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SOSYAL MEDYA

SOSYAL MEDYANIN YOĞUN KULLANIMI 
TURİZM PAZARLAMASINI DÖNÜŞTÜRÜYOR. 
BİZ DE BU DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ 
SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

T ürkiye, dünyada sosyal medyanın en yoğun 
kullanıldığı ülkelerden biri. Bu durum birçok sektörü 

dönüştürürken, turizm sektörü de bu dönüşümden nasibini 
almış görünüyor. Bugün artık sosyal medyada yapılan 
paylaşımlarla daha önce hiç gidilmeyen yerler kullanıcıların 
tatil rotalarına girebiliyor, bu mecrada yapılan bir olumsuz 
yorum rotada değişiklik yaptırabiliyor.

Turizm konusunda ülkemizin çatı kuruluşu Kültür ve 
Turizm Bakanlığı da bu dönüşümün farkına vararak reklam 
kampanyalarını dijitale döndürüyor. Geçtiğimiz günlerde 
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı, 
“Offline tanıtıma çok önem verildi bugüne kadar, doğruydu 
da ama artık geldiğimiz çağda ‘offline’ın çok çok etkisi yok. 
2019 itibarıyla reklam bütçelerimizin ciddi şekilde arttığını 
göreceksiniz, reklam kampanyalarımızın şeklinin değiştiğini 
göreceksiniz. Çağa uygun ‘YouTuber’lar, ‘trendsetter’lar 
gibi sosyal medyada ses getirecek tanıtım kampanyaları 
yapacağız. Türkiye’nin algısını değiştirecek, turizm algısını 
değiştirecek çalışmalar yapacağız.” açıklaması da bu 
durumu teyit eder nitelikte. Biz de kapak dosyamızda, 
sosyal medyanın turizm sektörünü etkilemesini ayrıntıları ile 
okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz.  

Nisan sayımızda ayrıca; uçak fobisi için sunulan sanal 
gerçeklik, yeni bir gelir kapısı olan sosyal medya canlı yayınları 
ve emojilerin hayatımıza etkisi gibi konuları da ele aldık.  

Dergimizin 123. sayısına ve önceki sayılarına 
www.baglantinoktasi.com.tr adresi ve sosyal medya 
hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz. 

ÖZÜR VE DÜZELTME

Dergimizin 122. sayısında, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın birimlerinin değişen yöneticileri ile ilgili 
yaptığımız haberde; sehven, PTT AŞ Genel Müdürü de 
değişen isimler arasında sayılmıştır. PTT AŞ Genel Müdürü 
Sayın Kenan Bozgeyik, görevini başarı ile sürdürmekte, 
PTT AŞ de dergimizin her sayısında başarıları ile yer 
almaktadır. Yanlışlıktan ötürü Sayın Kenan Bozgeyik, PTT 
AŞ çalışanları ve okurlarımızdan özür dileriz.  

SOSYAL MEDYA İLE DEĞİŞEN 
TATİL ANLAYIŞIMIZ 
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“İSTANBUL-KAPIKULE HIZLI
TREN PROJESİ’NİN TEMELİNİ 
3 MAYIS’TA ATACAĞIZ”

SIK UÇUŞ 
YAPANLAR  BU 8

 RİSKE DİKKAT
 ETMELİ  

EMOJİLER 
İNSAN 
İLİŞKİLERİNİ 
ZAYIFLATIYOR

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI 
TURHAN, BİR AY ÖNCE İHALESİ 
YAPILAN İSTANBUL-KAPIKULE 
HIZLI TREN PROJESİ’NİN TEMELİNİ 3 
MAYIS’TA ATACAKLARINI DUYURDU.

HER SEYEHAT ASLINDA RİSK 
DE OLUŞTURUYOR. UÇAKLA 

SIK SEYAHAT EDENLER 
İÇİN İSE RİSK FAKTÖRLERİ 

ARTIYOR. ALINACAK 
TEDBİRLERLE RİSKLERİ 

AZALTABİLİRSİNİZ. 

SOSYAL MEDYANIN 
İNSANLARIN HAYATINA 
GİRMESİ İLE ‘SOSYAL 
İZOLASYON’ BAŞLADI. BU DA 
‘YALNIZLIK PSİKOLOJİSİ’Nİ 
ORTAYA ÇIKARIYOR. 

SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLARLA DAHA ÖNCE 
HİÇ GİDİLMEYEN YERLER KULLANICILARIN TATİL ROTALARINA 
GİREBİLİYOR, BU MECRADA YAPILAN BİR OLUMSUZ YORUM 
ROTADA DEĞİŞİKLİK YAPTIRABİLİYOR.
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26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit TURHAN
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SOSYAL MEDYA HACKERLERE Mİ HİZMET EDİYOR?
SOSYAL MEDYA KULLANIMI GÜN GEÇTİKÇE ARTARKEN, DİJİTAL 
PLATFORM KAYNAKLI TEHLİKELER DE KULLANICILARI TEHDİT 
ETMEYE DEVAM EDİYOR.

İNTERNETTEN BEKLENTİ: 
EĞİTİM VE SAĞLIĞA 
KOLAY ERİŞİM

UÇAK FOBİSİNE SON VEREN 
YÖNTEM: SANAL GERÇEKLİK

EN SON GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ANKETE GÖRE, ÖNÜMÜZDEKİ 
30 YILDA EĞİTİME VE SAĞLIK 
HİZMETLERİNE, İNTERNET 
SAYESİNDE, DAHA KOLAY 
ERİŞİM İSTENİYOR.

UÇAK FOBİSİ, KİŞİNİN UÇAĞIN İÇİNDE 
BULUNDUĞU ANDA HATTA BAZEN 
HAVALİMANINA GİTMEDEN, UÇUŞ 
YAPILACAĞI GÜN PLANLANDIĞI 
ANDAN İTİBAREN DUYDUĞU YÜKSEK 
KAYGI OLARAK NİTELENDİRİLİYOR. 
BU KAYGIYI YENMENİN İSE ÇEŞİTLİ 
YÖNTEMLERİ BULUNUYOR. 
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ARAŞTIRMA YAŞAM

33

28

34
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YENİ KAZANÇ KAPISI:
İNTERNETTEN  CANLI YAYIN
İNTERNET CANLI YAYIN 
PLATFORMLARI VE BU PLATFORMLAR 
ÜZERİNDEN YAYIN YAPARAK 
KAZANÇ ELDE ETME TRENDİ GİDEREK 
ARTIYOR. Y VE Z KUŞAĞI TARAFINDAN 
KULLANIM ORANI YÜKSEK OLAN 
CANLI YAYIN PLATFORMLARINA 
YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR.

GÜNDEM

38
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Tren ve trene 
dair çektiğiniz 

her kareyi 
bizimle paylaşın

www.tamoan.com.tr
/tamoancom



WHATSAPP 
BUSINESS APPLE 
KULLANICILARINA DA AÇILDI 

Dünyanın en popüler anlık mesaj-
laşma uygulaması WhatsApp, 
işletmeler için özel imkânlar 

sunduğu iş odaklı uygulaması 
WhatsApp Business’ı Android’in 

ardından iOS platformuna da getirdi. 
İşletmelerin müşterileri ile daha iyi bir 
iletişim kurmasını sağlamak amacıyla 
birçok özel araca sahip olan What-
sApp Business, işletme sahiplerinin 
hem kişisel WhatsApp hesabını hem 
de işletme hesabını aynı çatı altında 
kontrol etmelerini sağlıyor.

GOOGLE STADIA TANITILDI 

Teknoloji devi Google, endüstride çığır 
açacak canlı yayın oyun servisi Stadia’yı 
duyurdu. Google CEO’su Sundar 
Pichai’nin tanıttığı Stadia, kullanıcıların 
cihazlarında hiç bir ekran kartı ve dona-
nıma sahip olmadan, oyun oynamalarına 
izin verecek. Kullanıcılar bilgisayarlarının 
yanı sıra, cep telefonu ve tabletle-
rinden de bu canlı akış oyunları-
nı rahatlıkla oynayabilecekler. 
Servisin, rakip şirket Apple’a 
ait işletim sistemi iOS’da çalışıp 
çalışmayacağına dair bir bilgi 
bulunmuyor. 
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UBER CAREEM’İ SATIN ALIYOR 

Önümüzdeki günlerde halka arza hazırlanan Uber’in, Dubaili rakibi Careem’i 3 milyar dolara 
satın alacağı iddia edildi. Uber’in Careem’i satın almasının nedeni yaklaşmakta olan halka arz 
süreci olduğu belirtiliyor. New York Borsası’nın şimdiye kadar gerçekleşen en büyük satışla-
rından biri olacağı düşünülen bu halka arz için Uber’in gerekli başvuruları nisan ayında gerçek-
leştirmesi bekleniyor. Halka arz ile birlikte Uber’in değerlemesinin 120 milyar dolara ulaşacağı 
ön görülüyor.

INSTAGRAM ALIŞVERİŞ ÖZELLİĞİNİ 
GENİŞLETİYOR 

Bir süre önce platformuna alışveriş özellikleri 
ekleyen Instagram, 130 milyon kullanıcının 
uygulamadan çıkmadan alışveriş yapmasına 
imkân sağladı. Kullanıcıların ödeme bilgilerini 
depolayarak hızlıca alışveriş yapmasını sağlayan 
uygulama, yeni “Instagram İle Ödeme Yap” 
özelliğini ABD’de 20’den fazla markada yayına 
aldı. Adidas, Kylie Cosmetics ve Warby Parker 
gibi ABD’deki en popüler 20 markada yayına 
alınan bu özellik sayesinde markalar, ürün satın 
almak isteyen kullanıcıları web sitesine yönlen-
dirmek zorunda kalmayacak.
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ELEKTRİKLİ VESPA TÜRKİYE’DE

Son yılların popüler teknoloji alanı olan elektrikli araç seçeneklerine motosikletler de eklendi. 
Birçok markanın modelinden sonra Vespa da kendi elektrikli motosikletini piyasaya sürdü. 
Elettrica adı verilen modelin Türkiye fiyatı 49 bin 900 TL olarak belirlendi. 4 saatte yüzde 100 
şarj olabilen ve bu şarjı ile 100 km’ye kadar menzil sunan Vespa Elettrica’da anlık 4 kWs, 
sürekli olarak ise 2 kWs güç ve 200 nm tork üreten bir motoru bulunuyor.  

5G’Yİ KULLANAN 
İLK 10 ÜLKEDEN BİRİSİ 
OLACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih 
Sayan, 5G ile ilgili standartlaşma çalışmalarının 
bitmeden ilk ürünlerin ortaya çıkmaya başladığını 
söyledi. Dünya nüfusunun üçte birinin 4G’ye eri-
şim sağladığını ifade eden Sayan, “Cumhurbaş-
kanımızın vizyonuyla 4,5G yetkilendirmesini 
yaparken 5G’ye uygun bir yetkilendirme rejimi 
izledik ve frekansları tahsis etmiş olduk. Dünyada 
5G’yi kullanan ilk 10 ülkeden birisi olacağımızı çok 
net bir şekilde söyleyebiliriz.” dedi.

GOOGLE PLUS KAPANIYOR

Dünya genelinde 2 milyarı aşkın kullanıcısı 
olan sosyal ağ Google+’ı (Google Plus) 
kapatma kararı alan Google, son bir uyarı 
daha yaptı. Google+ kullanıcılarına konuyla 
ilgili bilgilendirme e-postası gönderen 
Google, “2 Nisan 2019’da Google+’nın 
tüketici sürümü kullanıma kapatılacak ve 
tüketici Google+ hesaplarındaki içerikler 
silinmeye başlanacak.” açıklamasına yer 
verdi. Bu tarihten sonra kullanıcıların 
Google+’daki fotoğraf ve videolarının 
albüm arşivlerinden Google+ sayfalarından 
silineceğini hatırlatan Google, “Google+ 
içeriğinizin indirilmesi zaman alabileceği için 
işleme 31 Mart 2019’dan önce başlayın.” 
diyerek kullanıcıları uyardı.
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MOBİL İNTERNET 
KULLANIMININ LİDERİ 
YOUTUBE OLDU

Yapılan son araştırmalara göre YouTube, 
mobil internet trafiğinin neredeyse 
%40’ını oluşturuyor. Listedeki diğer 
uygulamaların kullanım oranları 
YouTube’un çok gerisinde kalıyor. 
YouTube’a en yakın uygulamalar sırasıyla 
%8,4 kullanım oranıyla Facebook, %8,3 
oranla Snapchat ve %5,7 oranla Instag-
ram. Dünya çapındaki internet kullanımın-
da lider olan Netflix’in mobildeki kullanım 
oranı ise %2,4. Netflix içeriklerinin bilgisa-
yar veya televizyonda daha iyi çözünür-
lükte gösterilebilmesi bunun önemli 
sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit TURHAN



U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, geçen yıl yapılan sözleş-

me kapsamında sipariş edilen 10 Yüksek Hızlı 
Trenin (YHT) ilk partisinin kasım ayında tes-
lim edileceğini belirterek, “Kalan 9 seti de her 
ay bir set olmak üzere 2020 yılı içinde tes-
lim edecekler. Bunlar aynı zamanda mevcut 
çalışanların yedeklemesi olacak.” dedi.

