın alma olasılığı daha yüksek. 

BÜROKRASİDEN KAÇININ

Ziyaretçilerin sitenize başarıyla kaydolmadan önce bir ya da birkaç 
sayfalık kayıt formları oluşturmaktan kaçının. Bir e-ticaret sitesi 
olarak, adreslerini, telefon numarasını ve ne tür bir iş yaptıklarını 
bilmeniz gerekmez. Basit bir e-posta adresi ve şifre sadece ihti-
yacınız olan her şeydir. 

“VERİLERİNİZ BİZİMLE GÜVENDE” MESAJI VERİN

Uygun içerik yönetimi ve kişisel ayrıntı güvenliği sağlayana kadar 
e-ticaret sitenizin tamamlandığını söyleyemezsiniz. İnsan etki-
leşimi eksik olduğunda, alışveriş yapanların sitenizde ürün satın 
alma konusunda kendilerine güven duymasını sağlamanız gerekir. 
Çünkü müşteri artık sipariş vermeden önce çok daha fazla dik-
katli davranmaktadır. Bu nedenle, sitenizin, müşterilerinin gizliliği 
korumak için gerekli özellikleri taşıyan saygın bir site olduğunu 
garanti etmelisiniz. Güvenli bir platform seçmek, güçlü SSL kimlik 
doğrulaması kullanmak, tüm siparişleri izlemek, güçlü parolalar 
sormak ve sızmalara karşı dünya genelinde kullanılan PCI testi 
yapmak çevrimiçi sahtecilik riskini azaltacak olan tekniklerdir.  

MÜŞTERİ ODAKLI OLUN

E-ticaret işindeki en büyük eksiklik, müşterilerin karar vermeden 
önce ürünü dokunmasına, hissetmesine ve denemesine imkân 
bulunmamasıdır. Bu konuyu çözebilmek için hali hazırda bir çözüm 
yoksa da işinizin diğer alanlarında bu eksikliği giderebilirsiniz. Basit-
leştirilmiş alışveriş sepetiyle süreci kolaylaştırmanın yanı sıra uygun 
fiyat, ücretsiz kargo ve satın alma sürecini olabildiğince kısa tutmak 
da kullanıcıları çekmek ve sitenize bağlılığını sağlamak bakımından 
yararlı olacaktır. Bu ilave hizmetler ve yardımlar müşterinizi sitenize 
sadık olmasını ve alış veriş etmesi için teşvikini sağlayacaktır. 

SOSYAL SORUMLULUĞA ÖNEM VERİN

Marka imajını artırmak için çevre dostu sosyal sorumluluk pro-
jeleri iyi olabilir. İyi işler yapan firmaları desteklemek insanların 
hoşuna gider ve müşterileriniz de onlar çevre dostu olma fırsatı 
vermenizi takdir edecektir.

Kullanıcıların, sitenizi beğenip 
beğenmediğine karar vermesi 50 milisaniye 
alıyor ve ilk izlenim için asla ikinci bir 
şansınız olması düşünülemez. Bu nedenle, 
ilk izlenim yıllarca etkisini koruduğu için 
olabildiğince yaratıcı olmalısınız.
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KAFELER, OTEL LOBİLERİ, HAVALİMANLARI GİBİ 
YERLERDE ÜCRETSİZ SUNULAN WI-FI AĞLARI, KİŞİLERİN 
BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞAN HACKERLERE 
ALTIN DEĞERİNDE FIRSAT SUNUYOR. 

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

ÜCRETSİZ 
WI-FI AĞINA 
BAĞLANIRKEN 
BİR DAHA DÜŞÜNÜN!

A kıllı telefon, tablet ya da laptop gibi 
cihazların seyahat esnasında veya 

kamuya açık alanlarda kullanımı çeşitli 
sıkıntıları beraberinde getiriyor. Kafeler, 
oteller, havalimanları gibi alanlarda sunulan 
ücretsiz Wi-Fi ağları ne yazık ki kullanıcılar 
kadar hackerleri de sevindiriyor. Ücretsiz 
ağlardaki tehlikelere dikkati çeken Watch-
Guard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü 
Yusuf Evmez, bağlantı süresince güvende 
kalabilmeleri için kullanıcılara tavsiyeler 
sunuyor.

GÜÇLÜ BİR ANTİVİRÜS YAZILIMI KULLANIN

Kullanıcıların sahip olduğu bütün cihaz-
larda bir antivirüs korumasının olması, 
şüpheli hareketleri fark etmek, durdur-
mak ve raporlamak için oldukça önem 
taşıyor. Arka planda sürekli çalışacak 
böyle bir yazılım, rutin taramalarla teh-
ditlere karşı güncel savunma oluşturarak 
kullanıcıları koruyor.

SEÇİCİ VE UYANIK OLUN

Asıllarını taklit etmek adına oluşturu-
lan sahte ağlar, doğru ağa bağlandığını 

düşünen pek çok kişiyi hackerlerin 
ağına düşürüyor. “MekanAdıWiFi” 
gibi masum gözüken bir ağ ismi ile 
man-in-the-middle (ortadaki adam) 
saldırısı düzenleyen siber saldırganlar, 
sisteme giriş yaptırdığı kullanıcıların 
bilgilerini kolayca çalıyor. 
Bu kötü niyetli ağların hedefi olmamak 
için, bulunulan yerdeki kurumsal ağ adının 
mutlaka bir yetkiliye sorularak teyit edil-
mesi öneriliyor. Ağın doğruluğuna emin 
olunsa dahi dosya paylaşma özelliğinin 
kapatılması önlem olarak alınabilirken, 
bağlanılan ağın güvenli olduğunu gösteren 
ve ağ isminin yanında bulunan kilit simgesi-
nin de kontrol edilmesi yarar sağlıyor.

KENDİNİZE ÖZEL AĞ OLUŞTURUN

Hassas işlemleri ücretsiz Wi-Fi ağlarıyla 
gerçekleştirmekte ısrarcı olan kullanıcıların 
HTTP yerine SSL sertifikalı HTTPS 
uzantısına sahip sitelere girmesi gerekiyor. 
Ayrıca, ortak ağlara girmek yerine 
kullanıcıların kendi cihazları üzerinden 
hotspot erişimi sağlaması, daha yüksek 
seviyede güvenlik vaat ediyor.

VPN KULLANIN 

VPN adı verilen sanal özel ağlar, 
kullanıcıların çevrimiçi kimliğini gizlediği 
için ücretsiz ağlar için daha güvenlikli bir 
yol sunuyor. Bu ağlar, cihazların IP adresini 
değiştirerek bulundukları gerçek konumu 
saklıyor ve kişilere internette anonim şekil-
de hareket etme imkanı veriyor.

DİĞER ÖNLEMLERİ DE UNUTMAYIN! 

Ağlarla doğrudan alakalı olanlar haricinde 
de alınabilecek pek çok önlem bulunuyor. 
Kullanıcıların, bilgisayar veya telefonlarının 
başına bir şey gelme ihtimaline karşılık 
önemli bilgilerini düzenli periyotlarla yede-
klemesi, bir saldırı anında kaybedilmeleri 
durumunda sorunun şiddetini azaltıyor. Bu 
yedeklemeler için buluta dayalı servislere 
veya flash disklere başvurulabiliyor.
Ayrıca, sitelerde oluşturulan hesaplara giriş 
için küçük ve büyük harf, rakam ve sem-
bollerin kombinasyonundan oluşan güçlü 
şifrelerin belirlenmesi ve mümkünse iki 
faktörlü kimlik doğrulamasının uygulanması 
hackerlerin bilgileri ele geçirmesini daha 
zor hale getiriyor. 
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Ortak ağlara girmek 
yerine kullanıcıların 

kendi cihazları üzerinden 
hotspot erişimi sağlaması, 

daha yüksek seviyede 
güvenlik vaat ediyor.



KULLANICILAR, 5G’Yİ BÜYÜK BİR MERAKLA 
BEKLERKEN, GÜVENLİK ARAŞTIRMACILARI BU YENİ 

NESİL MOBİL TEKNOLOJİNİN YETERİNCE GÜVENLİ 
OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR.
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

5G 
YETERİNCE

GÜVENLİ Mİ?

L orraine Üniversitesi ve Dundee Üniversitesi’nden araş-
tırmacılar, şu anki hali ile bu hizmette pek çok güvenlik 

boşluğunun bulunduğunu ve bu durumun sayısız siber saldırıya 
yol açabileceğini belirtiyor.
2020 sonuna kadar dünya genelinde 50 milyar cihaz tarafından 
kullanılması düşünülen 5G mobil veri hizmeti büyük bir heyecanla 
bekleniyor. Hızı ve güvenliği birleştirerek her açıdan 3G ve 4G’den 
daha iyi olduğu iddiasında bulunulan 5G mobil veri hizmeti ile ilgili 
yapılan güncel bir araştırma ise bu yeni hizmetin güvenlik açıkları 
sebebiyle 3G ve 4G’ye kıyasla daha çok sızıntı riski taşıdığını orta-
ya koyuyor. Ağ güvenliği çözümleri firması WatchGuard’ın Türkiye 
ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, 5G teknolojisinde kritik 
güvenlik açıklarının bulunduğunu ve hackerlerin bu açıklardan 
kolayca faydalanabileceğini belirtiyor.

