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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

HAVALARIN İYİCE ISINMASI VE 
OKULLARIN TATİL OLMASIYLA 
TATİLCİLER YOLLARA DÜŞTÜ. AMA 
NE VAR Kİ BUGÜNÜN DÜNYASINDA İYİ 
BİR TATİLDE DİNLENMENİN KEYFİNE 
VARIRKEN TEKNOLOJİYİ DE GÖZ ARDI 
ETMEMENİZ GEREKİYOR.

A kıllı cihazlar ve internet gündelik yaşantımızı o kadar 
değiştirdi ki artık hiçbirimiz “Her şeyi geride bırakıp, kafa 

dinlemeye gidiyorum.” diyemiyoruz. Çünkü o süre zarfında 
yüzlerce mail, onlarca bankacılık işlemi, binlerce sosyal medya 
gönderisi ve bir o kadar da WhatsApp iletisi geliyor. Tatilde 
online kalabilmek ve dijital hayattan kopmamak için en ufak 
seyahate giderken bile çantamızda ek aparatlara yer açıyoruz.

Bağlantı Noktası dergisi bu sayıda kapak haberinde 
tatilde yanınızda bulunması gereken teknolojik cihazları konu 
ediniyor. Araştırmalara göre tatilde en çok fotoğraf paylaşan 
ikinci milletiz ve tatil sırasında mobil cihazları tamamen 
kapatanların oranı ise sadece %11. Biz de derlememizde, 
seyahatlerinizde ve tatil için gittiğiniz her yerde yanınızda 
bulundurmanız gereken en önemli teknolojik ürünleri ele aldık. 
Tatilde dijitalden kopmak istemeyenleri haberimizi okumaya 
davet ediyoruz. 

Bağlantı Noktası, kapak haberi dışında; demiryolları, 
sağlık, teknoloji, otomotiv ve e-ticaret başlıklarıyla en yeni 
gelişmeleri okuyucuları ile paylaşıyor. 

Tatil döneminde yola çıkacak okuyucularımıza dikkatli 
olma noktasında hatırlatmada bulunarak, keyifli okumalar 
diliyoruz. 

Hoşçakalın... 

TEKNOLOJİ İLE İÇİÇE TATİL 

4  bağlantı noktası  TEMMUZ 2019



ARAŞTIRMA

30

HAVAYOLLARI

14

 İSTANBUL’UN 
YENİ SİMGESİ 

TÜRKİYE’DE 
ÇALIŞANLARIN ÜÇTE BİRİ

ESKİ İŞ YERLERİNİN 
DOSYALARINA 
ERİŞEBİLİYOR

RUH SAĞLIĞINIZ İÇİN 
TELEFONUNUZDAN 
BİR SÜRE UZAKLAŞIN

BAKAN TURHAN, KÜÇÜK ÇAMLICA 
KULESİ’NİN, TV VE RADYO KULESİ 
OLMAKTAN ÖTE İSTANBUL 
İÇİN SİMGE BİR YAPI NİTELİĞİ 
TAŞIYACAĞINI AÇIKLADI.  

İŞ YERLERİNDEKİ DİJİTAL 
DAĞINIKLIĞI DÜZELTMEK BAŞLIKLI 

ARAŞTIRMADA, TÜRKİYE’DE 
ÇALIŞANLARIN YAKLAŞIK ÜÇTE 

BİRİNİN (%30) BİR ÖNCEKİ İŞ 
YERİNİN DOSYA VE BELGELERİNE 

ERİŞEBİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.

SOSYAL MEDYADAKİ HER 
BİLDİRİMLE BİRLİKTE BEYİNDE 
BİR DOPAMİN SALGILANMASI 
ORTAYA ÇIKIYOR. DOPAMİN, 
BİZİM BEYNİMİZİN TEMEL 
NÖROTRANSMİTTERLERİNDEN 
BİRİ. AMA UYGUN ŞEKİLDE 
SALGILANMASINI 
SAĞLAYAMAZSAK, 
BAĞIMLILIKLARDAN DAVRANIŞ 
SORUNLARINA KADAR PEK 
ÇOK PROBLEMİ BERABERİNDE 
GETİREBİLİYOR.

YOĞUN İŞ TEMPOSUNUN ARDINDAN, HAVALARIN İYİCE 
ISINMASIYLA BİRLİKTE SİZ DE TATİL PLANI YAPIYORSANIZ, 
TATİLDE İŞİNİZE YARAYACAK TATİL-DOSTU TEKNOLOJİK 
AKSESUARLARA BAVULUNUZDA YER AÇMAYI UNUTMAYIN. 
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SOSYAL MEDYA

26
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SAĞLIK

34

TAM O ‘AN’ DOĞU EKSPRESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI ULUSLARARASI OLUYOR
BAKAN TURHAN, TAM O ‘AN’ ULUSAL DOĞU EKSPRESİ FOTOĞRAF YARIŞMASINI 
GELECEK YIL ULUSLARARASI DÜZEYE TAŞIYACAKLARI MÜJDESİNİ VERDİ. 

KLİMALARDA
“ŞOFÖR HASTALIĞI”  
RİSKİ!

E-TİCARET 
2019’DA DA REKORLARA 
DEVAM EDİYOR

YÜZ FELCİ RİSKİNİ ÖNLEMEK 
İÇİN ARAÇTA YOLCULUĞA 
BAŞLAMADAN 10 DAKİKA 
ÖNCE KLİMANIN AÇILIP YETERLİ 
SOĞUMANIN SAĞLANMASI 
GEREKİYOR.

2019’UN İLK ÇEYREĞİNDE 
İNTERNETTEN SATIN ALMALAR %42 
ARTARAK, 28 MİLYAR LİRADAN 40 
MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ. SEKTÖR HER 
YIL REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRARKEN, 
SON 5 YILDA ONLİNE ALIŞVERİŞ 
SİTELERİNİN SAYISININ BİN 263’TEN 
728’E GERİLEMESİ DİKKAT ÇEKİCİ.

İÇ
İN
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EK

İL
ER

HABER

18

36
ÇOCUĞUNUZ 
TATİLDE İNTERNET 
BAĞIMLISI OLMASIN
ÜÇ AYLIK UZUN YAZ TATİLİ 
SÜRESİNCE ÇOCUKLARI 
İNTERNET BAĞIMLILIĞINA 
İTMEMEK İÇİN EBEVEYNLERE 
ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR.  

YAŞAM

40
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YANDEX HARİTALAR, 
1 MİLYON KİLOMETRENİN 
ÜZERİNDE YOL 
UZUNLUĞUNA ULAŞTI

Türkiye’nin en güncel haritalarına 
sahip olma hedefi ile yola çıkan 
Yandex Haritalar, 1 milyon kilomet-
renin üzerinde yol uzunluğuna 
ulaştı. Yandex, haritalarını geliştirir-
ken Map Editor servisi ile en büyük 
desteklerden birini de gönüllü kulla-
nıcılarından alıyor. Birinci yaşını kut-
layan Yandex Map Editor servisini 
kullanan 6 bine yakın gönüllü kulla-
nıcı harita üzerinde yaklaşık 230 
bin düzenleme yaptı.

2019’UN EN ÇOK İNDİRİLEN 
MOBİL UYGULAMALARI BELLİ OLDU

Ajans Press’in Sensortower verilerinden ve 
medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 
2019’un ilk çeyreğinde Appstore kullanıcılarının 
en çok indirdiği uygulama Tiktok olarak belirlen-
di. Tiktok’dan sonra en çok indirilen diğer uygu-
lamalar ise sırasıyla; YouTube, Instagram, 
WhatsApp ve Facebook Messenger olarak 
gözlemlendi. Appstore’un en büyük rakibi And-
roid Google Play’de ise en çok tercih edilen 
uygulama WhatsApp olarak tespit edildi. Burada 
da Whatsapp’tan sonra Facebook Messenger, 
TikTok, Facebook ve Instagram olarak belirlendi. 

H
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DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI İNTERNET KULLANIYOR

Geçtiğimiz yıl internet kullanımı %6 artarken 3.8 milyar insana ulaştığı görüldü. Böylelikle 
internet kullanımının dünya nüfusunun yarısından fazlasını kapsadığı anlaşıldı. BOND İnternet 
Trendleri Raporu ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, internet kullanıcı sayısının 
2018 yılında %6 artarak 3,8 milyara ulaştığı görüldü. Böylelikle internet kullanıcıların dünya 
nüfusunun %50’sinden fazlasını oluşturduğu saptandı. İnternet kullanıcı sayısının en fazla 
olduğu ülkeler ise %21 pay ile Çin, %12 pay ile Hindistan ve %8 pay ile de ABD olarak belirlendi. 
Türkiye de internet kullanım oranıyla bu listenin 15. sırasında yer aldı.