“DEMİRYOLU ALTYAPISININ %45’İ 
ELEKTRİKLİ VE SİNYALLİ”

Demiryollarının gelişimine ilişkin önemli 
bilgiler veren Bakan Turhan, demiryolla-
rının kapasitesinin daha da artırılması için 
elektrik, sinyalizasyon ve iletişim altyapı-
sını tesis ederek daha güvenli ve konforlu 
hale getirdiklerini söyledi. Turhan, şunları 
söyledi: “Yaptığımız bu haberleşme sis-
temiyle trenler birbiriyle iletişim sağlaya-
bilecek ve takip edebilecek. Bu, güvenlik 
için önemli. Ülkemizdeki demiryolu altya-
pısının %45’i elektrikli ve sinyalli. Altyapıyı 
yaptık, rayları değiştirdik, balansları, tra-
versleri iyileştirdik, güçlendirdik.”

“DEMİRYOLLARINA AĞIRLIK VERİLECEK” 

Turhan, yeni dönemde demiryollarına 
daha fazla ağırlık vereceklerini belir-
terek, şunları söyledi: “Demiryollarımı-
zın kapasitesini artıracağız. Demiryo-
lu, ulaşım maliyetleri girdisi açısından, 
bir malın dünya piyasasında rekabet 
edebilmesinde karayoluna göre 3 kat 
daha ucuz olabiliyor. Miktar-mesafe 
ilişkisinden dolayı bir mal ve hizmette 
ulaşım maliyetleri girdisi, 2000’li yıl-
larda yaptığımız hesaplara göre %15’e 
yakındı. Biz bölünmüş yolları yaptık, 
yollarımızı iyileştirdik, standartları 
yükselttik ve bunu %10’lara çektik.” 

“DEMİRYOLU, PEKİN-LONDRA HATTIN-
DA ULAŞIM AKSI OLACAK”

Bakan Turhan, demiryolunun Pekin-
Londra hattında bir ulaşım aksı ve 
omurgası olacağına işaret ede-
rek, “Avrupa Birliği hibe kredilerin-
den aldığımız parayla bir ay önce 
ihalesini yaptığımız İstanbul-Kapı-

kule Hızlı Tren Projesi’nin temelini 3 
Mayıs’ta atacağız.” bilgisini paylaştı. 
Cahit Turhan, gelecek yıl mart ayın-
da Gayrettepe’yi, haziran ayında da 
Halkalı’dan yeni havalimanına metro 
sistemlerini diğer ulaşım hizmetleriy-
le entegre bir şekilde hizmete almayı 
hedeflediklerini bildirdi. 

GEBZE-HALKALI ARASINDA KESİNTİ-
SİZ ULAŞIM

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın 12 
Mart’ta açılmasından bu yana tam 
kapasiteyle hizmet vermeye başladı-
ğına değinen Bakan Turhan, Marmaray 
hattının bu hatla birleştirilmesiyle gün-
lük yolcu sayısının %112 artışla ortalama 
468 bine çıktığını kaydetti. Gebze-Hal-
kalı Banliyö Hattı’nın bir başka önemli 
avantajının da yaklaşık 76 kilometreyi 
115 dakikada gidilmesi olduğunu vur-
gulayan Cahit Turhan, bu hizmetin 5,70 
liraya ve indirimli olanlar için de yarı fiya-
tına verildiğini de sözlerine ekledi.
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI TURHAN, BİR 
AY ÖNCE İHALESİ YAPILAN İSTANBUL-KAPIKULE 

HIZLI TREN PROJESİ’NİN TEMELİNİ 3 MAYIS’TA 
ATACAKLARINI DUYURDU.
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“İSTANBUL-KAPIKULE 
HIZLI TREN PROJESİ’NİN 

TEMELİNİ 3 MAYIS’TA 
ATACAĞIZ”
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U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası canlı yayınında 

gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kanal İstanbul Projesi’ne 
ilişkin sorular üzerine Turhan, projenin yapım ve planlama 
ile ilgili kısmının büyük ölçüde tamamlandığının altını çize-
rek, “Proje kapsamında inşa edilecek kanalın yeri belli. ÇED 
aşamasıyla ilgili son değerlendirmeler yapılıyor.” ifadelerini 
kullandı. Projede toplam maliyetin yaklaşık 15 milyar dolar 
olduğunu söyleyen Turhan, proje güzergahı üzerinde 7 
karayolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak 
üzere toplam 2 demiryolu geçişi, 2 metro geçişi planlan-
dığına dikkat çekti. Turhan, “Bunlarla birlikte ana su iletim 
hatlarının geçişi kapsamında, 8 adet tünelli geçiş planlan-
mıştır. Mevcut 14 enerji nakil hattı için 4 koridordan, mev-
cut 7 doğalgaz hattı için 5 koridordan ve mevcut telekomü-
nikasyon hatları için de 3 koridordan olacak şekilde geçiş 
planlaması yapılmıştır. Kanal İstanbul’u 2025’te ülkemize 
kazandırmış oluruz. Tam teşekküllü olarak buradan deniz 
araçları geçmeye başlar ve burada yaşam başlar.” dedi.

“10 TREN SETİNDE İLK TESLİMAT KASIMDA”

Bakan Turhan, Siemens’e sipariş edilen Yüksek Hızlı Tren 

(YHT) setlerinin teslimat zamanına dair soru üzerine, Anka-
ra-İstanbul arasında hizmete açılan hızlı trenin Halkalı’ya 
kadar uzanmasının yolculuk talebini artıracağını, ilave set-
lerle hattın beslenmesi gerektiğini kaydetti. Geçen yıl yapı-
lan sözleşme kapsamında sipariş edilen 10 YHT’nin ilk parti-
sinin kasım ayında teslim edileceğini belirten Turhan, “Kalan 
9 seti de her ay bir set olmak üzere 2020 yılı içinde teslim 
edecekler. Bunları hizmete alacağız. Bunlar aynı zamanda 
mevcut çalışanların yedeklemesi olacak.” ifadesini kullandı. 

İSTANBUL HAVALİMANI 2020’DE METROYLA BAĞLANACAK

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanı 
olacağını belirten Bakan Turhan, "Yeni havalimanımız-
daki pistlerin 5'i kuzey-güney, 1'i doğu-batı yönünde 
planlandı. Bunların hepsi yedekli. 3'ünün taksi yolu nor-
mal pist gibi kullanılabiliyor." bilgisini paylaştı. Turhan, 
İstanbul Havalimanı'nın 1 milyon 450 bin metrekarelik 
kapalı alanı olacağını kaydederek, terminalin her yerinin 
akıllı elektronik sistemlerle donatıldığını söyledi. Tur-
han, 2020’de yeni havalimanına metro sistemlerini diğer 
ulaşım hizmetleriyle entegre bir şekilde hizmete almayı 
hedeflediklerini bildirdi.

BAKAN TURHAN, YAPIM VE PLANLAMA AŞAMALARI BÜYÜK 
ÖLÇÜDE TAMAMLANAN KANAL İSTANBUL PROJESİ’NİN 2025 

YILINDA KULLANIMA HAZIR OLACAĞINI AÇIKLADI.

KANAL İSTANBUL’DAN 
İLK GEÇİŞ 2025’TE
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLARLA DAHA ÖNCE HİÇ GİDİLMEYEN 
YERLER KULLANICILARIN TATİL ROTALARINA GİREBİLİYOR, BU MECRADA 

YAPILAN BİR OLUMSUZ YORUM ROTADA DEĞİŞİKLİK YAPTIRABİLİYOR.

S osyal medya yavaş ama emin adımlarda nere-
deyse tüm sektörlerdeki pazarlama stratejilerini 

değiştiriyor. Bazı sektörler bu dönüşüme hızla ayak 
uydururken, bunlardan biri de hiç şüphesiz ki turizm.
Bugün turizmcilerin hedefinde milenyum kuşağı-
nın olduğu dikkate alınırsa, turizm pazarlamasın-

da sosyal medyanın önemi bir kez daha artıyor. 
Sosyal medyanın insanların tatile bakış açısını 
değiştirdiğini söyleyen Regnum Carya Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk de insanları takip 
etmeye motive eden paylaşımların turizm desti-
nasyonlarını da çeşitlendirdiğini ifade ediyor.
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SOSYAL MEDYANIN
TURİZMDEKİ ETKİSİ

 ARTIYOR
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DOĞU EKSPRESİ



Son yıllarda sosyal medyanın etki-
si ile insanların tatile bakış açısı-
nın değiştiğini ifade eden Öztürk, 
“İnsanları takip etmeye motive 
eden sürekli paylaşımlar görüyoruz. 
Bir arkadaşınız Bali’ye gitmiş ve ora-
dan görsellerini sosyal medyasında 
paylaşmış ise onu takip eden insan-
larda da o bölgelere gitme isteği 
uyanıyor.” diyor. 
Ali Şafak Öztürk, artık gezmek ve 
tatil yapmak için çok daha fazla 
imkân olduğunu da anımsatarak, 
destinasyonların da buna göre çeşit-
lenmiş durumda olduğunu söylüyor. 
Pazarları çeşitlendirme adına sosyal 
medyayı çok önemsediklerinin de 
altını çizen Öztürk, “Yabancı turist-
ler paketlerini zenginleştirerek, 3-4 
gün İstanbul’da geziyorlar, oradan da 
Antalya’ya gelerek golf oynuyorlar.” 
ifadelerini kullanıyor.

SOSYAL MEDYANIN YENİDEN KEŞFETTİĞİ 
HAZİNE: DOĞU EKSPRESİ

TCDD TAŞIMACILIK AŞ bünyesinde 
her sabah Ankara Gar’dan kalkan, 
irili ufaklı birçok duraktan geçerek 
Doğu’nun derinliklerine doğru uzanan 
Doğu Ekspresi, Kars’ta son yolcularını 
indiriyor.
Yaklaşık 25 saat süren bu yolculuk 
boyunca Türkiye’nin en güzel manza-
raları sizleri karşılarken, sosyal medya 
paylaşımları ile bu hatta rağbet gös-
terilmesi de kaçınılmaz oldu. TCDD 
Taşımacılık AŞ’nin Instagram, Facebook, 
Twitter ve YouTube hesaplarından yapı-
lan paylaşımlara, yolculuğa katılan genç-
lerin paylaştıkları seyahat deneyimleri 
de eklenince Doğu Ekspresi’nde adeta 
talep patlaması yaşanmış durumda. 
Bu sürecin sonunda Doğu Ekspresi 
başlı başına bir marka haline gelirken, 
trenin artık sadece bir ulaşım aracı 

olarak görülmediği, bunun ötesinde 
bir turizm faaliyeti-aktivitesi ola-
rak değerlendirildiği de çok açık. Bu 
yönüyle Doğu Ekspresi’nin Trans 
Sibirya benzeri bir etki ve çekiciliğe 
sahip olduğu da söylenebilir.
TCDD Taşımacılık AŞ bünyesindeki Van-
gölü Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi, 
Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi 
ve Toros Ekspresi gibi ülkemizin eşsiz 
manzarasına sahip güzergâhlarının da 
aynı popülerliğe ulaşıp ulaşmayacağı ise 
şimdilik merak konusu. 

SOSYAL MEDYANIN MALDİVLER’İ: SALDA GÖLÜ

Yaklaşık 185 metre derinliğe sahip, 6 
bin 800 metre eninde, 9 bin 86 metre 
uzunluğunda tektonik bir çukurun 
üzerinde ve kapalı bir havzada yer alan 
Salda Gölü de sosyal medya etkisi ile 
popüler olan doğal güzelliklerden.
Çevresinde bisiklet turları düzenlenen, 
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kuş gözlemi yapılan, yüzülen ve dalış ger-
çekleştirilebilen Salda Gölü, Burdur’un bir 
köşesinde gizlenirken sosyal medya saye-
sinde binlerce turistin ağırlandığı bir yer 
haline geldi.
Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla 
Maldiv Adaları’na benzetilen Salda Gölü, 
geçtiğimiz yaz sezonunda 300 bin civarın-
da ziyaretçiyi konuk etti.

SINIRLARI AŞAN GÜZELLİK: KAPUTAŞ 
PLAJI

Antalya’nın gözde ilçelerinden Kaş’taki 
dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, suyunun 
benzersiz turkuaz rengiyle her gün yüz-
lerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. El 
değmemiş doğallığıyla dünyanın en güzel 
plajları arasında gösterilen Kaputaş Plajı, 
son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle 
popülerliğini iyiden iyiye artırdı. 
Öyle ki Fethiye-Kaş yolunda seyahat 
edenler, çektikleri fotoğraflarda Kaputaş 
Plajı’nı fon olarak kullanarak poz verme-
den geçmiyor. Yaz ve kış aylarında farklı 
renklere bürünen, tamamen doğal çakıl ve 
kumlara sahip Kaputaş’ı, koyun Akdeniz’e 
bakışı ve renginin kanyonla bütünleşmesi 
de farklı kılıyor. 
Son yıllarda Türkiye’ye tatile gelen ünlülerin 
de uğrak yerlerinden biri olan Kaputaş Plajı, 
ünlülerin sosyal medya paylaşımlarıyla 
uluslararası bir üne de kavuşmuş durumda.