5G KABLOLU BAĞLANTILARIN SONUNU GETİRECEK!

Dünya nüfusunun üçte ikisini oluşturan akıllı telefon kullanıcıları, 
geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen 5G’yi merakla bekliyor. 
4G’ye kıyasla 1000 kat daha hızlı olacağı ve kablolu bağlantıların 
sonunu getirebileceği düşünülen 5G’nin temel yeniliği ise otonom 
otomobiller, tüm IoT cihazlar ve endüstriyel kontrol sistemleri 
tarafından kullanılabilecek olması.
5G’nin ayrıca 8GB boyutundaki bir filmi altı saniyede indirebilecek 
kadar hıza, otonom otomobillerde navigasyon, film ve müzik hizme-
tine ve birden fazla kişinin görüntülü aramaları için simultane çeviriye 

imkân vereceği konuşuluyor. Güvenlik uzmanları ise şu sıralarda 
deneme testleri yapılan bu yeni teknolojinin güvenli sayılabilmesi için 
ciddi iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

“HENÜZ PEK ÇOK GÜVENLİK AÇIĞI VAR”

Telekomünikasyon sektörü, depoladığı milyonlarca dolarlık veri 
kapasitesiyle kişisel konuşmalar veya gizli verilere erişim sağla-
mak isteyen hackerler için harika bir av olarak görülüyor. Önceki 
ağlara göre sadece daha hızlı değil, daha güvenli de olduğu vaa-
dinde bulunan 5G için karşı yapılan güncel bir araştırma ise yete-
rince güvenli olmadığını ortaya koyuyor.
5G’nin özelliklerini kapsamlı bir güvenlik analizinden geçiren ETH 
Zurich, Lorraine Üniversitesi ve Dundee Üniversitesi’nden araştır-
macılar, şu anki hali ile bu hizmette pek çok güvenlik boşluğunun 
bulunduğunu ve bu durumun sayısız siber saldırıya yol açabilece-
ğini belirtiyor. 

Araştırmada elde edilen temel bulguları değerlendiren 
WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf 
Evmez, her ne kadar bu teknolojide 3G ve 4G’ye kıyasla bazı 
veri koruma özellikleri gelişmiş olsa da kritik güvenlik açık-
larının bulunduğunu ve hackerlerin de bu açıklardan kolayca 
faydalanabileceğini belirtiyor. Gizlilik kısmında ve kimlik doğru-
lama kapasitesinde geliştirmelerin yapılması gerektiğini belir-
ten Evmez, aksi takdirde hedefli saldırılara karşı kullanıcıların 
güvende olamayacağını vurguluyor.
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B isiklet kimileri için, sadece bir ulaşım aracı olmaktan daha da öte 
bir anlam taşıyor. Birçoğumuz için çocukluk anılarında kalan bir 

tutku. Hatta ilk özgürlüğümüzü pedalları çevirirken tatmışızdır. Belki 
de ilk kez oyun parkından uzaklaşmamız, mahalle sınırlarını aşmamız 
da yine bisiklet üzerinde gerçekleşmiştir. Düşmeyi de sapasağlam 
ayağa kalkmayı da bize iki tekerlekli bu alet öğretmiş, hayat yolunda 
belki de ilk dersi bize o vermiştir.  Birçok kişinin bisiklet sevgisi ve 
tutkusu da buradan gelir. Öyle ki ta çocukluktan başlayan bu tutku 
kimileri için uzun yıllar devam eder. Gösteri dünyasının ünlü yıldızları 
arasında da bu tutkudan yıllardır vazgeçmeyenler var.  İşte, günlük 
koşuşturmadan fırsat bulup, özel arabalarına bir süre veda ederek 
doğa dostu ulaşım aracı olan bisikleti tercih eden ünlüler. 

İŞLERİ GEREĞİ ÇOK SIK SEYAHAT EDEN ÜNLÜLERİN TERCİHİ 
GENELLİKLE UÇAKTAN YANA OLUYOR. ANCAK KISA 

SEYAHATLERE ÇIKTIKLARINDA PEK ÇOĞU BİSİKLETTEN 
VAZGEÇEMİYOR. BAZILARI BUNU SPOR OLARAK YAPIYOR, 

BAZILARI DA EĞLENCE İÇİN... 

MUHABİR: CEMRE DİLEK

BİSİKLET TUTKUNU 
ÜNLÜLER
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TAKIM ELBİSELİ BİSİKLET TURU

Arnold Schwarzenegger yaşadığı şehirde bisikleti 
tercih eden ünlüler arasında. Kaliforniya eyalet 
valisiyken de bisikletiyle sık sık objektiflere yaka-
lanan Hollywood’un ünlü aktörü, Londra soka-
klarında gezerken Londra Belediye Başkanı Boris 
ve Kaliforniya Eyalet Valisi Arnold’ın, takım elbis-
eleriyle bisiklet üzerinde objektiflere yakalandığı 
fotoğraf uzun süre konuşulmuştu.  

Arnold SCHWARZENEGGER

ÜLKEMDE BİSİKLET YOLLARI YOK 

Ünlü şovmen ve tiyatro sanatçısı Okan Bayül-
gen için bisiklet tam bir tutku. Evinin terasında 
çok sayıda bisikleti olduğunu söyleyen Bayül-
gen, fırsat buldukça turlara katılıyor. Bayülgen, 
Türkiye’de bisiklet yollarının eksikliğine dikkat 
çekiyor: “Paris’te bisiklet üzerinde bir ayda altı 
kilo veririm; ama kendi ülkemde yürüyecek yol 
bulamıyorum.”

Okan BAYÜLGEN

DAĞ BİSİKLETİ SEVİYOR 

Her ne kadar onları genelde lüks arabalarla, korumalarla görmeye alışmış olsak da birçok ünlü siyaset adamı da 
sıklıkla bisiklete biniyor. Gelişmiş ülkelerdeki devlet başkanları da genellikle bisikleti tercih ederek halkta bütünleştiğini 
söylüyor. Bunlardan biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Putin’in tercihi ise dağ bisikletinden yana. Genellikle 
doğayla iç içe olmayı tercih eden Putin, dağ bisikletiyle sık sık turlara katılıyor. 
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MAKAM ARACI BİSİKLET

Hollanda'da kraliyet ailesi dâhil bütün ülke bisik-
letle seyahat ediyor. Bisiklet yollarının ülkede 
çok sayıda yer alması bisiklete verilen önemin 
en önemli göstergesi. Hollanda Başbakanı Mark 
Rutte da makam aracı olarak bisiklet kullanan 
efsane bir lider. Öyle ki sadece Hollanda içerisin-
de değil, diğer Avrupa ülkelerine gittiğinde de bir 
bisiklet bulup toplantılara öyle gidiyor. 

Mark RUTTE

HASTALIĞI NEDENİYLE BİSİKLETE BİNİYOR

Bisikletli görüntüleriyle öne çıkan isimlerden biri 
de Serdar Ortaç. Yakalandığı MS hastalığı nede-
niyle ayaklarını hareket ettirebilmek için bisikleti 
tercih ediyor. Ünlü popçu, işi olmadığı günler 10 
kilometre turluyor, bisikletine taktırdığı hopar-
lörle müzik dinlemeyi de ihmal etmiyor. Ortaç, 
değeri 2 bin dolar olan elektrikli özel bisikletiyle 
Miami sokaklarında da tur atıyor.

Serdar ORTAÇ 
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KASKSIZ ÇIKMIYOR

Bisiklet tutkunu siyasilerden bir diğer isimse Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Barack Obama. Görevde olduğu 
süre içinde halkın içinde görmeye alışık olduğumuz Obama, bisikleti kasksız kullanmamaya özen gösteriyor. Eşi Michel-
le ve iki kızıyla birlikte turlara katılan Obama, iş yoğunluğunun azalmasıyla artık bisikleti daha sık tercih ediyor.    

Barack OBAMA
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ELEKTRİKLİ BİSİKLET SEVİYOR

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın araçlara düşkün-
lüğünü neredeyse bilmeyen yok. Klasik oto-
mobilleri, pahalı arabaları, motosikletleri derken 
bisiklet de onun vazgeçilmezlerinden. Ünlü 
komedyenin tercihi ise Elektrikli Scooter. Cem 
Yılmaz, oğlu Kemal Yılmaz’la birlikte çıktığı bisiklet 
turlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından 
paylaşmaktan oldukça zevk alıyor.  

Cem YILMAZ

HEM MUTFAĞA HEM BİSİKLETİNE TUTKUN 

Şef Arda Türkmen de bisikletle yakından ilgile-
nenlerden. Ünlü aşçı Türkiye genelinde ihtiyaç 
sahibi çocuklara bisiklet ulaştırma hedefleyen 
Veloturk adında bir bisiklet takımının beş üyesin-
den biri. Ünlü aşçı Veloturk projesi kapsamında 
çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üretip, bazı 
yarışlara katılıyor. 