TEKNOSA DÜNYANIN EN BÜYÜK 
ELEKTRONİK SATIN ALMA GRUBUNU 
İSTANBUL’DA AĞIRLADI

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2012 
yılından beri üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar 
avroluk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik 
satın alma grubu olan Euronics’in üye ve iş 
ortaklarını İstanbul’da buluşturdu. Teknosa 
Genel Müdürü Bülent Gürcan’ın ev sahipliğinde 
yapılan Euronics’in yıllık toplantısında 
Almanya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 
Fransa’dan Rusya’ya 35 ülkeden 180 elektronik 
perakende lideri, elektronik sektöründeki tüm 
paydaşlar için gelecek vizyonunu masaya yatır-
dı. Toplantıda yapılan seçim sonucunda da Tek-
nosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, ikinci kez 
Euronics yönetim kuruluna girdi.
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BİLİM İNSANLARI, İLK KEZ YAPAY ZEKA KULLANARAK GRİP AŞISI GELİŞTİRDİ

Avustralya’da bilim insanları, ABD’nin desteği ile ilk kez yapay zeka kullanarak bir grip aşısı geliştirdi. 
Doç. Dr. Nikolay Petrovsky, bu aşının öncekilerden daha güçlü olduğunu söyledi. “Daha iyi grip aşı-
larına ihtiyacımız vardı.” diyen Petrovsky, aşıyı geliştiren yapay zekayı şöyle anlattı: “Aşıyı geliştiren 
yazılımın adı Sam. Sam’in bilgi edinme ve bunlardan yeni fikirler üretme gibi teorik yetenekleri var. 
Tabii ki başta onu eğitmemiz gerekiyor. İşe yaradığını bildiğimiz ilaçları örnek olarak tanıttık. İşe 
yaramadığını bildiğimiz ilaçları ise başarısız örnekler olarak tanıttık. Bütün bunları Sam’e gösterdik 
ve Sam de kendi önerisiyle bize geldi. Öneriyi inceledik, test ettik ve işe yaradığını gördük.”

“HAVADAN” 
ŞARJ DÖNEMİ BAŞLIYOR!

ABD merkezli bir şirket, kablosuz şarjı daha ileri 
bir boyuta taşıyarak ‘havadan’ şarj teknolojisini 
geliştirdi. ABD Federal Haberleşme Komisyonu 
(FCC) tarafından onay verilen yeni şarj teknolojisi, 
kablosuz şarj formatından farklı olarak herhangi 
bir pede veya aksesuara ihtiyaç duyulmaksızın 
cihazın olduğu yerde şarj olabilmesine imkan 
sağlıyor. Fiziksel ped yerine radyo dalgalarından 
enerjisini alan yeni batarya teknolojisi, ‘havadan’ 
şarjı mümkün kılıyor. Wi-Fi ağları tarafından kul-
lanılan 2.4 GHz radyo frekansları yoluyla güç sağ-
layan yeni şarj teknolojisi ile telefonlar başta 
olmak üzere pek çok elektronik cihaz herhangi 
bir şarj noktasına temas etmeden, hatta kullanı-
cının cebindeyken bile şarj olabiliyor.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYLE 
GELİŞTİRİLEN 5G ÜRÜNLERİ TANITILDI

TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile “Yerli” ve “Milli” 
imkanlarla Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 
(HTK) firmaları tarafından geliştirilen Uçtan Uca 
Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nde 
(UUYM5G) şekillenmeye başlayan yeni ürünlerin 
tanıtımı yapıldı. Programda, 5G haberleşme ileti-
mini sağlayacak “5G Anahtarlayıcılar” ve ürünlerin 
yönetimi ile izlenmesini sağlayacak “5G Element 
Yönetim Sistemi”nin yeni versiyonları da tanıtıldı. 
Dünyada 5G teknolojileri ile ilgili yerli ve milli tekno-
lojiler geliştirerek, devrim niteliğindeki yenilikler 
getirecek bu teknolojide liderlik yarışına giren her 
ülke gibi Türkiye de inisiyatif alabilen vizyoner 
yönetici ve firmaları ile “üretici ve geliştirici ülke” 
konumuna ulaşmak adına önemli adımlar atıyor.
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BİTCOIN 176 ÜLKEDEN FAZLA 
ELEKTRİK TÜKETİYOR

Amerikan Merkezî İstihbarat 
Teşkilatı’nın (CIA) sitesinde ülkelerin 
2016 yılında tükettiği elektrik mik-
tarları listesinden ve Cambridge 
Üniversitesi tarafından yayımlanan 
Bitcoin Elektrik Tüketimi İndex’inden 
elde edilen verilere göre Bitcoin, 
aralarında İsviçre, Yunanistan ve 
Portekiz’in de bulunduğu 176 ülke-
den daha fazla elektrik tüketiyor. 
Türkiye ise Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın verilerine göre 2018’de 
292 terawatt elektrik tüketti. Bu da 
Bitcoin’in Türkiye’nin elektrik tüketi-
minin yaklaşık 5’te 1’i kadar elektrik 
tükettiği anlamına geliyor.
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PROJENİN TEKNİK BİLGİLERİ

Deniz Seviyesi Yüks. : 218,00 m

Betonarme Yapısal Yüks. : 221,50 m(18m+203,50m)

Çelik Anten Yüksekliği : 165,50 m+2,5 m (Gömülü) = 168 m

Toplam Yapısal Yüks. : 387,00 m(18m Z.Altı+369m Z. Üstü) 

           (Deniz Sev. 587m)

Kuledeki Kat Sayısı : 49 (45+4)

Proje Alanı  : 10.000 m²+20.150 m² = 30.150 m²

Restoran Katı-1   : 39. kat 175.50 m (Deniz Sev. 393.5m)

Restoran Katı-2   : 40. kat 180.00 m (Deniz Sev. 398.0 m)

Seyir Katı Kat-1   : 33. kat 148.50 m (Deniz Sev. 366.5 m)

Seyir Katı Kat-2        : 34. kat 153.00 m (Deniz Sev. 371.0 m)

H
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R
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R

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL

BAKAN TURHAN, KÜÇÜK ÇAMLICA 
KULESİ’NİN, TV VE RADYO KULESİ 

OLMAKTAN ÖTE İSTANBUL İÇİN SİMGE BİR 
YAPI NİTELİĞİ TAŞIYACAĞINI AÇIKLADI.  

U laştırma ve Altyapı Bakanı M. 
Cahit Turhan, yapımı devam 

eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi 
şantiyesinde incelemelerde bulun-
du. Bakan Turhan, Küçük Çamlıca 
TV-Radyo Kulesi’ne ilişkin yaptığı 
açıklamada, radyo ve televizyonun, 
insanların en popüler ve yaygın ile-
tişim, bilgilenme ve eğlenme aracı 
olduğuna değinerek, radyo televiz-

yon yayıncılığı için önemli bir atılım 
olan Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde 
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Çamlıca Kulesi’nin büyük 
öneme sahip bir proje olduğunun altı-
nı çizen Turhan, Kule’nin 369 metre 
yapısal yüksekliği ile fonksiyon açı-
sından yeni bir TV ve radyo kulesi 
olmaktan öte İstanbul için de simge 
bir yapı niteliği taşıyacağını belirtti. 

2020’DE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ETAP 
ETAP KALKACAK

Çamlıca TV Kulesi’yle öncelikle radyo veri-
cileri olmak üzere zaman içinde televizyon 
vericilerinin de tek bir kule üzerinde topla-
nacağını hatırlatan Turhan, projenin öncelikli 
olarak radyo televizyon yayıncılığı için gerekli 
olan antenlerin İstanbul’un siluetini kirlet-
mesinin önüne geçmesi bakımından önemli 
olduğunu belirterek, “Ülkemizde öteden beri 

süregelen yayıncılık alanında her televizyon 
veya radyo kuruluşu kendine ait ayrı bir verici 
kulesi kurmuş ve Çamlıca tepesi metal bir 
ormana dönmüş durumda. Bu vericiler son 
derece çirkin bir görüntü oluşturuyor.” dedi. 
Turhan, Kule’nin yapımında şu ana kadar 
%85’lik bir ilerleme sağladıklarını vurgula-
yarak, “Hedefimiz bu yılsonunda Çamlıca 
Kulesi’nde test çalışmalarına başlamak. 2020 
yılının başından ilk çeyreğine kadar Çamlıca 
Tepesi’ndeki görüntü kirliliği oluşturan anten-
lerin önemli bir kısmı etap etap temizlene-
cektir.” ifadelerini kullandı. 

YILDA 4,5 MİLYON KİŞİYE HİZMET EDECEK

10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve deniz 
seviyesinden 578 metre yüksekte olan bu 
kule, İstanbul’un yeni turistik merkezlerinden 
biri haline de gelecek. Bu noktada da kule-
de kullanılacak panoramik asansörler, 180 
metre boyunca bir yanda tarihi yarımadaya, 
diğer yanda Karadeniz kıyılarına bakacak 
şekilde yerleştirilecek. Seyir katlarını ve res-
toranları da hizmete girdiğinde her yıl ortala-
ma 4,5 milyon kişiye hizmet verecek.” dedi. 
45 katın 30 katı, yani 202,50 metre ile 72,50 
metre kotları arasındaki 130 metrelik dış kat 
ve cephe imalatının tamamlandığını açıklayan 
Turhan, “Yakın zamanda da ağır imalatları 
bitirerek yayıncılık altyapısı çalışmalarına hız 
vereceğiz. Yayıncılık imalatları kapsamında da 
ilgili katlar olan 36, 37, 38, 42 ve 43. katlara 
birleştirici, verici soğutucu gibi ekipmanları 
temmuz ayı içerisinde yerleştirmeye başla-
yacağız.” şeklinde konuştu.  

