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HANGİ SİBER TEHLİKELER
BEKLİYOR?
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tüketicileri, şirketleri, bankacılık ve finansal teknolojiyi,
donanım ve internet ünlülerini de tehdit ediyor.
Son yılların gözdesi olan internet ünlüleri ise siber
saldırganlarının yeni hedefi.
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Vodafone
güvenle
kapsar

Türkiye’nin
en geniş 4.5G
kapsaması

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?
4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir.
4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi: vodafone.com.tr
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ULAŞTIRMA ALTYAPISINA
537 MİLYAR LİRA YATIRIM
BAKAN TURHAN, ULAŞTIRMA VE
HABERLEŞME ALTYAPISINA 16 YILDA
537 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDIĞINI
AÇIKLADI. 3 BİN 510 PROJEYİ
TAMAMLAMANIN GAYRETİ İÇİNDE
OLDUKLARINI SÖYLEDİ.
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SİBER DÜNYA GÜVENLİK UZMANLARI 2019 YILINDA
TÜKETİCİLERİ BEKLEYEN TEHLİKELERİ SIRALADI.
BUNA GÖRE INTERNET ÜNLÜLERİ 2019’DA DA SİBER
SALDIRGANLARIN HEDEFİNDE OLACAK.

DRONE
TEKNOLOJİSİ
NEREYE GİDİYOR?
SON YILLARDA TÜM DÜNYADA
BİR FENOMENE DÖNÜŞEN
DRONE TEKNOLOJİSİ GİDEREK
GELİŞİYOR. KULLANIM
ALANLARININ ARTMASIYLA HER
ALANA YAYILAN BU TEKNOLOJİ
BELLİ Kİ GELECEKTE ŞİMDİDEN
DAHA FAZLA KONUŞULACAK.
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TEKNOLOJİ
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TÜRKİYE Z KUŞAĞI
SON TEKNOLOJİ
İSTİYOR
DÜNYA ÇAPINDA YAPILAN Z KUŞAĞI
ARAŞTIRMASINA GÖRE, TÜRKİYE’DEKİ
Z KUŞAĞI DÜNYADAKİ AKRANLARINA
KIYASLA TEKNOLOJİ OKUR
YAZARLIĞINDA KENDİSİNİ DÜNYANIN
ZİRVESİNDE GÖRÜYOR VE EN SON
TEKNOLOJİLERLE ÇALIŞMAK İSTİYOR.
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ROBOTLARA 218.5 MİLYAR DOLAR HARCANACAK
2021’DE ROBOTİĞE VE DRONE TEKNOLOJİSİNE YAPILAN YATIRIMLARIN 218.4
MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR.
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ARTIŞ GÖSTERİYOR

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
NASIL TEDAVİ EDİLİR?

GOOGLE’DA
NELER ARADIK?

ATIK HALİNİ ALMIŞ ELEKTRİKLİ VE
ELEKTRONİK EŞYALARIN UYGUN
ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMEMESİ
KURŞUN, CİVA, BROM VE KROM GİBİ
ZEHİRLİ MATERYALLERİN SALINIMINA
NEDEN OLARAK İNSAN SAĞLIĞINA
VE DOĞAYA ZARAR VERİYOR.

HAYATIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASI
HALİNE GELEN TELEVİZYON, TABLET,
BİLGİSAYAR VE AKILLI TELEFONLAR
ÖZELLİKLE ÇOCUKLARI BAĞIMLI HALE
GETİRİYOR. PEKİ, BU BAĞIMLILIĞIN
ÖNÜNE NASIL GEÇİLMELİ, TEDAVİ İÇİN
NELER YAPILMALI?

2018 YILINDA GOOGLE’DA EN ÇOK
SOYAĞACIMIZI MERAK ETTİK,
KARADENİZ’İN MEŞHUR YEMEĞİ
ZİRON TARİFİNİ ARADIK.
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Tren ve trene
dair çektiğiniz
her kareyi
bizimle paylaşın
www.tamoan.com.tr
/tamoancom

HABER TURU

FENERBAHÇE GALATASARAY
REKABETİ E-SPOR’A TAŞINDI
Futbolun ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, bu rekabeti e-sporda da sürdürüyor.
Kore’de düzenlenen Paramanya Dünya Şampiyonası için transfer çalışmaları yapan iki takımdan 1907 Fenerbahçe, bu şampiyona da
Türkiye’yi temsil eden e-sporcu Anıl Çağlar
Çiçekdal’ı transfer etmişti. Galatasaray Espor
da yine aynı şampiyona da ülkemizi temsil eden
e-sporcu Gökhan Yıldırım’ı takımına katmayı
başardı. Şampiyonada e-sporcular Türkiye’yi
başarılı bir şekilde temsil etti. Turnuvanın şampiyonu ise Kore Milli Takımı oyuncu BJ Duo oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK LED EKRANI İSTANBUL HAVALİMANI’NDA
Samsung Electronics, dünyanın en büyük kapalı alan havalimanı LED bilgi tabelasını
İstanbul Havalimanı’na kuruyor. Proje kapsamında, 1.012 metrekare alanı kaplayan LED
ekranlarla birlikte yaklaşık 700 adet Samsung SMART LCD ve LED Bilgi Tabelası kullanılırken, LED ekranların kapladığı toplam alan 2,5 basketbol sahası büyüklüğüne tekabül
ediyor. Proje; dijital bilgilendirme, güvenlik, veri depolama ve BT servisleri alanlarında
uzman B.T. Global’in yardımıyla 45 günde tamamlandı.

TWITTER: TÜRKİYE, TEKNOLOJİDE
EN ÇOK BITCOIN’İ KONUŞTU

YOUTUBE’A 1.75X HIZINDA
OYNATMA SEÇENEĞİ GELDİ

2018 yılında Türkiye’nin en çok konuştuğu
konuları açıklayan Twitter, Türkiye’deki teknoloji eğilimini de ortaya koyan veriler paylaştı. Twitter’ın verilerine göre, Türkiye,
Twitter’da 2018 yılında teknoloji alanında en
çok “bitcoin” “blockchain” ve “crptocurrency” hashtaglerini kullandı. Popülerliğiyle
teknoloji alanında öne çıkan bu konseptler
aynı zamanda genel olarak da Türkiye’nin
2018 yılında en çok konuştuğu konular arasında üst sıralarda.

Bugüne kadar 1.25, 1.5X ve 2X gibi hızlar
sunan popüler video paylaşım platformu
YouTube, 1.75x hızında video oynatma
seçeneğini de kullanıma sundu. Şimdilik
sadece tarayıcı yani web arayüzünde
bulunan bu hız desteğinin önümüzdeki
günlerde mobil sürümlere de gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Özellik
Türkiye’de de kullanılabiliyor. Bu özelliği
kullanabilmek için videoların sağ alt kısmında bulunan çark yani Settings ikonuna tıklamak ve Speed menüsüne girmek
yeterli. Bu menüye girdiğinizde yeni hızı
seçerek kullanmaya başlıyorsunuz.
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PLAYSTATION CLASSIC’İ
HACK’LEDİLER!
Hacker’lar PlayStation Classic’in oyun listesinde bulunmayan Crash Bandicoot’u konsol üzerinde çalıştırmayı başardılar. Peki bu nasıl oldu?
PlayStation Classic, orijinali ile birebir aynı
tasarıma sahip. Ancak hacim, %80 azaltılmış
durumda. HDMI kablosu ile TV’ye bağlanabilen
ürün, USB AC bağlantısı ile şarj ediliyor.
İçinde gelen 20 oyun dışında bir oyun oynama
şansınız ise yok; ancak bir grup hacker bu
kuralı delmişe benziyor. YouTube›a yüklenen
görüntülerde PlayStation Classic›te normalde
olmayan Crash Bandicoot isimli oyunun çalıştırıldığı dikkat çekiyor.

APPLE, TEXAS’TA 1 MİLYAR DOLARA YENİ BİR KAMPÜS İNŞA EDECEK
Teknoloji devi Apple, ABD’de Texas eyaletinin başkenti Austin’de 1 milyar dolara yeni bir
kampüs inşa etmeyi planladığını açıkladı. Apple yakında ABD’nin özel şirketler arasındaki
en büyük işvereni olmayı umuyor. Yeni kampüs ise yaklaşık 133 dönümlük bir alana inşa
edilecek. Kampüste başta 5 bin kişi çalışacak. Bu sayı ilerde 15 bine çıkabilecek. Apple
yeni kampüste mühendislik, AR-GE ve satış alanlarında binlerce kişiye istihdam imkanı
verebilir. Şirketin ayrıca 3 yıl içinde Seattle, San Diego ve Culver City›de de yeni merkezler açmayı planladığı bildiriliyor.

ELON MUSK, YÜKSEK HIZLI ARAÇ
TÜNELİNİ TANITTI

5 YILDIR LİDERLİĞİ KİMSEYE
KAPTIRMAYAN ŞİFRE: 123456

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın kurucusu Elon Musk, otomobillerin şehir içinde yüksek hızla seyahat etmesini sağlamak üzere
yapılan yeraltı tünelinin prototipini Los
Angeles’ta tanıttı. Tünelin uzunluğu şu an
sadece 1,6 kilometre ama amaç kentteki trafik sıkışıklığını giderecek bir yeraltı tünel ağı
kurmak. Musk, son teknoloji ürünleri denediği Boring şirketi tarafından yapılan tünelin
tanıtım toplantısına, sürücü koltuğunda
oturduğu araçla tünelden geçerek gitti.
Musk, modifiye edilmiş elektrikli arabaların
bir asansör sistemi ile tünele indirilip saatte
240 km hıza çıkabileceğini belirtti.

Parola güvenlik şirketi SplashData’nın her
yıl yayınladığı “en sık kullanılan en kötü
şifreler“ sıralamasında genel görünüm hiç
de rahatlatıcı değil. Küresel seçimlerden
yola çıkılarak hazırlanan listede ilk sırada
“123456” yer alıyor. Bunu bir başka çılgınca seçim olan “password” takip ediyor.
Aslına bakılırsa bu iki seçim, 5 yıldan beri
ilk iki sırayı kimseye kaptırmayarak yaygın
parolalar arasındaki en vazgeçilmez tercihler olarak göze çarpıyor. Sonraki beş
sıra ise, sayıların kolayca tahmin edilebilmesi ve hatırlanabilmesine dayanan bazı
seçimlerden oluşuyor.

HABER TURU

AVRASYA TÜNELİ’NE 11’İNCİ
ULUSLARARASI ÖDÜL
Avrasya Tüneli, Arup ile birlikte enerji verimliliği
ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği proje ile İngiltere’nin en saygın mühendislik dergisi New Civil Engineers tarafından
“Bakım ve Yenileme Metodu” dalında ödüle layık
görüldü. New Civil Engineers Dergisi’nin 41 kişilik
jürisi, toplam 14 kategorideki ödüllerin kazananlarını yenilikçi konsept, yatırım getirisi, çevre
geliştirme, paydaş memnuniyeti, gelişmiş kullanıcı deneyimi, varlık yönetimi, metodoloji ve teknoloji gibi kriterleri göz önüne alarak belirledi.

Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?
GOOGLE ASİSTAN TÜRKÇE ÖĞRENDİ
Google Asistan Türkçe dil desteği vermeye başladı. Servis ilk etapta sadece Android işletim
sistemli cep telefonlarında kullanılabilecek. Google Asistan, hava durumu öğrenmekten, rehberdekini birini aramaya, raslantısal sorular sormaktan, ‘nasılsın iyi misin?’ demeye kadar birçok soruya yanıt veriyor. Android işletim sistemli telefonlarda genelde Home tuşuna
basıldığında aktif olan Google Asistan’ı Türkçe kullanmak için Google uygulamasına girip
Ayarlardan Türkçe dil seçeneğini aktif hale getirmek gerekiyor. Eğer bu seçenek şimdilik
yoksa telefonunuza Google Asistan henüz gelmemiş olabilir.

ABD HAVA KUVVETLERİ:
GELİN BİZİ HACKLEYİN!

SÜRÜCÜSÜZ UBER ARAÇLARI
TRAFİĞE GERİ DÖNÜYOR!

ABD Hava Kuvvetleri, güvenlik açıklarını bulmak için beyaz şapkalı hackerları davet etti.
“Hack the Air Force 3.0” adını taşıyan etkinlikle
ABD Hava Kuvvetleri, kendi ağına dair kritik
riskleri tespit etmeyi hedefliyor. Söz konusu
program, 191 ülkeden pek çok etik hackerin
katılımıyla gerçekleştirilen ve ABD Federal
hükümeti tarafından bugüne kadar başlatılan
en büyük bug bulma ödülü programı. Bu programa hepsi kayıt olarak onay verilen 600 kadar
beyaz şapkalı hacker katılabiliyor.

Sürücüsüz Uber araçları trafiğe yeniden çıkıyor. Şirket, Pennsylvania Eyaleti’nden otonom otomobilleri test etme iznini aldı. Uber,
her bir deneme aracının acil durumlarda
kontrolünü ele almak için iki sürücüye sahip
olacak ve sürücülerin 4 saatlik vardiyalarla
çalışması için gerekli planlar yapılacak. Daha
önce, bu operatörler 8 ila 10 saatlik vardiyada
çalışmıştı. Yeni düzenlemelerle dikkati dağınık sürücüleri tespit ettiğinde sesli uyarı
veren ve bunları bir monitör ekibine bildiren
kameralar da araçlara eklendi.
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HABER

ULAŞTIRMA
ALTYAPISINA 537 MİLYAR
LİRA YATIRIM
BAKAN TURHAN, ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ALTYAPISINA
16 YILDA 537 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDIĞINI AÇIKLADI.
3 BİN 510 PROJEYİ TAMAMLAMANIN GAYRETİ İÇİNDE
OLDUKLARINI SÖYLEDİ.

