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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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2018’DE MARMARAY
YOLCU SAYISI YÜZDE 7.5 ARTTI
“GEÇEN YIL MARMARAY’I KULLANAN
68 MİLYON YOLCUNUN 32 MİLYONU
ASYA’DAN AVRUPA’YA, 36 MİLYONU
AVRUPA’DAN ASYA’YA SEYAHAT
EDERKEN, EN YOĞUN İSTASYON
YENİKAPI OLDU”

DEMİRYOLLARI

16

TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİYLE ARTIK REHABİLİTASYONU DA
ROBOTLAR VASITASIYLA YAPARAK DAHA İYİ SONUÇLAR ALMAK
MÜMKÜN. SAĞLIK ALANINDA GELİŞEN ROBOTİK TEKNOLOJİLER
SAYESİNDE NÖROLOJİK REHABİLİTASYON TEDAVİSİNDE GELENEKSEL
TEDAVİYE KIYASLA İYİLEŞME ŞANSI GİDEREK ARTIYOR.

CV’LER
DİJİTALLEŞİYOR
ARTIK ELİNİZDE BULUNAN
CV’Yİ İLGİ YERE İLETMEK
ÇOK İŞE YARAMIYOR. CV’LER
DİJİTALLEŞİRKEN; VİDEOLU
MÜLAKAT, YAPAY ZEKÂ,
SANAL GERÇEKLİK DİJİTAL
ÇAĞIN İŞE ALIM TEKNİKLERİNİ
BELİRLİYOR.
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Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit
TURHAN

ANTALYA İLE İZMİR
HIZLI TRENLE
BAĞLANIYOR
“ANTALYA’YI YAKIN
GELECEKTE İZMİR’E OTOYOLLA
VE HIZLI TRENLE BAĞLAMAYI
DA PLANLIYORUZ. BUNUNLA
İLGİLİ PROJE ÇALIŞMALARIMIZ
DEVAM EDİYOR.”

İÇİNDEKİLER

YAŞAM

28

GENÇLER DİKKAT: SOSYAL MEDYA ŞAKALARI KALBİ ZORLUYOR
ÖZELLİKLE GENÇLERİN SON YILLARDA SOSYALLEŞMEK VE HEYECAN OLSUN
DİYE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİĞİ KORKU EVLERİ, SOSYAL MEDYA ŞAKALARI CİDDİ
SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR.

SAĞLIK

E-TİCARET

30
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YOĞUN KAR YAĞDI,
ALIŞVERİŞİ ONLINE YAPTIK

ÇOCUKLAR TEKNOLOJİNİN
ESİRİ OLMASIN

GELECEKTE BU SOSYAL MEDYA
AĞLARINI DA KULLANACAĞIZ

TÜRKİYE’DE OCAK AYININ İLK
HAFTASINDA BİR ÖNCEKİ HAFTAYA
GÖRE ONLINE ALIŞVERİŞTE EN ÇOK
ARTIŞ GÖSTEREN İLLER HATAY,
GAZİANTEP, ESKİŞEHİR, İSTANBUL,
BALIKESİR, İZMİR, ANKARA VE MANİSA
OLDU.

TEKNOLOJİNİN ÖLÇÜSÜZ, SINIRSIZ
VE KONTROLSÜZ KULLANIMI İLE
TEKNOLOJİK ÜRÜNE ULAŞILAMADIĞINDA
YOKSUNLUĞA KADAR GİDEBİLECEK
BİR DURUM OLARAK TANIMLANAN
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDAN
ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN YEŞİLAY
EBEVEYNLERE ÖNERİLER SUNUYOR.

SOSYAL MEDYA KULLANICI SAYISI
İSTATİSTİKLERE 2018 YILINDA 3.2
MİLYAR OLARAK YANSIDI VE HER
GEÇEN GÜN YENİ BİR SOSYAL
MEDYA AĞI İLE TANIŞIYORUZ.
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BGD Siber Güvenlik ve Savunma Kitap Serisi 1

Siber
Güvenlik
ve
Savunma
FARKINDALIK ve CAYDIRICILIK

Editörler
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu
Prof. Dr. Mustafa Alkan

SİBER GÜVENLİK KİTABI YAYINLANDI
Bilgi Güvenlik Derneği (BGD) tarafından HAVELSAN katkıları ve konunun uzmanlarınca yazılan
“BGD Siber Güvenlik ve Savunma Kitap
Serisi”nin ilk kitabı yanılandı. Elektronik kopya
olarak hazırlanan kitap, “Siber Güvenlik ve
Savunma, Farkındalık ve Caydırıcılık” konusunda
ülkemize yazılı bir eser kazandırmak ve konuya
ilgili duyanların farkındalık ve bilgi düzeylerini arttırmaya önemli katkı sağlamak amacıyla yapıldı.
Kitaba ücretsiz olarak BDG sitesinden ulaşılabilir.

AIR FRANCE TÜRKİYE’YE GERİ DÖNÜYOR
2018 yılında aralarında İstanbul da olan birçok Avrupa başkentinden Joon markası ile uçuşlar
gerçekleştirmeye başlayan Air France, bundan sonra uçuşlarına yeniden Air France markası ile
devam etme kararı aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Sektörde birçok markanın
bulunması ne yazık ki karışıklık yarattı ve neticesinde Air France markasının zayıflamasına
neden oldu. Joon’un entegrasyonu sayesinde Air France; filo, marka gücü ve ürün uyumu açısından birçok fayda görecektir. Operasyonlar ortak bir uçak filosu tarafından başarı ile yönetilecektir. Air France ayrıca hali hazırda siparişi verilen Airbus A350’nin kendi filosuna daha
ekonomik bir kabin konfigürasyonuyla sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayacaktır.” denildi.

IBM TÜRKİYE’NİN YENİ GENEL
MÜDÜRÜ VOLKAN SÖZMEN OLDU

MÜZEDE
SELFIE GÜNÜ

IBM (NYSE: IBM) Volkan Sözmen’in IBM Türkiye Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu. 2016 yılından beri IBM Türkiye Genel
Müdürlüğü görevini yürüten Defne Tozan ise,
IBM Küresel Teknoloji Hizmetleri İş Birimi’nin
Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nden sorumlu
Genel Müdürü olarak atandı. Sözmen,
Türkiye’de kurumların dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için IBM’in yapay zeka,
bulut, blockchain, büyük veri ve analitik alanlarındaki gelişmiş teknoloji çözümlerini
konumlandırmaktan sorumlu olacak.

Daha önce, Jay-Z ve Beyonce çiftinin
Paris’teki Louvre Müzesi’nde selfie çekmeleri ile daha da popülerleşen Müzede
Selfie Günü kutlamaları müze ve örenyerlerinde çekilen selfie’lerin #MüzedeSelfieGünü, #MuseumSelfieDay,
#MüzedeSelfie etiketleri ile sosyal
medya platformlarında paylaşılması
üzerine tasarlandı. Kültür ve Turizm
Bakanlığı da bu etkinliğe uyarak, 16
Ocak’ta, Bakanlığa bağlı 300’den fazla
müze ve örenyerinde selfie günü için
ziyaretçilerine imkan sağladı.

10 bağlantı noktası ŞUBAT 2019

HABER TURU

E-ATIK GETİRENE
SİNEMA BİLETİ HEDİYE
Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık
Yönetimi Derneği (ELDAY) ve Kartal Belediyesi
e-atıkların geri dönüşüm zincirine kazandırılmasını teşvik etmek ve bu konudaki farkındalığı
artırmak için yeni bir kampanya başlatıyor.
“Getirin birlikte değerlendirelim, otizmli çocuklara destek olalım” kampanyasıyla 15 Mart’a
kadar elektronik atık toplayan herkese 1 adet
sinema bileti hediye edecek, bu atıklardan elde
edilen gelir ise otizmli çocuklar için harcanacak.

EN FAZLA İNTERNET KULLANICISI ÇİN’DE
Ajans Press’in International Telecommunications Union (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, en
fazla internet kullanıcısının Çin’de olduğu görüldü. Çin’i ise Hindistan ikinci sıradan
izlerken, üçüncü sıraya ABD’nin yerleştiği saptandı.Türkiye’nin ise bu listenin 18’inci
yer aldığı belirlenirken, Türkiye’nin bir adım önünde İran bir adım arkasında ise
İtalya’nın yer alması dikkat çekti. İlk on içerisinde yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla;
Brezilya, Endonezya, Japonya, Rusya, Nijerya, Meksika ve Bangladeş yer aldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GEÇİCİ YAPISI
“BOAT SHOW TUZLA” İÇİN
KURULUYOR
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show
Tuzla, hem karada hem denizde 16 – 25 Şubat
tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 150’den fazla firmanın katılım sağlayacağı fuara, 75 bin’e yakın ziyaretçinin gelmesi
bekleniyor. Kendi evinde, kendi fuarını düzenleyen Via Fuarcılık, Boat Show Tuzla ile sektörün
lider tekne, marin ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getiriyor. Dünyanın en büyük geçici
mega yapısının kurulduğu Viaport Marina’da,
inşaat alanında da bir rekor gerçekleştiriliyor. 35
bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu
20 gün gibi bir sürede tamamlanıyor.
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KURALLARA UY KRAL OL!
Trafikte işlenen kural ihlallerine bağlı kazalara
dikkat çekerek trafik kurallarına uyulması
konusunda harekete geçen Tudors Gömlek
Krallığı herkese çağırıda bulunuyor. ‘Kurallara
Uy Kral Ol’ mesajıyla sosyal medyada yürütülecek olan farkındalık çalışması kapsamında
yaya geçidi ihlalinin yapılmamasını, emniyet
kemerinin kullanılması, alkollü araç kullanılmaması, hatalı sollama yapılmaması, aşırı hız
yapılmaması, emniyet kemerinin takılması
gibi uyulması gereken önemli noktalar konusunda insanları uyarıyor. Sosyal medyadan da
duyarlılık çağırısı yapılarak özellikle gençlerin
de bilinçlenmesi konusuna dikkat çekiliyor.

HABER

2018’DE
MARMARAY
YOLCU SAYISI
YÜZDE 7.5 ARTTI
“GEÇEN YIL MARMARAY’I KULLANAN 68 MİLYON YOLCUNUN 32
MİLYONU ASYA’DAN AVRUPA’YA, 36 MİLYONU AVRUPA’DAN ASYA’YA
SEYAHAT EDERKEN, EN YOĞUN İSTASYON YENİKAPI OLDU”

U

laştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık
AŞ tarafından işletilen ve 29 Ekim
2013’te hizmete giren Marmaray
ile bugüne kadar 310 milyon kişinin
yolculuk yaptığını söyledi. Asya ile
Avrupa kıtaları arasında güvenle ve
konforla 4 dakikada seyxahat imkânı
sağlayan Marmaray’da, bir seferde
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bin 637 kişi taşıyabilen 5 vagondan
oluşan setlerle günde karşılıklı 336
sefer yapıldığına işaret eden Turhan,
yoğun günlerde taşınan yolcu sayısının 220 bine ulaştığını, Marmaray’ın
sadece İstanbul’un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevrenin korunmasına
ve trafik kazalarının azaltılmasına da
büyük katkı sağladığını dile getirdi.

“2018’DE MARMARAY’DA 68 MİLYON
KİŞİ TAŞINDI”

Resmi tatil günlerinde 10 dakika olan
sefer aralıklarının Eylül 2018’den itibaren 13.00-19.00 saatlerinde 32
tren ilavesi yapılarak 7 dakikaya düşürüldüğünü anlatan Turhan, “Geçen yıl
Marmaray’ı kullanan 68 milyon yolcunun 32 milyonu Asya’dan Avrupa’ya,

HABER

“Gebze-Halkalı hattının
tamamlanmasıyla
Marmaray’da günde
1 milyon 200 bin yolcu
taşınacak.”
han, şöyle konuştu: “Marmaray sayesinde vatandaşlarımız raylı sistemle
ulaşımı tercih etmeye başlamış, kara
yolundan önemli oranda araç çekilmiş,
trafik sıkışıklığı azalmış ve 281 bin ton
zehirli gazın çevreye salımı önlenerek
İstanbul’un havasının, suyunun ve toprağının korunmasına önemli katkı sağlanmıştır.”
“MARMARAY BUGÜNE KADAR 310 YOLCUYA HİZMET VERDİ”

Marmaray’ı tercih edenlerin diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre zamandan ortalama bir saat tasarruf ettiğine
dikkati çeken Turhan, yaklaşık 310 milyon yolcunun, toplam tasarrufunun 310
milyon saati bulduğunu dile getirdi.
“MARMARAY YHT VE YÜK TAŞIMACILIĞINA
DA HİZMET VERECEK”

Turhan, Gebze-Halkalı Demir Yolu
güzergâhının 3 hat olarak inşa edildiğini
belirterek, şunları kaydetti: “İki hat üzerinde Marmaray ile bütünleşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacak. Üçüncü
hat üzerindeyse yüksek hızlı tren ve
yük treni işletilecek. Dolayısıyla Marmaray, sadece şehir içi toplu ulaşım için
değil, ana hat yolcu taşımacılığı, lojistik sektörü ve uluslararası demiryolu
koridoru için de ufuk açan bir projedir.
‘Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık
Güzergâhının önemli ayağını oluşturan
ve 30 Ekim 2017’de işletmeye alınan
Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu’ndan Pekin
ile Londra’ya kesintisiz demir yolu taşımacılığı yapılabilecek.”

“29 Ekim 2013’te hizmete giren
Marmaray ile bugüne kadar 310
milyon kişi yolculuk yaptı.”

Üsküdar, Sirkeci ve Kazlıçeşme istasyonları izledi.” diye konuştu.

36 milyonu Avrupa’dan Asya’ya
seyahat ederken, en yoğun istasyonlar yüzde 29 yolcu oranıyla Yenikapı
oldu. Burayı sırasıyla Ayrılık Çeşmesi,

Marmaray’ı her geçen yıl daha fazla
vatandaşın tercih ettiğini ve 2017’ye
göre 2018’de yolcu sayısında yüzde
7,5’lik artış gerçekleştiğini belirten Tur-

“MARMARAY İSTANBUL’UN HAVASINI SUYUNU TOPRAĞINI KORUYOR”

“MARMARAY GEBZE-HALKALI ARASINDA
HİZMETE GİRDİĞİNDE GÜNDE 1 MİLYON
200 BİN YOLCU TAŞIYACAK”

Marmaray’ın Gebze-Halkalı hattının
tamamlanmasıyla günde 1 milyon 200
bin yolcunun taşınacağını dile getiren
Turhan, kıtaları kavuşturan bu projenin İstanbul’un dünya şehri kimliğine de
büyük katkı sağlayacağını bildirdi.
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ANTALYA
İLE İZMİR
HIZLI
TRENLE
BAĞLANIYOR
“ANTALYA’YI YAKIN GELECEKTE
İZMİR’E OTOYOLLA VE HIZLI
TRENLE BAĞLAMAYI DA
PLANLIYORUZ. BUNUNLA
İLGİLİ PROJE ÇALIŞMALARIMIZ
DEVAM EDİYOR.”

