5 TL
MART 2019

SAYI:122

İSTANBUL
BANLİYÖ HATTI
MART AYINDA HAZIR
ULAŞTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĞI’NDA
BAYRAK DEĞİŞİMİ
TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞININ
%73’Ü ONLİNE TEHDİDE
MARUZ KALIYOR
EKRAN KARŞISINDA
GEÇİRİLEN ZAMANI
AZALTMAK İÇİN
8 ÖNERİ
OMURGANIZI
TEKNOLOJİYE
KARŞI KORUYUN
9

7

8

6

0

5

5

0

8

3

3

7

3

8 681 451 37 990 1

KİŞİSEL
VERİLERİMİZ
KORUMA ALTINDA MI?

EDİTÖRÜ N NOTU

VERİLERİMİZ GÜVENDE Mİ?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit TURHAN

İSTANBUL BANLİYÖ HATTI
MART AYINDA HAZIR
BAKAN TURHAN, GEBZE-HALKALI
İSTANBUL BANLİYÖ HATTININ TEST
SÜRÜŞLERİNE KATILARAK, HATTI
MART AYINDA AÇILIŞA HAZIR HALE
GETİRECEKLERİNİ AÇIKLADI.
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KİŞİSEL
VERİLERİMİZ
KORUMA ALTINDA MI?
DİJİTALLEŞEN DÜNYADA SIKÇA YAŞANAN VERİ SIZINTILARI,
KULLANICILARIN BAŞINA CİDDİ SORUNLAR AÇABİLİYOR. KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE BİRÇOK PROBLEM GİDERİLMİŞ
GİBİ GÖRÜNSE DE TEHLİKE TAMAMEN GEÇMİŞ DEĞİL.

TÜRKİYE’DE
Y KUŞAĞININ %73’Ü
ONLİNE TEHDİDE
MARUZ KALIYOR
MİCROSOFT, 22 ÜLKEDE “DİJİTAL NEZAKET
ARAŞTIRMASI” GERÇEKLEŞTİRDİ.
SONUÇLARA GÖRE, TÜRKİYE’DE 18-38
YAŞ ARALIĞINDAKİ Y KUŞAĞININ %73’Ü
ONLINE TEHDİTLERE MARUZ KALIYOR.
ARAŞTIRMANIN YÜRÜTÜLDÜĞÜ
ÜLKELERDE İSE BU ORAN YÜZDE 60.
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GÜNCEL

26

ULAŞTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĞI’NDA
BAYRAK DEĞİŞİMİ
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVİNE GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI ALİ İHSAN UYGUN
ATANDI. UYGUN, TCDD
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE
DÜZENLENEN TÖRENLE
GÖREVİ İSA APAYDIN’DAN
DEVRALDI.

İÇİNDEKİLER

YAŞAM

34

EKRAN KARŞISINDA GEÇİRİLEN ZAMANI AZALTMAK İÇİN 8 ÖNERİ
TELEVİZYON YAYINLARI, FİLM VE VİDEOLAR, EKRAN OYUNLARI İLE BİLGİSAYAR, TABLET, TELEFON VE DİĞER
CİHAZLARDA GEÇİRİLEN ZAMAN, EKRAN SÜRESİ OLARAK ADLANDIRILIYOR. BU CİHAZLAR İLE GEÇİRİLEN ZAMANIN
GİTGİDE UZAMASI, ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN SAYISIZ RİSK YARATIYOR.

SAĞLIK

GÜNDEM

42

KARAYOLLARI

44

46

OMURGANIZI TEKNOLOJİYE
KARŞI KORUYUN

GÜÇLÜ PAROLA
OLUŞTURMANIN SIRLARI

GÜVENLİ ARAÇ
KULLANIMI İÇİN 7 ÖNERİ

YOĞUN TEKNOLOJİ KULLANIMI
ÖZELLİKLE OMURGA SAĞLIĞINI
TEHDİT EDİYOR. UZMANLAR
ALINABİLECEK BASİT ÖNLEMLERLE
OMURGA SAĞLIĞIMIZI TEKNOLOJİYE
KARŞI KORUMAMIZ GEREKTİĞİ
KONUSUNDA UYARIYOR.

GÜVENLİK ARAŞTIRMACILARI
İNTERNETTE VERİLERİ GÜVENE
ALMAK İÇİN BENZERSİZ VE
HATIRLAMASI KOLAY OLAN
PAROLALARIN DÜZENLİ OLARAK
PAROLA DEĞİŞTİRMEYE KIYASLA
DAHA ETKİLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

TRAFİK KAZALARI
ÇOĞU ZAMAN KÜÇÜK
DİKKATSİZLİKLERİMİZ
SONUCUNDA ÜZÜCÜ
SONUÇLAR GETİRİYOR. ANCAK
ALINACAK BASİT TEDBİRLERLE
KAZALARDAN KORUNABİLİRİZ.

8 bağlantı noktası MART 2019

Tren ve trene
dair çektiğiniz
her kareyi
bizimle paylaşın
www.tamoan.com.tr
/tamoancom
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WHATSAPP 10. YILINI KUTLUYOR

HÜRRİYET EMLAK
YAZILIM ŞİRKETİ SATIN ALDI

Her ay 1,5 milyardan fazla kişinin aktif olarak
kullandığı WhatsApp 10. yılını kutlayarak önemli
bir kilometre taşını daha geride bıraktı. SMS’i
adeta tarihe gömerek akıllı telefonların vazgeçilmez iletişim uygulaması haline gelen WhatsApp günümüzde kişisel konuşmalardan
gruplara, konum paylaşımından videolu görüşmelere kadar birbirinden farklı amaçlarla kullanılıyor. Uçtan uca şifreleme ile güvenlik
konusunda önemli bir adım atan WhatsApp,
kendini geliştirmeyi hiçbir zaman ihmal etmiyor.

Hürriyet Emlak veri analiz şirketi Innobil’i satın aldı.
2019’da dijital dönüşümü en üst seviyeye çıkartmayı hedefleyen Hürriyet Emlak, kısa süre önce
duyurduğu dünyanın önde gelen yatırım bankası
Goldman Sachs ortaklığının Rekabet Kurulu tarafından onaylandığını da açıkladı. Satın alma sonrasında 14 kişilik Innobil kadrosu Hürriyet Emlak
ekibine katıldı. Hürriyet Emlak CEO’su Theo
Mseka, 2019’un Hürriyet Emlak için dijital dönüşümün en üst seviyeye çıkacağı yıl olacağını söyledi.

Teknoloji artık hayatımızın merkezine oturmuşken sadece erkeklerin ilgi odağı olmaktan çıktı.
Artık kadınlar da erkekler kadar teknolojiye meraklı. Özellikle teknolojik ürün alımında son 5
yılda kadınların satın alımları yüzde 20 oranında bir artış gösterdi. Hatta artık teknolojik ürünler kadınların tercihleri baz alınarak da tasarlanıyor, çünkü elektronik ürün alımında artık son
söz kadınların... İstanbul Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Levent Menteşe, kadın müşterilerin
oranındaki bu artışı, “Kadınlar erkekler kadar fazla cihaz almıyor olabilir; ancak cep telefonu,
tablet ve fotoğraf makinesi gibi daha yüksek rakamlı teknolojik cihazları tercih ediyorlar. Özellikle son dönemde kadın müşteri sayımızda büyük bir artış mevcut.” diyor.

BİLGİSAYARDA TAKSİT SAYISI ARTIRILDI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK); tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda taksit sayısının 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile
ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12
aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarıldığını açıkladı.
Söz konusu düzenlemenin bilgisayar satışlarını artırması öngörülüyor.

OTOMOBİLLER İÇİN
“EMOJİ PLAKA” DÖNEMİ BAŞLIYOR

APPLE’DAN
FİYATLARA İLK İNDİRİM

Avustralya’nın Queensland eyaletinde atılan
resmi adım ile gerçek anlamda Emoji Plaka
dönemi başlıyor. Yazılı iletişimin olmazsa olmazı
haline gelen emojiler yani yüz ifadeleri, 1 Mart
itibariyle Queensland’da yaşayan sürücüler
tarafından plakalarına eklenebilecek. Bu özgürlüğü sürücülerine veren eyalet, yine de sürece
bazı sınırlamalar koymuş durumda. Örneğin
plaklara sadece bir adet emoji koyulabiliyor.
Burada da beş farklı emoji sunuluyor. Aynı
zamanda bu emojinin üç harf ve iki numara ile
kombine edilmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz ay Apple’ın CEO’su Tim Cook,
kur farkı neticesinde Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu birçok ülkede fiyatların
yeniden güncellenmesi gerektiğini
duyurmuştu. Türkiye servis fiyatları için
yeni indirim listesi açıklaya Apple, 100 TL
ile 700 TL arasında bir indirim uyguladı.
iPhone 7 modeli ve daha üstü kullanıcılar
için uygulanan indirimin en düşüğü 100
TL olarak yansıdı. iPhone SE, 5s, 5c, 6, 6
Plus modellerinin “Diğer Hasar” kapsamına giren onarım ücretlerinde ise bir
değişim yapılmadı.
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TEKNOLOJİK ÜRÜN ALIMLARINDA SON SÖZ KADINLARIN

TÜRK YAPAY ZEKA ŞİRKETİ CBOT,
20 ŞİRKET ARASINDA...
Türk yapay zeka şirketi Cbot, Google’ın ilk kez
Mobile World Congress’te (MWC) duyurduğu
RCS (Zengin İletişim Servisi) projesi üzerinde
uygulama geliştiren dünyadaki ilk 20 şirketten
biri oldu. Cbot’un İş Bankası için geliştirdiği
Türkiye’nin yapay zeka tabanlı ilk FAQ chatbotunun Google’ın SMS uygulamalarını daha fazla
özellik ekleyerek zenginleştiren RCS platformu
üzerinden hizmet vereceği MWC’de düzenlenen özel bir lansmanla duyuruldu.

TEKNOLOJİ HARCAMALARI
17,1 MİLYAR DOLARA
ULAŞACAK
International Data Corporation (IDC)
analistleri tarafından hazırlanan 2019
IDC Türkiye Öngörüleri raporu yayınlandı. IDC Türkiye Öngörüleri raporuna
göre ekonomideki bazı belirsizliklere
rağmen dijitalleşme tüm kurumlarda
önemli yatırımlarla sürüyor. Rapora
göre 2019 yılı içinde Türkiye’de kurumların gerçekleştireceği bilişim ve iletişim teknolojisi harcamalarının 17,1
milyar Amerikan Doları büyüklüğüne
ulaşması öngörülüyor.
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MERCEDES-BENZ İMZALI
TAMAMEN ELEKTRİKLİ
İLK YARIŞ ARACI
Motor sporlarının en üst noktası Formula 1‘in
elektrikli versiyonu Formula E, yeni bir firma
daha kazanıyor. Formula 1’e damgasını vuran
Mercedes-Benz, tamamen elektrikli ilk yarış
aracıyla Formula E dünyasına giriyor. EQ Silver
Arrow 01’in şasesi Spark ve Dallara imzalı. Pil
sistemi ise Atieva firmasından gelen yarış aracı,
340 beygir güç üretebiliyor. 0’da 100 km/s hıza
sadece 2.7 saniyede çıkabilen elektrikli Silver
Arrow, yaklaşık 900 kg gövde ağırlığına sahip.

TWITTER YENİ ÖZELLİĞİ İLE KULLANICILARI MUTLU EDECEK
Twitter; tweet saklama özelliğinin üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ayrıca yeni gelecek olan
gizleme özelliği ile başka kullanıcıların tweetlerini görmezden gelmenize de olanak sunulacak.
Bununla birlikte kullanıcıların profilini sessize alma ve şikâyet etme seçeneklerinin yanında
kullanıcılar kendi tweetlerine yazılan yanıtları gizleme seçeneğine de sahip olabilecek. Dikkat
çeken yeniliklerden birisi de başka kullanıcılarla yaptığınız sohbetlerin farklı renklerde sunulacak olması. Takip ettiğiniz ve takip etmediğiniz kullanıcılar sizlere farklı renklerde gösterilecek.

BOEING YENİ NESİL
İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞINI TANITTI
Dünyanın en büyük havacılık şirketi Boeing,
gelecek için korkutan insansız savaş uçağı
modelini görücüye çıkarttı. Boeing tarafından
geliştirilen ve Loyal Wingman UAV adı verilen
insansız savaş uçağı, hava savunma ve saldırı
sistemlerinin geleceğini oluşturuyor. 2020
yılında ilk uçuş testlerinin başlayacağı belirtilen
Boeing insansız savaş uçağı, 11.7 metre uzunluğu ile 3.704 km gibi bir menzil içerisinde
savaşması için tasarlanmış durumda.
Gelişmiş elektronik savaş sistemlerine
sahip olacağı söylenen Loyal Wingman
UAV, uzaktan operasyonları çok kolay
hale getirecek gibi görünüyor.
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ÇİN’DE SOSYAL STATÜ PUANI YETMEYENLERE
BİLET YASAĞI GELİYOR
Black Mirror dizisinde gördüğümüz sosyal statü kazandıran puan sisteminin bir benzeri hâlihazırda Çin’de
uygulanıyor. Associated Press (AP) tarafından
yayınlanan habere göre; Çin, 2018 yılı içinde 23
milyon kez uçak veya tren bileti alma işlemine izin
vermemiş. Bunun sebebi ise işlemi gerçekleştirmeye çalışan kullanıcıların sosyal kredi notlarının çok düşük olması. Mayıs 2018’de
yürürlüğe sokulan bu sistemi izleyen
dönemde Çin vatandaşlarının 17,5 milyon kez uçak bileti alma talebi reddedilmiş. 5,5 milyon kez de yüksek hızlı
tren biletinin alınması engellenmiş.

İSTANBUL
BANLİYÖ HATTI
MART AYINDA
HAZIR
BAKAN TURHAN, GEBZEHALKALI İSTANBUL BANLİYÖ
HATTININ TEST SÜRÜŞLERİNE
KATILARAK, HATTI MART
AYINDA AÇILIŞA HAZIR HALE
GETİRECEKLERİNİ AÇIKLADI.

U

laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 43 istasyondan oluşan, 76,6 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı İstanbul Banliyö
Hattı’nın devam eden test sürüşlerine
katıldı. Burada yaptığı açıklamada Turhan, Marmaray’ı da içinde bulunduran
bu proje tamamlandığında hem metro
hatlarının hem yüksek hızlı tren hatlarının hem de yük treni hatlarının birbirine entegre olacağını belirtti.
Turhan, “Marmaray’ı da içinde bulunduran 13,6 kilometrelik kesimi daha önce
hizmete açmıştık. Şimdi de 19,2 kilometresi Avrupa’da, 43,8 kilometresi
Anadolu’da olmak üzere 63 kilometrelik
kesimin yenileme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz.” şeklinde konuştu.
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“13 İSTASYONDA 16 METRO VE TRAMVAYA BAĞLANACA

Turhan, Gebze-Halkalı arasının 3 hat,
boğaz geçiş kesiminin 2 hat olacak şekilde demir yolunu yaptıklarını ifade ederek,
2 hat üzerinde kent içinde Marmaray ile
bütünleşik şekilde banliyö işletmesi yapılacağını söyledi. Üçüncü hat üzerinden
ise şehirler arası yolcu ve yük trenleri ile
YHT›nin işletmesinin yapılabileceğini dile
getiren Turhan, «Toplam 13 istasyondan
da 16 adet metro ve tramvay hattına
entegrasyon sağlanmış olacak. İki dakikada bir sefer yapılabilecek. Günde 1 milyon
700 bin yolcu seyahat edebilecek. Banliyö
ile Üsküdar-Sirkeci arası 4, Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası 13,5, SöğütlüçeşmeYenikapı arası 12, Bostancı-Bakırköy arası
37 dakikaya inecek. Gebze-Halkalı arası
ise 115 dakika olacak.» dedi.
ANKARA VE KONYA’DAN HALKALI’YA
YÜKSEK HIZLI TREN

Turhan, hızlı trenlerin Gebze, Pendik,
Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı’da durabileceğini belirterek, YHT’nin Konya’dan
Söğütlüçeşme’ye 4 saat 45 dakikada,
Konya’dan Halkalı’ya 5 saat 15 dakikada, Ankara’dan Söğütlüçeşme’ye 4
saat 30 dakikada, Halkalı’ya ise 5 saatte ulaşabileceğini anlattı.
Turhan, yük trenlerinin Pekin’den
Londra’ya kesintisiz demir yolu bağlantısının sağlanmış olacağını kaydederek,
bu trenlerin gece saatlerinde boğaz
geçişini kullanarak Asya-Avrupa arasında taşımacılık yapabileceğini söyledi. Turhan, bu hatta kullanılacak toplam
440 aracın tamamının üretiminin bitirildiğini belirterek, bunların 300’ünün üretiminin Türkiye’de gerçekleştiğini bildirdi.
“MARTIN İLK HAFTASINDA AÇILIŞA
HAZIR HALE GETİRECEĞİZ”

Banliyö ve hızlı tren hattının işletmeye
alınması noktasında istasyonlarda mimari
sonlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini
dile getiren Turhan, test ve devreye alma
işlerine başladıklarını ifade etti. Turhan,
“24 saat esaslı olarak SAT4 ve deneme
işletmesi testlerini yaparak hattı mart
ayının ilk haftasında sinyalli ve sertifikalı
şekilde açılışa hazır hale getirmeye çalışacağız.” şeklinde konuştu.
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HABER

ULAŞTIRMA
VE ALTYAPI
BAKANLIĞI’NDA
BAYRAK DEĞİŞİMİ
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALİ İHSAN
UYGUN ATANDI. UYGUN, TCDD GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENEN TÖRENLE
GÖREVİ İSA APAYDIN’DAN DEVRALDI.