U

laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bugüne kadar
ulaştırma ve haberleşme altyapısına
537 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını, bunun 100 milyar lirasını geçen
kısmının kamu-özel sektör iş birliğiyle
gerçekleştirildiğini aktararak, irili ufaklı
3 bin 510 projeyi tamamlamanın gayreti
içinde olduklarını söyledi.
TAŞIT SAYISI 15 YILDA YÜZDE 156 ARTTI

TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel
Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün bütçeleri üzerine konuşan Bakan Turhan, karayolları altyapısını
çok daha güçlü hale getirerek ulusal ve
uluslararası koridorları tahkim ettiklerini belirtti. Son 15 yılda taşıt sayısının
yüzde 156, karayollarındaki trafiğin ise
yüzde 151 arttığına dikkati çeken Turhan, “Bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin
637 kilometreye çıkardık, yol ağımızın
yüzde 39’u, ana akslarımızın tamamına
yakını bölünmüş yol haline geldi. Buna
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bağlı olarak seyir hızımız iki katına çıktı.
Seyahat süreleri yarı yarıya kısaldı. Artık
trafiğin yüzde 81’i bölünmüş yollarda
seyahat ediyor. Bu sayede 17 milyar
700 milyon liralık iş gücü ve yakıt tasarrufunun yanında emisyon salınımında
da 3 milyon 294 bin ton azalma sağlamış olduk.” dedi. Bakan Turhan, otoyol
seferberliği çerçevesinde otoyol uzunluğunu 2 bin 842 kilometreye çıkardıklarını, 2016 yılında hizmete sunulan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün
de içinde bulunduğu Kuzey Marmara
Otoyolu’nun tamamını 2020 yılında hizmete açacaklarını aktardı.
TÜNEL UZUNLUĞU 463, KÖPRÜ VE
VİYADÜK UZUNLUĞU 586 KİLOMETREYE
ULAŞTI

Karayollarındaki tünel uzunluğunu 463
kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 586 kilometreye ulaştırdıklarını
belirten Bakan Mehmet Cahit Turhan,
Avrupa’nın en uzun duble yol tüneli
olan Ovit Tüneli’ni 2018 yılında hizmete açtıklarını hatırlattı. İzmir-Manisa

arasında Sabuncubeli Tüneli’nin açılmasıyla yolculuk süresinin 15 dakikaya
indiğini dile getiren Turhan, ŞırnakCizre arasında bu yıl açılan tünellerle de ulaşım süresinin 20 dakikaya
düştüğünü ifade etti. Avrasya Tüneli
sayesinde de bir senelik zaman diliminde 23 milyon saat iş gücü, 30 bin
ton akaryakıt tasarrufu sağladıklarını anlatan Bakan Turhan, İstanbul’da
yaşayanları 18 bin ton karbondioksit
emisyonundan kurtardıklarını belirtti.
HAVAYOLU YOLCU SAYISI BAKIMINDAN İLK
10 ÜLKE ARASINDAYIZ

Türkiye’nin havayolu yolcu sayısı bakımından dünyada ilk 10, Avrupa’da ise
ilk 4 ülke arasında olduğuna dikkati
çeken Turhan, “Dünya ortalamasının 3
katına yakın büyüyen havacılık sektörümüzde sivil trafiğe açık aktif havalimanı sayısı 56’ya, büyük gövdeli uçak
sayımız 519’a, hava ulaştırma anlaşması
bulunan ülke sayısı ise 170’e ulaştı. Toplam taşınan yolcu sayımız da bu sene
200 milyonu aştı. Dış hatlarda 6 hava

HABER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit TURHAN
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yolu işletmesiyle 122 ülkede 317 noktaya, iç hatlarda 7 merkezden 56 noktaya
seyahat edilebiliyor.” şeklinde konuştu.
Turhan, Rize, Artvin, Yozgat, Bayburt,
Gümüşhane gibi havalimanları için gün
saydıklarını, Muş ve Kahramanmaraş’ta
yeni terminal binalarını tamamladıklarını, Balıkesir ve Gaziantep’te inşaatların
devam ettiğini bildirdi.
HIZLI TREN HATLARI 213 KİLOMETREYE
ULAŞTI

Marmaray, yüksek hızlı tren hatları,
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi gibi
devasa projeleri hayata geçirdiklerini
hatırlatan Turhan, bin 213 kilometreye
ulaşan yüksek hızlı tren hatlarında taşınan yolcu sayısının 45 milyona yaklaştığını bildirdi. Bakan Mehmet Turhan, “Ulaşım
maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak,
çevreci bir ulaştırma türü olma özelliğini
daha da pekiştirmek için başlattığımız
elektrikli ve sinyalli hat hamlemiz devam
ediyor. Elektrikli hat uzunluğumuzu 5 bin
467 kilometreye, sinyalli hat uzunluğunu
5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. 12 bin
kilometrenin üzerindeki demir yollarımızdaki sinyalli hat uzunluğunu özellikle
son 9 yılda 5 bin 746 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızda sinyalizasyon
sistemiyle günde 746, tren teşkil memuruyla 493 adet tren taşımacılık hizmeti
veriyor.” açıklamasını yaptı. Yerli ve milli
üretim seferberliğini demiryollarında da
hayata geçirdiklerini belirten Bakan Turhan, “İlk defa milli tasarımla demiryolu
araçları üretmeye başladık. Yük taşımacılığında, bağlantı noktaları olan lojistik
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merkezlerine ayrı bir önem veriyoruz.
Bölgesel kalkınma amaçlı planladığımız
21 lojistik merkezden 11’ini hizmete aldık.”
ifadelerini kullandı.
TERSANE SAYISI 78’E YÜKSELDİ

Denizcilik sektöründe de çok önemli
atılımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Turhan, yük ve yolcu taşımacılığı ile
gemi inşa sanayisi başta olmak üzere
birçok endüstriyel alanda yeni istihdam
imkânı oluşturduklarını ifade etti. Denizcilik sektöründe istihdam edilen toplam kişi sayısının 410 bine yaklaştığını
ifade eden Turhan, tersane sayısının da
78’e yükseldiğini aktardı. Gemi sayısının
bin 511’e çıktığını, böylece Türkiye’nin
dünyada 15’inci sıraya yükseldiğini söyleyen Bakan Mehmet Cahit Turhan,
Akdeniz Çanağı’ndaki yat turizminden
de en üst düzeyde yararlanmak için yat
bağlama kapasitesini 18 bin 545’e çıkardıklarını bildirdi.
TÜRKSAT 6/A 2021’DE UZAYA FIRLATILACAK

Bilişim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerle ilgili de bilgi verenTurhan, Genişbant
abone sayısının 74 milyona yaklaştığını,
mobil abone sayısının 81 milyonu, 4.5G
abonesi sayısının da 70 milyonu aştığını
dile getirdi. Bakan Turhan, “Tamamen
milli imkanlarımızla geliştirilen ULAK
4.5G baz istasyonunu kullanmaya başladık. Ayrıca önümüzdeki yıllarda 5G’yi
yerli üretimi ön plana alan bir anlayışla
hizmete sunacağız.” şeklinde konuştu. 1
Ocak 2019 itibarıyla adil kullanım kotasının sona ereceğini hatırlatan Turhan,

siber tehditlere karşı ülke çapında koordinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirleri almak üzere Ulusal Siber Olaylara
Müdahale Merkezini kurduklarını, siber
güvenlikte dışa bağımlılığı azaltmak için
Ar-Ge faaliyetlerine önem verdiklerini
söyledi. Bakan Turhan, yüzde 100 yerli
ve milli uydu TÜRKSAT 6/A’yı 2021 yılında uzaya fırlatacaklarını sözlerine ekledi.
YAP-İŞLET DEVRET

Konuşmasında
yap-işlet-devret
modeline ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Turhan şu açıklamaları yaptı:
“Ülkemizin acil ve öncelikli projelerinin
yapımında kamu kaynağı kullanmıyoruz.
Bugüne kadar yap-işlet-devret modeliyle bakanlık olarak yaptığımız ve halen
devam eden projelerin yatırım bedeli
132 milyar liradır. Bütün bunların yanında
bu model sayesinde diğer sosyal amaçlı
ulaşım projelerine daha fazla kamu kaynağı aktarma fırsatı bulduk.”
HAZİNEYE 7 MİLYAR 768 MİLYON LİRA
KAYNAK AKTARILDI

Turhan, bu yıl 11 milyonu aşkın araç
muayenesi gerçekleştirdiklerini dile
getirdi. Bakan Camit Turhan, “Bugüne
kadar Hazineye 7 milyar 768 milyon lira
kaynak aktardık. Sürdürülebilir bir kalkınma için yaptığımız projelerde doğanın
korunmasına da hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda, bu projelerimizin
civarında 16 yılda 62 milyon ağaç diktik.
Hedefimiz, yeşilin hakim olduğu yollarda
her daim güvenli seyahati sağlamaktır.”
şeklinde konuştu.
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TÜKETİCİLERİ
2019’DA
HANGİ SİBER
TEHLİKELER
BEKLİYOR?
SİBER DÜNYA GÜVENLİK UZMANLARI 2019
YILINDA TÜKETİCİLERİ BEKLEYEN TEHLİKELERİ
SIRALADI. BUNA GÖRE INTERNET ÜNLÜLERİ
2019’DA DA SİBER SALDIRGANLARIN
HEDEFİNDE OLACAK.
MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

2

019’da, hiç olmadığı kadar hızla artan verinin işlenmesi
ve analiziyle birlikte yapay zeka ve makine öğrenimindeki gelişmeler, teknoloji ve güvenlik üzerinde en çok etki
bırakacak gelişmeler olacak. 2019’un sonuna doğru 5G’nin
tüm dünyada yaygınlaşması, internetteki aktiviteleri de en
üst düzeye çıkması ile siber saldırganlar için yeni alanlar
oluşacak. Diğer yandan sosyal medya ünlüleri de önümüzdeki yıl siber saldırganların hedefinde olacak. Bununla
beraber dünyadaki pek çok ülkede gerçekleşecek seçimlerle yaşanacak olası senaryolar ise 2019’a yön verecek
gelişmeler arasında. Bu yüzden de 2019’daki teknolojik ve
sosyopolitik değişimler güvenlik konusuna doğrudan etki
edecek. Trend Micro araştırmacıları 2019’un siber tehditlerini tüketiciler, şirketler, devletler, siber güvenlik sektörü,
EKS, bulut sistemleri ve akıllı ev başlıkları ile inceledi. İşte
2019’da son kullanıcıları bekleyen siber tehlikeler:
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CHATBOT’LAR KÖTÜ AMAÇLI KULLANILACAK
Online iletişim artık e-posta mesajlaşmasının ötesine
geçti. Teknoloji düşkünü ve her zaman online olan gençler
internetteki mesajlaşma uygulamalarını kullanıyor, böylece
sadece kişilerle iletişimi değil şirketlerin online müşteri hizmetleri ya da teknik servisleriyle de bu yolla haberleşiyorlar.
Bu da sosyal mühendislik ile birleşerek siber suçlulara yeni
fırsatlar sunuyor. 2019’da chatbot’ların kötü niyetli kullanımının artacağını öngörüyoruz. Saldırganlar chatbotlar
aracılığıyla kurbanlarla kurdukları iletişim sonunda onlara bir
oltalama linki göndererek kişisel bilgilerini elde edebiliyorlar.
Saldırganlar, siparişlerin manipülasyonu, hedef bilgisayarda bir uzaktan erişim trojanının (RAT) yüklenmesi gibi çok
çeşitli yolları keşfedecekler.
OLTALAMA SALDIRILARINDA ARTIŞ OLACAK