U

laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Antalya’nın
çevresindeki komşu illerle bağlantılı
yollarda da çalışmalar yaptıklarını dile
getirerek, Akdeniz sahil yolu Mersin,
Fethiye-Muğla istikametinde bölünmüş
yol, Antalya’yı Anadolu’ya iç kesimlere
bağlayan güzergâhlarda da iyileştirme
çalışmaları yaptıklarını belirtti.
Alanya ilçesi çevre yolunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Turhan, Afyonkarahisar, Burdur, Konya istikametlerinde de yol standartlarını iyileştirme,
seyahat sürelerini kısaltma çabalarının
sürdüğünü kaydetti.
Turhan, Gazipaşa Balıkçı Barınağı, Yat
Limanı, Demre Yat Limanı’ndaki çalışmaların da devam ettiğini bildirerek, bu çalışmaların da bu yıl içerisinde tamamlanarak, hizmete açılacağını ve Antalya’nın
16 bağlantı noktası ŞUBAT 2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit TURHAN

turizmine kazandırılacağı bilgisini verdi.
“Antalya’ya bugüne kadar yaptığımız
yatırımların tutarı 11 milyar liraya yaklaştı. Bunun bir milyarlık kısmı yapişlet-devret yöntemiyle yapıldı.” diyen
Turhan, Antalya Havalimanı, Gazipaşa
Havalimanı terminallerinin yap-işletdevret modeli ile işletildiğini söyledi.

Yatırımların devam edeceğine vurgu
yapan Turhan, “Antalya’yı yakın gelecekte İzmir’e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz. Bununla
ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor.
Onları da önümüzdeki dönemde yatırım
programına alarak yapım çalışmalarına
başlayacağız.” ifadelerini kullandı.
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SAĞLIKTA TERAPİST
ROBOT DÖNEMİ
TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİYLE ARTIK REHABİLİTASYONU DA
ROBOTLAR VASITASIYLA YAPARAK DAHA İYİ SONUÇLAR
ALMAK MÜMKÜN. SAĞLIK ALANINDA GELİŞEN ROBOTİK
TEKNOLOJİLER SAYESİNDE NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
TEDAVİSİNDE GELENEKSEL TEDAVİYE KIYASLA İYİLEŞME ŞANSI
GİDEREK ARTIYOR.
MUHABİR: CEMRE DİLEK
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ir süre önce ütopik gelen, bilim-kurgu filmlerinde ancak görülebilen tedavi yaklaşımları, gelişen teknolojinin tıpla yaptığı işbirliği
sayesinde gerçeğe dönüşüyor. Cerrahi tedavide robotik sistemlerin
kullanılmasının ardından, bu teknoloji fizik tedavi ve rehabilitasyonda
da hastaların yardımına koşuyor. Günümüzde nörolojik rahatsızlıklar
başta olmak üzere geçirdiği hastalık nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşayan hastalar, cerrahi veya medikal tedavinin ardından alınan robotik
rehabilitasyon uygulamaları ile geçmiş yaşantılarında olduğu gibi
hayatlarını sürdürebiliyor.
Fiziksel kazalar ya da nörolojik hastalıklar sonrası ortaya
çıkan beyin travması, inme, Parkinson veya başka bir nörolojik hastalık sonrası beyindeki nöronların hasar görmesi,
bireyin günlük yaşantısını olumsuz etkileyen motor bozukluklara neden oluyor. Bu bozuklukların tedavisinde kullanılan
rehabilitasyon uygulamaları ve teknolojik yöntemler sayesinde eskiye oranla başarı şansı giderek artıyor.

2000’li yıllardan sonra daha
da hızlanan fizik tedavi ve
rehabilitasyon uygulamaları
kapsamında inme, felç,
beyin hasarı, tümör sonrası
ameliyatlar, Parkinson, omurilik
hasarı gibi durumlarda yürüme
robotu, el-kol
robotu veya
erken dönemde
hareket için
robotik yatak
gibi teknolojiler
devreye girdi.
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MS hastalığı, Parkinson ve ortopedik nedenlerle yürümesinde
veya elini kullanmasında herhangi bir problemi olan ya da bir
kaza, bir travma, bir ameliyat sonrası komplikasyon nedeniyle
ayak ya da ellerini kullanamayanlarda da aynı şekilde robotik
rehabilitasyon başarıyla kullanılıyor.
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Rehabilitasyon; herhangi bir nedenle fonksiyonlarını tamamen veya bir kısmını yitirmiş olan bir insana bu fonksiyonları tekrar kazandırma çabası... Hastalara, fizyoterapistler
tarafından egzersizler ve birtakım hareketlerle, kaybedilmiş fonksiyonları yeniden kazandırılmaya çalışılıyor.
Rehabilitasyon kavramının ortaya çıkması, 1900’lü yıllarda
savaşla birlikte yaralanmaların sık görüldüğü dönemlere
denk geliyor. Sonrasında yaşlı nüfus ve çeşitli rahatsızlıkların tedavisi için kullanılıyor. Bu noktada tedavi kapsamına ağrı, fonksiyonel özgürlük, kırık ve cerrahisiz hastalıklar
da ekleniyor. O günlerde el ve kol gücüyle uygulansa da
aradan geçen zaman ve teknolojinin ilerlemesi sonucu
iyileştirme sürecini hızlandıran yeni uygulamalara başlanıyor. 2000’li yıllardan sonra daha da hızlanan fizik tedavi ve
rehabilitasyon uygulamaları kapsamında özellikle nörolojik rehabilitasyon alanında inme, felç, beyin hasarı, tümör
sonrası ameliyatlar, Parkinson, omurilik hasarı gibi durumlarda yürüme robotu, el-kol robotu veya erken dönemde
hareket için robotik yatak gibi teknolojiler devreye giriyor.
ROBOTİK REHABİLİTASYONLA HASTALAR BAĞIMSIZ HALE GELİYOR
Nörolojik rehabilitasyon çeşitli nörolojik rahatsızlıklara sahip
olan yetişkinlere ve çocuklara tedavi imkanı sunan tekniklere deniyor. Nörolojik rehabilitasyon teknikleriyle tedavi
edilebilen rahatsızlıklar arasında; inme, MS, ALS, Serebral
Felç, Guillain Barre Sendromu, Kas Distrofisi ve Parkinson
yer alıyor. Robotik rehabilitasyonun uygulanmasında felç
birinci sırada. Bunun dışında omurilikte yarı ya da tam kesilme sonucunda ortaya çıkan her iki bacağın kullanılamadığı
omurilik felçli hastalara da robotik rehabilitasyon uygulanıyor. Bunun dışında SP (Serebral Palsi) yani beyin felçli spastik çocuklar da bu tedavilerden faydalanıyorlar. Öte yandan
MS hastalığı, Parkinson ve ortopedik nedenlerle yürümesinde veya elini kullanmasında herhangi bir problemi olan ya
da bir kaza, bir travma, bir ameliyat sonrası komplikasyon
nedeniyle ayak ya da ellerini kullanamayanlarda da aynı
şekilde robotik rehabilitasyon başarıyla kullanılıyor.
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ğanoğlu, “Bazı yeni teknolojilerin hala normalde avantajlardan daha ağır basan birkaç sorunu olduğunu bilmek gerekir,
özellikle maliyet anlamında ve hasta seçiminde hem avantaj
hem de dezavantajların göz önünde bulundurulmasında
fayda vardır.” diyor.
ROBOTİK REHABİLİTASYON HASTAYA NE GİBİ AVANTAJLAR
SAĞLIYOR?
Örneğin; beyin kanamasına bağlı inme, felç hastalığı var
ya da hasta beyin hasarı, beyin tümörü ameliyatı oldu
ama tümörün çıkartılmasından dolayı kol-bacak koordinasyonu ya da kas gücü zafiyeti ortaya çıktı. Bu hastalara
üç-yedi gün arasında yoğun medikal tedavi uygulanıyor.
Aynı anda hastalara odalarında bazı egzersizler yaptırılıyor. Durumun stabil hale gelmesiyle de robotik yatak
tedavisine başlanıyor. Burada öncelik, hastanın dik dur-

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Yıldız
Erdoğanoğlu, gelişen teknoloji sayesinde fizyoterapistlerin işinin kolaylaştığına dikkat çekiyor:
“Günümüzde hızlı ve durmaksızın gelişen teknoloji
kullanımı gerek evde gerek sosyal hayatımızda
bize kolaylıklar sunarken, fizyoterapistler ve hastalar için de hem gelişmiş ve etkili tedavi yöntemleri hem de müdahale etkisini değerlendirebilecek
yeni imkânlar sunuyor. Hastalara uygulanan bu yeni
teknolojilerle, tedavi değişken ve verimli bir şekilde
planlanırken, hastalara yüksek motivasyon sağlamak
açısından da birçok seçenek sağlanabiliyor.”
Bu teknolojik yöntemlerin, hastaların yürümesine destek
verirken; omuz, dirsek, el bileği ve elin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olduğunu ve günlük yaşamda hastaları
daha hızlı bağımsız hale getirebildiğini ifade eden Yıldız Erdo-
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NÖROLOJİ TERAPİSTLERİNİN KULLANDIĞI YÖNTEM VE
TERAPİ TEKNİKLERİ
Felç rehabilitasyonu: Felç beyin ya da omurilik hasarı nedeniyle vücudun tamamında ya da sadece belirli bir kısmında
görülen hareket ve his kaybıdır. Felç rehabilitasyonu ile öncelikle hastanın günlük aktivitelerini yerine getirebilmesi hedeflenir. Örneğin beslenme ve yıkanma gibi zorunlu ihtiyaçların
yeniden hasta tarafından giderilebilmesi için çalışılır. Fizik
tedavi ve rehabilitasyon ile vücudun bazı işlevlerinin geri
kazandırılması ve hastanın kendini daha iyi hissetmesi sağlanır. Felç terapisinde hasta yakınlarının da bilinçlendirilmesi çok
önemlidir. Hastanın terapi sürecine evde uygulanması gereken egzersiz ve terapi süresince destek vermesi gerekir.
İnme rehabilitasyonu: Kafa bölgesine alınan darbe, ani üzüntü,
sinir hastalıkları ve beyin damarları ile ilgili rahatsızlıklar inme
sebepleri arasındadır. İnme genellikle vücudun tek tarafında
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ması ve yürümesi. Yapılan bu iki uygulamanın nedenlerinden biri erken mobilizasyon, diğeri de beynin o organları
unutmasını engellemek. Buna “öğrenilmiş kullanmama”
deniliyor. Kendi haline bırakıldığında, hasta bu hareketleri
yapamadıkça denemekten vazgeçiyor. Vücut da kullanamadığını görünce öğrenilmiş kullanmama durumu ortaya
çıkıyor. Robotik rehabilitasyon teknolojileri hızlı ve doğru
biçimde hastaların hareketlerini tekrar kazanmasını sağlar. Hareketlerin fizyolojik patenlere uygun, tekrarlayıcı bir
şekilde robot yardımı ile yapılması, beyin ve omurilikteki
hareketin yeniden ve doğru olarak öğrenilmesini sağlar.
Beyinde ise eski yanlış kanının aksine rezervde olan kök
hücreler, iyi öğrenerek kaybedilmiş fonksiyonu tekrar
sağlama sürecine adaptasyona yardımcı olur. Burada
robotik sistemdeki sensörler ve hastanın eğlenceli bir
şekilde adapte olmasını sağlayan sanal gerçeklik uygulamaları ile tedavideki motivasyon yüksek tutulur.

Robotik rehabilitasyon teknolojileri
hızlı ve doğru biçimde hastaların
hareketlerini tekrar kazanmasını sağlar.
Hareketlerin fizyolojik patenlere uygun,
tekrarlayıcı bir şekilde robot yardımı
ile yapılması, beyin ve omurilikteki
hareketin yeniden ve doğru olarak
öğrenilmesine olanak tanır.
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Enfeksiyonlar, toksinler, ilaçlar,
kanserler, beslenme yetersizlikleri ve
diğer bozukluklar birçok periferik sinirin
arızalanmasına neden olabilir. Ayaklar,
eller, kollar, bacaklar ve gövdede his ve
güç kaybına neden olabilir.

maktadır. Hastada eklem kısıtlığı, bası yarası ve damar iltihabı, tansiyon düşüklüğü gibi çeşitli sağlık sorunlarının gelişmesini engeller.
Uzay Yürüyüşü: Bu sistem ilk olarak NASA tarafından, uzaydan gelen astronotların yerçekimine uyumu ve yürüme
eğitimleri için geliştirilmiştir. Yerçekimsiz ortamda egzersiz
yapmayı sağlayan ileri teknoloji bir cihazdır. Cihaz yüzde
80’e varan yerçekimsiz ortam oluşturarak felç, spor yaralanması, kireçlenme, obezite gibi nedenlerden yürüyemeyen
hastaların yürüyebilmesini hatta koşabilmesini sağlamaktadır. Diz, kalça ve ayak bileği kireçlenmesi, spor yaralanması,
ameliyat sonrası rehabilitasyon, yaşlılığa bağlı yürüme problemleri yaşayan hastalarda oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Menisküs ve ön çapraz bağ ameliyatları sonrasında
hastanın bacağa yük vermesinin kademeli arttırılması döneminde yürüme ve koşma egzersizine olanak sağlayarak kas
erimesi gelişmesini önler. Özellikle beyin ve omurilik felci,
parkinson gibi nörolojik hastalarda bu cihaz yardımıyla yürüme tekrar sağlanarak, beynin yürümeyi tekrar öğrenmesi,
beyin fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesi ve yürümenin
otomatikleşmesine yardımcı olunmaktadır.
İzokinetik Egzersiz-Test Sistemi (Cybex): Hastada istenilen
eklemde kas kasılma gücü ve dayanıklılığını ölçmek ve buna
özel programlarla geliştirmek için kullanılan cihazlardır. Hastanın
sorunlu eklemindeki kas gücünün ve dayanıklılığının ölçülerek
özel egzersiz programları ile bilgisayar destekli olarak tedavi
edilmesini sağlar. Uzamış eklem kas problemlerinde ilgili eklem
kaslarının gücü ve dayanıklılığı mutlaka ölçülmeli ve buna göre
bir fizik tedavi programı belirlenmelidir.