SOSYAL MEDYADAKİ CENNET: KARAGÖL

Yeşilin ve doğanın kendini cömertçe hisset-
tirdiği Artvin Borçka’da bulunan Karagöl de 
fotoğraf, sosyal medya ve doğa tutkunları-
nın ilgisini çekiyor. 
Türkiye’nin saklı cennetlerinden biri 
olarak gösterilen Karagöl ile çevre-
sindeki vadiler ve yaylalarda ortaya 
çıkan manzara; şehir ve iş yaşantı-
sının stresinden uzaklaşıp, doğayla 
baş başa vakit geçirmek isteyenleri 
kendine çekiyor.
Sosyal medya paylaşımları ile güzel-
liğini tüm Türkiye’ye duyuran kuzey-
deki doğa müzesi Karagöl, daha parka 
varmadan, size eşlik eden gürül 
gürül suları, şelaleleri ile eşsiz kareler 
yakalayabileceğiniz bir doğa harikası. 
Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa 
Karagöl’ün gelecek yıllarda daha popü-
ler olması, ününü yurtdışına taşıması 
kaçınılmaz. 
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SALDA GÖLÜ

KARAGÖL
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BULUTLAR ÜSTÜNDEKİ RÜYA: POKUT 
YAYLASI

Doğu Karadeniz’de yaylalar, son 
yıllarda yerli ve yabancı turistlerin 
akınına uğramış durumda. En eskisi 
250 yıllık olan 50 civarında yöresel 
ahşap evin bulunduğu, geniş çam 
ormanlarıyla çevrili, 2 bin 170 rakımlı 
Pokut Yaylası, dağ yürüyüşü yapma-
yı sevenlerle fotoğrafçıların vazgeçe-
medikleri yerler arasında bulunuyor.
Sosyal medyada bulutların üzerindeki 
salıncak ve kahvaltı fotoğrafları ile popü-
lerliğini artıran Pokut Yaylası, zor ulaşım 
şartlarına rağmen her yıl katlanarak 
artan sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. 

SOSYAL MEDYA MORA BOYANDI

Kuyucak köyünde, 1975 yılında 
Fransa’dan getirilen 30 kök fideyle 
üretimine başlanan ve son 4 yıla 
kadar sadece aromatik bitki olarak 
değerlendirilen lavanta, sosyal med-
yada paylaşılan fotoğraflarla 2014’te 
turizm açısından popüler hale geldi. 
Sadece Fransa’nın Provence bölgesinde 
görülebilen bu doğal güzelliğin Isparta’da 
da olduğunu duyan fotoğraf sanatçıları, 
doğaseverler köye akın etmeye başladı. 
Gün geçtikçe adını duyuran Kuyucak 
köyündeki lavanta tarlaları, evlenecek 
çiftlerin de düğün fotoğrafı çektirdiği 

POKUT YAYLASI
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uğrak mekânlardan oldu.
Lavantaya yönelik ziyaretçi akınını 
değerlendiren köy halkı, lavantadan üre-
tilen bal, gelin tacı, kurutulmuş lavanta 
çiçeği, sabun, parfüm çeşitleri ve lavanta 
yağı gibi birçok ürünün yer aldığı stant-
larını sabah erken saatte açarak hava 
kararıncaya kadar satış yapıyor.

CEP TELEFONLARININ KAMERA SAVAŞI

Akıllı telefonların tüm donanımları 
gibi kameraları da son yıllarda büyük 
bir hızla gelişiyor. Birçok marka üstün 
kamera özelliklerine sahip akıllı tele-
fonlarını piyasaya sürerken, artan 
sosyal medya kullanımı bunda belir-
leyici oluyor. 
Özellikle son dönemde piyasaya çıkan 
telefonların kameraları profesyonel 
fotoğraf makinelerini aratmazken, 4K 
video çekim özelliği sunan telefonlar 
da YouTuber’lara göz kırpıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI REKLAM 
BÜTÇESİNİ DİJİTALE KAYDIRIYOR 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy da geçtiğimiz günlerde 
yaptığı bir açıklamada, çağa uygun 
tanıtım yapacaklarını sosyal medya 
ve dijital ortam reklamlarına ağır 
vereceklerini belirterek, “Offline 
tanıtıma çok önem verildi bugü-
ne kadar, doğruydu da ama artık 
geldiğimiz çağda ‘offline’ın çok çok 
etkisi yok. 2019 itibarıyla reklam 
bütçelerimizin ciddi şekilde arttığını 
göreceksiniz, reklam kampanya-
larımızın şeklinin değiştiğini göre-
ceksiniz. Çağa uygun ‘youtuber’lar, 
‘trendsetter’lar gibi sosyal med-
yada ses getirecek tanıtım kam-
panyaları yapacağız. Türkiye’nin 
algısını değiştirecek, turizm algısını 
değiştirecek çalışmalar yapacağız.” 
demişti. 

“NET LAG” KORKUSU DA SOSYAL MEDYAYA 
YÖNELTİYOR!

Son yapılan araştırmalara göre; tatil 
arayışı ve planlaması, Y Kuşağının üçte 
birine çok stresli geliyor. Gezginler, 
sadece 45 dakikadan sonra sıkılmaları-
na rağmen yaklaşık 10 saatlik bir süreyi 
tatilleri için araştırma yaparak geçiriyor.
Y kuşağı gezginlerin neredeyse üçte 
biri (%29), tatil araştırmasını ve plan-
lamasını hayatlarındaki ‘en büyük 
streslerden biri’ olarak görüyor. Yeni 
nesil gezginlerin en basit tatili bile 
planlamak için yaptıkları ve bitmek 
bilmeyen ‘ayak işi’ nedeniyle ‘Net Lag’ 
(Ağ Yorgunu) olmaktan çekiniyor. 
Bu nedenle tatilcilerin %88’i son 
kararı vermek için, diğer gezginle-
rin değerlendirmelerine güveniyor 
ve itibar ettikleri hesapların sosyal 
medyadaki paylaşımlarına göre ter-
cihte bulunuyor.

Birçok marka üstün kamera 
özelliklerine sahip akıllı 
telefonlarını piyasaya 
sürerken, artan sosyal 
medya kullanımı bunda 
belirleyici oluyor. 

KAPUTAŞ PLAJI
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İSTANBUL 
HAVALİMANI, 

TÜM DETAYLARI İLE 
CNN INTERNATIONAL’DA

CNN INTERNATIONAL’IN ÜNLÜ HABER SUNUCUSU 
RICHARD QUEST’İN İSTANBUL HAVALİMANI İLE 

İLGİLİ YORUMU: “TÜRKİYE’NİN MEGA HAVACILIK 
PROJESİ UÇUŞA GEÇİYOR.”
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İ GA Havalimanı İşletmesi İcra Kuru-
lu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri 

Samsunlu, “Bu taşınmaya ‘Büyük Göç’ 
dememizin sebebi; 70 milyon yolcu 
kapasiteli Atatürk Havalimanı’nın kapatı-
larak tüm uçuşların bundan böyle İstan-
bul Havalimanı’ndan yapılacak olmasıdır.
İstanbul Havalimanı’na büyük taşınma, 
5-6 Nisan tarihleri arasında planlanan 
45 saatlik süreden daha erken zamanda 
tamamlandı. “Büyük Göç” adı verilen bu 
taşınmanın ardından tam operasyona baş-
layan İstanbul Havalimanı, ABD’nin önde 
gelen haber kanalı CNN International’da 
tüm detayları ile yer aldı.
Deneyimli gazeteci ve sunucu Richard 
Quest’in programına konuk olan İGA 
Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başka-
nı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, 

havalimanı ile ilgili son bilgileri paylaştı.
“Büyük Göç”ün ardından İstanbul 
Havalimanı’nın bölgedeki en önem-
li hub olacağı bilgisini veren Richard 
Quest, senede yüz milyonun üzerinde 
yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğini 
söyledi. Yapılan söyleşide İGA Hava-
limanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, 
“Bu taşınmaya ‘Büyük Göç’ dememi-
zin sebebi; 70 milyon yolcu kapasiteli 
Atatürk Havalimanı’nın kapatılarak 
tüm uçuşların bundan böyle İstanbul 
Havalimanı’ndan yapılacak olmasıdır. 
İGA olarak yolcuların böyle devasa bir 
konumda ve her türlü konfora en kolay 
yolla sahip olacakları bir havalimanında, 
kendilerini güvence altında hissetmeleri 
için var gücümüzle çalıştık.” dedi.
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BAŞARISIZLIK SENARYOLARI ÇALIŞILDI

Richard Quest’in, Denver, Bangkok, Ber-
lin Brandenburg ve Londra Heathrow 5. 
Terminalin taşınmasındaki başarısızlıkları 
hatırlatarak bu havalimanında neler yapıl-
dığına dair sorusuna Samsunlu, dünyadaki 
diğer havalimanlarında inşaat ve sonrasın-
da yaşanan sıkıntıları inceleyerek senaryo-
ların çalışıldığını belirtti.
İstanbul Havalimanı’nın bundan sonraki 
dönemde ekonomiye nasıl bir etkisi olaca-
ğı sorusuna istinaden Samsunlu, İstanbul 
Havalimanı’nın Türkiye ekonomisine sağla-
yacağı güçlü katma değerin yanı sıra, lojis-
tik, turizm gibi sektörlerin de gelişmesine 
büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
İstanbul Havalimanı’nın Doğu ve Batı ara-
sında bir köprü olduğuna değinen Richard 
Quest’e cevaben Samsunlu sözlerine 
şöyle devam etti: “Türkiye, üreten Doğu ve 
tüketen Batı arasında stratejik bir konuma 
sahip. İstanbul Havalimanı’nın bulunduğu 
bölgeden 3 saat uzaklıkta 60 ülke ve 130 
destinasyon bulunuyor ve 1 milyar 500 
bin yolcu bu ülkelerden diledikleri her yere 
ulaşabilecek.”
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olduğunu haber veriyorsa; yalnızlık hissiyle 
de psikolojik olan dış dünyayla ve kendimizle 
barışıklığımızla ilgili bir sorun olduğunu haber 
vermektedir. Ani gelişen bir olayla artan 
mutsuzluk, boş vermişlik, değersizlik, karar-
sızlık, el-ayak boşalmaları, titreme, terleme, 
işe yaramazlık, öz-denetim odaklarında ara 
ara kontrol yitimi ile devam edebilir.

SANAL DÜNYANIN GERÇEK YÜZÜ

Günümüzde insanlar sanal ortamda iç dün-
yalarını gizleyebiliyor. Sahte kalabalıklar içeri-
sinde yalnızlık hissi söz konusu olabilir. Burada 
kişi, kronik olarak kendisine adeta bir maske 

T eknolojinin kusursuz gelişimiyle 
birlikte, insanların iletişimi emojilerle 

sınırlı kalmaya başladı. Kelimelerin sihri 
azaldı; duyguların kısa yoldan göste-
riminin ‘pratikleşme’ olarak lanse edil-
mesi sağlandı. Ancak bu durumun insan 
hayatında çok yıkıcı bir sonun başlangıcı 
olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversite 
Hastanesi Medical Park Bahçelievler Psi-
koloji Bölümü’nden Uzman Klinik Psikolog 
Berra Baş, “İnsanlar, an be an korkunç 
derecede yalnızlaşıyor.” diyor. Baş, toplu-
mun büyük bölümünü ilgilendiren yalnızlık 
psikolojisini, yalnızlığın beraberinde getir-

diği sorunları ve yalnızlıktan korunma 
yollarını şöyle anlatıyor:

YALNIZLIK SİNYALİNE DİKKAT

Literatüre ve terapilerimizdeki güncel kullanı-
ma baktığımızda, yalnızlık durumunun genel 
tanımında, ‘sosyal izolasyon’ kavramıyla 
karşımıza çıktığını görüyoruz. Aslında, bu his, 
beyin tarafından yönetiliyor ve insanlar, bu 
duyguyu ‘negatif ve iç-soğutan bir duygu’ 
olarak tanımlıyor. Aslında yalnızlık hissi 
doğru değerlendirildiğinde etkili bir sinyal-
dir. Nasıl ki, ateşimiz çıktığında vücudumuz 
bize fizyolojik bağışıklığımızla ilgili bir sorun 

EMOJİLER 
İNSAN İLİŞKİLERİNİ 

ZAYIFLATIYOR
SOSYAL MEDYANIN İNSANLARIN HAYATINA GİRMESİ 
İLE ‘SOSYAL İZOLASYON’ BAŞLADI. BU DA ‘YALNIZLIK 

PSİKOLOJİSİ’Nİ ORTAYA ÇIKARIYOR. 



Psikolog Berra Baş, yalnızlıktan korunmak için şu önerilerde bulunuyor:

 Daha çok dışarı çıkmak (örneğin kitap okuma aktivitesini dahi, dışarıda sakin bir 
kafede ya da denize bakan bir bankta oturarak gerçekleştirmek),

 Uzun zamandır görüşemediği birkaç arkadaşa buluşma teklif etmek (düzenli 
aralıklarla buluşmaları tekrarlamak),

 Etkinliklere yeniden başlamak (ilgi duyulan bir kursa kayıt olmak, sinemaya 
gitmek, müzikale katılmak, tiyatro izlemek),

 Erken uyuyup erken uyanmak,

 Kurulan ilişkiler sırasında daha nazik ve sabırlı kalmayı başarmak ve ilişkiyi sür-
dürebilmeyi devam ettirebilmek,

 Kendinize kötü geldiğini düşündüğünüz ve olumsuz enerjisiyle baskı altına çalı-
şan insanlardan uzak durabilmek, onların tüm baskısına rağmen ‘hayır’ diyebilmek,

 Eğer ilişki yaşadığı kişi ile birlikteyken yalnız olduğu hissi mevcut ise, çift terapisi 
desteği alabilmek,

 Bireysel olarak yalnız olduğunu düşünüyorsa, psikoterapi alarak durumun ne 
olduğu fark ederek yaşamı kaliteli hale getirebilmek, yalnızlık hissiyle baş etmekte 
faydalı olmaktadır.