İNTERNET ÜNLÜLERİ TEHLİKEDE
Siber suçluların en sevdiği saldırılardan biri olan YouTube ünlülerinin ya da diğer online ünlülerin sosyal medya hesaplarının
ele geçirilmesi bu yıl da popülerliğini koruyacak. Bu hesapların
güvenliğinin tekrar istenilen seviyeye getirilinceye kadar milyonlarca hayran etkilenecek. Takipçilerin bilgisayarları bilgi hırsızları
tarafından ele geçirilebilir, bilgisayarlar kripto para madenciliği
için kullanılabilir ve hatta hesapları trol hesap olarak kullanılabilir.
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Yeni teknoloji belirli saldırı yöntemlerini daha zor hale getirdiğinden, suçlular 2019’da denenmiş ve sonuç aldıkları yöntemlere güvenmeye devam edecek. Saldırganın kendisini
kanuni açıdan güvenilir bir kişi ya da kurum olarak göstererek kurbanın kişisel bilgilerini elde etme amacıyla gerçekleştirdikleri oltalama saldırıları uzun zamandır gündemde. Ama
zamanla saldırganlar siber suçlarına kullanıcıları dahil etmeden işlerini halletmek için çeşitli yollar geliştirdi. Örneğin
istismar kitleri popüler oldu. Çünkü kurbanın yazılım versiyonuna bağlı olarak hedef üzerinde kullanılacak uygun istismarı otomatik olarak saptayabiliyordu. Ancak Windows’un
yaygınlığının azalması ve hiçbir işletim sisteminin pazarın
yüzde 50’den fazlasına seslenmemesi siber saldırganların
elini zorlaştırdı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl yeni iş modelleri
bulmaları için motivasyonları düşen saldırganlar, geleneksel
yöntemlere yönelimi artıracak.
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Siber suçlular Japonya’da düzenlenecek 2019 Dünya Rugby Şampiyonası,
2020 Tokyo Olimpiyatları ve çeşitli ülkelerde yapılacak seçimlerden de
faydalanacaklar. Spor organizasyonları ile ilgili olarak oluşturulacak sahte siteler
ya da zararlı linklere sahip seçim sitelerini kullanacaklar.
Sadece e-posta ile değil SMS ve mesajlaşma hesaplarından
da oltalama saldırılarına şahit olacağız. Siber suçlular sadece
bankacılık bilgilerinin değil bulut depolama ve diğer bulut
hizmetlerinin erişim bilgilerinin de peşine düşecekler. Ayrıca
SIM-jacking gibi ağırlıklı olarak sosyal mühendisliğe dayanan
yeni saldırı şekilleri de göreceğiz. SIM-jacking’te suçlular
kurban gibi davranarak operatörün teknik destek ekibini de
kandırarak ellerinde olan ama kaybolduğunu söyledikleri SIM
kartın bütün bilgilerini elde ediyorlar. Böylece kurbanın, cep
telefonuyla bağlantılı olan tüm bilgilerine ulaşabiliyorlar.
CİHAZLARA VE ŞİRKETLERE DE SALDIRI ARTACAK
Geride bıraktığımız 2018 yılı siber güvenlik açısından oldukça
çalkantılı geçti. Güvenlik uzmanları siber saldırılar konusunda
2019 yılına da olumlu bakamıyor. 2019’da siber saldırıların
artacağı ayrıca bu saldırıların daha da karmaşık hale geleceği
konusunda öngörüde bulunuyor.
Siber güvenlik dünyası, cryptojacking gibi nispeten yeni öne
çıkan sorunların dışında fidye yazılımlar gibi devam eden
birçok tehdidin eşliğinde 2019’a girerken; bu yıl IoT cihazların
ağır saldırı hattında kalacağı, bankacılık ve finansal teknoloji
sektörlerine yönelik güvenlik risklerinin artacağı ve veri
koruma kanunlarının şirketleri zorlayacağı gibi önemli öngörülerde bulunan Bitdefender Antivirüs uzmanları, 2019’a
yönelik en önemli güvenlik tahminlerini paylaşırken; Arbor
Networks Türkiye Kıdemli Danışman Tuna Taktak da 2019
yılında artacak siber saldırılara karşı şirketleri uyarıyor.
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FİDYE YAZILIMLARI HAYATIMIZDA OLMAYA DEVAM EDECEK
2018’de gündeme oturan cryptojacking nedeniyle nispeten
arka planda kalsalar da, fidye yazılımlar 2019’da da siber
saldırganlar için en karlı kötü amaçlı yazılım türlerinden biri
olmaya devam edecek. Cyrptojacking saldırıları, fidye yazılımı saldırılarını azaltacak olsa da bilgisayarları şifreleyip fidye
talep eden siber korsanlar 2019’da da hayatımızda olmaya
devam edecek.
ZORBALIK ARTACAK
Ergenlik döneminde ve genç yetişkinlere yönelik maddi
talepte bulunan siber zorbalıkların önümüzdeki dönemde
istismara yönelik tehditlerini artıracaklarını öngörülüyor.
Gençlerin ve yetişkinlerin zorlama gibi para dışında zorlanmaları daha da fazla duyulacak. Bu tür saldırıların kişisel
niteliği, kurbanın taleplerini yerine getirmeyi ciddi olarak
düşünmesine neden olacak. Bu saldırılar sadece para
odaklı değil aynı zamanda cinsel odaklı da olabilir. 2019’da
bu tür saldırıların artacağı öngörülüyor.
IOT CİHAZLAR SALDIRI ATEŞİ ALTINDA KALACAK
2019, IoT cihazlara yönelik saldırıların yaylım ateşi altında
geçecek. Nesnelerin internetinin güvenliğini yönetmek adına
çeşitli yasal düzenlemeler konuşulsa da, siber saldırganlar
uzun bir süre daha bu cihazların zayıflıklarından faydalanmaya devam edecek. Hackerler 2019’da bebek monitörlerine kadar pek çok ev cihazını veya kameralar gibi güvenliği
oldukça hassas sistemleri ele geçirmeyi hedefleyecek.
Özellikle internete bağlı medikal cihazların güvenliği 2019’da
ciddi risk altına girecek. Kablosuz bağlantısı olan vücut implantlarına yönelik kötü niyetli yazılım saldırıları, kullanıcıları
“ödemek ya da ölmek” kadar ciddi ikilemlerde bile bırakabilecek. Bu anlamda birkaç yıl önce eski Amerika Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in siber teröristlerin olası bir saldırısını
önlemek için doktorlardan kalp pilinin internet bağlantısını
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kesme talebinde bulunması, 2019’da gerçekleşeceklerin
habercisi sayılabilir. Ayrıca, IoT alanındaki üreticiler arasındaki yeni trendlerden olan Wi-Fi’den LTE sistemine ve ipv4’ten
ipv6’a geçme süreçleri, her ne kadar daha fazla güven vaat
etse de, farklı tehditleri de ortaya çıkartacak.
MACOS’A YÖNELİK SALDIRILAR GELİŞTİRİLECEK
Apple’in masaüstü pazarındaki payının yükselişte olması
nedeniyle MacOS işletim sistemine sahip cihazlara yönelik
kötü niyetli yazılımların sayısı 2019’da artacak. Siber saldırganlar, MacOS odaklı bu yazılımlar ile yarattıkları veri sızıntılarıyla kendilerine büyük oranlarda para akışı yaratacak.
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MICROSOFT OFFICE’E BAĞLI SALDIRILAR
GEÇMİŞTE KALMAYACAK
Microsoft Office tabanlı saldırılar, 2019’da yoğunlaşacak.
Sosyal mühendislik taktiklerine oldukça ağırlık verecek olan
siber saldırganlar, saldırıların boyutunu kurbanlarını kendi
taktiklerine alet ederek büyütecek.
CRYPTOJACKERLER, MASUM GÖZÜKEN UYGULAMALARI
KULLANARAK SUNUCULARA YERLEŞECEK
Reklam destekli bilgisayar yazılımları gibi istenmeyen yazılımlar, her ne kadar kendi başlarına çok büyük tehdit yaratmasalar da 2019’da da masum olmayacak. Daha önce You-
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tube reklamlarındaki web sayfalarına gömülen kötü niyetli
yazılımlar ile büyük bir saldırı düzenleyen siber korsanların
bu yöndeki saldırıları 2019’da da devam edecek. Saldırganlar,
pek çok program veya uygulamayı cryptojacking yazılımları
ya da diğer kötü niyetli yazılımlarla bir paket haline getirecek
ve indirdikleri uygulamadan şüphelenmeyen kullanıcıları
kandırmayı başaracak. Kurbanların cihaz sunucularının üzerinden kripto para madenciliği yapmak isteyen cryptojackerler, bilgisayarlara kendi madencilik kitlerini yükleyecek.
Türkiye’de de oldukça yaygın olan cryptojacking saldırılarından birçok kurum nasibini aldı ve bunun 2019’da da devam
edeceği öngörülüyor.
AĞ VE DONANIM GÜVENLİĞİNİ DAHA FAZLA SAVUNMAK
ŞART OLACAK
Ağları ele geçirme vakaları, önümüzdeki yılın başrollerinden
biri olacak. Güvenliği sağlamak için yazılım temelli implantların, yazılım arka kapılarının ve yazılımlardaki tasarım eksikliklerinin analizi için çeşitli kaynaklara yatırım yapılmasına
ihtiyaç duyulacak.
BANKALAR, FARK EDİLMESİ OLDUKÇA ZOR OLAN SALDIRILARLA HEDEFLENECEK
Bankacılık sektörünün ileri tehditlerle savaşması, 2018’de
dikkat çeken durumlardan biriydi. Bu saldırıların daha da
yükselişe geçeceği 2019’da hackerler türlü oltalama saldırıları ile sadece bankalardan değil, bankaların üst düzey binlerce müşterisinden de yüz milyonlarca dolar para çalacak.
VERİ KORUMA KANUNLARI DİŞLERİNİ GÖSTERECEK
Siber güvenlik dünyasını bekleyen tüm zorluklara rağmen,
2019’da olumlu değişimler de yaşanacak. 2018’in Mayıs
ayında devreye giren GPDR başta olmak üzere çeşitli veri
koruma kanunlarının önümüzdeki yıl kişisel bilgilerin üzerindeki korumayı daha da artırarak ciddi yaptırımlar uygulayacak olmasıyla şirketler, veri sızıntısı ihtimaline karşı daha
çok dikkat edecek. Bu kanunların yaptırımları, şirketlerin
yıllık gelirinin %4’ünü kapsayan cezalar içerecek. GDPR’nin
Türkiye’deki karşılığı olan KVKK ile ilgili de birçok kurum
henüz uyum sürecini tamamlamadı ve uyum süreci 2019 yılı
boyunca devam edecek gözüküyor.
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Arbor Networks Türkiye Kıdemli
Danışman Tuna TAKTAK
TUNA TAKTAK: ŞİRKETLER YETERLİ ÖNLEM ALMIYOR
Arbor Networks Türkiye Kıdemli Danışman Tuna Taktak,
2019 yılında artacak siber saldırılara karşı şirketleri uyarıyor.
Alınan önlemlerin yeterli düzeyde olmadığına dikkat çeken
Taktak şu değerlendirmeyi yapıyor: “Şirketler alışılageldik
üzere güvenlik harcamalarını saldırıları sistemlerinin dışında
tutmaya, çevre birimlerde engellemeye ya da saldırı olduktan sonra güvenlik ihlalinin ne olduğunu çözmeye ayırıyorlar.
Oysa asıl ihtiyaç, saldırganlar henüz ağları terk etmeden,
şirketin kritik bilgilerini ele geçirmeden önce tehditleri
tanımlayabilmektir. Bunun için şirketler ağ yapılarının içinde
geniş ve kapsamlı bir ‘görünürlüğe’ ihtiyaç duymaktadır.
Kimin kiminle ve neden konuştuğunu anlamak için tüm
çalışanları ve sistemleri görebilmeleri gerekiyor. Örneğin,
bir çalışan ağın belirli bir bölümündeyken maaş sunucusuna
bağlanmasının mantıklı olup olmadığı incelenebilmelidir. Bu
üst düzey görüş, ağdaki anormalliklerin veya sıra dışı faaliyetlerin tespit edilmesine yardımcı olacaktır. Sıra dışı bir
davranış algılandığında, derine inebilmeleri, tehdidi izleyebil-
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meleri, ağ içinde nasıl yayıldığını, hangi sistemi veya verileri
hedeflediğini görebilmeleri gerekir. Böylece ağdan ayrılıp bir
güvenlik ihlaline yol açmadan onu durdurabilirsiniz.”
MOBİL CİHAZLAR, SİBER SALDIRGANLAR İÇİN DAHA ÇEKİCİ OLACAK
Finans teknolojileri sektörü, 2019’da bilgisayar korsanları için
maden niteliğinde olacak. Bankacılık sistemlerinin gitgide
daha fazla gelişmesiyle gerçekleşen entegrasyon ve kullanıcıların bu tür işlemlerinde mobil cihazlara daha çok yönelmeleri, siber saldırganların tavırlarını da bu yönde değiştirecek.

rakiplerinin politik sonuçlarını etkilemek için hiçbir şeyden
çekinmeyecek olması, online yönetilen oylama sistemlerinin
doğruluğunu da tehlikeye atacak. Türkiye’de 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde de çeşitli oltalama saldırılarının
yaşanacağı öngörülüyor.
HERKES HEDEF OLABİLİR
“Eskiden finans, oyun ve e-ticaret siteleri saldırı alan sitelerin başında yer alırdı ama artık herhangi bir şirket, herhangi
bir sebeple hedef haline gelebiliyor. Aynı şekilde kamu
kurumları ve siyasi kurumlar da herhangi bir olay karşısında
kolaylıkla saldırganların hedefi olabiliyor.”

SEÇİM ORTAMININ ETKİSİ SİBER GÜVENLİĞE DE YANSIYACAK
Avrupa Birliği üyelerinin yeniden seçileceği yıl olması itibariyle 2019, politika eşliğinde gelen siber güvenlik sorunlarını da tecrübe edecek. Oylama sistemleri, sosyal medya
propagandaları ve karışıklık yaratabilecek diğer durumlar
ile Avrupa’da oluşacağı düşünülen telaş, siber güvenliğe
de yansıyacak. Dünyadaki lider güçlerin kendilerinin ve

SALDIRIYA MARUZ KALANLARIN %44’Ü KAZANÇ KAYBI
YAŞIYOR
“İnternet üzerinden sunulan hizmetleri engellemeye yönelik saldırılar bundan 10 yıl öncesine kadar sadece bir sıkıntı
iken, bugün kurbanlarının iş sürekliliği ve karlılığını etkileyen
boyutlara ulaştı. Yaptığımız bir araştırmaya göre, online hiz-

OCAK 2019 bağlantı noktası 25

KAPAK

metleri engellemeye yönelik saldırılara (DDoS saldırılarına) maruz kalanların yüzde 44’ü kazanç kaybına uğruyor.
Bununla birlikte itibar ve güvenilirlik kayıpları çok daha uzun
süreli etkili olabiliyor. Bir bankanın, bir havayolu şirketinin,
bir alışveriş sitesinin birkaç dakikalığına erişim dışı kaldığını
hayal edin; sonuç korkunç olabilir.”
ÜLKEMİZİN SORUNLARI DÜNYE İLE AYNI
Türkiye’deki siber güvenlik sorunları ile dünyadaki sorunları
kıyaslayan Tuna Taktak, bu konudaki sorunların aynı olduğuna vurgu yapıyor. Tuna Taktak, şirketlerin, kurumların alması
gereken önlemlerle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Öncelikle
kurumlar ağlarını izlemeli; takip etmelidir. Ağlarındaki şüpheli
trafiği teşhis edebilmelidir. Teşhis edilen trafik detaylı incelenmeli ve trafiğin hedefi neresi, ağa nasıl ve nereden girmiş
gibi bilgiler analiz edilmelidir. Tüm bu bilgiler ışığında saldırı
durdurulmalı ve bir daha olmaması için tedbirler alınmalı. İnsan
faktörü tehditlere karşı önemli bir savunma mekanizmasıdır.
Gerekli insan kaynağını işe almak, insan faktöründeki ilk adımdır. En önemlisi ise eğitim ve süreçlerin oluşturulmasıdır. Saldırı
olduğunda izlenmesi gereken süreçlerin öğretilmesi ve uygulanması; saldırı anındaki en büyük ihtiyaçlardan biri. Bunun
eksikliği saldırı anında sistemin çalışamaz durumda bulunma
süresinin uzamasının başlıca sebeplerindendir.”
SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMEK ÇOK KOLAY
“Bir siber saldırı yapmak şimdiye dek hiç bu kadar kolay
olmamıştı.” diyen Taktak, artık yalnızca internet bağlantısı
olan birinin bile çok ucuza, hatta bazen ücretsiz temin edebildiği saldırı araçlarını kullanarak sistemlere sızabildiğine
işaret ediyor. Taktak, “Kurumlar ve şirketler için risk şimdiye
kadarki tüm dönemlerde olduğundan daha fazla diyebiliriz
rahatlıkla. Kimi kendilerine gücendirip kimi kızdırabilecekleri, dolayısıyla kimin saldırı yapabileceğini artık bilemiyorlar.

Siyasi, ideolojik sebepler, rekabet ya da kızgın müşteriler
birer saldırı nedeni olabiliyor.” ifadelerini kullanıyor.
GÜVENLİK VE GİZLİLİK ÖNEMLİ
Arbor Networks Türkiye Kıdemli Danışman Tuna Taktak konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Siber güvenliğin üç
bileşeni var: Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik. Bunlardan
biri eksik olursa güvende değilsiniz demektir! Şimdi hem
saldırıların, hem de güvenlik yatırımlarının arttığı alan erişilebilirlik. Örneğin günümüzün en popüler siber saldırı çeşidi
DDoS (yani internet siteleri ve ağları çökertme) saldırıları,
sistemlerin erişilemez hale gelmesini sağlıyor. İnternet
üzerinden satış yapan bir havayolu şirketi, e-ticaret sitesi
ya da banka için yalnızca 10 dakika erişilebilir olmamanın
doğuracağı maddi ve itibar kaybını hayal edin.”

SİBER SAVAŞLAR SİLAHLI MÜCADELEYE DÖNÜŞÜR MÜ?
Günümüzde ülkeler arasında da siber savaşlar yaşanıyor.
Çin, ABD, Kuzey Kore arasında yaşanan siber saldırlar bu
savaşa örnek gösterilebilir. Dünyada bu konuda ülkelerin
üstünlük kurmaya çalıştığını belirten Arbor Networks Türkiye Kıdemli Danışman Tuna Taktak şu değerlendirmeyi
yapıyor: “Fiziksel ve siyasi çatışmalar siber dünyaya daha
çok yansımaktadır; güvenlik açığı arayışı, DDoS saldırıları,
kötü amaçlı yazılım ve casusluk 21. yüzyılın siyasi çatışmalarında temel rol oynayan saldırılara sadece birkaç örnek.
Gelecekte, siber savaşlar siyasi çatışmaları destekleyen,
siyasi hedefler üzerinden yönetim için güçlü bir yöntem
olarak, şüphesiz daha da stratejik bir rol oynayacaktır. Artık
siber saldırıların bizzat uluslararası camiada savaş sebebi
olarak kabul edilip edilmeyeceğini ve bir ulusa yönelik bu
türden saldırıların özellikle ulusun kritik altyapısına yönelik
kasıtlı bir siber saldırının daha da olası olduğu bir senaryoda, silahlı mücadeleye neden olup olmayacağını göreceğiz.”
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TEKNOLOJİ

DRONE
TEKNOLOJİSİ
NEREYE
GİDİYOR?
MUHABİR: CEMRE DİLEK

SON YILLARDA TÜM DÜNYADA BİR FENOMENE DÖNÜŞEN DRONE TEKNOLOJİSİ GİDEREK
GELİŞİYOR. KULLANIM ALANLARININ ARTMASIYLA HER ALANA YAYILAN BU TEKNOLOJİ
BELLİ Kİ GELECEKTE ŞİMDİDEN DAHA FAZLA KONUŞULACAK.