Arda TÜRKMEN
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ÇOCUKLARIYLA GEZİYORLAR

Yakın zamanda boşanan Hollywood’un ünlü çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie bisiklet tutkunu ünlülerden. Birlikte oldukları 
dönemde çift sık sık bisikletleriyle magazin basınında yer alıyordu. Özellikle Brad Pitt’in gençlik yıllarından beri tutkusu 
olan bisiklet sevgisini Jolie ve çocuklarına aşıladığı söyleniyordu. Öyle ki çift, tercih ettikleri sepetli bisikletleriyle gittik-
leri çoğu yerde çocuklarını yanlarından ayırmıyorlardı.  

Brad PITT ve Angelina JOLIE
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BİSİKLETLİ PARGALI 

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Pargalı 
İbrahim karakteriyle hafızalara kazınan Okan 
Yalabık, geçtiğimiz günlerde bisikletiyle sahilde 
gezinti yaparken kameralara takıldı. Ünlü oyuncu 
bisiklet üzerinde stres attığını dile getiriyor. Kısa 
mesafelerde bisikleti tercih ettiğini söyleyen 
Yalabık, vaktinin çoğunu İstanbul Sarıyer sahilinde 
bisiklete binerek geçiriyor.    

Okan YALABIK 

FORMUNU BİSİKLETE BORÇLU

Podyumların ünlü mankenlerinden Tülin Şahin 
ise bisikletle form tutanlardan. Şahin, kar, yağ-
mur, fırtına da olsa günde 25 kilometre bisiklete 
biniyor. Ünlü model, “Anadolu yakasında bir defile 
ya da çekim varsa mutlaka bisikletle giderim. 
Danimarka’da başbakan ve prens bile işlerine 
giderken bisiklete biniyor. Bisiklet formda kalmak 
isteyenler için de ideal.” diyor. 

Tülin ŞAHİN
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BİSİKLET ÜZERİNDE DE STİLİ KONUŞULUYOR

Çılgın kıyafetleriyle dikkat çeken dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga da bisiklet sevdalılarından. Dünyanın en dikkat çekici 
isimlerinden olan ve giydiği çılgın kıyafetleri bisiklet üzerinde de sergilemekten çekinmeyen ünlü yıldız, bisiklet selesin-
de de stilinden vazgeçmiyor. 

Lady GAGA
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TABLET İLE OYNARKEN NE YEDİĞİNİN VE NE KADAR YEDİĞİNİN 
FARKINDA OLMAYAN ÇOCUKLARDA İLERİKİ YAŞLARDA 
YETERSİZ BESLENME, DÜZENLİ YEMEK YEMEME, YEMEK 
SEÇME GİBİ DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİYOR. 

B ir restorana gittiniz, yanınıza bir aile 
oturdu ve küçük bir de çocukları var. 

Garson çocukları görür görmez önce mama 
sandalyelerini, arkasından da bir tablet getir-
di. Anne ve babası rahat rahat yemek yerken 
çocuk da tablet oynayarak vakit geçirdi… 
Restorandan ayrılırken tablet garsona geri 
verildi ve evlerinin yolunu tuttular.”

Artık sıradan hale gelen bu görüntülere sıklıkla 
rastlar olduk. Çoğu restoranda bu uygulama-
lar giderek artıyor. Üstelik bu gibi talepler de 
müşterilerden geliyor. Aileler, ‘telefon, tablet 
olmadan çocuğuma bir türlü yemek yedire-

miyorum’, ‘saatlerce yemek vermesem umu-
runda olmuyor!’, ‘zararlı olduğunu biliyorum 
ama elinden alınca çok ağlıyor’ gibi yakınma-
larla bu yönteme başvuruyor.  

Ancak bu durum sadece dışarısıyla sınırlı 
değil. Çocuklara evde de ya televizyon kar-
şısında ya da akıllı telefonlarla yemek yedi-
riliyor. Ebeveynler bu yolla zaman kazandık-
larını ve tablet karşısında yemek yedirince 
çocukları ile yaşadıkları çatışmayı ortadan 
kaldırdıklarını düşünüyorlar. Oysaki ekran 
karşısında yemek yemenin çocuk sağlığı 
açısından çok sayıda zararı var. 
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MUHABİR: CEMRE DİLEK

İŞTAHSIZ 
ÇOCUKLARIN
ÇÖZÜMÜ TABLET 
DEĞİL!
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YEMEK SAATLERİNDE BERABER 
MASAYA OTURUN

Çocukların oturabilecek duruma geldiğin-
de mutlaka yemeklerini masada yemesinin 
önemli olduğunu belirten uzmanlar, bebek-
lerin dahi mama sandalyesine oturtularak 
aile fertleriyle sofrada bulunmaları gerekti-
ği görüşünde. Çocuklarda büyüme ve geliş-
menin en hızlı olduğu dönem, doğumdan iki 
yaşın sonuna kadarki süreci kapsıyor. Süt 
çocuğu ve küçük çocukların beslenmesiy-
le ilgili alışkanlıkların özellikle bu dönemde 
kazandırılması gerekiyor. 18. aydan itibaren 
çocukların yemeklerini kendi kendilerine 
yemeleri, yiyeceklere dokunmaları, farklı 
besinlerin tatlarını ayrı ayrı tanımaları, çiğ-
neme alışkanlığı kazanmaları ve kendilerini 
beslemeleri desteklenmeli. 

3 yaşından büyük çocukların alışverişten 
pişirmeye kadar yemek hazırlama süre-

cinin çeşitli aşamalarına dâhil edilmele-
ri pek çok olumlu kazanımı beraberin-
de getirecektir. Çocukların yemeklerini 
tabaklarına kendilerinin koymaları teşvik 
edilmeli, neyi ne miktarda yediklerinin 
farkına varmaları sağlanmalı.

Sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandır-
mak için, ebeveynler öğün atlamadan, 
çocukları ile birlikte masaya oturmalı. 
Yetişkin aile bireyleri sofradaki davra-
nışlarıyla çocuklarına doğru rol model 
olmalı, dijital medya araçlarını sofrada 
kendileri de kullanmamalı. Ebeveyn-
ler sofrada çocukları ile göz teması ve 
sözel iletişim kurmalı.

REKLAM KARŞISINDA YEMEK 
YEDİRMEYİN

Bir çocuğun sağlıklı beslenme alışkan-
lığı kazanması için yemek yediğinin 

muhakkak farkında olması gerekiyor. 
Tablet ile oynarken ne yediğinin ve 
ne kadar yediğinin farkında olmayan 
çocuklarda ileriki yaşlarda yetersiz bes-
lenme, düzenli yemek yememe, yemek 
seçme gibi davranış bozuklukları görü-
lebiliyor. Ekran karşısında yemek yeme 
alışkanlığının devam etmesi halinde 
obezite de uzun vadede karşılaşılan 
yaygın problemler arasında.

Ekran karşında yemek yedirme, ebe-
veynler tarafından sık başvurulan yön-
temlerden biri. Üstelik sadece Türkiye’de 
değil dünyada da birçok aile bu yönte-
me başvuruyor. Uzmanlar bu yöntemin 
çocukların beslenme alışkanlıklarına 
zarar verdiğini söylüyor. Nedeni ise table-
te ya da televizyona odaklanan çocuğun 
aç ve tok olduğuna dair sinyal alamayıp, 
ne yediğine ya da ne kadar yediğini dik-

44  bağlantı noktası  ARALIK 2018

SA
Ğ

LI
K



kate almaması. Bu da yemek yeme eyle-
mini bilinçli yapmamaları anlamına geliyor. 
Temel ihtiyaçlarından olan beslenme alış-
kanlığını böylece kazanamamış oluyorlar.

Çocuk psikiyatrı Prof. Dr. Özgür Yor-
bik, tabletle yemek yemenin çocuk için 
pek çok açıdan zararlı olduğunu belirti-
yor. Prof. Yorbik, tablet eşliğinde yemek 
yiyen çocukta doğru beslenme alışkan-
lığının gelişemeyeceğini ve bu durumun 
ileriki yaşlarda da yemek yeme eylemine 
organize olmakta sıkıntıya yol açabilece-
ğini söylüyor. Yorbik öte yandan fizyolojik 
açıdan çocukların tablet ile oynadıkları 
oyunların onları heyecanlandırdığının, kan 
şekeri seviyelerini arttığının ve böylece 
iştahlarında azalmaya neden olabilece-
ğinin altını çiziyor: “Kimi anneler, bebeğin 
sevdiği reklam ya da filmleri bir CD’de 
toplayarak çocuğa her öğünde yemeği 

Türkiye’de 0-5 yaşta yüzde 8,5, 6-18 
yaşta yüzde 8,2. Obezite oranlarının 
2050 yılında yüzde 50’lere çıkması 
öngörülüyor. Ekran karşısında yemek 
yemek de obeziteyi tetikleyen neden-
ler arasında gösteriliyor. Peki, tablet 
ile yemek yemeye alışmış bir çocuk bu 
alışkanlıktan nasıl vazgeçirilebilir?