KAPAK

oluşur. Sağ ya da sol tarafta görülürken nadiren iki tarafta
birden görülür. Hastanın mümkün olduğunca hareket kabiliyetini yeniden kazanması hedeflenir. İnme rehabilitasyonu
sadece hareket kazandırmayı hedeflemez, aynı zamanda
konuşma, yutkunma ve bağırsak terapisi de uygulanır.
Omurilik rehabilitasyonu: Omurilikte meydana gelen hastalıkların tedavisinde uygulanan yöntemlerdir. Omuriliğin
herhangi bir nedenden dolayı işlevini kaybetmesi ya da
işlevini tam olarak yerine getirememesi gibi sorunlarda hastaya omurilik rehabilitasyonu uygulanır ve hastanın yeniden
hareket kabiliyetini kazanması hedeflenir.
Yüz felci rehabilitasyonu: Çeşitli nedenlerle yüzün sağ ya da
sol tarafında his ve hareket kaybı olabilir. Yüz felci gündelik
hayatı kısıtlamasa da kişinin sosyal ilişkilerini ve psikolojisini
olumsuz yönde etkileyebilir. Yüz felci rehabilitasyonunda yüze
soğuk ve sıcak uygulanabilir, profesyonel masaj uygulamaları
ile yüzdeki his ve hareket kaybı geri getirilmeye çalışılır.
Parkinson rehabilitasyonu: Parkinson hastalığı, sinir sisteminde ilerleyen bir hareket bozukluğu olup hareketi etkiler.
Hareketlerde titreme, yavaşlama ve zorluğa neden olur.
Buna yutkunma rahatsızlıkları da dâhildir. Parkinson rahatsızlığında beyin, vücudun ihtiyacı olan dopamini yeterince
salgılamaz. Dopamin eksikliği vücudun hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına ve yavaşlamasına yol açar. Özellikle ileri
yaşlarda görülen bu rahatsızlığın sebebi tam olarak tespit
edilememiştir. Parkinson rehabilitasyonu ile el ve ayaklardaki
titremeler azaltılmaya, hareket kabiliyeti artırılmaya, duruş
ve yürüyüş bozuklukları giderilmeye, eğer varsa yutkunma
problemleri giderilmeye çalışılır.
Polinöropati rehabilitasyonu: Polinöropati, birçok periferik
sinirin vücut boyunca eşzamanlı olarak arızalanmasıdır. Enfeksiyonlar, toksinler, ilaçlar, kanserler, beslenme
yetersizlikleri ve diğer bozukluklar birçok periferik sinirin
arızalanmasına neden olabilir. Ayaklar, eller, kollar, bacaklar
ve gövdede his ve güç kaybına neden olabilir. Polinörapati
rehabilitasyonu ile hastanın his ve güç kaybının giderilmesi
ve hareket kabiliyetinin geri getirilmesi hedeflenir.

Uzay Yürüyüşü, beyin ve omurilik felci,
parkinson gibi nörolojik hastalarda bu cihaz
yardımıyla yürüme tekrar sağlanarak,
beynin yürümeyi tekrar öğrenmesi, beyin
fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesi ve
yürümenin otomatikleşmesine yardımcı
olunmaktadır.

ROBOTİK REHABİLİTASYONDA KULLANILAN TEKNOLOJİLER
Robotik Yürüme Rehabilitasyonu: Yürüme yeteneğini kısmen
veya tamamen kaybetmiş hastalarda tekrar yürüme yeteneğinin kazanılmasına yardımcı olan dünyadaki en gelişmiş
robotik yürüme sistemi kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik ile entegre edilmiş fizyolojik yürümenin yeniden
öğrenilmesini veya düzeltilmesini sağlayan bir sistemdir.
Robotik El- Kol Rehabilitasyonu: Rehabilitasyonun erken
döneminden itibaren el ve kolun hareket bozukluklarında kullanılabilen robotik rehabilitasyon cihazıdır.
Tekrarlayıcı ve doğru hareketin yapılması ve beyinde
fonksiyonların yeniden öğrenilmesine katkıda bulunur. Sanal gerçeklikle entegre bir şekilde rehabilitasyonu oyunlar ile eğlenceli bir hale getirir.
Erken Ayağa Kaldırma ve Yürütme Robotu: Hareket edemeyen
ve yatağa bağımlı hastalarda erken dönemlerde yoğun tedavi
olanağı sağlayan robotik yatak sistemidir. Hastanın erken
dönemde ayağa kalkması ve yürümesine büyük katkı sağla-
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GÜNCEL

CV’LER
DİJİTALLEŞİYOR
ARTIK ELİNİZDE BULUNAN CV’Yİ İLGİ YERE İLETMEK ÇOK İŞE
YARAMIYOR. CV’LER DİJİTALLEŞİRKEN; VİDEOLU MÜLAKAT, YAPAY ZEKÂ,
SANAL GERÇEKLİK DİJİTAL ÇAĞIN İŞE ALIM TEKNİKLERİNİ BELİRLİYOR.
MUHABİR: CEMRE DİLEK

İ

şe alımlar, insan kaynakları departmanların en fazla önem
verdiği süreçlerden biri. Doğru işe doğru eleman bulmak
isteyen insan kaynakları da artık teknolojiyle birlikte dönüşüyor.
CV’ler dijitalleşirken; videolu mülakat, yapay zekâ, sanal gerçeklik
dijital çağın işe alım tekniklerini belirliyor. Sosyal medya ise bütün
sektörlerde olduğu gibi insan kaynakları alanında da büyük role
sahip. İşverenler günümüzde en iyi adayları bulmak için sosyal
medyaya başvurmaktan geri durmadığı gibi, adayları profesyonel
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sosyal ağlardaki varlıkları üzerinden de değerlendiriyor. İşte geleceğin insan kaynaklarını şekillendirecek dijital işe alım teknikleri.
TEK YÖNLÜ MÜLAKAT
İşe alım uzmanları adaylara göndermek için yazılı, sesli veya görüntülü
görüşme şablonları oluşturur. Adaylara bir dakika ya da daha az bir süre
verir. Aday zamanını ve mekanını kendi belirler. İşverenler daha sonra
daha kaliteli adayları belirlemek için aday yanıtları gözden geçirirler.

İnsan kaynakları yönetici ya da işe alım uzmanları, adayları canlı
video röportajına davet eder. Zamanı kendileri belirler. Adayın yer
seçim tercihi kendisine aittir. İşe alım uzmanı sorularını hazırlar. Bu
mülakatla adayın kişilik özellikleri, beceri ve kültürel uyumu öğrenilmeye çalışılır. Kurumsallaşmış şirketlerin büyük bir çoğunluğu video
görüşmelerini kullanırlar. Canlı video röportajlarına, her iki taraf için
de seyahat masraflarını ve zaman kayıpları azalttığı için aday ya da
firma yetkilileri her yerden bağlanabilir.
YAPAY ZEKÂ
Yapay zekânın hayatımızdaki gücü ve anlamı her geçen gün daha
somutlaşmakta, insan kaynakları açısından ana akım bir teknolojiye
dönüşmesi uzak görünmüyor. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi, işe
başvuran adaylarla ilgili gerçek zamanlı veri yığınlarını sürekli alarak,
öğrenerek ve analiz ederek insan kaynakları çalışanlarının önemli
bir yardımcısına dönüşebilir. Kendini tekrarlayan rutin işleri otomatikleştirmesi açısından da yapay zeka vazgeçilmez. Chatbot’lar ise
özellikle mülakat süreçlerinin gözde çalışanları olarak benimsenecek
gibi görünüyor. Yapay zekânın insan kaynaklarına bir diğer katkısı
da, içerik üretiminde ortaya çıkıyor. E-postalara yanıt vermek, iş
ilanı metinleri yazmak gibi görevlerde yapay zekâ gün geçtikçe daha
becerikli hale geleceğe benziyor.
SANAL GERÇEKLİK
Sanal gerçeklik de dijital çağda işe alımları dönüştüren en önemli
teknolojilerden bir diğeri olacak. Adayların eskiye kıyasla çok daha
“değerli” olduğu bazı iş kollarında, mülakatlarda odaklı bir iletişimi
destekleyebilir. İşverenler bu teknoloji sayesinde adaylara ofislerinde sanal olarak gezinme olanağı verebilir, bu ofis okyanus aşırı bir
ülkede olsa bile! Adaylara inanılmaz derecede detaylı ve holografik
bir deneyim yaşatabilecek bir ürün olan Microsoft’un HoloLens’i,
insan kaynaklarına için uygun bir örnek.
VERİ
Verinin değeri artık herkes tarafından biliniyor. Verinin
efektif kullanımı, çalışanların performansını olduğu kadar
yeni adayların işe uygunluğunu anlamak açısından da
yarar sağlıyor. Verinin işe alımlar açısından önemini gösteren bir örnek olarak Google’ın yaptıklarına
bakabiliriz. Teknoloji devi firma, geriye dönük bir araştırmayla binlerce eski mülakattan elde edilen veriyi
analiz etti ve kendi işe alım süreçlerini buna göre elden
geçirdi. Güçlü bir Google çalışan adayının özellikleri
belirlenirken, yeni tasarım bu özelliklere en uygun
adaylar tedarik edilecek şekilde yapıldı. Verinin etkin
kullanımıyla adayların verileri çok daha akıllıca
kullanılabilecek, istihdam süresi, istihdam ücreti gibi metrikler de işin içine girecek.
MOBİL
Verinin yükselişiyle birlikte mobilin çok önemli
bir işe alım aracı haline gelmesi sürpriz olmayacaktır. Öte yandan, hem verinin çekilebildiği
bir kaynak hem de iş başvurularının favori

kanalı olmasına rağmen mobil, günümüzde yeteri kadar işveren tarafından değerlendirilmiyor. LinkedIn’in paylaştığı verilere göre, işverenlerin sadece yüzde 13’ü mobil işe alım teknolojileri için yatırım yapıyor.
Mobilin insan kaynakları açısından önemi henüz tamamen anlaşılabilmiş değil. Oysaki iş olanaklarına bakmak isteyen aktif adayların yüzde
72’si şirketlerin web sitelerini mobilden görüntülüyor ve adayların
yüzde 45’i mobil bir aygıttan iş başvurusu yapıyor. Bu rakamlar, insan
kaynakları süreçlerinin daha mobil uyumlu hale getirilmesi gerektiğini,
mobilin hala gelişime ihtiyaç duyan bir alan olduğunu gösteriyor.

GÜNCEL

CANLI VİDEO

OYUNLAŞTIRMA
İşe alım süreçlerinde psikometrik testler standart bir uygulama.
Ancak dijital çağda olduğumuza göre, adaylar tarafından pek de
sevilmeyen bu testleri cazip hale getirmek oyunlaştırma ile mümkün
oluyor. Elbette sadece psikometrik testler için değil, iş başvurusunun
ve mülakatın farklı aşamaları için de oyunlaştırma teknolojinin bize
sunduğu nimetlerden. Adaylar oyun oynayarak hem rekabet ediyor
hem yeteneklerini ve karakterlerini ortaya koyma şansı elde ediyor
hem de eğleniyor. Oyunlaştırma sayesinde spesifik bir iş kriterini
karşılayacak adaylara ulaşmak, başka bir deyişle hedefleme yapmak
da mümkün oluyor. Marriott Hotel zinciri ve Fransız posta şirketi
Formapost, oyunlaştırmayı, iş ortamının simülasyonu için kullanan iki
marka. Türkiye’de ise Yapı Kredi Bankası, bilişim teknolojileri alanındaki
işe alım sürecini Yapı Kredi Challenge ile oyunlaştırdı.
SOSYAL MEDYA
Sosyal medya bütün sektörlerde olduğu gibi insan kaynakları
alanında da büyük role sahip. İşverenler günümüzde en iyi adayları bulmak için sosyal medyaya başvurmaktan geri durmadığı
gibi, adayları profesyonel sosyal ağlardaki varlıkları üzerinden de
değerlendiriyor. Sosyal medya ayrıca yeteneğin de test edilebildiği
bir alan. Sosyal platformların başını çeken Twitter, kişilerin az kelimeyle çok şey anlattığı alanlardan biri. Etkisi oldukça büyük.
Twitter İngiltere, Londra merkezinde beş kişiye özel
bir iş deneyimi fırsatı sunacağını ve bu pozisyona
başvuruyu sadece Twitter üzerinden tek
bir tweet ile kabul ettiğini açıklamıştı. Başarılı adaylara
Twitter İngiltere’deki
çeşitli departmanları
kapsayan bir gün
geçirme olanağı
sundu.
Ayrıca Jobs (#işler)
etiketi, geçen yıl
İngiltere’deki en popüler hashtag’lerinden
biri olurken Ağustos
2017’den bu yana 3,3 milyon kez kullanılmış. Ankete
katılanların yüzde 44’ü,
CV yazmaktan ziyade iş
başvurusunda bulunmak
için Twitter’ı kullanmaktan
yana olduğunu söylüyor.

ŞUBAT 2019 bağlantı noktası 27

YAŞAM

GENÇLER DİKKAT:
SOSYAL MEDYA ŞAKALARI
KALBİ ZORLUYOR
ÖZELLİKLE GENÇLERİN SON YILLARDA SOSYALLEŞMEK VE HEYECAN
OLSUN DİYE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİĞİ KORKU EVLERİ, SOSYAL MEDYA
ŞAKALARI CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR.
MUHABİR: CEMRE DİLEK

K

alp krizi günümüzde gençlerde daha sık görülmeye
başladı. Uzmanlar gizli kalp hastalıklarına dikkat çekerken uyarıyor: “Korku evleri, bilgisayar oyunları, futbol maçları,
sosyal medyada takipçi kazanmak için
yapılan şakalar, aşırı heyecana yol
açarak krizi tetikleyebilir!”
Zaman değişti, hastalıkların yaşı
da öyle… Beslenme alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız, şehir
hayatı kalbi yoruyor. Medical
Park Ankara Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi
Selçuk Özkan, gençlerde artık
daha sık görülen kalp krizlerine dikkat
çekerek, “Yaşlılarda olduğu gibi kol ve göğüs
ağrısı belirtileri de vermeyebilir.” uyarısında bulunuyor.
HEYECANDAN PIHTI ATABİLİYOR
Ülkemizde ölüme yol açan en önemli hastalıklardan biri
kalp krizidir. Hastaneye başvuru sebepleri arasında önde
gelen nedenlerdendir. Yaşlı bireylerde bu hastalığın ortaya çıkışı, bulguları ve seyri öngörülebilirken gençlerde durum
biraz karmaşıktır. Hasta ve tedavi eden doktor için yönetilmesi zor
bir süreçtir. Aile öyküsü, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam ve obezite
gençlerde kalp krizi riskini artıran önemli durumlardandır. Bunların
dışında tüm toplumda oldukça sık olarak görülebilen (yaklaşık %10) kalbin sağ ve sol bölmeleri arasında olabilen açıklıktan geçen bir pıhtı kalp
krizine yol açabilir. Aşırı sinirli kişilik durumu risk faktörlerinden biridir.
Stres ve heyecan gibi durumlarda da kalp damarlarımızda normalde
sorun yaratmayan önemsiz kolesterol birikimleri olan plaklar yırtılır ve
üstünde bir pıhtı oluşumuna yol açarak kalp krizine davetiye çıkarır.
BİLGİSAYAR BAŞINDA SAATLERCE OTURMAYIN!
Özellikle gençlerin son yıllarda sosyalleşmek ve heyecan olsun diye
büyük ilgi gösterdiği korku evleri, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Kaygı bozukluklarının yanı sıra ani heyecan, pıhtı atmasına neden olarak
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kalp krizi ile sonuçlanabilir. Aynı şekilde sosyal medyada daha çok takipçi
toplamak adına yapılan şakalar da riskli. Unutmayalım ki, karşımızdakinin
gizli bir kalp hastalığı olabilir. Eğlencenin sonu acı bir şekilde bitebilir.
Yapılan araştırmalar 4 saatten fazla bilgisayar karşısında oturmanın da kalp
krizi riskini tetiklediğini gösterdi.
Hatta ülkemizde de aralıksız bilgisayar oyunu
oynayan 14 yaşındaki
bir genç, kalp krizi
geçirerek hayatını kaybetmişti.
Saatlerce aynı
pozisyonda
durmak kan
dolaşımını bozar.
Bunun sonucunda da kriz, kapımızı
çalabilir.
BİRİ YANINIZDA KALP
KRİZİ GEÇİRİYORSA...
Kalp krizi belirtileri; sırt-göğüs ağrısı, nefes
darlığı, çarpıntı, mide bulantısı ve soğuk ter dökme olarak sıralanabilir. Peki, yanınızda biri kalp krizi geçiriyorsa neler yapmalısınız?
İlk yardım deneyiminiz yoksa kalp krizi geçiren birine müdahale etmeyin,
başka hastalara veya kendinize ait kalp ilaçlarını vermeyin. Hemen 112’yi
arayın, ambulans yardımı isteyerek hastayı en yakın tam donanımlı bir
hastaneye ulaştırın. Bu esnada, kalp krizi geçiren kişiyi uygun bir yere
yatırın. Ayaklarını kalp seviyesinin üzerine kaldırarak, kalbe daha çok kan
akışının olmasını sağlamaya çalışın. Üzerindeki sıkı kıyafetleri gevşetin.
Kalp krizinin kötü sonuçları, kaybedilen doku miktarıyla ilişkilidir. Hasar
ne kadar az olursa, oluşacak problemler o kadar az olacaktır. Ciddi bir
kriz yetmezlik ve ölüme yol açabilirken, defalarca geçirilen sınırlı krizler
hastanın hayatını etkilemeyebilir. Bu yüzden hastayı ne kadar çabuk
hastaneye yetiştirseniz, hayatını kurtarma şansınız o kadar çok artar.