H

avadan görüntülemeye yeni bir bakış açısı getiren drone
teknolojisi giderek gelişiyor. Özellikle YouTube’a içerik üretenler arasında oldukça popüler olmuş durumda. Aynı zamanda
drone fotoğrafçılığı da giderek yaygınlaşan yeni mesleklerden
biri olarak gösteriliyor. Havadan çekim gerektiren her ticari işin
başrol oyuncusu bu araçlar, yetenekleriyle herkesi şaşırtmayı
başarıyor. Peki, droneların başarısı nereden geliyor, bu teknolojiyle gelecekte bizi neler bekliyor?
Drone kelimesi İngilizce’de ‘erkek arı’ anlamına geliyor. Wi-Fi
teknolojisi kullanılarak, bir uzaktan kumanda yardımıyla kontrol
edilen insansız hava araçları Drone olarak adlandırılıyor. Bu araçlar
başlarda yoğunlukla askeri amaçlar için kullanılıyordu. İlk ortaya
çıktığında milyonlarca dolar yatırım yapılan askeri araç geliştirme
projelerinin yaratıcı birer ürünüydüler. İnsansız ve kullanışlı hava
araçları olarak bilinen dronelar istihbarat bilgisi toplamak ve askeri operasyonlarda riskleri azalmak için kullanılıyordu. Droneların
bugün geldiği noktaya bakıldığında pek çok kişi bu teknolojinin
nereye gittiği üzerine kafa yoruyor. Çünkü bu teknoloji her geçen
gün kendine yeni fikirler içerisinde yer bulmaya devam ediyor.
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FOTOĞRAFÇILIK, GÜVENLİK, MEDYA, SPOR…
Drone’ların en şaşırtıcı kullanım alanlarından bir tanesi özel gün
fotoğrafçılığı hizmeti... Drone’lar dünyada özel günleri kaydetmek için son yıllarda sık sık kullanılır oldular. Hem farklı hem de
oldukça etkili sonuçlar alınabilen dronelar artık özel günlerinizi
ölümsüzleştiren önemli bir teknolojik araç. Askeri amaçlara benzer şekilde birçok güvenlik şirketi de bu yeni teknolojiyi güvenlik
hizmetlerine adapte etmek için var gücüyle çalışıyor. Uzak
olmayan bir gelecekte uçan güvenlik görevlileri olarak gökyüzünde droneları görmek hiçbirimizi şaşırtmayacak.
Droneların en çok kullanıldığı ve gelecekte en çok kullanılacağı alan hiç kuşkusuz medya sektörü... Bir kameramanın ya da
fotoğrafçının asla sahip olamayacağı fiziksel imkânlara sahip olan
Dronelar medya dünyasının küçük kahramanları olarak adlandırılabilir. Bu teknolojinin yaygınlaşması sektör için de büyük
kolaylıklar getirecek. Dronelar sayesinde çok daha kaliteli filmler
izleyebilecek, çok daha nitelikli görsel içeriklere ulaşabileceğiz.
Tıpkı medya sektörü için olduğu gibi dronelar spor dünyası için
de çok büyük yenilikler getiriyor. Bir spor müsabakasını izleyiciye ulaştırmak son derece önemlidir. Dronelar sayesinde bir maçı
çok daha yakından ve farklı bir bakış açısıyla izleyebilecek ya da
kendimizi bir atletizm yarışının tepesinde, yarışın tam kalbinde
rahatlıkla bulabileceğiz.

TEKNOLOJİ

Dronelar; yeni nesil teknolojilerle
git gide daha güvenli özellikler
kazanıyor. Kendini denetleme, akıllı
ve doğru sensör, akıllı drone sistemi
gibi uygulamalarla taşımacılık, askeri,
lojistik ve diğer ticari sektörlerde
kendine yeni kullanım alanları buluyor.
SİPARİŞİNİZİ BİR DRONE’DAN ALIR MIYDINIZ?
Amazon.com Inc., United Parcel Service Inc., Domino’s Pizza Inc. gibi
farklı firmalar teslimat için drone kullanmak için çeşitli birimler oluşturdu ve bunu gerçekleştirmeye başladı. Ancak bu konudaki en büyük
engel hava koşulları... Bu engellerin aşılması için de yoğun çaba sarf
ediliyor. Ve pek çok şirket drone teknolojisi olarak yatırım yapıyor. Zorlu
hava koşulları ve drone güveliğini sağlayan teknolojilerin gelişmesiyle
lojistik alanda drone kullanımının gelecekte daha da artacağı anlaşılıyor.
TARIMDA DRONE KULLANIMI

kontrolü ve veri toplama işinde de önemli bir görev üstleniyor. Ve
bu sektördeki yatırımlarla droneların teknolojik olarak gelişmesi için
yapılan çalışmalarla da artacağı düşünülüyor.
Öyle ki BI Intelligence drone pazarının genelindeki harcamaların
2021’de 12 milyar doları aşacağını öngörüyor. Global Market Insights
ise tarımsal drone pazarının 2024 yılına kadar 1 milyar dolar olacağını
söylüyor. GMI, 2024 yılına kadar çiftçilerin tarım alanındaki drone
kullanımlarının artıracağı görüşünde.
DRONELAR GELECEKTE NASIL KULLANILACAK?
Dronelar her geçen gün teknolojik olarak gelişiyor. Dronelar yeni nesil
teknolojilerle git gide daha güvenli özellikler kazanıyor. Kendini denetleme, akıllı ve doğru sensör, akıllı drone sistemi gibi uygulamalarla
taşımacılık, askeri, lojistik ve diğer ticari sektörlerde kendine yeni kullanım alanları buluyor. Ve bunun gelecekte de artarak devam edeceği
düşünülüyor. Hava durumu tahminleri, uzun zaman ve emek harcanarak yapılan haritalandırma işlemleri konusunda dronelar pek çok farklı
alanda kullanılıyor ve doğru ve hızlı veri toplayarak gelişim sağlıyor. Bu
da endüstri alanında bolca yatırım yapılacağı anlamına geliyor.

Son yıllarda iyice gelişen tarım sektöründe drone kullanımı alanını
gittikçe genişletiyor. Bu alanda yapılan çalışmalar sayesinde, tarım
alanlarının haritalanması, ilaçlanması ve erişimi güç yerlerin ya
da bitkilerin incelenmesi için kullanılıyor. Ayrıca ürün verimliliğinin
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DOSYA

TÜRKİYE Z KUŞAĞI
SON TEKNOLOJİ
İSTİYOR
DÜNYA ÇAPINDA YAPILAN Z KUŞAĞI ARAŞTIRMASINA GÖRE, TÜRKİYE’DEKİ Z KUŞAĞI
DÜNYADAKİ AKRANLARINA KIYASLA TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIĞINDA KENDİSİNİ
DÜNYANIN ZİRVESİNDE GÖRÜYOR VE EN SON TEKNOLOJİLERLE ÇALIŞMAK İSTİYOR.

T

eknoloji odaklı bir düşünce yapısı geliştiren Z kuşağı, iş dünyasına yeni bir soluk katmaya hazırlanıyor. Dell
Technologies’in gerçekleştirdiği küresel araştırmaya göre, 1996
yılından sonra doğan ve Y Kuşağının ardından gelen Z Kuşağı, derin
bir evrensel teknoloji anlayışının yanı sıra teknolojinin çalışma ve
yaşama biçimlerimizi dönüştürme potansiyelinin de farkında.
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Araştırmanın Türkiye sonuçlarına bakıldığında çarpıcı sonuçlar ortaya
çıktığını dile getiren Dell EMC Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu şu
değerlendirmeyi yapıyor: “Dünya çapındaki yaşıtlarına kıyasla çok daha
özgüvenli ve teknolojiye meraklı bir nesil Türkiye’de ortaya çıkıyor. Onlar
için en son teknolojilerle çalışmak çok önemli ve belirleyici rol üstleniyor.
İnsanların makinelerle birlikte entegre olarak çalışacağını düşünen bu

DOSYA

nun %66’sı aynı koşulları sunan bir iş yerinde sağlanan teknolojinin iş
tercihinde önemli yeri olduğunu belirtirken bu oran Amerika Birleşik
Devletleri’nde yalnızca %37.
TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIĞINDA KENDİMİZE GÜVENİMİZ DÜNYA
ZİRVESİNDE
Türkiye’deki Z jenerasyonu, teknoloji okur yazarlığı düşünüldüğünde
yeni teknolojileri iş ve özel yaşamına entegre etmede %47 oranında
mükemmel olduğunu düşünüyor. İngiltere’deki akranlarının ise yalnızca %30’u aynı şekilde düşünürken, dünya ortalaması %33. Türkiye’deki
Z jenerasyonunun %57’si, okuldan mezun olduğunda işe girerken çalışanlarda aranan teknoloji yetenekleri konusunda kendine güveniyor.
Fransa’da bu oran yalnızca %40. Ancak Türkiye’deki her iki Z jenerasyonuna dahil olan gençten biri okul bitip, işe başladığında çalışmadan
tecrübe edinmek mümkün olmadığı halde çalışanlardan tecrübe istenmesinden endişe ediyor
HER 3 GENÇTEN 1’İ VERİ ANALİZİNDE MÜKEMMEL OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYOR
Veri analizi ve sonuçları değerlendirme yeteneklerinde de Türkiye’deki
gençlerin %32’si mükemmel olduğunu düşünürken, dünya ortalamasını
(%23) geride bırakıyor. Makinelerin yapabileceği çözümleri düşünebilme
ve ifade etme konusunda da Türkiye’deki gençler %27 ile dünya ortalamasının (%20) ve ABD’deki akranlarının (%19) üzerinde görüş veriyor.
MAKİNELERLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ
Türkiye’deki Z jenerasyonunun %53’ü insan ve makinelerin entegre
bir ekip olarak çalışmasını bekleyerek bu alanda dünyanın en iyimser
kitlesini oluşturdular. Bununla birlikte Türkiye’deki Z jenerasyonunun
%43’ü 2030 yılında müşteri hizmetleri işinin yerini teknolojiye bırakacağını düşünüyor.

Türkiye’deki öğrencilerin
%86’sı en son teknolojilerle
çalışma konusunda ilgi göstererek
tüm dünyadaki akranlarını geride
bırakırken, ABD’deki akranlarına
(%68) büyük fark attılar.
nesil, kişisel veri güvenliğini de oldukça önemsiyor. Dijital dönüşüm ile
birlikte yepyeni bir alanda rekabet edecek şirketlerin bu yeni çalışan
nesline de uyum sağlaması rekabette ayakta kalmasının temellerinden
birini oluşturuyor.”
Dimensional Research tarafından Dell için Ağustos-Eylül 2018 arasında dünya çapında 17 ülkede 12 binden fazla lise ve lise sonrası okullara
devam eden öğrencilerle yapılan çalışmanın Türkiye sonuçlarında öne
çıkanlar şu şekilde sıralanıyor:
TEKNOLOJİYİ GELİŞTİREN TARAF OLMAK İSTİYOR
Ülkemizdeki Z kuşağının %57’si dünya ortalamasını aşarak araştırma
ve geliştirme gibi teknolojinin geliştirildiği alanlarda çalışmak istiyor.
Türkiye’deki öğrencilerin %86’sı en son teknolojilerle çalışma konusunda
ilgi göstererek tüm dünyadaki akranlarını geride bırakırken, ABD’deki
akranlarına (%68) büyük fark attılar. Türkiye’deki Z jenerasyonu-

EBEVEYN YA DA ARKADAŞLARDANSA YOUTUBE’A GÜVENİYORUZ
Dünya çapında Z jenerasyonu, ilk kez bir şey yapmaya ihtiyaç
duyduklarında değişik gruplardan tavsiyeler almayı tercih ediyorlar. İngiltere’de ebeveynlere ya da daha yaşlı insanlara danışılırken, Fransa’da arkadaşlara güveniliyor. Türkiye’de ise Z jenerasyonu
ilk kaynak olarak ve iş yerinde bir ihtiyacı olması durumunda YouTube videolarını tercih edeceğini belirtiyor.
VERİ GÜVENLİĞİNİ EN ÇOK BİZ ÖNEMSİYORUZ AMA DİKKAT
ETMİYORUZ
Teknolojiyi kullanırken kişisel verinin güvenliği Türkiye’deki Z jenerasyonu için (%61) dünya ortalamasının (%44) üzerinde önem taşırken,
sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmede (%61) ortalamanın (%72)
gerisinde kalıyor.
İŞ ARKADAŞLARIMIZLA TELEFONDA İLETİŞİM KURMAYI TERCİH
EDİYORUZ
Türkiye’deki Z jenerasyonu iş arkadaşı ya da yöneticisiyle telefonda
(%38) iletişim kurmayı tercih ederken, dünya ortalaması yalnızca yüzde
21. ABD’de bu oran %11’e kadar düşüyor. Dünyadaki Z jenerasyonun
%43’ü, ABD’deki aynı jenerasyonun %47’si yüz yüze görüşmeyi tercih
ederken, Türkiye’de bu oran sadece %31.
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ARAŞTIRMA

ROBOTLARA

218.5 MİLYAR DOLAR
HARCANACAK
2021’DE ROBOTİĞE VE DRONE
TEKNOLOJİSİNE YAPILAN YATIRIMLARIN
218.4 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI
BEKLENİYOR.
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elecek teorilerinin herzaman başrolünde yer alan
robotlara yapılacak yatırımların arması öngörülüyor.
Teknoloji şirketi KPMG tarafından yapılan ‘Yıkıcı Teknolojilerin Değişen Yüzü Araştırması’ da bu sonucu verilerle ortaya koyuyor. Küresel teknoloji liderleri ile yapılan
araştırmada önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerin dijital
dönüşümünü sağlayacak anahtar teknolojiler incelendi.
Katılımcılara göre en etkili yıkıcı teknolojiler; nesnelerin
interneti, yapay zeka ve robotik olarak sıralanıyor. 2021’de
robotiğe ve drone teknolojisine yapılan yatırımların 218.4
milyar dolara ulaşması bekleniyor
KPMG’nin 6 yıldır gerçekleştirdiği ‘Yıkıcı Teknolojilerin
Değişen Yüzü Araştırması’na bu yıl 750’yi aşkın küresel teknoloji lideri katıldı. Önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerin dijital
dönüşümünü sağlayacak yıkıcı teknolojileri değerlendiren
katılımcıların yüzde 17’si nesnelerin interneti, yüzde 13’ü
yapay zeka ve yüzde 10’u ise robotik yanıtı verdi.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan
Ercin,”Nesnelerin interneti veri açısından oldukça büyük ve
gelişimini hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bağlantılı cihazlar, yeni
iş modellerinin oluşturulmasını sağlayan akıllı sistemler haline geliyor. Dünya genelinde nesnelerin internetine yönelik
harcamaların 2021 yılına kadar 1,1 trilyon dolara ulaşacağı
öngörülüyor.” dedi.
Geçtiğimiz birkaç yıldan bu yana nesnelerin internetinin
fiziksel dünyayı dijitalleştirerek deneysel aşamadan katma

değer sağlayan bir konuma geçtiğini belirten Ercin, “Nesnelerin interneti, daha fazla görünürlük, şeffaflık ve verimlilik
sağlayarak tedarik kanadını optimize ediyor. Aynı zamanda talep kanadında da, veriden yola çıkarak artan müşteri
beklentilerini karşılıyor. Nesnelerin internetinin, birçok şirket
için ürün satışından hizmet sunumuna ciddi bir değişimi
beraberinde getirmesi bekleniyor. Fakat sensörler tarafından toplanan veri çerçevesinde şirketlerin siber güvenlik
ve veri gizliliğini sağlamak konusunda hazırlıklı olmaları
gerekiyor.” şeklinde konuştu.

ARAŞTIRMA

G

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI ARTACAK
Araştırmaya göre bilişsel ve yapay zeka sistemlerine
yapılacak yatırımların dünya genelinde 2021 yılına kadar
52,2 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Özellikle ABD
ve Çin’deki büyük teknoloji oyuncuları arasında, Ar-Ge
ve birleşme ve satınalma alanlarında büyük yatırımlar
öngörülüyor. Ercin, “Yapay zeka, bilişsel programlama ve makine öğrenimi uygulamaları dünya genelinde
yaygınlaşmaya devam edecek. Örneğin, Amazon ve
Alibaba’nın e-ticaret platformları yapay zeka inovasyonu konusunda dijitalleşmeye öncülük eden çok başarılı
örnekler. Bu şirketler halihazırda, dinamik fiyatlandırma,
personel planlaması, satışları artırmak, müşteri bağlılığı
oluşturmak ve ürün ile hizmet inovasyonu sağlamak için
makine öğrenimi kullanımı gibi algoritmaların sunduğu
avantajlardan faydalanıyor.” ifadelerini kullandı.
ROBOTİK, ÇALIŞANLARIN YERİNİ ALACAK
Araştırmaya göre robotik piyasası, hizmet
robotlarına talebin artmasıyla birlikte
ciddi bir dönüşümden geçiyor. Konaklama ve perakende sektöründe hizmet
robotlarının kullanımı, maliyetleri düşürmenin yanı sıra verimliliği de artırıyor.
Robotik alanındaki inovasyonlarla
çalışan sayısının minimum olduğu fabrikalar daha da gerçeklik kazanıyor.
Çünkü robotlar insanlar için tehlikeli olarak nitelendirilen işlerde
çalışıyor ve sensörlerle uyarı
vererek tehlikeleri önlüyor.
Ayrıca nesnelerin interneti
ile birlikte robotik inovasyonu
‘uzaktan ameliyat’ gibi yeni
uygulamalara imkan sunuyor.
Talepteki artış ve işlevsellikteki gelişmelere paralel olarak, robotik ürün ve
hizmetleri için önümüzdeki on yıl içerisinde milyonların hayatını
etkileyecek küresel bir kitle piyasası ortaya çıkması bekleniyor.