“AŞK İLE KOŞAN YORULMAZ”

Turhan, Türkiye ve İstanbul’a yatırımlar 
yaparken sadece insanı düşündüklerini, 
bunun için de aşkla, şevkle çalıştıklarını ifade 
ederek, dünyanın en büyük projelerinden 
5’ini İstanbul için yaptıklarını, yeni projelerini 
de bir bir hizmete açtıklarını söyledi. Bakan 
Turhan, “Biz 16 yıldır gece gündüz demeden 
Türkiye’nin kalkınması, milletimizin refahı için 
gayret gösteriyoruz. Ülkemiz gelişsin, güç-
lensin, ulaşımda, tarımda, eğitimde, sağlıkta, 
ekonomide, turizmde hak ettiği konuma 
gelsin diye 2002 Kasım’ından beri aralıksız ter 
döküyoruz. Bugüne kadar asla çalışmaktan 
yorulmadık. Çünkü aşk ile koşan yorulmaz. 
Bu milletin kaynaklarını, bu milletin gücüyle, 
desteğiyle ülkemize, milletimize hizmet 
etmeye gayret ettik. Her şeyimizin yerli ve 
milli olması için çalışıyoruz.” dedi.

 İSTANBUL’UN 
YENİ SİMGESİ 

PROJENİN ÖNEMİ

  TV kulesi olmaktan öte her 
iki korulukta da dağınık olarak 
yerleşmiş onlarca kuleyi tek yapıda 
toplayan simge bir yapı niteliğindedir.

  Kule, rüzgâr yönleri ve manzara 
açıları doğrultusunda batı ile 45 
derece açı yapacak şekilde almıştır. 

  Panoramik asansörler 180 metre 
boyunca bir yanda tarihi yarımadaya 
diğer yanda Karadeniz kıyılarına 
bakacaktır. 

  Çamlıca tepelerinde dağınık halde 
bulunan antenlerin önemli bölümü, 
Küçük Çamlıca TV- Radyo Kulesine 
taşınacak, böylece görüntü kirliliğine 
neden olan birçok anten ortadan 
kaldırılarak İstanbul siluetine katkı 
sağlanacaktır.

  Seyir katları ve restoranlar ile yılda 
yaklaşık 4,5 milyon kişinin ziyaret 
edeceği öngörülen bir yapı inşa 
edilmiş olacaktır.
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U laştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan, yaptığı açıklama-

da özellikle iş insanlarının, sanatçıla-
rın ve demiryolu sevdalılarının efsane 
treni Ankara Ekspresi’nin Ankara-Hal-
kalı-Ankara arasında 5 Temmuz’dan 
itibaren seferlerine başladığını bildir-
di. Bakan Turhan, trenin 4 pulman, 4 
yataklı ve 1 yemekli vagondan oluş-
tuğunu belirterek, trenin 230 pulman, 
80 yataklı yolcu kapasitesine sahip 
bulunduğunu dile getirdi. Talebin yoğun 
olması halinde trenin kapasitesinin 
yataklı vagon ilavesiyle artırılabilece-

ğini anlatan Turhan, “Ekspres, Ankara 
ve Halkalı’dan her gün saat 22.00’de 
hareket edecek. Sincan, Polatlı, Eski-
şehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, 
Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeş-
me, Bakırköy’de duruşu olan trenin 
seyahat süresi, Ankara-Halkalı arasın-
da 8 saat 44 dakika, Halkalı-Ankara 
arasında 9 saat olacak.” dedi. 

SEYAHATİ KEYFE DÖNÜŞTÜRÜYOR
Bakan Turhan, Ankara-Haydarpa-
şa-Ankara arasında her gün karşılıklı 
olarak işletilecek, tamamı yataklı ve 

yemekli vagonlardan oluşan Ankara 
Ekspresi’nin 1 Şubat 2012’de Gebze-
Köseköy yüksek hızlı demir yolu hattı 
inşa çalışmaları nedeniyle seferden 
kaldırıldığını anımsattı. Bakan Turhan, 
şunları kaydetti: “TCDD Taşımacılık AŞ 
tarafından işletilen yüksek hızlı tren-
lerin yanı sıra özellikle gezginlerin ve 
demiryolu sevdalılarının gözdesi Doğu 
Ekspresi, Turistik Doğu Ekspresi, Van-
gölü Ekspresi, İzmir Mavi Treni, Sofya 
Treni gibi seyahati keyfe dönüştüren 
trenlere yeni rotalar eklenmesine de 
devam edilecek.”

BAKAN TURHAN, DEMİRYOLU SEVDALILARININ EFSANE 
TRENİ ANKARA EKSPRESİ’NİN TEMMUZ İTİBARİYLE 

SEFERLERİNE BAŞLADIĞINI KAYDETTİ. 

EFSANE 
EKSPRES 

SEFERLERİNE 
YENİDEN BAŞLADI
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kom Tam O ‘An’ 2. Ulusal Doğu Eks-
presi Fotoğraf Yarışması, büyük bir başarı 
yakalayarak, üçüncü yılına ‘uluslararası’ titri 
ile girecek. Yarışmanın uluslararası arenaya 
taşınacağı müjdesini Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan verdi. 
Türk Telekom Tam O ‘An’ 2. Ulusal Doğu 
Ekspresi Fotoğraf Yarışması’nın ödül 
töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Bakan Yardım-
cıları Selim Dursun, Enver İskurt, TCDD 
Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan, 
TCDD Genel Müdür Vekili İsmail Çağlar, 
Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı 
Şükrü Kutlu, Bakanlık çalışanları katıldı. 
Bakan Turhan törende yaptığı konuş-
mada, her insanın nasıl bir hikayesi 
varsa her yolun ve her fotoğrafın da bir 
hikayesinin bulunduğunu söyledi.
Her insanın kendi hikayesini yazdığını, 
her yolun akıp giden zamana tanıklık 
ettiğini ve her fotoğrafın anı kaydetti-
ğini belirten Turhan, bugünün dünya-
sında insanın yolsuz, yolun seyyahsız 
ve seyahatin de fotoğrafsız olmadığını 
dile getirdi. Turhan, Türkiye’deki fotoğ-
raf tutkunlarının şanslı olduğuna işaret 
ederek, “Şanslısınız çünkü Anadolu gibi 
dünyanın doğa ve tarih kokan cennet 
diyarında, trenle yani Doğu Ekspresi ile 
seyahat edebiliyorsunuz. Tabii durum 
böyle olunca da ortaya ‘düşler alemin-
den kesitler’ diyebileceğimiz muhteşem 
güzellikteki bu fotoğraflar çıkıyor. Eli-
nize, emeğinize, gözünüze, yüreğinize 
sağlık.” diye konuştu.
“Ruhunuz yoksa atınız koşmaz.” sözü-
nü anımsatan Turhan, trenlerin, milletin 
kadim geçmişinden aldığı ruhla 163 yıl-
dır yollarda koştuğunu, yolcu, yük, umut  
ve İstiklal Harbi günlerinde olduğu gibi 
askere mühimmat taşıdığını anlat-
tı. Trenlerin, Anadolu’nun güzelliklerini 
dünyayla buluşturduğunu ifade eden 
Turhan, şöyle konuştu: “Millet olarak çok 
ulvi ve güçlü bir ruha sahibiz. Tüm dünya 
demiryollarını uzattıkça uzatırken, biz 
1950’den sonra yılda ortalama 18 kilo-
metre demiryolu yapmışız. Hükümet-
lerimiz döneminde, yılda ortalama 135 
kilometre demiryolu yapmaya başladık. 
İlk günden bugüne çivi dahi çakılmayan 
rayları elden geçirdik, tüm hatlarımı-
zı modernize ettik. Hepimizin yüzlerini 
güldüren YHT’leri, Marmaray’ı yaptık. 

Sonunda insanımız yeniden demir-
yolu ile tanıştı, treni hatırladı, konforlu, 
güvenli, rahat ulaşıma kavuştu.”

“DEMİRYOLU FOTOĞRAFÇILIĞININ GELİŞ-
MESİNİ İSTİYORUZ”

Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de 
demiryolu fotoğrafçılığının gelişmesi-
ni istediklerini vurgulayan Turhan, “Bu 
amaçla da ne gerekiyorsa yapmak 
niyetindeyiz. Sizleri demiryollarımı-
zın ve ülkemizin gönüllü reklam elçi-
leri olarak görüyoruz. Yaşadığımız anı 
geleceğe taşıyan, onu ölümsüzleştiren 
bir kare fotoğraf, bazen binlerce sayfa 
yazının anlatamadığını dillendirir. ‘Tam O 
An’ Fotoğraf Yarışması ve Sergisi de işte 
bu misyonunu başarıyla sürdürüyor.” 
ifadelerini kullandı.

