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UZMANLAR BİREYLERİ SIK SIK SOSYAL 
MEDYADA GEÇİRİLEN VAKİT HAKKINDA 
VE AYRICA BURADAKİ ABARTILI 
YAŞAMLARIN İNSANLARI ÖNEMLİ 
BİÇİMDE DEPRESYONA SÜRÜKLEDİĞİ 
NOKTASINDA UYARIDA BULUNUYOR. 

G ünümüz insanının vazgeçilmezi haline gelen sosyal 
medya, artık basit bir eğlence, vakit geçirme aracı 

olmaktan çıktı. Sosyal medyanın yaşam biçimimizin bütünü 
haline gelmesi artık endişe verice boyutlara ulaşıyor. Uzmanlar 
bireyleri sık sık burada geçirilen vakit hakkında uyarıyor ayrıca 
sosyal medyadaki abartılı yaşamların insanları önemli biçimde 
depresyona sürüklediği noktasında da uyarıda bulunuyor. 

Bağlantı Noktası dergisi bu sayıda kapak haberinde 
sosyal medyayı konu ediniyor. “Sosyal medya hayatlarımızı 
nasıl etkiliyor?” sorusu uzmanlarca yanıtlanıyor. Uzmanlar, 
olduğumuzdan farklı davrandığımız, bağımlılığımız, 
çocuklarımızın bağımlılığına sebep olmamız, ikili ilişkilerin 
etkilenmesi gibi başlıklarda sosyal medya hakkındaki 
tespitlerini ve önerilerini paylaşıyor. Sosyal medyayı daha 
bilinçli kullanma konusunda adım atmak isteyenleri, haberimizi 
okumaya davet ediyoruz. 

Bağlantı Noktası, kapak haberi dışında; karayolları, 
havayolları, sağlık, teknoloji, otomotiv gibi konularda en yeni 
gelişmeleri yine okuyucuları ile paylaşıyor. 

Yoğun bir seyahat dönemine girdiğimiz bu aylarda, 
okuyucularımıza dikkatli olma noktasında hatırlatmada 
bulunarak, keyifli okumalar diliyoruz. 

Hoşçakalın... 

SOSYAL MEDYA ÇIKALI...
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GÜVENLİK

24

HAVAYOLLARI

14

HAVACILIKTA 
HEDEF: 450
MİLYON YOLCU

TATİLDE 
GÖZETLEME 

CİHAZLARININ 
KURBANI 
OLMAYIN

BÖLÜNMÜŞ 
YOL AĞI 26 BİN 
642 KİLOMETREYE
ULAŞTI

TÜRKİYE’NİN HAVACILIKTA 
YOLCU SAYISININ SON 15 YILDA 
34 MİLYONDAN 210 MİLYONA 
ÇIKTIĞINI AÇIKLAYAN BAKAN 
TURHAN, “HEDEFİMİZ 450 MİLYON 
YOLCUYA ULAŞMAK.” DEDİ. 

GİZLİ GÖZETLEME 
FAALİYETLERİ, 

SEYAHAT EDENLER 
İÇİN HER GEÇEN 

GÜN DAHA DA 
BÜYÜYEN BİR RİSK 

HALİNE GELDİ.

BAKAN TURHAN, BÖLÜNMÜŞ 
YOL AĞININ 26 BİN 642 
KİLOMETREYE ULAŞTIĞINI, 77 
İLİN BİRBİRİ İLE BAĞLANTISININ 
SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI. 
TURHAN, “TRAFİĞİN %81’İ 
ARTIK BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA 
SEYREDİYOR.” DEDİ.  

TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİ İLE BERABER İNTERNET VE 
AKILLI TELEFON OLDUKÇA YAYGINLAŞTI. BU DURUM 
BİR YANDAN; KİŞİLERİN İLETİŞİMİNİ, BİLGİ PAYLAŞIMINI 
VE EĞLENMELERİNİ SAĞLARKEN BİR YANDAN DA 
PSİKOLOJİK SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR!
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ÇOCUKLARIN E-TİCARET SİTELERİNE OLAN İLGİSİ  ÜÇ KAT ARTTI
GEÇTİĞİMİZ YILIN AYNI DÖNEMİNE KIYASLA, ÇOCUKLAR E-TİCARET SİTELERİNDE 
DAHA AKTİF OLMAYA BAŞLADI. ÇOCUKLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞE 
OLAN İLGİLERİ İSE SON 12 AYDA ÜÇ KATTAN FAZLA ARTARAK %2’DEN %9’A ULAŞTI. 

MÜSLÜMAN TURİST 
TERCİHİNİ DİJİTALDEN 
YANA KULLANIYOR

ULAŞIMDA 
ENGELLER 
KALDIRILIYOR

SEYAHAT TERCİHLERİ ENDEKSİ 
RAPORUNA GÖRE MÜSLÜMAN 
SEYAHAT PAZARININ 2026 YILINDA 
300 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI 
BEKLENİYOR. BU PAZARIN YÜZDE 
60’INI 18-34 YAŞ ARASINDA BULUNAN 
Y VE Z KUŞAĞI OLUŞTURUYOR VE 
MÜSLÜMAN TURİSTLER GİDEREK 
DİJİTALLEŞİYOR.

BAKAN TURHAN, BAKANLIK OLARAK 
ENGELLİLER İÇİN BİRÇOK PROJE 
ÜRETTİKLERİNİ BELİRTEREK, “ONLARIN 
GÜNLÜK YAŞAMDA DAHA FAZLA YER 
ALMALARI NOKTASINDA ÇALIŞMALAR 
YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ.” DEDİ. 
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ARAŞTIRMA GÜNCEL

26

34

28
GÖZLERİNİZİ 
TEKNOLOJİDEN
KORUYUN 
SOSYAL İLİŞKİLERİ AZALTAN, 
İNSANLARI YALNIZLAŞTIRAN, ÇEVRE 
VE DOĞADAN DAHA UZAK BİR 
YAŞAMA NEDEN OLAN TEKNOLOJİK 
CİHAZLAR BU ETKİLERİNİN YANINDA 
GÖZ SAĞLIĞINI DA OLUMSUZ 
ETKİLİYOR. “DİJİTAL GÖZ ZORLANMASI” 
ADI VERİLEN BU DURUM, GİDEREK 
DAHA ÇOK KİŞİDE ORTAYA ÇIKIYOR.

SAĞLIK

31
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Tren ve trene 
dair çektiğiniz 

her kareyi 
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GOOGLE, HABER KURULUŞLARINDAN 
4,7 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Amerikan basın meslek birliği News Media 
Alliance’nin araştırmasına göre, Google, sayfa 
trafiğini ve gelirlerini artırma amacıyla haberleri 
yoğun olarak kullanıyor. Araştırmaya göre, 
Google’da yapılan trend aramaların %40’ı haber 
içerikleriyle ilgili aramalardan oluşuyor. Bunun 
yanı sıra Google’ın varlıkları 2009 ile 2018 yılları 
arasında her yıl ortalama %22 artarken, şirketin 
Google Haberler servisine erişim sağlayan tekil 
kullanıcı sayısı yılda %23 artış gösterdi. Haber 
servisine erişim sağlayan kullanıcı sayısındaki 
artışın, şirketin varlıklarının büyüme oranından 
fazla olması, haber içeriklerinin Google için taşı-
dığı önemi ortaya koyuyor. 

1 GB MOBİL İNTERNET İÇİN 
2,25 DOLAR ÖDÜYORUZ

PRNet’in howmuch.net verilerinden ve medya 
yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de-
ki 1 GB mobil internet ücretinin 2,25 dolar olduğu 
anlaşıldı. Araştırma 2019 yılı verilerini kapsarken, 
ortalama ücretler üzerinden hesaplandığı görüldü. 
En pahalı mobil internet kullanıcısının ise 1 GB mobil 
internet için 75,20 dolar ödeyen Zimbabve’nin 
olduğu kaydedildi. Zimbabve açık ara en pahalı 
mobil internet kullanıcısı olurken, 1 gb mobil internet 
için 32,71 dolar ödeyen Yunanistan’ın ikinci sırada 
olduğu görüldü. Buna karşın listenin sonunda yer 
alan ülke 0,26 dolar ile Hindistan olarak belirlendi. 
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AIR FRANCE, AYRICALIKLARI İLE YENİDEN TÜRKİYE’DE

2019 yılı Nisan ayı itibarıyla Türkiye’ye geri dönen Air France, yolcularına birbirinden ayrıcalıklı 
hizmetler sunmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı’ndan uçuşlarını gerçekleştiren Air Fran-
ce, yolcularını business kabinde Michelin yıldızlı şeflerin hazırladığı menüler ile Fransız ve dünya 
mutfağından zengin tatlarla buluşturuyor. Paris-İstanbul uçuşlarında Business kabindeki yol-
cularına üç Michelin yıldızlı Fransız şef Arnaud Lallement’in hazırladığı yepyeni gurme menüleri 
sunan Air France, Paris’ten gerçekleşen orta mesafeli uçuşlarda, her ay menülerini yeniliyor. 

BAYRAMDA 2.7 MİLYON KULLANICI, 
177 MİLYON KİLOMETRE YOL KATETTİ

Yandex Navigasyon, Ramazan Bayramı tatilinde 
kullanım rekoru kırdı. 2.7 milyon kişi Yandex 
Navigasyon’dan yararlanırken, kullanıcıların 
dokuz günlük bayram tatili boyunca kat ettikleri 
toplam mesafe bir önceki haftaya göre %145 
büyüyerek 177 milyon km’ye ulaştı. Uygulama-
nın toplam açılma sayısı %64 artarken, oluştu-
rulan rota sayısı ise bir önceki haftaya göre %40 
artışla 17 milyon oldu. Tatil yapmak veya ailesini 
ziyaret etmek için yola çıkan kullanıcılar, Yandex 
Navigasyon’un rota önerilerinden yoğun olarak 
yararlandı. 
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ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU, TURİZME AÇILIYOR

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 2020’nin 
başında turizme açacağını duyurdu. Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edi-
len açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı. 
NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA’nın ortak işlettiği Ulusla-
rarası Uzay İstasyonu’nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor. 

DISNEY+ NETFLIX’İ 
TAHTINDAN  EDEBİLİR Mİ? 

Araştırma şirketi Ampere Analysis’nin son rapo-
runa göre, her 5 kişiden 1’i Disney+’a üye olmayı 
düşünüyor. ABD’de bin kişinin katılımı ile yapılan 
ankette dikkat çeken bir başka konu ise özellikle 
18 - 24 yaş arası kullanıcıların ve çocuk sahibi 
ailelerin platforma olan ilgisinin hayli yüksek 
olması. Söz konusu araştırmayı yapan ekibin 
başında olan isim Richard Broughton 18 - 24 
yaş grubunun ilgisini Marvel serisinin, çocuklu 
ailelerin ise Disney yapımlarını merakla bekle-
diklerinin altını çizen platformun ev sahipliği 
yapacağı yapımlar ile bu iki grubun da ilgisini 
çektiğini belirtiyor. 

İNSANLARIN YARISI 
SAHİP OLDUĞUNDAN 
DAHA BÜYÜK TV İSTİYOR

Sony’nin ‘Oturma Odasının Evrimi’ raporu kap-
samında gerçekleştirilen araştırmalar, televiz-
yonun son 50 yılda evlerimizde oynadığı rolü 
ortaya koyuyor. Rapora göre taşınabilir cihazla-
rın popülaritesindeki artışa rağmen TV’lerin 
boyutları da giderek büyüyor. Günümüzde 
insanların 3’te 1’i 55 inçin üzerinde ekrana sahip 
bir TV, %16’sı ise 65 inç üzeri bir set arzuluyor. 
Sahip olduğundan daha büyük bir TV isteyenle-
rin oranı %48’i bulurken, bu isteğe sahip erkek-
lerin oranının kadınlardan daha fazla olması 
dikkati çekiyor.
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PUBG EN ÇOK 
GELİR SAĞLAYAN 
MOBİL OYUN OLDU

100 milyondan fazla aylık oyuncu sayı-
sıyla dünyanın en çok oynanan oyunla-
rından olan PUBG, geçen ay 146 milyon 
dolardan fazla gelir sağlayarak en çok 
hasılat sağlayan mobil oyun oldu. Oyu-
nun gelirleri yalnızca oyuncuların satın 
aldığı üyelik paketi ve oyun içeriklerinden 
oluşmuyor. PUBG’nin Çin versiyonu olan 
Game For Peace oyunu da gelir kalemle-
rinin artışında önemli rol oynadı. PUBG 
geçen ay toplam 146 milyon dolar gelir 
elde ederken, bu gelirin 70 milyon dolarlık 
kısmı oyunun Çin için uyarlanmış versi-
yonu olan Game For Peace’den sağlandı.
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HABER: MELİKE BETÜL KUVEL

TÜRKİYE’NİN HAVACILIKTA YOLCU SAYISININ SON 
15 YILDA 34 MİLYONDAN 210 MİLYONA ÇIKTIĞINI 
AÇIKLAYAN BAKAN TURHAN, “HEDEFİMİZ 450 
MİLYON YOLCUYA ULAŞMAK.” DEDİ. 

U laştırma ve Altyapı Baka-
nı M. Cahit Turhan, İstanbul 

Havalimanı'nın, Türkiye'nin gelecek 
dönem büyüme hikâyesinin itici güç-
lerinden biri, hatta en önemli sembolü 
olma potansiyelini taşıdığını söyledi. 
Birçok bilimsel çalışma ve raporun bunu 
gözler önüne serdiğini dile getiren Tur-
han, dünyada hava ulaşımının öneminin, 
diğer ulaşım modlarına göre her geçen 
gün arttığını, yolcu ve kargo taşımacılı-
ğının hızla büyüdüğünü bildirdi.