Tablet ile yemek yemeye alışmış bir 
çocuğu bu alışkanlıktan aşama aşama 
vazgeçirmek ailenin sorumluluğunda. 
Aile öncelikle bu durumu bir sorun olarak 
kabul etmeli, sorunu gerçekten çözme-
yi istemeli ve çözüm için vakit ayırmalı. 
Ebeveynler ortak bir karar alarak çözüm 
sürecinde kararlı ve tutarlı davranmalı.

YEMEK VE TABLET ZAMANI BİRBİ-
RİNDEN AYRILMALI

Uzmanlar ebeveynlere şu önerilerde bulu-
nuyor: “Yemek yeme zamanı ve tablet ile 
oynama zamanı kesin olarak birbirinden 
ayrılmalı. Çocuğa yemek saatinden sonra 
tablette hep birlikte oyun oynanabileceği 
söylenmeli. Yemek hazırlama ve yeme 
saatleri hep birlikte yapılan etkileşimli bir 
aktiviteye dönüştürülmeli. Çocukların 
aşırı yorgun ve uykulu oldukları zaman 
iştahları olmadığı için yemek saatleri buna 
göre düzenlenmeli. Sofraya oturmadan 
önce çocuğunuzla oyun oynayın. Oyun 
sayesinde neşelenen çocuk yemekten 
daha fazla keyif almaya başlar. Yemek 
aralarında çocuğunuza şeker, çikolata, 
pasta, kolalı ve diğer fazla şekerli içecekler 
kesinlikle vermeyin. Yarım su bardağı kutu 
meyve suyu içmesi bile onun iştahının 
kapanmasına neden olabilir. Yemek yer-
ken parmaklarını kullanmasına, yemek-
lerle oynamasına, etrafı dağıtmasına göz 
yumun, engellemeyin. Doyduğuna dair bir 
işaret aldığınız an yemesini durdurun, son 
lokmasına kadar yedirmek zorunda değil-
siniz. Bunları uygularsak; ne tabletlere ne 
telefonlara masada yer kalmıyor. Sadece 
siz ve çocuğunuzun keyifle sürecek yarım 
saatlik bir serüveni duruyor.”

bunları izletirken yedirdiğini ifade edi-
yor. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü bu 
şekilde bebek ya da çocuk, tüm algısını 
ekrana verdiği için tokluk hissetmiyor ve 
kendisine verilen gıdaları fark etmeksizin 
tüketiyor. Bu süre çocuk için yemek saati 
ve damak lezzetinden ziyade bilinçsizce 
ağzını açıp yutma refleksi haline geliyor. 
Çocuk, yiyeceğin ne tadına ne de zevkine 
varabiliyor. Bu arada, ihtiyacından fazla 
gıda tüketen çocuğun midesi de gereksiz 
yere büyüyor. Ayrıca bu şekilde yemek 
yedirildiğinde çocuk, annesi tarafından 
kandırılmış oluyor.”

TABLETLE YEMEK OBEZİTEYE 
DAVETİYE ÇIKARIYOR

Çocukluk çağında obezite görülme 
sıklığı her geçen gün artıyor. Bugün 
bu oran 1970’lerden 10 kat daha fazla. 

Ekran karşısında yemek 
yeme alışkanlığının 

devam etmesi halinde 
obezite de uzun vadede 

karşılaşılan yaygın 
problemler arasında.
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TÜRKİYE’DE KULLANICILARIN %88’İNİN BAŞKA BİR 
İNSANLA İLETİŞİM KURMAKTAN KAÇINMAK İÇİN İNTERNET 
BAĞLANTILI CİHAZLARINA SARILDIĞINI BELİRLENDİ.

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

EYVAH 
TELEFONUM NEREDE?
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İ nternet bağlantılı cihazlar insanların birbirleriyle iletişim halinde 
olmasını sağlamak için vazgeçilmez hale geliyor. Ancak çoğu kişi için 

bu cihazlar, başkalarıyla etkileşime girmek istemedikleri çeşitli sosyal 
durumlarda ihtiyaç duydukları koruyucu bir örtü vazifesi görüyor. 
Kaspersky Lab tarafından yapılan yeni bir anket, bu davranış eği-
liminin Türkiye’deki kullanıcıların %88’inde görüldüğünü doğruladı. 
Katılımcılar, başkalarıyla konuşmak istemediklerinde meşgul gibi 
görünmek için cihazlarını kullandığını belirtti. Bu da internet bağlantılı 
cihazları her koşulda koruma altına almanın ne kadar önemli olduğu-
nu gösteriyor.
Bir kafede arkadaşınızı beklediğinizi düşünün. Kafe epey kalabalık ve 
çevrenizde insanlar sohbet ediyor. Siz bu durumda ne yaparsınız? 
Tanımadığınız biriyle sohbete mi başlarsınız? Cebinizden veya çan-
tanızdan telefonunuzu çıkarıp arkadaşınız gelene kadar oyalanır 
mısınız? İnternet bağlantılı cihazınıza bakmak varken neden 
diğer insanlarla konuşasınız, hatta göz teması kurasınız ki? 

TELEFONLARA SARILIYORUZ!

Gerçek şu ki cihazlarımızı kullanma şeklimiz etrafımızdakilerle 
iki çift laf etmekten ve hatta kibar davranmaktan kaçınmayı 
kolaylaştırıyor. Kaspersky Lab tarafından yapılan yeni araştır-
ma; Türkiye’de insanların %86’sının, sosyal bir ortamda ne 
yapacaklarını bilmediklerinde cihazlarına sarıldıklarını 
ortaya koyuyor. Ayrıca bu cihazlar, meşgul görünmeye 
veya başkalarından kaçınmaya çalışmadıklarında 
dahi insanların oyalanmak için ilk başvurduğu şeyler 
oluyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %46’sı 
cihazlarını her gün vakit öldürmek için kullandığını, 
%53’ü ise günlük oyalanma ihtiyaçlarını gider-
mek için kullandığını belirtti.
Vakit geçirme aracı olarak kullanılmalarının 
yanı sıra bu cihazlar, her gün karşılaşılan 
durumlarda önemli işleri halletmek için doğrudan 
başka bir insanla konuşmaktan kaçınmak isteyenlerin 
de hayatını kurtarıyor. Türkiye’de kullanıcıların yaklaşık 
üçte biri (%34); taksi çağırmak veya gidecekleri yerin yolunu 
öğrenmek gibi şeyleri, başka bir insanla konuşmaktan daha 
kolay buldukları için web siteleri veya uygulamalar üze-
rinden yapmayı tercih ediyor.
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Doğrudan iletişimden kaçınmamızı veya günlük yaşantımızda 
önemli bir boşluğu doldurmamızı sağlayan bu cihazlara her an 
bağlı olmamız, kullanılmaz hale geldiklerinde panik yaşamamıza 
neden olabiliyor. Türkiye’de insanların nere-
deyse üçte biri (%30), internete bağlı bir 
cihaz olmadan eğlenemeyeceklerin-
den endişe ediyor. %15’lik bir kesim 
ise cihazları çalış-
mazsa meşgul 
gibi görünemeye-
ceklerinden kaygı 
duyuyor.
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Türkiye’de 
insanların %86’sı, 

sosyal bir ortamda 
ne yapacaklarını 

bilmediklerinde 
cihazlarına sarılıyor. 



KISA VE HIZLI MESAJLAŞAN JENERASYON, BAZEN PARMAK OYNATARAK 
YAZMAK YERİNE KÜÇÜK BİR EMOJİ İLE NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ HİSSETTİREBİLİYOR. 

PEKİ, SOSYAL MEDYADAKİ MESAJLAŞMA PLATFORMLARINDA VAZGEÇİLMEZ 
HALE GELEN EMOJİLER HAYATIMIZA NASIL GİRDİ? 

DİJİTAL DİLİMİZ: 
EMOJİLER
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E lektronik mesajlarda, web sitelerinde, e-postalarımızda; 
kısacası elektronik iletişimin olduğu her yerde artık onlar 

var. Bazen söyleyemediklerimizin bazen de hislerimizin tercü-
manı oluyorlar. Artık uzun uzadıya yazmak yerine emoji dünya-
sının birbirinden renkli karakterleri içine gizleniyoruz. Peki, neden 
kelimeleri kullanmıyoruz ve emojiye sığınıyoruz?
Dünyada her gün 6 milyarın üzerinde emoji ve sticker çevrimiçi 
mesajlaşmada kullanılıyor. Bunun en büyük sebebi çok fazla 
sabırsız olmamız! Bir diğer nedeni ise sesli mesajlar, aramalar, 
e posta zaman alıyor. Mesajlaşma ise daha basit, emojiler ise 
mesajlaşmanın kendi içindeki en pratik yöntemi. Tek bir emoji, 
uzun bir cümlenin barındırdığı duyguları ifade edebiliyor. 