U

laştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev
değişiklikleri gerçekleşti. Bu kapsamda; TCDD, TCDD
Taşımacılık, DHMİ ve PTT AŞ Genel Müdürleri değişti.
TCDD Genel Müdürlüğü görevine Genel Müdür Yardımcısı Ali
İhsan Uygun atandı. Yeni Genel Müdür Ali İhsan Uygun, 20
Şubat 2019 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle görevi İsa Apaydın’dan devraldı. Törende konuşan TCDD Genel Müdür Vekili Ali İhsan Uygun, “2003 yılı
itibariyle hükümetlerimizin yoğun bir şekilde bütçe ayırması
sebebiyle çok büyük yatırımlara giriştik. Hem modernizasyon yatırımları hem YHT yatırımları hem de bunlarla birlikte
kısa sürede halkımızı hızlı trenler ile tanıştırdık, lojistik merkezlerle de aynı zamanda mevcut hatlarımızın kapasitesini
arttırmak için yoğun bir şekilde çalışmalar yapıldı. Bugüne
kadar hizmetlerine öncülük etmiş TCDD çalışanlarını ve
yöneticilerini saygıyla anıyoruz, emeği geçenlere de sonsuz teşekkür ediyoruz. Demiryollarına vermiş oldukları özel
önem ve desteklerinden dolayı öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanımız Mehmet Cahit
Turhan Bey’e demiryolcular adına sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra da bu
hizmet yarışı devam edecektir.” dedi. 30 yıldır raylı sistem
sektörü içerisinde hizmet etmekte olduğunu ifade eden
Uygun, “4 yıldır da gerçekten gurur duyduğum TCDD ailesine hizmet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonları
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doğrultusunda hep birlikte bu hizmetlere devam edeceğiz.
Önümüzde hedeflerimiz var ve bu hedefleri gerçekleştirmek
için çalışacağız.” diye konuştu.
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE EROL ARIKAN ATANDI

Diğer yandan TCDD’nin bağlı ortaklıklarından TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevine de vekâleten
Erol Arıkan atandı.
DHMİ’DE FUNDA OCAK DÖNEMİ SONA ERDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak da emeklilik kararı
aldığını açıkladı. DHMİ’deki görevinden ayrıldığını bizzat
duyuran Ocak, “Her kademesinde uzun yıllar bir ibadet
aşkıyla çalıştıktan sonra 3 Ekim 2016’da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandığım DHMİ’deki
görevimden emekliliğimi isteyerek ayrılmış bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

KAPAK

KAPAK

KİŞİSEL VERİLERİMİZ
KORUMA ALTINDA MI?
DİJİTALLEŞEN DÜNYADA SIKÇA YAŞANAN VERİ SIZINTILARI, KULLANICILARIN BAŞINA
CİDDİ SORUNLAR AÇABİLİYOR. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE BİRÇOK
PROBLEM GİDERİLMİŞ GİBİ GÖRÜNSE DE TEHLİKE TAMAMEN GEÇMİŞ DEĞİL.
MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

G

ünlük hayattaki birçok dijital işlemde kimlik bilgileri, kredi kartı
numaraları veya adres bilgileri gibi kişisel verilerimizi kullanabiliyoruz. Ancak kayıt altına alınan ve depolanan bu bilgiler kimi zaman
olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.
Bu durumu önlemek amacıyla yürürlüğe konulan Kişisel
Verileri Koruma Kanunu bu alandaki güvenlik açıklarını
önemli ölçüde kapatırken; çoğu sektörde ciddi bir hazırlık-
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sız yakalanma hali de oluşmuş durumda. Birçok şirket hala
düzenlemeye uygun biçimde hareket edemiyor veya bu
durumu göz ardı edebiliyor.
Bu konu hakkında araştırmalarda bulunan hukukçu Baran
Usanmaz; her türlü şirketin ya da işyerinin, günlük hayatta
elde ettiği ve dijital olarak sakladığı tüm kişisel bilgilerin uygun
şekilde korunmasının zorunluluk olduğuna dikkat çekiyor.
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SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ İÇİN OLMAZSA OLMAZ

İşletmelerin; çalışanların kayıtları, müşteri kimlik detayları,
sadakat planları, müşterilerce tesis edilen işlemlerin dökümlerini depoladığını belirten Usanmaz, şöyle devam ediyor:
“Bu konudaki önem, hukuka aykırı bir şekilde kimlik avı
dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, kimlik bilgilerinin kopyalanarak
resmi kurumlarda aleyhte kullanılması ve hatta işlenmiş bir
suçun arkasında başkasına ait kimlik bilgilerinin bırakılması
nedenleriyle üçüncü kişilerce verilerin kötüye kullanılmasını
durdurmak olarak ortaya çıkmaktadır. Daha detaylı olarak depolanan yaygın veriler; kişilere ait isimler, adresler,
e-postalar, telefon numaraları, banka ve kredi kartı bilgileri
ile sağlık bilgilerinden oluşmaktadır ve bu veriler kişilerle ilgili
olabilecek hassas durumları içerdiğinden, tüm bu bilgilerin
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca
korunması ve işletmelerin belirli ilkelere uyması esastır.”

Bir bütün olarak kişisel verilerin niteliğinin, öneminin ve korunmasının zaruretinin Nisan 2016’da Avrupa Birliği’nde (AB)
kabul edildiğini ve 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren Genel Veri
Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile oluştuğunu anımsatan Usanmaz, “Söz konusu yönetmelik, Avrupa Birliği içindeki bireylerin
kişisel bilgilerinin toplanması ve işlenmesi için kurallar belirleyen yasal bir çerçevedir. GDPR veri yönetimi ve bireyin haklarına ilişkin prensipleri belirlerken, aynı zamanda da bir cezai yaptırım halinde, ihlale meydan veren şirketin veya işletmenin yıllık
geliri üzerinden belirlenecek para cezaları da getirmektedir.
Genel Veri Koruma Yönetmeliği, AB vatandaşlarının verileriyle
ilgilenen tüm AB içi veya dışında faaliyet gösteren işletmeleri
de kapsadığından, kritik bir düzenlemedir. AB ile uyum yasalarımız çerçevesinde ve GDPR ile bağlantılı olarak 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da bu nedenlerle hızlıca
ülkemizde yürürlük kazandı. Dolayısıyla söz konusu düzenlemeler bir nevi AB dışındaki ülkelere de genişletilmiş olduğundan, sosyal medya şirketlerinin bu hükümlere uyması ayrı bir
önem kazandı.” şeklinde konuşuyor.

KİŞİSEL VERİLER HANGİ KOŞULLARDA PAYLAŞILABİLİR?

olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili
kişinin kendisi tarafından verinin önceden halka açıklanmış
olması ve bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için
veri islemenin zorunlu olması halleridir. Yurtdışı paylaşımlar
için de kişinin açık rızasının alınması zorunlu olmakla beraber, yukarıdaki istisna halleri de geçerlidir.”
Usanmaz, bu noktada önemli bir ayrıntıya daha dikkat çekerek,
“Bu istisna hallerine dayanılarak yurtdışına paylaşımın yapılabilmesi için kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda
Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli
bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri
Koruma Kurulun izninin bulunması zorunludur.” diyor.

Usanmaz, genel kural olarak kişisel verilerin, verinin ait
olduğu kişinin açık rızası olmadan paylaşılamadığının altını
çizerek; işletmelerin bu yönde bir amaçları olması hal inde,
işlem yapacakları kişiye durumu önceden anlatması ve açık
rızasını elde etmesi gerektiğini anlatıyor.
Kanunun tesis ettiği bazı istisna hallerde verinin yurtiçinde paylaşılması için açık rıza aranmayabileceğini belirten
Usanmaz, o halleri şöyle sıralıyor: “Başka kanunlarda açıkça
paylaşımın yapılabileceğinin öngörülmesi; fiili imkânsızlık
nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, söz konusu paylaşımın kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması; bir
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
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“Kişisel veriler, verinin ait
olduğu kişinin açık rızası
olmadan paylaşılamaz. Bu
nedenle işletmelerin bu yönde
bir amaçları olması halinde,
işlem yapacakları kişiye durumu
önceden anlatmalı ve açık
rızasını elde etmelidir.”

VERİLERİN KÖTÜYE KULLANIMI ENGELLENMELİ
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Usanmaz, 2018 yılında dünyanın en büyük sosyal paylaşım
sitesi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in
önemli problemler yaşadığına işaret ederek, “Zuckerberg;
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) senatosu önünde, Facebook tarafından yapıldığı iddia edilen hukuka aykırı kişisel
veri toplanması, depolanması, işlenmesi ve hatta üçüncü
kişi şirketlere bu verilerin kullanıcılardan habersiz satılması
konularında ifade verdi. Burada çelişkili cevaplar vererek, bazı
noktaları saklaması sosyal medya hesaplarındaki verilerin
korunmasındaki nitelikler hakkında önemli sayıda soru işareti oluşturdu.” değerlendirmesinde bulunuyor.
Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarını da uyaran Usanmaz,
“Henüz resmi olarak Facebook, Instagram, Twitter gibi büyük
sosyal mecraların ülkemizde ofisi bulunmadığından, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin tam olarak ya
da gereği gibi sosyal medya alanında uygulanabilmesi maalesef olanaklı görünmüyor. Kullanıcıların her daim sosyal medya
üzerinden ifade ettikleri yazı, paylaşım, bilgi ya da anlık durum
bildirilerinde dikkatli olmaları gerekiyor.” ifadelerini kullanıyor.

“Facebook, Instagram, Twitter gibi
büyük sosyal mecraların ülkemizde
ofisi bulunmadığından; kullanıcıların
sosyal medya üzerinden ifade
ettikleri yazı, paylaşım, bilgi ya da
anlık durum bildirilerinde dikkatli
olmaları gerekiyor.”

KAPAK

KAPAK

ÜLKEMİZDEKİ KULLANICILAR DİKKATLİ OLMALI

KANUNDAN ÖNCE TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER NE OLACAK?
Baran Usanmaz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan
önce toplanan, depolanan ve islenen kişisel verilerin, kanun
yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde kanun hükümlerine
uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydediyor.
Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel
verilerin derhal silinip yok edileceği veya anonim hale
getirileceğini anlatan Usanmaz, “Ancak kanunun yayımı
tarihinden önce hukuka uygun olarak alınmış̧ rızalar, bir
yıl içinde aksine bir irade beyanında bulunulmaması halinde, kanuna uygun kabul edilecektir. Şirketler açısından
bir diğer nokta ise Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir
yıl içinde, kamu kurum ve kuruluşlarında Kanunun uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere ilgili şirket
bünyesinden üst düzey bir yönetici belirlenerek Kuruma
bildirilmelidir.” uyarısında bulunuyor.
ŞİRKETLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDİR?
Kanuna ilişkin şirketlerin uyması gereken yükümlülükler
hakkında da bilgi veren Usanmaz, şöyle devam ediyor:
“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile şirketlerin dikkat etmesi gereken hususlar; kişisel bilgilerinden
herhangi birini işlemeden önce müşterilerden açık onay
alınmalı, müşteri tarafından paylaşılan verilerin anonim
olarak şirket kayıtlarında tutularak müşteri gizliliği korunmalı, veri sızıntısı veya güvenlik ihlali durumunda derhal
müşterilere bildirim gönderilmeli. Talep üzerine belirli bir
müşteriden toplanan tüm kişisel verilerin ücretsiz bir
elektronik kopyasının ilgili müşteriye sağlanması ve söz
konusu verilerin ilk etapta neden toplanmadığı ve amacının açıklanması talep üzerine belirli bir müşterinin verilerini
derhal silinmesi ve işletme ya da şirket bünyesinde tam
zamanlı olarak görev yapacak Veri Koruma Görevlisi atanması şeklinde özetlenebilir.”
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“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
yayımı tarihinden önce toplanan, depolanan
ve işlenmiş olan kişisel veriler, kanun yayımı
tarihinden itibaren iki yıl içinde kanun
hükümlerine uygun hale getirilmelidir.”
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TELEKOM SEKTÖRÜ
GELECEK ÜÇ YIL İÇİN İDDİALI
KPMG’NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASINA
GÖRE, SEKTÖR CEO’LARI GELECEK 3 YIL İÇİNDE ŞİRKETLERİNİN BÜYÜYECEĞİNDEN
EMİN. ARAŞTIRMAYA KATILAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER, SEKTÖRLERİNDEKİ YIKICI
ETKİLERE AYAK UYDURABİLECEKLERİNE İNANIYOR.

U

luslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG’nin
yaptığı ‘Telekomünikasyon CEO Araştırması’, telekom sektörünün gelecek 3 yılına ışık tuttu. Araştırmaya katılan sektördeki
üst düzey yöneticilerin neredeyse tamamı (%99), yeni teknolojileri göz önünde bulundurarak, şirketleri için yakın gelecekte
büyüme konusunda ümitli olduğunu söyledi. Yine katılımcıların
%96’sı, gelecek 3 yılda telekomünikasyon sektörünün büyüme
göstereceğinden emin olduklarını dile getirdi.
Araştırmaya dünyanın önde gelen 82 telekom şirketinin CEO’su
katıldı. Katılımcı firmaların üçte ikisinin yıllık kazancı 1 milyar dolar
ve üzerinde. KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon
Sektör Lideri Serkan Ercin, ekonomik gelişmelerin ve yeni teknolojilerin, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin
büyüme beklentilerini olumlu yönde etkilediğini belirtti. Ercin, “Telekom CEO’ları şirketlerinin büyüme kabiliyetine güveniyor. Özellikle
stratejik ortaklıklar ve birleşme-satın almalar yoluyla gerçekleşecek
büyüme trendinin birkaç yıl süreceğine inanıyorlar.” diye konuştu.

TEHDİT DEĞİL FIRSAT
Araştırmaya katılan sektör yöneticilerinin %99’u, teknolojik bozulmayı tehdit yerine şirketleri için fırsat olarak görüyor. Katılımcıların
%94’ü, rakiplerinin yarattığı yıkımı beklemektense, şirketlerinin
sektörü yıkacak hamleler yaptığına inanıyor. CEO’lara göre değişen
teknoloji ve müşteri talebi yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G
gibi alanlarda yeni ürün ve hizmet imkanları oluşturuyor.

BÜYÜME STRATEJİLERİ
Araştırmaya göre telekom yöneticilerinin %65’i stratejik ittifaklar
aracılığıyla, %41’i birleşme ve satın almalar yoluyla, %39’u da organik büyüme yoluyla şirketlerini büyütmeyi ve sektördeki paylarını
artırmayı planlıyor. Araştırmaya katılan CEO’lar, büyümenin karşısındaki en önemli 3 tehdidi, yetenek, operasyon ve siber güvenlikle
ilgili riskler olarak sıralıyor. CEO’lara göre yetenekle ilgili riskler,
şirketlerin yeni teknolojiler konusunda uzmanlık sahibi profesyonelleri işe alma sürecinde karşılaştığı rekabetten kaynaklanıyor.
Operasyonel risklerin de telekomünikasyon sektörünün dışındaki
şirketlerden gelen rekabetle birlikte arttığı gözleniyor.
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SİBER SALDIRI AN MESELESİ
Araştırmaya katılan her 10 CEO’dan 4’ü, şirketlerinin bir siber
saldırı veya veri ihlali yaşamasının bir olasılıktan ziyade “an
meselesi” olduğunu düşünüyor. Siber güvenlik endişeleri
büyük ölçekli telekomünikasyon şirketlerinde daha ön planda.

EN BÜYÜK ZORLUK MİLENYUM KUŞAĞI
Müşteri deneyimi, telekom sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin en fazla odaklandığı konuların başında geliyor. Araştırmalar, en yaşlısı 35 yaşını geçen Milenyum Kuşağı’nın, gelecek
10 yılda telekom firmalarının en büyük ve en karlı müşteri segmentini oluşturacağını gösteriyor.
Araştırmaya katılan CEO’ların %46’sı, Milenyum Kuşağı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda şirketlerinin karşılaştığı en büyük sorunun, bu müşterilerle ilişki kurabilen yöneticiler bulmak olduğunu belirtiyor. Yine katılımcıların %43’ü,
Milenyum Kuşağı’nın ihtiyaçlarının nasıl farklılaştığını anlamakta güçlük çektiklerini vurguluyor.

ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN BAZI SATIRBAŞLARI ŞÖYLE
Araştırmaya katılan CEO’ların %87’si, siber
güvenlik uzmanlarını, büyüme için önemli
görüyor.
Katılımcıların %57’si, şirketlerinin dijital
dönüşüm programı için yaptığı yatırımların getirisinin 12 içinde alınmaya başlanacağını düşünüyor.
Katılımcıların %70’i, yetenek yatırımı kapsamında personel sayılarının %5 oranında büyüyeceğini
öngörüyor.
Telekom CEO’larının %44’ü,yapay zeka teknolojisinin gelecek 3 yılda şirketlerinin gelir artışını
hızlandıracağını düşünüyor.
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TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞININ
%73’Ü ONLİNE TEHDİDE
MARUZ KALIYOR

Türkiye’deki internet
kullanıcılarının karşı
karşıya geldiği en büyük
tehditler, cinsel içerikli
istenmeyen mesaj
almak, saldırgan kişi
olarak adlandırılmak
ve yalan haberlerle
kandırılmak olarak
sıralanıyor.

MİCROSOFT, 22 ÜLKEDE “DİJİTAL NEZAKET ARAŞTIRMASI”
GERÇEKLEŞTİRDİ. SONUÇLARA GÖRE, TÜRKİYE’DE 18-38 YAŞ
ARALIĞINDAKİ Y KUŞAĞININ %73’Ü ONLINE TEHDİTLERE MARUZ KALIYOR.
ARAŞTIRMANIN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ÜLKELERDE İSE BU ORAN YÜZDE 60.

Ö

zellikle çocuklar ve gençler arasında teknolojinin daha
güvenli ve daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek için organize edilen Güvenli İnternet Günü’nü desteklemek için Microsoft, 2004 yılından beri çeşitli faaliyetlerle
güvenli internet kullanımına katkılar sunuyor. Microsoft bu
kapsamda 3 yıldır, online davranışlar ve etkileşimler hakkında
internet kullanıcılarının tutum ve algılarını inceleyen “Dijital
Nezaket Araştırması” (Digital Civility Index/DCI) yürütüyor.
Bu yıl, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülkenin dâhil olduğu
araştırma, internet kullanımı konusunda bireylerin yaşadığı riskler,
tehditler, etkileşimler ve saldırgan davranışlar konularında önemli
bilgiler sunuyor. 13-17 yaşlarındaki gençler ve 18-74 yaşları arasındaki yetişkinler ile yapılan görüşmelerden alınan sonuçları içeriyor. Araştırmada kullanıcıların karşılaştıkları risklerin çeşidine ve
sıklığına göre puanlama yapılıyor. Buna göre, geçen yıla göre 2 sıra
yükselen Türkiye, 22 ülke arasında 71 puanla 14’üncü konumda yer
aldı. Birinci sırada ise 50 puanla İngiltere bulunuyor.
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TÜRKİYE’DE GENÇLER AİLELERİNDEN YARDIM İSTEMEKTEN
ÇEKİNİYOR

TEHDİTLERİN YÜZDE 28’İ TANIDIK ÇEVREDEN VE AKRABALARDAN GELİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de Y kuşağındaki internet
kullanıcılarının yüzde 73’ü online tehditlere maruz kalıyor. Online risklerin hedefi olan kişilerin açıklamalarına göre, bu tehditler sıklıkla tanıdıklar, arkadaşlar veya aile bireyleri tarafından
gerçekleştiriliyor. Bu tehditler geçen yıla göre 9 puan artarak
%27 olarak gerçekleşti. Ankete katılan kadınların bu tarz tehditlere erkeklerden daha yüksek oranda maruz kaldığı görülüyor.
Türkiye’deki kullanıcılar ayrıca, online saldırıları dünya geneline
göre daha şiddetli yaşıyor. Dünya genelinde bu oran %28 iken
Türkiye’de internet kullanıcılarının %33’ü şiddet içerikli saldırılara maruz kalıyor. Online bir saldırı karşısında gençlerin ailelerinden yardım isteme oranı dünya genelinde %42 iken Türkiye’de
bu oran %32. Başka bir yetişkinden yardım isteme konusunda
da Türkiye, %28 olan dünya ortalamasının gerisinde kalarak,
ancak %20 oranını yakalıyor.

Türkiye’deki en yaygın istenmeyen online temas türleri, rahatsız edici veya müstehcen içerik almak ile uygunsuz ve kişisel
bilgi toplama girişimlerinde bulunmak olarak öne çıkıyor. Bu
girişimlerin oranı dünya genelinde %33 iken Türkiye’de bu oran
%41. İnternet kullanıcılarının karşılaştığı tehditlerin %62’si
yabancılardan, %28’i ise tanıdık çevrelerden geliyor. Dünyada
ve Türkiye’de bu tip online risklerle karşılaşanlar, yabancılara
olan güvenini kaybediyor, daha stresli bir hayat yaşamaya
başlıyor, uyku düzenini kaybediyor ve sosyal medya, blog ya da
forumlara daha az giriyor.
Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Arbel
konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Teknoloji yaygınlaştıkça
insanların internet üzerinden birbiriyle kurdukları etkileşim de
artıyor. İnsan odaklı bir teknoloji şirketi olarak, herkesin dijital
ortamda nezaket kurallarını ve ahlak kavramlarını göz önünde

bulundurarak hareket etmesini temenni ediyoruz. Bu nedenle,
Güvenli İnternet Günü’nde, dünyanın dört bir yanındaki insanları dijital nezaketi benimsemeye ve online ortamda birbirlerine saygılı davranmaya davet ediyoruz. 3 yıldır 20’den fazla
ülkede gerçekleştirilen Microsoft Dijital Nezaket Araştırmamız 4 temel ilkeye dayanıyor: Başkalarına sana davranılmasını
istediğin gibi davran; farklılıklara saygı göster; cevap vermeden önce düşün ve haksızlığa uğradığında harekete geç. Bu
ilkeler doğrultusunda gelişen bir dijital ortamda insanların
ve kurumların birbirine olan güvenlerini kaybetmeden daha
fazlasını başarabileceğine inanıyoruz. Araştırma sonuçlarında
da görülebileceği üzere, Türkiye’nin online riskler konusunda
dünya standartlarının gerisinde kalmaması için ailelere ve
eğitimcilere de önemli görevler düşüyor. Aileler ve eğitmenler, birer rol model olarak, her zaman gençlerin yanında olmalı
ve internet kullanımında tüm bireyler günlük yaşamdaki gibi
eylemlerinin sorumluluklarını üstlenmeli.”
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SOSYAL MEDYANIN YENİ ÇILGINLIĞI 10 YEAR
CHALLENGE. BU AKIMDA SOSYAL MEDYA
KULLANICILARI 10 YILLIK FOTOĞRAFLARINI ÖNCESİSONRASI OLARAK PAYLAŞIYOR. PEKİ, MASUM GİBİ
GÖRÜNEN BU AKIMIN AMACI NE?
MUHABİR: CEMRE DİLEK

irketler, yapay zekâ teknolojilerini daha fazla geliştirebilmek
için daha fazla işleyebilecekleri, fazla veriye ulaşmaya çalışıyor. #10yearchallenge akımı da aslında bu veriyi insanların kendi
elleriyle kamuya açık bir şekilde kullanabilmesine olanak yaratıyor.

Sosyal medyada dönem dönem yeni akımlar yaşanıyor. Hedefi
bilinmeyen, masum mu, tehlikeli mi olduğu zaman içinde anlaşılan bu akımların son dönemdeki en popüler olanı ‘10 Year
Challenge’ adı ile hayatımıza girdi. ‘10 Year Challenge’ etiketiyle paylaşılan fotoğrafları görmeyeniniz kalmamıştır.
Giderek büyüyen bu akımın öncüsü de yine en popüler
sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram...
Uygulama, daha öncesinde, ‘Ice Bucket Challange’,
‘FallingStars’ gibi dünyada viral haline gelmiş akımlara
bu sefer ‘10 Years Challenge’ akımını ekleyerek, yine çok
konuşulmayı başardı. Instagram’ı kasıp kavuran bu akımın nereden çıktığı ve tam olarak ne ifade ettiği ise herkes
tarafından merak konusu?
FACEBOOK’TA ÇIKTI INSTAGRAM’DA FENOMEN OLDU
Peki, nedir bu akım, nasıl ortaya çıktı?
ABD’li meteorolog Damon Lane, 11 Ocak 2019’da Facebook’un kendisine 10 yıl önce 11 Ocak’ta yaptığı bir fotoğrafı hatırlatması üzerine,
eski fotoğrafını şu anki haliyle birlikte paylaştı. Lane, paylaşımın altına
da şu ifadeleri yazarak, diğer kullanıcılara da çağrı yaptı: “Yaşlanmanın
ne kadar zor olduğunun meydan okuması… Birinci fotoğrafınızı ile
mevcut profil resminizi alın ve sıkı durun…” Lane’in bu paylaşımı sosyal
medyada kısa sürede beklenmeyen bir etki yaratınca akım bir anda
Facebook’dan fotoğraf paylaşım sitesi Instagram’a transfer oldu. Sosyal ağlardaki milyonlarca kullanıcı, 10 yıl önceki ve şu anki fotoğraflarını
yan yana paylaşarak akıma katılmaya başladı. #10yearchallenge
akımına Türkiye dâhil dünyanın her yerinden ünlü isimler de destek
verince, ilk günlerde on milyonlarca kişinin 10 yıldaki değişimi de kendilerinin paylaştıkları fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Şirketler, yapay zekâ teknolojilerini daha fazla geliştirebilmek
için daha fazla işleyebilecekleri, fazla veriye ulaşmaya çalışıyor. #10yearchallenge akımı da aslında bu veriyi insanların kendi
elleriyle kamuya açık bir şekilde kullanabilmesine olanak yaratıyor.
Milyonlarca insan, 10 yıl önce nasıl göründüklerini ve şimdi nasıl
göründüklerini fotoğraflara paylaşarak, yapay zekâ yazılımlarına, bir kişinin yaşlanma şekline ilişkin bir algoritma veya veri seti
modeli oluşturması için de yardımcı olmuş oluyor.

PAYLAŞIM SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

HEDEFLİ REKLAM İÇİN PAHA BİÇİLMEZ!

Dünyaca ünlü isimlerin 10 yıl önceki ve şimdiki görünümlerini
yansıtan fotoğraflarını yan yana koyup Instagram hesaplarında
paylaşması sonrası tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından taklit edilmeye başlandı. #10yearchallenge etiketleriyle sadece Instagram üzerinden 10 yıl önceki ve şimdiki fotoğraflarını paylaşan
kişilerin sayısı şimdilik 5 milyon civarında. Peki bu ilk bakışta oldukça masum ve nostaljik görünen bu akımın arkasında neler var?

Bu tehlikenin temelinde ise yüz tanıma teknolojisi var. Bu hashtag
akımı ile paylaşılan bu fotoğraflar ortak bir havuzda toplanıyor.
Daha önce birçok defa eski hallerinize ait fotoğraflar paylaşmış
olabilirsiniz ancak bunları teker teker ayırt etmek oldukça zaman
alan bir iş. Bu hashtag sayesinde ise paylaşılan fotoğraflar bir paydaya toplanıyor ve bir yüz tanıma teknolojisi geliştiriliyor.
Bu algoritma, geçmiş ve günümüzden topladığı bu verilerle insanların gelecekte nasıl görünecekleri üzerine de daha isabetli tahminler
yapabiliyor. İlk bakışta bilimsel bir çalışma gibi görünen bu durum,
şirketler için ise daha çok reklam ve daha çok para demek. Örneğin, #10yearchallenge akımı ile sağlanan veriler, özellikle güzellik
ve kozmetik endüstrisi için deyim yerindeyse paha biçilmez. Yüz
tanıma sistemleri ile sosyal ağların hedefli reklamcılık platformu birleştiğinde, trend diye paylaştığınız fotoğraflar, “Daha genç ve güzel
görünmek istemez misiniz?” reklamlarıyla size dönerse, şaşırmayın!
Uzmanlar bu anlamda internette bir şeyler yaparken gizliliğe dikkat
etmek, arkamızda kişisel bilgilerimize dair ipuçları bırakmamak
gerektiğine dikkat çekiyor. Belki yaptığımız şeyler değil ama yaptığımız şeylerin sonucunda ortaya çıkan verilerin ileride sorunlar
yaşamamıza sebep olabileceğine dair önemli uyarılarda bulunuyor.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİYLE VERİ ELDE EDİLİYOR
Öncelikle son yılların en popüler teknoloji trendlerinden biri hiç
şüphesiz ki yapay zekâ. Facebook’undan, Google’ına; Amazon’undan Microsoft ve Intel’ine dünyanın en büyük teknoloji şirketleri
son yıllarda en ciddi yatırımlarını da bu alana yapıyor. Yapay zekâ
alanında en fazla odaklanılan konuların başında da ses ve yüz
tanıma sistemleri geliyor. Yapay zekâ teknolojilerinin daha fazla
gelişebilmek için en çok ihtiyaç duyduğu ise; veri... Diğer bir ifadeyle Büyük Veri (Big Data)... Facebook’un Cambridge Analytica’sı
ve benzerleri gibi 2018 yılının kişisel veri skandallarıyla geçtiği de
düşünülürse, Big Data’nın gündelik hayatımızda ne kadar önemli
olduğu da ortaya çıkıyor.
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SOSYAL MEDYA

SOSYAL MEDYA

‘10 YEAR
CHALLENGE’
NEDEN ORTAYA
ÇIKTI?

Ş
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GÜVENLİK

GÜVENLİK

DİJİTAL
GASPÇILARDAN
FİDYE BEDELLERİNE
BÜYÜK ZAM!
BİR GÜN BİLGİSAYARINIZI AÇIYORSUNUZ. BİR
BAKIYORSUNUZ Kİ, BİLGİSAYAR ORTAMINDAKİ
DOSYALARINIZ, BÜTÜN ÇALIŞMALARINIZ
VE BELGELERİNİZ ŞİFRELENMİŞ; SİZE DE BİR
NOT BIRAKILMIŞ: DOSYALARINIZA ULAŞMAK
İSTİYORSANIZ BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN!