Bakan Turhan, dünyada 38 milyona ulaşan 
uçak seferlerindeki tarifeli yolcu sayısının 
2018’de %6 artarak 4,3 milyara ulaştığını 
kaydederek, küresel ticaretin %35’inin ve 
e-ticaretin %90’ının havayolu ile sağlandığı 
bilgisini verdi. Havacılık faaliyetlerinin bugün 
dünyada, sadece ulusal ve bölgesel değil, 
küresel gelişmenin, kalkınmanın en önemli 
unsurlarından biri haline geldiğini aktaran 
Turhan, Türkiye’nin kilit konumundaki coğ-
rafi lokasyonuyla 1,5 milyar insanın yaşadığı, 
35 milyar dolar GSMH ve 7 milyar dolar 

ticaret hacmine sahip ülkelere 4 saat uçuş 
mesafesinde olduğunu vurguladı. Turhan, 
bu kapsamda son 16 yılda havacılığa ciddi 
önem verildiğini belirterek, “Tüm bunları 
dikkate alarak 2003’ten beri yürüttüğümüz 
hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, 
dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkeler-
den biri haline geldik. Bugün ülkemiz, özel-
likle de İstanbul, dünyanın en büyük küresel 
transit merkezlerinden biri haline gelmiştir. 
Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız hava-
cılık yatırımı 56 milyar TL’yi buldu.” dedi.

HAVACILIKTA 
HEDEF: 450
MİLYON YOLCU
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ğinin iki katın üzerinde, hizmet verilen 
yolcu sayısının ise yıllık ortalama 
yüzde 4,4 artmasının beklendiğini 
paylaştı. Bu pazardan daha fazla pay 
alabilmek adına, orta ve uzun vade-
deki hedeflerini gerçekleştirmek için 
tüm güçleriyle çalıştıklarını anlatan 
Turhan, İstanbul Havalimanı’nın bunun 
en somut adımı olduğunu bildirdi. Tur-
han, Türkiye’nin dünyaya açılan yeni 
kapısı olan İstanbul Havalimanı’nın, 
İstanbul’un küresel anlamda finans 
merkezi olmasına da büyük katkı 
sağlayacağını bildirdi. İstanbul 
Havalimanı'nın 10 milyar 247 milyon 
avroluk yatırım bedeli olduğunu belir-
terek, «Yatırımcı tarafından ödenecek 
kira bedeli 22 milyar 152 milyon avro 
artı KDV. Toplamda projenin bedeli 32 
milyar 399 milyon avro gibi dev bir 
ekonomik güce denk geldiğini görü-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

THY’NİN DIŞ HATTA HEDEFİ 360 
NOKTAYA ULAŞMAK
Havacılıkta Türkiye’nin gurur markası 
THY’nin şu anda havacılık alanında 
dünyada bilinirlikte ikinci sırada oldu-
ğunu belirten Turhan, “Bugün 332 
uçaklık filosuyla; 51’i yurt içi, 258’si 
uluslararası olmak üzere dünyanın 
124 ülkesinde 309 noktaya uçuş 
gerçekleştiriyor. Buna her geçen 
gün yeni noktalar ekleniyor ve bu 
kapsamda dış hat uçuş noktamızı 
360’a çıkarmayı planlıyoruz.” şeklin-
de konuştu. İstanbul Havalimanı’nın 
yolcu ve uçak trafiğini karşılama 
anlamında kapasite sorunu olmadığı-
nı söyleyen Turhan, “Ayrıca dünyanın 
her yönüne hizmet edecek nokta-
da bulunuyoruz; havayolu şirketleri 
için çok cazip bir durum bu. İstanbul 
Havalimanı 350’nin üzerinde desti-
nasyona uçuş imkânı sağlamaktadır.” 
dedi. Turhan, İstanbul Havalimanı’nın, 
gelişmekte olan bölgelerin kalkın-
masına da büyük katkı sunacağını 
belirterek, havalimanının, tek başına 
değerlendirilmemesi gerektiğini, 
Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü ve Kanal İstanbul 
gibi mega projelerle bütünleşik bir 
yapı olduğunu sözlerine ekledi.

HER YIL DEVLETE 882 MİLYON AVRO 
KİRA ÖDENECEK

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı’nın sahip 
olduğu ekonomik potansiyellerle kendi 
kendisini yaptırdığını ve yatırım maliyetini 
karşılayacağını belirterek, “Her yıl 882 
milyon avro devlete kira ödeyecek. Böyle 
potansiyeli olan bir havalimanımız.” diye 
konuştu. Türk havacılık sektörünün dünya 
ortalamasının üç katı büyüdüğünü, 34 
milyon olan yolcu sayısının son 15 yılda 210 
milyona ulaştığını kaydederek, “Hedefimiz 

450 milyon yolcuya ulaşmak.” ifadesini 
kullandı. Yolcu sayısında Avrupa’da 4’üncü, 
dünyada 10’uncu sıraya yükseldiklerini dile 
getiren Turhan, taşınan yük miktarının 4 
milyon tona yaklaştığını, bu rakamın 15 yıl 
önce 964 bin ton olduğunu aktardı.

HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN CİROSU 110 
MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Bakan Turhan, havacılık sektörünün 
cirosunun 11 kat artırarak 110 milyar 
liraya çıktığını kaydederek, gelecek 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı 
Ekonomisi: Gelecek ve Fırsatlar Paneli'nde, havacılık sektörüne dair önemli 

açıklamalarda bulundu. 
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U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
ulaşım alanında özellikle de karayolu ulaşımında bir 

devrim yaşandığının altını çizdi. Turhan, bölünmüş yol ağını 
26 bin 642 kilometreye ulaştırdıklarını, 77 ilin birbiri ile bağ-
lantısını sağladıklarını söyledi. Turhan, trafiğin yüzde 81’inin 
artık bölünmüş yollarda seyrettiğini ifade ederek, “Bu saye-
de 17 milyar 771 milyon lira yıllık yakıt-zaman tasarrufunun 
yanında, emisyon salımında da yıllık 3 milyon 294 bin ton 
azalma sağlamış olduk. Sınır kapıları, limanlar, demiryolları 
ve havalimanları ile bağlantıları sağlayacak olan, Doğu-Batı 
koridorlarının yüzde 90’ını, Kuzey-Güney koridorlarının da 
yüzde 85’lik bölümünü tamamladık. Başlatmış olduğumuz 

otoyol seferberliği çerçevesinde, otoyol uzunluğunu 2 bin 
842 km’ye çıkardık. Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını 
2020 yılında hizmete açmış olacağız.” dedi. 

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU İLE ANKARA AKDENİZ VE 
GÜNEYDOĞU’YA BAĞLANIYOR

Yapımı devam eden Ankara-Niğde Otoyolu projesiy-
le Ankara’yı, Akdeniz ve Güneydoğu Bölgesi’ne bağlaya-
caklarını, böylece Avrupa-Orta Doğu otoyol bağlantısının 
da kesintisiz hale geleceğini dile getiren Turhan, 2020’de 
tamamlayacakları bu projeyle turizm merkezi Kapadokya’ya 
ulaşımı daha konforlu hale getireceklerini kaydetti.

BAKAN TURHAN, BÖLÜNMÜŞ YOL AĞININ 26 BİN 642 
KİLOMETREYE ULAŞTIĞINI, 77 İLİN BİRBİRİ İLE BAĞLANTISININ 

SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI. TURHAN, “TRAFİĞİN %81’İ ARTIK 
BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA SEYREDİYOR.” DEDİ.  

BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 
26 BİN 642 KİLOMETREYE

 ULAŞTI
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MUHABİR: MELİKE BETÜL KUVEL

S osyal medya kullanım amaçları 
kişilere sorulduğunda genelde; 

yakın çevre, aile ve dostlar ile iletişim 
içerisinde kalmak ve görünür olmak 
gibi cevaplar alınıyor. Ama bu durum 
çoğu zaman, yalancı-sahte dijital 
kimlikler oluşmasına neden olup 
kişilerin hayatlarını olumsuz etkile-
mektedir.” diyen İstanbul Okan Üni-
versitesi Hastanesi Psikiyatri Uzma-
nı Dr. Gözde Gündoğdu Meydaneri, 
merak edilenleri açıkladı:

OLDUĞUMUZDAN FARKLI MI DAVRA-
NIYORUZ?

Sosyal medya kullanımı esnasında 
oluşan riskli durumlardan biri de; 
sosyal medyanın verdiği bağımsızlık 
ortamına bağlı, kişinin olmak istedi-
ği yer ile olduğu yer arasındaki uçu-
rumu kapatma çabasıyla kendisini 
olduğundan farklı göstermesidir. 
Buna bağlı olarak kişilerin, gerçek 
ile yüzleşmekten kaçınması gibi 
sorunlar ortaya çıkabiliyor. 
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SOSYAL MEDYA 
HAYATLARIMIZI 
NASIL ETKİLİYOR?
TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİ İLE BERABER İNTERNET VE 
AKILLI TELEFON OLDUKÇA YAYGINLAŞTI. BU DURUM 
BİR YANDAN; KİŞİLERİN İLETİŞİMİNİ, BİLGİ PAYLAŞIMINI 
VE EĞLENMELERİNİ SAĞLARKEN BİR YANDAN DA 
PSİKOLOJİK SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR!
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BAĞIMLI OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?

Bağımlılığın bir takım kriterleri vardır. 
Sosyal medya bağımlılığı, diğer bütün 
bağımlılıklarda olduğu gibi ödüllen-
dirme sisteminin devreye girmesi ile 
oluşan bir durumdur. Bu bağlamda; 
sosyal medyayı kullanmıyorken 
eksiklik hissediyorsak, sabah kalk-
tığımızda ilk önce aklımıza elimize 
telefon almak geliyorsa, her gün 
normalde geçirdiğimiz saatten çok 
daha fazla saat geçirmeye başladıy-
sak, telefonu sık sık bildirim gelmiş mi 
diye kontrol ediyorsak, işlevselliğimiz 
buna bağlı olarak bozuldu ve aklımız 
sürekli orada kalmaya başladı ise 
sosyal medya bağımlısı olma yolunda 
ilerliyoruz demektir. 

İDEAL KULLANIM SÜRESİ NE KADAR OLMA-
LIDIR?

Bu durum kişiden kişiye değişmekte 
olduğu için ideal bir kullanım süresin-
den bahsedemeyiz. Çünkü bazı işle-
rimizin dijital ortamdan yürütülmesi 
gerekiyor, bunun yanında mesleğini 
bizzat sosyal medya üzerinden icra 
etmesi gereken kişiler var. Burada 
önemli olan, kullanımı kontrol edebil-
mektir. Bireylerin kendisini tutamayıp 
sık sık sosyal medyaya yönelmesi, 
uyku düzeninin bozulması ve günlük 
hayatındaki işlerini aksatması, ilişki-
lerinin bozulması o kişiler için bağım-
lılık açısından riskli bir kullanımdır. 
Kişinin hayatındaki dengeleri düzgün 
kurması lazım. 

ÇOCUKLARI TELEFON/TABLET KULLANI-
MINDAN NASIL VAZGEÇİREBİLİRİZ?

Ebeveynler, çocuklar ile geçirdikleri 
zamanın kalitesini arttırarak bu soru-
nu aşabilirler. Çocuk ile birlikte dışarı 
çıkmak, oyun oynamak gibi sosyal 
aktiviteler de bulunularak çocuğu 
tablet/telefon kullanımı engellene-
bilir. Yine de çocuğun dikkatini bir 
şekilde, telefon ya da tablet çekiyor 
ise ona hissettirmeden dikkatini 
farklı bir alana kaydırmak gerekir. 
Bunlar bir anda başarılamasa da, 
yavaş yavaş çocuk ilgilisini farklı 
alanlara kanalize etmeye başlaya-
caktır. Çocuklar istedikleri olmayınca 
ebeveynleri ile kavga edebilirler. 

Önemli olan, çocuğa hayır diyebil-
mek ve sınır koyabilmektir. Çocuğa 
bir kere hayır denildiğinde çocuk, ilk 
etapta ağlayıp bağırsa da bir süre 
sonra bunu kabul edecek ve ağla-
manın, dediğini yaptırmaya giden bir 
araç olduğunu düşünmekten vazge-
çecektir. 

STALK YAPMAK BAĞIMLILIK MIDIR?

Bire bir stalk yapmak bağımlılıktır 
diyemeyiz çünkü, “merak etmek” 
insan psikolojisinde kişiyi bir şeyler 
öğrenmeye, yapmaya ve motive 
etmeye sevk eden bir dürtüdür. 
Önemli olan bu merakın düzeyi ve 

hangi nesneye ne amaçla yöneldi-
ğidir. Bir kişinin başkasının hayatını 
merak etmesi bir dereceye kadar 
normal olabilir ama birey artık ken-
disine ve çevresine zarar vermeye 
başladıysa, zihni çoğunlukla izlediği 
kişiyle meşgul,  kıskançlık ve nef-
ret gibi duygular besliyor ve günlük 
hayatı etkileniyor ise bu kişilerin yar-
dım alması gerekmektedir. 

BAĞIMLIKTAN KURTULMAK İÇİN NELER 
YAPABİLİRİZ?