Robotik piyasası, hizmet robotlarına talebin artmasıyla birlikte ciddi bir dönüşümden
geçiyor. Konaklama ve perakende sektöründe hizmet robotlarının kullanımı,
maliyetleri düşürmenin yanı sıra verimliliği de artırıyor.
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E-ATIK HER
YIL %10 ARTIŞ
GÖSTERİYOR
ATIK HALİNİ ALMIŞ ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK
EŞYALARIN UYGUN ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMEMESİ
KURŞUN, CİVA, BROM VE KROM GİBİ ZEHİRLİ MATERYALLERİN
SALINIMINA NEDEN OLARAK İNSAN SAĞLIĞINA
VE DOĞAYA ZARAR VERİYOR.

T

elefonu, bilgisayarı, televizyonu ya da herhangi bir elektronik eşyası eskiyen hemen herkesin aklına gelmiştir: Bu
eşyalar nasıl yok oluyor?

Dünya için giderek büyük bir sorun haline gelen e-atıklar ülkemiz için de sorun tabii. Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve
Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi (ELDAY) verilerine göre,
e-atık Türkiye’de her yıl %10 artış gösteriyor. Bu atıkları toplayan
ve dönüştüren ELDAY, kurulduğu 2014 yılından bu yana 21 bin
ton e-atığı geri dönüşüm zincirine kazandırdı. ELDAY’ın bugüne
kadar olan çalışmalarını değerlendiren ELDAY Genel Müdürü
Muharrem Yamaç ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç,
“Hedefimiz yeni yaşımızda daha çok e-atığı geri dönüşüm zincirine kazandırarak hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı
sağlamak.” diyor. Yamaç, bu konudaki bilinç artsa da ülkemizin
hala e-atıkların geri dönüşümünde Avrupa ülkeleri arasında son
sıralarda yer aldığını belirtiyor.
DOĞAYA ZARAR VERİYOR
Elektronik atıkların geri dönüşümünün doğaya büyük katkısı
olduğuna işaret eden Yamaç şu değerlendirmeyi yapıyor: “Atık
halini almış elektrikli ve elektronik eşyaların (EEE) uygun şekilde
geri dönüştürülmemesi kurşun, civa, brom ve krom gibi zehirli
materyallerin salınımına neden olarak insan sağlığına ve doğaya
zarar veriyor. İşin ekonomi boyutunu da unutmamak gerekiyor.
AEEE’ler geri dönüştürüldüğünde plastik, metal gibi kısımları
fiziksel yollarla ayrılarak ikincil ham madde olarak piyasaya sürülüyor. Bir örnekle anlatmak gerekirse 1 kilo demirin elde edilmesi
için 200 kilo cevherin çıkarılması ihtiyaç duyulurken 2 kilo AEEE
geri dönüşüm prosesinden elde edilen demir yeterli oluyor. Biz
bugüne kadar 21 bin ton atığı dönüştürdük; bu da 1 milyon 50 bin
ton demir cevheri çıkarılması yerine e-atıklardan 10 bin 500 ton
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demir elde edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca elektronik atıklarda
bulunan değerli maddeler geri kazanıldığında enerji tasarrufu
sağlanıyor, emisyon salınımı ve fosil yakıtların kullanımı da azalıyor. 2019 yılında beşinci yaşımızı kutlayacağız. Hedefimiz yeni
yaşımızda daha çok e-atığı geri dönüşüm zincirine kazandırarak
hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak.”
BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR
Kuruldukları günden bu yana sivil toplum kuruluşları, kamu
kurum ve kuruluşlarıyla da işbirliğine giderek hem bilinçlendirme hem de atık toplama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan
ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, özellikle belediyelerin
bu konudaki hassasiyetine dikkat çekiyor. Yamaç: “Birçok belediyeyle birlikte çok önemli işbirliklerine imza attık. Son olarak
yaptığımız birkaç işbirliğinden bahsetmek gerekirse; Fethiye
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile birlikte ev ve
işyerlerinden e-atıkları toplamaya başladık. Ayrıca hazırlanan
35 elektronik atık kutusu elektronik ürün satışı yapan mağazalara, teknik servislere dağıtımı sağlandı. Muratpaşa Belediyesi
ile yaptığımız proje çerçevesinde e-atıklar Çevreci Komşu Kart
kapsamına alındı ve 31 ton e-atık toplandı. Beyoğlu Belediyesi ile
e-atıkların geri dönüşüm zincirine kazandırılmasını teşvik etmek
ve özellikle gençler arasında bu konudaki farkındalığı artırmak
için ‘Elektronik Atıkları Topluyoruz, Öğrencilerimizi Ödüllendiriyoruz’ kampanyasını yürütüyoruz. Kampanya ile 10 Mayıs 2019
tarihine kadar elektronik atık toplayan öğrencilere bir scooter
hediye edilecek. Bütün bunların yanı sıra Çöp Şenliği, Atıklar
Orman Olsun, Çevre Şenlikleri ve Kulüp Kaynaştırma Şenlikleri
gibi projeler STK’larla yaptığımız çalışmaların sadece birkaçı. Şu
anda yeni eğitim filmimizin okullara dağıtımı sürüyor, kamu spotumuz ise yayında.” diyor.

HABER
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ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

YILIN EN ÇOK
KONUŞULAN

ÜNLÜLERİ

EVLENEN, BOŞANAN, HAPİS YATAN, ŞİDDET
GÖREN… ÜNLÜLER DÜNYASININ YILDIZLARI;
KONSERLERİ, FİLMLERİNDEN ZİYADE BU YILI
SANSASYONEL HABERLERLE GEÇİRDİ.
MUHABİR: CEMRE DİLEK

2

018 kimileri için iyi, kimileri için de kötü bir yıl olarak hafızalara
kazındı. Ünlüler dünyasının yıldızları ise genellikle sansasyonel haberlerle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Sıla’nın oyuncu Ahmet
Kural tarafından şiddete uğraması uzun süre konuşulurken, Demet
Akalın-Okan Kurt ve Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çiftinin boşanması
en çok okunan haberlerin ilk sıralarında yer aldı. Evlenen, boşanan,
aldatan, baba olan, şiddete uğrayan, intihara kalkışan…
İşte 2018 yılında ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimleri ve haberleri.
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BOŞANMALARI KADAR NAFAKALARI DA
KONUŞULDU
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti de
bu yılın jet hızıyla boşanan ünlülerden. Evlendikleri günden bu yana magazin gündeminden düşmeyen ikilinin
evlenmesi gibi boşanması çok konuşuldu.
Boşanmanın ardından çift, aralarında 7
maddelik suskunluk protokolü imzaladı.
Protokolde en çok konuşulan detay ise
Subaşı’na 115 bin TL yoksulluk, Melisa’ya
ise 10 bin TL iştirak nafakası olarak her
ay 125 bin TL ödenmesi oldu. Ancak 29
yaşındaki Subaşı evlenirse 115 bin liralık
nafakası ödenmeyecek.

Sıla-Ahmet KURAL

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Acun ILICALI Şeyma SUBAŞI

YILIN ŞİDDET OLAYI
Yılın magazin olaylarından en çarpıcı
olanı Sıla ve Ahmet Kural arasında
yaşanan şiddet olayı idi. Şarkıcı Sıla
Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia
ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural’dan
şikâyetçi oldu. Sıla, saldırıya ilişkin olarak
karakola gidip darp raporu aldı. Vücudundaki morluklar tespit edildi ve ünlü şarkıcı
daha sonra savcılığa başvuruda bulundu.
Mahkemeden Kural’ın üç ay süresince
kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.
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Arda TURAN

BERKAY

FUTBOLCU-SANATÇI KAVGASI
Futbolcu Arda Turan’ın, şarkıcı Berkay
ile yaşadığı kavga yılın en çok konuşulan olayların başındaydı. Arda Turan’ın,
Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz
ettiği iddiası ile başlayan kavga, hastanede silahlı yüzleşmeye kadar uzamıştı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Turan, “İzin günümde
arkadaşlarımla gittiğim bir mekânda
yaşadığımız tartışmanın sebebi bir
‘namus’ konusu gibi haberleştiriliyor.
Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur
ama sebebi anlatılan şekilde değildir.
Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

TARKAN

BABA OLDU
Sosyal medya hesabından baba olacağını
duyuran ünlü ismin videosu milyonlar
tarafından beğenilerek izlendi. Tarkan,
Tarkan 14 Temmuz’da dünyaya gelen
kızlarının mutlu haberini Twitter’dan,
“Kızımız Liya dünyaya geldi. Güneş gibi
doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle
mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz...” mesajı ile duyurdu.
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Okan KURT

HACİZ ŞOKU BOŞANMAYI GETİRDİ
Demet Akalın ve Okan Kurt, 23 Nisan
2012 tarihinde nikâh masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt’un
işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon
TL borçlandı. Borçların ödenmemesi
üzerine çiftin Beykoz’daki evlerinde haciz
işlemi uygulandı. Akalın’ın evinin Okan
Kurt’un abisinin ofisiymiş gibi gösterilmesi Akalın’ı çileden çıkardı. Savcılığa
başvuran çift 10 dakikada boşandı.
Boşanmaları günlerce konuşulan çiftin
ayrılıkları kısa sürdü. Kızları Hira’nın sosyal
medyadan, “Annemle babam havaalanına
Paris’e gittiler. Bana oyuncak alacaklar.”
paylaşımı barışmayı ifşa etti.

Seren SERENGİL

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Demet AKALIN

HAPİS ŞOKU YAŞADI
Hiç şüphesiz bu yılın en çok konuşulan
ünlülerin biri Seren Serengil’di. Gülben
Ergenle arasında yıllardır devam eden
magazinsel savaş, giderek büyüdü ve
en nihayetinde yargıya taşındı. Gülben
Ergen, sosyal medya hesaplarından kendisiyle ilgili hakaret dolu paylaşımlarda
bulunan Salkım ve Serengil’e dava açtı.
Cumhuriyet savcılığının talebini değerlendiren İstanbul 11. Aile Mahkemesi,
Seren Serengil hakkında, 3 gün hapsine
karar verdi. Serengil, karar neticesinden
üç gün hapis yatarak magazin tarihinde
bir ilke imza attı.

OCAK 2019 bağlantı noktası 39

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Murat BAŞOĞLU

SKANDALLARA İMZA ATTI, HAYATINI
KARARTTI
Ünlü sunucu Murat Başoğlu, bu yaz
teknede bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenmiş. Kadının Murat
Başoğlu’nun öz yeğeni olduğu iddia
edilmiş, ancak Murat Başoğlu bu iddiaları
yalanlamıştı. İddiaların doğru çıkması,
ünlü sunucunun öz ağabeyinin kızı Burcu
Başoğlu Kabadayı’yla olduğu iddiası Türkiye’de şok etkisi yaratmıştı.

HADİSE

ANNESİ İNTİHAR ETTİ
Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün
intihar girişimi de gündemi sarsan olaylardan biriydi. Hadise, basın danışmanı
aracılığıyla, «İntihar yok, gıda zehirlenmesi.» diyerek bu iddiayı yalanlasa da acı
gerçeği Hadise’nin annesinin veda mektubu ortaya çıkardı. İlaç içerek hayatına
son vermeye kalkan Gülnihal Açıkgöz son
anda hayata döndürüldü.
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ÇALINTI ŞARKI İDDİALARIYLA GÜNDEME
GELDİ
Emrah Karaduman ile ortak çalışması
olan ‘Dipsiz Kuyum’ şarkısının klibi Youtube üzerinden yayınlanmıştı. Kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından izlenen
klip kafaları karıştırırken de şarkının
çalıntı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.
Genç şarkıcı tüm bu iddialara rağmen
Fizy Müzik ödüllerinde en iyi çıkış yapan
sanatçı ve en iyi video klip ödüllerinin
sahibi olmuştu. Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki bu yılın adından en çok söz ettiren ismi oldu.

Nihat DOĞAN

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Aleyna TİLKİ

TACİZ SKANDALI İŞİNDEN ETTİ
Ünlü türkücü Nihat Doğan iki çocuğu
alıkoymak iddiasıyla gözaltına alınmış
ve ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakılmıştı. Serbest kalmasının ardından
haberi yapan Kanal D haberi spikeri Buket
Aydın ve Demirören Grubu hakkında
sert açıklamalarda bulunmuştu. Olayla
ilgili adli soruşturma sürerken Beyaz TV
yönetimi Nihat Doğan’ın ‘Söylemezsem
Olmaz’ programındaki görevine son verdi.
İlginç söylemleriyle her zaman gündemde öne çıkmayı başaran Doğan, bu yılın
yine en çok konuşulan ünlülerinden oldu.
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SAĞLIK

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
HAYATIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASI HALİNE GELEN TELEVİZYON, TABLET, BİLGİSAYAR
VE AKILLI TELEFONLAR ÖZELLİKLE ÇOCUKLARI BAĞIMLI HALE GETİRİYOR. PEKİ, BU
BAĞIMLILIĞIN ÖNÜNE NASIL GEÇİLMELİ, TEDAVİ İÇİN NELER YAPILMALI?
MUHABİR: CEMRE DİLEK

T

eknolojinin insan hayatına getirdiği
sayısız faydalar var. Ancak kişinin
teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz
ve sınırsız kullanması çok ciddi zararlara
sebep olabiliyor. Bunlardan biri de teknoloji bağımlılığı. Teknoloji bağımlılığı diğer
bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yaşadığı yoksunluk durumu olarak
tanımlanıyor.

cihazlarla geçirdikleri zamanla ilgili yalan
söyleyebiliyor, uzun zaman teknolojik
aletin başında durdukları için fiziksel ağrılar yaşayabiliyorlar. Mahrum kaldıklarında
ise diğer bağımlılıklarda olduğu gibi huzursuzluk hissi ve öfke durumu yaşanabiliyor.
Hatta teknolojik alette zaman geçirmekten dolayı öğün atlayıp, randevularını da
öteleyebiliyorlar.