Ç

ağımız, bilgi çağı... Değerli bilgilerimizi dijital ortamda saklıyoruz. Kaybetmek, erişememek çağımızın kâbusu. Sahip
olduğumuz veriler bu kadar değerli olunca, bundan haksız kazanç
elde etmek isteyen modern gaspçılara yönelik de büyük bir fırsat
doğuyor. Dijital gaspçılar, verilerinizi şifreleyerek çok yüksek meblağlar karşılığında yeniden erişime açıyorlar. Kendinizi, bu rahatsız
edici senaryonun içinde bulmanızı önleyecek çözüm önerilerini,
Beyaz Net Genel Müdürü Mehmet Fatih Zeyveli aktarıyor.
Sanal ortamdaki Cryptolocker benzeri tehditlerin sayısı ve fidye
miktarları gün geçtikçe artıyor. Bir gün bilgisayarınızı açıyorsunuz. Bir
bakıyorsunuz ki, bilgisayar ortamındaki dosyalarınız, bütün çalışmalarınız ve belgeleriniz şifrelenmiş; size de bir not bırakılmış: “Dosyalarınıza
ulaşmak istiyorsanız bizimle irtibata geçin!” Sonrasında sizden bilgisayarınızda bulunan ama şifreli olan dosyaları açmak için bir miktar para
isteniyor. Siz parayı gönderdikten sonra bilgisayarınıza bağlanıp şifreyi
çözüyorlar. Eskiden bu işlem için fidyecilerin istediği bedel, 1.000 dolar
civarında idi. Pazarlıkla biraz düşürüp 500 ila 800 dolar ödeme yaparak
dosyalarınızı kurtarabiliyordunuz. Şimdi ise rakamlar inanılmaz arttı.
Artık 40 bin-50 bin TL isteniyor ve pazarlıkta da çok düşmüyorlar.
Belgeleri kendisi için çok değerli olan birçok kişi ve kurum, yüksek miktarlarda parayı çoktan ödedi. Parayı ödememeyi tercih eden birçok kişi
de dosyalarını kaybetti. Peki, bu zararlı yazılımlar nasıl bulaştırılıyor ve bu
yazılımlardan kurtulmak nasıl mümkün olabilir?
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Zararlı yazılımların
nasıl bulaştığı sorusunun
çok ilginç bir yanıtı var: Siz
bulaştırıyorsunuz! Birçok kullanıcı
zararlı yazılımları bilgisayarlarına
kendileri indiriyor.
VERİLERİN AYRI BİR ORTAMA TAŞINARAK DÜZENLİ YEDEKLEME
YAPILMASI ÖNEMLİ
Beyaz Net Genel Müdürü Mehmet Fatih Zeyveli, her şeyden önce
düzenli yedeklemenin büyük bir önem taşıdığını vurguluyor. Böyle
bir sıkıntı başımıza geldiğinde fidye vermek zorunda kalmamak için
düzenli yedeklemeye önem vermemiz gerekiyor. Yedekten geri dönen
dosyalarımıza kolaylıkla ulaşabilir ve birkaç günlük kayıpla hayatımıza
devam edebiliriz. Zeyveli, yedek alınırken dikkat edilmesi gereken
unsurlara da dikkat çekerek, “Yedekler ayrı bir ortamda olmalı ve
sürekli erişilebilir olmamalı. Fidyeciler zararlı yazılımı bulaştırdıkları
sistemlerde genelde yedekleri de şifreliyorlar. Bu da yedeği anlamsız
kılıyor. Daha etkili bir çözüm için yedeklerinizi ayrı bir ortama taşımalı,
birden fazla yedek tutmalısınız. Çok kullanan kalmadı ama tek yazımlık
CD/DVD’ye yedek almak iyi bir çözüm olabilir.” diyor.
DİKKAT! KENDİNİZ BULAŞTIRIYORSUNUZ
Zararlı yazılımların nasıl bulaştığı sorusunun çok ilginç bir yanıtı var:
Siz bulaştırıyorsunuz! Birçok kullanıcı zararlı yazılımları bilgisayarlarına kendileri indiriyor. Fidyeciler gayet inandırıcı hikâyeler yazarak,
dosyayı indirme konusunda kullanıcıları ikna edebiliyor. Mesela çok
yüksek rakamlı bir telefon faturası maili görüp, “Nasıl olur?” diyerek faturaya tıklıyorsunuz ya da, “Kargonuz yerine ulaştırılamadı.”
mailine kanıp, adres değişikliği formunu indiriyorsunuz. Hatta Yük-

sek Seçim Kurulu’ndan gelen oy kullanamayacağınız yönündeki
maile inanıp ilgili dosyayı indiriyorsunuz. Sizin müdahalenizle indirilen dosya bir kez çalıştıktan sonra bilgisayar sizin kontrolünüzden
çıkıyor. Bu nedenle hangi linke tıklandığına ve hangi programın
yüklendiğine çok dikkat etmek gerekiyor.

telekomefatura.com gibi bir adres üzerinden size mail gönderiyorlar. Yeni alınan DNS alan adlarını kontrol eden ve bu alan
adlarına erişimi engelleyen çözümler büyük oranda bu tehditleri engelliyor. DNS Firewall diye de adlandırılan bu çözümler
özellikle kurum bilgisayarlarını korumada çok faydalı oluyor.”

ZARARLI YAZILIMLARI ENGELLEMENİN YOLLARI

ZARARLI YAZILIMLARA KARŞI BEYAZ LİSTE, SANDBOX, LINUX
VE PARDUS…

Zararlı yazılımları engelleyebilmenin mümkün olduğunu belirten Mehmet Fatih Zeyveli, engelleme yöntemlerini şöyle
sıralıyor: “Akıllı Masaüstü Bilgisayar Güvenliği Çözümleri, DNS
Güvenliği Çözümleri, Beyaz Liste Çözümleri, Sandbox (kum
havuzu) Çözümleri ve Linux ya da Milli İşletim Sistemimiz
Pardus’u kullanmak yazılımları engelleyecektir. Fidyeciler, her
bir saldırıda zararlı uygulamalarını sürekli değiştiriyorlar ve
yaptıkları saldırı birkaç saat sürüyor. Birkaç saat içinde bulaştırabildikleri kadar kişiye ulaşmaları gerekiyor. Bir süre sonra
uygulamaları veya mailleri kara listeye düşüyor ve güvenlik
sistemleri tarafından engellenmeye başlıyor. İlk başta antivirüs yazılımları tarafından tanınamadığı için davranışa göre
de engelleme yapan Akıllı Masaüstü Bilgisayar Güvenliği
Çözümleri, virüsleri davranışından anlayıp bu zararlı yazılımları
engelleyebiliyor. DNS Güvenliği Çözümleri’nde ise fidyeciler
genellikle her saldırı öncesi yeni bir DNS adı satın alıyorlar.

“Sadece kullandığımız yazılımları belirlesek, bunun dışında hiç bir
uygulama çalışmasa, bilgisayarımıza herhangi bir şey bulaşma
imkânı da kalmaz. Bunu yapan uygulamalara beyaz liste uygulamaları deniyor ve beyaz liste yöntemi ile çalışan bir bilgisayarda,
üzerine tıklasanız bile bir fidye yazılımının çalışması mümkün
değil. Bir diğer yöntem olan Sandbox (kum havuzu) Çözümleri
ise daha çok kurumsal altyapılarda kullanılıyor. Herhangi yeni
bir dosya geldiğinde onu önce farklı bir ortamda otomatik çalıştırarak deneme mantığına dayanıyor. Yeni bir dosya geldiğinde
sistem bu dosyayı boş sanal bir bilgisayarda çalıştırır. Dosyanın
neler yaptığını inceler ve zararlı faaliyet tespit ederse dosyayı
engeller. Bu sayede fidye yazılımı benzeri birçok zararlı yazılım
engellenir. Bir diğer çözüm de masaüstü bilgisayarda Linux
veya Milli İşletim Sistemimiz Pardus kullanmak. Linux ve Pardus
ortamlarında henüz bu tür zararlılar yok.”
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TÜRKİYE’NİN %61’İ
SOSYAL MEDYADA
İSTATİSTİKLERE YANSIYAN SON RAKAMLARA GÖRE İNTERNET KULLANICISI
SAYISI DÜNYA ÇAPINDA 4 MİLYARA ULAŞTI. TÜRKİYE’DE İSE NÜFUSUN %61’İ
SOSYAL MEDYA KULLANICISI.

Bir internet kullanıcısı günde ortalama 6
saat civarında interneti kullanırken, sosyal
medya ağı Facebook en büyük sosyal ağ
olma özelliğini koruyor. Dijital Dönüşüm
Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, sosyal medya ağlarının
mevcut durumları ve hayatımızın bir parçası
haline gelen bu ağlarla ilgili istatistiklere
yansıyan ilginç bilgileri kamuoyu ile paylaştı.
SOSYAL MEDYADA EN FAZLA ZAMAN
GEÇİREN ÜLKE FİLİPİNLER
Sosyal medyada en fazla zaman geçiren
ülke ise 3 saat 57 dakikalık bir ortalama ile
Filipinler. Filipinler’i, Brezilya ve Endonezya
takip ediyor. Türkiye’de ise bir sosyal medya
kullanıcısı ortalama 2 saat 24 dakikasını
sosyal medyaya harcarken, sosyal medya
kullanıcısı sayısında yüzde 6 oranında bir
artış gözlemleniyor.
TÜRKİYE’DE 51 MİLYON SOSYAL MEDYA
KULLANICISI VAR
Türkiye’de ise 81 milyonluk nüfusun %67’si
internete erişim sağlıyor. Türkiye’de toplamda 55 milyon civarında internet kullanıcısı
mevcut. Öte yandan toplam ülke nüfusunun
%61’lik dilimi sosyal medya kullanıcısı. Bu
oran ülkemizde 51 milyon sosyal medya
kullanıcısı olduğunu gösteriyor.
ABD’DE FACEBOOK VE YOUTUBE ÜST
SIRALARDA
Amerika’da en fazla rağbet gören ve kullanım oranı yüksek iki ağ sırasıyla YouTube ve
Facebook olarak sıralanıyor. ABD’de yetişkinlerin %73’ü YouTube kullanırken, %68’i
Facebook, %35’i Instagram, %29’u Pinterest,
%27’si Snapchat, %25’i LinkedIn, %24’ü
düzenli olarak Twitter kullanıyor.
FACEBOOK HALA EN BÜYÜK SOSYAL AĞ
Mark Zuckerberg tarafından 2004 yılında “The Facebook” olarak isimlendirilen
Facebook’un dünya genelinde 2.2 milyar
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kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcı sayısının
1.4 milyarı her gün düzenli olarak platforma
giriş yapıyor. Facebook’a her gün 300 milyon civarında fotoğraf yükleniyor. Facebook
kullanıcılarının ortalama olarak %30’u 25-34
yaş arasındaki bireylerden oluşuyor. Her
ne kadar düşüşte olduğu ifade edilse de
Facebook en büyük sosyal ağ olma özelliğini
koruyor. Facebook kullanıcılarının yüzde
44’ü kadınlardan, yüzde 56’sı ise erkeklerden oluşuyor. Türkiye ise 51 milyon kullanıcıyla dünya genelinde 9. sırada yer alıyor.

HABER

HABER

İ

nternet ve sosyal medya kullanımı hızla artıyor. Son rakamlara
göre internet kullanıcısı sayısı dünya
çapında 4 milyara ulaştı. İnternet kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak
sosyal medya kullanıcısı sayısı da
artış gösterirken, sosyal ağları kullananların sayısı 3.2 milyar oldu. Bu
da dünya nüfusunun %42’lik dilimine
tekabül ediyor.

YOUTUBE EN ÇOK KULLANILAN VİDEO
PAYLAŞIM SİTESİ
YouTube’a her ay 1.5 milyardan fazla giriş
yapılıyor. İzleyiciler YouTube videolarını izleyerek günde ortalama 1 saat harcıyor. Ortalama olarak, YouTube’a her dakika 300 saat
video yükleniyor ve her gün 5 milyardan
fazla video izleyiciler tarafından görüntüleniyor. Günlük aktif kullanıcı sayısı her geçen
gün artış gösteren YouTube, dünya genelinde Facebook’tan sonra en yaygın ağ olarak
göze çarpıyor.
INSTAGRAM’IN EN YAYGIN KULLANILDIĞI
ÜLKE İSVİÇRE
Instagram’ın 800 milyondan fazla aktif
kullanıcısı bulunuyor. Oluşturulduğundan
beri, 40 milyardan fazla fotoğraf paylaşıldığı
Instagram’da günlük aktif kullanıcı sayısı
500 milyonu geçiyor. Ortalama olarak,
günlük 95 milyon fotoğraf Instagram’a
yüklenirken, her gün yaklaşık 4.2 milyar
fotoğraf beğeniliyor. Instagram kullanıcılarının büyük çoğunluğu 18 ila 29 yaş arasındaki
bireylerden oluşurken, kullanıcılarının% 32’si
üniversite öğrencisi olduğu göze çarpıyor.
Instagram’ın en yaygın kullanıldığı ülke İsviçre. Türkiye ise Instagram kullanımında 5.
sırada yer alıyor.
KARİZMASINI SÜRDÜREN AĞ TWITTER
2006 yılında 14 kişilik bir yazılım ekibi
tarafından kurulan ve efsaneye dönüşen
Twitter’ın aylık 330 milyondan fazla aktif
kullanıcısı bulunuyor. Twitter’ın aktif kullanıcılarının 70 milyon ABD’de yaşıyor. Günlük
aktif kullanıcısı sayısı yaklaşık 100 milyon
olan Twitter’da her gün 140 milyondan fazla
tweet atılıyor. Her twitter kullanıcısının
ortalama 208 takipçisi olduğu istatistiklere
yansırken, 550 milyon hesabın en az bir
tweet gönderdiği bildiriliyor.
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EKRAN KARŞISINDA
GEÇİRİLEN ZAMANI
AZALTMAK İÇİN 8 ÖNERİ
TELEVİZYON YAYINLARI, FİLM VE VİDEOLAR, EKRAN OYUNLARI İLE BİLGİSAYAR,
TABLET, TELEFON VE DİĞER CİHAZLARDA GEÇİRİLEN ZAMAN, EKRAN SÜRESİ
OLARAK ADLANDIRILIYOR. BU CİHAZLAR İLE GEÇİRİLEN ZAMANIN GİTGİDE
UZAMASI, ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN SAYISIZ RİSK YARATIYOR.

P

ek çok insan artık gününün büyük
bir bölümünü bilgisayar, telefon ve
tablet gibi cihazlarının ekranına bakarak
geçiriyor. Ekranlar karşısında geçirilen
sürenin uzaması ise en çok çocukları
etkiliyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye
Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu,
çocuklarının ekran önünde çok fazla vakit
geçirdiğini düşünen ebeveynlerle bu
durumu engellemenin yollarını paylaşıyor.

ayırdığınızı anlamak için süre tutun.
Böylece dijital aktivitelere ayırmak istediğiniz yeni zamanı daha doğru belirleyebilir, cihazlarla yapmak istediğiniz
şeylerin hangilerini erteleyebileceğinizi
ya da çevrimdışı aktivitelerle değiştirebileceğinizi görebilirsiniz.

Televizyon yayınları, film ve videolar, ekran
oyunları ile bilgisayar, tablet, telefon ve
diğer cihazlarda geçirilen zaman, ekran
süresi olarak adlandırılıyor. Bu cihazlar ile
geçirilen zamanın gitgide uzaması, özellikle çocuklar için sayısız risk yaratırken aile
üyelerinin birbirleriyle daha az vakit geçirmesine da sebep oluyor. Anne babaların
bu durumun farkında olduğunu ancak ne
yapacaklarını bilmedikleri için müdahale
edemediklerini dile getiren Alev Akkoyunlu, ekran karşısındaki sürenin sınırlandırılarak makul bir seviyeye getirilmesine yardımcı olacak önerilerini 8 başlıkta sıralıyor.

Sohbet uygulamalarında çok fazla zaman
harcamak yerine yüz yüze iletişimi öncelikli haline getirin. Hayatınızdaki insanlarla
sadece çevrimiçi ortamlar üzerinden
konuşma alışkanlığınızdan vazgeçin.
Uzaktaki sevdiklerinizi telefonla arayın
veya aynı şehirde yaşadığınız halde uzun
zamandır ihmal ettiğiniz akrabalarınızla bir
araya gelin.

PLAN YAPIN
Hafta içi ve hafta sonu izin verilen ekran
süreleri ile ilgili bir plan yapın. Bir araya
gelerek maksimum ekran süresini belirlediğiniz bir plan çıkartın. Oluşturacağınız
bu dijital takvimi hazırlarken yaratıcı ve
dengeli olun. Programınıza dijital dünyadan
tamamen uzak bir gün koyabilir ya da oyun
oynayacağınız saatler ekleyebilirsiniz.
SÜRE TUTUN
Uygulamalar, oyunlar, mailler gibi ekrana bağlı aktivitelere ne kadar zaman
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YÜZYÜZE İLETİŞİMİ ÖNCELİKLİ HALE
GETİRİN

VAKTİNİZİ DIŞARIDA GEÇİRİN
Ekran karşısında geçirdiğiniz sürenin bir
kısmını dışarıda geçirin. Gününüze dışarıda kısa bir yürüyüş eklemeniz bile bütün
zamanınızı telefon, tablet veya laptopunuzla koltuğunuzda geçirmenizden daha
iyidir. Koşuya çıkabilir, sanatsal bir etkinliğe
katılabilir ya da küçük çocuklarınız varsa
onlarla dışarıda oynayabilirsiniz.
YENİ AKTİVİTELER İÇİN FİKİRLER OLUŞTURUN
Beraber yapacağınız çevrimdışı aktivitelere yönelik fikirler oluşturun. Çocuklarınız,
akıllı cihazlarınızı ortadan kaldırdığınızda
sıkıldığını ve yapacak hiçbir şeyleri olmadığını söyleyebilir. Böyle bir tavra karşı
alternatifler üreterek beraber bir oyun

oynamayı, yemek pişirmeyi, el işi yapmayı
veya bir şeyler çizmeyi önerin. Böylece
ekran karşısında fazla süre geçirmelerini
önlerken yeni bir hobiye sahip olmalarını da
sağlayabilirsiniz.
AKILLI TELEFON OTELİ BELİRLEYİN
Bir akıllı telefon oteli belirleyin. Evdeyken
telefonları elinizde veya kıyafetlerinizin
cebinde tutmak yerine duracakları ortak
bir alan belirleyin. Bildirimlerin en azından
bir kısmını kapatmanız da onları kontrol
etmek için sürekli telefona bakmak istemenizi engelleyecektir.
DİJİTALLİKTEN UZAK ALANLAR OLUŞTURUN
Evinizde akıllı cihazların kullanımına izin
verilmeyen, dijitallikten uzak alanlar yaratın. Yemek odası, yatak odası, çocuk odası
veya banyoda ekranlardan uzak durun.
Yemeğinizi ekran karşısında yemeniz aile
arasındaki etkileşimi keser. Çoğu doktorun
uykudan en geç bir saat önce telefon ve
bilgisayar gibi cihazların bırakılmasını önerdiğini unutmayın.
ÇOCUKLARINIZLA TEHLİKELERİ KONUŞUN
Çocuklarınızla çevrimiçi tehlikeler hakkında
konuşun. Ekran karşısında çok fazla süre
geçirmenin yaratacağı problemleri çocuklarınızla konuşun ve uyguladığınız kısıtlamalar
ile önlemlerin onların güvenliği için olduğunu
anlamalarını sağlayın. Şiddet içeren video
oyunlarının, filmlerin, görüntülerin veya
siber zorbaların oldukça yaygın olduğunu
hatırlatarak güvenlik risklerini azaltmak için
beraber neler yapabileceğinizi anlatı

Sohbet uygulamalarında çok fazla zaman harcamak yerine yüz yüze
iletişimi öncelikli haline getirin. Hayatınızdaki insanlarla sadece çevrimiçi
ortamlar üzerinden konuşma alışkanlığınızdan vazgeçin.
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ÜNLÜLER

BUGÜN EKRANLARDA GÖRMEYE ALIŞTIĞIMIZ ÜNLÜ İSİMLER DE BİR
ZAMANLAR SIRADAN İNSANLARDI. ANCAK KATILDIKLARI YARIŞMAYLA
HAYATLARI BİR ANDA DEĞİŞTİ. KİMİ YARIŞMA SAYESİNDE O ÇOK
ÖZENDİĞİ HAYATA SAHİP OLDU, KİMİ ŞÖHRETİN BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİ.
MUHABİR: CEMRE DİLEK

H

erkesin hayatında dönüm noktaları vardır. Bugün ekran önünde ve müzik
dünyasında hayranlıkla izlediğimiz birçok isme hayallerini altın tepsiyle sunan ya
da hiç akıllarında olmayan bir şöhrete sahip olmalarını sağlayan dönüm noktası ise bir
çoğunun bir yarışmayla hayatının değişmiş olması. İşte şöhret basamaklarına giden
yolda; ses, güzellik, oyunculuk, Survivor gibi yarışmalara katılıp hayatı değişen ünlüler...