EMOJİLER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kullanmaktan çocukça bir zevk aldığımız emojiler; 1998-1999 
yıllarında Japonya’da, dünyanın ilk mobil internet sistemi NTT 
DoCoMo’nun i-mode mobile internet platformunda çalışan ekibin 
bir üyesi olan Shigetaka Kurita tarafından ortaya çıkarılmış. 
Kurita o gün bugündür Emojinin babası olarak biliniyor. İlk 180 
emojiyi bir ayda ortaya çıkaran Kurita, bu bir ayın ilk on gününde 
saha araştırmasını bizzat yaparak insanların kendilerini nasıl ifade 
ettiklerini gözlemlemiş. 
Orijinal Japon sembollerinden türeyen ilk nesil emojiler (722 adet) 
“Level 1 Emojiler” olarak biliniyor. Sonuç olarak mangalardan ve 
Japon piktogramlarından esinlenilerek meydana getirilen bu emo-
jiler, bugün dünyanın her yerinden milyonlarca insanı büyülemeye 
ve aile olarak ihtiyaç doğrultusunda büyümeye devam ediyor.
Emoji salgını Japonya’da başlamış ancak bunu bir fenomen haline 
getiren Amerikan gençliği olmuş. Ülkede halen emoji sanat ser-
gileri, emoji şiir kitapları, emoji sosyal ağları var. Hatta modacılar 
artık tasarımlarında emojilere yer veriyor.   
Kurita’nın ortaya koyduğu bu ‘dijital dil’, artık kişisel iletişimin 
de sınırlarını aşarak reklamcılıkta dahi kullanılmaya başlayan bir 
popülerite yakaladı. Peki, evrensel bir dil haline dönüşen emojiler 
neden bu kadar popüler hale geldi?

EMOJİNİN BAŞARISI BİLİMSEL OLARAK DA KANITLANDI

Bugün dünyada emojilerle ilgili çok sayıda bilimsel araştırma yapılıyor. 
Avustralya‘da bulunan Flinders Üniversitesi‘nde emoji üzerine çalışmalar 
yapan Dr. Owen Churces, insanların gerçek yüzlerindeki mimikleri kolay-
ca yapabildikleri için emojilerin bu kadar başarılı olduğunu düşünüyor. 
Churces, “Beynimiz emojilerin dünyasına adapte oluyor ve bu tip 
uyarıcılara verimli nöral tepkiler vermeyi öğreniyor. İnsan beyni, örne-
ğin ‘J‘ şeklindeki bir sembolü anlayabiliyor çünkü çok sık görüyor. Bu, 
kültürel olarak yaratılmış olana verdiğimiz nöral bir tepki.” diyor.
Sembolleri kullanmanın iletişimi güçlendirdiği de bilimsel olarak 
kanıtlanmış durumda. 1996 yılında New Mexico Üniversitesi’nde bir 
deney yapıldı. 12 kişilik bir ekip, iki gruba ayrıldı ve her iki grup da 
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Dünyada her 
gün 6 milyarın 
üzerinde emoji ve 
sticker çevrimiçi 
mesajlaşmada 
kullanılıyor. Bunun 
en büyük sebebi 
çok fazla sabırsız 
olmamız!



Sosyal 
medya 
iletişimlerinde 
emoji kullananlar en 
fazla Facebook (%52) 
hesaplarında emoji kullanıyor; 
bunu %30 ile Instagram izliyor.
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iletişimi bilgisayarla sağladı. Her iki gruba da çözmeleri 
için bir ödev verildi. Bir grup sembollerle anlaşırken, 
diğerleri sembolleri kullanmadı. Deney sonunda sem-
bol kullanan ekibin verilen ödevde daha hızlı ilerlediği ve 
üstelik çalışırken eğlendiği ortaya çıktı.

EMOJİ VARKEN, ÜZGÜNÜM DEMEK YETMİYOR

Bugüne kadar emojiler hakkında yapılan diğer çalışma-
larda da duygusal sembollerin, göndermeye çalıştığımız 
mesajı ayrıntılarıyla anlatma ve doğru iletme görevi 
üstlendiği ortaya çıktı. Mesela üzgün bir mesajı üzgün 
bir emoji ile göndermek, gerçekten ne kadar üzgün 
olduğunuzun kanıtı gibi.
Mobil cihazlarında emoji bulunan ve zaten yıllardır 
bunu kullanarak büyüyen gençlerin genel olarak duy-
gularını ifade etmek konusunda daha rahat davran-
dıkları da bu araştırmalar çerçevesinde ortaya çıkan 
gerçeklerden biri. Üstelik emoji yalnız Instagram’da 
değil, Twitter’da da yoğun olarak kullanılıyor.
FiveThirtyEight adlı data toplama sitesinin araştırması, 
Twitter’da en çok kullanılan emojiyi belirlemiş. Toplam 
342 milyon tweet üzerinden yapılan araştırma sonu-
cunda kalp işareti, gözlerinden yaşlar çıkarak eğlenen 
surat, hiç eğlenmeyen surat, kalp göz ve rahatlamış 
surat en çok kullanılan emojiler olarak belirlenmiş.

EMOJİ EN FAZLA FACEBOOK’TA KULLANILIYOR 

Yapılan araştırmaya göre; emojinin en fazla kullanıldığı 
sosyal medya platformları Facebook ve Instagram. 
Sosyal medya iletişimlerinde emoji kullananlar en 
fazla Facebook (%52) hesaplarında emoji kullanıyor; 
bunu %30 ile Instagram izliyor. 
Twitter’ın emoji kullanımındaki payı 
sadece %3. En çok emoji kullanılan 
uygulama ise %89 ile What-
sApp. Facebook Messenger’ın 
payı da %9 seviyelerinde.
Emoji ile iletişim en fazla 
arkadaşlar ve dostlar 
arasında yaygın (%69). 
Yaklaşık beş kişiden 
biri eşi veya sevgilisi ile 
iletişimlerinde emoji 
kullanıyor.
İletişimlerinde emojileri 
tercih edenler “duygularını 
daha iyi ifade edebilmek”, 
“düşüncesini desteklemek” 
ve “kısa zamanda çok şey ifade 
edebilmek” için emoji kullanıyor.
Emoji kullananlar; emoji kullanımının, “düşünceleri 
ifade edebilmeyi kolaylaştırma (%59)”, “sempatiklik 
kazandırma (%19)”, “yanlış anlaşılmanın önüne geçme 
(%12)” ve “zamandan tasarruf sağama (%12)” gibi 
katkıları olduğu görüşünde.

Fransızlar: En çok kalp ve evlilik emo-
jisini romantiklikleriyle ünlü Fransızlar 
kullanıyor.

Rusya: Fransa’dan sonra Rusya’da 
da yazışmalarda romantik emojiler 
ve öpücük figürleri oldukça yoğun 
kullanılıyor. 

İngiltere: Fransa için kalp emojisi neyse 
İngilizler için de göz kırpma emojisi 
aynı şey. İngilizler göz kırpma emojisini 
ortalamaya göre 2 kat daha fazla oran-
da kullanıyor.

Arap Ülkeleri: Arap ülkelerinde en fazla 
çiçek ve saat emojisi kullanılıyor. En çok 
tercih edilen çiçek emojisi ise gül. 

İspanya: Eğlenceli kişilikleri ve par-
tileriyle meşhur İspanya’da, parti ve 
eğlence emojileri diğer emojilerin 
önüne geçiyor. 

Brezilya: Dünyada en hayvansever ülke. 
Brezilya’da kedi emojilerinin kullanımı 
diğer emojilerden kat kat daha fazla. 

Avustralya: Avustralya’da ise içecek emo-
jileri fazla kullanılıyor. Ayrıca fast food ile 
ilgili emoji kullanımları da oldukça yoğun. 
Ülkede tatil emojileri de en çok kullanılan 3 
emoji grubu içerisinde bulunuyor. 

Kanada: Dünyanın en güvenli ülkeleri 
arasında olan Kanada’da şiddet emoji-
leri yoğun olarak kullanılıyor. 

HANGİ ÜLKEDE HANGİ EMOJİ KULLANILIYOR?
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VOLKSWAGEN YENİ T-CROSS MODELİ İLE SUV MODEL AİLESİNİ 
GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR. POLO BAZI ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN KÜÇÜK 
SUV’U 2019’DAN İTİBAREN YOLLARDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ.

VW’İN EN KÜÇÜK SUV’U 
GÜN SAYIYOR

V olkswagen merakla beklenen SUV modeli T-Cross’un ilk gös-
terimini gerçekleştirdi. Markanın tamamen yeni bir model olarak 

geliştirdiği ve şehir içi kullanım için tasarladığı T-Cross, ideal bir yol arka-
daşı olarak dikkat çekiyor. Polo üzerine konumlanan küçük şehir SUV’u, 
pratik kullanım özellikleriyle de oldukça iddialı gelecek. Böylece Volkswa-
gen, T-Cross ile ürün yelpazesine, T-Roc’tan daha kısa boyutlarıyla şehir 
içi kullanıma daha uygun ve daha kompakt yeni bir SUV eklemiş oldu.