Çok fazla şey yapılabilir bu konuda. 
Kişiler sosyal medyaya aktardığı 
hayat enerjisinin bir kısmını, kendi 
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“O fotoğrafı neden ‘like’ladın”, “Onu neden takibe 
aldın”, “Konum at”, “Gördün, ama yazmadın” ya kendi 

ilişkimizde ya da arkadaş çevremizde sık sık duyduğumuz 
dönemimizin en yaygın cümleleri!
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günlük gerçek iletişimlerinde kul-
lanabilirler. Ya da en azından uzun 
zamandır görmediği bir arkadaşı ile 
otururken telefonlarını çantalarına 
koyabilirler. Bireyler sosyal medya 
kullanım saatlerine kendileri sınır-
landırma getirebilir. Kişiler, sosyal 
hayatın içerisinde kendilerine uygun, 
gerçek ve kendilerini tatmin eden 
uğraşlar edinmelidirler. Bu konuda 
irademizi ortaya koyamıyorsak ve 
sosyal medya hayatımızı günden 
güne daha çok ele geçirmeye baş-
ladıysa, profesyonel yardım almamız 
kesinlikle gerekmektedir.

İLİŞKİLERİN DİJİTAL PROBLEMİ: ONU NEDEN 
LİKE/STALKLADIN!

“O fotoğrafı neden ‘like’la-
dın”, “Onu neden takibe aldın”, 
“Konum at”, “Gördün, ama yaz-
madın” ya kendi ilişkimizde ya 
da arkadaş çevremizde sık sık 
duyduğumuz dönemimizin en 
yaygın cümleleri! Genel yaşa-
mımız dışında sosyal medyanın 
romantik ilişkileri nasıl etkilediği-
ne dair bilgileri de İstanbul Okan 
Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri 
Uzmanı Dr. Gözde Gündoğdu 
Meydaneri şöyle açıkladı:
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tin hayatımıza girmesi ve buna bağlı 
olarak; yaşantımızın çoğu alanında 
kademeli olarak gerçekleşen kabuk 
değişiminin, ilişkilerin yaşanma biçi-
mini de etkilediği söylenebilir. Sohbet 
programları ile başlayan sürecin; arka-
daşlık siteleri, sosyal medya kanalla-
rının da artması ile bu şekilde sanal 
ortamda başlayan romantik ilişkilerin 
de artmakta olduğunu gözlemliyoruz.

KİŞİNİN SOSYAL MEDYA PROFİLİ GERÇEĞİN-
DEN FARKLI OLABİLİR

Yeni başlayan romantik ilişkilerde; kişi-
ler, yeni tanıştıkları partnerlerinin pro-
fillerini incelemeye epey zaman sarf 
edebiliyor. En nihayetinde yeni tanışı-
lan kişinin, sosyal medya profillerinin 
onun gerçek halinden uzak olabileceği 
ihtimalini göz önünde bulundurmak; 
sonrasında oluşabilecek hayal kırıklı-
ğının da önüne geçecektir.

BAŞKA BİRİNİ “LİKE”LAMAK KISKANÇLIK 
SEBEBİ
İlişkide dijitalleşme ile beraber; 
somut kavramlardan soyut kavram-
lara geçilmesinin, bazı çiftlerde kafa 
karışıklığı oluşmasına neden olduğu 
görülmektedir. Örneğin; ilişkinin nite-
liğine ve paylaşımın içeriğine bağlı 
olmakla beraber, partnerin başka 
birisinin paylaşımını ‘like’laması sos-
yal medyada normal kabul edilebi-
lecek bir davranış iken, bu davranış 
sonucunda çiftler arası kıskançlık 
nedeni ile kavgalar olabilmekte, yine 
birbirlerinin fotoğraf/paylaşımlarını 
beğenmediklerinde bazı çiftler ara-
sında tartışmalar olabilmektedir. Bazı 
kişiler; partnerlerinin kiminle arkadaş 
olduğunu, kimi takip ettiğini, kimin 
paylaşımlarını beğendiğini, kimi arka-
daşlıktan çıkardığını takıntılı bir şekil-
de takip ediyor olabilir, bu durum hem 
ilişkide var olan bir güven problemini 
gösterir hem de romantik ilişkinin 
geleceğini olumsuz yönde etkiler.

YAZIŞMA PROGRAMLARI GÜVEN SARSIYOR

Bazı yazışma programları, birbirleriyle 
o sırada bir arada bulunmayan çiftler 
için o an yaşadıkları durumu anlık 
olarak paylaşmaya olanak sağlamış-

tır. Fakat bununla beraber, taraflardan 
birinin kişilik yapısı ve karşıdakine 
güven duyma sorunu çerçevesin-
de şekillenen ötekini kontrol etme 
davranışı (şu an neredesin, ne yapı-
yorsun, fotoğrafını çekip yollar mısın, 
konum at, mesajımı gördün mavi tik 
oldu ama cevap vermedin vb.) kont-
rol edilen taraf ve sonuçta ilişki için 
oldukça yıpratıcı olabilmektedir.

BAŞKALARINI UMURSAMAYIN

Çiftlerin çevresinde bulunan kişiler, 
yine sosyal medya kullanımını baz ala-
rak, ‘beraber oldukları fotoğrafları silin-
miş, birbirlerini takipten çıkarmışlar, 
birbirlerine sitemli ve gönderme içeren 
paylaşımları oldu, demek ki ayrılmış-
lar’ gibi çiftlerin gıyabında yorumlarda 
bulunabilirler. Bu durum da, eğer 
gerçeği yansıtmıyor ise söz konusu 
kişilerin morali bozulabilir ve mevcut 
ilişkiyi yıpratabilir. Her insanın kişiliği 
benzersiz ve özeldir. Dolayısı ile her 
davranışın ‘kendince’ bir nedeni vardır. 
Kişinin sosyal medya profilinde deği-
şiklik yapmasının çok farklı sebepleri 
olabilir. İlişki dışındaki yorumlar da 
yorum yapanların kendi iç dünyaların-
dan süzülmüş tahminlerdir. Bu neden-
le, söz konusu iki farklı insanın bir araya 
gelmesi ile oluşan ilişkiler olduğunda 
kişiler dışarıdan yorum yapıyorlarsa 
daha dikkatli olmalıdır.

ESKİ SEVGİLİNİZİ “STALK”LAMAYIN

Romantik ilişkilerin bitimi sonrası eski 
partnerin sosyal medya hesaplarını 
halen “stalk”lamak, “beni engellemiş 
mi?” düşüncesi ile farklı hesaplar 
üzerinden takip etmek kişinin kendi 
hayatına dair önemli oranda zaman 
ve enerji kaybına neden olacak, bazı 
kişiler için ayrılık sonrası partnerin 
hayatından çıkması ile oluşan yas 
sürecinin daha komplike hale gelme-
sine neden olabilecektir. Bu nedenle, 
ayrılık sonrası eski partnerinizi unut-
tuğunuzdan emin değilseniz onu 
takip etmeye/stalklamaya devam 
etmemek, sizden sonraki ilişkilerini 
takıntılı bir şekilde araştırmaktan 
uzak durmak ve kendinize, hayatınıza 
dair yeni kapılar açmak daha uygun 
bir davranış şekli olacaktır.
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Bazı kişiler; partnerlerinin kiminle 
arkadaş olduğunu, kimi takip 
ettiğini, kimin paylaşımlarını 

beğendiğini, kimi arkadaşlıktan 
çıkardığını takıntılı bir şekilde 

takip ediyor olabilir, bu durum hem 
ilişkide var olan bir güven problemini 

gösterir hem de romantik ilişkinin 
geleceğini olumsuz yönde etkiler.
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K iralık odalarda kalanları gözetlemek için gizli kame-
raların kullanılması son günlerde gündemi meşgul 

etse de bu yöntemler güvenlik sektörü için hiç de yeni 
değil. Gözetleme cihazları, seyahat eden iş insanlarını, 
politikacıları, aktivistleri, gazetecileri ve daha birçok kişiyi 
hedef almak için kullanılabiliyor. İnsanların evlerinden 
uzakta seyahat ederken güvende kalmasına yardımcı 
olmayı amaçlayan Kaspersky Lab araştırmacıları, dijital 
cihazlar ve bilgi için basit yöntemler ve kullanıma hazır bir 
kit ile uygulanabilecek güvenlik ipuçlarının listesi hazırladı.
Nisan ayında bir aile, İrlanda’da kiraladıkları bir evin 
oturma odasındaki yangın alarmına gizlenmiş kamera 
ile çekilen görüntülerinin canlı yayınlandığını keşfet-
ti. Bu olay, son dönemde ortaya çıkan çok sayıda 
benzer vakadan yalnızca biriydi. Gizli gözetleme faa-
liyetleri, seyahat edenler için her geçen gün daha da 
büyüyen bir risk haline geldi. Seyahatte olanların karşı 
karşıya kaldığı diğer riskler arasında dizüstü bilgisayar 
ve telefonlar gibi dijital cihazların ve içlerindeki bilgile-
rin hedef alınması bulunuyor. Kaspersky Lab güvenlik 
araştırmacıları bu alandaki tecrübelerine dayanarak 
seyahatlerde karşılaşılabilecek risklerin bir listesini 
hazırladı ve kullanıcıların kendilerini bunlara karşı koru-
ması için pratik ve kolay yollar gösterdi.

GİZLİ GÖZÜ TESPİT EDEN CİHAZLAR EDİNİN

Örneğin, otel odanızda veya kiraladığınız dairede sizi 
gözetleyen bir gizli kamera veya mikrofon bulunma-

GİZLİ GÖZETLEME FAALİYETLERİ, SEYAHAT 
EDENLER İÇİN HER GEÇEN GÜN DAHA DA 
BÜYÜYEN BİR RİSK HALİNE GELDİ.

TATİLDE 
GÖZETLEME 
CİHAZLARININ 
KURBANI OLMAYIN
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frekans tarayıcı, LED ve kırmızı camdan oluşan küçük bir 
araç (internet üzerinden satın alınabilir) taşımanızı öne-
riyor. Bu araç, elektromanyetik dalga yayan kaynakları 
(çoğu kablosuz mikrofon ve kamera bunu yapar) arayarak 
gizli kameraları bulmanızı sağlıyor. Kameraların lensleri ışığı 
diğer yüzeylere göre çok daha belirgin bir şekilde yansıtır. 
Bu nedenle, LED ışığı kameranın üzerine tutup kırmızı cam-
dan baktığınızda parlak kırmızı bir nokta görürsünüz.
Kızılötesi aydınlatma kullanan kameraları tespit etmek 
için mobil telefonunuzu da kullanabilirsiniz. Telefonlardaki 
kameralar kızılötesi ışınları tespit edebilir. Ancak, iPhone gibi 
bazı ürünlerdeki kızılötesi ışın filtresinin bunun için çok güçlü 
olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Gizli kablolu mikrofonlar-
dan kaçınmak için arka planda gürültü yapmanız gerekiyor. 
Musluktan akan su sesi veya Noisli gibi hizmetleri kullana-
rak elde edebileceğiniz diğer sesler sayesinde neredeyse 
tüm gizli ses kayıtlarını engelleyebilirsiniz.

PAHALI ÖNLEMLER ŞART DEĞİL

Konu ile ilgili kişileri bilgilendiren Kaspersky Lab Güvenlik 
Araştırmacısı Marco Preuss şunları söylüyor: “Güvenlik 
araştırmacıları olarak sürekli seyahat ediyoruz ve potansi-
yel güvenlik tehditlerinin sürekli farkındayız. Kiralık yerler-
de kalanların gizli kameralarla izlenmesi yalnızca filmlerde 
görebileceğiniz bir şey değil, bunlar gerçekte de yaşanıyor. 
Kendinizi güvende hissetmek için yüksek teknoloji ve pahalı 
önlemler kullanmanız şart değil. Basit bir kit ve sağduyu 
ile dijital cihazlarınızı ve bilgilerinizi koruyup tatilinizin tadını 
çıkarabilirsiniz.” 

CİHAZLARINIZI BAŞIBOŞ BIRAKMAYIN

Araştırmacıların paylaştığı başlıca ipuçları arasında şunlar 
yer alıyor: Cihazlarınız başta olmak üzere hiçbir eşyanızı 
hiçbir yerde başıboş bırakmayın. Otel odanızdan ayrılırken 
tüm cihazlarınızı yanınıza alın. Kitinizin parolayla korundu-
ğundan ve içindeki bilgilerin şifreli olduğundan emin olun. 
Güncel Android ve iOS sürümlerine sahip cihazlar parola ile 
korunur ve şifrelenmiştir. Windows için tam disk şifreleme 
özelliği olan BitLocker’ı nasıl etkinleştireceğinizi buradan 
öğrenebilirsiniz. Aynı özelliğin macOS versiyonu olan FileVa-
ult hakkında ise buradan bilgi alabilirsiniz.

GÜVENSİZ WI-FI BAĞLANTILARINDAN KAÇININ

Dizüstü bilgisayarınızın kendi klavyesini ve kablolu bir fare 
kullanarak güvensiz Wi-Fi bağlantılarının risklerinden kaçı-
nın. İki yönlü aynaların nasıl tespit edileceğini öğrenin. Bunlar 
çok nadir olsa da görülebiliyor. Parmağınızı aynanın yüze-
yine koyun. Parmağınız ile yansıması arasında bir boşluk 
varsa bu normal bir aynadır. Boşluk yoksa aynanın iki yönlü 
olma ihtimali vardır. Çeşitli VPN servislerinden yararlanarak 
tüm veri trafiğini sürekli ya da güvenliğin önemli olduğu 
durumlarda şifreleyin. Otelde veya kiraladığınız dairede kalır-
ken güvensiz bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorunda kaldığınız-
da bu özellikten yararlanabilirsiniz.
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İ stanbul, Avrupa yatılı ziyaretçi sayısı sıralamasında üçüncülüğünü 
korurken, dünyada ise bir basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. 