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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YARIŞMAYLA
HAYATI DEĞİŞEN
Kenan İMİRZALIOĞLU
MANKENLİKTEN OYUNCULUĞA
Kenan İmirzalıoğlu, son dönemin en iyi erkek oyuncularından biri. Ankara Bala’da büyüyen, ardından
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Matematik okuyan
İmirzalıoğlu’nun dönüm noktası mankenlik ajansına
kaydolmasıyla başlıyor. Arkadaşlarının ısrarı ile mankenlik ajansına kaydolan İmirzalıoğlu, kısa bir süre
sonra Best Model of Turkey’e katılır. 4 bin kişi arasından ilk 20’ye seçilip birinci olur. Ardından Best Model
Of World yarışmasında da birinciliği elde eder.

Beren SAAT
YARIŞMAYI İKİNCİLİKLE BİTİRDİ BİRİNCİDEN DAHA
POPÜLER OLDU
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter Ziyagil
karakteriyle yıldızı parlayan Beren Saat de yarışmayla
hayatı değişen ünlülerden. Türkiye’nin Yıldızları yarışmasını ikinci olarak bitiren Saat, yarışma sonrası iyi
projelerde yer alarak hafızalara kazındı. Yarışmanın
birincisinden daha popüler olan ünlü yıldız, son dönemin en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Beren
Saat geçtiğimiz yıllarda ünlü popçu Kenan Doğulu’yla
evlenerek ününü katlayan isimlerden.
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Engin AKYÜREK
TÜRKİYE’NİN YILDIZLARI’NIN YILDIZI
Tıpkı Beren Saat gibi Türkiye’nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına giriş
yapan Engin Akyürek, sonrasında Beren Saat ile
Fatmagül’ün Suçu Ne isimli dizide birlikte rol alarak
üne kavuştu. Şimdilerde gösterimde olan Bergüzar
Korel’le başrolünü paylaştığı ‘Bir Aşk İki Hayat’ filmiyle ise sinema eleştirmenlerinden tam not aldı.

İrem DERİCİ

Kıvanç TATLITUĞ
BEST MODELDİ OYUNCULUK SEKTÖRÜNÜN ARANILAN İSMİ OLDU
Son dönemlerin yetenekli isimlerinden biri de Kıvanç
Tatlıtuğ... 2002 yılında Best Model Of The World
yarışmasını kazanarak üne kavuşanTatlıtuğ'un aklı
hep oyunculuktaydı. Kıvanç Tatlıtuğ’un yıldızı Gümüş
dizisi ile parladıktan sonra pek çok başarılı yapımda yer aldı. Son olarak Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği
‘Organize İşler Sazan Sarmalı’ filmindeki rolüyle göz
dolduran ünlü yıldız, artık oyunculuk sektörünün
aranılan isimlerinden.

Gizem-Hakan HATİPOĞLU

Merve OFLAZ

Cüneyt ARKIN

SURVIVOR ÜNLÜSÜ

DOKTORLUĞU BIRAKIP OYUNCU OLDU

Acun Ilıcalı’nın yarışmalarıyla ünlenen bir diğer
isimse Merve Oflaz. Önce ‘Var Mısın Yok Musun?’
yarışmasından 80 bin lira kazanan ünlü isim, Survivor’a katılarak ününü ikiye katladı ve yarışmadan
birincilikle ayrıldı. Merve Oflaz yarışmanın ardından
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun karakterini
canlandırdı. Diksiyon ve oyunculuk eğitimi alan Oflaz
bugün birçok yapımda rol alan isimlerden.

1960’lı, 70’li yıllarda yarışma sonrası televizyona
geçiş yapanlardan biri de Cüneyt Arkın. Gerçek adı
Fahrettin Cüreklibatur olan Arkın, aslında bir tıp
doktoru. 1963 yılında ‘Artist’ dergisinin düzenlediği yarışmada birinci olunca hayatı değişmiş. Kara
Murat, Malkoçoğlu gibi bir döneme damga vuran
filmlerdeki rolüyle Türk sinemasına adını yazdıran
Arkın, doktorluğu bıraktığı için hiç pişman olmamış.

Ajda PEKKAN

Deniz SEKİ

O SES TÜRKİYE’NİN İLK STARI

YARIŞMAYLA HAYATI DEĞİŞEN ÇİFT

SÜPER STARLIK YOLU YARIŞMADAN GEÇTİ

POP SHOW’DAN POP STAR’A

O Ses Türkiye yarışmasından çıkan en ünlü isim hiç
şüphesiz şarkıcı İrem Derici, aslında yarışmada finale
kalamayanlardan. Ünlü reklamcı Hulusi Derici’nin kızı
olan Derici, “Yarışma olmasaydı da aynı yere gelebilir miydim, bilemiyorum; ama ben yarışmacı gibi
de değildim orada. O Ses Türkiye’nin ilk yıldızı İrem
deniyor sonuçta. Kendi eksiklerimi de çok iyi gördüm
yarışmada, çok insan tanıdım.” diyor.

Gizem ve Hakan Hatipoğlu son dönemin popüler
çiftlerinden. İkisinin de ‘Var Mısın Yok Musun?’ yarışma programıyla kaderleri değişti. Yarışma sayesinde
tanışan çift, kısa bir süre sonra evlendi. Hakan Hatipoğlu, Survivor adasında yarışarak şöhretini artırdı.
Behzat Ç dizisinde rol olan Hatipoğlu şimdilerde
oyunculuk ve sunuculuk yapıyor. Eşi Gizem Hatipoğlu ise modellik ve sunuculuk yapıyor.

‘Süper Star’ lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan da
birçok isim gibi yarışmayla üne sahip olanlardan.
1963 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği yarışmaya katılan ve birinci olan Pekkan, kısa süre
sonra müzik dünyasına giriş yaptı. Eurovision
şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Bugün
Ajda Pekkan hem sesi hem de tarzıyla Türkiye’nin
yetiştirdiği ender sanatçılardan.

Deniz Seki için dönüm noktası 1995’te katıldığı ‘Pop
Show’ yarışması oldu. Yarışmanın ardından Yıldız
Tilbe’nin bestelediği ‘Kop Gel Günahlarından’ isimli
şarkısıyla müzik listelerine giren Seki, kısa sürede
şöhrete kavuştu. Pop Star yarışmasında jüri koltuğuna oturan Seki’nin hayatı 2009 yılında gözaltına
alınmasıyla değişti. Sanatçı 2,5 yıllık cezasının ardından sahnelere dönerek müzik piyasasına geçiş yaptı.
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Julide ATEŞ

Defne SAMYELİ

HABERİN KRALİÇELERİ
Podyumda adını duyurmak isteyen birçok isim ekranlarda oyunculuğu tercih ederken, onlar farklı bir yolla şöhrete ulaştılar. Defne Samyeli ve Jülide Ateş katıldıkları güzellik yarışmalarında kraliçelik tacını alırken bir süre sonra
haberin kraliçeleri olmayı başardılar.
1991 yılında Türkiye güzeli seçilerek adını duyurdu Defne Samyeli. Kısa bir süre sunuculuk yaptı. Uzun yıllar ekranların gözde haber spikerlerinden olmayı başardı. Uzunca bir süre Show haberde spikerlik yapan Samyeli, haberciliği
bırakmış olsa da hala ekranların ünlü güzellerinden.
Bir diğer güzel Jülide Ateş de Samyeli gibi kendisini müzik ya da podyum yerine habercilik kulvarında yetiştirenlerden. 1990 yılında Türkiye güzeli seçilerek adını duyuran Ateş’te Samyeli gibi yarışma sonrası habercilikle kariyerine
devam edenlerden. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Jülide Ateş, uzun yıllar ulusal kanallarda haber bültenleri sunarak büyük başarı yakaladı.

S2 Uluslararası Medya ve Stratejik Araştırmalar Ltd. Şti.
Via Green, Mustafa Kemal Mah. 2079. Sok. No: A/44 Eskişehir Yolu, Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 417 14 15/417 14 20/Faks: +90 312 417 14 94
www.hossajans.com.tr
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SAĞLIK

eknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı
bir gerçek. Telefonlar, arabalar, bilgisayarlar, sanayide kullanılan makineler
gibi hayatımızın her alanında faydalandığımız araç ve gereçlerin yapılıp üretilmesi
teknoloji sayesinde mümkün oluyor.
Yine teknolojik gelişmeler sayesinde
birçok hastalık eskisinden çok daha hızlı
bir şekilde teşhis ve tedavi edilebiliyor.
Peki, ama bize bu kadar çok şey getiren
teknoloji sağlığımızdan neler götürüyor?
Acıbadem International Hastanesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr.
Ferda Özdemir, yoğun teknoloji kullanımının özellikle omurga sağlığı üzerinde
yarattığı olumsuz etkilere giderek daha
sık rastlandığını belirtiyor. Alınabilecek
önlemlerle omurga sağlığımızı koruyabileceğimize dikkat çekiyor.
KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
TIRMANIŞTA

OMURGANIZI
TEKNOLOJİYE KARŞI
KORUYUN

YOĞUN TEKNOLOJİ KULLANIMI ÖZELLİKLE OMURGA SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR.
UZMANLAR ALINABİLECEK BASİT ÖNLEMLERLE OMURGA SAĞLIĞIMIZI TEKNOLOJİYE
KARŞI KORUMAMIZ GEREKTİĞİ KONUSUNDA UYARIYOR.
MUHABİR: CEMRE DİLEK
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Omurganın sağlıklı olabilmesi için, dört
fizyolojik eğriliğinin (boyunda lordoz, sırtta
kifoz, belde lordoz, kuyruk sokumunda kifoz) dengeli bir diziliş göstermesi
gerekiyor. Düzgün bir duruş (postür),
bu eğrilikleri dengede tutmak anlamına
geliyor. Oysa teknoloji bağımlılığı ve çalışma
ortamındaki artan stres yükü kas-iskelet
sistemi hastalıklarının daha çok görülmesine neden oluyor.
Prof. Dr. Ferda Özdemir, teknolojik ürünlerin yoğun kullanımı sonucunda, daha az
kullanılan kasların giderek zayıfladığına ve
bunun da eklemlere binen yükü artırdığına
dikkat çekiyor. Ayrıca bilgisayar gibi ürünlerin kullanımında uzun süre oturuluyor olması
düzgün duruşu bozuyor ve omurgaya binen
yükü dengesiz hale getiriyor. Buna bağlı
olarak ortaya çıkan ilk belirti ise ağrı.

İSTENMEYEN HABERCİ: AĞRI
Aşırı teknolojik ürün kullanımı kaynaklı ağrı,
problem nerede ise o bölgeden belli belirsiz
aralıklarla geliyor veya bedenin zorlanması
ve uzun yürüyüşlerin ardından kendini
gösteriyor. Bir süre sonra sıklığı artan ve
şiddetlenen ağrı, kollara veya ayaklara doğru
yayılma gösteriyor. İlerleyen durumlarda
buna, karıncalanma, yanma, batma ve kuvvet
kaybı da ekleniyor. Altı aydan uzun süren, belli
aralıklarla bacaklarda veya kollarda hissedilen
ve geçmeyen ağrılar, omurgada kireçlenme
ve fıtığın habercisi kabul ediliyor.

RİSK FAKTÖRLERİNİ ORTADAN
KALDIRMAK ŞART
Omurgasında bu hastalıkların teşhisi konulan hastaların öncelikle risk
faktörlerini mutlaka ortadan kaldırmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra
hastaya ilaç, istirahat, fizik tedavi ve
iyileştirme programları uygulanıyor.
Peki, risk faktörleri nasıl ortadan
kaldırılabilir? Özellikle masa başında
çalışanların omurga sağlıkları daha
yüksek tehdit altında, ancak yoğun
teknoloji kullanımı yapan herkesin
şu noktalara mutlaka dikkat etmesi
gerekiyor:
Fiziksel yeterlilik ve kısıtlılıklara yönelik
ergonomik düzenlemeler yapın.
Vücudunuza binen stres yükünü azaltmak için postürünüzü iyi ayarlayın.
Anatominize uygun, ergonomik bir ofis
koltuğu ve bel desteği yastığı kullanın.
Bilgisayarınızı gözlerinizin önünde
25-30 cm mesafede ve dirsekleriniz
de 85-100 derece açı yapacak şekilde
kullanın.
Diz üstü bilgisayar yerine masa üstü
bilgisayar tercih edin, ekranın yükseklik
ayarı boynunuza binen yükü azaltacaktır.
Masa başında bilgisayar kullanırken
saat başı en az 5 dakika hareket ederek
kan dolaşımınızı artırın.
Cep telefonu ile konuşurken boynunuzu aşağı bükmeden, dik bir pozisyonda
konuşun. Aksi takdirde omurganıza
başınızın ağırlığının 7-8 katı daha fazla
yük yüklemiş olursunuz.
Uzun telefon konuşmalarında mutlaka
kulaklık kullanın.
Boyun, sırt, bel ve karın kaslarını
güçlendiren, ayrıca omurga kaslarını
gevşeten egzersizler uygulayın.
Kısa mesafeler için yürüyün, asansör
yerine merdiven çıkın.
Gelişme çağındaki çocukların teknoloji
kullanımını sınırlandırın ve onları daha çok
fiziksel aktivite yapmaya yönlendirin.
Çocuklara dik ve iki ayağın tabanı yere
değecek şekilde oturmayı öğretin.
TV ve tablet gibi ürünleri kullanırlarken
bu aletlerin tam karşılarında durmalarına özen gösterin, tabii bunların kullanım
süresini sınırlı tutun.
Çocuğunuzu omurga sağlığı için çok
faydalı olan yüzme sporuna yönlendirebilirsiniz.

SAĞLIK

T
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GÜNDEM

arolalar, internetteki hesaplarda kimlik doğrulamak için
genel olarak kullanılan bir yöntem. Hem güvenli hem de
hatırlaması kolay bir parola oluşturmak ise her zaman kolay
değil ve çevrim içi hesaplara sahip insan sayısı arttıkça daha da
zorlaşıyor. Unutmayacağınız basit parolaları kullanırsanız saldırganların bunları kırabilme riski de yüksek olacaktır. Karmaşık
parolalar oluşturduğunuzda ise unutma olasılığınız yükseliyor.
Bu nedenle bir ya da iki parola belirleyip bunları birçok web sitesinde kullanma eğilimine girebilirsiniz.

Parolaları benzersiz ve hatırlaması kolay hale
getirmenin kolay yolları var. Böylece, yaşanan
bir veri sızıntısında ele geçirilen bir parola diğer
hesaplara girmek için kullanılamaz.