YARIŞMA ULUSLARARASINA AÇILIYOR

Turhan, yarışmayı gelecek yıl uluslararası 
düzeye taşıyacaklarını ve kapsamını da 
genişleteceklerini belirterek, organizas-
yona Van Gölü ve Güney Kurtalan Eks-
preslerini de dahil edeceklerini ifade etti. 
Gelecek yıl Türkiye’ye gelip bu hatlarda 
fotoğrafları çekerek yarışmaya katılacak 
kişilerin, dünyada bu güzergahların tanın-
masına katkı sağlayacaklarını vurgulayan 
Turhan, şunları kaydetti:

“Ülkemizin güzellikleri ortada. Bizler de bu 
güzelliklere güzellik katmak için garları-
mızı yaparken tarihimizi ve bugünümüzü 
yansıtmasına özen gösteriyoruz. Ankara 
Garı bunun en güzel örneği. Bir taraf-
ta tarih, bir tarafta günümüz mimarisi. 
Ayrıca garlarımızın yanında hatlarımızın 
geçtiği alanların ağaçlandırılmasına da 
özel önem veriyoruz. Ülkemiz, bir deklan-
şöre basmakla sanat harikaları verecek 
güzellikte. Ödül alan tüm fotoğrafçılarımızı 
kutluyorum. Kuşkusuz bu yarışma, tren 
yolculuğuna, turistik tren seferlerimize 
rağbete pozitif etki edecek.”

Konuşmaların ardından dereceye giren-
lere ödülleri takdim edildi. Bakan Turhan, 
1.’lik ödülü kazanan Bedriye Budak’a 10 
bin TL’lik ödül ile başarı belgesini takdim 
etti. 2.’lik ödülü alan İsmet Soner Yılmazer 
ile 3.’lük ödülü alan Ahmet Harmancı’ya 
da ödülleri takdim edildi. 

Bakan Turhan, daha sonra sergi alanının 
açılışını yaparak, dereceye girenlerin de 
aralarında olduğu fotoğrafları inceledi. 

BAKAN TURHAN, TAM O ‘AN’ ULUSAL DOĞU EKSPRESİ 
FOTOĞRAF YARIŞMASINI GELECEK YIL ULUSLARARASI 

DÜZEYE TAŞIYACAKLARI MÜJDESİNİ VERDİ. 

TAM O ‘AN’ 
DOĞU EKSPRESİ 

FOTOĞRAF YARIŞMASI 
ULUSLARARASI OLUYOR
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HABER: AHMET SELİM KUVEL



MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

U çsuz bucaksız koylarda şehir hayatının tüm stresini 
atmayı planlıyor olsanız da sosyal medya iletişimi, onli-

ne alışveriş ya da bankacılık işlemlerinin tüm hızıyla devam 
etmesine engel olmak mümkün değil. Yapılan araştırmaların 
sonuçlarına göre Türklerin tatilde en çok fotoğraf paylaşan 
ikinci millet olması ve tatil sırasında mobil cihazları tamamen 
kapatanların oranının sadece yüzde 11 olması akıllı teknoloji-
lerin hayatın her alanında yaygınlaştığının göstergesi. 
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YOĞUN İŞ TEMPOSUNUN ARDINDAN, 
HAVALARIN İYİCE ISINMASIYLA BİRLİKTE 
SİZ DE TATİL PLANI YAPIYORSANIZ, 
TATİLDE İŞİNİZE YARAYACAK TATİL-
-DOSTU TEKNOLOJİK AKSESUARLARA 
BAVULUNUZDA YER AÇMAYI UNUTMAYIN. 
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TATİLİN OLMAZSA OLMAZI 

10 TEKNOLOJİK 
AKSESUAR



Bu derlememizde, seyahatlerinizde 
ve tatil için gittiğiniz her yerde yanı-
nızda bulundurmanız gereken en 
önemli teknolojik ürünleri ele aldık.
İşte tatilde yanınızda olması gereken 
10 teknolojik aksesuar:

TAŞINABİLİR POWERBANK

Teknolojinin ulaştığı noktada pek 
çok işlemin mobil cihazlar üzerinden 
yapılması adaptör ve kablolara bağlı 
bir yaşantıyı doğurmuştu ki power-
banklar imdadımıza yetişti. Her türlü 
akıllı cep telefonunu, akıllı saat, adım 
sayar, diz üstü bilgisayar, tablet ile 
kameraları şarj edebilen cihazlar, 
taşınabilirliği ve ekonomik olmalarıyla 
oldukça kullanışlı. Powerbanklarda en 
önemli nokta batarya kapasitesi ve 
hızlı şarj teknolojisi. Bu noktada sıra-
dan powerbanklara göre 2 kat daha 
hızlı dolabilen, hızlı şarj ve Power Deli-
very protokolünü destekleyen Anker 
PowerCore Speed 20000 mAh PD 
Taşınabilir Şarj Cihazı, prizlerden uzak 
durmanızı sağlayacak powerbanklar 
arasında iyi bir alternatif gibi duruyor.

GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK 

Gürültü önleyici (noise-cancelling) 
kulaklıklar, gürültü kirliliği konusun-
da tüketicinin imdadına yetişirken, 
huzurlu ve keyifli bir seyahat deneyi-
mi yaşamak isteyenlerin de öncelikle 
tercih ettiği tatil dostu ürün oluyor. 
Akıllı yaşam teknolojilerinde öncü 
Anker’in SoundCore markasıyla kul-
lanıcılara sunduğu yeni nesil model-
ler, yenilikçi gürültü önleme tekno-
lojisini kolay erişilir hale getiriyor. 
Anker SoundCore Space NC, kablolu 
modda 50 saate, kablosuz modda ise 
20 saate kadar kullanım süresi sunu-
yor ve üst düzey kalitesiyle yüksek 
fiyatlı modellere meydan okuyor. 

ARAÇ İÇİ GÜVENLİK KAMERASI

Sosyal medyada paylaşılan yol 
hikâyelerinin kahramanı araç içi 
kameralar, yol güvenliği için de ihti-
yaç halini aldı. Uzun süren tatil yolcu-
luklarında güvenlik için araçlarda araç 
içi kamera bulundurmak şart hale 
geldi. Roav’ın DashCam C1 model 
araç kamerası; NightHawk Vision 
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K teknolojisi, dâhili wi-fi, özel uygula-

ması ile gece net 1080p kayıt olanağı 
sunuyor. Eşzamanlı olarak 4 şeritli 
trafiği kaydedebilen cihaz, araç kapalı 
haldeyken de aniden sarsıldığında 
şok sensörü sayesinde otomatik 
olarak kayıt yapmaya başlıyor.

ARAÇ ŞARJI VE ARAÇ BULUCU

Tatilde yabancısı olduğunuz bir yerde 
aracın yerini bulamamanız tatil key-
finize gölge düşürebilir. Oysa Anker 
Roav Smartcharge F2 Akıllı Araç Bulu-
cu sahibiyseniz akıllı telefonunuzda 
bulunan uygulama üzerinden aracını-
zın nerede olduğunu anında öğrenebi-
lirsiniz. Üstelik telefonunuzdaki şarkı-
ları bluetooth ile aracın ses sistemine 
yönlendirerek kesintisiz müzik keyfi 
yaşayabilir; eller serbest modu özelli-
ğiyle direksiyonu bırakmadan güvenli 
bir şekilde telefon görüşmesi yapabilir 
ve cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
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Gündelik hayatta pek çok işlemin mobil cihazlar üzerinden 
yapılması adaptör ve kablolara bağlı bir yaşantıyı doğurmuştu 

ki powerbanklar imdadımıza yetişti. Aralıksız mobilite sunan 
bu cihazlar tatilde en az güneş kremi kadar hayat kurtarıyor.

Doğayı keşfe çıktığınızda 
müzik keyfini de kesintiye 

uğratmamak için tatile 
çıkmadan önce seyahat 

çantanıza Bluetooth kulaklık 
koymayı unutmamalısınız.
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AKILLI TAŞINABİLİR PROJEKSİYON CİHAZI

Tatilde kültür sanat etkinliklerine vakit 
ayırmak, listenizde bulunan filmleri 
seyretmek her zaman mümkün olma-
yabiliyor. Sinema keyfini tatilde doya-
sıya yaşamak için Anker’in taşınabilir 
mini projeksiyonu Nebula Capsule’den 
yardım alabilirsiniz. Geleneksel projek-
siyon makinelerinin özelliklerini yalnızca 
bir kola kutusu büyüklüğündeki gövde-
sinde toplamayı başaran portatif pro-
jeksiyon, akıllı telefon ve bilgisayarlara 
kolayca bağlanıyor. Dünyanın en saygın 
tasarım ödüllerinden biri olan Red 
Dot Design Award sahibi olan portatif 
projeksiyon, tek şarjla 3,5 saat video 
oynatabiliyor; 8 GB dahili hafızasıyla 
yarı yolda bırakmıyor.

sıyla yağmurlara ve su sıçramalarına 
karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.