Teknoloji bağımlılığının içerisinde; internet
bağımlılığı, TV ve tablet, bilgisayar bağımlılığı yer alıyor. Teknoloji bağımlısı kişiler, bu

Teknoloji bağımlılığının çocukları tehdit
ettiğini belirten uzmanlar, özellikle yemek
yemesi ya da uslu uslu yerinde oturması
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EN YAYGIN TABLET BAĞIMLILIĞI

için çocukların eline tutuşturulan dijital
aletlerin bağımlılık tuzağı için ilk adım
olduğu görüşünde. Üsküdar Üniversitesi
NPİstanbul Beyin Hastanesi’nden Uzman
Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz, 3 T olarak
tanımladığı televizyon, tablet ve telefonların çocukları birer bağımlı hale getirdiğini
belirterek ebeveynlerin tutum hatalarına
dikkat çekiyor: “Çocuklarda en sık görülen
tablet bağımlılığı. Özellikle ergenlik döneminde bağımlılık artıyor. Tabletlerde daha
çok video ve çizgi film izliyorlar ve en çok
da oyun oynuyorlar. Biz genellikle çocuğun iki yaşına kadar televizyon, telefon ya

ÇOCUĞUNUZUN BAĞIMLI OLDUĞUNU
NASIL ANLARSINIZ?
“Çocuğunuza bir telefon, tablet sınırlaması getirdiniz mi? Belli bir saati var mı?
Bu zaman bittikten sonra cihazı elinden
aldığınızda hırçınlaşıyor mu? Günde 30-45

dakikadan fazla mı zaman geçiriyor?
Başka oyunlara, oyuncaklarına, arkadaşlarına ilgisi kaldı mı? Gizli kuytu köşelere
telefon tablet kaçırıp orada izleme oynama
özelliği var mı? Her elinden almanız gerektiğinde kavga edip sinir krizleri mi geçiriyorsunuz? Tabletle oynamak onu parka
gitmekten, arkadaşları ile oynamaktan
alıkoyuyor mu? Aklı hep tablette, başka bir
konuda konuşmak, başka bir şeyle ilgilenmek dahi istemiyor mu?”
Eğer yukarıdaki sorulardan yarısından
fazlası evet ise sizin için tehlike çanları
çalıyor demektir. Teknoloji bağımlılığı diğer
bağımlılıklar gibi tedavisi olan bir rahatsızlık. Asıl tedavi edilmediğinde kişinin sosyalleşmesi sona eriyor. Çocuk artık dışarı
çıkmamaya, sosyal ortam içerisine girmemeye ya da daha çok internet üzerinden
bir ortam oluşturma şeklinde davranış
gösterebiliyor.

odaklanılıyor daha sonra belki hastadaki
iyileşmeyle birlikte internetteki zaman
geçirmede azalıyor. Eğer aşırı patolojik
bir internet kullanımı varsa burada daha
çok internet kullanımına yönelik bir tedavi
hedefleniyor. İlaç tedavisinin yanı sıra ilaç
olsa da olmasa da mutlaka bilimsel davranış yöntemleriyle birlikte bir terapi yöntemiyle tedavi destekleniyor.

SAĞLIK

da internet gibi teknolojik aletleri kullanmasını uygun görmüyoruz. Daha sonraki
yaşlarda belli zaman dilimleri belirlenip o
aralıklarda oynamasını öneriyoruz.”
Yılmaz, teknoloji bağımlılığının aslında
çocukluktan itibaren ailenin gösterdiği
tutumla paralel olarak ilerlediğine dikkat
çekiyor. Bunun, alınacak bazı tedbirlerle
önlenebileceğini belirtiyor: “Bu cihazların
kullanımı sınırlandırılmalıdır. Örneğin haftalık bir çizelge hazırlanır, hangi saatlerde
gireceği ona göre hesaplanır. Çocukların
arkadaşlarıyla internet üzerinden görüşmeleri yerine doğal ortamda sosyalleşmesi çocukların bu şekilde sosyalleşmesi
teşvik edilmeli. İlgi alanları ve yetenekleri
doğrultusunda sportif bir faaliyete teşvik
edilebilir. Arkadaşlarıyla zaman geçirmek
için bir program ayarlanabilir. Bu şekilde
bir düzenleme yapılırsa cihaz çocuğun
elinden tamamen alınmış olmaz böylece
vereceği tepki önlenir hem de daha sistematik bir şekilde teknolojiyi kullanmayı
öğrenir.”

UZMANDAN YARDIM ALIN
Peki, ebeveynler bu noktada neler yapmalı? Öncelikle bir uzmandan yardım
almak gerekiyor. Uzmanlar öncelikle altta
yatan psikiyatrik bir rahatsızlık var mı
yok mu önce buna karar veriyor. Eğer var
ise ve buna eşlik eden bir aşırı internet
kullanımı söz konusuysa burada öncelikli
olarak psikiyatrik hastalığın tedavisine

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ NEDEN OLDUĞU FİZİKSEL SORUNLAR
Gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden
duruşunda bozukluk, elde uyuşukluk, halsizlik.
Sosyal alanda görülen sorunlar
Başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul sorunları, zamanı idare
etmede başarısızlık, uyku bozuklukları, yemek yememe, aktivitelerde azalma, internet arkadaşları dışında izolasyon.
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GÜNCEL

GOOGLE’DA
NELER ARADIK?

2018 YILINDA GOOGLE’DA EN ÇOK
SOYAĞACIMIZI MERAK ETTİK, KARADENİZ’İN
MEŞHUR YEMEĞİ ZİRON TARİFİNİ ARADIK.

G

oogle, her yıl olduğu gibi bu yıl da
Türkiye’de ve dünyada yükselen
arama trendlerini içeren listesini açıkladı. Türkiye’de 2018 yılının, dört farklı
kategoriden oluşan Arama Trendleri
listelerinde yemek tariflerinde yöresel
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yemeklerden “Ziron”; isimlerde geçtiğimiz yıl bir uçak kazasında hayatını kaybeden “Mina Başaran”; dizilerde “Sen
Anlat Karadeniz”; genel kategoride ise
Türkiye’nin son aylarda ekonomi gündeminin başında yer alan “Dolar” ilk sırada

yerlerini aldı. Soy kütüğünün öğrenilmesine imkan sağlayan devlet uygulaması
dolayısı ile “Soyağacı-edevlet” araması
genel aramalarda ikinci sırada yer aldı,
bu kategoride “Dünya Kupası” araması
üçüncü sırada yer aldı.

GÜNCEL

Google’ın açıkladığı Türkiye’de
2018’de Yükselen Aramalar Listesi’ne göre kategoriler ve arama
detayları şöyle:

GENEL ARAMALAR
Dolar
Soyağacı-edevlet
Dünya Kupası
E-Müfredat
Seçim Sonuçları
Bedelli Askerlik

EN MERAK EDİLEN ÜNLÜLER
Mina Başaran
Arda Öziri
Ali Koç
Münir Özkul
Cenk Tosun
Timuçin Esen
Muhterem Nur

EN ÇOK ARANAN DİZİLER
Sen Anlat Karadeniz
Çukur
Ufak Tefek Cinayetler
Bir Zamanlar Çukurova
Erkenci Kuş
Jet Sosyete
Avlu

EN ÇOK MERAK EDİLEN YİYECEKLER
Ziron
Mıhlama
Tiramisu

2018 yılında en çok aranan Diziler
kategorisinde ilk üçte Sen Anlat Karadeniz,
Çukur ve Ufak Tefek Cinayetler yer alırken, bu
sıralamayı Bir Zamanlar Çukurova, Erkenci Kuş,
Jet Sosyete ve Avlu dizileri takip etti.

Pizza
Brüksel lahanası
Elma sirkesi
Vişne reçeli
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HAVAYOLLARI

İSTANBUL HAVALİMANI’NA
İLK YOLCULARINDAN
TAM NOT!
YOLCULAR, İSTANBUL HAVALİMANI’NA TAM NOT VERDİ. MÜŞTERİ
MEMNUNİYET ORANININ YÜKSEK OLMASI, HAVALİMANIN TAM KAPASİTE
HİZMET VERMEYE HAZIR OLDUĞUNU DA GÖSTERDİ.
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stanbul Havalimanı’nı kullanan yolcuların sunulan hizmetlerden memnuniyet düzeylerini ve müşteri deneyimlerini
tespit etmek amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırma İstanbul Havalimanı’nı deneyimleyen yolcuların
bütün hizmetlerden memnun kaldıklarını gösteriyor.
İstanbul Havalimanı’nın 29 Ekim 2018 tarihinde açılmasının ardından tam kapasite ile hizmete girmesine yönelik çalışmalar tüm
hızıyla sürüyor. Bu süreçte müşteri memnuniyetini tespit etmek
ve daha iyi hizmet vermek adına ERA Research & Consultancy
şirketi ile işbirliği yapılarak yolcu deneyim araştırması gerçekleştirildi. Havalimanı’nın İç Hatlar ve Dış Hatlar Terminali’nden giden
yolcuların memnuniyetini ölçmek amacıyla yapılan araştırmanın
sonuçlarına göre yolcular, İstanbul Havalimanı’na tam not verdi.
Müşteri memnuniyet oranının yüksek olması, havalimanın tam
kapasite hizmet vermeye hazır olduğunu da gösterdi.

İç hatlardan giden yolcuların terminaldeki
genel memnuniyet oranı %92 çıkarken,
İstanbul’dan ilham alınarak hayata geçen
terminalin mimari yapısının beğeni oranı
ise %99’lara kadar ulaşıyor.

HAVAYOLLARI

İ

YOLCULARIN SEYAHAT ALIŞKANLIKLARI
Araştırmaya göre İstanbul Havalimanı’nı iç hat uçuşlarında ilk defa
kullanan yolcuların oranı %86 olurken, bu oran dış hatlarda %85
seviyelerinde seyrediyor. İstanbul Havalimanı’nı kullanarak iç
hatlardan giden yolcuların %74,4’ü tatil amaçlı seyahat ederken, iş
amaçlı seyahat edenlerin oranı ise %25,2 olarak gerçekleşiyor. Dış
hatlarda ise bu oran tatil amaçlı seyahat edenlerde %72,8 iken iş
amaçlı seyahat edenlerde ise %27,2 oldu.
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HAVAYOLLARI

TERMİNAL GENELİNDEKİ MEMNUNİYET ORANI ÇOK YÜKSEK

ULAŞIMLA İLGİLİ BİR PROBLEM YOK

İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolcular, terminale tam not veriyor. İç hatlardan giden yolcuların terminaldeki genel memnuniyet
oranı %92 çıkarken, İstanbul’dan ilham alınarak hayata geçen
terminalin mimari yapısının beğeni oranı ise %99’lara kadar ulaşıyor. Havalimanının genel temizliğinden yolcuların %97’si memnun
olurken, bekleme alanlarının yeterliliği ve rahat olması konusunda
yolcuların memnuniyet oranı %93 olarak ön plana çıkıyor. Terminal içi ulaşımdan memnun olanların oranı %88 olarak açıklanırken
havalandırma memnuniyet oranı ise %92 seviyelerinde.
İstanbul Havalimanı’ndan Kıbrıs ve Bakü’ye giden dış hat yolcularının terminal genelinden memnuniyeti %90 düzeylerinde olurken,
İstanbul Havalimanı’nın mimari yapısı ise %98 oran ile memnuniyet
kriterlerinde ilk sırada yer alıyor. Havalimanının genel temizliğinden
memnuniyet oranının %91 çıktığı araştırmada, tuvalet temizliğindeki memnuniyet oranı ise %84 olarak belirtiliyor.
İstanbul Havalimanı’nın yolculara hizmet bazında sağladığı memnuniyetin de ölçümlendiği araştırmada dikkat çekici sonuçlar yer
alıyor. İç hatlar giden yolcuların %95’i güvenlik hizmetlerinden
memnun olurken bu oran dış hatlarda %93 seviyelerine çıkıyor. İç
hatlar yolcularının danışma hizmetinden memnuniyet oranı %95
olurken, bu oran dış hatlarda 2 baz puan artarak %97 olarak gerçekleşiyor. Bekleme süresini azaltmak için hazırlanan 500’ü aşkın
normal ve self check-in imkânının sunulduğu check-in hizmetinden genel olarak memnunum diyenlerin oranı iç hatlarda %92
olurken, bu oran dış hatlarda ise %89 olarak görülüyor. 40.000
araç kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük araç otoparkına sahip
olan İstanbul Havalimanı’nın otopark hizmetlerinden memnuniyet
oranının da sorulduğu araştırmada bu oran iç hatlarda %74, dış
hatlar giden yolcularda ise %83 olarak yer alıyor.

İstanbul Havalimanı’na ulaşımda iç hatlar yolcularının %32,8’i
Havaist’i tercih ederken %25,2’si kendi aracıyla ulaşım sağlıyor. Yolcuların %18,4’ü ise İETT otobüsünü tercih ediyor. İç hatlardan giden
yolcuların ulaşım memnuniyet oranı ise %85’in üzerinde yer alıyor.
Dış hatlarda ise ulaşım en çok kişişel araç ile sağlanıyor (%37,1).
Kişisel araçlar dışında kullanılan ulaşım araçları ise sırasıyla Havaist (%19,9) ve taksi (%15,2) olarak ön plana çıkıyor. Dış hatlardan
giden yolcuların ulaşım memnuniyet oranı ise %86 ile %100 arasında değişiyor.
İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu araştırma sonuçlarını şöyle yorumladı: “Açılışımızdan bu yana 1.5 aylık
bir süre geçti. Şu an yurtiçi Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Trabzon,
yurtdışı ise Kıbrıs ve Bakü olmak üzere toplamda 7 hatla yaklaşık
60 bin yolcuya hizmet verdik. 1 aylık süre sonunda havalimanımızı
kullanan yolcuların deneyimlerini, mennuniyetini ölçmek istedik. Bu
doğrultuda neleri doğru yaptığımızı ve yolcularımızın bizden beklentilerini ölçmek adına bir araştırma yaptırdık. Çıkan sonuçlardan
memnunuz. Yolcu deneyimi ve teknolojik alt yapısıyla fark yaratan
İstanbul Havalimanı, yolcularına her zaman kaliteli hizmet vermek
adına çalışmalarına tüm hızımızla devam ediyor. Biz havalimanı
inşaatı devam ederken sürekli bir noktanın altını çizdik; İstanbul
Havalimanı’nın en önemli önceliklerden biri, yolcu konforunu ve
seyahat deneyimini kusursuz hale getirmek ve en üst düzeyde
yolcu deneyimi yaşatmak. Aynı zamanda da teknoloji ve konforun
ön planda olduğu bir havalimani işletmesi ile buradan seyahat edecek tüm yolcularımıza anlamlı saatler sunmak. Bu araştırma gösteriyor ki, İstanbul Havalimanı iç ve dış hattı kullanarak seyahat eden
yolcuların %90’ı genel olarak hizmetlerimizden memnun. Bu kadar
yüksek memnuniyet oranları ile karşılaşmak bizi çok mutlu etti.”

48 bağlantı noktası OCAK 2019

OTOMOBİL

MERCEDES
B SERİSİ’YLE AİLE
TAMAMLANIYOR
TÜMÜYLE YENİLENEN B SERİSİ’YLE
BİRLİKTE MERCEDES’İN ATAĞI
TAMAMLANIYOR. MÜŞTERİ PROFİLİNİ 10
YAŞ BİRDEN GENÇLEŞTİREN MODELLERDEN
OLAN B SERİSİ MART AYINDA TÜRKİYE’DE
280 BİN TL FİYATLA SATIŞA SUNULACAK.
MUHABİR: ERTUĞRUL ARSLAN

T

üm dünyada büyük ve lüks modelleriyle adını duyursa da Alman
üretici Mercedes, daha küçük modellerde de önemli oyunculara
sahip. Son dönemde baştan aşağıya yenilediği A Serisi’nin ardından B
Serisi’ni yollara çıkaran marka, müşteri profilini de 10 yaş aşağıya çekiyor. Her iki model de markanın global satışlarında büyük rol oynuyor.