YAŞAM

4 saatten fazla
bilgisayar karşısında
oturmanın da kalp krizi
riskini tetikliyor. Saatlerce
aynı pozisyonda durmak
kan dolaşımını bozar.
Bunun sonucunda da kriz,
kapımızı çalabilir.
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E-TİCARET

YOĞUN KAR
YAĞDI, ALIŞVERİŞİ
ONLINE YAPTIK

TÜRKİYE’DE OCAK AYININ İLK HAFTASINDA BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE
ONLINE ALIŞVERİŞTE EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN İLLER HATAY, GAZİANTEP,
ESKİŞEHİR, İSTANBUL, BALIKESİR, İZMİR, ANKARA VE MANİSA OLDU.

K

ar yağışının yurt genelinde etkili olmasıyla birlikte online alışverişte büyük bir artış yaşandı. E-ticaret siteleri,
Ocak ayının ilk haftasında satışlarda gerçekleşen artış rakamlarını değerlendirdi. Buna göre, ısıtıcı, battaniye, mont, bot,
termal iç giyim ve lastik ile lastik bakım ürünlerinin satışında
büyük artış yaşanırken, online satış oranlarındaki artışın en
çok olduğu iller sırasıyla Hatay, Gaziantep, Eskişehir, İstanbul,
Balıkesir, İzmir, Ankara ve Manisa oldu.
Ülke genelinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte kapanan yollar
ve okullar nedeniyle evde vakit geçirenler online alışverişe yöneldi.
E-ticaret sitesi n11.com, online alışverişte ocak ayının ilk haftasında
en çok artış yaşanan ürün ve illeri araştırdı. Türkiye’de ocak ayının
ilk haftasında bir önceki haftaya göre online alışverişte en çok artış
gösteren iller Hatay, Gaziantep, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, İzmir,
Ankara ve Manisa oldu.

illeri olan Muğla ve Antalya takip etti. Termal iç giyim satışlarında en
yüksek artış yaşanan diğer iller ise sırasıyla Konya, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, İstanbul, Ankara ve Bursa oldu.
ADANALILAR BATTANİYE/YORGAN ALDI
Sıcak iklim koşullarıyla ünlü Adana ve
Diyarbakır gibi Türkiye’nin güneyinde
yer alan iller ise battaniye ve yorgan
ürünlerine rağbet gösterdi. Verilere
göre, 2019 yılının ilk haftasında battaniye ve yorganda en çok artış 4
kat fazla satışla Adana’da yaşanırken, onu iki katına çıkan satışlarla
Diyarbakır takip etti. Kış aylarının soğuklarından korunmak için yorgan
ve battaniye satışlarının arttığı diğer iller ise sırasıyla Bursa, Mersin,
Konya, Kocaeli, Sakarya, Muğla, Ankara ve İzmir oldu.

KAR BASTIRINCA EN ÇOK YALOVALILAR MONT ALDI
Soğuk havalarla birlikte mont, bot ve termal iç giyim ürünlerinin
satışlarında artış yaşandı. Soğuklar bastırınca en çok Yalovalılar
mont satın aldı. E-ticaret sitelerinde ocak ayının ilk haftası mont
satışlarında en çok artış 7 kat fazla satışla Yalova’da yaşandı.
Yalova’yı sırasıyla Akdeniz Bölgesi illerinden Mersin ve Hatay takip
etti. En çok mont alan diğer iller ise sırasıyla Muğla, İzmir, Ankara,
Bursa, Trabzon, İstanbul ve Kocaeli oldu.
ANTALYALILAR BOT ALIŞVERİŞİNDE LİDER OLDU
Kar ve buzlanmayla beraber okul ve işlerine gitmek isteyenlerin zor
anlar yaşadığı yol koşullarında kurtarıcı olan botların satışında da artış
görüldü. Yılın ilk haftasında bot alışverişinde ne çok artış olan il yüzde
61 oranıyla Antalya oldu. Antalya’yı sırasıyla Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul,
Gaziantep ve İzmir takip etti.
TERMAL GİYİME OSMANİYE RAĞBET GÖSTERDİ
Termal iç giyim ürünlerine en çok rağbet gösteren il ise satışlarda 5 kat
artış yaşanan Osmaniye oldu. Osmaniye’yi sırasıyla Ege ve Akdeniz

30 bağlantı noktası ŞUBAT 2019

LASTİK ZİNCİRİ VE ANTİFRİZ SATIŞLARI ARTTI
Aralığın son haftası itibarıyla lastik ve lastik bakım ürünleri alan ilk 10
iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Balıkesir
ve Konya, Eskişehir ve Antalya oldu. E-ticaret sitelerinde Otomotiv
kategorisinde son haftalarda kar yağışlarının da artmasıyla birlikte ne
çok lastik zinciri ve antifriz satışlarında artış görüldü. Otomobiller için

E-TİCARET

İNTERNET ALIŞVERİŞİMİZ 2018’DE %60 ARTTI
Hepsiburada, Türkiye’de 2018 yılı e-ticaret alışkanlık
ve eğilimlerini açıkladı. Trend Raporu adıyla her 6 altı
ayda bir yayınlanan raporda, Hepsiburada’dan alışveriş
yapan müşterilerin en çok tercih ettikleri ürünlerden,
en fazla arama yapılan kelimelere, yerli ve milli ürünlere
artan ilgiye ve il ile yaşa göre eğilimlere kadar birçok
bilgi paylaşılıyor. 35’ten fazla kategoride 18 milyonun üzerinde ürün çeşidiyle müşterilerinin hayatını
kolaylaştıran Hepsiburada’nın yayınladığı trend raporu
kapsamında; 2018 yılında gerçekleştirilen alışverişlerde,
geçen yıla göre %60’lık bir artış yaşandığı belirtiliyor.

Aralığın son haftası
itibarıyla lastik ve
lastik bakım ürünleri
alan ilk 10 iller sırasıyla
İstanbul, Ankara, Bursa,
Çanakkale, Kocaeli,
İzmir, Balıkesir ve
Konya, Eskişehir ve
Antalya oldu.
kışlık ürünlerin satışında en çok artış yaşanan iller Kırıkkale, Iğdır, Elazığ,
Çanakkale, Bitlis, Hatay, Karaman, Balıkesir, Batman ve Burdur oldu.
Verilere göre, kışlık otomobil ürünlerinin satışında Aralık ayında
önemli oranda artış görüldü. Bu kategoride Aralık ayının son haftasında, ilk haftaya göre satışlar yüzde 44 arttı. Aralık ayının ilk ve
son haftalarını karşılaştırıldığında Lastik Zinciri satıları yüzde 195
artarken Buz Kazıyıcı ürününün satışı yüzde 159 artış gösterdi.
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GÜVENLİK

VERİLERİNİ
YEDEKLEMEYENLER
FELAKETLERE DAVET
ÇIKARTIYOR
VERİ KURTARMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ SERAP GÜNAL,
VERİ KAYBININ HERKESİN YA DA HER ŞİRKETİN BAŞINA
GELEBİLECEK BİR DURUM OLDUĞUNU HATIRLATIRKEN OLASI
BİR SORUN ÖNCESİNDE YEDEKLEME YAPMANIN ÖNEMİNİ
VURGULUYOR.
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GÜVENLİK

kayıt ve depolama işlemlerinin modern,
organize ve günlük gerçekleştirilmesiyle
önlenebiliyor. Ancak şanslarına güvenmek yerine bir plan oluşturarak veri kaybı
ihtimaline karşı hazırlık yapan kullanıcılar
bir veri kaybı anında kendilerini rahat hissedebiliyor. Yedeklemede iki ana yöntem
olarak kullanıcıların karşısına harici disk ve
bulut tabanlı depolama çıkıyor.
HARİCİ DİSK
Verilerin bulunduğu ana medya dışında
bir harici diske kaydedilmesi büyük önem
taşıyor. Çok ucuz olmamalarına rağmen büyük oranlarda veri depolamaları
nedeniyle hala tercih edilen harici diskler
dışında basit bir USB disk de ilk aşamada
çözüm sağlayabiliyor.
BULUT TABANLI DEPOLAMA
Son yıllarda oldukça popüler olan, Google
Drive, Dropbox, iCloud ya da Microsoft
OneDrive gibi bulut tabanlı çevrimiçi depolama servisleri, etkili ve kullanımı kolay bir
hizmet sunuyor. Kullanıcıların veya şirketlerin harici disk dışında bulut depolama
servislerinde de yedek bulundurması, çift
katmanlı koruma sağlasa da bu servislerden faydalanırken hatalara karşı yenilmez
oldukları yanılgısının bir kenara bırakılması
gerektiği hatırlatılıyor.
“VERİLERİNİZİ 3 FARKLI MEDYADA TUTUN”

Y

eterli önlem alınmaması yüzünden veri kayıpları oldukça sık
yaşanmaya devam ediyor. Verilerinin
daima güvende kalacağı düşüncesiyle
önlem almayan kullanıcılar, veri kayıplarına hazırlıksız yakalanarak şok yaşıyor. Güncel bir araştırma, veri kayıplarının %29’unun kazayla gerçekleştiğini gösteriyor. Her kullanıcının diske
kahve dökmek, bir dosyayı yanlışlıkla
silmek, bilgisayarı çaldırmak ya da
tuvalete telefon düşürmek gibi basit
hatalara bile er ya da geç düşeceğini
dile getiren Veri Kurtarma Hizmetleri
Genel Müdürü Serap Günal, “Bu felaket benim başıma gelmez.” yanılgısına
kapılmak yerine birkaç depolama
aygıtında yedekleme yaparak çok
ciddi veri kayıplarından bile korunabileceğinin altını çiziyor.

HER 4 KULLANICIDAN SADECE 1’İ VERİLERİNİ YEDEKLİYOR
Günümüzde kazayla yanlış dosyayı silip geri
dönüşüm kutusunu da temizlemiş olmak,
dosya isimlerini değiştirerek dosyaların üzerine yazmak gibi basit sebeplerden dolayı
bile pek çok veri kaybı vakası yaşanabiliyor.
Yeni bir araştırma, insan hatalarının dışında
teknik sorunlar, kötü niyetli yazılımlar ya da
virüsler gibi pek çok sebepten kaynaklanabilen veri kaybı vakalarına karşın her 4 kişiden sadece 1’inin düzenli olarak yedekleme
yaptığını gösteriyor. Aynı araştırma, kullanıcıların %30’unun şimdiye kadar hiçbir zaman
yedek almadığını da ortaya çıkartıyor.
VERİLERİN YEDEĞİNİ ALMAK, VERİ KAYBINA KARŞI RAHATLATIYOR
Veri kayıpları ile ilgili en kötü senaryolar
bile veriler üzerinde yapılan değişiklik,

İki yedeğin bulundurulmasının en doğru
replikasyon sayısı olduğunu dile getiren
Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü
Serap Günal, verilerin ana medya dışında iki cihazda daha yedeklenerek veri
kaybına karşı üç bağımsız veri tabanı
yaratılmasını öneriyor. Böylece ana disk
çalışmaz hale geldiğinde ihtiyaç duyulacak yenileme sürecinde kullanıcıların elinde hala iki kopyanın bulunacağını belirten
Günal, üç diskin aynı anda işlevsiz hale
gelme ihtimali de oldukça düşük olacağından, bu kopyaların yardımıyla verilerin yeni
bir diske geçirebileceğini açıklıyor.

Şanslarına güvenmek yerine
bir plan oluşturarak veri
kaybı ihtimaline karşı hazırlık
yapan kullanıcılar bir veri
kaybı anında kendilerini rahat
hissedebiliyor.
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GÜNDEM

YERLİ OYUNLAR
İHRACATTA
1 MİLYAR DOLAR
SINIRINI AŞTI
TÜRKİYE OYUN GELİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİ (TOGED),
TÜRK OYUN SEKTÖRÜNÜN GEÇTİĞİMİZ YIL
İÇERİSİNDE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK 1
MİLYAR DOLARI AŞAN İHRACAT YAPTIĞINI AÇIKLADI.