ARAÇ İÇİ ŞARJ CİHAZI

Şehirlerarası tatil yolcuğunda özel-
likle navigasyon uygulamasını kul-
lanıyor ya da online dijital müzik 
platformlarından müzik dinliyorsanız 

KABLOSUZ BLUETOOTH KULAKLIK

Doğayı keşfe çıktığınızda müzik 
keyfini de kesintiye uğratmamak 
için tatile çıkmadan önce seyahat 
çantanıza bluetooth kulaklık koyma-
yı unutmamalısınız. İnsan kulağının 
işitme sınırının ötesinde sesteki 
ses yüksekliği işitme hasarına yol 
açabilir. Kablosuz kulaklıklar bu 
noktada büyük avantaj sunuyor. 
Kristal berraklığındaki ses kalitesi ve 
erişilebilir fiyat etiketiyle kullanıcı-
ların bir numaralı kablosuz kulaklık 
tercihi haline gelen Anker Soundcore 
Liberty Air ile kalabalık ortamlarda 
bile kristal berraklığında görüşmeler 
yapabilirsiniz. Bluetooth 5.0 bağlantı 
teknolojisiyle çalışan; 20 saat konuş-

mobil cihazların pil durumu sıkıntı 
yaratabilir. Bu gibi durumlarda araç 
şarj cihazı varsa telefonunuzun ve 
tabletinizin bataryası dert olmaktan 
çıkar. Anker PowerDrive+ 2 42W 
QuickCharge 3.0 Hızlı Araç Şarj Ciha-
zı, cihazlarınızı sıradan şarj cihazlarına 
göre 4 kata kadar hızlı şarj eder.

ma süresi, çift mikrofonu ve dokun-
matik kontrolleri özellikleri bulunan 
Liberty Air, IPX5 sertifikasıyla suya 
karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. 

TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

Tatil köyünde, sahilde ve benzer dış 
mekânlarda kullanabileceğiniz taşına-
bilir hoparlörler, müzik dinleme süre-
cinin kesintisiz devam etmesini müm-
kün kılıyor. Anker Soundcore Flare 
Bluetooth Hoparlör, kulaklarınızdan 
daha fazlası içindir. Müziğinizin ritmine 
ait çok renkli bir ışığa sahip taşınabilir 
hoparlör sayesinde müzik deneyimi-
nizi stratosferik yüksekliklere çeke-
bilirsiniz. Soundcore Flare Bluetooth 
Hoparlör, IPX7 Dayanıklılık sertifika-

USB DÖNÜŞTÜRÜCÜ KABLO

Hem USB bağlantısı sağlayarak 
görüntü aktarımı yapmak hem de 
cihazınızı şarj edebilmek kablo kar-
maşası olmadan da mümkün. Tatilde 
ölümsüzleştirdiğiniz anları başkası-
na aktarabilmek ve bunu yaparken 
şarj sorunu yaşamamak için USB-
C-Lightning kablosu edinmelisiniz. 
Anker’in USB-C-Lightining kablosu 
Apple 30W, 61W veya 87W USB-C 
güç adaptörüyle uyum sağlıyor ve 
iOS cihazlarda bulunan hızlı şarj olma 
özelliğinden faydalanarak 30 dakika 
içinde yüzde 50 şarj imkânı sunuyor.

AKILLI BASKÜL

Havuz, deniz, gezilecek yerler derken 
ara öğünleri unutabilir veya “denizde 
yüzmek acıktırır” efsanesi gerçeğe 
dönüşüp kilo alabilirsiniz. Sağlığınız 
için kontrolü elden bırakmamalısınız. 
Anker Eufy BodySense Akıllı Blueto-
oth Tartı, Baskül-Vücut Yağ Ölçer ile 
ölçümlerinizi takip ederek karşılaştı-
rabilir ve acil önlem alabilirsiniz.
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Tatil köyünde, sahilde ve 
benzer dış mekânlarda 

kullanabileceğiniz 
taşınabilir hoparlörler, 

müzik dinleme sürecinin 
kesintisiz devam etmesini 

mümkün kılıyor.

Gürültü önleyici kulaklıklar, huzurlu ve keyifli bir 
seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin öncelikle 

tercih ettiği tatil dostu ürün oluyor.
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Ö zellikle son yıllarda dijital 
teknolojinin ilerlemesi ile tele-

vizyondan radyoya, bilgisayardan 
navigasyona, alışverişten restoran 
seçimine kadar birçok şeyin cep 
telefonuna sığdırılması, hayatı çok 
kolaylaştırdı. Ancak bu kolaylığın 
bağımlılığa dönüşmesi, birey ve top-
lumlarda ruhsal ve bedensel sorun-
ları da beraberinde getiriyor. Sosyal 
medya ve dijital teknolojilerden uzak 
durulmasının önemini vurgulayan 
uzmanlar, sosyal medyanın aile ve 
arkadaşlık ilişkileri üzerinde oluştur-
duğu tehlikeye dikkat çekiyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahir Yeşildal, 
sosyal medya bağımlılığı ve dijital 
detoks hakkında önemli değerlen-

dirmelerde bulundu. Yeşildal, artık 
‘Sosyal Medya’ veya ‘Dijital Dünya 
Bağımlılığı’ şeklinde bir bağımlılık 
biçiminin var olduğunu belirterek, 
“İnsanlar sabah uyandıklarında ilk iş 
telefonlarına bakıyorlar. Uyumadan 
önce son yaptıkları şey, telefon-
larına bakmak, gece su içmek için 
uyandıklarında cep telefonlarına 
bakıyorlar. Tuvalete gittiklerinde, 
cep telefonları ile gidiyorlar. Alışve-
riş merkezleri, kafeler, yolda kırmızı 
ışıkta, trafikte bekleyenler, sürücü-
ler, yolda yürüyenler… Herkes hafif 
kambur halde önündeki ekrana 
bakarak yürüyor. Burada nasıl bir 
komplikasyondan söz ediyoruz? İki 
tip insan modeli, bu dönüşüm ile 
birlikte çok fazla arttı.” diyor.

SOSYAL MEDYADAKİ HER BİLDİRİMLE BİRLİKTE BEYİNDE 
BİR DOPAMİN SALGILANMASI ORTAYA ÇIKIYOR. DOPAMİN, 

BİZİM BEYNİMİZİN TEMEL NÖROTRANSMİTTERLERİNDEN BİRİ. 
AMA UYGUN ŞEKİLDE SALGILANMASINI SAĞLAYAMAZSAK, 
BAĞIMLILIKLARDAN DAVRANIŞ SORUNLARINA KADAR PEK 

ÇOK PROBLEMİ BERABERİNDE GETİREBİLİYOR.

RUH 
SAĞLIĞINIZ İÇİN 

TELEFONUNUZDAN 
BİR SÜRE UZAKLAŞIN
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“SOSYAL” MEDYA, “ASOSYAL” İNSAN 
YETİŞTİRİYOR

İsmi ‘sosyal medya’ olan uygula-
maların, asosyal insan yetiştirmeye 
başladığını kaydeden Uzm. Dr. Mahir 
Yeşildal, sözlerini şöyle sürdürüyor: 
“Kişinin aslında hiç arkadaşı, dostu 
yok. Birlikte dışarıda yemek yediği, 
beraber maça gittiği, konsere gitti-
ği kimse yok. Ama sosyal medyada 
‘arkadaşları var’. Bu bir asosyalleş-
meye neden oluyor. Çünkü insan iliş-
kisi, özellikle ayna nöronlar üzerinden 
gelişen ve gerçekleşen bir şeydir. 
İnsan evriminin temelinde de bu var-
dır. Bu böyle devam ederse, biz ayna 
nöronlarımızı kaybedip, geriye doğru 
bir evrimleşme sürecini başlatacağız 
gibi geliyor.”

NARSİST VE YALNIZ İNSANLAR 
ORTAYA ÇIKIYOR

“Bir diğer insan tipi de narsist insan 
tipi. Ne yapıyor bu kişiler? Bir defa 
aynı yerde 10-20 tane fotoğraf çekip, 
onlar içerisindeki en güzel fotoğrafı 
paylaşıyor. Akşamı bir kahvaltı ile 
geçiştirmiş olabilir; ama güzel bir 
yemek yiyorsa, onu mutlaka çekip 
sosyal medyada arkadaşlarıyla pay-
laşıyor. Normalde aslında evden 
çıkmıyor, herhangi bir yere gitmiyor; 
ama diyelim ki rast gele boğazdan 
geçerken bir selfie paylaşıyor. Böy-
lece sürekli bir beğenilme, like’lanma 
sayısını artırmaya çalışıyor ve hatta 
ilkel narsisizmi besleyen bir tablo; 
dolayısı ile narsist ve yapayalnız 
insanlar ortaya çıkıyor. Bir de bunları 
takip eden bir üçüncü grup var. Onlar 
da ‘bu arkadaşlar ne güzel yerlere 
gidiyorlar, ne güzel yemekler yiyor-
lar, ne güzel kız arkadaşları-erkek 
arkadaşları var, benim hiçbir şeyim 
yok’ deyip depresyona giren kişiler.”