5 KİŞİLİK BİR ARAÇ

VW T-Cross, 4,11 metre uzunluğu ve 2,56 metre genişliğindeki 
aks mesafesi ile 5 kişinin rahatlıkla seyahat edebildiği geniş bir iç 

mekan sağlıyor. İç mekana fonksiyonel açıdan mümkün olduğun-
ca esneklik katmak amacıyla, arka koltukları 14 cm’ye kadar ileri 
kaydırarak bagaj hacmini artırmak mümkün. Bagaj hacmi bu saye-
de 385 litreden 455 litreye çıkarılabiliyor. Kısmen ya da tamamen 
yatırılabilen arka koltuklar da hesaba katıldığında, bagaj hacmi 
1,281 litreye kadar çıkabiliyor.

GELİŞMİŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Daha önce üst segment otomobillere özgü olan pek çok sürüş asis-
tan sistemi, T-Cross’un donanım seçeneklerinde opsiyonel olarak 
sunuluyor. Bu sistemler, yolculara sunduğu üst düzey korumayla bir-
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likte güvenliği daha da artırıyor ve sürüşü konforlu kılıyor. Yaya Algı-
lama Sistemi ve Şehir İçi Acil Fren Destek özelliğine sahip Ön Bölge 
Asistanı, otomobilin şeritte kalmasına yardımcı olan Şerit Takip Asis-
tanı, Yokuş Kalkış Asistanı, Proaktif Yolcu Koruma Sistemi ve entegre 
Arka Trafik Uyarısı özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit 
Değiştirme Asistanı, otomobilin donanım özellikleri içerisinde opsi-
yonel olarak yer alıyor. Bunlara ek olarak, Yorgunluk Tespit Sistemi, 
Adaptif Hız Sabitleyici ve Paralel Park Asistanı seçenekleri bulunuyor.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR

Benzinli ve dizel olmak üzere, farklı motor seçeneklerine sahip 

T-Cross’un benzinli, üç silindirli 1.0 TSI motorlar sırasıyla, 95 beygir 
ve 115 beygir güç üretiyor. En üst seçenek olan dört silindirli 1.5 
TSI motorun gücü ise 150 beygir. Ayrıca, 95 beygir gücünde 1.6 
TDI dizel motor seçeneği de bulunuyor. Tüm motorlar, en güncel 
Avrupa emisyon standartlarına uygun olarak üretiliyor. 

SUV’LARDA BÜYÜYOR

Tıpkı kardeşi Polo gibi, İspanya’da üretilecek olan yeni T-Cross 
ile Volkswagen, dünya çapındaki SUV atılımını bir adım ileriye 
taşıyor. 2016 yılında, Tiguan ile başlayan bu atılım, 2017 yılında 
7 koltuklu Tiguan Allspace ve kompakt T-Roc ile devam ediyor.
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Üst sınıfta rekabet yeni modellerle kızışıyor. MW, bir Spor 
Aktivite Aracı’nden beklenen çevik ve çok yönlü sürüş özel-
likleri ile seçkinlik ve ferahlığı birleştiren en lüks modeli BMW 
X7 üzerindeki sır perdesini kaldırdı. BMW’nin en yeni ve bugü-
ne kadar ürettiği en büyük modeli olan BMW X7, iç meka-
nında sunduğu etkileyici genişliği, üst sınıf tasarımı ve son 
teknoloji ürünü ekipman özellikleri sayesinde lüks segmentte 
yeni bir sayfayı açmaya hazırlanıyor. BMW X7’nin markanın 
portföyüne eklenmesi, BMW Group’un lüks segmentteki 
devam eden model atağının önemli bir adımını temsil ediyor.

BMW’NİN 
YENİ 

AMİRAL 
GEMİSİ 

HAZIR

Dünyanın en çok satılan SUV modeli yeni CR-V’nin satışı-
na ülkemizde de başlandı. Dış görünümünden motoruna, iç 
tasarımından teknolojisine kadar birçok özelliği ile fark yara-
tan beşinci nesil CR-V, iddiasını yükseltiyor. Sürüş konforu, 
yol tutuşu, kabin içi ses düzeyi ve vibrasyon gibi paramet-
relerde sınıfının Premium modellerini esas alan CR-V, güncel 
Civic’te de kullanıma sunulan 1,5 Litre VTEC TURBO benzinli 
motorla yollara çıkıyor. 5.600 devir/dakikada 193 beygir güç 
üreten motor, 243 Nm maksimum torka sahip.

EN 
İDDİALI 
HONDA

 CR-V 
BAYİLERDE
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Hyundai, 2018 yılında piyasaya sunduğu ikinci nesil hidrojen 
yakıt hücreli elektrikli modeli NEXO FCEV (Fuel Cell Electric 
Vehicle) ile Avrupa Euro NCAP çarpışma testlerinden en yük-
sek skor olan beş yıldız ile ayrıldı. Bağımsız araç değerlendirme 
kuruluşu olan Euro NCAP, tüm değerlendirmelerde aktif ve 
pasif güvenlik donanımlarına fazlasıyla ağırlık verdi. Hyundai 
NEXO, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan ilk Fuel Cell 
elektrikli araç unvanını da kazanırken özellikle yetişkin ve çocuk 
yolcu kategorilerinde en güvenli araçlardan biri olarak seçildi.

Skoda, yıl sonunda tanıtacağı tamamen yeni C sınıfı hatc-
hback modelin adını Scala olarak kararlaştırıldı. Skoda’nın 
tasarımında ve teknolojisinde yeni bir adım olarak gösterilen 
Scala’nın ismi, Latince “basamak“ veya “merdiven“ anlamı-
na geliyor. Bu isim, aynı zamanda markanın sınıfında ileriye 
doğru yaptığı büyük ilerlemeyi temsil ediyor. Yeni Scala’nın 
getireceği bir diğer önemli yenilik ise, aracın bagaj kapağının 
üzerinde artık logo yerine büyük harflerle Skoda isminin 
yazılarak öne çıkarılması olacak. Scala, bu değişimi Avrupa’da 
gerçekeştiren ilk model olarak dikkat çekecek.

YENİ
 MODELİN

 İSMİ 
SCALA 

OLDU

HYUNDAİ 
NEXO 

5 YILDIZI 
KAPTI
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Toyota tarafından geliştirilip 2014 yılından itibaren kullanıma 
sunulan ilk hidrojen yakıt hücreli otomobil Mirai’nin satışları 
7 bin 52 adede ulaştı. Japoncada “Gelecek” anlamı taşıyan 
Mirai’nin, 2018 yılı ilk 8 aylık satışı ise bin 753 olarak gerçek-
leşti. Hidrojen yakıt hücresi ile ilgili çalışmalarına hız veren 
Toyota, 2020’de yıllık 30 bin adetlik satışa ulaşmayı bekliyor. 
Bunun yanında dolum istasyonlarının da sayısı her geçen gün 
artırıyor.  2020’de Almanya’da 100, Kore’de 160, İngiltere’de 
65 yakıt hücresi dolum istasyonu kurulması planlanıyor. 

TOYOTA 
GELECEĞİNİ 

HİDROJENDE 
GÖRÜYOR

Dördüncü nesilde smart, ailenin bütün üyelerinde yüzde 
100 elektrikli, 0 emisyonlu sürüş sunmaya başlayarak; içten 
yanmalı motorların yanı sıra ürün gamının tamamını elektrik 
olarak da sunan dünyanın tek otomobil markası oldu. Yeni 
smart’ın arka kısmında 81 beygir gücünde bir elektrik motoru 
görev alıyor. Evde 40 dakikadan kısa bir sürede yüzde 80’i 
şarj olan batarya 160 km’ye kadar menzil sağlıyor. Aracın son 
hızıysa 130 km/s’de sınırlandırılıyor.

40 DK'DA  
DOLDUR 

160 KM 
YOL GİT
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Rus marka Lada, yeni distribütör ve 4 farklı modelle Türkiye’de 
tekrar satışa başladı. Modeller içinde en bilinen Lada Niva, 
4X4 ismiyle, 4 farklı versiyonuyla satışa sunuluyor. 1990’li 
yıllardaki Lada Niva’nın karoserindeki küçük makyajlarla satıl-
dığı, 1.7 lt benzinli motor ve manuel şanzımanlı aracın fiyatı 96 
bin TL’den başlayıp, 5 kapılı Urban’da 124 bin 700 TL’ye çıkıyor. 
Sedan Vesta ve Granta’da satışa sunulurken daha modern 
hatlara sahip küçük Crosover Xray’in sitede bilgileri yayınla-
nırken, önümüzdeki süreçte satılacağı duyuruluyor.