Antalya ise 2018 yılında yatılı ziyaretçide yüzde 19,66 artış beklentisi 
ile ilk 20 şehir arasında en yüksek orana sahip.
Mastercard’ın Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi rapo-
runa göre Türkiye her sene Müslüman turistlerin öncelikle tercih 
ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Rapora göre Müslüman turistler 
konaklamada seçim yaparken de dijital özellikleri dikkate alıyor-
lar. Hedef Şehirler Endeksi raporunun 2018 sonuçlarına göre ise; 
İstanbul, Avrupa yatılı ziyaretçi sayısı sıralamasında üçüncülüğü-
nü korurken, dünyada ise bir basamak yükselerek 9. sıraya çıktı.
Mastercard’ın CrescentRating ile birlikte Müslüman turistlerin 
seyahat tercihlerine yönelik yayınladığı “Müslümanların Seyahat 
Tercihleri Endeksi” raporuna göre Müslüman seyahat pazarının 
2026 yılında 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu pazarın 
yüzde 60’ını 18-34 yaş arasında bulunan Y ve Z kuşağı oluştu-
ruyor ve Müslüman turistler giderek dijitalleşiyor. Rapora göre 
dijitalleşme konusunda öncü olan Y ve Z kuşağının 2026 yılında 
online seyahat pazarında yapılacak harcamanın yüzde 60’ını 
gerçekleştireceği belirtiliyor. Bu nedenle, ülkelerin ve hizmet 
sağlayıcıların dijitalleşmeye önem vermeleri gerektiğini vurgu-
layan rapor ayrıca tüm yaşlardaki Müslüman turistler için sosyal 
medya uygulamalarını da geliştirmelerini öneriyor. 
Raporda ayrıca Müslüman turistlerin sosyal medya platformu 
tercihleri ile internet davranışlarının küresel trendler ile aynı olduğu 
belirtiliyor. Bu açıdan küresel vatandaş olan ve giderek önemi artan 
Müslüman turistleri çekmek için ülkelerin bu kesime ulaşmak için 
online ve mobil kanalları etkin kullanmaları ve onlara yönelik doğru 
içerik ile tanıtım yapılması gerektiğinin de altı çiziliyor. 

MÜSLÜMAN TURİSTLERİN ÖNE ÇIKAN DİJİTAL TERCİHLERİ 
Müslüman turistler, gidecekleri yerler hakkında araş-
tırmayı web sitelerinden yapıyorlar ve online rezervas-
yonu tercih ediyorlar. Online rezervasyon için en çok 
kullandıkları kanallar ise Agoda, AirBnB, Booking.com 
gibi online seyahat acenteleri ve konaklayacakları tesisin 
online rezervasyon kanalı. Dijitalleşen Müslüman turist-
leri konaklamada seçim yaparken de dijital özellikleri 
dikkate alıyorlar. Konaklama ve restoran tercihlerinde en 
önemli kriterin “ücretsiz internet” hizmeti olduğu dikkat 
çekiyor. Konakladıkları otellerde “Namaz zamanlarının 
odadaki TV ekranından görüntülenebilmesi” kriteri ise 3. 
sırada yer alıyor. Rapora göre, Müslüman turistler seya-
hat deneyimlerini de gezi sırasında anında paylaşıyorlar. 
Rezervasyonu online yaptırmalarına karşılık, konaklama 
için ödemeyi kredi kartı ile yaparken ulaşım, yeme-içme 
ve gezdikleri tarihi/doğal yerler için ödemeyi ağırlıklı 
olarak nakit yapıyorlar. 

SEYAHAT TERCİHLERİ ENDEKSİ RAPORUNA GÖRE 
MÜSLÜMAN SEYAHAT PAZARININ 2026 YILINDA 
300 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR. 
BU PAZARIN YÜZDE 60’INI 18-34 YAŞ ARASINDA 
BULUNAN Y VE Z KUŞAĞI OLUŞTURUYOR VE 
MÜSLÜMAN TURİSTLER GİDEREK DİJİTALLEŞİYOR.

MÜSLÜMAN 
TURİST TERCİHİNİ 
DİJİTALDEN YANA 
KULLANIYOR
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MÜSLÜMAN TURİSTLER TÜRKİYE’Yİ ULAŞIM KOLAYLIĞI İÇİN 
TERCİH EDİYOR
Müslümanların Seyahat Tercihleri endeksinde Türkiye genel 
sıralamada 4. sırada yer alıyor ancak havayolu bağlantılarının 
bulunması, ulaşım kolaylığı ve vizesiz ulaşım imkanları açısından 
en üst sırada olduğu dikkat çekiyor. Türkiye’yi sırasıyla Malezya, 
Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar takip ediyor. 

MÜSLÜMAN TURİZMİNE YÖNELİK TÜRKİYE İÇİN GELİŞİM ALANLARI

Raporda Türkiye; İran, Mısır ve Endonezya ile birlikte “dijitalleşmenin 
giderek arttığı gelişen ekonomiler” olarak tanımlanan kümede yer 
alıyor. Türkiye’nin de yer aldığı bu kümenin dijital altyapılarını yaygın-
laştırmaları gerektiği vurgulanırken, iş dünyasının bu pazarları orta ve 
uzun vadeli olarak değerlendirebileceği belirtiliyor. Türkiye iletişimin 
kolaylığı, dijital görünürlük ve Müslüman turistlerin ihtiyaçlarına des-
tek olma kriterlerinde ilk 10 ülke arasında yer almıyor. Raporda Tür-
kiye için belirtilen geliştirme alanlarının ise iletişim, ibadet mekanları, 
havaalanı ve konaklama imkanları ve yeme içme olduğu görülüyor. 

TÜRKİYE’DEKİ HEDEF ŞEHİRLER

Mastercard tarafından yayınlanan Hedef Şehirler Endeksi 
raporunun 2018 sonuçlarına göre ise; İstanbul, Avrupa yatılı 
ziyaretçi sayısı sıralamasında üçüncülüğünü korurken, dün-
yada ise bir basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Antalya ise 
2016 yılında 5,89 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, 2017 yılında 
büyük bir sıçrama yaparak 9,42 milyon ziyaretçiye ulaştı. 
Rapora göre Antalya, 2018 yılında yatılı ziyaretçide yüzde 
19,66 artış beklentisi ile ilk 20 şehir arasında en yüksek orana 
sahip.  Beklentilere göre 2 şehir büyümeye devam ederek 
ayrı ayrı yüzde 20’ye yakın rekor bir büyüme gösterecek. 

DÜNYA SIRALAMASI

2018 raporunda dünya sıralamasında 20 milyon ziyaretçi ile 
Bangkok ilk sıradaki yerini korurken, ilk 10 şehir sıralaması Lond-
ra, Paris, Dubai, Singapur, New York, Kuala Lumpur, Tokyo, İstan-
bul ve Seul şeklinde oldu. 

Müslüman turistler, gidecekleri yerler hakkında 
araştırmayı web sitelerinden yapıyorlar ve online 

rezervasyonu tercih ediyorlar. Online rezervasyon için 
en çok kullandıkları kanallar ise Agoda, AirBnB, Booking.

com gibi online seyahat acenteleri ve konaklayacakları 
tesisin online rezervasyon kanalı.
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U laştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Bakanlığın engel-
lilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yürüttükleri 

çalışmaları anlattı. Gar ve istasyon binalarının engellilere uygun hale 
getirilmesi için platform, rampa, özel gişeler ve engelli yardım nokta-
ları yapıldığını ifade eden Turhan, Marmaray ve Yüksek Hızlı Trenlerde 
(YHT) engellilere uygun tasarımların hayata geçirildiğini söyledi. 
Turhan, akıllı telefon veya kameralı bilgisayarı olan işitme engellilerin, 
TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin internet sitesinde bulunan çağrı merkezi 
aracılığı ile hizmet alabildiklerini bildirdi. Engellilik oranı %40 ve üzeri 
olan yolcunun sadece kendisi, engellilik oranı %50 ve üzerinde olan 
ağır engelli yolcunun kendisi ve refakatçisiyle ücretsiz olarak seyahat 
edebildiğine dikkat çeken Turhan, geçen yıl YHT ve ana hat bölgesel 
trenlerde 1,1 milyon engelli yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Bakan 
Turhan, havacılıkta “Engelsiz Havalimanı Projesi” ve denizcilikte 
“Engelsiz Denizler Projesi”nin yürütüldüğü bilgisini verdi. 

“PTTMATİKLER GÖRME ENGELLİLERİN KULLANIMINA UYGUN”

PTT A.Ş. tarafından müşterilerin hizmetine sunulan 
PttMatiklerin klavyelerinde görme engellilerin kullanı-
mına uygun tuş takımı bulunduğuna işaret eden Turhan, 
PttMatiklerin bir kısmında para yatırma, para çekme ve 
makbuz alma üniteleri üzerinde görme engellilerin kul-
lanımı için Braille alfabesiyle ünite adı yazıldığını anlattı. 
Ayrıca 2016’da alımı yapılan 900 PttMatikten bazılarının 
ortopedik engellilerin kullanımına uygun olarak kurul-
duğunu ifade eden Turhan, “Bununla birlikte yeni alınan 
ATM’lere görme engellilere uygun ilave klavye takılması 
çalışmalarına başlandı. Bunlardan bir kısmının montajı 
tamamlandı. PttMatiklerde, yönetmeliklere uygun şekil-

de kulaklık girişi olan ATM ekranlarının karararak görme 
engellilerin sesli işlem yapması amacıyla başlatılan 
çalışma tamamlandı. Söz konusu çalışmayı yaygınlaş-
tırma aşamasına geçtik. Bu yılsonuna kadar çalışmanın 
tamamlanması planlanıyor.” dedi. 

 “E-DEVLET’TE ENGELLER KALKACAK”

Kullanıcı sayısı 42 milyonu geçen e-Devlet Kapısı’nda 
verilen hizmetlerin her geçen gün arttığını hatırlatan 
Bakan Turhan, “Bilişim okuryazarlığı olmayan veya engelli 
vatandaşlarımıza da ülke çapında kamu hizmetini elekt-
ronik ortamda sunmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu. 
Turhan, e-Devlet Kapısı’nın toplumun tüm fertleri tarafın-
dan kolay kullanılabilmesi için erişim standartlarına uygun 
bir şekilde tasarım yaptıklarını belirterek, tüm sayfalar ve 
interaktif içeriklerin engelli kullanıcılar göz önüne alınarak 
oluşturulduğunu bildirdi. Başta Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumların engel-
li vatandaşların iş ve işlemlerini ilgilendiren hizmetlerin 
e-Devlet Kapısı’na entegre edildiğini vurgulayan Turhan, 
bu hizmetler sayesinde engelli vatandaşların kurumlara 
gitme gerekliliğinin ortadan kalktığını söyledi. Turhan, son 
dönemde açılan elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyonla 
ilgili abonelik işlemlerine ait önemli hizmetlerin de e-Devlet 
Kapısı aracılığıyla ulaşılabilir olmasının engelli vatandaşların 
hizmetlere erişimlerini kolaylaştırdığına dikkat çekerek, 
«Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi ile dezavantajlı vatandaş-
larımız, işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla 
görüntülü olarak görüşme imkânına kavuştu.” dedi.

BAKAN TURHAN, BAKANLIK OLARAK ENGELLİLER İÇİN BİRÇOK 
PROJE ÜRETTİKLERİNİ BELİRTEREK, “ONLARIN GÜNLÜK 
YAŞAMDA DAHA FAZLA YER ALMALARI NOKTASINDA 

ÇALIŞMALAR YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ.” DEDİ. 

ULAŞIMDA 
ENGELLER KALDIRILIYOR
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Havacılıkta 
“Engelsiz 

Havalimanı 
Projesi” ve 
denizcilikte 

“Engelsiz 
Denizler Projesi” 

yürütülüyor. 
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D ijital ekranlı teknolojik cihazların 
kullanımı her geçen gün yay-

gınlaşıyor ve bu iletişim araçları çağ-
daş yaşamın vazgeçilmez bir parçası 
haline geliyor. Toplumun her kesimin-
den ve yaş grubundan kişiler değişik 
amaçlarla da olsa günün önemli bir 
zaman dilimini ekran karşısında geçi-
riyor. Sosyal ilişkileri azaltan, insan-
ları yalnızlaştıran, çevre ve doğadan 

daha uzak bir yaşama neden olan 
teknolojik cihazlar bu etkilerinin 
yanında göz sağlığını da olumsuz 
etkiliyor. “Dijital göz zorlanması” adı 
verilen bu durum, giderek daha çok 
kişide ortaya çıkıyor. Memorial Lara 
Tıp Merkezi Göz Sağlığı ve Hasta-
lıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet 
Maden, dijital ekranların göz sağlığına 
etkileri hakkında bilgi verdi. 