RUHUNUZA İYİ GELECEK ÖNERİLER
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takar. Maskesi sayesinde, etrafı insan selidir. 
Birçok arkadaşı ve sosyal ortamı vardır. İnsan-
lar, kendisiyle vakit geçirmekten keyif alır. 
İnanılmaz enerjiklerdir. Bu bireyler evde farklı, 
dışarıda farklıdır. Kendi iç dünyalarında yargıla-
yıcıdırlar, kendilerine aşırı eleştirel yaklaşırlar, 
tatmin olmazlar, memnuniyetleri kısıtlıdır, 
maddiyat ve sosyal statü aşırı önemlidir. O 
yüzden hiçbir daveti kaçırmamaya çalışırlar, 
sosyal medyada mutluluk naraları atarlar.
Yakın ilişkilerinde, eşleriyle sıkıntılı oldukla-
rında dahi, aşırı sevgi gösterimiyle tam tersi 
bir izlenim vermeye çalışırlar. Böylelikle, iç 
dünyalarındaki sıkıntının yansıtılmaması 
adına sahte bir “güvenli bir alan” açmaya 
çalışırlar. Kendi iç dünyalarında kendileriyle 
barışık olmadıkları için, sahte kimlikleriyle 
yarattıkları kişiliğe bir süre sonra kendileri 
de inanırlar. Yaşadıkları kaotik döngü, ne 
kadar yalnız olduklarını gölgeleyememe-
ye başladıklarında ise, ikilemde kalırlar. 
Ağlama nöbetleri, öfke krizleri, yanların-
daki insanları aşağılama reaksiyonları bu 
dönemde ivme kazanır. Yakın ilişkilerinde 
de, partnerlerine karşı gitgide yalnızlaşır-
lar. Bu durum, narsist ve histriyonik kişilik 
bozukluğu olan hastalarda çok yaygındır. 
Yine öfke kontrolsüzlüğü olan anksiyete 
bozukluğu hastalarında ve depresyon 
hastalarında da gözlemlenmektedir.

Günümüzde insanlar sanal ortamda 
iç dünyalarını gizleyebiliyor. Sahte 

kalabalıklar içerisinde yalnızlık hissi söz 
konusu olabilir. Burada kişi, kronik olarak 

kendisine adeta bir maske takar. Maskesi 
sayesinde, etrafı insan selidir.



SOSYAL MEDYA 
HACKERLERE Mİ 
HİZMET EDİYOR?
SOSYAL MEDYA KULLANIMI GÜN GEÇTİKÇE ARTARKEN, 
DİJİTAL PLATFORM KAYNAKLI TEHLİKELER DE 
KULLANICILARI TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR.

28  bağlantı noktası  NİSAN 2019

SO
SY

A
L M

ED
YA



S iber korsanların, sosyal medya platformlarını kullanarak 
gerçekleştirdikleri siber suçlar gün geçtikçe artıyor. Öyle 

ki saldırılarılar için sosyal medyayı kullanan hackerler, sınırlı 
güvenlik ve yasalardaki eksiklikten dolayı yılda en az 3,25 
milyar dolar kazanıyor. Bitdefender Antivirüs uzmanları, kulla-
nıcıların korunmasız bir şekilde sosyal medya platformlarında 
gezinmemeleri konusunda uyarıyor.
Hackerler için sosyal medya, kullanıcıları sömürülebilecekleri 
platformlar arasında ilk sırada bulunuyor. Sınırlı güvenlik önlemleri 
ve sosyal medyadaki siber suçlarla ilgili katı bir düzenlemenin 
bulunmaması, bilgisayar korsanlarının yalnızca bu platformlardan 
yıllık en az 3,25 milyar dolar kazanmalarına olanak sağlıyor. 
Bitdefender Antivirüs uzmanlarına göre sosyal medya kulla-
nıcılarının yeterli güvenlik bilincine sahip olmayışı, hackerler 
için işleri daha da kolaylaştırıyor. Siber korsanlar, bu plat-
formları daha çok kötü amaçlı yazılımları dağıtmak, bilgisayar 
korsanlığı araçları satmak, kara para aklamak ve uyuşturucu 
satışları için kullanıyor.

DÜŞÜK MALİYETLE BÜYÜK VURGUN

Hackerler çok düşük bir maliyetle, sosyal medya platformlarını 
kullanıcılarla bağlantı kurmak için manipüle edebiliyor. Ardından 
milyonlarca hesap sahibini şifreleme, zararlı reklam yazılımı ve 
kimlik avı kampanyalarıyla hedefleyen hackerler, kurumsal 
ağlara zarar vermek ve özel bilgileri tehlikeye atmak için ise 
kötü amaçlı yazılımları yayıyorlar.
Sadece 2015 - 2017 yılları arasında ABD’deki sosyal medyaya 
bağlı siber suçların en az 300 kat arttığı gözlemleniyor. Bitde-
fender Antivirüs uzmanlarının tespitine göre bu artışın altında 
çoğunlukla uygulamalar, reklamlar ve bağlantılar yoluyla yayı-
lan şifreleme yöntemleri yatıyor.

SPONSORLU REKLAMLARI KULLANIYORLAR

Sosyal medya platformlarında sunulan hizmetlerin çevrimiçi 
kullanılması hackerlerin geniş hackleme becerilerine ihtiyaç 
duymadan kullanıcıları tuzağa düşürmelerini kolaylaştırıyor. 
Özellikle bu platformlarda sunulan reklam araçları, kullanıcıları 
aldatmak için kullanılabiliyor. Bu durum reklamlara tıklayan 
kullanıcıların farkında olmadan kötü amaçlı yazılımların cihazla-
rında çalışmasına neden oluyor.

5 ŞİRKETTEN 1’İNE KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM BULAŞIYOR

Ürün ve hizmetlerini tanıtmak veya hayran kitlelerine ulaşmak için 
sosyal medyayı kullanan şirketler, siber korsanların hedef tah-
tasında bulunuyor. Şirketlerin güvenlik önlemleri almadan sosyal 
medya platformlarında korunmasız bir şekilde dolaştığını belirten 
Bitdefender Antivirüs uzmanları, her 5 şirketten birine sosyal 
medya aracılığıyla kötü amaçlı bir yazılımın bulaştığını belirtiyor

Sınırlı güvenlik önlemleri ve sosyal medyadaki 
siber suçlarla ilgili katı bir düzenlemenin 
bulunmaması, bilgisayar korsanlarının yalnızca 
bu platformlardan yıllık en az 3,25 milyar dolar 
kazanmalarına olanak sağlıyor.
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HER SEYEHAT ASLINDA RİSK DE 
OLUŞTURUYOR. UÇAKLA SIK SEYAHAT 

EDENLER İÇİN İSE RİSK FAKTÖRLERİ 
ARTIYOR. ALINACAK TEDBİRLERLE 

RİSKLERİ AZALTABİLİRSİNİZ. 

U çak seyahati sırasında; biorit-
min bozulması, radyasyon artışı, 

basınç dengesizliği, nem düşüşü gibi 
sebepler çeşitli sağlık problemlerinin 
ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Gök-
yüzünde özellikle kalp sorunları artar-
ken, pratik önlemlerle pek çok rahatsız-
lıktan korunmak mümkün olabiliyor. 

Memorial Bahçelievler Hastanesi İç Has-
talıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Aytaç Karadağ, 
uçak yolculuklarında ortaya çıkabilecek has-
talıklar ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

6 SAATLİK UÇUŞ BİLE JET-LAG YAPABİLİR

Yaşanılan yerin saatine adapte olunduğun-
dan 6 saatlik uçuşta bile bioritim bozula-

bilmektedir. Bioritim bozulduğu takdirde 
yapılan eforla orantısız yorgunluk, kırgınlık, 
bitkinlik, sersemlik, konsantrasyonda eksil-
me, karında şişkinlik, gaz, kabızlık, ishal, 
uyku düzensizliği, iştahsızlık, kalp atımların-
da düzensizlik yaşanabilmektedir. Özelli-
kle batıdan doğuya uçuşlarda ve gündüz 
uçuşlarında jet-lag olma riski daha fazladır.
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SIK UÇUŞ 
YAPANLAR
 BU 8 RİSKE 

DİKKAT 
ETMELİ
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UÇAKTAKİ BASINÇ, OKSİJEN VE ISI 
DENGESİZLİĞİ KALP HASTALIKLARINI 
TETİKLİYOR

Kabin içindeki basınç dengesizlikle-
rinden ötürü varislerde belirginleşme, 
bacaklarda ödem, ayaklarda ağrı, uyuş-
ma gibi damarsal bozukluklar görüle-
bilmektedir. Uzun uçuşlarda türbülans 
nedeniyle kanın damar içinde pıhtılaş-
ması akciğer embolisi, kalp krizi, beyin 
felci, bacaklarda damar tıkanıklığı gibi 
problemlere neden olabilmektedir. 

SIK UÇUŞLAR CİLT VE MEME KANSERİ 
RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uçuş sırasında manyetik ve kozmik 
radyasyona maruz kalınmaktadır. Yüksel-
dikçe, uçuş süresi uzadıkça ve kutuplara 
doğru gidildikçe radyasyon miktarı artmak-
tadır. Uçağın ön tarafında radyasyon daha 
yüksekken arka tarafa gidildikçe radyasyon 
azalmaktadır. Maruz kalınan radyasyon 
hücre çekirdeğinde mutasyon yaptığından 
cilt kanseri riski uçuş görevlilerinde 2 kat, 
meme kanseri yüzde 30 daha fazla görülür. 

CİLT KURULUĞU GÖRÜLEBİLİYOR

Uçaktaki kuru hava ve basınç yüksekliği 
ciltte kuruma, kaşıntı, gözlerde kuruma 
yapabilmektedir. Bunu önlemek için uçuş 
sırasında bol su içilmeli ve su bazlı nemlen-
diriciler kullanılmalıdır.

ENFEKSİYON RİSKİNE DİKKAT!

Uçak gibi yapay havanın olduğu kapalı bir 
alanda yolculardan veya kabin ekibinden 

herhangi biri öksürdüğünde, hapşırdığında 
milyarlarca mikrop havaya saçılır. Her ne 
kadar uçak içindeki hava saatte 20 defa 
değişse, özel bakteri, virüs, mantar filtre-
leri ile süzülse de bazı virüsler filtrelerden 
geçebilecek kadar küçük boyuttadır. Ortama 
saçılan bu mikroplar nefes alındığında damla-
cık enfeksiyonu yoluyla vücuda girmektedir.

KANDAKİ OKSİJEN AZALABİLİYOR

Hücrelerin ihtiyacı olan oksijen, uçuş 
sırasında yüzde 25 azalır. Oksijen azal-

ması yorgunluk, baş ağrısı, sersemlik, 
hafızada zayıflama yapabilmektedir.

SOĞUK ALGINLIĞI, GRİP, NEZLE 
GİBİ DURUMLARDA UÇUŞU 
ERTELEYİN

Uçuşlarda özellikle kalkış ve 
iniş sırasında kulak zarı ciddi 
bir basınca maruz kalmaktadır. 

Soğuk algınlığı olduğu halde 
uçulduğunda östaki borusunun 

burun ucu kapanarak kulak zarı 
çok yüksek bir basınca maruz 

kalacağı için kulak zarında delinme, 
kanama gibi durumlar oluşabil-
mektedir. Barotravmatik otit deni-

len bu durumda kulak ağrısı, işitme 
azlığı, kulakta basınç hissi gelişir. 
Bu nedenle soğuk algınlığı, grip, 
nezle gibi durumlarda mümkünse 
uçuşu ertelemek uygun olur. Uçuş 
sırasında kulakta ses, basınç, ağrı 
hissedildiği an esneme, yutkun-
ma, sakız çiğneme, konuşma, 
valsalva manevrası yapılması 
rahatlatıcı önlemlerdendir. 

MİDE VE BAĞIRSAK PROBLEMLERİ

Uçuş sırasında mide bağırsak 
kanalındaki gazlar kabin 

içindeki basınç aza-
ldığı için çözünüp 
genişlemeye 
başlamaktadır. 
Bu nedenle uçuş 
sırasında veya 
uçuştan sonra bile 
devam edecek boy-
utta karında şişkin-
lik, gaz, ağrı, ishal, 
kabızlık gibi sindirim 
sistemi problemleri 
ortaya çıkmaktadır.

Uçaktaki kuru hava ve 
basınç yüksekliği ciltte 
kuruma, kaşıntı, gözlerde 
kuruma yapabilmektedir. 
Bunu önlemek için uçuş 
sırasında bol su içilmeli ve 
su bazlı nemlendiriciler 
kullanılmalıdır.
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Bu araştırma Cisco için 27 Şubat 2019-8 Mart 2019 arasında ‘Opinion 
Matters’ tarafından 11,070 yetişkin katılımcının katıldığı panel sonucunda 
gerçekleştirildi. Anket katılımcılarının minimum 250 kişisinin 16-24 yaşları 
arasında veya 55 yaş ve üstü olmaları zorunluydu. Ankete Belçika, Fransa, 
Almanya, Suudi Arabistan, İtalya, Hollanda, Lüksemburg, Polonya, Güney Afri-
ka, İspanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Britanya’dan katılım sağlandı.