GÜNDEM

P

Kaspersky Lab araştırmacıları parolaların en büyük açığının birden
fazla yerde kullanılması olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde
700 milyondan fazla e-posta adresi ve kırılan milyonlarca parolanın
dağıtılması, farklı saldırılarda ele geçirilen verilerin kolaylıkla bir araya
getirilebildiğini gösterdi. ‘Kimlik depolama’ adı verilen bu saldırılarda
saldırganlar kurbanların e-posta/parola kombinasyonlarından faydalanarak aynı parolanın kullanıldığı diğer hesapları da ele geçiriyor.
Bu risk parolaları değiştirmekle değil güçlendirmekle azalıyor.
Güçlendirme dendiğinde ise bu parolaları karmaşıklaştırmak yerine
benzersiz hale getirmekten geçiyor.

GÜÇLÜ PAROLA ÜRKÜTÜCÜ OLMAK ZORUNDA DEĞİL
“Güçlü bir parola ile ne kastedildiği konusunda bir karışıklık var.
Günümüzde çoğu web sitesi en az sekiz karakterden oluşan, içinde
büyük ve küçük harfler, rakamlar ve özel işaretler içeren karmaşık
parolalar kullanılmasını talep ediyor. Çoğu kullanıcı bunların ‘güçlü’ birer
parola olduğunu düşünüyor. Bu da ürkütücü olabiliyor.” diyen Kaspersky Lab Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Güçlü parolalar ürkütücü
olmak zorunda değil. Konuya güvenlik açısından baktığınızda, yalnızca
size özgü olan ve tek bir hesapta kullanılan parolaların güçlü olduğunu
görüyorsunuz. Parolaları benzersiz ve hatırlaması kolay hale getirmenin kolay yolları var. Böylece, yaşanan bir veri sızıntısında ele geçirilen
bir parola diğer hesaplara girmek için kullanılamaz. Ayrıca, Kaspersky
Password Manager gibi güvenli parola yönetim araçları bulunuyor.
Bunlarla çok sayıda güvenli parola oluşturmak mümkün.”

GÜÇLÜ PAROLA
OLUŞTURMANIN
SIRLARI
GÜVENLİK ARAŞTIRMACILARI İNTERNETTE VERİLERİ GÜVENE ALMAK İÇİN
BENZERSİZ VE HATIRLAMASI KOLAY OLAN PAROLALARIN DÜZENLİ OLARAK PAROLA
DEĞİŞTİRMEYE KIYASLA DAHA ETKİLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
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BENZERSİZ PAROLA NASIL OLUŞTURULUR?
1. ‘Sabit serinizi’ (parolanızın değişmeyecek olan bölümü) oluşturun.
Şarkı sözleri, bir filmden konuşmalar, ninni veya hatırlayabileceğiniz
benzer bir şeyden bir ifade düşünün.
İlk üç ila beş kelimenin ilk harflerini alın.
Her harfin arasına @ / # gibi özel bir karakter ekleyin.
2. Bağlantı kurmanın gücünden yararlanın
Çevrim içi hesaplar (Facebook, Twitter, eBay, arkadaşlık siteleri, internet bankacılığı, alışveriş
veya oyun siteleri) için parola oluştururken, web sitelerinin aklınıza getirdiği ilk kelimeyi yazın.
Örneğin Facebook için parola oluşturuyorsanız aklınıza logonun renginden ilk olarak “mavi” kelimesi gelebilir.
Bu kelimeyi, isterseniz tamamı büyük harf olarak sabit serinizin sonuna ekleyin.
3. Sonuçta benzersiz parola oluşturacaksınız
David Jacobybu adımlarlar yola çıkarak, şu örneği veriyor: “Örneğin, düşündüğünüz ifade ‘Mini Mini Bir Kuş Donmuştu, Pencereme
Konmuştu’ olsun. Kullanmak istediğiniz özel karakter # ise Facebook parolanız şuna benzer bir şey olacaktır: M#M#B#K#Dmavi
Baktığınızda tamamen anlamsız veya sanki parolayı birisi size vermiş gibi görünüyor. Ancak bu tamamen size özel olduğundan
parola oluşturma sistemini anlıyorsunuz. Siteyle bağlantılı kelimeyi de bildiğinizden hatırlaması da kolay oluyor.”
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EMNİYET KEMERLERİNİ TAKMAYI İHMAL ETMEYİN
Emniyet kemeri, trafik kazalarındaki ölüm riskini hem ön koltuktakiler
hem de arka koltuk yolcuları için azaltmaktadır. Ancak bu kadar hayati
önem taşımasına rağmen emniyet kemeri kullanımı ne yazık ki Türkiye’de halen istenilen düzeyde değil. Araç içinde ön ya da arka koltukta oturulması ve kısa ya da uzun mesafede seyahat ediliyor olması
fark etmeksizin mutlaka emniyet kemeri takılmalıdır.

KARAYOLLARI

KARAYOLLARI

Araç sürücülerini rahatlatacak ve daha güvenli sürüş sağlayacak
ipuçları şu şekilde:

DİĞER SÜRÜCÜLERE DİKKAT!
Şehir trafiğinde sürücülerin dikkati ve araç kullanma eğilimleri güvenli
sürüşü etkileyen bir diğer unsurdur. Ancak yapılan hatalardan biri, araç
sürücüsünün diğer araç sürücülerini de kendileri kadar dikkatli olarak
varsaymasıdır. Bu genel yanılgının aksine diğer sürücülerin dikkat
derecesinin düşük olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

TRAFİK İŞARETLERİNİ İYİ OKUYUN
Trafik kuralları, yaya ve sürücülerin yolda giderken uymaları gereken
kurallardır. Usta bir şoför, trafik ikazlarının ne anlama geldiğini bilir ve
uygular. Trafik işaretlerine uymamanın diğer sürücü ve yayaları tehlikeye attığını unutmamak gerekir.

HIZ LİMİTLERİNE UYUN

GÜVENLİ ARAÇ
KULLANIMI İÇİN
7 ÖNERİ
TRAFİK KAZALARI ÇOĞU ZAMAN KÜÇÜK
DİKKATSİZLİKLERİMİZ SONUCUNDA ÜZÜCÜ
SONUÇLAR GETİRİYOR. ANCAK ALINACAK
BASİT TEDBİRLERLE KAZALARDAN
KORUNABİLİRİZ.

Ş

ehir içlerinde, özellikle de büyük şehirlerde yoğun araç
sayısı ve trafik yüzünden araç sürmek oldukça zor. Bunun
yanında yoğun yaya trafiği, motosiklet ve bisikletler de araç kullanırken dikkat edilmesi gereken diğer unsurlar olarak öne çıkıyor. Generali Sigorta, dikkat edilmesi gereken ve güvenli sürüş
için olmazsa olmaz noktaları araç sürücüleriyle paylaştı.
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Her yıl hız limitlerine uyulmaması sebebi ile yaşanan kazalar
sürücünün, araç içindekilerin, diğer sürücülerin ve yayaların sakat
kalmalarına ve maddi zarara uğramalarına neden olmaktadır. İyi bir
sürücü yavaş gitmesi gereken yerde yavaş, hızlı gitmesi gereken yerde
ise yeterince hızlı giden sürücüdür.

CEP TELEFONU KULLANMAYIN
Trafikte ilerlerken sürücüler dikkatlerini tamamıyla yola odaklamalıdırlar. Kamuoyu ile paylaşılan birçok rapor ve araştırma, cep telefonlarının
kullanımı sırasında sürücülerin daha fazla hata yaptığını ortaya koymaktadır. Cep telefonu ile sadece konuşmanın yanı sıra mesaj yollamak, e-postaları kontrol etmek ya da sosyal medya uygulamalarıyla
meşgul olmak da büyük risk yaratan diğer faktörlerdir.

SAĞ ŞERİTTEN GİDİN
Sağ şeritte kalmak, güvenli sürüş için avantaj sağlamaktadır. Bu şeritte hız çok yüksek olmayacağından aracın ve sürücünün daha güvende
olacağı unutulmamalıdır.

SİGORTASIZ YOLA ÇIKMAYIN
Şehir içlerinde kaza riski araç yoğunluğundan dolayı her zaman daha
fazladır. Araç sürücüsünün otomobilini dikkatli sürmesine rağmen diğer
araçların varlığı ve diğer şoförlerin dikkat düzeyi kaza riskini etkilemektedir. Araç sürücüleri bu risklere karşı, kasko ve trafik sigortasına mutlaka
sahip olmalı, hem kendilerini hem de araçlarını güvence altına almalıdır.

Trafik işaretlerine uymamanın diğer
sürücü ve yayaları tehlikeye attığını
unutmamak gerekir.
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EĞLENCE

eknoloji dünyasındaki gelişmelerin
oyun sektörüne etkisi kaçınılmaz
olsa da özellikle son yıllarda retro oyunlara
meraklı bir kitleden bahsetmek mümkün.
Yarım asırlık bir mazisi olan dijital oyun dünyası bu süre içerisinde kendi kültürünü ve
mirasını yarattı diyebiliriz. Bu kültürün içinden
çıkan kitleler, oyun dünyasındaki gelişmeleri
sıkı sıkıya takip ederken geçmişin miraslarına da sırtlarını dönmüyor.

RETRO
OYUN KÜLTÜRÜNÜN
KARŞI KONULAMAZ
YÜKSELİŞİ
SUPER MARIO, TETRİS VE PAC-MAN GİBİ
OYUNLAR HEM ESKİ NESLİN HEM DE YENİ NESLİN
ÖZLEDİKLERİ ARASINDA YERİNİ KORUYOR.

Atari salonlarının coşkusunu, 80’lerin
özgünlüğünü ve 90’ların yaratıcılığını sunan
oyunlardan vazgeçmeyen bu kitle özellikle
ABD, İngiltere ve Japonya’da kendisini gösteriyor. 2017 yılında İngiltere’de açılan Centre
for Computer History isimli müzede Retro
geceleri düzenleniyor ve binlerce kişi burada
Retro oyunlar oynuyor.
Hem dünyada hem de Türkiye’de retro
oyunlara yönelik kapsamlı fuarlar düzenleniyor. Türkiye’de düzenlenen Uluslararası
Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı Gaming İstanbul’da retro oyun alanına da yer veriliyor.
Eski oyunlara yer veren söz konusu fuarlar
hem meraklıları bir araya getirmesi hem de
eski oyunların varlığını sürdürmesi açısından
önemli bir görev üstleniyor.
Türkiye’de de bunun yaşayan örneklerine
rastlamak mümkün. Doğubank’ta satılan
eski konsol ve atarilere ciddi ilgi gösteren bir
topluluk var. İstanbul’daki meşhur Feriköy
pazarında da eski konsolların satılması ciddi
bir retro oyunsever kitlenin mevcudiyetinin
göstergesi.

EN ÇOK ÖZLENEN OYUNLAR
İngiltere’de yapılan bir ankete göre retro
oyunlar arasında en sevilenlerin başında yüzde 39 ile PAC-MAN başı çekiyor.
PAC-MAN’i, Sonic The Hedgehog ve
Super Mario takip ediyor. Tetris de bir
zamanlar hepimizin elinden düşürmediği
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oyunlardan sayılabilir. İşte o çok sevilen
oyunlar hakkında ilginç detaylar…

OYUNSEVERLER PAC-MAN LABİRENTLERİNDE 5 ASIR GEÇİRDİ
Japon Toru Iwatani tarafından 1980 yılında
geliştirilen PAC-MAN, hala tüm zamanların
en çok sevilen ve oynanan oyunları arasındaki yerini koruyor. Pinky, Blinky, Inky ve
Clyde isimli dört hayaletten kaçan PAC-MAN
karakteri yani oyuncu, hayaletlere yakalanmadan labirentlerdeki yiyecekleri mideye
indirmeye çalışıyor.
Kült oyun PAC-MAN’in popülaritesi 30’uncu
yaş gününde Google’ın oynanabilen ilk
doodle’ı yapması üzerine yeniden zirveye
çıkmıştı. Oyun o kadar özlendi ki dünya
çapındaki 504 milyon tekil kullanıcı Google’ın
anasayfasını PAC-MAN oynayabilmek için
ziyaret ederek burada yaklaşık 5 milyon saat
geçirdi. Bu sayı 549 yıla tekabül ediyor.

biri olan ‘Sonic’, zamanının en hızlı oyun
karakteriydi. 1991’de yaratılan oyunun amacı
zeki ve hızlı kirpi Sonic ile olabildiğince fazla
yüzük toplamak. 2011 yılında yeniden üretilen oyun dünya çapında 89 milyon sattı,
sonrasında animasyon filme konu oldu ve
çok sevildi.

EĞLENCE

T

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNA TETRİS
Bağımlılık yaratma konusunda en iddialı oyunlardan biri de Tetris, çünkü asla
sıkmıyor. Blokları sürekli aynı yerde tutmak,
hepsini aynı hizaya getirmek için yola çıkan
Tetris, simetri hastalarının oynamakta epey
zorlandığı bir oyun. İngiltere’nin en prestijli
eğitim kuruluşlarından Oxford Üniversitesi’nin araştırmasına göre, tetris oynamak,
travma sonrası stres bozukluğundan mustarip insanların geçmişteki travmalarını
hatırlatan görsel anılarının tekrarlanmasını
azaltıyor.

PAC-MAN LABİRENTLERİNDE MACERA
Bu arada Red Bull da bu yılın en eğlenceli
mobil uygulamalarından birisine imza attı.
Oyunseverler, Red Bull PAC-MAN ürünlerinde
bulunan kodlarla PAC-MAN uygulamasındaki
Red Bull labirentlerinde eğlenceli bir macerayı
deneyimleme şansı buluyor. Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı Gaming İstanbul’da
lansmanı yapılan ve bu yıla özel sınırlı sayıda
üretilen Red Bull PAC-MAN ürünü ve markanın retro gaming konseptleri oyunseverleri
fazlasıyla heyecanlandırdı. En son geçtiğimiz
hafta Bomontiada’da gerçekleşen retro
gaming gecesinde de başta PAC-MAN olmak
üzere çeşitli retro oyunları deneyimleyen
katılımcılar müzikler ve yaratılan atmosferler
de nostaljik bir yolculuğa çıktılar.

ZAMANININ EN HIZLISI: SONIC
Dünyanın en ikonik oyun karakterlerinden

SÜPER DEĞİL KÖTÜ ADAM: MARIO
1985 yılında oyun tarihinde bir devrim olarak
piyasaya sürülen ve zamanının programlama
dehalarının ürünü olan Süper Mario, evine
atari giren tüm oyunseverlerin en favori
oyunlarından birisi oldu. Her zaman sağ
yönlü ilerlenebilen Süper Mario’da amaç,
İtalyan tesisatçı Mario’nun altınları ve mantarları toplayarak Princess Peaches’i kurtarmasını sağlamak. Oyunun yaratıcısı Shigeru
Miyamoto, oyunu geliştirirken Kung-Fu’dan
ilham aldıklarını ve bunda aslında Jackie
Chan’in filmlerinin etkili olduğunu ifade etti.
Orijinal adıyla Jumpman yani modern ismiyle Super Mario, ilk olarak 1981 yılında kült
oyunlardan Donkey Kong’da yan karakter
olarak görüldü ve burada kötü bir karakterdi.
Çok sevilen Jumpman, daha sonra Super
Mario olarak muhteşem bir dönüş yaptı.
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enault’un sınıfında en çok satan modellerinden olan
yeni Clio’nun ilk resmi görselleri ortaya çıktı. Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı
yapılacak olan yeni modelin en önemli üretim üslerinden biri
de Bursa fabrikası olacak. Eski versiyona kıyasla daha dinamik
hatları ve zenginleşen donanımıyla dikkat çeken otomobilin ilk
kez hibrit versiyonu da üretilecek.

OTOMOBİL

OTOMOBİL

Renault, 15 milyon satış
adedine ulaşan ikonik modeli
Clio’nun beşinci nesli olan
Yeni Clio, iddiasını daha da
yükseltmeyi planlıyor.

15 MİLYON SATTI
Renault, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli
Clio’nun beşinci nesli olan Yeni Clio, iddiasını daha da yükseltmeyi planlıyor. İlki 1990 yılında lanse edilen Clio, satışa
sunulmasından bu yana Renault Grubu’nun dünyanın dört
bir yanında en çok satan otomobili oldu. Fransızların favori
aracı olmakla kalmayan model, 2013 yılından bu yana
Avrupa’da B sınıfındaki liderliğini sürdürüyor. Clio, 2012 ve
2018 yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre satış rakamını artırarak olağanüstü bir ticari performans sergiledi.

İÇERİDE DEV EKRAN
Yeni Clio’nun iç tasarım ekipleri, kalite algısı ve sürücü
bölümünün ergonomisine ayrı bir özen gösterdi. Yüksek
kaliteli malzemeler, gösterge panelinin yumuşak kaplaması, kapı panelleri ve orta konsol çerçevesi ve özenle seçilmiş malzemeler, kalite algısı açısından iç mekan
boyut değiştiriyor. Geniş alan yaratmak için daha kompakt
hale getirilen tamamen yeni “Akıllı Kabin-Smart Cockpit”,
sürücü odaklı ve daha fazla teknoloji barındırıyor. “Akıllı
Kabin-Smart Cockpit” konseptinin kilit unsuru olan 9,3
inçlik multimedya ekran (7 inçe göre iki kat daha büyük),
Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine
sahip. Tasarımında Espace modelinden esinlenilen bu hafif
eğimli dikey tablet, gösterge paneline genişlik hissi veriyor,
kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini
kolaylaştırıyor.