SOSYAL İLİŞKİLERİ AZALTAN, İNSANLARI YALNIZLAŞTIRAN, 
ÇEVRE VE DOĞADAN DAHA UZAK BİR YAŞAMA NEDEN OLAN 

TEKNOLOJİK CİHAZLAR BU ETKİLERİNİN YANINDA GÖZ SAĞLIĞINI 
DA OLUMSUZ ETKİLİYOR. “DİJİTAL GÖZ ZORLANMASI” ADI 

VERİLEN BU DURUM, GİDEREK DAHA ÇOK KİŞİDE ORTAYA ÇIKIYOR.
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GÖZLERİNİZİ 
TEKNOLOJİDEN

 KORUYUN
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Dijital görsel araçlar ve ekranlarda kullanı-
lan “led ve fluoresans” temelli aydınlatma 
gereçleri doğal ışık dağılımından biraz 
daha fazla kısa dalga boylu “mavi ışık” 
içerir. Genel olarak kısa dalga boyu ışınlar 
katarakt ve maküla dejenerasyonuna 
neden olabilmektedir. Ancak doğada yani 
gün ışığında bol bulunan ve bulutları dahi 
aşarak ulaşabilen yoğun kısa dalga ışın-
lar yanında, ekranlardaki çok sınırlı mavi 
ışığın rolü abartılmamalıdır. Mavi ışığın 
melatonin sentezini azalttığı, dolayısıyla 
uyku öncesi yatakta ekran kullanımının 
uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceği 
öne sürülmektedir. Ekran karşısında geçi-
rilen süre nedeniyle yaşanılan rahatsızlık-
lara “Dijital Göz Zorlanması” denilmiştir. 

GÖZ KURUMASI DA DİJİTAL EKRAN 
KAYNAKLI 

Normalde gözler dakikada 15-20 kere 
hiç farkında olmadan açılıp kapanır. Bu 
doğal refleks gözyaşı tabakasını sürekli 
gözün önüne yayarak, kurumayı engel-
ler. Oysa görsel dikkatin bilgisayar, cep 
telefonu, tablet gibi bir objeye yönlen-
dirilmesi durumunda, fizyolojik olarak, 
refleks göz kırpma sıklığı yarıya kadar 
azalır. Bu durum uzun süreli çalışmalarda 
gözlerde kuruma ve yanma şikayetleri-
nin en önemli nedeni olmaktadır. Özel-
likle gözyaşının doğal olarak azalmaya 
başladığı ilerleyen yaş, menopoz sonrası 
dönem bu şikayetlerin artmasına neden 
olabilir. Gözyaşı miktar ve kalitesi olduk-
ça iyi olan okul çağındaki çocuklarda bu 
şikayetler görülmeyebilir. 

GÖZLERİNİZİ KIRPIN

Dijital göz zorlanmasına karşı dikkat 
edilmesi gerekenleri uzmanlar şöyle 
sıralıyor: “Ekran karşısında yaşanan 
şikayetlerin azaltılması için bilinçli ola-
rak sıkça gözler kırpılmalı, gözlerin daha 
çok sulanması sağlanmalıdır. Çalışma 
ortamının havası çok kuru olmamalıdır. 
Daha nemli hale getirmek için su kapla-
rı, nemlendiricilere başvurulmalıdır. Göz 
kuruluğu problemi yaşayanlarda, ekran 
karşısında geçirilen süre için yapay 
gözyaşı damlaları doktorun önerdiği 
şekilde kullanılmalıdır. Eğer yaş gereği 
yakın gözlük gereksinimi de varsa bu 
kullanılmalı, gözler gözlüksüz görmeye 

Normalde gözler dakikada 15-20 kere hiç farkında 
olmadan açılıp kapanır. Bu doğal refleks gözyaşı tabakasını 

sürekli gözün önüne yayarak, kurumayı engeller. Oysa 
görsel dikkatin bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi bir 
objeye yönlendirilmesi durumunda, fizyolojik olarak, 

refleks göz kırpma sıklığı yarıya kadar azalır.
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Bakılan ekrana ve gözlere doğrudan 
ışık gelmemeli, ekranda yansıma ve 
parlamaların önüne geçilmelidir. Ekrana 
40 cm uzaklıktan bakılması önemlidir. 
Ekran büyüklüğüyle orantılı olarak bu 
mesafe 70-75 cm’ye kadar çıkabilir. 
Genellikle ekran üst kenarı göz sevi-
yesinde veya çok az aşağısında olmalı, 
dolayısıyla ekranın görülmesi gözle-
rin yukarı bakışını gerektirmemelidir. 
Klavye tam ekran önünde olmalı, varsa 
referans doküman ekrandan çok uzak 
olmayacak şekilde bir kağıt tutucuya 
asılmalıdır. Oturulan sandalye rahat 
ve uygun yükseklikte olmalı, gövde 
dik, uyluk zemine paralel olmalıdır. 
Ekran karşısında geçirilen süre özel-
likle çocuklar için çok daha önemlidir 
ve aileler açısından için ciddi bir sorun 
olmaktadır. Doğrudan bir sınırlama ve 
yasaklama yerine, çocukların ekran 
karşısında geçirecekleri sürenin bölün-
mesinin sağlanması ve başka oyunlara 
yönlendirilerek geçirilecek zamanlarının 
çekici kılınması önemlidir.

zorlanılmamalıdır. İyi camlar kısa dalga 
ultraviolet ışınlarını %100 oranında 
engelleyebilmektedir. Gözlük camları 
için hekimden görüş alınmalı, güvenilen 
yerlerden gözlük alınmalıdır. Periyodik 
olarak çalışmaya ara verilmelidir. ‘20-
20-20’ kuralı uygulanmalı, her 20 daki-
kada bir en az 20 saniye gözler ekran-
dan uzaklaştırılmalı ve yaklaşık 60 mt 
uzakta bir şeylere bakılmalıdır. Her 1-2 
saat çalışma sonrasında yaklaşık 15 
dakikadan uzun ara verilmelidir.”

EKRAN TOZUNU ALIN
“Ekranların tozu sık sık anti statik 
bir bez parçası ile alınmalıdır. Çalışma 
ortamının aydınlatması yansıma ve 
parlamaları engelleyecek bir biçimde 
düzenlenmelidir. Standart ofis aydın-
latması rahat bir bilgisayar kullanımı için 
genellikle fazladır. Eğer bulunulan oda-
nın ışığını ayarlamak mümkün değilse, 
ekran çevresi mobilya ve perdelerle 
kısmen loş hale getirilebilir. Ekrana her 
türlü parazit ışık girmesi önlenmelidir. 

“DİJİTAL GÖZ ZORLANMASI” GÖZDE 
ŞU ETKİLERE NEDEN OLUYOR:

 Gözlerde yorgunluk, göz 
kapaklarında ağırlaşma, uykuya 
eğilim

 Alında künt ağrı, baş ağrısı

 Bulanık görme, harflerin birbirine 
girmesi 

 Gözlerde kuruma, kızarma, 
sulanma, batma, yanma

 Boyun ve omuz ağrısı

 Ekran karşısında gözleri açıp 
kapamakta zorlanma

 Kum varmış hissi
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K aspersky Lab ürünlerinden elde 
edilen anonim istatistiklere daya-

narak hazırlanan yıllık çocuk güvenliği 
raporu yayınlandı. Raporda elde edilen 
bulgular, yetişkinler gibi çocukların da 
internet üzerinden alışverişin avantajla-
rından yararlandığını gösteriyor. Çocuklar, 
gelecekte belki de alışveriş yapmanın tek 
yolu haline gelecek şekilde ürün arıyor ve 
bazen de satın alıyorlar. Çocukların kişi-
sel verilerini ve ödeme bilgilerini dolandı-
rıcılarla istemeden paylaşmasını, sosyal 
mühendislik taktiklerine kanmasını veya 
paralarını çaldırmasını önlemek ve olumlu 
bir internet deneyimi yaşamalarını sağ-
lamak için ebeveynlerin doğru bir şekilde 
yön göstermesi gerekiyor. Ebeveynlerin 
ve ailedeki diğer yetişkinlerin, çocukla-
rın davranışlarındaki değişiklikleri tespit 
etmesi büyük önem taşıyor. 

EN BÜYÜK ARTIŞ RUSYA’DA 
GÖRÜLÜYOR

Elde edilen verilere göre, gençlerin 
e-ticaret sitelerine yönelik ilgisi tüm 
dünyada artıyor. Ancak bunun ölçe-
ği bölgeye göre değişiklik gösteriyor. 
Paylaşılan verilere göre, internet üze-
rinden alışveriş ile ilgili aramalarda en 
büyük pay (ve en büyük artış) Rusya ve 
Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (%23) 
görülüyor. Diğer bölgelerle arada büyük 

farklar bulunuyor: Kuzey Amerika (%15), 
Avrupa ve Orta Doğu (%11), Asya ve 
Latin Amerika (%9). 

ALIEXPRESS, AMAZON VE EBAY 
BAŞTA

Arada bazı net bölgesel farklar olsa da 
dünya genelinde çocuklar tarafından 
en çok aranan e-ticaret sitelerinin 
başında AliExpress, Amazon ve eBay 
yer alıyor. Çocukların Çinli e-ticaret 
sitelerine yönelik ilgisi de her yıl 
düzenli bir şekilde artıyor. Spor giysi-
ler (Nike, Adidas), elektronik cihazlar 
(Apple, Samsung) ve moda markaları 
(Gucci, Vans, Supreme, Zara, Bershka) 
genç tüketiciler arasında en çok ara-
nan siteler arasında yer alıyor. 
İnternette ürün aramak ve e-ticaret 
sitelerini ziyaret etmek her zaman para 
harcamak anlamına gelmiyor. Çocuklar 
almak istedikleri şeylere bakıyor veya 
arkadaşları ve aileleriyle paylaşacakları 
dilek listeleri hazırlıyor olabilirler. Bu 
yüzden, çocukların internet üzerinden 
alışverişe yönelik ilgisinin artması, bu 
faaliyetlerin yasaklanması gerektiğini 
göstermiyor. Bunun yerine ebeveyn-
ler çocukların internet alışkanlıklarına 
dikkat etmeli, onlarla olası riskler ve 
önlemler hakkında konuşmalı ve bazı 
temel kurallar belirlemeliler. 

ÇOCUKLARIN 
E-TİCARET SİTELERİNE 

OLAN İLGİSİ  ÜÇ KAT 
ARTTI

GEÇTİĞİMİZ YILIN AYNI DÖNEMİNE KIYASLA, ÇOCUKLAR E-TİCARET 
SİTELERİNDE DAHA AKTİF OLMAYA BAŞLADI. ÇOCUKLARIN 

İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞE OLAN İLGİLERİ İSE SON 12 AYDA 
ÜÇ KATTAN FAZLA ARTARAK %2’DEN %9’A ULAŞTI. 

Raporu değerlendiren Kaspersky Lab 
Web İçerik Analizi Uzmanı Anna 
Larkina şunları söylüyor: “İnternet 
çocuklara birçok fırsat sunuyor. 
Birçok e-ticaret sitesi çocukları 
önemli bir hedef kitle olarak 
görmeye başladı. Para har-
casalar da harcamasalar 
da çocukların ebeveyn 
yönlendirmesine 
ihtiyaçları var. Bu 
sayede uygun-
suz içeriklerle 
karşılaşma-
ları, para 
kaybet-
meleri 
veya 
kişisel 
bilgilerini 
gereksiz 
yere pay-
laşmaları önlenebilir. Ebeveyn kontrolü 
yazılımları belirli noktalarda devreye girse 
de ebeveynlerin çocuklarının internette 
neler yaptığını mutlaka bilmesi ve onlara 
güvenli bir internet deneyimi için nelere 
dikkat etmeleri gerektiğini öğretmesi 
gerekiyor. Bu, ebeveynler için çocuklarıyla 
vakit geçirme fırsatı da olabilir. Birlikte 
dilek listeleri oluştururken, internetin nasıl 
çalıştığını da öğretebilirsiniz.” 
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Şu tavsiyeleri uygulayarak çocukları-
nızın e-ticaret sitelerinde gezinirken 
güvende olmasını sağlayabilirsiniz:

 Onları, internet üzerinden ödeme 
yaparken güvensiz (açık) Wi-Fi 
ağlarını kullanmamaları yönünde 
uyarın. Açık internet noktaları kolay-
ca ele geçirilebilir ve kullanıcı trafiği 
izlenerek gizli bilgiler çalınabilir.

 Ödeme yapmayı planladıklarında 
size haber vermeleri konusunda bir 
anlaşmaya varın. Kendileri yapa-
bilene kadar ödemelerin tümünde 
onlara yardım edin. Bilinmeyen veya 
şüpheli sitelere kredi kartı bilgile-
rini girmelerine asla izin vermeyin. 
Böyle sitelerde kart bilgilerine suçlu-
lar da erişebilir. 

 E-ticaret sitesi yetkilileriyle inter-
net veya telefon üzerinden hiçbir kişi-
sel bilgi paylaşmalarını tembih edin. 
Bir sorun olduğunda veya emin ola-
madıkları konularda sizden rahatlıkla 
yardım isteyebileceklerini söyleyin. 

 İster arkadaşlar ister başka yetiş-
kinler olsun, aile dışından kimseyle 
ödeme bilgilerini paylaşmalarını kesin 
bir dille belirtin. Bu tür bilgileri isteme-
ye kimsenin yetkisi olmadığını anlatın.

 Cihazda ödeme bilgilerinin kayde-
dilmesini engelleyin. Cihazlar çalın-
dığında veya kaybolduğunda kötü 
niyetli kişilerin eline geçebilir.

ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ İÇİN: 
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V arşova’da gerçekleşen Inte-
ract Konferansı’nda açıklanan 

AdExBenchmark Raporu’na göre; 
Avrupa Dijital Reklam Yatırımları 
video, mobil ve sosyal medya yatı-
rımlarının büyük artışının etkisiyle 
geçen yıla göre %13,9 büyüyerek 
55,1 milyar avroya ulaştı. Bu, aynı 
zamanda 2011’den bu yana görülen 
en hızlı büyüme olma özelliğini de 
taşıyor. Böylece Avrupa Dijital Rek-
lam Pazarı 2012’ye oranla yaklaşık 2 
katından fazla büyümüş oldu.
28 ülkeyi kapsayan AdExBenchmark 
Raporu, 2018 yılında 21 ülkenin iki haneli 
büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Rapor-
da yer alan 28 pazarın hepsinde iki haneli 
büyüme gösteren Out-stream Video ve 
mobil reklam yatırımları 2018 rakamlarını 
da önemli ölçüde etkiledi. Out-stream 
Video reklam yatırımları %44,7, In-stream 
Video reklam yatırımları ise %19,7 oranında 
büyüdü. Video reklamları toplamda %30,9 
artışla 7,6 milyar avroya ulaşırken Display 
reklam yatırımlarının %33’ünü oluşturdu.
Arama motoru reklamları %12,5 büyümeyle 
25 milyar avroya ulaşarak en büyük Dijital 
Reklam kategorisi olma özelliğini sürdürdü. 
Sosyal medya %33,7 artışla Display reklam 
yatırımlarının %49’unu oluşturdu. Toplam 
Mobil reklam yatırımları %31,4 artışla 22,8 

milyar avroya ulaştı ve Avrupa Dijital reklam 
yatırımlarının %41’ini temsil eder hale geldi.
IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehand 
rakamları şöyle yorumladı: “Avrupa’da 
Mobil ve Video tarafından domine edilen, 
sağlıklı ve çift haneli rakamlarla büyüme-
ye devam eden bir manzara görmek son 
derece umut verici. Dijital reklam endüst-
risi, Avrupa Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’na 
55 milyar Euro katkıda bulunuyor ve hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarla-
ra değer katıyor. Dijital reklam yatırımları 
Avrupa’daki tüm medya reklam yatırım-
larının yüzde 45’ini oluşturuyor. Pazar bir 
yandan gelişmeyi sürdürürken yeni veri 
koruma kurallarıkullanıcıları da bilinçlen-
diriyor. Kişisel gizliliğin ön planda olduğu, 
tüketicileri koruyan reklamlar sunmak 
Avrupa’nın Dijital Ekonomisini desteklemek 
açısından büyük önem taşıyor.”
IAB Avrupa AdExBenchmark araştırması 
dijital reklam pazarını üç ana başlıkta inceli-
yor: Display, Arama Motoru ve İlan Sayfala-
rı. Bu formatlardaki büyüme, gelişen cihaz 
kullanımı ve tüketim alışkanlıklarındaki 
değişikliklerle de destekleniyor.Display 
reklam yatırımlarının 2018’de yüzde 17,5 
artışla toplamın yüzde 42,2’sini oluşturma-
sı ve Arama Motoru kategorisiyle aradaki 
farkı kapatması dikkat çeken bir nokta 
olarak öne çıkıyor.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %13,9 ARTAN GÖSTEREN DİJİTAL 
REKLAM YATIRIMLARI 2011’DEN BU YANA EN HIZLI 
BÜYÜMEYİ YAŞADI. OUT-STREAM VİDEO REKLAM 

YATIRIMLARININ GEÇEN YILA ORANLA %44,7 ARTMASI 
DİKKATİ ÇEKEN UNSUR OLDU.

AVRUPA DİJİTAL 
REKLAM YATIRIMLARI 

2018’DE 55 MİLYAR 
AVRO’YU AŞTI

1. İngiltere: 18,4 milyar Avro

2. Almanya: 7,2 milyar Avro

3. Fransa:  5,2 milyar Avro

4. Rusya:  4,1 milyar Avro

5. İtalya:  2,9 milyar Avro

6. Hollanda: 2,2 milyar Avro

7. İspanya: 2,2 milyar Avro

8. İsveç:  2,1 milyar Avro

9. İsviçre:  2,0 milyar Avro

10. Norveç: 1,1 milyar Avro

DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI 
BAKIMINDAN EN BÜYÜK 10 ÜLKE

Ukrayna:   %26,9 

Rusya:  %24,9

Belarus:  %23,6

Çek Cumhuriyeti:  %20,9 

Sırbistan:  %20,1 

EN YÜKSEK BÜYÜMEYİ 
GÖSTEREN 5 ÜLKE

H
A

BE
R
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TATİL MEVSİMİ AÇILDI, KISA YA DA UZUN 
MESAFELİ YOLLARA ÇIKILIYOR. ANCAK 

SEYAHAT GÜVENLİĞİ İÇİN ALINMASI GEREKEN 
ÖZEL ÖNLEMLER VAR. 

GÜVENLİ 
SEYAHAT İÇİN 

7 ÖNERİ
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MO kulların kapanması, yaz aylarının başlaması ile birlikte 
tatil sezonu da açılmış oldu. Bu mevsimde, araçla ger-

çekleştirilen hafta sonu dinlenmeleri, yurt içinde yapılan uzun 
ya da kısa tatillerin sayısı artıyor. Bu seyahatler ve geziler 
sırasında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek 
için çeşitli önlemler almak gerekiyor. Generali Sigorta, güvenilir 
seyahatler için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı:

GİDECEĞİNİZ YERİ ARAŞTIRIN

Seyahat etmeden önce gideceğiniz bölge ile ilgili mutlaka 
iyi bir araştırma yapın. Seyahat edeceğiniz yerin size uygun 
olup olmadığını, yemek kültürünü ve keşfedilecek güzel 
yerlerini mutlaka araştırın.

NAVİGASYON EN İYİ DOSTUNUZ

Seyahat edeceğiniz bölgeyi en iyi şekilde keşfetmek ve zamandan 
da tasarruf etmek istiyorsanız mutlaka navigasyon sistemlerin-
den yararlanın. Seyahate çıkmadan önce mobil cihazlarınıza kura-
cağınız uygulamalar sayesinde gittiğiniz bölgenin tadını daha iyi bir 
şekilde çıkartabilirsiniz.

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ UNUTMAYIN

Seyahat öncesinde ve sırasında güvenlik tedbirleri almayı unut-
mayın. Bütün olumsuz ihtimallere karşı kan grubunuz, acil durum-
larda ulaşılabilecek yakınlarınızın iletişim bilgileri gibi detayları mut-
laka bir yere not alın ve yanınızda taşıyın.

ARABANIZIN BAKIMINI YAPTIRIN

Eğer araba ile seyahate çıkacaksanız, kış mevsiminin ardından yıp-
ranan aracınızın lastik ve fren sistemi, akü, klima, yağ değişimi gibi 
yolda sorun yaratabilecek kısımlarının bakımını yaptırın. Güvenli bir 
sürüş için, tüm aksamın kontrolü özelinde servisinizi de mutlaka 
ziyaret edin.

HIRSIZLIKLARA DİKKAT

Özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olduğu bölge-
lerde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olun. Gidece-
ğiniz bölgeyi iyice araştırarak bu tür olayların sık yaşandığı 
yerleri, mekanları öğrenin.

SÜRPRİZLERLE KARŞILAŞMAYIN

Uzun sürecek bir seyahat öncesinde, geri döndüğünüz zaman 
sürpriz sonuçlar ile karşılaşmamak için önlemlerinizi alın. Müm-
künse bir önlem listesi hazırlayın. Seyahate çıkmadan önce evcil 
hayvanınız, buzdolabınızdaki yemekleriniz ve ısıtma sistemleriniz 
ile ilgili aldığınız önlemleri tekrar kontrol edin.

SEYAHAT SİGORTASI YAPTIRIN

Yurt dışına seyahat gerçekleştirecekseniz, seyahatinizi güve-
nilir ve en sorunsuz şekilde olması için seyahat sağlık sigortası 
yaptırın. Tatil veya iş amaçlı seyahatlerinizde yararlanabilece-
ğiniz seyahat sigortası, vize onayının ön şartını yerine getiren 
ve yurt dışındaki tedavi masraflarınızı da poliçe çerçevesinde 
kapsayan bir sigorta ürünüdür.

Eğer araba ile seyahate 
çıkacaksanız, kış mevsiminin 
ardından yıpranan aracınızın 
lastik ve fren sistemi, akü, 
klima, yağ değişimi gibi yolda 
sorun yaratabilecek kısımlarının 
bakımını yaptırın.
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

2019 YILININ İLK 5 AYINDA OTOMOBİL VE 
HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI GEÇTİĞİMİZ 

YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE GERİLEME 
YAŞASA DA FIAT YAPTIĞI 24 BİN 548 ADETLİK 

SATIŞLA BAŞARILI BİR PERFORMANS 
SERGİLEDİ. FIAT’I 21 BİN 702 ADET İLE RENAULT, 

16 BİN 104 ADETLİK SATIŞLA FORD İZLEDİ.

OTOMOTİVDE 
YILIN İLK 5 AYINA 

FIAT DAMGA
VURDU

2 019 yılı itibariyle 47 tane uluslararası markayı temsil eden, 29 
üyesi bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) veri-

lerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 
yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,57 azala-
rak 152.456 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk beş ayında 302.311 
adet toplam pazar gerçekleşmişti. 

İşte Türkiye’de yılın ilk 5 ayından en çok satılan ilk 8 marka ve 
satış adetleri:
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Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, bu yılın ilk 5 ayında 
toplamda 24 bin 548 araç satış rakamına ulaştı. Marka-
nın otomobil grubunda en çok sattığı model 13 bin 676 
adetle Egea Sedan olurken, bu dönemde Doblo Combi 
de bin 319 adetlik satış performansı sergiledi. 

Marka söz konusu dönemde otomobil grubunda 19 bin 
125 adetlik satış gerçekleştirirken, bunun 18 bin 771 
adedini yerli üretim karşıladı. Fiat’ın hafif ticari araçlar-
daki toplam 5 bin 423 adetlik satışının da 5 bin 68 adedi 
yer üretimden temin edildi. Fiat’ın yılın ilk 5 ayında söz 
konusu kategorideki toplam satışlarının sadece 709 
adedi ithal yolla karşılandı.

YILIN İLK 
5 AYINDA 
ZİRVEDE 

FIAT VAR

Otomobil ve hafif ticari araçların perakende satışında 
ilk 5 ayın ikinci sırasında 21 bin 702 adetlik satışı ile 
Renault bulunuyor. Markanın bu dönemde en çok 
satılan otomobili 5 bin 839 adetle Clio Hatchback 
olurken, en çok satan hafif ticari modeli ise bin 4 adet-
le Kangoo olarak kayıtlara geçti. 

Renault yılın ilk 5 ayında otomobil grubunda 19 bin 944 
adetlik satış gerçekleştirirken, bunun 17 bin 325 adedini 
yerli üretim karşıladı. Markanın hafif ticari araçlardaki 
toplam bin 758 adetlik satışının tamamı ithalat yoluyla 
temin edildi. 

RENAULT 
LİSTEDE 

İKİNCİ 
SIRADA
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Ülkemizde yıllardır en çok satan markalar arasında yer 
alan Volkswagen satışların düştüğü ilk 5 aylık dönemde 
de bu unvanını kaybetmedi. Marka 2019 yılının Ocak-
Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari grupta toplam 
14 bin 677 araç satarken, 11 bin 381 adetlik satış rakamı-
na sahip otomobil grubunda en çok satılan otomobili 3 
bin 353 adetle Passat oldu. 

Söz konusu dönemde hafif ticari araç grubunda 3 bin 
296 adetlik satış yapan Volkswagen, satışını gerçekleş-
tirdiği araçların tamamını ithalat yoluyla temin etti. 

Ülkemizde faaliyet gösteren en eski markalardan biri 
olan Ford, 16 bin 104 adetlik satışı ile listenin 3. sırasında 
yer alıyor. Bu dönemde markanın en çok satan otomobil 
modeli 2 bin 32 adetle Focus oldu. Hafif ticari modelin en 
güçlü markalarından biri olan Ford’un bu kategorideki en 
çok satan modeli 2 bin 76 adetle Transit Van.

Marka yılın ilk 5 ayındaki 16 bin 104 adetlik satışının 11 
bin 973’ünü yerli üretimle karşıladı. Ford’un söz konusu 
dönemde sattığı 12 bin 3 adetlik hafif ticari araç satı-
şının da 11 bin 485 adedinde Türk mühendislerin imzası 
bulunuyor. 

HAFİF 
TİCARİDEKİ 

SATIŞLAR
 FORD’U 

3'ÜNCÜLÜĞE 
TAŞIDI

VOLKSWAGEN
 OTOMOBİL
 SATIŞLARI 

İLE 4. 
SIRADA 
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Peugeot Türkiye, Groupe PSA’nın Push To Pass stra-
tejisi doğrultusunda 2019 yılının ilk 5 ayında başarılı bir 
performans sergileyerek büyümesini devam ettiriyor. 
Marka bu dönemde otomobil ve hafif ticari araç katego-
risinde 9 bin 7 adetlik satış yaparken, satışı gerçekleşti-
rilen araçların tamamı ithalat yoluyla karşılandı. 

Peugeot Ocak-Mayıs döneminde 6 bin 897 adet oto-
mobil satarken en çok satılan modeli 2 bin 269 adetle 
3008 oldu. İlk 5 ayda markanın en çok satan hafif ticari 
modeli bin 116 adetle Partner Tepee olurken, Peugeot bu 
dönemde bu kategoride 2 bin 110 adetlik satış gerçekleştirdi. 