ANKETİN KAPSAMI
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şimini %57 oranla sağlığa daha kolay erişim 
takip ediyor. Teknolojik gelişmelerden hangi 
sektörlerin daha fazla yarar sağlayacağı 
sorulduğunda ise kullanıcıların ilk seçimi 
%34 oranla ‘sağlık’ ve %32 oranla ‘eğitim’.

EN POPÜLER ETKİ

İnternetin bugüne dek topluma en çok 
fayda sağladığı konuların başında %39 
oranla ‘insanları birleştirmek’, %35 oran-
la ‘gelişmiş iletişim’ ve %35 oranla yeni 
öğrenme yolları’ geliyor.

ONSUZ YAŞAYAMAYIZ!

İnsanların üçte birinden (%39) fazlası kişisel 
hayatlarında internet olmadan yaşamayı 
hayal bile edemiyor. Cisco EMEA Başkanı 
David Meads anket sonuçları ile ilgili şu 
yorumlarda bulunuyor: “İnternetin hayatı-
mızda büyük bir yer kapladığı bir dünyada 
yaşıyoruz. 2022’ye kadar global ağlarda tüm 
internet tarihinin toplamını dahi geçecek 
kadar bir internet trafiği göreceğiz. Bu trafik 
hepimizden ve artan bir şekilde de makine-
lerimizden kaynaklanıyor. Anket internetin 
hayatlarımızdaki etkisini ve insanların inter-
netten beklentilerini ortaya koyuyor. Bu 
potansiyeli anlayabilmek için sağlık, eğitim 
veya başka sektörlerde faaliyet gösteren 
şirketlerin bağlantıların önemini anlamaları 
ve güvenli bir şekilde bundan fayda sağlaya-
bilmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, şirketler 
bir ağ üzerinde kişileri, yerleri, fikirleri ve 
nesneleri bağlamak sonucu oluşan patla-
manın karmaşıklığını yönetebilmeliler”

İ nternetsiz bir yaşamın artık düşü-
nülemediği günümüzde, internetten 

beklentiler çeşitli araştırmaların konusu 
oluyor. Yapılan son araştırmaya göre 
ise internetten en büyük beklentilerin, 
internetsiz dönemlere göre değişme-
diği görülüyor. İnternetin yaşamımızda 
olmadığı günlerdeki gibi eğitim ve sağlığa 
kolay erişim isteği; bugün internetten de 
en büyük beklenti olarak öne çıkıyor. 
İnternetin 30. yıl dönümünü kutlamak üzere, 
Cisco internetin kazanımları ve internetten 
beklentiler üzerine Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika’dan 11 binin üzerinde katılımcı ile kap-

samlı bir anket gerçekleştirdi. Belçika, 
Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, 

İtalya, Hollanda, Lüksemburg 
gibi 13 ülkeden katı-

lımcıların dahil olduğu 
anket, insanların inter-
netin geleceği hakkın-

daki istekleri internetin 
toplum için yapabileceklerini 

çarpıcı bir şekilde ortaya koyu-

yor. Buna göre gelecek yıllarda internetten 
beklentilerini paylaşan anket katılımcıları, ilk 
olarak %63 oranla ‘eğitime daha kolay erişim’i 
arzuluyor, ikinci olarak da %57 oranla ‘sağlığa 
daha kolay erişim’ talep ediyor.
Anketin diğer öne çıkan sonuçları ise şöyle:

GEÇTİĞİMİZ 30 SENE

İnternetin tüketiciler için mümkün kıldığı 
birinci şey %74 oranla ‘güncel kalıp gelişme-
lerden haberdar olmak’. Listede daha sonra 
%71 oranla ‘eğlence’ ve %70 oranla ‘aile ve 
arkadaşlarla haberleşmek’ geliyor. Eğlence 
sektörü ise %39 oranla günümüze kadar 
yaşanan teknolojik gelişmelerden en çok 
faydalan endüstri olarak görülüyor. Finans 
sektörü %31 oranla eğlence sektörünün 
peşinden geliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 30 SENE

%63 oranla eğitime daha kolay erişim, 
anket katılımcılarının önümüzdeki 30 sene 
içinde internetin mümkün kılmasını istediği 
şeyler listesinin başında geliyor. Eğitim eri-

İNTERNETTEN 
BEKLENTİ: 

EĞİTİM VE SAĞLIĞA 
KOLAY ERİŞİM
EN SON GERÇEKLEŞTİRİLEN ANKETE GÖRE, ÖNÜMÜZDEKİ 

30 YILDA EĞİTİME VE SAĞLIK HİZMETLERİNE, İNTERNET 
SAYESİNDE, DAHA KOLAY ERİŞİM İSTENİYOR.



U çakla seyahat etme ya da uçakta 
yaşanan türbülans durumlarında 

ortaya çıkan korku, kişinin yoğun kaygı 
hissetmesine yol açıyor ve hayatını 
önemli ölçüde etkiliyor. Uçak korku-
suyla başa çıkmak için; müzik dinleme, 
kitap okuma ya da film seyretme gibi 
yöntemlerle dikkati başka noktalara 
çekmenin önemine işaret ediliyor. Uçak 
fobisinin tedavisinde kullanılan Sanal 
Gerçeklik Terapisi ile aşama aşama 
duyarsızlaştırma sağlanıyor ve kişi kor-
kuları ile yüzleşiyor.
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin 
Hastanesinden Uzman Klinik Psikolog 
Cemre Ece Gökpınar Çağlı, uçak korkusu, 
tedavi yöntemleri ve baş etme yollarına 
ilişkin önemli bilgiler verdi. Çağlı, fobiyi 
“belirli bir nesneye, duruma ve olaya karşı 
duyulan aşırı baskı, normalin dışında işlev-
selliğimizi bozacak düzeyde kaygı, anksi-
yete ve korku” olarak tanımladı.

FOBİLER, HAYATI CİDDİ ŞEKİLDE KISITLIYOR

Uçak fobisinin kişinin uçağın içinde bulunduğu anda hatta bazen 
havalimanına gitmeden, uçuş yapılacağı gün planlandığı andan 
itibaren duyduğu yüksek kaygı olarak nitelendirilebileceğini 
ifade eden Çağlı, “Bu durumun korkudan öteye geçmesi 
bizim için önemli. Hepimizin korkuları vardır. Genel olarak 
baktığımızda uçaktan korkan pek çok kişi görebiliriz. 
Her ne kadar veriler ve istatistikler, uçak yolcuğu-
nun çok güvenli bir yolculuk tipi olduğunu gösterse 
de hepimizin zaman zaman bu uçuşlardan korku 
duyduğu ya da zaman zaman çekindiği durum-
lar vardır. Burada önemli olan nokta şu; ne 
zaman bu korku ve kaygı bizim işlevselliğimizi 
bozuyor? Bu şu demek: Yurt dışında bir yere 
gitmemiz gerekiyor, çok önemli bir iş seya-
hati var ya da yakınlarımızı ziyaret etmemiz 
gerekiyor. Uçağa binmekten çekindiğimiz 
noktada, hatta binemediğimiz zamanlarda 
ya da bindiğimizde ancak uçak içerisinde 
çok ciddi boyutta sıkıntı yaşadığımız nok-
tada, bu durum bizim için fobi anlamına 
gelebiliyor.” diye konuştu.
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UÇAK FOBİSİNE 
SON VEREN YÖNTEM: 
SANAL GERÇEKLİK
UÇAK FOBİSİ, KİŞİNİN UÇAĞIN İÇİNDE BULUNDUĞU ANDA HATTA BAZEN HAVALİMANINA GİTMEDEN, 
UÇUŞ YAPILACAĞI GÜN PLANLANDIĞI ANDAN İTİBAREN DUYDUĞU YÜKSEK KAYGI OLARAK 
NİTELENDİRİLİYOR. BU KAYGIYI YENMENİN İSE ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİ BULUNUYOR. 
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KİŞİNİN MANTIĞI DEVREDEN ÇIKIYOR

Bazı mantıksal açıklamalarla dindirebi-
leceğimiz korkularımızın olabileceğini 
belirten Uzman Klinik Psikolog Cemre 
Ece Gökpınar Çağlı, “Uçak emniyetli, bir 
seyahat aracı. Karayolu ulaşımlarında çok 
daha fazla oranda kaza, yaralanma ve 
ölüm riski olduğunu görüyoruz. Uçakta 
böyle bir durum olmadığını görüyoruz 
fakat o anda bizim duygusal, kaygılı tara-
fımız bize mutlaka uçak yolculuğunun, o 
senaryonun kötü bir şekilde sonuçlana-
cağını hissettirir. O anda kişinin mantığı 
devreden çıkabiliyor ve tüm o mantıklı 
açıklamalar ve istatistiksel veriler bir 
anda yok oluyor. Tamamen kaygı baskın 
bir hale geliyor.” diye konuştu.

ASLINDA “KORKU”DAN KORKULUYOR

“Kişi aslında korkudan korkuyor, kay-
gıdan kaygılanıyor.” diyen Çağlı, “Ya 
korkarsam ya bir şey olursa korkusu 
başlıyor. Aslında olay esnasında değil, 
öncesinden başlatıyoruz bu kaygıyı. 
Havalimanına giderken başlıyor bu kaygı. 
Oradaki işlemler esnasında daha çok 
artıyor ve en son noktada kişi uçağa 
bindiğinde artık uçuşa hazır. Uçak kal-
kışa hazırken o kaygı baş edilemez bir 
noktaya geliyor. Özellikle en sık rastla-
dığımız noktalar uçağın kalkışı, inişi ve 
türbülans esnasında yaşanan korkular. 
Bireyler uçak seyir halindeyken; titreşim, 
alçalma ya da yükselme olmadığında, 
motor sesinde bir değişiklik olmadığı 
durumlarda daha sakin seyahat edebili-
yorlar.” dedi.

TÜRBÜLANSTA DA BENZER KAYGILAR 
YAŞANIYOR

Türbülansta da benzer kaygıların 
yaşandığını belirten Çağlı, “Aslında 
uçakların türbülanslara çok dayanıklı 
olduğu, çok ciddi bir kaza riski içer-
mediği bilinen ve söylenen bilgilerdir. 
Ama kişi o noktada kontrolün kaybol-
duğu düşüncesiyle veya başına bir şey 
gelebileceği düşüncesiyle ekstra bir 
kaygı ve panik atak duyabiliyor. Bu tip 
durumlarda genellikle anonslar da bu 
anlamda uyarı niteliğinde olabilmekte-
dir. Kişiler bazen bu anonsları duymak 
için film izlemeyi ya da müzik dinle-
meyi reddedebiliyor. Bu önemli bir şey 
ama kişinin uçakta oluşabilecek her 

etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi ve tera-
pi yöntemidir” dedi.

UÇAK KORKUSU, SANAL GERÇEKLİK 
YÖNTEMİYLE AŞILABİLİR

Bu terapilerde zaman zaman uzmanı 
zorlayan bazı durumların ortaya çıkabile-
ceğini, bunun da sanal gerçeklik terapisi ile 
aşıldığını kaydeden Çağlı, şunları söyledi: 
“Seans odasına korkulan durumu ve nes-
neyi almakta güçlük çekiyorduk. Bunun 
en güzel örneği de uçuş fobisi. Terapi 
esnasında kişiyle bir uçağa binmek ve o 
kademeli duyarsızlaştırmayı sağlamak zor 
oluyordu ama bunun için de artık bir çözü-
mümüz var, Sanal Gerçeklik Terapisi. Psi-
koterapi seansları içerisinde kullandığımız 
Sanal gerçeklikle kişinin kademeli olarak 
evinden havalimanına gittiği sahneyi, 
havalimanında o bilet işlemlerinin yapıldığı 
anı, uçağa binişi, uçağın kalkış anı, uçağın 
türbülansı, yağmurlu hava mı açık hava mı, 
gündüz uçuşu mu gece uçuşu mu, koridor 
koltuğunda mı cam kenarında mı oturduğu 
şeklinde bir çok değişkeni değiştirerek 
kişiyi kademeli olarak uçuşa hazırladığı-
mız ve o esnada kaygısıyla yüzleşmesini 
sağladığımız bir terapi yöntemi. Tedavide 
fayda gördüğümüz bir yöntem. Sebebi 
de kişi aslında o anda kaygıyla nasıl baş 
edeceğini kaygıdan kaçmadan öğreniyor. 
Kaygıyla yüzleştiğimiz noktada aslında o 
kaygıdan kaygılanmamayı öğreniyoruz. 
Çünkü bizim için kaçınmaya yol açan, bilin-
meyen şeyler veya kötü senaryolardır. 
Kaygıyla yüzleştiğimizde, onu tanıyıp fark 
edip onunla nasıl ilerleyeceğimizi, onu nasıl 
yönetebileceğimizi öğrendiğimizde artık o 
korkulacak bir durum olmaktan çıkıyor.”
Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gök-
pınar Çağlı, uçak fobisine eşlik eden 
başka fobilerin de olduğunu belirterek 
“Kapalı alan. Kimi zaman koltuk aralık-
ları daha dar olan uçaklarda kişi kapalı 
alanda kalmanın da verdiği bir sıkıntıyla 
mücadele veriyor. Yükseklik korkusu. 
Uçak çok ciddi yüksekliğe çıktığı anda 
kişi aynı rahatsızlığı hissedebiliyor. Bazı 
kişilerde ise uçakta bir şey başına gelir-
se kimin müdahale edeceği konusunda 
kaygı yaşıyor, çaresizlik ve kendini kötü 
hissetme durumu yaşayabiliyor. Bunları 
teker teker ele alabiliyoruz.” dedi. Çağlı, 
bazı durumlarda terapiyle eş zamanlı 
psikiyatri yönlendirmeleri ve farmakoloji 
tedavilerinin uygulanabileceğini ifade etti.

türlü ses değişikliğine çok fazla dikkat 
etmesine yol açabiliyor.” dedi.