T

ürkiye Oyun Geliştiricileri
Derneği’nin (TOGED) öncülüğünde ve Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan ile Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Güllle’nin katılımlarıyla gerçekleştirilen 2018 Oyun
Yazılımı İhracat Rakamı Toplantısı’nda
Türk oyun sektörünün geçtiğimiz yılki
performansı değerlendirildi. Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı konuşmada yerli oyun geliştiricilerin 2018
yılında 1 milyar 50 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.
1 MİLYAR DOLARI AŞAN REKOR İHRACAT
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye orta
gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler
seviyesine geçmek zorundadır. Bunu yapmak
için 21. yüzyılın yükselen sektörlerine daha
fazla teknoloji, tasarım ve markalaşma yatırımları yapmamız gerekmektedir. Bunu yaparken
dünyanın teknolojik bir dönüşümden geçtiğini
göz ardı edemeyiz.” şeklinde konuştu.
Şu anda dünyanın en karlı 20 şirketi arasında
yazılım, bilişim ve yüksek teknoloji şirketleri
bulunduğunun altını çizen Pekcan, bilişim
sektörünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümenin
ve toplumsal kalkınmanın vazgeçilmez bir
unsuru olduğunu vurguladı. Bilişim sektörünün ekonomik değeri yüksek parçalarından
birinin dijital oyun sektörü olduğunu söyleyen Pekcan, “2018 yılında 138 milyar dolar
civarında olan küresel oyun pazarı büyüklü-
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ğünün 2021 yılında 180 milyar dolar olması
beklenmekte. Bu sayılar sektörün potansiyelini ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki oyun
pazarının hacmi 750 milyon dolara ulaşmış
bulunmaktadır.” açıklamasını yaptı.
Dijital oyun sektörü ihracat rakamlarının son
iki yılda %100’lük bir artış gösterdiğini belirten
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2016’da 500
milyon dolar olan ihracat rakamımız 2018’de
1 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Bu rakamı
daha da arttırmak için çalışmalarımız aralıksız
devam etmektedir.” şeklinde konuştu.
OYUNLAR GURUR KAYNAĞIMIZ
Toplantıda konuşan TOGED Başkanı Ali
Erkin de, Türkiye’deki oyun geliştiricilerin
başarılarını sıralayarak, sektör olarak uluslararası başarılara imza atmış oyunlarımızla
Avrupa’nın pek çok ülkesindeki geliştiricilerden daha ileride olduğumuzun altını çizdi.
Erkin, “Bugün telefonlarımızda ve tabletlerimizde en çok oynanan ilk on oyun arasında
pek çok Türk geliştiricinin oyununu bulmak
mümkün ve bu bizim için çok büyük bir
gurur kaynağı.” ifadelerini kullandı.
YERLİ VE MİLLİ YAZILIMLARA DESTEK
Erkin’den sonra söz alan Türkiye İhracatçılar
Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “TİM olarak
yazılım ihracatına çok önem veriyoruz.
Yazılım sektörü kendisinden çok şey beklediğimiz ve 2023 vizyonu içerisinde büyük
hedefler koyduğumuz bir sektör. TOGED
başkanı Ali Erkin’in de belirttiği gibi, sayın

bakanımızın desteği ve vizyonu bu bağlamda çok değerli.” dedi. Yazılımın yerli ve
milli olmasının Türkiye’de pek çok şeye kapı
açacağını belirten Gülle, İhracatın 7’den 70’e
herkes tarafından anlaşılıp benimsenebilen
bir kavram olması için özel bir eğitim programı üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

GÜNDEM

Bugün mobil cihazlarda en
çok oynanan ilk on oyun
arasında pek çok Türk
geliştiricinin oyununu
bulmak mümkün. Yerli
oyun sayısının artırılması
hedefleniyor.

TÜRK OYUNLARININ TANITIMI HEDEFLENİYOR
Türkiye’deki oyun geliştirici firmaların teknik, sosyal ve
ekonomik gelişimini iyileştirerek, uluslararası ölçekteki
standartlarını, başarısını ve tanınırlığını artırmak için
çalışan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED),
tamamı yerli oyun geliştiricilerden oluşan yönetim
kadrosuyla sektörü bir arada tutarak, nitelikli insan
gücü yetiştirmeyi ve video oyunları konusunda kamu
bilincini geliştirmeyi hedeflemektedir.
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ÜNLÜLERİN
OYUN TUTKUSU

BİLGİSAYAR OYUNLARI KİMİLERİ İÇİN TAM BİR BAĞIMLILIK. BU
BAĞIMLILIĞA YAKALANANLAR ARASINDA PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM DE
VAR. OYUN TUTKUSU YÜZÜNDEN KİMİLERİ TOPLANTI SAATİNİ BİLE
KAÇIRIYOR. İŞTE ÜNLÜLER DÜNYASININ OYUN TUTKUNLARI.
MUHABİR: CEMRE DİLEK

D

ünyayı etkisi altına alan bilgisayar oyunlarının müptelası giderek artıyor. Konunun uzmanları bunun bir bağımlılık olduğunu
söylese de oyun tutkunları bu eğlence aracına toz kondurmuyor.
Çocuk, genç, yetişkinler arasında hızla yaygınlaşan bilgisayar
oyunlarına bizim ünlüler de kayıtsız değil. Sanat dünyasının ünlüleri
arasında bu işe fena halde kafayı takmış olan var.
Çoğu ünlü, özellikle araba yarışı ve futbol maçı yapmak için
ekran karşısında sabahlara kadar vakit geçiriyor. Bazen bir-
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birleriyle bazen etraflarındaki oyun tutkunlarıyla saatlerce
bağırış çağırış, çocuklar gibi oyun oynuyorlar. Tahmin edeceğiniz gibi bu ünlülerin çoğu erkek. Acun Ilıcalı, Serdar Ortaç,
Kenan Doğulu bu isimler arasında en başı çekiyor. Ancak
kadın ünlüler de oyunlara karşı ilgisiz değil. Oyuncu Merve
Boluğur futbol oyunu PES’te; meslektaşı Özge Özberk ise
strateji oyunu World of Craft’ta rakip tanımıyor.
İşte yıldızlar dünyasının oyun tutkunu ünlüleri…

Acun ILICALI

Dominik, Amerika ve Türkiye
arasında mekik dokuyan
Acun Ilıcalı, her seferinde 30
saati bulan seyahatlerinin
stresini playstation oyunlarıyla atıyor. Dominik’te
kaldığı villada playstation
seti bulunan Ilıcalı, burada turnuvalar düzenliyor.
Ilıcalı’nın oyun arkadaşları
Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Eser Yenenler, Beyazıt Öztürk gibi isimler...
Ilıcalı, “Gece başlayıp sabah
saat 6’ya kadar oynadığım
oluyor.” diyor.

PLAYSTATION
ODASI VAR

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

TOPLANTILARI
KAÇIRIYOR

Serdar ORTAÇ

Sanat dünyasından bir
başka PlayStation tutkunu ünlüsü ise Serdar
Ortaç. Yakalandığı MS hastalığıyla mücadele eden
ünlü popçu stresini bu
yolla atıyor. Şarkıcı Sinan
Akçıl’la turnuvalar düzenleyen Ortaç’ın rakip tanımadığı söyleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs’tan villa
alan ünlü popçunun evinin
bir odasını PlayStation
odası olarak hazırlatması
da tutkusunun en bariz
göstergesi.
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Merve BOLUĞUR

Özge ÖZBERK

PES’TE RAKİP TANIMIYOR

STRATEJİ OYUNU SEVİYOR

Bilgisayar oyunlarının etkisine kapılan
ünlülerden biri de genç ve güzel yıldız Merve
Boluğur. Sinema ve dizi sektörünün aranan
oyuncusu Boluğur, PlayStation’daki futbol
oyunu PES’te kendine rakip tanımadığı söyleyerek şu itirafı yapıyor: “Dünyanın birçok yerinden
Playstation oynamaya davet edenler var. Hatta
turnuvalar için bile teklifler geliyor.»

Strateji oyunlarına merak salan Özge Özberk,
World of Craft hayranı. Özberk, strateji oyununda
100. seviyede karakteri olduğunu söylüyor ve bir
anısını şöyle paylaşıyor: “Yeni paket çıktığı zaman
NTV’den beni aradılar, ‘yeni oyununuzla ilgili
konuşacağız’ dediler. Tiyatro oyunu için herhalde
diyorum ama sorular bilgisayar oyunuyla alakalı
geldi ve çok şaşırdım. Ben de 20 dakika oyunu
anlattım.”

Kenan DOĞULU
ACUN’U DÜELLOYA DAVET EDİYOR
Kenan Doğulu da iyi bir Playstation oyuncusu. Hem
Los Angeles’ta hem de İstanbul’da birlikte oynadığı
arkadaşları var. Hatta en son popçu Yalın, Kenan Doğulu’ya 5 lahmacun kaybederek haber olmuştu. Doğulu,
“Yalın’ın ifadesini aldım. Yalın da iyi oynuyor, Acun da
ama birincinin belli olması için yakında bir turnuva
yapacağız. Acun’u düelloya davet ediyorum, şampiyon
belli olacak.” diyerek iddiasını ortaya koyuyor.
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Mila KUNIS
EVE KAPANIP GÜNLERCE OYNAYABİLİRİM
Black Swan ve Ayı Teddy gibi yapımlardan
tanıdığımız oyuncu Mila Kunis de strateji oyunu tutkunlarından. Kunis o kadar çok World of Warcraft
oynayarak zaman geçiriyormuş ki eve kapanıp
günlerce WoW oynadığı oluyormuş. Ancak işleri
aksadığı için sonunda zor da olsa WoW’u bırakabilmiş. Kunis şu sıralar sadece Call of Duty oynuyormuş ve bu oyunda da oldukça iddialıymış.

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Ferhat GÖÇER

Zac EFRON

OYUN ARKADAŞI SAMSUN DEMİR

HALO HAYRANI

Playstation tutkunu olan Ferhat Göçer’in oyun
arkadaşı ise DMC Genel Müdürü Samsun Demir.
Ancak değil Ferhat Göçer, en iyi oyuncuların bile
Samsun Demir’i yenmesinin kolay olmadığı, bu
işte oldukça iddialı olduğu söyleniyor.

Henüz genç olmasına rağmen oldukça popüler olan;
17 Again, High School Musical serisi ve The Lucky
One gibi yapımlarla tanıdığımız Zac Efron aslında
tam bir Halo: Combat Evolved hayranı. Saatlerce bu
oyunu oynadığını belirten Efron, benzer kategorideki
diğer oyunlara da ilgi duyduğunu söylüyor. Efron,
fırsat buldukça oyunun lansmanlarına, fuarlarına
gidip Halo ile alakalı bütün içeriklerde yer alıyormuş.

ATHENA

Metin YILDIZ

EKİP OLARAK OYNUYORLAR

DİZİDE DE OYNAMIŞTI

Ünlü müzik grubu Athena ekibi de kendi arasında
Playstation oyunlarını iddialı şekilde oynuyor. Bir
dönem O Ses Türkiye jüriliği de yapan Athena’nın,
Ilıcalı ve ekibiyle de maçlar yaptığı ve başarılı
sonuçlar aldığını söyleniyor.

Ünlü komedyen ve metin yazarı olan Metin
Yıldız’ın tam bir Knight Online oyuncusu olduğunu
biliyor muydunuz? Oyunda Mage karakteriyle oynayan ünlü komedyen, bir dönem ATV’de
yayınlanan Âlemin Kıralı dizisinin bir bölümünde
de Knight Online oynamıştı.
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Leonardo DICAPRIO

Steven SPIELBERG

ESKİ TARZ OYUNLARI SEVİYOR

OYNADIĞI OYUNUN FİKİR BABASI

Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio’nun Knight
Online oynadığı ve bu oyunun müdavimlerinden
biri olduğu biliniyor. Ancak hangi sunucu veya
‘’nickname’’ ile oynadığı ise muamma. Ayrıca kendisinin eski tarz oyunları sevdiği söyleniyor.

Oscar ödüllü usta yönetmen Steven Spielberg de
tam bir oyun tutkunu. Zira kendisi Medal of Honor
oyununun da fikir babası. Spielberg, çekimlerden
ve senaryo okumalarından arda kalan zamanın
önemli kısmını oyun oynayarak geçiriyor.

Robin WILLIAMS

Karim BENZEMA

KIZINA OYUN ADINI TAKMIŞ

SAATLERCE OYNUYOR

Vefatıyla hepimizi yasa boğan ünlü aktör Robin
Williams da oyun tutkunlarından biriydi. Kendisi
her ne kadar saatlerce World of Warcraft ve Call
of Duty serisini oynasa da en çok sevdiği oyun
The Legend of Zelda imiş. Hatta ünlü oyuncu The
Legend of Zelda’yı o kadar çok seviyormuş ki
kızının adını da Zelda koymuş.

Real Madrid’in dünyaca ünlü golcüsü Cezayir asıllı
Fransız futbolcu Karim Benzema ise futbol dışında tam bir Grand Theft Auto (GTA) 5 hayranı. Öyle
ki ünlü futbolcu saatlerce GTA 5 oynayıp zaman
geçiriyormuş.
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Henry CAVILL

Superman filmiyle üne
kavuşan Henry Cavill
de dünyayı kurtarmanın
yanında oldukça fazla
oyun oynuyor! Ünlü
oyuncu aslında tam bir
bilgisayar oyuncusu
ve World of Warcraft
oynamadan deyim
yerindeyse günü iyi
geçmiyormuş.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ
OYNUYOR

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

HERGÜN
OYUN BAŞINDA

Michelle RODRIGUEZ

Hızlı ve Öfkeli serisinin Leticia ‘’Letty’’
Ortiz-Toretto’su olan
ünlü oyuncu Michelle
Rodriguez aslında sıkı
bir DOOM hayranı. Zira
kendisi DOOM oynayarak büyümüş ve hiçbir
zaman DOOM’dan
kopamamış. Ayrıca son
zamanlarda söylediğine
göre Call of Duty serisi
de ünlü aktrisin oldukça
ilgisini çekiyormuş.
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ÇOCUKLAR
TEKNOLOJİNİN
ESİRİ OLMASIN
TEKNOLOJİNİN ÖLÇÜSÜZ, SINIRSIZ VE KONTROLSÜZ KULLANIMI
İLE TEKNOLOJİK ÜRÜNE ULAŞILAMADIĞINDA YOKSUNLUĞA
KADAR GİDEBİLECEK BİR DURUM OLARAK TANIMLANAN
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDAN ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN
YEŞİLAY EBEVEYNLERE ÖNERİLER SUNUYOR.

MUHABİR: CEMRE DİLEK

G

ünlük hayatı kolaylaştıran,
zamanı daha hızlı ve verimli kullanma imkânı sunan teknoloji günümüzde aynı zamanda bir bağımlılık
aracı olarak da öne çıkıyor. Teknolojinin ölçüsüz, sınırsız ve kontrolsüz kullanımı ile teknolojik ürüne ulaşılamadığında yoksunluğa kadar gidebilecek
bir durum olarak tanımlanan teknoloji

bağımlılığından çocukları korumak için
Yeşilay ebeveynlere öneriler sunuyor. Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit
Öztürk, çocukların kaliteli ve verimli tatil dönemleri geçirmesi için teknoloji kullanımında ebeveynleri planlı
hareket etmeye çağırıyor. Özellikle tatil dönemlerinde ailelerin ikilem
yaşadığına dikkat çeken Öztürk, yarı-

yıl, resmi ve yaz tatillerinde çocukların bilgisayar, telefon, oyun ya da
tabletlerle çok fazla vakit geçirmeyi hak ettiklerini düşünmenin büyük
bir yanılgı olduğu görüşünde. Okul
zamanı çocukları teknolojiden tamamen uzak tutmanın ya da birden sanal
dünyanın içine atmanın çok büyük bir
yanlış olduğuna dikkat çekiyor.
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SPORA VE KİTABA TEŞVİK EDİN
Ebeveynlerin mutlaka bir tatil planı
yaparak, bu planlama içerisinde çocuklarının teknoloji ile iç içe olacağı optimum sürelerin oluşturması gerektiğini
belirten Prof. Dr. Öztürk, kitap ve sporun olmazsa olmaz olduğunu önemle
vurguluyor: “Bitirmesi gereken ders dışı
hikâye, roman kitapları olmalı. Çocuğu
spor dallarından birine olan ilgisi en iyi
şekilde değerlendirilmeli. Arkadaşlarıyla
vakit geçirebileceği zaman ve alanlar
oluşturulmalı. Sadece bilgisayar değil,
çocuğun sağlıklı yaşam, beslenme gibi
alışkanlıkları da kontrol altında olmalı.
Zira tatilde hızlı tüketilen, abur-cubur
yiyeceklere ilgi daha fazla olabiliyor.”
Çocuklarının internette geçirdiği vakti
ebeveynlerin kontrol etmesi gerektiğini ve bu durumun asla çocukların özel
hayatına karışmak anlamına gelmediğini
belirten Prof. Dr. Öztürk, “Bu bir kontrol
mekanizmasıdır. İnternette, sokakta
görebileceğinizden daha fazla anonim
kimlik var. Daha tehlikeli olabilirler. Bunlara dikkat edilmesi, çocuğun güvenliği
için oldukça önemli. Ebeveynler teknolojiyi kullanımında rol model de olmalı.
Tüm gün ellerinde telefon, gerekli-gereksiz, ilgili-ilgisiz her şeye
bakan, takip eden ebeveyn modeli, çocukların dünyasında da bu
araçları çok masum kılacak. Herkes için belirlenen bir sınır olmalı ve
aile fertleri buna uymalı.” açıklamasında bulunuyor.