RUS 
EFSANESİ 

GERİ 
DÖNDÜ
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PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı 
Yusuf CANBOLAT
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PTT A.Ş., TİCARET BAKANLIĞI ESNAF VE SANATKARLAR GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ İLE İMZALADIĞI PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE, 
E-TİCARET KONUSUNDA ESNAF VE SANATKARLARA YÖNELİK 
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DÜZENLİYOR. 

PTT’DEN ESNAF VE 
SANATKARLARA ÖZEL 
E-TİCARET EĞİTİMİ
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Y aygın, güvenilir ve kaliteli hizmetleriyle vatandaşın hayatını 
kolaylaştırırken ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayan Posta 

ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), toplumun her kesimi-
nin olduğu gibi esnaf ve sanatkarların da yanında yer almaya devam 
ediyor. Şirket, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü 
ile imzaladığı protokol çerçevesinde, e-ticaret konusunda esnaf ve 
sanatkarlara yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenliyor. 
Çeşitli illerde gerçekleştirilen toplantılarda, PTT A.Ş. tarafından esnaf ve 
sanatkarlara özel üretilen PTT Esnafkart’ın tanıtımı da yapılıyor.
“Ekonominin temel direği” kabul edilen esnaf ve sanatkarlara yönelik 
eğitim ve bilgilendirme toplantıları, bugüne kadar Ankara, Trabzon, 
Kayseri, Konya, Hatay, İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirildi. PTT A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcıları, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü 
yetkilileri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin de işti-
rak ettiği toplantılarda, günümüzde yaygınlık ve etkinliği hızla artan 
e-ticaretin önemi vurgulanırken, bu sektörün ülkemizde ve dünyada 
ulaştığı noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye’nin millî 
e-ticaret platformu ePttAVM.com başta olmak üzere PTT A.Ş.’nin 
e-ticaret alanındaki faaliyetlerine değinilen toplantılarda, PTT Esnaf-
kart’ın imkân ve avantajlarıyla ilgili bilgi aktarıldı. Söz konusu toplantı, 
önümüzdeki günlerde Gaziantep ilinde de gerçekleştirilecek.

ESNAF PTTKART SAYISIZ AVANTAJ SUNUYOR

PTT A.Ş. ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü arasında imza-
lanan protokolle hayata geçirilen PTT Esnafkart esnaf ve sanatkar-
lara ürünlerini ePttAVM.com aracılığıyla dünyaya ulaştırma ve PTT 
A.Ş.’nin çeşitli hizmetlerinden özel indirimlerle yararlanma imkanı 
sağlıyor. PTT Esnafkart, esnaf ve sanatkarların, ülke ekonomilerini 
olduğu kadar küresel ekonomiyi de önemli ölçüde etkileyen e-ti-
caret alanına devlet güvencesiyle girmelerini mümkün kılıyor. Kart 
sahipleri, ücretsiz olarak ePttAVM.com’da mağaza açma, 6 ay boy-
unca reklam ve tanıtım desteği alma, tüm ürünlerde sigortalı gönde-
rim imkanı ve çeviri desteği elde etme gibi avantajlara sahip oluyor. 
Esnaf ve sanatkarların ihracat yapmasının da önünü açan PTT 
Esnafkart sayesinde hiçbir kargo ve gümrükleme masrafı olmaksızın 
dünyanın 22 ülkesine devlet güvencesiyle satış yapılabiliyor.

“Ekonominin temel direği” kabul edilen 
esnaf ve sanatkarlara yönelik eğitim ve 
bilgilendirme toplantıları, bugüne kadar 
Ankara, Trabzon, Kayseri, Konya, Hatay, 
İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirildi.



BU YILIN İLK DOKUZ AYINDA, SON 11 YILIN EN İYİ İLK DOKUZ AY ABONE KAZANIMINI 
GERÇEKLEŞTİREN TÜRK TELEKOM’UN 30 EYLÜL 2018 İTİBARIYLA TOPLAM ABONE 
SAYISI 3,1 MİLYON ARTIŞLA 44,7 MİLYONA YÜKSELDİ.

T ürkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk 
Telekom, 2018 yılı ilk dokuz aylık finansal ve operasyonel 

sonuçlarını açıkladı. İlk dokuz ayda rekor abone kazanımı sonu-
cunda 44,7 milyon abone büyüklüğüne ulaşan Türk Telekom 
böylece sektördeki açık ara liderliğini sürdürmeye devam etti. 
2018’in ilk dokuz ayında, son 11 yılın en iyi ilk dokuz ay abone 
kazanımını gerçekleştiren Türk Telekom’un 30 Eylül 2018 iti-
barıyla toplam abone sayısı ilk dokuz ayda 3,1 milyon artışla 
44,7 milyona yükseldi. 

REKOR BÜYÜME İLE 15 MİLYAR TL GELİR SAĞLANDI

2018’in ilk dokuz ayında yıllık %12,7 büyüme ile 15 milyar TL 
gelir elde eden Türk Telekom’un bu dönemde faiz, amorti-
sman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) yıllık bazda %26 arta-
rak 6,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin maliyet ve gider 
yönetimi ile geçen yılın ilk dokuz ayına göre yıllık 4,3 puanlık 
iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 7 yılın en yüksek 
değeri olan %41,3’e ulaştı. 
Öte yandan Türk Lirası’nın dolar ve euro karşısında yıl içinde 
yaşadığı değer kaybı finansal sonuçlara etki ederek Türk 
Telekom’un güçlü gelir büyümesi ve faaliyet kârı artışına 
karşın yılın ilk dokuz ayında 3,6 milyar TL zarar açıklamasına 
neden oldu. Ancak, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arın-
dırıldığında Türk Telekom’un yılın ilk dokuz ayındaki net kârı, 
%40 artışla 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 

9 AYDA 2,6 MİLYAR TL YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ülke ekonomisinin zor zamanlar atlattığı kritik bir dönemde 
devletin ve milletin yanında duruş sergileyen Türk Telekom, 
ekonomiye duyduğu güvenin ve 2023 Türkiye’sine olan inan-
cının göstergesi olarak yatırımlarına hız kesmeden devam etti. 
Türk Telekom, 2018 ilk dokuz ayında geçen yılın aynı döne-
mine göre yatırım harcamalarını %76 arttırarak 2,6 milyar TL 
yatırım gerçekleştirdi.  

ABONE ARTIŞINDA SON 11 YILIN REKORU 

2018’in ilk dokuz ayı, Türk Telekom’un güçlü operasyonel 
sonuçlar kaydettiği bir dönem oldu. Toplam abone sayısı 44,7 
milyona ulaşan Türk Telekom’un 2018’in ilk dokuz ayında 
sabit internet abone sayısı da son 10 yılın en iyi ilk dokuz ay 
performansı olan 856 bin net artış ile 10,6 milyona ve fiber 
abone sayısı da 3,4 milyona çıktı. 
Türk Telekom’un sabit ses abone sayısı, dünyada benzer şir-
ketlerde görülen trendin aksine artış performansına güçlü bir 
şekilde devam etti. Yalın DSL hatları dâhil, toplam sabit erişim 
hatları, son 11 yılın en iyi ilk dokuz ay abone artışı olan toplam 
573 bin net abone kazanımıyla 14,3 milyona ulaştı.

TİVİBU, 2. SIRADAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ 

TİVİBU, yılın ilk dokuz ayında net 785 bin abone kazanımı 
ile tüketiciyle buluştuğu tarihten bu yana en yüksek artış 
rekorunu kırarken toplam abone sayısını 3,5 milyona ulaştırdı. 
Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise yılın ilk dokuz ayında 
1,2 milyon artışla 20,8 milyona yükseldi. Bir yıl önce %80 olan 
LTE nüfus kapsama alanı ise Eylül sonunda %89’a ulaştı. LTE 
kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık yüzde 38 
artış ile 6,5 GB’a çıktı.

DOANY: YILIN İLK DOKUZ AYINI REKOR ABONE KAZANIMLA-
RIYLA GERİDE BIRAKTIK

2018’in dokuz aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını 
değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, şunları 
söyledi: “Yılın ilk dokuz aylık döneminde abone kazanımında 
son 11 yılın en iyi performansını göstererek 3,1 milyon net yeni 
abone kazandık. Bu rekor büyüme ile toplam abone sayımız 
45 milyona dayandı. Faaliyetlerimizin gücünü ön plana çıka-
ran yılın ilk dokuz aylık sonuçları sayesinde 2018 yılına ilişkin 
hedeflerimizi büyüttük. Bu sonuçlarla, paydaşlarımıza daha 
fazla değer sunacak olan stratejimizin gücüne inancımız tam.” 
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REKOR BÜYÜME
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Türk Telekom CEO’su Dr. Paul DOANY
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Türk Telekom International Genel 
Müdürü Mehmet C. Toros
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Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü 
Hasan KAYA



DÜNYANIN EN GENİŞ PROFESYONEL AĞI LINKEDIN TARAFINDAN BU 
YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENEN “TALENT AWARDS” SAHİPLERİNİ BULDU. 