UÇAKTA KENDİMİZİ NASIL RAHATLATA-
BİLİRİZ?

Cemre Ece Gökpınar Çağlı, uçakla seya-
hatte ortaya çıkabilecek korku ya da 
kaygıyla baş etmenin bazı yöntemlerle 
mümkün olabileceğini söyledi. Çağlı, şu 
tavsiyelerde bulundu: “Örneğin bir saatlik 
bir yolculukta yapılabilecek şey ne olabilir? 
Belki bir şey okumak, dikkat odağımızı o 
kaygıdan uzaklaştıracak başka şeyler yap-
mak, bir film izlemek, uçuş süresini bölmek 
yani planlama yapmak olabilir. Örneğin ilk 
15 dakikada bir kitap okurum, sonrasında 
bir şeyler atıştırırım. Sonrasında bir film 
izlerim gibi seyahat süresini bölmek, kişinin 
belirlediği süreleri atlattığını hissini verme-
si açısından faydalı olabilir.”

UÇUŞ EKİBİ İLE KAYGINIZI PAYLAŞIN

Uçuş ekibi ile uçağa binmeden bu kay-
gının paylaşılmasının da yararlı olabi-
leceğini belirten Cemre Ece Gökpınar 
Çağlı, “Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınız 
durumlarda destek alabileceğinizi bilmek, 
davranışlarını gözlemlemek kişiyi rahat-
latabilir. Diyelim ki, beklenmedik bir tür-
bülans durumu oldu. Bu durumda uçuş 
ekibinin uyarılarıyla gereken önlemleri 
aldıktan sonra artık o noktada nefesimizi 
ve bedensel tepkilerimizi kontrol etmeye 
çalışmak önemli. Kendimizi şartlamak 
yerine kendimizi iyi ve rahat hissettiği-
miz zamanlarda olduğu gibi kontrollü ve 
yavaş bir nefes alışverişini sağlamak ola-
bilir. O anda dikkat odağını değiştirmek 
ve başka şeylerle ilgilenmek etkili olabilir. 
Kendimizi iyi hissettiğimiz bir yerde hayal 
etmek ya da dinlendirici bir müzik dinle-
mek, kişiyi rahatlatabilir.”

PROFESYONEL DESTEK ALINMALI

Tüm bu yöntemlere rağmen kişinin korku-
suyla başa çıkamadığı durumlarda mutlaka 
profesyonel destek alınması gerektiğini 
kaydeden Çağlı, “Bir uzman desteği alması 
bizim tavsiye ettiğimiz noktalardan biri. 
Öncelikle bir psikoterapi süreci geçerli. 
Fobiler ve özellikle uçuş fobisinde bilişsel 
davranışçı terapi dediğimiz kişinin hem 
bilişlerine hem davranışlarına yönelik 
yaptığımız bir terapi çeşidi vardır. Özellikle 
kaygı bozuklukları ve fobilerde oldukça 
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A kıllı telefonlar sayesinde artık istenilen yerden internette 
yayın izlemek veya yayın yapmak çok kolay hale geldi. 

Türkiye’de de internet üzerinden canlı yayın yaparak popülerle-
şen ve kazanç elde eden yüzlerce isim bulunuyor. Bu isimler hobi 
olarak yayıncılık yapsa da, onlarca yayıncı için internet yayıncılığı 
profesyonel bir iş ve pek çok mesleğe göre oldukça yüksek 
kazanç sağlıyor. Bu nedenle internet yayıncılığı, hem izleyici hem 
de yayıncı için pek çok avantajı beraberinde getiriyor.

YAYIN YAPAN DA İZLEYEN DE KAZANIYOR

Gelişen teknoloji ile internet üzerinden canlı yayın yapmak çok 
daha kolaylaştı. İnsanlar artık bir bilgisayar ya da cep telefo-
nuyla oyun, müzik listesi paylaşmak gibi farklı içerikleri canlı 
yayın platformları üzerinde izleyebiliyor veya yayınlayabiliyor.
İzleyicilerin sevdikleri içerikleri anlık olarak izlerken hayran olduğu 
kişiyle aynı anda iletişime geçmesinin önemini vurgulayan, dünya-
daki önemli canlı yayın platformlarından DLive Türkiye ve Avrupa 
Direktörü Metin Redjepi, internet yayıncılarının eğlenerek yaptıkları 
bu yayınlar üzerinden gelir elde ettiklerini hatta bunu bir iş kolu 
olarak yaptıklarını ifade ediyor. DLive Türkiye ve Avrupa Direktörü 
Metin Redjepi, “Canlı yayın platformları günümüzde önemli bir 
araç haline geldi. İnternet yayıncılığı ile birlikte içerik üreticileri, hiç 
bir pazarlama faaliyetine ihtiyaç duymadan ve firmalarla iş birliği 
yapmadan, yalnızca içerik üreterek kazanıyorlar. Ürettikleri içerik-
lerin izlenmesini sağlayarak hem gelir elde ediyorlar hem de bunu 
sürdürülebilir hale getiriyorlar. Bunun yanı sıra anlık etkileşimler 

sayesinde içeriklerini izleyicileri ile birlikte oluşturabiliyor, izleyi-
cilerini de içeriğin bir parçası haline getirebiliyorlar. Sosyal medya 
fenomenlerinden bloggerlara hatta kurumsal etkinliklere kadar, 
her gün binlerce canlı yayına ulaşabiliyoruz.” diyor.

CANLI YAYIN ÖZGÜVENİ GELİŞTİRİYOR

Bir bilgisayar başında veya cep telefonu aracılığıyla geniş kitle-
lere canlı yayında ulaşan yayıncıların sosyal hayatlarında daha 
özgüvenli olduğuna değinen Baho’nun kurucusu Cemal Sevin-
dik, “Canlı yayın özgüven getiriyor; çünkü yayın yapan kişiler 
rahatlıkla söz alabiliyorlar, kitlelere hitap edebiliyorlar. Kitleye 
hitap ederken ilk başta çekingen olunur, o yüzden bu çekin-
genliklerini yeniyorlar. Girişimci oluyorlar, iletişim becerileri 
gelişiyor. Hem kitlelere sesleniyorlar hem de para kazanıyor-
lar.” yorumunda bulunuyor.

İNTERNET YAYINCILIĞINDA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM TRENDLER

Yayıncı olmak için tek kriterin izlenmeye değer bir içerik üret-
mek olduğuna dikkat çeken Baho’nun kurucusu Cemal Sevin-
dik ise konuyla ilgili olarak, “Yayıncı olmak için hiçbir sınırlama 
bulunmuyor. Ülkemizde popüler yayıncılar 18-30 yaş aralığında 
ve erkek ağırlıklı... Özellikle interaktif yayınlar izleyicileri daha 
uzun süre yayında tutmayı başarıyor. Önümüzdeki süreçte 
hem oyun, hem de eğlence yayınlarında izleyicilerin yayına 
daha fazla katkı sağlayacağı, daha interaktif içeriklerin trend 
olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

YENİ KAZANÇ 
KAPISI: İNTERNETTEN 

CANLI YAYIN
İNTERNET CANLI YAYIN PLATFORMLARI VE BU PLATFORMLAR ÜZERİNDEN 

YAYIN YAPARAK KAZANÇ ELDE ETME TRENDİ GİDEREK ARTIYOR. Y VE 
Z KUŞAĞI TARAFINDAN KULLANIM ORANI YÜKSEK OLAN CANLI YAYIN 

PLATFORMLARINA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR.
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İSVİÇRE›DEKİ 89. CENEVRE OTOMOBİL FUARI, KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI. 
7-17 MART›TA ZİYARET EDİLEN FUARDA 70 MODELİN DÜNYA, 20 MODELİN 
AVRUPA, 20 MODELİN İSE İSVİÇRE PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞTİ.
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D ünyanın tartışmasız en prestijli otomobil fuarı olan Ulusla-
rarası Cenevre Otomobil Fuarı, Mart ayı içerisinde kapılarını 

açtı. Bu yıl 89’uncusu düzenlenen fuarda 199 otomotiv, otomotiv 
yan sanayi ve teknoloji firmaları, yeniliklerini sergiledi. 

150’den fazla dünya ve Avrupa prömiyerinin yapıldığı fuarda, 
Türkiye’de üretilen araçlar da yoğun ilgi gördü. İşte o modeller 
ve fuara damga vuran diğer markalar:

BURSALI RENAULT 
CLIO’YA YOĞUN İLGİ 

Fransız Renault’un 
ilk etapta tama-

mını Bursa’da üretece-
ğini açıkladığı 5. jenerasyon 

yeni Clio, fuarda en çok merak edilen 
modellerin başında yer aldı. 2013’ten bu yana 

Avrupa’nın en çok satılan küçük (B) sınıf otomobili 
olan Clio’nun yenisi Cenevre’de dünyaya tanıtıldı. 

Dizel ve benzinli dışında ilk kez hibrit motora da sahip olacak 
yeni Clio için Bursa’da 306 milyon avro yatırım yapılırken, yine 
Bursa’da devreye girecek hibrit motor fabrikasıyla toplam 
yatırım tutarı 600 milyon avroya yaklaşacak.

Bu arada Yeni Clio, Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiye-
rinin gerçekleştirilmesinin ardından ilk ödülünü de kazandı. Yeni 
Clio, halka açık oylamada, Grand Prix RTL-Auto Plus-Turbo’da 
Cenevre 2019 Otomobil Fuarı’nın “En İyi Otomobili” seçildi.
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Egea model ailesinin yeni üyesi “Sport”, Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda görücüye çıktı. Son 3 yıldır Türkiye’nin en çok 
tercih edilen modeli olma unvanını koruyan Fiat Egea’nın 
Street ve S-Design versiyonlarından sonra tanıtılan yeni 
versiyonu “Sport”, kendine özgü tasarım özellikleriyle ön 
plana çıkıyor. Egea Sport; yeni ön ve arka tampon tasarımı 
ve difüzörleriyle dikkat çekiyor. Fiat Egea Sport’a özel 
olarak yeni marşpiyel eklentileri ve spoyler de ekleniyor. 
Kapı kolları, ayna kapakları ve radyatör ızgarası parlak siya-
ha boyanan Egea Sport’ta 18 inçlik jantlara, LED gündüz 
farlarına ve Bi-Xenon farlara yer veriliyor. İç mekânda ise 
yine Sport için özel olarak hazırlanan siyah detaylara sahip 
kokpit ve versiyona özel koltuklar, otomobili diğer kardeş-
lerinden ayırıyor.

EGEA 
SPORT 

GÜN 
IŞIĞINA 

ÇIKTI
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Toyota, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Türkiye’de 
üretilen iki hibrit modeliyle ilgi gördü. Cenevre’de ser-
gilenen diğer yeni modellerle birlikte beğenilere sunu-
lan Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid fuarda Türkiye’nin 
gururu olmayı başardı.

Tüm dünyada giderek artan hibrit otomobil talebi-
ne Sakarya’daki fabrikasında üretilen yeni nesil Corolla 
Hybrid ve hayranlık uyandıran tasarımıyla öne çıkan C-HR 
Hybrid ile cevap veren Toyota, Türkiye’de satışta olan her 
binek otomobilinin hibrit versiyonunu da sunuyor.

Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üre-
ten 1.8 litrelik hibrit motora sahip. Toyota C-HR Hybrid 
ise 1,8 lt’lik motoruyla 100 km’de ortalama 3,9 litre 
yakıt tüketim değeriyle dikkat çekiyor.

TOYOTA 
TÜRKİYE’DE 

ÜRETİLEN 
İKİ HİBRİT 

MODELİYLE 
CENEVRE’DE
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Skoda, Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni Vision IV kon-
septini tanıttı. Araçta direksiyonun hemen önünde 
dijital bir gösterge yer alıyor. Ayrıca aracın kontrol 
panelinde tablet benzeri bir ekran dikkat çekiyor. Visi-
on IV, saatte 100 km hıza 5,9 saniye gibi bir sürede 
çıkabiliyor. Araç, hızlı şarj özelliği bulunan ve yüzde 
80 dolum kapasitesine yarım saatte ulaşabilen 83 
kw/sa’lik bataryasıyla yaklaşık 500 km yol alabiliyor. 
Arabaya yapılan bir diğer modern dokunuş ise akıllı 
telefonların araba anahtarı olarak kullanılabilmesi.

SKODA 
VISION IV 
KONSEPT 

ORTAYA 
ÇIKTI

Alfa Romeo’nun SUV aracı Tonale, Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Alfa 
Romeo Tonale, hibrit güç aktarım sistemini bünye-
sinde barındırıyor. Ayrıca aracın tam elektrikle çalışan 
ayrı bir modla geleceği iddia ediliyor. İsmini Alpler’deki 
Tonale Geçidinden alan konsept araç, sağlam görün-
tüsüyle güven veriyor. Alfa Romeo’nun en beğenilen 
araçlarından biri olan Stelvio’nun tasarımından izler 
taşıyan Tonale, ön panelde Alfa Romeo ile özdeşleşen 
“Scudetto” isimli ızgarasına ek olarak yenilenmiş üçlü 
far sistemine sahip.