PEUGEOT
 9 BİNLİK 

SATIŞ
 BARAJINI 

AŞTI

Ülkemizde yatırımı bulunan markalardan Toyota, satışla-
rın düştüğü dönemde yerli üretim sayesinde başarılı per-
formans sergileyen markalardan biri oldu. Toyota, bahse 
konu kategoride yılın ilk 5 ayında 8 bin 384 adet satış 
gerçekleştirdi. Markanın otomobil grubunda en çok sat-
tığı model 4 bin 207 adetle Corolla olurken, bu dönemde 
Hilux da 312 adetlik satış performansı sergiledi. 

Marka söz konusu dönemde otomobil grubunda 8 bin 1 
adetlik satış gerçekleştirirken, bunun 7 bin 502 adedini 
yerli üretim karşıladı. Toyota’nın hafif ticari araçlardaki top-
lam 383 adetlik satışının tamamı ise ithal yolla karşılandı. 

YERLİ 
ÜRETİM

 TOYOTA’NIN
 SATIŞLARINI 

YÜKSELTTİ
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Otomobil ve hafif ticari araçların perakende satışında 
ilk 5 ayın 7. sırasında 8 bin 354 adetlik satışı ile Hyundai 
bulunuyor. Markanın bu dönemde en çok satılan oto-
mobili bin 878 adetle Tucson olurken, en çok satan hafif 
ticari modeli ise 419 adetle H-100 olarak kayıtlara geçti.

Hyundai yılın ilk 5 ayında otomobil grubunda 7 bin 847 
adetlik satış gerçekleştirirken, bunun 2 bin 120 adedini 
yerli üretim karşıladı. Markanın hafif ticari araçlardaki 
507 adetlik satışının tamamı ithalat yoluyla temin edildi.

HYUNDAI
 TUCSON

 İLE ZİRVEYE
 TUTUNDU

Türk otomotiv pazarının en trend markalarından 
biri olan Honda, 6 bin 628 adetlik satışı ile listenin 8. 
sırasında yer alıyor. Bu dönemde markanın en çok 
satan otomobil modeli 4 bin 405 adetle Civic oldu. 
Marka yılın ilk 5 ayındaki 6 bin 628 adetlik satışının 
5 bin 525’ini yerli üretimle karşıladı. Honda’nın hafif 
ticari konseptte satışı bulunmuyor. 

Honda'nın Civic ve CR-V modelleri için sundu-
ğu özel faizli kredi kampanyası haziran ayında da 
devam edecek.

ZİRVEYE 
TUTUNAN 

BİR BAŞKA 
JAPON: 
HONDA
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI MEHMET 
CAHİT TURHAN: “PTT’NİN E-TİCARET 
SİSTEMİNE AFRİKA’DA DAHA KAPSAYICI 
BİR ŞEKİLDE ERİŞİM SAĞLANABİLMESİ VE 
AFRİKA MENŞEİLİ ÜRÜNLERİN DÜNYAYA 
SUNULMASI NOKTASINDA ÖNEMLİ 
ROLLER ÜSTLENECEĞİ KANAATİNDEYİM.”
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T ürkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tunus 
Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında 

Dünya Posta Birliği’nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında 
“E-Ticaret İş Birliği Anlaşması” İstanbul’da imzalandı.
İdari Konsey Başkanlığını Türkiye adına PTT AŞ’nin yürüttüğü 
Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından “Dünyada e-ticaret 
gelişmişlik düzeyini dengelemek” amacı kapsamında Afrika 
kıtasına yönelik olarak tasarlanan “Ecom@Africa” projesi, 
Afrika ülkelerinin kapsayıcı bir erişimle e-ticaret sistemine 
dâhil olmasını hedefliyor.  

PTT’DEN 
E-TİCARET’TE 
AFRİKA ATILIMI
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PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK
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PTT’nin öncülük ettiği projenin haya-
ta geçirilmesine yönelik olarak proje 
kapsamında yer alan kilit ülkeler-
den Tunus İletişim Teknolojileri ve 
Dijital Ekonomi Bakanı, UPU Genel 
Müdürü ve ilgili ülkelerin Posta İdare-
lerinin Genel Müdürlerinin katılımı ile 
gerçekleştirilen Ecom@Afrika Projesi 
kapsamında Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan 
“E-Ticaret İş Birliği Anlaşması açılışın-
da konuştu.  
Bakan Turhan PTT’nin e-ticaret 
sistemine Afrika’da daha kapsayıcı 
bir şekilde erişim sağlanabilmesi ve 
Afrika menşeili ürünlerin dünyaya 
sunulması noktasında önemli roller 
üstleneceği kanaatinde olduğunu 
dile getirerek, “2016’da Türkiye’de 
gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kon-
gresinde belirlenen İstanbul Stratejisi 
kapsamında UPU tarafından tasarlanan 
Ecom@Africa projesi son derece önemli-
dir.” diye konuştu. 
İş birliğini geliştirmek adına ortaya konan 
ortak irade neticesinde ticaret hacminde 
kayda değer artış gerçekleştiğini ifade eden 
Bakan Turhan şöyle devam etti: “Bu ticaret 
hacmi yaklaşık dört katına çıkarak 20 milyar 
doları aştı. Afrika kıtası ülkelerini, dünyanın 
geleceği için giderek yükselen değer olarak 
görüyoruz. O nedenle de her fırsatta Afrika 
kıtası ülkeleriyle aramızdaki stratejik orta-
klık ve işbirliğini geliştirmek, tahkim etmek 
adına neler yapılabilir yollarını arıyoruz. Bu 
anlamda Ecom@Africa projesini yeni bir 
kanal olarak görüyoruz.” PTT’nin bu yönüy-
le e-ticaretin B2C, B2B gibi farklı seg-
mentlerinde platform sağlama, danışmanlık 
sunabilme kapasitesine sahip olduğunu dile 
getiren Turhan, “PTT’nin e-ticaret alanın-
daki başarılı faaliyetlerini yürütürken kay-
dettiği hızlı gelişim ve uluslararası boyuta 
ulaşan çalışmalarındaki bilgi ve deneyimi, 
kuşkusuz bu projeye de önemli katkılar 
sunacaktır.” ifadelerini kullandı. 
Bakan Turhan, Türkiye ile Tunus arasında 
imzalanan iş birliği anlaşmasından bah-
sederek, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Tunus ile imzalayacağımız iş birliği proto-
kolü sayesinde, Ecom@Africa projesinin 
diğer Afrika ülkelerine yaygınlaştırılmasını 
kolaylaştıracak adımı da atmış oluyoruz. 
Global posta ağının önemli bir oyuncusu 
olan, sahip olduğu tecrübe ve kurmuş 
olduğu güçlü alt yapısıyla UPU’nun İdari 
Konsey Başkanlığını da başarıyla yürüten 

posta idaremiz PTT, dünyada yaşanan 
dijital dönüşüme ayak uydurmayı başar-
mıştır. Şahsen, PTT’nin e-ticaret sistemine 
Afrika’da daha kapsayıcı bir şekilde erişim 
sağlanabilmesi ve Afrika menşeili ürünlerin 
dünyaya sunulması noktasında önemli 
roller üstleneceği kanaatindeyim.”

“ECOM@AFRİCA GİRİŞİMİ ÖNEMLİ BİR 
FIRSAT”

E-ticaret konusunda PTT’nin yanı sıra THY 
ve İstanbul Havalimanı gibi önemli avan-
tajlara sahip olduklarını dile getiren Tur-
han, Afrika, son 4 yılda e-ticarete katılan 
kullanıcı sayısında 225 milyonla, Asya-
-Pasifik bölgesinden sonra ikinci sırada 
yer aldığını aktardı. İnternet kullanımındaki 
en büyük artış da yüzde 20 ile Afrika’da 
olduğunu kaydeden Bakan Turhan sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sadece bunlar bile Afri-
ka’nın e-ticarette büyümenin odak nokta-
larından biri olduğunu ortaya koymaktadır. 
Afrika’nın sahip olduğu bu potansiyeli, 
Afrika ülkelerinin en fazla yararına olacak 
şekilde yönetebilmek önem arz etmekte-
dir. Bu noktada, global düzeyde e-ticaret 
gelişmişlik düzeyini dengelemeye yönelik 
olarak tasarlanan Ecom@Africa girişiminin 
önemli bir fırsat sağladığını düşünüyoruz.”

MAAROUF: PROJE, KOBİ’LERE VE VATAN-
DAŞLARA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknoloji-
leri Bakanı Mohamed Anouar Maarouf ise 
bu etkinliği çok beklediklerini belirterek, 
organizasyona fikir öncülüğü yapan Bakan 
Turhan’a teşekkür etti.

Afrika’nın 1,2 milyarlık nüfusuyla Asya’dan 
sonra en kalabalık ikinci kıta olduğu bil-
gisini veren Maarouf, bölgedeki e-ticaret 
satış adedinin 2018 itibarıyla 21 milyona 
ulaştığını bildirdi. Afrika’da e-ticaret alanın-
da KOBİ, yatırımcılar ve girişimciler (start-
-uplar) vasıtasıyla hızlı bir şekilde iler-
leyebileceklerini belirten Maarouf, şunları 
söyledi: “Bu proje Afrika ülkelerinin elindeki 
imkânları yeterince kullanabilmesi için 
hayata geçirildi. Afrika’da ticaretin yaygın-
laşmasını, geliştirilmesini, şirketlerin büyü-
mesini, dijital pazarlara yatırımın artmasını 
amaçlıyor. Proje, KOBİ’lere ve vatandaşlara 
büyük katkı sağlayacak.
Türkiye’deki modelden alacağımız der-
sler var. PTT’nin bize bir model olacağını 
görüyoruz. PTT, Ecom@Africa projesinin 

hızlandırılmasını ve platformun işlevsel 
hale gelmesini sağlayacak. Karşımızda, iki 
ülkenin posta idareleri arasında iş birliğini 
sağlamak ve artırmak adına eşi görülme-
miş bir fırsat var. Stratejik iş birliğimiz bu 
projeyle son bulmayacak bilakis artarak 
devam edecek.”

BOZGEYİK: “DÜNYA TİCARETİNİN ŞEKLİ 
DEĞİŞİYOR”

İmza töreni açılışında konuşan PTT AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik, dünyada kendi e-tica-
ret platformuna sahip olan az sayıdaki 
posta idaresinden biri olan PTT AŞ’nin bu 
alandaki en iyi örneklerden birine sahip 
olduğunu ifade etti. Projenin anahtar ülke-
lerinden olan Tunus ile bu girişimin hayata 
geçirilmesi için önemli bir adım attıklarını 
anımsatan Bozgeyik, söz konusu çalış-
manın dünya ticaretinin şeklini usulünü ve 
yerini değiştirecek bir proje olacağını vur-
guladı. Bozgeyik şu ifadeleri kullandı: “Bizi 
bugün bir araya getiren ve tüm dünyada 
e-ticaret gelişmişlik düzeyini dengeleme 
hedefiyle ortaya konan Ecom@Afrika 
projesinin temel amacı; dünyada yaşanan 
dönüşümü doğru yönetebilmek için gerekli 
senkronizasyonun oluşturulmasına katkı 
sağlamaktır. Bugün projenin anahtar ülke-
lerinden olan Tunus ile bu girişimin hayata 
geçirilmesi için önemli bir adım atıyoruz. 
Tunus altyapı yatırımlarına başlamış 
durumda, biz de bu alandaki uygulama 
tecrübemizle katkı sağlamak için irademizi 
ortaya koyuyoruz.” 
Açılış konuşmalarının ardından PTT AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik, UPU Genel Sekreteri 
Bishar Hussein ve Tunus Posta İdaresi Üst 
Yöneticisi (CEO) Jawher Ferjaoui tarafından 
iş birliği anlaşması imzalandı.

PTT AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik: “Bugün 
bu projenin anahtar 
ülkelerinden olan Tunus ile bu 
girişimin hayata geçirilmesi 
için önemli bir adım atıyoruz. 
Bu çalışma dünya ticaretinin 
şeklini usulünü ve yerini 
değiştirecek bir proje.”
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Vodafone 
Türkiye İcra 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı 
Engin AKSOY
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V odafone-ESL işbirliğiyle düzenle-
necek “Vodafone 5G ESL Mobile 