“DİJİTAL TEKNOLOJİLERDEN UZAK 
DURMAYI BİLMEMİZ GEREKİYOR”

“Sosyal medya ve dijital teknolojiler-
den uzak durmayı becerebilmemiz 
gerekiyor.” diyen Psikiyatri Uzmanı 
Dr. Mahir Yeşildal, “Çünkü burada-
ki her bildirimle birlikte beyinde bir 
dopamin salgılanması ortaya çıkıyor. 
Dopamin, bizim beynimizin temel 

nörotransmitterlerinden biri. Ama 
uygun şekilde salgılanmasını sağla-
yamazsak, bağımlılıklardan davranış 
sorunlarına kadar pek çok problemi 
beraberinde getirebiliyor. Kişi bir 
fotoğraf paylaşıyor, aldığı her like ile 
bununla ilgili bildirimler de açıksa, o 
dopamin salgısını küçük küçük bes-
lemiş oluyor. Bu, bir yerden sonra 
haz eşiğini düşürüyor ve tıpkı alkol 
ya da uyuşturucu madde bağım-
lılığında olduğu gibi, bir bağımlılık 
döngüsü ortaya çıkıyor. Bu döngüyü, 
bir yerden kırmamız gerekiyor. Sos-
yal medya, alkol ya da uyuşturucu 
maddeler gibi bir bağımlılık nesnesi 
değildir; ancak bu potansiyeli içinde 
barındırmaktadır. Dolayısı ile düzgün 
kullanmamız gerekiyor.” uyarısında 
bulunuyor.

DOĞRU KULLANIM NASIL OLMALI?

Yeşildal, sosyal medya ve teknoloji 
detoksu için şu önerilerde bulunuyor: 
“Herkes çalar saat alsın ve çalar saat-
lerini kurup, onunla uyanmayı öğren-
sinler. Çalar saatle uyanmayı öğren-
memiz ve bizim birkaç adım geriye 
gitmemiz gerekiyor. Kişi çok acil bir 
iş yapmıyorsa, o durumlar haricinde 
cep telefonu mutlaka yatak odasının 
dışında olmalı. Çünkü uyumadan önce 
mavi ışığa maruz kalmak da melato-
nin salgısını baskılayıp, uyku kalitesini 
çok ciddi anlamda bozuyor. Saate 
ekrandan değil, kol saatinden bakma 
alışkanlığımızı geri kazanmamız gere-
kiyor. Neden? Çünkü saate bakmak 
için telefonu elimize aldığımızda, 
orada sosyal medya bildirimlerini 
görüp, hemen sosyal medyayı açıyo-
ruz. Buna engel olmak adına kol saati 
alınmasını öneriyorum. Tuvalete cep 
telefonu ile gitme alışkanlığından vaz-
geçmek gerekiyor. Hem hijyenik değil, 
hem de orası dizi izleme yeri değil. 
Tuvalete cep telefonunu götürmemek 
gerekiyor. Eve gelindiği zaman, 7’den 
70’e herkesin cep telefonlarının bütün 
bildirimleri kapatılmış şekilde ortak 
yerde durmasını öneriyorum. Ortak 
alanda telefonların bir arada olması 
çok önemli. Neden önemli? Bugün 
boşanmaların önemli sebeplerinden 
biri sosyal medya uygulamaları. Ayın 

nızın kapalı olmasının size ve günlük 
yaşantınıza çok büyük katkıları ola-
cağını düşünüyorum.” diyor. 

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÇİZGİ FİLM 
AÇMASI; ZEKİ DEĞİL, İHMAL EDİLDİ-
ĞİNİN GÖSTERGESİ

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahir Yeşildal, 
bir öğrencinin akademik başarı-
sını etkileyen en önemli faktörün, 
eskiden arkadaş çevresiyken, şimdi 
sosyal medyada geçirdiği vakit 
olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle 
tamamlıyor: “2-3 yaşındaki bir 
çocuğun teknoloji ile çok haşır neşir 
olması, kendi istediği çizgi filmi açıp 
izlemesi, o çocuğun zeki olduğunu 
göstermez. Bilakis, o çocuğun ilgisiz 
kaldığını, ihmal edildiğini gösterir ve 
çocukken ihmal edilen çocukların 
büyüdükleri zaman pek çok psiki-
yatrik problemle karşı karşıya kal-
dıklarını biliyoruz.”

ya da haftanın belli günlerinde bütün 
sosyal medya uygulamalarınızı kapat-
manızı, hatta mümkünse, cep telefo-
nunuzu kapatmanızı öneriyorum.” 

SOSYAL MEDYADAN UZAKLAŞTIKÇA, 
SEVDİKLERİNİZE YAKLAŞACAKSINIZ

Bu maddeleri uygulayarak bir bağım-
lılığın önüne geçileceğini vurgulayan 
Uzm. Dr. Mahir Yeşildal, “Evde oturu-
yorsunuz, cep telefonunuz masada 
ne yapacaksınız? Eşinize, çocuğunu-
za gününün nasıl geçtiğini soracaksı-
nız. Dolayısı ile bu aile içi ilişkileri artı-
racak. Ya da arkadaşınızla oturuyor-
sunuz, cep telefonları masada, eliniz-
de değil. Onunla sohbet edeceksiniz. 
Beyin 3 hafta ile 6 ay arasındaki bir 
sürede bazı şeylere alışıyor. 21 gün-
lük sosyal medya detoksu yapmak 
çok pratik olmayabilir; ama pazar 
günleri, cumartesi akşamdan kapatıp 
pazartesi sabahına kadar telefonları-

“2-3 yaşındaki bir çocuğun teknoloji ile çok haşır neşir 
olması, kendi istediği çizgi filmi açıp izlemesi, o çocuğun 

zeki olduğunu göstermez. Bilakis, o çocuğun ilgisiz kaldığını, 
ihmal edildiğini gösterir.”
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İ şle ilgili dosyalara izinsiz erişim 
riski bazen hiç beklenmedik bir 

yerden gelebiliyor. Şirkette artık 
çalışmayan fakat kurumsal e-posta 
servisinden, mesajlaşma uygula-
masından veya Google belgelerin-
den çıkarılmayan çalışanlar da risk 
oluşturabiliyor.

Mevcut ve eski çalışanlarının hareket-
lerini kısıtlamayan şirketler veri kaybı 
riskiyle karşı karşıya. Kaspersky tarafın-
dan yapılan “İş yerlerindeki dijital dağı-
nıklığı düzeltmek” başlıklı araştırmada, 
Türkiye’de çalışanların yaklaşık üçte 
birinin (%30) bir önceki iş yerinin dosya 
ve belgelerine erişebildiği ortaya çıktı. Bu 

durum şirketlerin veri bütünlüğünü ve 
çalışmalarını tehlikeye atıyor. Eski çalı-
şanlar bu veriyi yeni iş yerlerinde kendi 
amaçları için kullanabiliyor, yanlışlıkla 
silebiliyor veya verilere hasar verebiliyor-
lar. Sonuç olarak, daha faydalı işler için 
harcanabilecek olan zaman ve çaba veri 
kurtarmaya ayrılmak zorunda kalıyor.

İŞ YERLERİNDEKİ DİJİTAL DAĞINIKLIĞI DÜZELTMEK BAŞLIKLI ARAŞTIRMADA, 
TÜRKİYE’DE ÇALIŞANLARIN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİNİN (%30) BİR ÖNCEKİ İŞ YERİNİN 

DOSYA VE BELGELERİNE ERİŞEBİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI.
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TÜRKİYE’DE ÇALIŞANLARIN
ÜÇTE BİRİ ESKİ İŞ YERLERİNİN 

DOSYALARINA ERİŞEBİLİYOR
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Günümüzde tüm şirketler ortak çalış-
ma uygulamaları, çevrim içi belgeler ve 
dosya paylaşım hizmetleri kullanmaları 
sonucunda ortaya çıkan dijital dosya 
kalabalığı içinde boğuluyor. Hangi veri-
nin nerede saklandığını, kimlerin nele-
re, nasıl ve ne zaman eriştiğini takip 
etmek çok zor. Ancak bu “dijital dağı-
nıklık” yalnızca bir organizasyon sorunu 
olmanın ötesinde etkilere sahip. Çevrim 
içi verilerin kontrolünü kaybetmek şir-
ketler için dezavantaj ve hatta tehdit 
haline gelebiliyor. 
İşle ilgili dosyalara izinsiz erişim riski 
bazen hiç beklenmedik bir yerden 
gelebiliyor. Şirkette artık çalışmayan 
fakat kurumsal e-posta servisinden, 
mesajlaşma uygulamasından veya 
Google belgelerinden çıkarılmayan 
çalışanlar da risk oluşturabiliyor. Fikri 
mülkiyet, ticari sırlar ve gizli veya 
korunan veriler gibi açığa çıktığında 
siber suçlular veya rakipler tarafından 
kullanılabilecek dosyalar söz konusu 
olduğunda durum daha da ciddi bir hal 
alıyor. Kaspersky’nin düzenlediği anke-
te Türkiye’den katılanların %83’ü çeşitli 
hassas veriler içeren belgelerle çalıştı-
ğını söylüyor.