ALFA ROMEO 
TONALE, ŞIK 

TASARIMIYLA 
DİKKAT 

ÇEKİYOR
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Volkswagen Buggy efsanesini Cenevre’de elektrikli konsept 
model olarak hayata döndürdü. Amerikan Buggy araçlarından 
esintiler taşıyan ve modüler elektrikli araç alt yapısına (MEB) 
sahip olan yeni konsept model, yeni platformun çok yönlülük-
te ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. 

MEB alt yapısına sahip yeni araç, tam elektrikli platformun 
yalnızca seri üretimi yapılan  modeller dışında da kullanılabi-
leceğini gösteriyor. Aslına sadık bir tasarıma sahip modelin 
sabit tavanı veya bildiğimiz anlamda kapıları bulunmuyor. 
Genel görünümde, büyük boyutta jantlar, off-road lastikler 
ve kapısız eşik tasarımı ile ön plana çıkıyor.

Audi, başlatmış olduğu elektrikli model atağını, Cenev-
re Otomobil Fuarı’nda da devam ettirdi. 4,59 metre 
uzunluğundaki bu 4 kapılı kompakt SUV’un iki elektrikli 
motoru 301 HP (225 kW) güç üretiyor. Audi’nin dört 
tekerlekten çekiş sistemi Quattro’ya sahip Q4 e-tron, 
450 kilometre menzile sahip. 0’dan 100 kilometreye 6,3 
saniyede çıkan konsept otomobil, saatte 180 kilometre 
hız yapabiliyor. MEB platformunu kullanan Q4 e-tron’un 
seri üretim versiyonu, Audi’nin 2020 sonuna doğru üre-
teceği 5’inci elektrikli otomobil modeli olacak.

AUDI 
Q4 E-TRON 

KONSEPT 
GÖRÜCÜYE 

ÇIKTI

EFSANEVİ 
BUGGY

 ELEKTRİKLİ
 OLARAK GERİ

 DÖNDÜ
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PTT AŞ, AR-GE VE İNOVASYONA CİDDİ YATIRIMLAR 
YAPIYOR VE KURUM OLARAK CİDDİ BİR DEĞİŞİM 
VE DÖNÜŞÜM YAŞIYOR. GELİŞEN AKILLI ŞEHİR 

ÇÖZÜMLERİNDE DE PTT’NİN İMZASI YER ALIYOR.

İ stanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahi-
pliğinde düzenlenen World Cities Con-

gress İstanbul, mart ayında gerçekleştirildi. 
Üç gün süren kongrede 12 ülke, 120 şehir, 
102 teknoloji üreten firma ve 140’dan fazla 
konuşmacı yer aldı. Kongrenin ikinci gününde 
“Smart 4 Transformation” başlıklı panelde 
konuşan PTT AŞ İştirakler Başkanı Hakan 
Gülten, PTT AŞ olarak AR-GE ve inovasyona 
ciddi yatırımlar yaptıklarını ve kurum olarak 
ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadıklarını 
belirterek, gelişen akıllı şehir çözümlerinde 
PTT’nin çalışmalarını anlattı. 
PTT AŞ’nin geçmişten bugüne tek-
noloji alanında Türkiye için en önemli 
kurumlardan biri olduğunu ve olmaya 
devam edeceğini kaydeden Gülten, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün mek-
tup ve jeton döneminde kalmış, tekno-
loji rüzgârı nedeniyle işlevini yitirmiş, 
nostaljik bir PTT yok. Dönüşüm sürecin-
de başlattığımız yenilenme atılımı saye-
sinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan, 
her seneyi kâr ederek kapatan, iştirakle-
riyle farklı sektörlerde atılımlar yapan bir 
PTT var. Ürün ve hizmetleri her geçen 
gün yeniliyoruz. Yurt içinde üstlendiği 
misyonla gidilmeyen yere giden ve olun-

mayan yerde olan, yurt dışında ise geliş-
tirdiği vizyonla dünya posta sektörüne 
liderlik eden büyük bir şirket var.”

“PTT, TEKNOLOJİNİN YAYILMASINA 
ÖNCÜLÜK ETTİ”

PTT’nin Cumhuriyet tarihi boyunca tek-
nolojinin Türkiye’de yayılmasına öncelik 
eden önemli bir kurum olduğunu ve 
lojistik alanında da büyük bir dönüşüm 
yaşadığını vurgulayan Gülten, “Artık 
mağazalarda daha ağır ürünlerin bulun-
madığı bir dünya bekliyor bizi. Aynı 
zamanda Bakanlığımızın altyapı çalışma-
larından sonra ülkemizin lojistik anlamın-

da ciddi anlamda önü açılmış oldu.” dedi.
Bugüne kadar toplam 451 kurumla 612 
protokol imzaladıklarını kaydeden Gülten 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kurduğu-
muz iş birlikleriyle daha da güçlendik. 
Hizmet yelpazemizi genişlettik. Posta ve 
kargoya ilaveten, lojistik, bankacılık, e-Ti-
caret ve sigorta sektörlerine giriş yaptık. 
Daha önce, Türkiye’nin milli pazaryeri 
platformu ePTTavm.com’u hayata geçir-
miştik. e-Ticarette küresel bir oyuncu 
olmak hedefiyle faaliyetlerimizi sınır öte-
sine genişlettik; Katar, Kosova ve Bosna 
Hersek’in de içinde bulunduğu 22 ülke ile 
e-Ticaret alanında iş birliği anlaşmaları 
imzaladık. Postacılığı hızla dijital orta-
ma taşıdık. Kayıtlı elektronik posta ve 
e-Tebligat gibi dijital posta hizmetlerimizi 
müşterilerimize sunduktan sonra, kısa 
süre içinde, kullanıcı sayısında ve kullanım 
oranında büyük bir artış gözlemledik.”
Drone taşımacılığı konusuna da değinen 
Gülten, hayata temas edebileceği her alan-
da drone taşımacılığını gerçekleştirmeyi 
düşündüklerini belirterek, “Drone ile alakalı 
altyapı ve fizibilite çalışmaları yapılıyor. Bu 
çalışmaların gerçekleşmesi drone teknolo-
jilerinin de gelişmesine bağlı.” dedi.
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“DÜNYA POSTA 
SEKTÖRÜNE LİDERLİK

EDEN BÜYÜK BİR 
PTT VAR”

PTT AŞ İştirakler Başkanı 
Hakan Gülten: “Yurt 
içinde üstlendiği misyonla 
gidilmeyen yere giden ve 
olunmayan yerde olan, 
yurt dışında ise geliştirdiği 
vizyonla dünya posta 
sektörüne liderlik eden 
büyük bir PTT var.” 
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TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİ VE KALKINMASI 
İÇİN EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİSİ OLAN 

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ TÜRK TELEKOM’UN 
DESTEKLERİ İLE BÜYÜYOR. 
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Türk Telekom Ceo’su Dr. Paul 
Doany: “Türk telekom olarak, 

pilot, mucit, santral ve tt 
ventures gibi programlarımız 

ile bugüne kadar yüzlerce 
girişimciye ulaştık ve ülkemiz 
için yepyeni değerler ürettik.”

T ürk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Türkiye’de yerel tekno-
lojilerin gelişmesi için teknoloji odaklı inovatif girişimcileri des-

tekliyoruz. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve girişimcilere 
sunduğumuz destek ve değer ile diğer büyük şirketlere de örnek 
olmayı hedefliyoruz.” dedi. 
Ekonomi ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Uludağ 
Ekonomi Zirvesi’nin sekizincisi bu yıl 22-23 Mart tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Zirve kapsamında 22 Mart Cuma günü düzenlenen 
“Yarına Yatırım” konulu panelde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. 
Paul Doany, ülkenin büyümesi ve kalkınmasındaki en önemli unsur-
lardan birisi olan girişimcilik ekosistemini desteklemenin ve bu alana 
yatırım yapmanın önemini kaydetti.

“ÜLKEMİZ İÇİN YEPYENİ DEĞERLER ÜRETTİK” 

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany; Türkiye’nin büyümesi ve kal-
kınması için en önemli unsurlardan birisinin girişimcilik ekosistemi 
olduğunu belirterek, ülkemizdeki genç girişimcileri desteklemenin 
önemine değindi. 

Doany, “Ülkemizin kalkınmasına ve ekonomimize büyük oranda 
değer kazandıran yerli ve milli teknolojilerin üretimi ve çeşitliliği için bu 
alanlara odaklanan inovatif girişimcilerin desteklenmesi büyük önem 
taşıyor. Bu kapsamda, Türk Telekom olarak, PİLOT, MUCİT, SANTRAL 
ve TT VENTURES gibi programlarımız ile bugüne kadar yüzlerce 
girişimciye ulaştık ve ülkemiz için yepyeni değerler ürettik.” dedi. 
Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi alanında Türk Telekom 
olarak gerçekleştirdikleri yatırımlar ve girişimcilere sundukları des-
tek ve değer ile diğer büyük şirketlere örnek olmayı hedeflediklerini 
belirten Doany, “5G, Yazılım Tanımlı Ağlar, Nesnelerin İnterneti, Akıllı 
Şehirler ve Yapay Zekâ gibi alanlarda inovatif teknolojiler geliştiren 
girişimcileri destekleyerek zaman, enerji ve insan kaynağı verimli-
liğini arttıran projeler gerçekleştiriyoruz. Hep birlikte bu topraklardan 
küresel ölçekte başarıya ulaşacak ve fark yaratacak girişimlerin 
çıkmasını sağlayacağız ve böylece ülke genelindeki istihdama ve ülke 
kalkınmasına sağlanan katkıyı en üst seviyeye taşıyacağız.” dedi.

TÜRK TELEKOM 
TEKNOLOJİ ODAKLI

İNOVATİF GİRİŞİMCİLERİ
 DESTEKLİYOR
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T ürksat ülkenin teknolojik değişim ve gelişimine öncülük 
etmeye ve fark yaratan işlere imza atarak sağlam temeller 

üzerinde yükselmeye devam ediyor. Sahip olduğu uydular ve diğer 
uydular üzerinden, her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren 
ve bölgenin önde gelen uydu operatörlerinden biri olan Türksat, 
coğrafi istikrarsızlıklara, döviz ve faizdeki olumsuz gelişmelere ve 
televizyon yayıncılığı sektöründe yaşanan daralmaya rağmen geçen 
yıl tarihinin en yüksek net satış rakamı, faaliyet karı ve dönem karı 
sonuçlarını elde etti.
Bu yıl 15. yılını kutlayacak olan şirket, 2018’de %35 büyüyerek net 
satışlarını 1,7 milyar liraya yaklaştırdı. Şirketin FAVÖK’ü yıllık bazda 
%53,2 artışla 601 milyon liraya yükseldi. FAVÖK marjı ise bir önceki 
yıla kıyasla 4,2 puan artarak %35,9 oldu. Yıl sonunu 333 milyon 
liralık faaliyet karı ve 491 milyon liralık dönem karıyla tamamlayarak 
başarılı bir yılı geride bırakan şirketin, faaliyet karı yüzde 104, dönem 
karı ise yüzde 106 arttı.
Türksat, 2018’de uydu, kablo, bilişim alanlarına yaptığı 1,1 milyar lira 
tutarındaki rekor yatırımla Türkiye’nin geleceğine de katkı sağladı. 
Uydu hizmetlerinde, birinci nesil Türksat 1B ve Türksat 1C haber-
leşme uydularıyla 90’lı yıllarda başlayan serüven, bugün beşinci ve 
altıncı nesil uydular Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A üretim 
faaliyetleriyle planlandığı şekilde devam ediyor.  

KABLO HİZMETLERİYLE YENİ GELİR KAYNAKLARI OLUŞTURDU 

Kablo hizmetlerinde ise, 4,1 milyona ulaşan kurulu kapasiteyi diğer 
operatörlerin kullanımına açan şirket böylece yeni gelir kaynakları 
oluşturdu. Türksat, ayrıca bu yıl diğer operatörlerin altyapılarını 
kullanarak altyapısının olmadığı bölgelerde de hizmet vermeye 
hazırlanıyor.
Kamunun bilişim projelerinde bilişim çözüm merkezi olmaya yöne-
lik çalışmalarını da hız kesmeden sürdürmeye devam eden şirket, 
yürüttüğü e-Devlet projesi ile, 42 milyon kayıtlı kullanıcıya 561 
kuruma ait 4500’ün üzerinde elektronik hizmete ev konforunda 
erişim imkanı sağlıyor. 2018 yılı boyunca vatandaşlarımızın e-Devlet 
Kapısı üzerinden yaptığı işlemlerin toplam sayısı 2,5 milyarı geçti. 
Ülkemiz e-Devlet alanında son yıllarda yaptığı atılımlarla BM’nin 
e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’nde 15 sıra birden atlayarak 68. sıradan 
53. sıraya yükseldi.

Türksat, bu yıl diğer operatörlerin 
altyapılarını kullanarak altyapısının 
olmadığı bölgelerde de hizmet 
vermeye hazırlanıyor.