Open” uluslararası 5G mobil espor tur-
nuvasının büyük finali, Vodafone’un Mila-
no’daki gerçek zamanlı 5G mobil şebekesi 
üzerinden canlı oynanacak. 
Dünyanın önde gelen telekom ve teknoloji 
servis sağlayıcılarından Vodafone Grubu, 
tüm dünyanın merakla beklediği 5G hizme-
tini Avrupa’da oyun sektörüyle başlatacak. 
Esporda bir dünya lideri olan ESL ile işbirliği 
yapan Vodafone, dünyanın ilk uluslararası 
5G mobil espor turnuvasını düzenleyecek. 
“Vodafone 5G ESL Mobile Open” adıyla 
gerçekleştirilecek mobil oyun turnuvası-
nın büyük finali, Vodafone’un 5G şebekesi 
üzerinden canlı oynanacak. 
“Vodafone 5G ESL Mobile Open” turnuvası, 
29 Eylül’e kadar devam edecek. Turnuvaya, 
Vodafone’un faaliyet gösterdiği, Türki-
ye dahil 17 ülkeden oyuncular katılacak. 
Turnuva kapsamında, online mobil oyun 
dünyasının en popüler oyunlarından arcade 
yarış oyunu “Asphalt 9: Legends” ve çoko-
yunculu savaş oyunu “PUBG MOBILE” için 
ayrı fikstürler uygulanacak. 
Turnuva, sadece online yapılacak eleme 

yarışlarının yanı sıra ESL One Birmingham, 
ESL One Köln ve Gamescom etkinlikleri 
kapsamında yapılacak eleme yarışlarını 
da kapsayacak. Online eleme yarışlarına, 
uyumlu bir Android ya da iOS mobil cihazla, 
herhangi bir internet bağlantısını kullana-
rak katılmak mümkün olacak. 
Turnuvanın büyük finali, Milano Oyun Haf-
tası kapsamında 28-29 Eylül tarihlerinde 
Vodafone’un 5G şebekesi üzerinden canlı 
oynanacak. Büyük final, Vodafone’un oyun 
sektörüne yönelik yüksek hızlı ve gerçek 
zamanlı 5G şebekesinin performansının 
sergilendiği önemli bir etkinlik olacak. 
“Vodafone 5G ESL Mobile Open” tur-
nuvasında toplam 165 bin avroluk para 
ödülü dağıtılacak. “Asphalt 9: Legends” 
oyununun galibine 14 bin avro, birinci gelen 
“PUBG MOBILE” takımına ise toplam 40 
bin avro para ödülü verilecek. Dereceye 
girenlere ayrıca, 5G uyumlu akıllı telefonlar 
ve başka ödüller de sunulacak. 
Vodafone Grubu Ticari Faaliyetler Direktörü 
Ahmed Essam, şunları söyledi: “Vodafone 
5G ESL Mobile Open turnuvası, Vodafone’un 
düşük gecikme süresi ve ultra yüksek hız-
lar sunan gerçek zamanlı 5G şebekesinin 

potansiyelini milyonlarca oyunsevere gös-
termek açısından bulunmaz bir fırsat olacak. 
5G şebekemizle, oyunculara istedikleri yer-
den mobil cihazlarıyla yüksek performansla 
oyun oynama imkânı sunuyoruz. Espora 
ilgi ve katılım katlanarak artmaya devam 
ederken, oyun dünyasındaki pek çok temel 
beceri, dijital alanda faydalı ve aktarılabilir 
beceriler olarak karşımıza çıkıyor.”   
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Engin Aksoy ise şunları kaydetti: 
“Vodafone olarak, hem dünyada hem de 
Türkiye’de espordaki gelişimin en büyük 
destekçilerinden biri konumundayız. 
Türkiye’de espor pazarına 2 yıl önce genç-
lik markamız FreeZone ile girdik. 2017’de 
esporun en güçlü takımlarından Bahçeşehir 
SuperMassive eSports’un iş ortağı, 2018’de 
ise Türkiye’nin en büyük profesyonel espor 
ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin 
isim sponsoru olduk. İki yılda espor paza-
rına yaklaşık 12 milyon TL’lik yatırım yaptık. 
2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımı-
mızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyo-
ruz. ‘Vodafone 5G ESL Mobile Open’ turnu-
vasına Türkiye’den katılacak oyuncularımıza 
başarılar diliyoruz.”

BİRÇOK AVRUPA ŞEHRİNDE 5G ŞEBEKESİNİ DEVREYE ALMAYA 
HAZIRLANAN VODAFONE GRUBU, BU ALANDAKİ İLK ÇIKIŞINI OYUN 

SEKTÖRÜYLE YAPACAK. 

VODAFONE, 
5G’Yİ AVRUPA’DA OYUN 

SEKTÖRÜYLE BAŞLATACAK
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Turkcell      
Genel Müdürü 
Murat ERKAN
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D ünyanın ilk dijital operatörlerinden 
Turkcell, sektördeki itibarını tescilledi. 

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Türkiye 
İtibar Endeksi Araştırması’nda Turkce-
ll, GSM sektörünün en itibarlı markası 
oldu. Enerji, beyaz eşya, inşaat, otomobil, 
hazır giyim, gıda, bankacılık, elektronik 
eşyanın da aralarında olduğu 30 sektörde 
yapılan araştırma, Türkiye İtibar Akademisi 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 
gerçekleşti. Bilgisayar Destekli Telefon ile 
Arama yöntemi kullanılan araştırma için 26 
bölgeden 72 ilde yaşayan yaklaşık 12 bin 
kişi ile 100 bin dakika konuşuldu. Sahadan 
elde edilen veriler, Yıldız Teknik Üniversitesi 
öğretim üyelerinin akademik denetiminde 
rapor haline getirildi. Turkcell GSM sektörü 
kategorisinde ödüle layık görüldü.

“TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN BİR 
MARKA OLARAK SORUMLULUĞUMU-
ZUN BİLİNCİNDEYİZ”

Turkcell’in üst üste ikinci kez layık görüldüğü 
ödülü, Yıldız Teknik Üniversitesi Odito-

ryumu’nda düzenlenen törende Turk-
cell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail 
Özbayraktar aldı. İş dünyası, akademi, sivil 
toplum kuruluşları ve bürokrasiden pek 
çok önde gelen ismin katıldığı törende 
konuşan Özbayraktar, “Bayi çalışanından 
Ar-Ge mühendisine, yerli ve milli uygu-
lamalarımızı indiren müşterilerimizden, 
markamıza güvenerek yatırım yapan tüm 
paydaşlarımızla birlikte Türkiye’nin Turk-
cell’iyiz. En yüksek ve yeni teknolojileri 
müşterilerimize en hızlı şekilde sunarak 25 
yıldır hizmet kalitemizden ödün vermiyoruz. 
Türkiye’nin Turkcell’i olarak eğitim, deza-
vantajlı bireylere fırsat eşitliği sunulması, 
spor, kültür-sanat gibi birçok farklı alanda 
toplumsal fayda projeleri üretiyoruz. Bir-
leşmiş Milletler, New York Borsası, GSMA 
birçok farklı platformda Türkiye’yi temsil 
eden bir marka olarak sorumluluğumuzun 
bilincindeyiz. Bu ödüle bizi layık gören YTÜ 
ve İtibar Akademisi’ne teşekkür ederken, 
aynı hassasiyet ve şevkle çalışmaya devam 
edeceğimizi de belirtmek isterim.” dedi.

TÜRKİYE İTİBAR AKADEMİSİ’NİN, 12 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İTİBAR ENDEKSİ ARAŞTIRMASI’NDA 

GSM SEKTÖRÜNDE TURKCELL BİRİNCİ OLDU.

TURKCELL GSM 
SEKTÖRÜNÜN 

EN İTİBARLI 
MARKASI 
SEÇİLDİ

Turkcell Kurumsal 
İletişim Direktörü 

İsmail Özbayraktar: 
“En yüksek ve 

yeni teknolojileri 
müşterilerimize en hızlı 

şekilde sunarak 25 yıldır 
hizmet kalitemizden 

ödün vermiyoruz.”
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Türk 
Telekom 
Teknoloji 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
Yusuf KIRAÇ
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T  ürk Telekom, telekomünikasyon sektörü için yine öncü ve 
yenilikçi bir adım attı ve 400 Gbps Ethernet teknolojisini 

kullanan ilk Türk operatör oldu. Türk Telekom bu teknolojiyle, 
abonelerine 4 kat daha hızlı veri akışı sağlayacak.
Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Tele-
kom, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek, artan veri tra-
fiğini daha hızlı şekilde karşılamak üzere, 400 Gbps Ethernet 
teknolojisini kullanmaya başladı. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Teknoloji Genel 
Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türkiye genelinde artan trafik 
ihtiyacını daha hızlı ve kesintisiz şekilde karşılamak üzere 
önemli bir adım attık ve 400 Gbps hızı kullanan ilk Türk ope-
ratör olduk. 400 Gbps Ethernet teknolojisi sayesinde artık 
veri akışı 4 kat daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Bu 
yeni teknolojiyi tüm ülkeye yaygınlaştırarak yakın gelecekte 

abonelerimize çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı 
amaçlıyoruz.” dedi. 
İlk etapta sadece Ankara’da kullanılan 400 Gbps teknolojisi, 
test aşamaları sonrasında tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak.

400GBPS HIZ NE İFADE EDİYOR?

Türk Telekom, IP şebekesinde gerekli yazılım ve donanım 
güncellemelerini yaparak, halihazırda 1, 10 ve 100’ün katları 
şeklinde verilen hızlardaki hizmetleri, 400 Gbps Ethernet 
Teknolojisini kullanarak daha hızlı servis vermeye başladı. 
400 Gbps bantgenişliği ile yaklaşık olarak aynı anda 16 bin 
adet UHD 4K video izlenebiliyor, 50 bin kitaplık bir kütüpha-
nenin içeriği 1 saniyede indirilebiliyor. 100 Gbps bantgenişliği 
ile yaklaşık olarak aynı anda 4 bin adet video izlenebilirken, 
50 bin kitaplık bir kütüphane içeriği 4 saniyede indirilebiliyor.

TÜRK TELEKOM, TÜRKİYE’DE YİNE BİR İLKİ 
GERÇEKLEŞTİREREK, ARTAN VERİ TRAFİĞİNİ DAHA 

HIZLI ŞEKİLDE KARŞILAMAK ÜZERE, 400 GBPS 
ETHERNET TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAYA BAŞLADI. 

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: “Türkiye genelinde 
artan trafik ihtiyacını daha hızlı ve kesintisiz şekilde karşılamak üzere önemli bir 

adım attık ve 400 Gbps hızı kullanan ilk Türk operatör olduk.”

TÜRK TELEKOM’DAN TÜRKİYE’DE BİR İLK:  
400 GBPS TEKNOLOJİSİYLE 

4 KAT DAHA HIZLI VERİ 
AKIŞI SAĞLANACAK
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Yapay zekanın güçlü algoritmalarıyla 
desteklenen kamerasıyla dikkat çeken 
Huawei P30 lite modeli mobil fotoğ-
rafçılık harikası bir akıllı telefon olmanın 
tüm özelliklerini taşıyor. Her koşulda 
ışığın mükemmel yakalanmasını sağ-
layan Huawei P30 lite, mobil fotoğraf-
çılıkta üstün bir deneyim sunuyor.
Huawei P30 Lite, P Serisi cihazların 
zengin ve yenilikçi fotoğrafçılık özel-
liklerinin en yeni temsilcisi. Geniş açılı, 
birincil ve ikincil merceklerden oluşan 
üçlü arka kameraya sahip olan HUA-
WEI P30 lite, 48MP + 8MP Ultra Geniş 
Açı kamerasıyla, kullanıcıların üstün 
fotoğraf ve video kayıtları almalarını 
sağlıyor. Huawei’nin güçlü yapay zeka 
algoritmaları ile desteklenen HUAWEI 
P30 lite’ın arka kamera sistemi, çok 
yönlü kullanımıyla, her türlü açıyı yaka-
lamaya ve arkadan aydınlatmalı siste-
miyle düşük ışık koşullarında bile ışığın 
mükemmel yakalanmasını sağlıyor.

MOBİL FOTOĞRAFÇILIĞI İÇİN YENİ 
ÜRÜN: HUAWEI P30 LITE
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H uawei Destek Merkezi, müşteri 
memnuniyetinde örnek gösteri-

lecek verimlilik ile hizmet veriyor. Resmi 
tatiller dahil haftanın yedi günü saat 09:00 
ve 18:00 saatleri arasında çalışan destek 
merkezinin hizmet kapsamı, yalnızca tele-
fonla gelen talepler ile sınırlı değil. Sosyal 
medya ve diğer dijital kanallardaki tüketici 
sorunları için de destek alınabiliyor.
Sosyal medyada Huawei hesapları üze-
rinden 7/24 ulaşılabilen destek merkezi, 
yüzlerce nitelikli ve çözüm odaklı çalışanı 
sayesinde müşteri memnuniyetini yük-
sek tutarak, Türkiye’nin en iyi hizmet 
veren şirketleri arasında yerini aldı. 
ŞikayetVar A.C.E (Achievement in Custo-
mer Excellence) Awards 2019 Mükemmel 
Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü’nü 
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Gru-

bu’nun kazanmasında da çağrı merkezi 
çalışanlarının çok büyük payı var. 2017 
yılından beri her zaman en iyi ilk üç şirket 
arasında olan Huawei, 400 bin kullanıcının 
oyları ile bu yıl da başarısını sürdürdü.
Huawei Destek Merkezi’ne 444 79 88 
numaralı Huawei Destek Hattı’ndan 
veya https://consumer.huawei.com/
tr/contact-us/ adresinden form gön-
derilerek ulaşılabileceği gibi Huawei 
telefonlarda ön yüklü HiCare uygulaması 
içerisinden canlı destek alınabilir, destek 
hattı numarası aranabilir, telefonunuza 
dair ipuçları, servis merkezi adresleri ve 
bireysel sorun çözüm araçlarına ulaşıla-
bilir.  Bunun yanında https://consumer.
huawei.com/tr/support/ adresinden de 
bilgisayar üzerinden online canlı destek 
alabilmek mümkün. 
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SOSYAL MEDYADA HUAWEİ HESAPLARI ÜZERİNDEN 7/24 ULAŞILABİLEN 
DESTEK MERKEZİ, YÜZLERCE NİTELİKLİ VE ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞANI 

SAYESİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ YÜKSEK TUTARAK, TÜRKİYE’NİN EN İYİ 
HİZMET VEREN ŞİRKETLERİ ARASINDA YERİNİ ALDI.
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HUAWEI DESTEK 
MERKEZİ HER KANALDA 

MÜŞTERİNİN YANINDA

Huawei Destek Merkezi’ne 444 79 88 numaralı 
Huawei Destek Hattı’ndan veya https://
consumer.huawei.com/tr/contact-us/ 
adresinden form gönderilerek ulaşılabileceği 
gibi Huawei telefonlarda ön yüklü HiCare 
uygulaması içerisinden canlı destek alınabilir.
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