TOPLAM 6 MİLYON SATIŞ
İlk kez tanıtıldığı 2005 yılından günümüze kadar 1.5 milyon adetten
fazla satan Mercedes-Benz’in kompakt otomobili B Serisi 3’üncü kez
yenilendi. A ve B Serisi’nin toplam satışıyla 6 milyon adet sınırını aştı.
Türkiye pazarına önümüzdeki yıl mart ayında sunulacak yeni B Serisi,
ilk etapta iki motor seçeneğiyle satın alınabilecek. B-180 versiyo-
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nunda 1,3 lt. hacminde 136 beygir güç ve 200 Nm tork üreten benzinli
motor görev yapacak. Bu motor 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla satışa sunulacak (ortalama yakıt tüketimi 5,6-5,4 lt./100 km).

DİZEL MOTOR DA VAR
B-180d versiyonundaysa 1,5 lt. hacminde 116 beygir güç ve 260 Nm.
tork üreten dizel motor görev yapacak. Bu motor da 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman ile satışa sunulacak ve 100 km’de ortalama
4,0 lt yakıt tüketimiyle dikkat çekecek. Araçta, “Hey Mercedes” sesli
komut sistemi ile devreye giren ve yapay zekâ özelliği ile öğrenme
yeteneğine sahip tamamen dijital bilgi ve eğlence sistemi MBUX de
sunuluyor. Standart, tam LED ön farlara sahip araç, içeride de 64 renk

OTOMOBİL

seçeneğine sahip ortam aydınlatması ile kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca
oturma minderi ve koltuk sırtlığının açısını ayarlayan sistem, ortopedik
açıdan en iyi oturma pozisyonunu oluşturuyor.

280 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK
Yeni modelde radar ve kamera sistemleri sürüş yönünü sürekli 500
metreye kadar tararken, B-Serisi DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı,
Aktif Acil Durum Fren Yardımcısı ve Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı ve Aktif Fren Yardımcısı gibi özelliklerle S Serisi ağabeyinde
bulunan bir dizi teknolojik özelliği de bünyesinde barındırıyor. Yeni B
Serisi Türkiye’de ilk etapta iki donanım seçeneği ve 280 bin liradan
başlayan fiyatlarla satılacak.
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OTOMOBİL

GELMİŞ
GEÇMİŞ
EN AKILLI
FORD FOCUS
TÜRKİYE’DE

AUDI’NİN
ELEKTRİKLİSİ
2020’DE
YOLLARDA
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Ford’un tümüyle yenilenen modeli Focus, bayilerdeki yerini
aldı. Bugüne kadar üretilen en gelişmiş ve akıllı model olarak
tanıtılan yeni modelin fiyatı 135 bin TL’den başlıyor. Yenilenirken
konfor ve güvenlik açısından en yeni teknolojilerle donatılan
Ford Focus, sınıfındaki en iddialı modellerden biri haline dönüşmüş. Ford Co-Pilot360™ teknolojileri ile seviye 2 otonom sürüş
deneyimini yaşatan yeni model aynı zamanda insan odaklı
tasarım felsefesinin bir sonucu olarak ergonomik, teknolojik ve
kullanıcı odaklı bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Tek tuşla park
edebilen, araçta 8 inc geniş dokunmatik bilgi ekranı yer alıyor.

Audi, yeni elektrikli konsept otomobili olan Audi e-tron GT
concept’i görücüye çıkardı. 4 kapılı coupe otomobil, 590
beygir gücündeki iki elektrikli motoruyla 400 km menzile
sahip. Audi, 2 yıl içinde seri üretim planlıyor. Audi, ilk tam
elektrikli modeli olan e-tron SUV’un ardından, elektrikli otomobil atağına devam ediyor. 2025 yılına kadar tam elektrikli
12 modeli satışa sunmayı planlayan marka, SUV modeli Audi
e-tron ve 2019’da tanıtacağı e-tron sportback’in ardından,
bir sonraki elektrikli model yaklaşımını gösteren Audi e-tron
GT concept’i tanıttı.

OTOMOBİL

MITSUBISHI
ECLIPSE
CROSS’A
TAM NOT

HYUNDAI’DEN
8 KİŞİLİK
LÜKS SUV

Mitsubishi Eclipse Cross’un çarpışma güvenliği, Japon Yeni
Otomobil Değerlendirme Programı JNCAP’te 5 yıldızla en
yüksek puanı aldı. Darbelere karşı güçlendirilmiş RISE gövde
yapısına sahip Mitsubishi Eclipse Cross, yüksek düzeyde
pasif koruma sunmak amacıyla yedi emniyet kemeri ve yedi
hava yastığıyla donatıldı. Güvenlik özelliklerine ek olarak
araçta motor kaputunun içinde yeterince boş alan yaratılarak
yayalar için de yüksek düzeyde koruma sağlanıyor.

Hyundai, yeni lüks SUV modeli Palisade’i Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıttı. İddialı tasarımı, iri cüssesi ve teknolojik
özellikleriyle göz dolduran Hyundai Palisade, yepyeni bir SUV
şasisine, cömert kargo alanına ve sekiz kişilik oturma kapasitesine de sahip. Ulsan, Kore’de üretilecek ve 2019 yazında
öncelikle Amerika pazarında satışa sunulacak olan Palisade,
aynı zamanda markanın SUV dünyasındaki etkinliğini de
artırmış olacak. Yeni model markanın en lüks SUV unvanını
da kazanacak.
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OTOMOBİL

OTOMATİK
VİTES VE 4X4
CRAFTER
PIKAP
YOLLARDA

SIFIR KAZA
İÇİN BÜYÜK
ADIM
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Volkswagen Ticari Araç, Crafter Pikap’ı ile 149 bin 500
TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Alüminyum kasa
ile artırılmış yük kapasitesi, yeni nesil güvenlik donanımları, standart olarak sunulan kliması ve düşük yakıt
tüketimiyle yeni model öne çıkıyor. Araçta kullanılan 2.0
litre 140 beygirlik turbo dizel motor 100 km’de 7.7 lt yakıt
tüketiyor. Yeni Crafter Pikap’ta isteğe bağlı olarak 4MOTION dört tekerden çekiş sistemi ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri de alınabiliyor.

Toyota, trafik kazalarını sıfıra indirme hedefi için çalışmalarını
ara vermeden sürdürüyor. Toyota, bu amaçla geliştirdiği ileri
teknoloji sistemi Toyota Safety Sense’i 3.5 yıl gibi kısa bir süre
içerisinde 10 milyon araçta sunmayı başardı. İlk kez 2015 yılında kullanılmaya başlanan sistem, bu yıl bitmeden, Japonya’da
3 milyon ve Kuzey Amerika’da 5 milyon araca daha adapte
edilmiş olacak. İlk kez Corolla model gamında tanıtılan Toyota
Safety Sense, şu anda Japonya, ABD ve Avrupa pazarında
Toyota modellerinin yüzde 90’ında sunuluyor.

OTOMOBİL

JEEP
GLADYATÖR
ARENAYA
ÇIKIYOR

Yeni Jeep Pickup Gladiator, dünya tanıtımını yaptı. Yeni
modelle birlikte Jeep Wrangler JL serisini tamamlanacak. İlk
görselleri yayınlanan Jeep Wrangler pikap Avrupa pazarlarında da satılacak. Amerika pazarı için 3.6 lt V6 benzinli
motorla sunulacak olan yeni modelde Avrupa için Alfa Romeo
Stelvio’da kullanılan 2.0 ve 2.2 lt hacimli 200 ve 280 beygirlik
turbo dizellerin kullanılması bekleniyor.
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SEKTÖRDEN

PTT’DEN
ÜNİVERSİTELİ
GENCLERE
“KAMPÜS KART”
PTT KAMPÜS KART, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PTT
AŞ’NİN ÜRÜN VE HİZMETLERİNE KOLAY, HIZLI VE DAHA
UYGUN FİYATLARLA ULAŞMASINI SAĞLAYACAK.
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PTT AŞ Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik: “Faaliyet gösterdiğimiz
alanlarda dünyanın ileriye gittiği
ne varsa, onları Türkiye adına,
yerlilik ve millîlik adına yapmaya
çalışan bir kuruluşuz.”

oplumun çeşitli kesimlerine yönelik özel projeler geliştiren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT
A.Ş.), üniversiteli gençleri de unutmuyor. Bu çerçevede,
PTT A.Ş. ile Marmara Üniversitesi arasında PTT Kampüs
Kart İşbirliği Protokolü imzalandı. Üniversite öğrencilerinin
PTT AŞ’nin ürün ve hizmetlerine kolay, hızlı ve daha uygun
fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak PTT Kampüs Kart’la ilgili
işbirliği protokolüne, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Marmara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar imza attı.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde
gerçekleştirilen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada,
PTT AŞ’nin geçmişten bugüne insanların hayatına dokunan
hizmetlerine değindi. Şirket’in çağın gerekleri doğrultusunda
hareket ederek ürün ve hizmetlerini geliştirip çeşitlendirdiğini kaydeden Genel Müdür Bozgeyik, “Faaliyet gösterdiğimiz
alanlarda dünyanın ileriye gittiği ne varsa, onları Türkiye
adına, yerlilik ve millîlik adına yapmaya çalışan bir kuruluşuz.”
dedi. Konuşmasında PTT AŞ’nin özellikle lojistik ve e-ticaret sahalarındaki uluslararası başarılarını vurgulayan Genel
Müdür Bozgeyik, bankacılık alanında Türkiye’nin ihtiyacına yönelik altyapıları kurduklarını, hizmet verdikleri diğer
sektörlerde de önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik, Ar-Ge faaliyetleri başta olmak üzere üniversitelerle işbirliği yapmaya büyük önem verdiklerini de belirterek,
“Türkiye’mizin daha ileriye gitmesinde çorbada bizim de
tuzumuz olsun diye 42 bin çalışanımızla birlikte ülkemizin
her noktasında gece gündüz hizmet etmeye çalışıyoruz.”
dedi. Genel Müdür Bozgeyik, PTT Kampüs Kart protokolünde
emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu kaydetti.
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ise PTT
Kampüs Kart projesinin önemini vurgulayarak, “Kampüs
Kart, üniversitelerin en çok ihtiyaç duyduğu kartlardan bir
tanesidir. Üniversitemiz bu gereksinimini güzide bir kamu
kurumu olan PTT vasıtasıyla karşılayacaktır” diye konuştu.
İşbirliği dolayısıyla Genel Müdür Kenan Bozgeyik’in şahsında tüm PTT çalışanlarına teşekkür ettiğini kaydeden Rektör
Prof. Dr. Özvar, iki kurumdan da projeye katkıda bulunanlara şükranlarını sundu.
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KİMLİK KARTI ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

PTT Kampüs Kart’ı kullananlar pek çok avantaj elde ediyor.
PTT AŞ’nin ürün ve hizmetlerine daha uygun fiyatlarla erişme
imkanı bunlar arasında yer alıyor. PTT Kampüs Kart, üniversiteli gençler için bir hesap ve öğrenci kimlik kartı özelliği
taşıyor. Ayrıca, akademik ve idari personel için bir kimlik
kartı işlevi görüyor. PTT Kampüs Kart, üniversite yerleşkesi
giriş-çıkış kontrol noktalarının yanı sıra anlaşmaya varılan
yemekhane, kütüphane, kafe gibi ödeme merkezlerinde
kullanılabiliyor. Üniversiteliler finansal transfer işlemlerinde bu
karttan yararlanabiliyor, üye işyerlerinde indirim, puan veya
promosyon kazanabiliyor. Öğrenciler üniversite harç ödemelerini de PTT Kampüs Kart ile gerçekleştirebiliyor.
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TÜRK TELEKOM,
TÜRKİYE’DE
LİMİTSİZ İNTERNET
ÇAĞINI BAŞLATIYOR
YENİ UYGULAMA ÖNCESİNDE
MÜŞTERİLERİNİ LİMİTSİZ PAKETLERE
TAŞIMAK İÇİN HAZIRLIKLARINI
TAMAMLAYAN TÜRK TELEKOM, 1 OCAK’TAN
İTİBAREN TÜM MÜŞTERİLERİNE LİMİTSİZ
İNTERNET DENEYİMİ YAŞATACAK.

T

ürkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, limitsiz internet uygulamasını 1 Ocak’tan itibaren
başlatmaya hazırlanıyor. Ocak ayında tüm internet paketlerini
limitsiz internete geçirecek olan Türk Telekom’un müşterileri
uygulamadan avantajlı çıkacak.

Türkiye’nin dört bir yanındaki abonelerini yeni yılda limitsiz
internetle buluşturacaklarını belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “1 Ocak’tan
itibaren Evde İnternet ve İşte İnternet limitsiz paketlerimizi
güncelleyerek, hem yeni hem de mevcut müşterilerimizi
limitsiz paketlere geçireceğiz. Yeni müşterilerimize, ayda
sadece 59,90 TL’den başlayan giriş fiyatlarıyla limitsiz paket
seçenekleri sunacağız. Yeni dönemde yeni müşterilerimiz
farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz paketlerimizden dilediklerini seçebilecekler. Mevcut müşterilerimizi de ek hiçbir
ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirmiş olacağız.” dedi.

İNTERNET DAHA HIZLI DAHA KAPSAMLI
Yeni uygulamanın resmi olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte
tüm paketlerini limitsiz internete geçireceklerini aktaran Dursun, uygulamadan müşterilerin avantajlı çıkacağını söyleyerek
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şöyle konuştu: “Ocak ayında başlayacak yeni uygulama ile
birlikte Türkiye’nin dört bir yanında hizmet verdiğimiz milyonlarca sabit internet abonemizin internet deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu avantajlar sayesinde müşterilerimizin internet deneyimini büyük ölçüde iyileştirmiş ve onlara
daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız.”

“TÜRKİYE’NİN HER YERİNE İNTERNET GÖTÜRÜYORUZ”
Hakan Dursun, internetin yaygınlaşmasının Türk Telekom’un
en büyük önceliklerinden olduğunu, bu amaçla 2005’teki özelleştirmeden bu yana 33,2 milyar TL yatırım yaptıklarını kaydeden Dursun, teknoloji ve altyapı yatırımlarına son hız devam
ettiklerini belirtti. Köklü ve güçlü bir marka olduklarını belirten
Dursun, “Ülkemizin her iline, ilçesine, kasabasından köyüne
gidiyoruz. Çünkü biz Türk Telekom’uz, çünkü biz Türkiye’yiz.

SEKTÖRDEN

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun: “Yeni
dönemde yeni müşterilerimiz farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz
paketlerimizden dilediklerini seçebilecekler.”
Türkiye’deki hanelerin yüzde 90’ından fazlasına interneti
götürdük. Bu oran AB ülkeleri seviyesinde. Altyapımızla ülkemizi dijitalleştiriyor, akıllı şehirler oluşturuyoruz. Türkiye’nin en
büyük 500 şirketinin tamamına hizmet götürüyoruz.” dedi.