ÖDÜL-CEZA SİSTEMİ DOĞRU
BİR UYGULAMA MI?
Çocukların boş zamanlarını
verimli ve kaliteli kullanabilmesi, sosyalleşebilmesi için
ebeveynlere büyük iş düş-
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tüğünü belirten Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, ebeveynçocuk ilişkisinde yaygın olarak tercih edilen ödül-ceza uygulamasının çocukların
teknoloji ile doğru ilişki kurmasına zarar
verdiğini söylüyor: “Ebeveynler çocuklarının yaptığı ya da yapmadığı davranışları,
tutumları için uygulama noktasında
kurallar koyarlar. Uyulması beklenen bu
kuralların bazıları çocuklar için zorlayıcı
olur, bazıları ise oldukça kolay gelebilir.
Kolay olanlar kolay alışıldığı için çok sorun
teşkil etmez ya da ayrı bir uygulama
yöntemine gerek kalmaz. Ama zor kurallar zorlayıcı olabilir. Ancak, ebeveynlerin
doğruları olduğu için, bu kuralların uygulanmasında ödül, uygulanmaması halinde
ceza sistemi uygulanır.”
Bu sistem ile amacın ödül verdikçe davranışın devamı olduğunu belirten Prof. Dr.
Öztürk, “olumlu” davranışın ya da
verilen “görevin” yerine getirilmesini, sıklığını pekiştirmek için
verilen ödülün nicelik, nitelik
ve sıklık bakımından ele alınması gerektiğinin altını çiziyor:

“Çünkü her ödül olumlu davranışı pekiştirmez, pekiştirmediği gibi farklı olumsuz
sonuçlara da yol açabilir. Birçok aile tüm
dönem boyunca okuldan, derslerinden
kopmaması için çocuklarını bilgisayar,
tablet gibi araçlardan uzak tutmaya çalıştı.
Artık yarıyıl tatili başlayınca da çocuklar ve
anneler kendilerine göre bilgisayarla, telefonla, oyunlarla, tabletlerle çok fazla vakit
geçirmeyi haklı gördüler, görmeye başladılar. Burada ebeveyn de tatil olmasından
ve okul ödevi gibi bir sorumluluğun olmamasından kaynaklı olarak bu ödül sistemini
çok masum görebiliyor. Ama baştan beri
bir yanılgı var. Çocukları teknolojiden uzak
tutmak ya da birden sanal dünyanın içine
atmak çok büyük bir yanlış.”

NE TAMAMEN UZAK TUTMAK, NE DE
SINIRSIZ ERİŞİM
Peki, ne yapmalı?
Prof. Dr. Öztürk,
kontrollü, bilinçli
kullanım ve
çocuğun
internet-

SAĞLIK

Tüm gün ellerinde telefon, gerekligereksiz, ilgili-ilgisiz her şeye bakan, takip
eden ebeveyn modeli, çocukların dünyasında
da bu araçları çok masum kılacak.
te nasıl vakit geçirdiğini bilmesine katkı
sağlayacak bir takip, kontrol sürecinin
ebeveynler için önemine değiniyor. İhtiyaç dışı ve kontrolsüz kullanımın, dünyadaki tüm sağlık otoritelerinin kabul ettiği
teknoloji bağımlılığına sebep olduğunu
vurguluyor. Bu nedenle çocukların okul
döneminde bu cihazlardan yoksun bırakılıp, tatilde sınırsız kullanımına izin verilmesinin son derece yanlış olduğunu belirtiyor: “Aileler bunu lütfen bir ödül sistemi
olarak görmesin. Onun yerine bu süreler
dışında çocuklara vakitlerini verimli ve
keyifli geçirebilecekleri alternatif içerikler,
zeminler oluştursun.”
Çocukların sanal dünyadan çıkıp gerçek hayata baktıklarında yavaş akan bir
dünya gördüklerini, bunun onlara sıkıcı, ağır gelebileceğini belirten Prof. Dr.
Öztürk, çocukların artık sabredemediğini
söylüyor: “Bir mağazada, ebeveyn kendi
ihtiyaçlarını giderirken, oyalansın diye
eline tablet verilen çocuğu ve
bu çocuğun sabretme gibi
yaşam becerilerindeki
eksikliği düşünün.
Aynısı tatil dönemi
için de geçerli.

Sürekli bilgisayar, tablet başında olan bir
çocuğun zihninin tamamının bu dünyayı
alması, tatil bittikten sonraysa gerçek
dünyayla karşılaşması kaldırması, adapte
olması çok zor bir dönem. Ayrıca, bilgisayar başında çok durmanın vereceği gözlerde yanma, beden duruşunda bozukluk,
elde uyuşukluk, halsizlik, ders başarısında
düşüş, kişisel, aile ve okul sorunları,
zamanı idare etmede başarısızlık, uyku
bozuklukları, yemek yememe, aktivitelerde azalma, sanal arkadaşlar dışında
izolasyon da bu araçlarla kontrolsüz ve
bilinçsiz ilişkiden kaynaklanan sorunların
başında geliyor.”

ların ekranla ya da teknoloji ile tanışmamasının doğru olduğunun belirtiyor: “Okul
döneminde çocuğa teknolojik araçlarla vakit
geçirebileceği, ihtiyacını karşılayabileceği
optimum bir süre veriliyor. Bu süreler okul
zamanı ya da tatil fark etmeksizin uygulanırsa teknoloji bağımlılığı ebeveynler için bir
tehdit olmaktan çıkabilir.”
Öztürk’ün yaşlara göre önerdiği kullanım ise
şöyle: “Her gün, 3-6 yaş arası çocukların 30
dakika; ilköğretim çağına gelmiş çocukların
45 dakika; ortaöğretim öğrencilerinin günde
1 saat; lise çağına gelmiş gençlerin ise 2 saat
ekranla, teknolojik araçla vakit geçirmesi
normal kabul ediliyor.”

YAŞLARA GÖRE TEKNOLOJİ KULLANIMI
Çocukların teknolojik araçlarla geçirdiği
sürenin sınırlarının belirli olduğunu hatırlatan
Prof. Dr. Öztürk; 0-2 yaş arasındaki çocuk-
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SOSYAL MEDYA

GELECEKTE BU SOSYAL
MEDYA AĞLARINI DA
KULLANACAĞIZ
SOSYAL MEDYA KULLANICI SAYISI İSTATİSTİKLERE 2018 YILINDA
3.2 MİLYAR OLARAK YANSIDI VE HER GEÇEN GÜN YENİ BİR SOSYAL
MEDYA AĞI İLE TANIŞIYORUZ.
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018 yılında internet kullanıcısı sayısı 4 milyara ulaştı. Bu oran toplam dünya nüfusunun %53’lük dilimini
oluşturuyor. Toplamda dünya nüfusunun %68’lik kısmı, diğer
bir deyişle 5 milyarın üzerinde kullanıcı, bir veya birden fazla
mobil cihaza ve akıllı telefona sahip. Sosyal medya kullanıcı
sayısı istatistiklere 2018 yılında 3.2 milyar olarak yansıdı ve
her geçen gün yeni bir sosyal medya ağı ile tanışıyoruz. Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat
Erdör, yükselişe geçen ve 5 yıl içerisinde hayatımızda daha
fazla yer bulacak sosyal medya ağlarını açıkladı.

SOSYAL MEDYA

Vero, Telegram,
Care2,
MyOpportunity
ve Geni isimli
sosyal medya
uygulamaları
uzmanlara göre
yakın gelecekte
en çok kullanılan
uygulamalar
olacak.

Murat Erdör’e göre yakın zamanda internet kullanıcılarının vakit geçirmeleri olası sosyal medya ağları şu şekilde:

VERO
2015 yılında ilk kullanıcıları ile buluşan Vero, Instagram sosyal
medya ağına alternatif olarak gösteriliyor. Paylaşmayı seven ve
sevdiklerinin paylaşımlarını yakından takip edenler için alternatif olabilecek ağlardan biri olan Vero, film, TV, müzik, kitap
ve mekanlar ile ilgili paylaşmaları farklı bir arayüzüyle sunuyor.
Platformun gelecekte hem sanatçılar hem de markalar için
tercih edilen buluşma noktalarından biri olması öngörülüyor.

GOODREADS
Goodreads, kitap okumayı sevenleri buluşturan bir sosyal
ağ. Kitapsevenler, kendi adlarına açabildikleri profil hesapları
altında, geçmişten günümüze kadar okudukları kitapları
kaydedebiliyor, onlar hakkında notlar alıp, yorum yapabiliyorlar. Sosyal ağ ile üye olan başka kullanıcılarla iletişime
geçebilir, ilgi alanları aynı olan insanlarla tanışabilir, arkadaş
olarak ekleyebilir ve mesajlaşabilirsiniz. 20 milyondan fazla
üyesi bulunan Goodreads üzerinden 570 milyon adet kitap
arasından arama yapabilirsiniz.

CARE2
Daha iyi bir dünya inşa etmeye kendini adayan bir ağ olan Care2,
hayvan hakları, insan hakları, çevre, çocuk sağlığı ve refahı, eğitim, sağlık hakları, kadın hakları ve daha birçok toplumsal konuda
duyarlı insanları birbirine bağlıyor. Kar amacı gütmeyen ve daha iyi
bir dünya sloganıyla hareket eden insanları bir araya getiren ağın
günümüzde 50 milyon civarında kullanıcısı bulunuyor.

MYOPPORTUNITY
İşini geliştirmek, büyütmek, yeni potansiyel müşterilere ulaşmak isteyen kullanıcılarını müşteri adaylarıyla bir araya getiren
MyOpportunity, iş profesyonellerine ulaşmayı sağlayan bir
iş ağı olarak işlev görüyor. 85 milyon aktif kullanıcısı bulunan
ve her geçen gün büyüyen ağ, LinkedIn sosyal medya ağının
rakipleri arasında yer alıyor.

GENI
2012 yılında faaliyete başlayan ancak son 2 yıldır yükselişe geçen
Geni, kullanıcılarına kendi aile soyağacını oluşturma ve akrabalarını bir araya toplama imkanı sunuyor. Yeni akrabalar keşfetmek
ve mevcut aile bireyleriyle irtibatta kalmak isteyen kullanıcıları
buluşturan Geni’nin 130 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor.
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TÜRKİYE’NİN
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
YOL HARİTASI
BELİRLENDİ
BİLGİ TEKNOLOJİLER VE İLETİŞİM
KURUMU (BTK), TÜRKİYE’NİN DİJİTAL
DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK
VE BİLGİ TOPLUMU OLMASINI SAĞLAMAK
İÇİN HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ.

B

TK, 2023 hedeflerini belirledi. Bu kapsamda yerli
ve milli 5G ve ötesi teknolojilerinin geliştirilmesi
teşvik edilecek, altyapılar siber tehditlere karşı korunacak ve yenilikçi dijital teknolojilerin teşvik edilmesi için
gerekli tedbirler alınacak.
BTK’nın 2019-2023 Stratejik Planı’na göre; bu dönemde yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekeleri ve
hizmetlerin yaygınlaştırılması ile fiber altyapının geliştirilmesine
yönelik çalışmaları yürütülecek.
Bunun için, erişim şebekesinde fibere dönüşümün ekonomik
elverişliliği gözetilerek azamileştirilmesi, mevcut fiber ve kablo
altyapılarının daha verimli kullanımı için önlemler alınarak, fiber
erişim altyapısı kurulumunun ekonomik açıdan makul olmadığı
kırsal bölgelerde alternatif teknolojik çözümler teşvik edilecek.
Toptan genişbant erişim pazarlarındaki rekabetin artırılması,
fiber altyapı kurulumu ve ortak altyapı kullanımını kolaylaştıracak elektronik altyapı bilgi sistemleri hayata geçirilecek, yüksek
hızlı genişbant internet hizmetlerinin kalitesi iyileştirilecek.
Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) kurularak
ülke çapında faaliyete geçirilecek.

5G VE NESNELERİN İNTERNETİ
Yerli ve milli 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinin
geliştirilerek, Türkiye’de kullanılması, bu alanda Ar-Ge, Ür-Ge
faaliyetleri, yerli ve milli üretimin kullanımının geliştirilmesini
teşvik edecek düzenleyici mekanizmalar oluşturulacak.
5G için kullanılacak küçük hücre baz istasyonlarının kurulumu
kolaylaştırılacak. 5G hizmetini sunulabilmesi için ilave altyapı ihtiyaçları tespit edilerek, bu alanda alınacak tedbirler belirlenecek.
Üniversite ve özel sektörle 5G teknolojisini geliştirmek için iş
birliği yapılacak. Uluslararası kuruluşların 5G›ye yönelik standar-
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dizasyon çalışmaları incelenerek, ulusal
mevzuatla uluslararası
standartlar uyumlaştırılacak.
Yerli üretim ve Ar-Ge faaliyetleri, yeni nesil mobil haberleşme
teknolojileri kapsamında desteklenecek. Makineler arası haberleşme
ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi
dijital teknolojilerin teşvik edilmesi
için gerekli tedbirler alınacak.