BURSALI
RENAULT CLIO
ÇOK İDDİALI GELİYOR
RENAULT’UN EN ÇOK SATAN MODELLERİNDEN CLIO 5. KEZ YENİLENDİ. EN ÖNEMLİ ÜRETİM
ÜSLERİNDEN BİRİNİN BURSA OLDUĞU MODELİN İLK KEZ HİBRİT VERSİYONU DA ÜRETİLECEK VE
MART AYINDAN İTİBAREN ÜLKEMİZ PAZARINDA DA SATILACAK.
MUHABİR: ERTUĞRUL ARSLAN
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DİNAMİK DIŞ GÖRÜNÜM
Her açıdan daha şık ve dinamik olan Yeni Clio, bir önceki
neslin ana hatlarını taşıyor. Model, bir yandan şık görünümünü korurken, diğer yandan etkileyici tarzıyla öne çıkıyor.
Kaporta üzerindeki çizgiler, modele daha kaslı bir görünüm kazandırıyor. Genişletilen radyatör ızgarası, Yeni Clio’ya
daha belirgin bir görünüm kazandırırken, motora ise etkin
bir soğutma sağlıyor. Yeni Clio, 14 milimetre kısa olmasına
rağmen (uzunluk 4048 mm, genişlik 1798 mm) daha geniş
bir iç mekana sahip. Yeni Clio’nun karoserisi, aerodinamizmini ve sportif görünümünü artırmak için 30 milimetre
alçaltıldı (yükseklik 1440 mm). 17 inç tekerlekler (versiyona
göre) ise aracın dinamik duruşuna katkı sağlıyor. Köpekbalığı anten, full LED farlar ve yan camların çevresindeki krom
detaylar, Yeni Clio’nun modern tarzına katkı sağlıyor ve iç
mekanda olduğu gibi dış tasarımda da kalite algısını artırıyor. Yeni Clio’da 11 farklı renk seçeneği ve 3 dış kişiselleştirme paketi (kırmızı, turuncu ve siyah) sunuluyor.
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OTOMOBİL

OTOMOBİL

ELEKTRİKLİ
OTODA
NORVEÇ
LİDER,
TÜRKİYE
ATAĞA
HAZIRLANIYOR

LeasePlan’ın 22 ülkeyi kapsayan Elektrikli Araçlara Hazırlık Endeksi’ne göre, elektrikli araçların şarj altyapısı ve
elektrikli araçlara ulaşılabilirlik geçtiğimiz yıl önemli ölçüde artış gösterdi. Elektrikli araçlar devrimine en hazırlıklı
ülkeler ise sırasıyla Norveç, Hollanda, İsveç ve Avusturya
oldu. Satılan yeni araçların yüzde 53’ünü elektrikli araçların oluşturduğu Norveç bu alanda liderliğini sürdürdü.
Halka açık en çok elektrikli şarj istasyonu bulunan ülke
83 bin 196 adet ile Hollanda olurken bunu 37 bin 405 adet
ile Almanya, 34 bin 558 adet ile Fransa takip etti. 2018’de
Hollanda’da 1000 kişiye 4,8 adet, Norveç’te bin kişiye 4,5
adet elektrikli şart istasyonu düşüyor.

11 ÜLKEDE
SINIF
BAŞKANI

Fiat 500, rekorlar hanesine bir yenisini daha ekledi. 2018
yılında Avrupa’nın 11 ülkesinde sınıfının en çok satan otomobili olan 500, ayrıca 4 ülkede de ilk üçte yer aldı. Ülkemizde
yüzde 11 pazar payı ile sınıfının ikincisi konumundaki Fiat
500, Avrupa’da geçtiğimiz yıl toplam 194 bin adetlik satış
adedine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 2007 yılından
bu yana 2 milyonun üzerinde kullanıcının gönlünü kazanan
Fiat 500, 2018 yılını yepyeni bir rekorla kapatarak iddiasını
tekrarladı. Fiat 500 model ailesi, 2018’de Avrupa’da 194 bin
adetlik satış ile şimdiye kadarki en iyi yıllık rakamlarını ortaya
koyarak başarı grafiğini artırmaya devam ediyor.
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720
BEYGİRLİK
FERRARİ
TÜRKİYE’DE

HYUNDAI’DEN
44 ELEKTRİKLİ
OTOMOBİL

Tofaş çatısı altındaki Fer Mas’ın temsil ettiği Ferrari,
merakla beklenen yepyeni modelini ülkemizde satışa
sundu. Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458
Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari
488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488
Challenge’dan aldığı birçok teknik özellik, donanım ve
teknolojiyle tam anlamıyla gündelik hayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildi. 720 beygir
gücünde 3,9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatılan, Ferrari 488 Pista, ilk iki müşterisine Şubat ayı
içerisinde teslim edilecek.

Hyundai, 2025 yılına kadar 44 adet elektrikli modeli satışa sunacağını açıkladı. Toplam yatırım 2030’da
tamamlanacak ve miktarı da 7 milyar dolar seviyesinde olacak. Yeni nesil hibrit ve hidrojen yakıt hücreli yeni modeller de yolda. Kendi kendine gidebilen
Robo Taksi’ler de 2021 yılında öncelikle Kore’de trafiğe
çıkacak. Marka elektrikli atağına 2019 yılında 13 yeni
modelin lansmanını yaparak satışa başlayacak. Öncelikli olarak Amerika ve Çin pazarlarında satışa sunulacak
olan bu yeni modeller, tüketicilerin tüm beklentilerini
karşılayacak şekilde üretilecek.
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OTOMOBİL

OTOMOBİL

HONDA
VOLTAJI
YÜKSELTİYOR

ELEKTRİKLİ
OTOMOBİL
REKORUNA
GÖZÜNÜ
DİKTİ
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Honda, Mart 2019’da gerçekleşecek Cenevre Motor
Show’da yeni elektrikli aracı Urban EV’nin prototip versiyonunun dünya prömiyerini yapacak. Markanın işlevsellik ve amaca odaklanarak geliştirdiği yeni elektrikli
aracı, temiz, basit ve benzersiz tasarımıyla öne çıkıyor.
Honda’nın ‘Electric Vision’ stratejisiyle 2025 yılında
satılan her 3 Honda’dan ikisinin elektrikli türevi bir araç
olması hedefinin ilk göstergesi olan Urban EV, bu yıl
içerisinde satışa çıkacak. Urban EV’nin ilk konsepti, 2017
Frankfurt Motor Show’da sergilenmişti.

Seri üretim araçlarında ve pist otomobillerinde elektrikli
mobiliteyi bir adım ileri taşımak yönünde çalışmalarına
devam eden Volkswagen, tamamen elektrikli yarış otomobili ID.R’la yeni bir rekorun peşinde. Ünlü Pikes Peak
tırmanışındaki rekor getiren performansının ardından
2019 yazında gözünü rekora dikti. Volkswagen ID R, 680
beygir güç üreten iki elektrikli motora ve sürücü dahil
toplam 1.100 kg’den az bir ağırlığa sahip. Otomobil Nürburgring pistinde elektrikli otomobiller için en hızlı tur
rekorunu kıracak.

258
BEYGİRLİK
X-CLASS
TÜRKİYE’DE

C-HR
HİBRİTLERİN
ZİRVESİNE
YERLEŞTİ

Mercedes’in pick-up segmentinin premium modeli Mercedes-Benz X-Class, yeni V6 motor seçeneği
X 350 d 4MATIC’i Türkiye’de müşterilerin beğenisine sundu. 258 beygirlik 6 silindirli dizel motoru ve
sürekli dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte yeni
Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC gerek asfalt, gerekse
de asfalt dışı yollarda son derece etkileyici bir sürüş
keyfi sunuyor. Mercedes-Benz X-Class’taki en üst
ekipman seviyesi olan Power donanımında satışa sunulan otomobilin fiyatıysa 327 bin TL’den başlıyor.

Toyota’nın Türkiye ve Japonya’daki fabrikalarında üretilip dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç edilen kompakt SUV Toyota C-HR Hybrid, 2018’de dünyanın en
çok tercih edilen hibrit otomobil modeli olmayı başardı.
Toyota’nın halen satışta olan 39 farklı hibrit modeli
arasında tüm dünyada 202 bin 289 adetlik satış elde
ederek 2018 yılında da birinci sıradaki yerini korudu.
Toyota C-HR kasım 2016’dan bu yana Türkiye’de 11 bin
688 adetlik satış gerçekleştirilirken bu satışların yüzde
51,2’si 5 bin 985 adetle hibrit versiyon oldu.
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umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatıyla gıda fiyatlarındaki yükselişi önlemek için hayata geçirilen tanzim
satış uygulaması, EPTTAVM’de de hizmete
girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit
Turhan’ın, “Tanzim satışlarını, Türkiye’nin
Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.
com’da başlatıyoruz.” açıklamasının ardından
ürünler, 14 Şubat’ta ePttAVM üzerinden
de satışa sunuldu. PTT A.Ş. güvencesiyle
başlatılan proje kapsamında, tarım ürünlerinin
vatandaşa ulaşması sürecinde, aracı hizmet
ücretlerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Vatandaşlar, tanzim satış noktalarındaki ürünlere www.epttavm.com adresini
kullanarak ulaşabiliyor.
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E-TANZİM
ÜRÜNLERİ PTT
GÜVENCESİYLE
VATANDAŞLA
BULUŞUYOR

C

8 ÇEŞİT SEBZE UYGUN FİYATLA
EPTTAVM’DE

VATANDAŞLARA EKONOMİK FAYDA SAĞLAMAK
AMACIYLA UYGULAMAYA KONULAN TANZİM
SATIŞLARI, TÜRKİYE’NİN MİLLİ PAZARYERİ
PLATFORMU EPTTAVM’DE BAŞLADI.

ePttAVM’de meyve ve sebzelerin
satışları, tanzim fiyatlarıyla vatandaşa
ulaşıyor. İlk etapta, salatalık, sivri biber,
patlıcan, soğan, patates, domates,
kırmızı biber, çarliston biber olmak
üzere 8 çeşit ürün satışa sunuldu. Ürün
çeşitlerinin gelecek dönemde daha da
artması bekleniyor. Tüm ürünler, PTT
Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. İnternet üzerinden
tanzim satış ilk olarak Ankara özelinde
gerçekleştiriliyor. Projenin ilerleyen günlerde başta İstanbul olmak üzere diğer
illerde de devam etmesi planlanıyor.
Satışlar, tanzim satış yerlerinde olduğu
gibi 3 kilo sınırı ile gerçekleştiriliyor. Verilen siparişler aynı gün ya da ertesi gün
adrese teslim ediliyor.

E-TANZİM SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

TANZİM SATIŞ FİYATLARI
Kırmızı biber, çarliston biber, sivri biber:

6 TL

Salatalık:

4 TL

Patlıcan:

4.50 TL

Soğan, patates:

2 TL

Domates:

3 TL

Vatandaşlar tarafından verilen siparişler
ilk olarak PTT çalışanları tarafından barkod
oluşturularak tartılıp hazırlanıyor. Siparişler, uygun şartlarda ambalajlanıp, barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor. Adreslere göre ayrılıp dizilen
siparişler, dağıtım yapan PTT araçlarıyla
vatandaşa ulaştırılıyor.

Tüm ürünler, PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla
vatandaşlara ulaştırılıyor. İnternet üzerinden
tanzim satış ilk olarak Ankara özelinde
gerçekleştiriliyor. Projenin ilerleyen günlerde
başta İstanbul olmak üzere diğer illerde de
devam etmesi planlanıyor.

56 bağlantı noktası MART 2019

MART 2019 bağlantı noktası 57

Türk Telekom Strateji,
Planlama ve İş Geliştirme
Genel Müdür Yardımcısı
Fırat Yaman ER

TÜRK TELEKOM,
ÇOCUKLARIN DÜŞÜNME
VE ÖĞRENME BECERİLERİNİ
GELİŞTİRECEK
GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA
YATIRIMLARINI SÜRDÜREN TÜRK TELEKOM, OYUNLAŞTIRILMIŞ
EĞİTİM PLATFORMU MENTALUP’A ORTAK OLDU.
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ürkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri
şirketi Türk Telekom, Türkiye’nin çocuklara yönelik düşünme ve öğrenme becerilerini
geliştiren ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP’a ortak oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme
Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er,
TT Ventures ile büyüme aşamasındaki
girişimlere daha profesyonel bir çizgide yatırım yapmayı sürdürerek ülke
ekonomisine katma değer oluşturmayı
amaçladıklarını belirtti. Yatırım için
özellikle inovatif teknolojiler üzerine
yoğunlaşan girişimleri tercih ettiklerini
aktaran Er, MentalUP ortaklığı ile Türk
Telekom’un eğitim alanında gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş olmaktan mutluluk
duyduklarını dile getirdi.
MentalUP ile ilk tanışmalarının 2016
yılına dayandığını kaydeden Er, sözlerini şöyle sürdürdü: “2016 yılında
PİLOT girişim hızlandırma programımız
kapsamında desteklemiş olduğumuz
MentalUP, aradan geçen kısa süre içinde
büyük mesafeler kat ederek çocukların
düşünme ve öğrenme becerilerini geliştiren Türkiye’nin ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu olmayı başardı.
Üstelik bununla da yetinmedi, yurtdışına
açılarak ülkemizi uluslararası arenada
da başarıyla temsil etmeye başladı.
Bu başarının kaçınılmaz sonucu olarak
dünya çapında yatırım alan bu değerli
girişimimizi yine yalnız bırakmadık ve
MentalUP’a yatırımımızı sürdürdük.”

DİJİTAL SATIŞ KANALLARINDA
TÜKETİCİYLE BULUŞACAK
Yapılan ortaklık anlaşması ile TT Ventures olarak MentalUP’ın yüzde 6,9
hissesini aldıklarını duyuran Fırat Yaman
Er, “Çocukların mental gelişimi üzerinde faydaları kanıtlanmış MentalUP
ürününü dijital satış kanallarımızda
tüketicinin beğenisine sunacağız. Yine
oluşturacağımız MentalUP özel içerikli
internet paketlerimizi müşterilerimizle
buluşturacağız. Çocuklarımızın zihinsel
becerilerinin gelişmesi demek, daha
başarılı bir neslin yetişmesi, Türkiye
için daha iyi bir gelecek demek. Vizyonu Türkiye’yi geleceğe taşımak olan
Türk Telekom, adına son derece yaraşır,
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T

GELECEĞİN EĞİTİM PLATFORMU
MENTALUP

Türk Telekom
Strateji, Planlama ve
İş Geliştirme Genel
Müdür Yardımcısı Fırat
Yaman Er: “Çocukların
mental gelişimi üzerinde
faydaları kanıtlanmış
MentalUP ürününü dijital
satış kanallarımızda
tüketicinin beğenisine
sunuyoruz.”
anlamlı bir yatırıma imza attı. Amacımız
benzer yenilikçi teknoloji girişimleriyle iş
birliklerimizi çoğaltarak müşterilerimize
sunduğumuz katma değerli servisleri
arttırmak, girişimleri hızlandırarak ülkemiz ve sektörümüz için ekonomik fayda
yaratmak.” diye konuştu.

MentalUP kurucu ortaklarından Emre
Özgündüz, ortağı Reşit Doğan ile birlikte
MentalUP’ı çocukların teknolojiyi faydalı
yönde kullanırken aynı zamanda zihinsel
gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla
geliştirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:
“Endüstri 4.0 ile beraber eğitimde de bir dijital dönüşüm söz konusu. Eğitim 4.0’a yönelik çalışmalar kapsamında dünyada oyun
tabanlı öğrenme teknolojilerinin kullanımı
hızla yaygınlaşıyor. MentalUP’ı bu yeni eğitim
sisteminin ilkelerine ve hedeflerine uygun
olarak geliştirdik. Çocuklar platform üzerindeki eğitsel oyunları sıkılmadan, severek
oynarken çocuğun gelişimi de gün gün takip
edilerek ebeveynlerine raporlanıyor.”