BU YIL 15. YILINI KUTLAYACAK OLAN TÜRKSAT, 2018’DE %35 BÜYÜYEREK 
NET SATIŞLARINI 1,7 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTIRDI. ŞİRKETİN FAVÖK’Ü 

YILLIK BAZDA %53,2 ARTIŞLA 601 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ. FAVÖK MARJI 
İSE BİR ÖNCEKİ YILA KIYASLA 4,2 PUAN ARTARAK %35,9 OLDU.
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TURKCELL’İN KİTLESEL FONLAMA PLATFORMU ARIKOVANI, IBB 
VE İSBAK İŞBİRLİĞİ İLE TEKNOLOJİ ODAKLI FİKİRLERE SAHİP 
GİRİŞİMCİLERİ GİRİŞİMCİ FİKİR YARIŞMASI’NDA BULUŞTURDU.
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ŞEHİRLERİNİ GENÇLERLE 
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kullanıcıları ile dünyanın öncü kurum 
ve kuruluşlarının tek çatı altında toplandığı 
World Cities Congress İstanbul 2019, gele-
ceğin şehirlerini tasarlamak için, Turkcell’in 
kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, IBB 
ve İSBAK işbirliği ile teknoloji odaklı fikir-
lere sahip girişimcileri Girişimci Fikir Yarış-
ması’nda buluşturdu.
Girişimcilerin geliştirdikleri teknoloji ve ino-
vasyon odaklı projelerin hayata geçmesi 
için ihtiyaç duydukları kaynağı toplumdan 
edinmesini sağlayan bir kitlesel fonlama 
platformu olarak çalışan Arıkovanı’nın başlıca 
hedefleri; Türkiye’nin yerli teknoloji üretimini 
artırmak ve topluma teknoloji üretimine 
destek olma bilincini kazandırmaktır. Ayrıca 
gerçek bir ihtiyaca yanıt veren veya soru-
na çözüm olan teknoloji projelerinin, erken 
aşamalarda hedef kitlesi ile buluşmasını ve 
fonlanmasını sağlar.
Platformun dünyada başarıya ulaşmış olan 
örnekleri olarak; sanal gerçeklik akımının 
öncüsü kabul edilen başlık Oculus Rift ve 
giyilebilir teknoloji akımının başlatıcısı Pebble 
akıllı saat projeleri sayılabilir. Her iki proje de 
kitle fonlama platformlarından topladıkları 
bağışlar ile hayata geçti. Turkcell Ideathon 
kapsamında hayata geçen başarılı örne-
kler olarak da; dünyanın ilk ‘Akıllı Baston’u 
-WeWalk- ve ‘İçimdeki Hazine’ -Otsimo- ilk 
sıralarda yer alıyor.
Kongrenin üçüncü ve son günü akademi-
syenler, İsbak, Turkcell ve İBB yetkililerinden 
oluşan jürinin seçimiyle Turkcell Sustainbul 
Ideathon yarışması tamamlandı. Yarışma 
sonucu ilk 3’e giren NB Sense, LEDSgrow, 
Afet Savar projelerinin uygulanabilirliği İBB ve 

Teknokentler tarafından sağlanacak.
World Cities Congress İstanbul 
kapsamında gerçekleşen yarışmada yer-
lerini alan projeler şöyle:

 İçme ve kullanma sularındaki mikrobiyal 
kirliliğin tespitini tam otomatik olarak yapa-
bilen online takip cihazı geliştirmekte olan 
NB Sens,

 Bozulmuş veya tamiri mümkün olmayan 
elektronik atıkları çocuklarla beraber açarak 
aynı zamanda hala kullanılabilir durumda 
olan motor, mıknatıs, pervane ve benzeri 
parçaları kurtarmayı hedefleyen Pulsec,

 Sürdürülebilir, çevreci ve kentsel para-
metrelerin oluşturduğu kullanıcı ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek bir istasyonsuz elektrikli 
scooter kiralama/satış modeli olmayı hede-
fleyen Hergele,

 Toplu taşımanın daha kullanılabilir hale gel-
mesini ve insanlar tarafından kullanılmasını 
teşvik edip trafik sorununa çözüm üretmeyi 
hedefleyen Smart.ist,

 Afet anlarında yapılması gerekenlerle ilgili 
halkı bilgilendirmeyi ve bilinçli bir biçimde 
hareket edilmesini sağlamayı hedefleyen 
Afet Savar,

  İstanbul’da yaşamını devam ettiren insan-
lara, daha yaşanabilir, daha çok yeşil alana ve 
daha az çöp ve hava kirliliğine sahip bir şehir 
sunmayı ve bu yeşil alanlar çoğalırken de 
ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefley-
en LEDSgrow,

 Sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve hareketlilik 
niteliklerinin, teknolojiden güç alarak tasar-
lanacak akıllı ulaşım sistemleri aracılığıyla 
İstanbul’a kazandırılmasını ve İstanbul’u akıllı 
bir şehre dönüştürmeyi hedefleyen Akıllı Kart.
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M icrosoft Türkiye ve Vodafone 
Türkiye, Türkçe doğal dil işleme 

(NLP) teknolojisine dayalı bir sohbet 
robotu geliştirdi. Vodafone’un müşteri 
hizmetlerine yönelik yapay zekâ tabanlı 
bir dijital asistan olarak konumlandıra-
cağı TOBi, abonelerin fatura, tarife, cihaz 
fiyatları gibi konulara ilişkin sorularını 
kesintisiz, hızlı, net ve tutarlı bir şekilde ve 
insan müdahalesi olmadan yanıtlamayı 
amaçlıyor. 
Genel olarak İngilizce tabanlı çözümlerin 
sunulduğu ve otomatik olarak Türkçeye 
çeviri yapan sistemlerin aksine ana dili 
Türkçe olan TOBi’nin geliştirilmesi, yapay 

zekâ alanında Türkçenin önceliklendirilmesi 
bakımından büyük önem taşıyor. 
Microsoft’un doğal dil anlama teknolojisi 
LUIS ile geliştirilen sistem; ses, arama ve 
görüntü destekli diğer bilişsel hizmetle-
re de kolayca entegre edilebiliyor. LUIS’e 
kazandırılan Türkçe dil desteği özelliği, 
bundan sonra yapılacak başka yapay zekâ 
projelerinde Türkçenin de doğal bir dil olarak 
kullanılabilmesine; Türkçe metin okuma ve 
anlama, yazım hatalarını düzeltme, sesli ola-
rak Türkçe söylenen bir cümleyi anlama gibi 
özelliklerin eklenebilmesine imkân veriyor.
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat 
Kansu, yeni sistemin tanıtım toplantısında 

yaptığı konuşmada, “Bugün Vodafone 
ile hayata geçirdiğimiz chatbot projesi, 
sıradan bir iş birliği değil. Biz, iki global güç 
olarak el ele verdik ve Türkçemizi yapay 
zekâ çalışmalarında üst sıralara taşıyıp 
bizi gururlandıran bir projeye imza attık. 
Dünyada en çok konuşulan İngilizce, İspa-
nyolca gibi dillerle birlikte bu uygulamayı 
Türkçe hayata geçirerek Türkçenin de 
önceliklendirilen diller arasında yer almasını 
sağlayarak büyük bir başarıya imza attık. 
Bu adımımız, Microsoft Türkiye ve Voda-
fone Türkiye’nin ülkemizi yurtdışında 
başarıyla temsil ettiğinin bir göstergesidir. 
Aynı zamanda, bağlı olduğumuz global şir-

MICROSOFT VE VODAFONE, YAPAY ZEKÂ ALANINDA ÖNEMLİ BİR 
ADIM ATARAK TÜRKÇE TABANLI BİR SOHBET ROBOTU GELİŞTİRDİ. 
TOBİ, VODAFONE ABONELERİNİN DE YENİ DİJİTAL ASİSTANI OLACAK.    

İKİ DÜNYA DEVİ 
EL ELE VERDİ, 
YAPAY ZEKÂ
TÜRKÇE’Yİ SÖKTÜ
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ketlerin de ülkemizin geleceğine duyduğu 
güvenin ve inancın eseridir.” dedi.   
Vodafone Türkiye müşterilerine dünya 
çapında bir dijital deneyim sunmak iste-
diklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su 
Colman Deegan ise şunları kaydetti: 
“Vodafone’luların yeni dijital asistanı TOBi, 
‘Vodafone Yanımda’ uygulamamız içinden 
erişilebilen yepyeni bir müşteri iletişim kanalı 
olacak. Temelde amacı, müşterilerimizin 
Vodafone’dan aldığı veya almak istediği 
hizmetler konusunda onlara yardımcı olmak 
ve hayatlarını kolaylaştırmak. Müşterileri-
miz, TOBi ile yazışarak, faturalarından, data 
kullanımlarına kadar bir çok konuda bilgi 

alabilecekler. Diğer konularla ilgili soruları 
olursa, TOBi onlara konuya ilişkin bir link 
gönderecek ya da canlı sohbet için bir müş-
teri temsilcisine yönlendirecek. Bir sonraki 
aşamada, tarifeler, cihaz fiyatları gibi konu-
larda da TOBi’nin müşterilerimize yardımcı 
olabilmesini hedefliyoruz. Böylelikle TOBi, 
çağrı merkezi temsilcilerimize, müşterile-
rimizin daha karmaşık soru ve işlemleriyle 
ilgilenebilmeleri için zaman kazandıracak. 
Hedefimiz, müşterilerimiz nezdinde daha 
dijital, çevik, hızlı ve sade bir şirket olmak. 
TOBi, bu hedefimize ulaşmamızda bize 
yardımcı olacak ve müşterilerimizi daha iyi 
bir geleceğe taşıyacak.”
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CİHAZ TASARIMI VE TÜM GELİŞTİRME SÜRECİNDE GEREKLİ OLAN 
KURALLARA VE REGÜLASYONLARA TAMAMEN UYGUN OLAN 
HUAWEİ MATE X, CE SERTİFİKASYON TESTİNİ GEÇTİ.
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HUAWEI MATE X, 
DÜNYANIN İLK 5G CE 
SERTİFİKASYONUNU ALDI



SE
K

TÖ
R

D
ENH uawei Mate X, bağımsız denetim hizmetleri sunan TÜV 

Rheinland tarafından verilen, dünyanın ilk 5g CE sertifika-
sını almaya hak kazandı. Bu sertifika, akıllı telefonun titiz bir test 
ve değerlendirme sürecinden geçtiğini ve Avrupa Birliği Bildi-
rim Organı tarafından onaylanan dünyanın ilk 5G akıllı telefonu 
olduğunu gösteriyor.
Ödül töreninde Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Başkan 
Yardımcısı Bruce Lee şunları söyledi: “Önceki nesil iletişim tek-
nolojisi ve ürünleri ile karşılaştırıldığında, 5G teknolojisi ve ürün 
formları daha karmaşık. 5G sertifikasyon test standartları ve 
ekipmanları sürekli geliştirilmeye devam ediyor. 5G akıllı tele-
fonları değerlendirmek bu sebeple benzeri görülmemiş bir zor-
luktur. Huawei ve TÜV Rheinland ekiplerinin iş birliğiyle, iki taraf 
birçok kilit sertifika teknolojisinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. 
Gelecekte, Huawei iletişim ürünü teknolojisinin sertifikasyon 
araştırılması için birlikte çalışmak ve ticari kullanım için 5G ter-
minallerinin ölçeğini teşvik etmek için TÜV Rheinland ile çalış-
maya devam edecek.”
TÜV Rheinland Başkan Yardımcısı Stefan Kischka, Huawei’yi tebrik 
ederek, “TÜV Rheinland’ın, hem sektör hem de tüketiciler için hey-
ecan verici bir haber olan Huawei’nin küresel 5G teknolojik gücüne 
tanıklık etmesine sevindim. TÜV Rheinland, kablosuz iletişim 
teknolojisi alanında yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni bir 5G dönemi 
yaratmak, tanıtmak ve tanık olmak için Huawei ile yakın çalışmaya 
devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

Huawei’nin ilk 5G akıllı telefonu olan Huawei Mate X, Huawei’nin 
en gelişmiş teknolojisi donatıldı. Huawei Mate X, 2G, 3G, 4G ve 
5G’yi tek bir yonga ile destekleyebilen 7nm üretimiyle dünyanın 
ilk çok modlu 5G SoC’si olan Balong 5000 çip setiyle çalışıyor. 
Balong 5000, 6GHz’de 4,6Gbps (düşük frekans bandı, 5G ana 
frekans bandı) sunarak, 5G’de en yüksek indirme hızını sunarak 
sektörün çıtasını belirliyor. 
Balong 5000, Huawei Mate X’i gerçek 5G akıllı telefon yapan, 
kullanıcılar ve telekom operatörleri için farklı donanım gereksi-
nimlerine ve formatlarına uyarlama yeteneği ile aynı anda SA ve 
NSA’yı destekleyen dünyanın ilk çipidir. Ek olarak, Huawei, Hua-
wei Mate X’in katlanabilen ince gövdesine birçok ileri teknolojiye 
sahip dört adet 5G anteni yerleştirdi.
CE sertifikasyon testini geçen Huawei Mate X, cihaz tasarımı ve 
tüm geliştirme sürecinde gerekli olan kurallara ve regülasyonlara 
tamamen uygun. Beyan edilen şartnamelere göre, radyo frekansı 
(RF), elektromanyetik uyumluluk (EMC), güvenlik ve SAR, CE’nin 
sertifikalandırma kural ve standartlarını rahatlıkla karşılıyor.
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Huawei Tüketici Elektroniği Grubu 
Başkan Yardımcısı Bruce Lee: "Huawei 

iletişim ürünü teknolojisinin sertifikasyon 
araştırılması için birlikte çalışmak ve ticari 

kullanım için 5G terminallerinin ölçeğini 
teşvik etmek için TÜV Rheinland ile 

çalışmaya devam edecek."
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