“FİBERDE AMERİKA VE BATI AVRUPA ORTALAMASININ
ÜSTÜNDEYİZ”
Dünya liginde üst sıralara gelebilmek için Türkiye’nin fiberleşmesini önemsediklerini belirten Hakan Dursun, Türk Telekom’un 10 yıl
önce 117 bin km olan fiber ağını 10 yılda 2 kattan daha fazla artıra-

rak 274 bin km’ye çıkarttıklarını söyledi. Dursun sözlerine şöyle
devam etti: “Fiber yatırımlarımızı ayrım yapmadan tüm illerimize
yapıyoruz. Şu an itibarıyla 17,9 milyon haneye fiber hizmetimizi
götürdük. Ülkemizin yaklaşık yüzde 80’ini fiberleştirdik. Van’ın,
Siirt’in, Diyarbakır’ın, Hakkari’nin fiberleşme oranı yüzde 85’lerin
üzerinde. Fiberleşmeyle birlikte Türkiye’de internet hızlarını
katladık, katlamaya da devam edeceğiz.”
Fiberleşme oranının Batı Avrupa’da yüzde 70, Amerika’da ise
yüzde 65 olduğunu hatırlatan Dursun, Türk Telekom’un altyapı kalitesinin pek çok ülkenin üzerinde olduğunu da ifade etti.
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Turkcell Genel Müdürü
Kaan TERZİOĞLU

YERLİ VE MİLLİ
GİRİŞİMCİLERE
TURKCELL’DEN
DİJİTAL DESTEK
YERLİ GİRİŞİMCİLERİN VERİLERİNİ TÜRKİYE’DE SAKLAYABİLMESİ
İÇİN TURKCELL TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA BULUNAN VERİ
MERKEZLERİNİ GİRİŞİMCİLERİN HİZMETİNE SUNUYOR.
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urkcell dijital destek paketi kapsamında, Turkcell veri merkezlerine gelen yerli girişimcilere, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de
kalsın’ düşüncesiyle, altyapı harcamalarında kullanabilecekleri
bütçe desteği ve yüksek hızda internet erişim hizmeti avantajı
sağlanacak. Dijital Destek Programı’na kabul edilecek girişimler
Turkcell’in dijital portföyündeki; BiP, Yaani, Paycell, Turkcell Akademi,
e-şirket gibi birçok uygulamanın sunduğu fırsatlardan da yararlanabilecek. Ayrıca; Turkcell’in IoT platformunda yazılım geliştirebilme imkânları da girişimciler için hazır edilecek.
“GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Turkcell’in girişimciler için hayata geçirdiği dijital destek programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel
Müdürü Kaan Terzioğlu şöyle konuştu: “Bugün Türkiye’nin
dijital ekonomide söz sahibi olabilmesi için girişimcilerin desteklenmesi hayati bir önem taşıyor. Yeni başlattığımız bu
programla girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarından yola çıkarak
onlara, dijital altyapımızı ve internet erişimini sunuyoruz. Burada bir amacımız da ülkemizin verisini ülkemizde koruma altına
almak. Çünkü biliyoruz ki ülke olarak gücün yeni kaynağı veride söz sahibi olmak istiyorsak, dijital verilerimizi kendi ülkemizde tutmak ve bunları işleyerek yenilikçi servislere dönüştürmek zorundayız. İşte bu yüzden bu seferberlik kapsamında

girişimcilerimizin bulut hizmetleri ihtiyacını karşılamak için veri
merkezlerimizin kapılarını ardına kadar açıyoruz. Hep söylediğimiz gibi, girişimcilerimiz kazanırsa Türkiye kazanacak.
Türkiye’nin kazandığı her yerde Turkcell de kazanacak.”
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100 BİN TL’LİK ALTYAPI BÜTÇESİ VE YÜKSEK HIZDA İNTERNET

Türkiye’de ürün ve uygulama geliştiren yerli teknoloji girişimcileri,
başvuru kriterlerini sağladıkları ve Turkcell Hızlı Giriş uygulamasını entegre ettikleri takdirde, 100 bin TL’lik Turkcell Veri Merkezi bulut altyapı bütçesine sahip olacak. Ayrıca girişimciler 100
mbps hızında internet erişimi avantajı da elde edecekler. Başvurular Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı üzerinden
alınıp ön kriterlere göre değerlendirecek.
Turkcell’in başlattığı dijital destek programı hakkında detaylı bilgi
almak isteyen girişimciler https://www.turkcell.com.tr/teknoloji-destegi adresini ziyaret edebilirler.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu:
“Yeni başlattığımız programla
girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarından
yola çıkarak onlara, dijital altyapımızı ve
internet erişimini sunuyoruz.”

OCAK 2019 bağlantı noktası 61

SEKTÖRDEN

“VODAFONE ALTIN KULÜP”
ÜYESİ 500 BİN KADIN
DİJİTAL GELECEĞE
HAZIRLANIYOR
“VODAFONE ALTIN KULÜP” İLE KADINLARA
HEM “TÜKETİCİ DOSTU İNTERNET” HEM DE
“BÜTÇE DOSTU ÇÖZÜMLER” SUNULUYOR.

V

odafone’un, kadın müşterilerini
dijital geleceğin imkânlarıyla buluşturmak amacıyla geliştirdiği “Vodafone Altın Kulüp” programının
üye sayısı 500 bine ulaştı. Vodafone,
bu programla, e-ticarete özel indirimli
alışverişlerden kadınların sevdiği uygulamaların sınırsız sunulduğu internet
paketlerine ve kadınlara özel mobil
servislere kadar birçok özel fırsat ile
kadınları dijital geleceğe hazırlıyor.
KADINLARA ÖZEL YENİ İNDİRİMLER
“Vodafone Altın Kulüp” üyesi kadınlara, yeni marka işbirlikleriyle koton.
com’da 100 TL ve üzeri alışverişlerde
30 TL indirim, watsons.com.tr’de 50
TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL
indirim, arzum.com.tr’de küçük ev
aletlerinde %40 ek indirim, Tekzen Ev
Dekorasyonu ve Yapı Market mağazasında Tekzen Kart’lılara 150 TL ve üzeri
alışverişlerde 20 TL indirim, happy.com.
tr online market alışverişinde 150 TL ve
üzeri alışverişlerde 15 TL indirim sunuluyor. “Vodafone Altın Kulüp” üyeleri
ayrıca, anlaşmalı sinemalarda 1 bedava
sinema bileti ve Kahve Dünyası’nda 1
bedava kahve kazanırken, Burger
King’de de 1 Whooper Jr. Menü aldığında ikincisini bedava alıyor.
HEDEF 1 MİLYON ÜYE
“Vodafone Altın Kulüp” ile kadınlara
hem “tüketici dostu internet” hem de
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“bütçe dostu çözümler” sunduklarını
belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone Altın Kulüp
programımız 500 bin üyeye ulaşarak
önemli bir başarı kaydetti. Hedefimiz, bu sayıyı 1 milyona çıkarmak. Bu
program çatısı altında Vodafone’lu
kadınlara özel yeni teklif ve avantajlar
sunmaya devam ediyoruz. Tüm Vodafone’lu kadınların katılabildiği ‘Vodafone Altın Kulüp’ programı kapsamında
kadın müşterilerimize çok özel fırsatlar
sunuyoruz. Ayakkabıdan küçük ev
aletlerine, geniş bir yelpazede sunduğumuz özel indirimlerle Vodafone’lu
kadınların yükünü hafifletmek istiyoruz. Vodafone’lu kadın müşterilerimizi
‘Vodafone Altın Kulüp’ün ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyoruz.”
KADINLARA ÖZEL TARİFE VE PAKETLER
“Vodafone Altın Kulüp” üyesi kadınlar,
kendileri için özel olarak tasarlanmış
tarife ve internet paketlerinden de

yararlanabiliyor. Buna göre üyelere, “Aylık Altın Paket” ile 1 GB mobil
internet, 500 dakika konuşma ve 100
SMS’in yanı sıra 12.00-16.00 saatleri
arası Vodafone’lularla ücretsiz konuşma
imkânı; “Altın İletişim Pass” ile 1 hafta
boyunca geçerli sınırsız WhatsApp ve
Messenger ve “Altın Sosyal Pass” ile
1 hafta boyunca geçerli sınırsız Facebook, Instagram ve Twitter sunuluyor.
Vodafone Altın Kulüp üyesi kadınlar,
Vodafone mağazalarının yanı sıra A101
mağazalarından da bu paketleri satın
alabiliyor.
BİLGİ VE GELİR SERVİSLERİ
“Vodafone Altın Kulüp” üyesi kadınlara
mobil uygulamaların yanı sıra çeşitli
bilgi ve gelir servisleri de sunuluyor.
Üyeler, Kırmızı Işık ve İlk6Yıl mobil
uygulamaları ile Kadın Sağlığı ve Bilgi
Servisi, Hamileyim SMS Bilgi Servisi,
Altın Sırlar Bilgi Servisi, Bebeğim ve
Ben Bilgi Servisi ve Önce Kadın İlan
Servisi’nden yararlanabiliyor.

ÜYELİK ÜCRETSİZ
“Vodafone Altın Kulüp” programına tüm Vodafone’lu kadınlar
katılabiliyor. Kullandıkları tarifeden bağımsız olarak “Vodafone Altın
Kulüp”e ücretsiz üye olmak isteyen Vodafone’lu kadınların ALTIN
KULUP yazıp 7000’a SMS göndermesi yeterli oluyor. “Vodafone
Altın Kulüp” programına “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması üzerinden de üye olunabiliyor.
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Vodafone Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Engin AKSOY
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HUAWEI İLE
GÖRME ENGELLİLER
DUYGULARI

“GÖREBİLECEK”
HUAWEI, YÜZ İFADELERİ VE DUYGULAR ANALİZ
EDİLDİKTEN SONRA BUNLARI SESE DÖNÜŞTÜRMEK
İÇİN YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE YENİ BİR
PROGRAMLAMA DİLİ OLUŞTURDU.

Türk Telekom International Genel
Müdürü Mehmet C. Toros
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uawei, görme engelli insanların yapay zekanın gücünü kullanarak konuştukları insanların yüzlerindeki duyguları “görmelerini” veya hissetmelerini sağlayan bir uygulama geliştirdi. “Facing
Emotions” adı verilen uygulama, yedi evrensel insani duyguyu yedi
benzersiz sese çevirmek için Huawei Mate 20 Pro’nun güçlü kamerasını ve yapay zeka gücünü kullanıyor. Bu sayede görme engelli
kişilerin başkalarıyla iletişim kurarken daha zengin bir deneyim ve
anlayışa sahip olmasını mümkün kılıyor.
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YAPAY ZEKA (AI) DESTEKLİ BİR UYGULAMA

UYGULAMANIN FİLMİ HAZIRLANDI
Facing Emotions uygulamasının insanların yaşamlarında
ne kadar fark yaratabileceğini göstermek için kısa bir
belgesel film hazırlandı. Türkiye’den Mustafa, İsveç’ten
Mirjana ve Polonya’dan Robert’ın hikayelerinin anlatıldığı
film, üç görme engelli insanın hayatından kesitler sunuyor.
Hikayeleri ve tepkileri inanılmaz derecede motive ediciydi
ve bu güçlü kısa film, uzun zaman boyunca izleyicileri
etkisi altında bırakacak temalara değiniyor.

“Facing Emotions”, yapay zeka teknolojisinin sınırlarının zorlanması
ile elde edildi. Yüz ifadeleri ve duygular analiz edildikten sonra bunları
sese dönüştürmek için yapay zeka desteğiyle yeni bir programlama
dili oluşturuldu. Arka kameraları kullanan uygulama, görme engelli
insanın konuştuğu kişinin yüzünü tarıyor ve göz, burun, kaş, ağız gibi
yüz unsurlarının birbirlerine göre pozisyonlarını tanımlıyor. Yapay
Zeka daha sonra tanımlanan duyguyu telefonda duyulan tanımlı bir
sese dönüştürerek görme engelli kişinin taktığı kulaklığa iletiyor.
Tüm bunlar gerçek zamanlı ve çevrimdışı modda gerçekleşiyor.
Projenin geliştirilme amacı, görme engellilerin gerçek dünyada
deneyimlediği bir soruna teknoloji yardımıyla çözüm bulmaktı. İnsanları ve teknolojiyi bir araya getiren “Facing Emotions” uygulaması,
görme engelli bireyler ve hayır kurumlarının desteği ile geliştirildi.
Ve proje, Mate 20 Pro’nun sahip olduğu güçlü işlemci ve yapay zeka
sayesinde hayata geçti.
DUYGUDAN ALINAN İLHAM
Bu sürecin önemli bir bileşeni seslerin kendisiydi. Görünmez
Sergi gibi önemli sanat projelerine imza atmış olan görme engelli
besteci Tomasz Bilecki tarafından yedi duygudan her birini temsil
etmek için yaratılacak sesler; kullanıcı ve çevreleri için kısa, özlü,
basit olmalıydı. Bilecki’nin sesin doğasına dair kendine özgü bakış
açısı sayesinde uygulama, duyguları diğer görme engelli insanlara
aktarabildi. Ses örnekleri daha sonra görme engelli danışmanlardan oluşan ekip tarafından test edilerek final haline getirildi. Ses
tasarımcısı Tomasz Bilecki, “Oluşturmak istediğim sesler, her bir
duyguya özgü olmalı ve kullanıcıları konuşmalarından uzaklaştırmamalıydı. Uygulama geliştirme sürecinde, görme engelli insanların ideal olarak eller serbest bir cihaz çözümünü sevecekleri
öğrenildi, böylece örneğin bir baston tutmak için elleriyle kolay
erişim sağlayabiliyorlardı. Kampanya kapsamında, Ödüllü Tasarımcı
Janek Kochanski, görme engelli insanların uygulamayı ve genel
olarak telefonlarını kullanmasını kolaylaştıran Mate 20 Pro için
özel bir telefon tutucu geliştirdi. Janek Kochanski, “Benim için, bir
tasarımcı olarak, işlev her şeyden önce gelir ve biçim genellikle
işlevden kaynaklanır. İlk olarak, kullanım gereksinimleri yerine
getirilmelidir, ancak o zaman estetik ve görsel değerler karşılanabilir. Huawei Mate 20 Pro, çok modern ve şık, bu yüzden telefon
tutucusu da öyle olmalıydı.” diyor.

İnsanları ve teknolojiyi bir araya getiren
“Facing Emotions” uygulaması, görme
engelli bireyler ve hayır kurumlarının
desteği ile geliştirildi.
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BULMACA HAZIRLAYAN: EYYÜP CEYLAN

İlgi, dikkat
İçtenlikle,
çok isteyerek

Boyna takılan süs
eşyası

Davar ağılı

Yeraltı yolu

İsim

Sıtma sivrisineği

Haykırma,
bağırma

Birbirinin içine
girip karışmış

Şarkıda tekrar
bölümü

Arnavutluk'un
para birimi

Bir seslenme sözü

Acımasızca

"Hayır"
anlamında bir söz

Fayda, iyi sonuç

Reseptör
Ne güzel, ne iyi
Üç yaşına
kadar olan
at yavrusu

Sığınılan yapı

Kökten

Bir veri aktarım
standardı

Kabaca "efendim"

Yardım ve
yardımcılıkla ilgili

Vilayet
Üslup, biçem

Çaba, güç

İşler, işlemler

Bir tür izin belgesi

Bir mobilya
1968
Rize doğumlu,
resimde
gördüğünüz
THY Genel
Müdürü

Şehirlerde raylı bir
yolcu taşıtı
Sri Lanka'nın
internet alan
uzantısı
Hicap

Hünerli, becerikli,
elinden iş gelen
kimse

Soylu

Yurtlandırma
Bir tür kaba yün
kumaş

Bir nota

Bir soru eki

Boş, saçma

Osmanlı'da
gümrük vergisi

Haber, muştu

Arı'nın yaptığı

Uzaklık bildirir

Haberleri sunan
kimse
Alan

Eski zamanlardan
kalma eser

Belirli, iz

Gönderme
Hem hayvansal
hem bitkisel
beslenen
Kadınlara verilen
bir unvan

Bir nota

Bir tür pamuklu
kumaş
Başlıca içeceğimiz

Ansızın yapılan
Ağabey
Bağlamaya yarar

Mukavemet
gösterme işi
Bir su bitkisi
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Dumanın
değdiği yerde
bıraktığı leke