BİLGİSAYARLAR HEM İŞ HEM DE 
KİŞİSEL İHTİYAÇLAR İÇİN KULLANI-
LIYOR

Araştırma ayrıca, dijital veri karmaşası 
nedeniyle çalışanların aradıkları belgeyi 
veya veriyi bulmasının zaman aldığını 
ortaya koyuyor. Türkiye’deki ofis çalı-
şanlarının %60’ı iş yerinde bir belge 
veya dosya bulmanın zor olduğunu 
dile getiriyor. %52 oranında bir kesim 
ise aynı cihazı hem iş hem de kendi 
kişisel ihtiyaçları için kullanıyor. Bu da 
bilgilerin farklı cihazlarda kopyalanması 
veya eskimesi nedeniyle karışıklığa ve 
işlerde hatalara yol açabiliyor. Dışarıdan 
kişiler ve hatta rakipler de dijital dağı-
nıklıktan yararlanıp veri sızdırabilme 
imkanına sahip. Bunun sonucunda giz-
lilik sözleşmelerinin veya veri koruma 
yasalarının ihlali gibi nedenlerle ceza 
alma veya müşterilerin açtığı davalarla 
karşı karşıya kalma riski doğuyor.

PAROLALAR PAYLAŞILIYOR

Türkiye’de çalışanların yaklaşık üçte 

biri (%31) iş yerindeki cihazlarda kul-
landıkları kullanıcı adı ve parolalarını iş 
arkadaşlarıyla paylaştığını kabul ediyor. 
Bu da iş dosyalarına doğru erişim konu-
sunda yaşanan sorunların ne ölçekte 
olduğunu gösteriyor. Açık alanlar ve 
ortak çalışma yöntemlerinin kullanıl-
dığı modern ofis kültüründe insanlar, 
iş arkadaşlarıyla aralarındaki sınırları 
kaldırıp kalemden masaya, fikirlerden 
işlere ve hatta cihazlara kadar her şeyi 
paylaşmaya daha yatkın hale geliyor. 
Yetersiz parola alışkanlıkları ve hassas 
kurumsal veriler için denetimsiz bir 
ortam oluşması doğrudan bir veri sızın-
tısına yol açmayacak şekilde zararsız 
görülebilir. Ancak riskler konusunda 
çalışanların daha iyi eğitilmesi gereklidir. 
Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdü-
rü Sergey Martsynkyan konu ile ilgili şu 
değerlendirmeyi yapıyor: “Dağınık halde 
duran dijital dosyalar ve verilere kontrol-
süz erişim zaman zaman sızıntılara ve 
siber vakalara yol açabiliyor. Çoğu durum-
da ofisteki çalışmalar aksıyor, kaybolan 
dosyaların kurtarılması için zaman ve 
enerji kaybı yaşanıyor. Başta küçük ve 
sürekli gelişen, rekabetçi ve verimli olmak 
için uğraşan şirketler olmak üzere tüm 
şirketler için bu hiç istenmeyen bir durum. 
Dağınıklıkla mücadele, erişim hakları-
nın dikkatli yönetimi ve siber güvenlik 
çözümlerinin kullanılması yalnızca siber 
tehditlere karşı birer önlem olarak görül-
memeli. Bunları yaparak, tüm dosyaların 
doğru yerde olduğu, çalışanların ihtiyaç 
duyduğu veriye kolayca erişip hedeflerine 
ulaşmaya zaman ayırabildiği verimli bir 
çalışma ortamı elde edilebilir.”

DİJİTAL DAĞINIKLIK NEDENİYLE VERİ GÜVENLİĞİNİZİN RİSKE GİRMESİNİ İSTEMİYORSANIZ ŞU ADIMLARA DİKKAT EDİLMELİ 

 E-posta kutuları, paylaşılan 
klasörler, çevrim içi belgeler gibi 
kurumsal varlıklar için bir erişim 
politikası belirleyin. Bir çalışan 
ayrıldığında tüm erişim hakları 
anında iptal edilmeli. 

 Şirketin siber güvenlik kurallarını 
çalışanlara düzenli aralıklarla 
hatırlatın ve onlardan neleri 
alışkanlık haline getirmeleri 
beklendiğini anlamalarını sağlayın.

 Cihazlarda saklanan kurumsal 
verileri şifreleyerek koruma altına 
alın. Verilerin güvenli ve kötü bir olay 
yaşandığında kurtarılabilir olması için 
yedekleme yapmayı ihmal etmeyin.

 Çalışanların parolalarda kişisel bilgi 
kullanmamak veya parolaları şirket 
dışından kişilerle paylaşmamak gibi 
iyi parola alışkanlıkları edinmelerini 
sağlayın. Güvenlik ürünlerindeki 
parola yöneticisi özelliği ile parolaları 

ve gizli verilerinizi koruyabilirsiniz.

 Bulut hizmetlerinden yararlanıyorsanız 
şirketinizin büyüklüğüne uygun bir siber 
güvenlik çözümü tercih edebilirsiniz: 
Küçük ve orta boy şirketler için Kaspersky 
Endpoint Security Cloud ve 25’ten az kişi 
çalıştıran şirketler için Kaspersky Small 
Office Security.  Bu ürünler çalışanların 
kullandığı tüm cihazlar için sade yönetim 
işlevleri ve kanıtlanmış güvenlik özelliklerini 
bir arada sunuyor.
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Y üzün bir yarımında mimik kas-
ların hareketinin yapılamaması 

ile birlikte yüzde hissedilen ağrı, baş 
dönmesi, baş ağrısı, konuşmakta 
zorluk yaşama, kulakta hissedilen 
çınlama ve ağrı durumları yüz felci 

belirtilerindendir. 
Sıcak yaz günlerinde yaygın ola-
rak kullanılan klimalar, yüz felci riski 
taşıyor. Özellikle sürücülerin bu risk 
altında olduğuna dikkat çeken Üskü-
dar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin 

Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı 
Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, yüz felci 
riskini önlemek için araçta yolculuğa 
başlamadan 10 dakika önce klimanın 
açılıp yeterli soğumanın sağlanması 
konusunda uyarıyor!

YAZ AYLARI TEHLİKEYİ ARTTIRIYDR

“Sıcak yaz günlerinde çok yaygın olarak 
kullanılan klimalarda yüz felci riskine 
dikkat edilmeli ve gerekli önlemler 
alınmalıdır.” diyen Prof. Dr. Mustafa 
Bozbuğa şu uyarılarda bulunuyor: “Yaz 
aylarının gelmesiyle birlikte sıcakların 
gitgide artması, klima ile serinleme yön-
temine başvurmaya yönlendirmektedir. 
Sıcak havanın etkisiyle terleyen sırt, bel 
ve boyun bölgeleri ani soğuk hava ve 
yapay bir serinleme ile karşılaştığında 
ağrı ve kas spazmları gelişebilir. Yaz 
aylarında sık araba kullananlar maruz 
kaldıkları ani soğuk havanın etkisiyle 
yüz felci gelişme riskini yüksek düzeyde 
taşıyan risk gruplarından sayılabilir. Halk 
arasında ‘şoför hastalığı’ olarak bilinen 
yüz felci, özellikle uzun yol şoförleri 
tarafından klimanın uzun süreli kulla-
nılmasıyla ve özellikle yüz bölgesinde 
kulağa yakın bölgeye gelecek şekilde 
açılmasıyla ortaya çıkabilmektedir; bu 
hastalık uzun bir tedavi dönemi gerek-
tirir ve bazen fonksiyonel ve kozmetik 
kayıplar oluşmasına da neden olmakta-
dır. Bu nedenle klimalarda yüz felci riski 
oldukça yüksektir.” 

YOLCULUĞA BAŞLAMADAN 10 DK 
ÖNCE KLİMAYI AÇIN

Klimalarda yüz felci riskini önlemek için 
araçta yolculuğa başlamadan 10 dakika 
önce klimanın açılıp yeterli soğumanın 
sağlanması faydalı olacağını kaydeden 
Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Araç kli-
malarının derecesinin uygun şekilde 
ayarlanması, yüz ve kulak bölgesine 
hava akımını isabet ettirmeyecek şekil-
de uygulanması klimalarda yüz felci 
riskini azaltmaya katkı sağlayacaktır. 
Aynı zamanda uzun yol şoförlerinin 
yolculuk sırasında mola vermeleri ve 
mola zamanlarına dikkat etmeleri de 
klimalarda yüz felci riskini azaltmaya 
yardımcı etkenlerdendir. Klimanın konu-
munu kişiye doğrudan yansıtmamak ve 
mümkün olan durumlarda tavana doğru 
konumlandırmak da klimalarda yüz felci 
riskini azaltacak yöntemlerden biridir.” 
değerlendirmesinde bulunuyor.  