SİBER TEHDİTLERE KARŞI DAHA
HIZLI TEDBİR ALINACAK
Kurum bünyesinde faaliyet gösteren
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
(USOM) ile Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile kamu kurumları,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma
kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasındaki iş birliği artırılacak.
Siber tehditlerin hızlıca tespit edilerek, uyarı üretme ve engellemeye yönelik teknolojik tedbirler alınacak.
Zararlı yazılım analizi, dijital kayıt incelemesi, servis izleme,
zararlı bağlantı tespiti, sızma testleri, alarm üretme, uyarı yapılarak, elektronik haberleşme altyapısı ve kritik altyapılar siber
tehditlere karşı korunacak.
Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenleme ve
denetleme faaliyetleri sürdürülecek. Sektör ihtiyaçları dikkate
alınarak ulusal siber güvenliğe ilişkin mevcut düzenlemeler güncellenecek ve yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

TEKNOLOJİ
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OTOMOBİL

2019’DA YOLLARDAKİ
VOLTAJ YÜKSELECEK
UZUN SÜREDİR BEKLENEN ELEKTRİKLİ
OTOMOBİLLERİN ATAĞINDA 2019 KRİTİK BİR YIL
OLARAK TARİHE GEÇECEK. BAŞTA ALMAN VE
FRANSIZ MARKALAR OLMAK ÜZERE, FARKLI
SINIFLARDAN ÇOK SAYIDA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
YOLLARDAKİ VOLTAJI YÜKSELTECEK.
MUHABİR: ERTUĞRUL ARSLAN

E

lektrikle çalışan otomobil fikri aslına bakılırsa benzin
motorlu araçlardan bile eskiye dayanıyor. Avrupa’nın otomobille içli dışlı herhangi bir ülkesinde, orta ölçekli müzelerde
dahi 1800’lü yılların sonlarında üretilmiş çok sayıda elektrikli
aracı görmek mümkün. Buna rağmen menzil, maliyet, üretim
adetleri gibi sorunları yüzünden elektrikli otomobiller beklenildiği gibi yaygınlaşamadı. Ancak gelişen teknoloji, emisyon kısıtlamalarıyla birleşince Avrupalı üreticiler de bu alana yoğunlaşmaya başladı. Tüm gelişmeler elektrikli oto çağının önümüzdeki
yıldan itibaren başlayacağının sinyallerini veriyor.
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VW’DEN 44 MİLYAR EURO
Elektrikli otomobiller konusunda başı çeken üreticilerden
VW, 5 yıl içinde bu alana 44 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu. Batarya üretim tesisi ve yeni fabrikalar dahil
olmak üzere marka elektrikli model gamını oluşturacak
ID ailesi için Modüler Elektrik Yapı (MEB) adını verdiği yeni
bir platform geliştirdi. 2019’dan itibaren menzili 600 kilometreye kadar uzayacak elektrikli modellerde kullanılacak
platform üzerine küçük sınıftan sedana, SUV’dan minibüse kadar 27 araç üretilecek.

OTOMOBİL

Elektrikli otomobiller konusunda başı çeken
üreticilerden VW, 5 yıl içinde bu alana 44 milyar
euro yatırım yapacağını duyurdu.
VW Grup, 2025 yılına gelindiğinde toplam satışlarının yüzde 25’inin
elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Şu anda grubun global
satışının 10 milyon adet olduğu düşünüldüğünde yaklaşık 2.5 milyon
adet elektrikli araç satışı gündemde. Aynı hedefler Türkiye pazarı için
de geçerli. Güncel olarak ülkemiz pazarında grubun sattığı yaklaşık
130 bin otomobilin yüzde 25’inin elektrikli olması planlanıyor.
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OTOMOBİL

HIZ
TUTKUNLARININ
KALBİNİ
ÇALACAK
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Küçük, konforlu, çok hızlı ve dört tekerlekten çekişli adrenalin makinesi yolları çıkmaya hazırlanıyor. Mercedes A
Serisi’nin en hızlı versiyonu olan A 35 4MATIC, sınıfındaki
en iddialı model olarak performans tutkunlarının kalbini
daha şimdiden kazanmayı başarıyor. Henüz ilk tasarım
aşamasından itibaren yeni Mercedes-Benz A-Serisi üretim programının bir parçası olarak ele alınan ve gelecekteki A 45 4MATIC modelinin izinden giden A 35 4MATIC,
tüm AMG niteliklerini bünyesinde barındırıyor.

SPORTİF DOKUNUŞLAR
Aracın iç mekanında da karakterine gönderme yapan
unsurlar dikkat çekiyor. Kırmızı dikişli koltuklar, deri
döşeme, sportif havalandırma ızgaraları hız tutkunlarının beğenisini toplayacak şekilde seçilmiş. Etkileyici bir motor sesine da sahip otomobilin son hızıyla
250 km/s’de sınırlandırılıyor. Almanya satış fiyatı 50
bin euro olan modelin mart ayında ülkemiz pazarına
sunulması planlanıyor.

OTOMOBİL

YERE SAĞLAM BASIYOR
Mercedes’in yeni önden çekişli platformunu kullanan otomobilde 306 beygir güç ve 400 Nm tork üreten yeni 2,0 litre
hacimli dört silindirli turbo motor görev yapıyor. Çift kavramalı
AMG SPEEDSHIFT DCT 7G otomatik şanzımanın standart
olarak sunulan RACE-START fonksiyonu kullanıcıyı en kısa hızlanma süresiyle buluşturuyor. AMG A 35 4MATIC’te standart
olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi yüzde 50 ön ve
yüzde 50 arka olmak üzere sürüş şartlarına göre belirleniyor.
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OTOMOBİL

BMW
TEKNOLOJİLERİ
GELİŞTİRİYOR

YERLİ
OTOMOBİL DE
ELEKTRİKLİ
OLACAK
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Elektrikli otomobil üretimine i3 ve i8 modelleriyle önemli
bir giriş yapan BMW de, yeni teknolojilerle bu alanda daha
da ilerleyeceğini gösteriyor. Marka yeni stratejisi sayesinde
2019’da i3’ten transfer edilen batarya ve motorla MINI’yi
elektriliklendirecek.2020’de Çin’de üretilmesi planlanan
SUV ix3 ile 400 km menzil sunacak. Ardından da Tesla
Model 4’e doğrudan rakip olacak 4 Serisi Gran Coupe bazlı
i4’ü tanıtacak. 2021’de de 750 km ile rekor menzile ulaşacak
i5 üretilecek. İnsansız yani otonom sürüş özelliğine sahip ve
X5 üzerine yükselecek araçta kullanılan teknolojiler FiatChrysler ile ortaklaşa geliştirilecek.

Türkiye’nin ilk yerli otomobilini üretmek için yola çıkan Anadolu,
BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu tarafından oluşturulan Ortak Girişim
Grubu hız kesmeden projeye devam ediyor. Sadece iç pazara
değil, ihracat yapmayı da hedefleyen OGG için 2019 önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olacak. Şirketin direksiyonuna geçen Gürcan Karakaş sonrasında çalışmalar daha da hızlanırken, üretilecek
otomobilin yüzde 100 elektrikli olacağı bilgileri de gelmeye başladı. İlk prototiplerin tamamlanıp 2019 yılında Cenevre Otomobil
Fuarı’nda tanıtılması planlanan araç, 2021 yılında satışa sunulacak.

OTOMOBİL

MERCEDES DE
ATAKTA

Alman markalar arasında elektrikli otomobil konusunda
büyük atağa hazırlanan markalardan biri de Mercedes olacak.
Mercedes-Benz’in yeni ürün ve teknoloji markası EQ altında
satışa sunulan ilk modeli EQC’nin tanıtımı yapıldı. 408 beygirlik
model 40 dakikada bataryalarını doldurup, 450 km’ye kadar
menzil sunacak. 2019 yılı ortalarında Batı Avrupa’da satışa sunulacak EQC’nin bir yıl sonra Türkiye’de olması planlanıyor. Mercedes 2022’ye kadar SUV EQC, C ve E Serisi arasına konumlanacak
toplam 10 yüzde 100 elektrikli otomobili yollara çıkartmış olacak.
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SEKTÖRDEN

TMO ÜRÜNLERİ
PTT İLE TÜKETİCİYE
ULAŞACAK
BAŞTA NOHUT VE YEŞİL MERCİMEK OLMAK ÜZERE TMO
ÜRÜNLERİ, PTT’NİN E-TİCARET SİTESİ EPTTAVM.COM
ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULACAK.
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P

osta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.)
ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO),
tüketicilerin yüzünü güldürecek bir protokole imza attı. Buna
göre, başta nohut ve yeşil mercimek olmak üzere TMO
ürünlerinin perakende satışı PTT A.Ş.’nin e-ticaret sitesi
ePttAVM.com üzerinden de gerçekleştirilecek. Bu işbirliği
sayesinde tüketiciler, TMO ürünlerine PTT A.Ş. güvencesiyle
Türkiye’nin her köşesinden kolayca ulaşabilecek.
“BU GÜZEL ÜRÜNLERİMİZİ DÜNYAYA AÇACAĞIZ”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik, imza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’nin iki
güzide kuruluşu arasındaki protokolün üreticiler ve tüketiciler açısından önemini vurguladı. PTT A.Ş. ve TMO’nun
vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, refah seviyesini artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek adına kıymetli bir işbirliğini hayata geçirdiğini kaydeden Genel Müdür Bozgeyik,
hububatların ePttAVM.com üzerinden Türkiye’nin her
köşesine ve arzu edilirse dünyaya ulaştırılacağını söyledi.
Vatandaşların ürünleri en uygun fiyatla tüketebilmesi için
her iki kurumun da gerekli çalışmaları yürüttüğünü vurgulayan Kenan Bozgeyik, “İnşallah, bu projemiz daha da
genişleyerek devam edecek. Yetiştiricimizin, çiftçimizin
alın teriyle hazırlamış olduğu bu güzel ürünleri dünyaya
açma, tüm insanlığa ulaştırma gayreti içinde olacağız.
Toprak Mahsulleri Ofisi ile işbirliğimizi başka projelerle de
sürdüreceğiz. Bu protokolde emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

SEKTÖRDEN

PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik:
“Yetiştiricimizin, çiftçimizin
alın teriyle hazırlamış olduğu
bu güzel ürünleri dünyaya
açma, tüm insanlığa
ulaştırma gayreti içinde
olacağız.”

“MİLLETİMİZ BAKLİYATIN ÖNEMİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR”

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal
ise 2018 yılında bakliyat üretiminde ciddi bir artış olduğunu
ifade etti. Nohut üretiminin yüzde 34, yeşil mercimek üretiminin
yüzde 43 oranında arttığını kaydeden Güldal, TMO’nun üreticiden 96 bin ton nohut, 14 bin ton yeşil mercimek aldığını söyledi.
Türk milletinin bakliyatın önemini çok iyi bildiğini ve uzmanların
haftada en az üç gün bakliyat tüketimini tavsiye ettiğini belirten
Ahmet Güldal, “Şimdiye kadar 150 civarında satış noktamızda,
büfelerimizde diğer ürünlerimizle beraber nohut ve mercimek
de satılıyordu. Ancak biz 178 yıllık geçmişi olan PTT ile 80 yıllık
geçmişi olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bundan sonra beraber
hareket etmesini teminen öncelikle nohut ve mercimekte işbirliği
yaparak ürünlerimizi e-ticaret yoluyla da PTT üzerinden tüm
tüketicilerimize ulaştırmanın gayreti içinde olacağız” diye konuştu. Genel Müdür Güldal, üç kategoride paketlenen nohudun 4 lira ile
6,5 lira arasında, yeşil mercimeğin ise 4,5 liradan tüketicilere sunulacağını belirterek, “Tabii PTT çok
münasip fiyatlarla kargo
ilavesini yapacaktır. Bu
vesileyle PTT’ye ve bu
çalışmayı gerçekleştiren
tüm arkadaşlarımıza
çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ŞUBAT 2019 bağlantı noktası 57

SEKTÖRDEN

TÜRK TELEKOM
5G İLE YAPAY ZEKÂYI
BİRLEŞTİRİYOR
TÜRK TELEKOM, 5G VE YENİ NESİL SABİT ŞEBEKE SERVİSLERİ
YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKÂ VE MAKİNE ÖĞRENME TEKNOLOJİLERİNİ
DENEYEN İLK TÜRK OPERATÖR OLDU.

T

ürkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 5G
teknolojilerinde yapay zekâ uygulamalarını deneyen ilk Türk operatör oldu. Türk Telekom, Nokia’nın yapay zekâ destekli dijital asistanı
MIKA ve AVA bilişsel servisler platformunu kullanarak gerçekleştirdiği
denemelerde makine öğrenmesine dayalı yapay zekâ teknolojilerini
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yeni nesil mobil ve sabit şebekeleri üzerinde başarılı bir şekilde test etti.
Türk Telekom Ümraniye Teknopark’ta yapılan 5G teknolojilerinde yapay zekâ ve makine öğrenme uygulamaları ile ilgili etkinlik
kapsamında Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı
Mikko Lavanti ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardım-

Yapay zekâ uygulamalarının 5G şebekeleri üzerinde olağandışı
gelişen olaylar ve anlık etkilerine çok erken müdahale imkânı
sağladığını belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Yapay zekâ teknolojisi, şebeke performansını
ve müşteri deneyimini olumsuz etkileyecek gelişmesi muhtemel olayları henüz oluşmadan tespit ederek önlemeyi mümkün kılıyor. Nokia ile birlikte Türkiye’de ilk defa gerçekleştirmiş
olduğumuz 5G ve yapay zekâ demoları ile bu teknolojilerinin
şebekeler için ne denli büyük bir gelişim potansiyeli taşıdığını
da göstermiş bulunuyoruz. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi
teknolojilerinin şebeke yönetiminde kullanılması, verim artışı ile
birlikte abonelere yüksek kalitede servis sunulması adına operatörlere önemli kolaylıklar sağlayacak. Yapay zekâ çözümlerini
mevcut 4.5G şebekemiz üzerinde de test ederek geliştirmeye
devam ediyoruz. Türk Telekom olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımız ışığında yapay zekâ teknolojilerine bugünden hazır
olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Her şey abonelerimize çok
daha iyi bir müşteri deneyimi sunmak için.” dedi.
Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ise, yapay zekâ karar destek sistemleri ile yönetilen akıllı
şebekelerin değişen kullanıcı davranışları ve şebeke sistem
performanslarından kaynaklı problemlerin giderilmesi için anlık
parametrik ve fiziksel değişiklik önerileri sunarak şebeke operasyon ve bakım hizmetlerinin en üst seviyede sunulmasına
imkân sağladığını belirtti. Lavanti, “Şirketimiz, Türk Telekom ile
yürüyen işbirliğimizden gurur duymaktadır. Burada, Nokia’nın
yapay zekâ teknolojilerinin Türk Telekom’un 5G mobil ve yeni
nesil sabit şebekelerinin operasyon ve bakım hizmetlerine nasıl
kolayca adapte edildiğini göstermiş olduk. Önümüzdeki dönemde de Türk Telekom’un ihtiyaçları doğrultusunda yeni yapay
zekâ uygulamaları ve kullanım senaryoları geliştirmeye devam
edeceğiz.” diye konuştu.
cısı Yusuf Kıraç’ın katılımıyla yeni nesil mobil ve sabit şebekeleri
kapsayan iki farklı demo gerçekleştirildi.
İlk demoda katılımcılar, 2021 yılında yapay zekâ ve makine
öğrenme kabiliyetleri ile donatılmış bir 5G servis yönetim merkezine götürüldüler. Burada, yoğun araç ve mobil kullanıcı trafiği
olan bir meydanda, kaza, afet gibi olağandışı olaylar sonucunda
anlık gelişen şebeke yoğunlukları karşısında yapay zekâ uygulamasının neler yapabileceği katılımcılara örnekli olarak gösterildi.
Gerçekleştirilen ikinci demoda ise, yine 2021’de yeni nesil sabit
teknolojilerin yönetildiği servis operasyon merkezine konuk
olan katılımcılar, şebekeye bağlı müşteri terminallerinden
aldığı verileri analiz eden yapay zekâ uygulamasının, terminal
yazılımından kaynaklı yaşanması olası şebeke performans dalgalanmalarını daha gerçekleşmeden önlemesine tanıklık ettiler.
Her iki demoda da, önceden öğrenilmiş olaylardan ve algoritmalardan hareket eden yapay zekâ, anlık oluşan şebeke
performans dalgalanmalarına hızlıca en doğru çözüm önerileri
sunarken aynı zamanda oluşması muhtemel saha problemlerini de önceden öngörerek proaktif çözüm önerileriyle şebeke
performansını yüksek değerlerde tutmayı başardı.