200’DEN FAZLA OKULDA, 56
FARKLI ÜLKEDE KULLANILIYOR
MentalUP’ı 2016-2017 eğitim öğretim yılında itibaren kurumsal bir uygulama olarak
ilköğretim okullarına sunduklarını aktaran
Özgündüz, “Aynı sene internet ve uygulama mağazaları aracılığı ile ürünümüzü son
kullanıcı ile de buluşturduk. Bugün MentalUP, 200’den fazla okulda kullanılan, 4 farklı
dilde, 56 ülkede satışı yapılan bir uygulama
haline geldi. 2 milyondan fazla indirildi. 70
binden fazla ücretli kullanıcısı var. 25 binin
üzerinde yorum ve 5 üzerinden 4.8 puanlama ile kendi kategorisinde en popüler
ve en sevilen uygulamalar içerisinde yer
alıyor.” diye konuştu.
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TURKCELL
5G’DE DÜNYADA
BİR İLKE İMZA ATTI
TURKCELL, 5G İLE KONTROL EDİLEN VE 360 DERECE
4K GÖRÜNTÜYÜ CANLI OLARAK SANAL GERÇEKLİK
GÖZLÜKLERİNE AKTARABİLEN YERLİ DRONE’UN DENEME
UÇUŞLARINI BAŞARIYLA TAMAMLADI.

T

ürkiye’de ilk kez 3.5 GHz frekans bandı üzerinden sağlanan
5G teknolojisiyle kontrol edilebilen Turkcell 5G Drone, 360
derece 4K kamerasındaki canlı görüntüleri yine 5G üzerinden
farklı konumda yer alan izleyicilere sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinden izleyebilme fırsatı sunuyor. Drone uygulamalarına yeni bir
boyut kazandıran bu çözüm sayesinde endüstriyel alanda petrol
ve gaz boru hatlarının kontrolü ile tarım sektöründe tarlaların
denetimi gibi işlemlerin daha güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde
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hazırlıkların çok önemli bir parçası. Türkiye’nin 5G alanında söz
sahibi olması için bu alandaki dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla birlikte yerli girişimleri destekleyen ortak çalışmalar
yürütüyoruz. Huawei Türkiye ve Lapis işbirliğiyle hayat bulan
Turkcell 5G Drone da işte böyle bir çalışmanın ürünü. Türkiye’de
yine bir ilk olan bu çalışma sayesinde bu alanda çözüm geliştirebilen dünya çapındaki ilk operatör olduk.” diye konuştu.
Huawei Kablosuz Ağ Pazarlama ve Satış Çözümleri Bölümleri Bölüm Başkanı Walter Wang ise yaptığı değerlendirmede
şunları söyledi: “Huawei Türkiye olarak, bu ülkenin teknolojik
dönüşümüne, birçok farklı sektörde önemli faydalar sağlayacak
bu işbirliğinin bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tarımdan enerjiye, birçok önemli endüstrinin BT ile gelişimine ve verimliliğine, bu tür gelişmelerle daha fazla tanıklık edeceğiz. Bu proje aynı zamanda, 5G’nin yakın zamanda hayatımıza
getireceği değişim ve kalite özelinde örnek teşkil ediyor. Gelecekte de Türkiye’nin teknoloji ile gelişimine yönelik her türlü
katkıyı sağlamaya devam edeceğiz.”
Lapis Havacılık Teknolojileri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman
Sevgi ise, “Lapis Havacılık Teknolojileri A.Ş Teknopark Ankara
yerleşkesi içerisinde faaliyetlerini milli ve özgün yazılım tasarım
ve yerli üretim ile sürdürüyor. Yerli girişimciler ile dünya devlerini
buluşturan Turkcell’in böylesine önemli bir projede güvenerek bizle yola çıkması ve Türkiye de ilk olan bu çalışmada yer
almamıza vesile olması bizleri onurlandırdı. Günümüzde drone’lar
yaşantımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. 5G teknolojisi ile ilk olarak gerçekleştirilen bu teknoloji uygulaması bu alandaki hizmetlerin ayrılmaz bir parçası olacaktır.” diye konuştu.
Günümüzde drone’lar Wi-Fi üzerinden kontrol edildiğinden
özellikle kalabalık şehirlerde drone ile pilot arasındaki haberleşme mesafesi 500 metreye kadar düşerken drone’dan
yüksek miktarda veri aktarımı da yapmak mümkün olamıyor.
Düşük gecikmeli bağlantı ve yüksek hızda veri iletimine olanak
sağlayan 5G teknolojisi sayesinde Turkcell 5G Drone, yüksek
çözünürlüklü 4K görüntü ile mesafe sınırı olmadan kontrol edilebiliyor. Ayrıca düşük irtifada uçan ticari drone’ların sayısının
artmasıyla hava trafiğinin yönetilmesi de çok önemli bir ihtiyaç
haline geliyor. Hava trafiğinin yönetilmesine de katkı sağlayacak
bu teknolojiyle ticari İHA ve drone’ların taşıma, lojistik, güvenlik,
izleme, medya gibi pek çok sektörde kullanımı artacak.
Turkcell Şebeke
Teknolojilerinden
Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı
Gediz SEZGİN

yapılması mümkün hale geliyor. Ayrıca, 360 derecelik 4K görüntü
iletme özelliği sayesinde ise konser veya diğer çeşitli gösterilerin sanal gerçeklik gözlüklerine iletilmesi sağlanarak eğlence
sektörüne yönelik yeni deneyimler de sunulabilecek.
Dünya çapında 5G alanında ilk olan bu yenilikçi projeye, Türkiye’de imza atmış olmaktan gurur duyduklarını belirten Turkcell
Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “İş
ortaklarımızla sürdürdüğümüz bu çalışmalar 5G için yaptığımız

Turkcell Şebekelerden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin:
“Türkiye’nin 5G alanında söz sahibi
olması için bu alandaki dünyanın önde
gelen teknoloji firmalarıyla birlikte
yerli girişimleri destekleyen ortak
çalışmalar yürütüyoruz.”
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eleceğin heyecan verici dünyasına
müşterileriyle birlikte hazırlanan
Vodafone, türkiye’de bireysel kullanıcıların
dijitalleşme haritasını ortaya koyacak
yeni bir platform oluşturdu. Vodafone’un
“Seviyorum İnterneti” adlı yeni dijital platformu, kullanıcılara internet kişiliklerini
öğrenme fırsatının yanı sıra ihtiyaç ve ilgi
alanlarına göre dijitalleşebilmeleri için gerekli önerileri sunuyor.
Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme
vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone,
Türkiye’de bireysel kullanıcıların dijitalleşme haritasını ortaya koyacak yeni bir
platform oluşturdu. “Gelecek heyecan
verici. Hazır mısın?” mottosuyla duyurduğu yeni marka kimliği doğrultusunda
müşterilerine geleceğin teknolojileri konusunda dijital yol arkadaşlığı yapan Vodafone, “Seviyorum İnterneti” adını verdiği yeni
dijital platformuyla, kullanıcılara internet
kişiliklerini öğrenme fırsatının yanı sıra
ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre dijitalleşebilmeleri için gerekli önerileri sunuyor. Vodafone, yeni platformuyla, kullanıcıların hızla
gelişen dijital dünyaya uyum sağlamalarını
kolaylaştırmayı hedefliyor.

5 YILLIK İNTERNET HEDİYE
www.vodafone.com.tr/seviyoruminterneti adresinden ya da “Vodafone Yanımda” uygulamasından erişilebilen “Seviyorum İnterneti” platformundan, Vodafone
kullanıcısı olsun olmasın, herkes yararlanabiliyor. Anketi tamamlayan herkese 3
GB mobil internet, bir kişiye de çekilişle “5 yıllık internet” hediye ediliyor.
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“MÜŞTERİLERİMİZİN DİJİTAL YOL
ARKADAŞI OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Vodafone
Türkiye İcra
Kurulu Başkan
Yardımcısı
Engin AKSOY

VODAFONE,
BİREYLERİ DİJİTAL
GELECEĞE HAZIRLIYOR
VODAFONE’UN “SEVİYORUM İNTERNETİ” ADLI YENİ DİJİTAL PLATFORMU, KULLANICILARA İNTERNET KİŞİLİKLERİNİ ÖĞRENME FIRSATININ
YANI SIRA İHTİYAÇ VE İLGİ ALANLARINA GÖRE DİJİTALLEŞEBİLMELERİ
İÇİN GEREKLİ ÖNERİLERİ SUNUYOR.
62 bağlantı noktası MART 2019

Sundukları yenilikçi ürün ve servislerin fonksiyonel faydasının yanı sıra dijital
teknolojilerin insan hayatına etkisine de
odaklandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin
Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone olarak,
bireylerin dijitalleşmesine önem veriyoruz.
Müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı
hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla, Türkiye’de
bireysel kullanıcıların dijitalleşme haritasını
ortaya koyacak yeni bir platform oluşturduk. ‘Seviyorum İnterneti’ adını verdiğimiz
bu platformla, tüketicilerin internet kullanım
alışkanlıklarını anlıyor ve ilgi alanlarını bir
algoritma ile hesaplıyoruz. Kendi gelişim
alanlarını fark etmelerini sağlayarak
hayatlarını kolaylaştıracak teknolojileri öneriyoruz. Bu sayede, çağa uyum sağlamalarını kolaylaştırıyoruz. Eğlenceli ve kullanıcı
dostu yapısıyla herkesin kolaylıkla doldurabileceği bir online anketle kullanıcıların ileri
teknolojilere ısınmalarını sağlamak istiyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hızla
gelişen dijital dünyaya ayak uydurmalarına
destek olmaya devam edeceğiz.”

İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
Vodafone’un “Seviyorum İnterneti” platformunda yer alan dijital anket iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, kullanıcılar
internet kullanım alışkanlıklarına yönelik
sorulara yanıt veriyor. İlk 4 sorunun sonu-

nda akıllı bir algoritma yardımıyla interneti
ne kadar sevdiklerini ve internet kişiliklerini
hesaplıyorlar. İkinci bölümde ise 14 soruluk
set arasından internet kişiliklerine (persona’larına) göre seçilen soruları yanıtlayıp
interneti kullanma skorlarını hesaplıyorlar.
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uawei CEO’su Eric Xu,
mevcut teknolojide
şuanda 5G’nin konuşulduğunu ancak kendilerinin 6G
teknolojisine odaklandıklarını söyledi. Xu, Ar-Ge
sistemleri açısından diğer
firmalardan ayrıştıklarını
belirterek, “Daha önceki
dönemlerde, araştırma ve
inovasyonla ilgili yatırımların ortalama yüzdesi toplam Ar-Ge harcamalarımızın
yaklaşık %10’uydu. Ancak
son yıllarda bu oranı %20’ye
çıkardık ve gelecekte %30’a
ulaşabileceğimizi umuyoruz. Bu
nedenle, geleceğe yönelik bu yatırımı yönetmek için özel ekipler, özel
bütçeler ve karar mekanizmalarımız
var. Aynı zamanda, pazardaki müşteri
ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştirmek için oldukça büyük bir ekibimiz ve buna
bağlı karar mekanizmalarımız da var.” dedi.
KAPSAMLI BİR DÖNÜŞÜM PROGRAMINA BAŞLADIK
Müşterilerin gereksinimleri karşılamak için çalışmalarını aralıksız
sürdürdüklerini kaydeden Xu, “Bu yüzden kesinlikle ek bir bütçeye
ihtiyacımız var. Buradaki 2 milyar dolarlık bütçe, sadece bir başlangıç fonu. Kesinlikle yeterli değil. Önümüzdeki üç ila beş yıldaki çabalarımızla, Huawei’nin uzun vadeli gelişimini desteklemek ve sürdürmek için hükümetler ve müşteriler tarafından güvenilen ürünleri
hayata geçireceğiz. Planlama sürecini 2019 Mart ayının sonuna
kadar tamamlamak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
4G GELMEDEN 5G’Yİ DÜŞÜNÜYORDUK, BUGÜN 6G’Yİ
DÜŞÜNÜYORUZ

HUAWEI

GÖZÜNÜ
6G’YE DİKTİ
SON DÖNEMİN EN BAŞARILI MOBİL
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLAN
HUAWEI, TEKNOLOJİK DEĞİŞİME AYAK
UYDURABİLMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI
ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. HUAWEI’NIN
ŞİMDİKİ HEDEFİ İSE 6G TEKNOLOJİSİ.

64 bağlantı noktası MART 2019

Huawei
CEO’su
Eric XU

5G’nin mobil iletişim teknolojilerinin şu an gündemde olan son
nesli olduğuna işaret eden Xu, şöyle devam etti: “2009 yılında, 5G’deki araştırma çalışmalarımızı başlatma kararını veren
ITMT birimiydi. İngiltere’de, Huawei’nin 5G araştırmasına 600
milyon ABD doları yatırım yapacağını duyurduk. İçinde bulunduğumuz mobil iletişim endüstrisine baktığımızda, belli bir akış
ve belli kurallar var. 2G’den bugüne geldiğimizde bizler 5G’yi
konuşuyoruz ama benim aklımda şu anda 6G var. Aynı şekilde
4G ürünleri piyasaya sürülürken de ekiplerimiz henüz o andan
itibaren 5G’ye yönelik olarak çalışmaya başlamıştı. Aslında, 5G
tek bir teknoloji terimi değil, mobil iletişim teknolojilerinin şu an
gündemde olan son neslidir. 4G’nin araştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra, doğal olarak ekiplerimiz gelecek nesil mobil
iletişim teknolojilerini araştırıyorlardı. 5G, yeni nesil mobil iletişim
teknolojilerinin bugünkü toplamıdır. 5G özelindeki araştırmalar
temel olarak 2019 yılına kadar tamamlanmış olacak ve araştırma ekiplerimiz gelecekte mobil iletişim teknolojilerinin nasıl
gelişeceği gibi sorulara cevap arayacaklar. Örneğin ileride 6G

Huawei CEO’su Eric Xu: “2G’den
bugüne geldiğimizde bizler
5G’yi konuşuyoruz ama benim
aklımda şu anda 6G var.”
kategorisine dâhil edilebilecek teknolojiler nelerdir? Araştırma
ekiplerimiz, araştırmalarını bu tür sorular etrafında organize
edeceklerdir. 2028, 2029 veya 2030 tarihlerinde 6G’yi bugün
5G kadar geniş bir şekilde tartışacağımızı tahmin ediyorum. Bu
bir anlamda sektörümüzün bir kuralıdır. 5G’den sonra çalışmazsanız, bu sizin için bir gelecek olmadığı anlamına gelir. Her yeni
nesil teknoloji farklı dinamikler içerir ve bazı şirketler bu dönemlerde daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar.”
ÖNCELİK TALEBİN GÜÇLÜ OLDUĞU PAZARLARDA
Xu, 5G’nin benimsenmesi için üç tür piyasa olduğunu ifade
ederek, şunları kaydetti: “İlk tip 5G için güçlü talebi olan ülkeler
arasında Çin, Japonya, Güney Kore ve bazı Körfez-Arap ülkeleri
bulunuyor. İkinci tür Avrupa’da ve ABD’deki gelişmiş ülkelerdir.
Bu ülkeler şu anda 5G için güçlü bir talebe sahip değiller ve henüz
4G pazarında bile gelişmiş değiller. Örneğin Fransa’daki baz
istasyonlarının sayısı, yalnızca China Mobile Shenzhen tarafından dağıtılan baz istasyonu sayısından daha az. Üçüncü tür, 5G
için gerçek anlamda talep olmayan, gelişmekte olan pazarlar.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde 5G’den elde edilecek gelir esas olarak ilk tip piyasalardan sağlanacaktır diye düşünüyorum.”
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BULMACA HAZIRLAYAN: EYYÜP CEYLAN

Konuğu uğurlamak

İnadına
(mec.)

Gelişmemiş
bitki (mec.)

Demirin
simgesi

Bir şeyin
içindeki öz

Kalbur

Ay takviminin
üçüncü ayı

Felaket,
keder

Meleke

Lityumun
simgesi

Öğütçü

Sergerde

Kuru temizleme
yapan

En küçük
toplumsal birim

Nitelik

Baş, kafa
İskambilde, ispati
Yegane
Çabuk olan,
süratli

Çok küçük
veya kısa

Tınlama

Çizgi çubuklu
kumaş
Arak

Sıcak, kızgın,
yakıcı

Ün

Söz, lakırtı
Damga,
mühür

Bir tür cetvel
Uyanık,
gözüaçık

Kırmızı

Yama ile
onarma

Damarlarda
dolaşan sıvı

Uzak karşıtı

Ser

Her zaman,
daima

İlave

Tencere,
tava vb. altlığı

Yapım

Bir tür peynir

Resimde
gördüğünüz,
1987 yılında
Huawei şirketini
kuran kişi

Spor
musabakalarında
oyunu yöneten kişi

Doğal vücut
sıcaklığı,
hararet
Havadaki su buharı

Büyük çivi

Bir nota

Büyük taş kütlesi

Çaba, güç
Kira geliri getiren
mülkler

Temiz

Selenyumun
simgesi

Soluk borusu

Arkadaş,
yakın dost
Bir patlayıcı
madde
Amaç

Hükümdar
yönetimi altındaki
halk

Ağız mukozasında
görülen ufak, kirli
sarı lekeler

Göz boyası
Cennet ile
cehennem arası
Türk Lirası
(ksc.)
Engel
Gerçekleşmesi
beklenen şey
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Özellikle
Batı Anadolu köy
yiğidi, zeybek