TURKCELL, “YILIN EN İYİ İŞVEREN MARKASI” SEÇİLDİ.
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6 00 milyona yakın üyesiyle dünyanın en büyük profesyonel 
ağı olan LinkedIn tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Lin-

kedIn Talent Awards (Türkiye Yetenek Ödülleri) sahiplerini buldu. 
Türkiye’nin en güçlü şirketlerinin performansının bireysel ve 
kurumsal kategorilerde değerlendirildiği listede Turkcell, “Best 
Employer Brand-Yılın En İyi İşveren Markası” seçildi. 
Linkedin Insight Ekibi en iyi yetenekleri bulmak, kazanmak ve 
bünyesinde tutmak için LinkedIn Yetenek Çözümlerini kulla-
nan Türkiye’deki 200’den fazla organizasyonun performansını 
tamamen sayısal verilerle inceledi. LinkedIn, şirketlerin say-
falarındaki bütünlük, yaratıcılık ve etkileşim düzeyini dikkate 
alarak yapılan analiz sonucu Turkcell, kurumsal kategoride bu 
ödüle layık görüldü. Ödüller, 1 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen 
görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

DİJİTAL OPERATÖRDEN ‘DIJITAL IK’ 
Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in, IK alanında haya-
ta geçirdiği öncü uygulamalarla da farklılaştığını belirten 
Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, şunları 
söyledi: “3.5 yıl önce başlattığımız dijital dönüşüm stra-
tejimiz doğrultusunda, IK süreçlerini de dijital ortamlara 
taşıdık. Geldiğimiz aşamada ihtiyaç duyduğumuz İK 
süreçlerine mobil ortamlardan ulaşabiliyor, dijitalleşen 
dünyada şirket ve çalışanlar olarak hız ve nokta atışı 

yaparak doğru insan kaynağına erişebiliyoruz. Yeteneğe 
ulaşmak üzere LinkedIn ile kurduğumuz güçlü işbir-
liğimiz sonrası elde ettiğimiz bu değerli ödül, doğru 
yolda olduğumuzun da kanıtı. Tüm bu çalışmalarımızın, 
dünyanın en geniş profesyonel ağı LinkedIn tarafından 
takdir edilmesi bizim için gurur verici.”

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 200 ŞİRKETİ YARIŞIYOR 
En iyi yetenekleri bulmak, kazanmak ve bünyesinde tutmak 
konusunda şirketlerin başarı hikayelerinin değerlendirildiği 
bu ilham verici listede, bireysel ve kurumsal kategoride 
ödüle layık görülenler belirleniyor. Ödüller bireysel katego-
ride “En Sosyal İşe Alım Uzmanı” ve “En Sosyal Yönetici”, 
kurumsal olarak da “En Başarılı İşe Alım Ekibi”, “En İyi İşve-
ren Marka” ve “LinkedIn Yükselen Yıldız” branşlarında veri-
liyor. Türkiye’de 6 milyonu aşkın üyesiyle öne çıkan Linkedın, 
ülkemizde 200’den fazla kurumun performansını değerlen-
direrek bu listeyi hazırlıyor.

YILIN EN İYİ 
İŞVERENİ TURKCELL
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Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan 
Kaya: “3.5 yıl önce başlattığımız dijital 
dönüşüm stratejimiz doğrultusunda, IK 
süreçlerini de dijital ortamlara taşıdık.”



V odafone Türkiye›nin mobil abone sayısı, geçen yılın aynı 
dönemine göre 563 bin net abone artışı ile rekor seviye olan 

23,7 milyona yükseldi. Vodafone Türkiye, ilk mali yarıyılında güçlü 
büyümesini sürdürdü. Nisan-Eylül 2018 dönemine ait ilk yarıyıl 
sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemi-
ne göre %14,6 artırdı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın 
ilk yarısında 5,2 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin, 2018-19 mali yılının ilk 
yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen 
yılın aynı dönemine göre %17,9 artışla 1,5 milyar TL’ye yükseldi. 
Vodafone Türkiye’nin Faiz ve Vergi Öncesi Kârı (FVÖK) ise %40,4 
artış ile 720 milyon TL oldu. 

670 MİLYON TL’LİK YATIRIM

4.5G ve fiber altyapı alanına odaklı yatırımlarına devam eden Voda-
fone Türkiye’nin mali yarıyıl yatırımları bu dönemde 670 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 

MOBİL VE SABİT GENİŞBANT ABONE SAYISINDA REKOR

Vodafone Türkiye›nin mobil abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine 
göre 563 bin net abone artışı ile rekor seviye olan 23,7 milyona yük-
seldi. Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 12,8 milyo-
na çıkarak toplam abone bazının %54’üne ulaştı. Vodafone’un 4.5G 
abone sayısı da mali yarıyıl sonu itibariyle 14 milyonu aştı. 
Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 
152 bin net abone artış ile ilk mali yarıyılda 775 bine ulaşırken, 
sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde 
%29,6 arttı. Vodafone Türkiye'nin «eve kadar fiber» gibi yeni 
nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın 
aynı dönemine göre %70 artış ile 173,8 bine ulaştı.

EN GENİŞ 4.5G KAPSAMASI

Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2018-19 mali yılı ilk 
yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %61 arttı ve Türkiye 
genelinde 15 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Voda-
fone Türkiye 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı 
sürdürdü. 
Vodafone Türkiye sabit hizmetlerde stratejik işbirliklerini tamamlaya-
rak eve kadar yeni nesil erişim teknolojileri altyapı ağını da genişletti. 
Vodafone Türkiye’nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaşılan hane 
sayısını 7,3 milyona yükseltti.

KURUMSAL SEGMENT SERVİS GELİRLERİNDE %12,2’LİK BÜYÜME 

Türkiye’nin işletmelerinin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan 
Vodafone Türkiye, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdürdü. 
Kurumsal segment servis gelirlerini mali yılının ilk yarısında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %12,2 artırdı. 
2018-19 mali yılı yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone 
Türkiye CEO’su Colman Deegan, şöyle dedi: “Türkiye ekono-
misinin güçlü büyümesine inancımızın bir göstergesi olarak 
4.5G ve fiber teknolojilere olan yatırımlarımıza devam ettik. 
Bu yatırımlarımız ve dijitalleşme yolunda attığımız adımlar 
ile güçlü bir mali yarıyılı geride bırakıyoruz. Müşteri deney-
imini iyileştiren yeni nesil erişim teknolojilerine yaptığımız 
yatırımlarımız odağında, sabit genişbant müşteri sayımızdaki 
güçlü büyümeden memnuniyet duyuyoruz. Enflasyonla Müca-
dele Programı’na desteğimiz ve bu yönde müşterilerimize 
daha fazla değer sunma çabamız devam ediyor. Vodafone ola-
rak, Türkiye’nin potansiyeline olan inancımız ile yatırımlarımızı 
sürdüreceğimizin altını çizeriz.”

VODAFONE TÜRKİYE’NİN MOBİL ABONE SAYISI, 
GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 563 BİN ARTA-

RAK 23,7 MİLYON OLDU.
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TÜRKİYE’DEN 

GÜÇLÜ BÜYÜME
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Vodafone Türkiye CEO’su 
Colman DEEGAN



İletişim

Kuruluş yeri seçimi

Ruhani, tinsel

Yapılması günah 
veya sevap 
olmayan

Özel adlar birimi

Gelenek

Bursa'nın 
bir ilçesi

Uygun bulma, 
tasdik

Avuç içi

Mezarlık

Saçta ayırma yeri

Bir şeyden yana 
olma

İstekle öperken 
çıkan ses

Olağanüstü 
irilikte olan

Uzaklık 
bildirir

Yönetici

Fotoğrafta 
gördüğünüz, 
"Microsoft" 

şirketinin kurucusu 
ünlü girişimci

Dirayet,
zeyreklik,
feraset

Çok işleyen, 
canlı, 

hareketli

Gümüş 
elementinin 

simgesi

Lağım döşemi 

Çeşitli gösterilerin  
yapıldığı eğlence 

yeri

Seviye Tespit 
Sınavı (ksc.)

Uyuma işi

Aynıı biçimde

Bir nota

Bön, budala

Çok, bol

Gece

Bir tür şiir

Yörekent

İran veya Afgan 
hükümdarı

Gözetleme

Ateş tutmaya 
yarayan araç

At vb. hayvan 
ayakkabısı

Müteşebbis

Kısaca minimum

Bizmutun 
simgesi

Bir ölçü birimi

Ulusal Metroloji 
Enstitüsü (ksc.)

İlk doğan erkek 
çocuklarına 
verilen ad

Paylama, azarlama

Ülkü

Bir tür 
keşif gemisi

Ağabey

İlaç, merhem

Başa giyilen
metal koruyucu

Genellikle
ölçü aletlerinde 

gösterge çizelgesi

Söz, lakırtı, laf

Güneş

Siborguyumun 
simgesi

Sayı

İlgeç

Anadolu Ajansı 
(ksc.)

Davranış

Eli uz, işinin eri

Yardım

Baldır
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