SEKTÖRDEN

“YAPAY ZEKÂ İLE ŞEBEKE PROBLEMLERİ HENÜZ
OLUŞMADAN ÖNLENECEK”

Türk Telekom Teknoloji Genel
Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: “Bu
yeni teknoloji ile yakın gelecekte
abonelerimize çok daha iyi bir
müşteri deneyimi sunmayı
amaçlıyoruz.”
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ENERJİ
TASARRUFUNA
TURKCELL’DEN
BÜYÜK DESTEK
ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK TEKNOLOJİ
VE UYGULAMALARINI İŞ SÜREÇLERİNİN HER
AŞAMASINDA HAYATA GEÇİREN TURKCELL, HEM
ÇEVRE KORUMASINA HEM DE TÜRKİYE’NİN
ENERJİ FATURASININ AZALTILMASINA
KATKI SAĞLIYOR.
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urkcell, 2018 yılı boyunca uyguladığı verimlilik ve tasarruf
çözümleri sayesinde 96 milyon kilovat saati aşan enerji ile 58
milyon TL’lik tasarruf sağladı. Elde edilen bu tasarruf miktarı 36 bin
hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk geldi.
YAZILIMLA 17 MİLYON KİLOVAT SAATLİK TASARRUF

Tasarrufu sadece altyapı ile sınırlandırmayan ve bunu bir yaşam
şekline dönüştüren Turkcell şebekesinde, trafik yoğunluğunun çok
düşük olduğu zamanlarda, tasarruf sağlayan bir yazılımı da devreye
aldı. Bu sayede Turkcell, sadece şebekesinde yaptığı bu yazılım uygulamaları ile 2018’de 6 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine karşılık
gelen 17 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağladı. Turkcell önceki
yıllarda 26 noktaya kurduğu güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerine
bu yıl da yenilerini ekledi ve yalnız yenilenebilir enerjisiyle çalışan
saha sayısını 30’a çıkardı. Yeni kurulan güneş paneli ve rüzgâr türbinleri sayesinde yenilenebilir enerjiyle çalışan iletişim üniteleri enerji
tasarrufuna önemli katkı sağladı.
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin konuyla ilgili şunları söyledi: “Turkcell olarak
Türkiye’de ISO 50001 Enerji Yönetim Standardına sahip ilk ve tek
operatörüz. Enerji verimliliği konusunda sektörümüzde örnek
olacak uygulamaları ilk olarak hayata geçiriyor olmaktan gurur
duyuyoruz. Bir yandan makine öğrenmesi algoritmalarından
faydalanarak, elektrik tüketimimizi tahmin edip şebekemizi
her geçen gün daha verimli hale getirirken diğer yandan da bu
çözümleri kurumların da hizmetine sunarak Türkiye’de enerjinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki
dönemde iş ortaklarımızla birlikte verimlilik sağlayan birçok yeni
çözüm ve uygulamayı hayata geçirmeye devam ederek gelişen
Türkiye’nin artan enerji ihtiyacına katkı sunmayı sürdüreceğiz.”
ENERJİDE YENİ İŞBİRLİKLERİYLE YENİ ÇÖZÜMLER GELİYOR

Enerji verimliliği alanında daha önce Siemens ile işbirliğine gittiğini duyuran Turkcell, kurumların enerji tüketimini kontrol altına
almaları ve verimliliklerini artırarak enerji maliyetlerini düşürmelerini sağlayan çözümler geliştirmeye odaklandı. Perakende,
sağlık, finans, otel, lojistik, üretim, yayıncılık, tekstil, gıda gibi
birçok sektörde her ölçekten şirketler Turkcell’in dijital enerji
servisiyle herhangi bir ilk yatırım maliyetine gerek olmadan
enerji tüketimlerini anlık olarak takip edebiliyor, kontrol altına
alıyor, analiz raporları ve danışmanlık hizmetleriyle birlikte bu
alanda yüzde 30’a varan verimlilik sağlıyor.
Öte yandan yakın zamanda enerji sektöründe yenilikçi
çözümler sunan bir teknokent girişimi olan Reengen firmasıyla da işbirliği gerçekleştiren Turkcell, enerji verimliliği
hizmetlerinin yaygınlaşması amacıyla yerli ve milli ekosistemi
büyütmeye devam ediyor.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Gediz Sezgin: “Enerji verimliliği
konusunda sektörümüzde örnek olacak
uygulamaları ilk olarak hayata geçiriyor
olmaktan gurur duyuyoruz.”

Turkcell Şebeke
Teknolojilerinden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
Gediz SEZGİN

ŞUBAT 2019 bağlantı noktası 61

SEKTÖRDEN

VODAFONE’LULAR
2019’A GİRERKEN 7 MİLYON GB
MOBİL İNTERNET KULLANDI
VODAFONE’LULARIN YILBAŞI KEYFİ KESİNTİSİZ İLETİŞİMLE KATLANDI. YENİ
YILA GİRERKEN YAKLAŞIK 473 MİLYON DAKİKA KONUŞAN, 135 MİLYON SMS
GÖNDEREN VE 7 MİLYON GB MOBİL İNTERNET KULLANAN VODAFONE ABONELERİ, YENİ BİR REKORA İMZA ATTI.
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ürkiye’nin dijitalleşmesine liderlik
etme vizyonuyla faaliyet gösteren
Vodafone, müşterilerine 2019’u karşılarken sevdikleriyle doyasıya iletişim kurmanın ayrıcalığını yaşattı. Vodafone’lular,
31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019 tarihlerini
kapsayan 2 günde toplam 473 milyon
dakika konuştu, 135 milyon SMS gönderdi
ve 7 milyon GB mobil internet kullandı.
Vodafone’luların yılbaşı tatili süresince
mobil internet kullanımı geçen yıla göre
yaklaşık 2 kat arttı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
“Vodafone olarak, yaptığımız her işin
merkezine müşterilerimizi yerleştiriyor,
ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya odaklanıyoruz. Mükemmel müşteri deneyimi
sağlamanın yolu müşterilerin hayatını
kolaylaştırmaktan geçiyor. Müşterilerimize genişbant teknolojilerimizdeki global
deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmayı
sürdürüyoruz. Yılbaşı tatilinde de geniş
kapsama gücümüzle abonelerimizin
kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık.
Abonelerimiz 473 milyon dakika, 135
milyon SMS ve 7 milyon GB mobil internet
kullanarak sevdikleriyle yılbaşını kutladı.
Bu vesileyle, tüm halkımızın yeni yılını
kutluyoruz.”

Vodafone Türkiye
İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı Engin
Aksoy: “Vodafone
olarak, yaptığımız
her işin merkezine
müşterilerimizi
yerleştiriyor,
ihtiyaçlarını
eksiksiz
karşılamaya
odaklanıyoruz.”
EN YOĞUN TRAFİK İSTANBUL VE
ANKARA’DA YAŞANDI
Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla
İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa,
Antalya, Adana, Konya, Samsun ve
Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen
iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir,
Adana, Konya, Bursa, Antalya, Samsun
ve Gaziantep; en çok mobil internet
kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir,
Antalya, Bursa, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Adana ve Samsun oldu.
Vodafone’luların yılbaşında en çok
aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC,

Mısır, Fransa, Hollanda, Afganistan,
İngiltere, Yunanistan, Hindistan ve
Romanya, en çok SMS gönderilen ülkeler ise İngiltere, KKTC, Almanya, Fransa,
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya
Federasyonu, Ukrayna ve Azerbaycan
oldu.
Vodafone Red aboneleri de yurtiçi ve
yurtdışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran
“Her Şey Dahil Pasaport-Dünya” hizmeti
ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS
ve internetlerini 104 ülkede tıpkı Türkiye’deymiş gibi yılbaşı tatili süresince
özgürce kullandı.
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HUAWEI, VERİ MERKEZİ
ANAHTARINI DUYURDU:

CLOUDENGINE 16800
HUAWEI, SEKTÖRÜN YAPAY ZEKA (AI) ÇAĞI İÇİN TASARLANAN İLK VERİ
MERKEZİ ANAHTARI OLAN CLOUDENGINE 16800’, 2019 İLKBAHAR TEMALI
“A CLOUDENGINE BUILT FOR THE AI ERA” ETKİNLİĞİNDE DUYURDU.
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uawei’in Global Industry Vision (GIV) 2025 raporuna göre,
2015 yılındaki %16 yapay zeka edinme oranı, 2025’te
%86’ya yükselecek. Yapay zekayı kullanabilme becerisi, iş
modellerini yeniden şekillendirmek, kararlar almak ve müşteri
deneyimlerini iyileştirmek için kilit bir itici güç olacak. Huawei
Ağ Ürünleri Grubu Başkanı Kevin Hu, “Tamamen bağlantılı, akıllı
bir dünya hızla yaklaşıyor. Veri merkezleri, 5G ve AI gibi yeni
altyapıların temeli haline geliyor. Huawei, AI teknolojisini ilk önce
veri merkezi anahtarlarına getirecek ve veri merkezi ağlarını
bulut çağından yapay zeka çağına taşımaya öncü olacak.” dedi.
Yapay zeka döneminin ortaya çıkışıyla, AI bilgi işlem gücü,
ticari AI sürecinde ciddi bir darboğaz haline gelen veri merkezi
ağlarının performansından etkilenmektedir. Geleneksel bir
Ethernet üzerinde, veri merkezlerinin AI bilgi işlem gücü, %1’lik

bir paket kaybı oranı nedeniyle yalnızca yüzde 50’ye ulaşabiliyor. Aynı zamanda sektörde, 2018’de 10 zettabayt olan dünya
genelindeki yıllık veri hacminin, 2025’te 180 zettabayta (180
milyar terabayt) çıkması beklenmektedir. Mevcut 100GE veri
merkezi ağları, öngörülen veri selini yönetemeyecektir. Ek
olarak, geleneksel manuel İşletme ve Bakım yöntemleri, veri
merkezi sunucularının sayısı artmaya devam ettikçe ve bilgisayar ağı, depolama ağı ve veri ağı birleştikçe gereksinimleri
karşılayamayacak. Bu nedenle, akıllı İşletme ve Bakım kapasitesini geliştirmek üzere yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve
tanıtılması zorunludur.
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YERLEŞİK AI ÇİPİYLE %100 AI BİLGİ İŞLEM GÜCÜNE ULAŞAN, SEKTÖRÜN İLK VERİ MERKEZİ ANAHTARI
Yerleşik yüksek performanslı bir AI çipinin gücünden yararlanan
sektördeki ilk veri merkezi anahtarı olan CloudEngine 16800,
trafik modelinin otomatik algılanmasını ve otomatik optimizasyonunu gerçekleştirmek için yenilikçi iLossless algoritmasını
kullanıyor. Bu nedenle, sıfır paket kaybına dayanan düşük bekleme süresi ve yüksek performans elde ediliyor. CloudEngine
16800, geleneksel Ethernet’teki paket kaybının neden olduğu
bilgi işlem gücü kısıtlamalarının üstesinden geliyor. Ağ anahtarı,
AI bilgi işlem gücünü yüzde 50 oranından yüzde 100’e yükselterek veri depolama Giriş/Çıkış işlemlerini (IOPS) yüzde 30
oranında artırıyor.
TRAFİK ARTIŞININ GETİRDİĞİ İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR
CloudEngine 16800, yükseltilmiş bir donanım değiştirme platformuna sahiptir. Ortogonal mimarisi ile, yüksek hızlı sinyal iletimi,
ısı yayılımı ve güç kaynağı gibi birçok teknik zorluğun üstesinden
gelir. Sektörün en yoğun, 48 bağlantı noktalı 400GE hat kartını
ve AI çağındaki trafik artışı ihtiyaçlarını karşılayan sektörün en
geniş 768 bağlantı noktalı 400GE anahtarlama kapasitesini
(sektör ortalamasının beş katı) sunar. Ek olarak, bit başına güç
tüketimi %50 azaltarak daha çevre dostu bir işletim sağlar.
HATALARI BELİRLER VE OTOMATİK OLARAK KONUMLANDIRIR
Yerleşik AI çipine sahip CloudEngine 16800, ağ tarafında konuşlandırılmış cihazların zeka seviyesini büyük ölçüde artırarak
anahtarın yerel müdahale ve gerçek zamanlı hızlı karar verme
uygulamasını sağlar. CloudEngine 16800’ün yerel zekası ve merkezi ağ analizörü FabricInsight, dağıtılmış AI İşletme ve
Bakım mimarisi ile hataları saniyeler içinde tespit eder
ve dakikalar içinde otomatik olarak konumlandırarak
otonom sürüş ağının gelişmesini hızlandırır. Ayrıca, bu
mimari, İşletme ve Bakım sistemlerinin esnekliğini
ve konuşlandırılabilirliğini büyük ölçüde geliştirir.

Huawei Ağ Ürünleri Grubu Başkanı Kevin
Hu: “Huawei, AI teknolojisini ilk önce
veri merkezi anahtarlarına getirecek ve
veri merkezi ağlarını bulut çağından yapay
zeka çağına taşımaya öncü olacak.”
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BULMACA HAZIRLAYAN: EYYÜP CEYLAN

Karmaşıklık

Özenmeden
yapılmış ürünler

Pehlivan kispetinin
paçası

Uzaklık
bildirir

Sahip

Genişlik

Kutuplanma

Yol üzerinde
oluşan çukur

Bir nota

İncelik, Güzellik

Seviye Tespit
Sınavı (ksc.)

Şair

Görülen alemin
ötesi

Resimde
gördüğünüz,
"Apple"
şirketinin
CEO'su

Çabuk olan
Kedi, köpek vb.
yavrusu

Önceki durumda
bırakma
Yunan mitolojisi
savaş tanrısı

"Türk'ün kanadı"
olarak bilinir

Kebaplı bir ilimiz

Bir işte
önde gelen

Geveze

Ansızın yapılan

Boru sesi

Deney konusu
Saplantı
Tatar
hanlarına verilen
bir ünvan

En az, en alt,
minimal
Büyük ve sert
taş kütlesi

Yankı

Antinyumun
simgesi

İyi, güzel işler

Gereksiz,
yersiz, boş

Lahza
Özel giysili
bir eğlence
Aynı biçimde

Siborgiyumun
simgesi
Kuru soğuk

Su

Bir tür
şarkılı dans

Bindirim

Girgin karşıtı
Oldukça, epey

Beyaz

Neo'nun simgesi

Yardım
Mağara

Nispetsiz

Genellikle
ölçü aletlerinde
gösterge çizelgesi

Yaklaşık 3,14
olan bir sayı

Japon çizgi filmi
Kıyıda köşede
kalmış

Düz, açık
ve geniş yer,
meydan, saha

Patiska
Kabaca
"Efendim"
Bir ödeme aracı

Dogma
Karışık renkli
Bir göz rengi
Utanma

Gurbetçi için
memleket
Kırmızı
El ve kol hareketli
hızlı bir dans
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