YÜZ FELCİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, yüz felci 
belirtileri hakkında ise şu bilgileri payla-

şıyor: “Yüz felcinde yüzün bir yarımında 
mimik kasların hareketinin yapılamaması 
ile birlikte yüzde hissedilen ağrı, baş 
dönmesi, baş ağrısı, konuşmakta zorluk 
yaşama, kulakta hissedilen çınlama ve 
ağrı durumları yüz felci belirtilerindendir. 
Bu durumları yaşayan kişilerin yakın 
zamanda sağlık kuruluşlarına başvur-
maları gerekir. İlk müdahale ve tedavinin 
erken başlatılması önemlidir. Berabe-
rinde uygulanacak olan rehabilitasyon 
ve fizyoterapi programları yüzde oluşan 
hasarı azaltmayı amaçlar. İyileşme gös-
termeyen ciddi durumlarda ise bazen 
cerrahi girişim gerekebilir.”

OFİS ORTAMINDA DOĞRU KLİMA 
KULLANIMI NASIL OLMALI?

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, özellikle ofis 
ortamının klimalı olması nedeniyle çalı-
şanların klima çarpması, kas tutulması 
sebebiyle yaşadığı çeşitli kas ve iskelet 
hastalıklarının olmaması için çalışma 
ortamlarına uygun bir havalandırma 
yöntemi sağlanması gerektiğine dikkat 
çekiyor. Bozbuğa, “Yeterli derecede 
havayı alacak pencere olmalı ve klima 
sistemleri kapalı çalışma ortamlarına 
uygun sistemde çalışmalıdır. Konumlan-
dırması iyi ayarlanmalı, doğrudan temas 
edecek şekilde konumlandırılmamalıdır. 
Mümkün alan varsa, klima tavana isabet 
edecek şekilde ayarlanarak ani hava 
gelişi engellenmelidir. Hareket edilmesi-
ne ara vererek çalışmaları devam ettir-
meye çalışılmalı, mola verilmesine dikkat 
edilmelidir. Klimaların derecesini 22-23 
santigrat derecede tutulması kas tutul-
masını engelleme ve ağrı riskini azaltma 
açısından yardımcı olacağından daha 
soğuk ayarda kullanılmamasına özellikle 
dikkat edilmesi gerekir.” diyor. 

YÜZ FELCİ RİSKİNİ ÖNLEMEK İÇİN ARAÇTA YOLCULUĞA BAŞLAMADAN 10 DAKİKA 
ÖNCE KLİMANIN AÇILIP YETERLİ SOĞUMANIN SAĞLANMASI GEREKİYOR.
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KLİMALARDA
“ŞOFÖR HASTALIĞI”  RİSKİ!
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T ürkiye’de internetten alışveriş, 2019 
yılında da hız kesmeden rekorlar kır-

maya devam ediyor. Avantajix.com Kurucu 
Ortağı Güçlü Kayral, geçen yılın ilk çeyre-
ğinde 28 milyar 570 milyon lira olan kredi 
kartıyla internetten yapılan satın almaların, 
bu yılın aynı döneminde 40 milyar 668 
milyon liraya yükseldiğini bildirdi.
İlk çeyrekte e-ticaretteki artışın yüzde 42 
olduğunun altını çizen Kayral, şunları söyledi: 
“İnternetten kredi kartıyla satın almalar, 
2019’un Ocak ayında 13 milyar 433 lira, 
Şubat’ta 12 milyar 397 milyon lira, Mart ayın-
da ise 14 milyar 829 milyon lira olarak ger-
çekleşti. 2014 yılında yıllık 40 milyar lira olan 
işlem hacmine 2019’da ilk çeyrekte ulaşıldı.”
Kayral, Türkiye’de online alışverişin tercih 
edilmesinin nedenlerinin başında en uygun 
fiyatlı ürüne ulaşma isteğinin geldiğinin 
altını çizerek, “Online alışverişte eskiden 
güvenlik kaygısı vardı. O kaygı artık nere-
deyse tamamen yok oldu. Online alışveriş 
avantajlarından dolayı özellikle tercih edilir 
oldu. Özellikle gençler, dijital pazarın en 
aktif müşterisi konumunda. Karşılaştırma 
sitelerini çok iyi kullanarak her ürünün en 
uygun fiyatlısına ulaşabiliyorlar. Yeme-
içme, seyahat harcamaları için fırsat 
sitelerinden çok özel fiyatlar alabiliyorlar. 
Alışverişlerinin çok daha ucuza gelmesini 
sağlıyorlar.” diye konuştu.

PAZAR BÜYÜYOR, DÜKKÂNLAR KAPA-
NIYOR

Kayral, e-ticaret pazarı her yıl rekor 
üstüne rekor kırarken, Türkiye’de 
faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinin 
sayısının son 5 yıldır sürekli düştüğü-
nü bildirdi. 
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin 
(TÜBİSAD) aylık en az 15 bin ziyaretçisi 
olan e-ticaret sitelerini baz alarak 2014 
ve 2019’de hazırladığı raporlara dikkati 
çeken Kayral, “Türkiye’de online alışve-
riş sitesi sayısı son 5 yıldır sürekli azalı-
yor. Site sayısı 2014 yılı başında bin 263 
iken 2019’da bu sayı 728’e düştü. Son 
5 yılda hem internetten hem de fiziksel 
mağazalardan satış yapan firmalara 
ait sitelerin sayısı 403’den 339’a, tatil-
seyahat sitelerinin sayısı 234’den 95’e, 
sadece çevrimiçi satış yapan mağaza-
ların sayısı ise 620’den 288’e geriledi. 6 
olan yasal bahis sitesi sayısı ise değiş-
medi.” ifadelerini kullandı. 
Kayral, E-Bay ve Amazon gibi küresel 
şirketlerin Türkiye piyasasına girmesinin 
butik şirketleri olumsuz etkilediğini; kul-
lanıcıların butik sitelerden alışveriş yap-
mak yerine daha güvenli bulduğu küresel 
şirketlere ait büyük platformlara yönel-
diğini, dijital mağaza sayısındaki düşüşün 
bundan kaynaklandığını sözlerine ekledi.
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2019’UN İLK ÇEYREĞİNDE İNTERNETTEN SATIN ALMALAR 
%42 ARTARAK, 28 MİLYAR LİRADAN 40 MİLYAR LİRAYA 

YÜKSELDİ. SEKTÖR HER YIL REKOR ÜSTÜNE REKOR 
KIRARKEN, SON 5 YILDA ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN 
SAYISININ BİN 263’TEN 728’E GERİLEMESİ DİKKAT ÇEKİCİ.

E-TİCARET 
2019’DA DA 

REKORLARA 
DEVAM EDİYOR

MUHABİR: MELİKE BETÜL KUVEL

E-Bay ve Amazon gibi küresel 
şirketlerin Türkiye piyasasına 

girmesi butik şirketleri olumsuz 
etkiliyor. Kullanıcılar butik sitelerden 

alışveriş yapmak yerine daha 
güvenli bulduğu küresel şirketlere 

ait büyük platformlara yöneliyor. 
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A BD merkezli Sans 
Enstitüsü’nün araştırması, 

telefonun kilidini açmak üzere giri-
len PIN numaralarının çoğunun aynı 
olduğunu söylüyor. Araştırmaya göre, 
belirlenen kodlar denenerek, test 
edilen tüm telefonların %26’sının kili-
dinin açıldığı görüldü.  
Bu da gösteriyor ki, telefon çalınır 
ya da kaybolursa, suçlular cihazın 
sahibi hakkında hiçbir şey bilmese-
ler bile, birkaç denemede telefona 
erişebilirler. ESET İngiltere’den 
Güvenlik Uzmanı Jake Moore, “Bu 
PIN’leri kullanıyorsanız, hemen 
değiştirin.” tavsiyesinde bulunuyor. 

ANLAM İFADE EDEN TARİHLER 
KULLANMAYIN

Jake Moore, bir başka yöntem ola-
rak kişilerin PIN kodlarını hatırlamak 
için, onlara herhangi bir anlam ifade 
eden sayılar kullandıklarını söyledi. 
Moore, “Telefonlarda 4 rakamdan 
oluşan kodlar kullanıldığında, kişiler 

çoğunlukla bir yıl belirten kodlar 
kullanıyorlar. 6 rakamlı kod gerek-
li olduğunda da genellikle kolay 
hatırlanabilen bir tarih kullanıyorlar. 
Ne yazık ki bu durum, bir siber suç-
lunun telefonunuzun kilidini açmak 
için olası kodları denemesine ola-
nak tanıyor.” diyor.

NASIL GÜVENDE KALABİLİRİZ?

Jake Moore, şu önerilerde bulu-
nuyor: “En iyi önlem, telefonunu-
zun kilidini açmak adına sizin için 

anlam taşımayan bir rakam dizisi 
kullanmaktır. Kod oluştururken, 
hareketlerinizi kimin izliyor olabile-
ceğine dikkat etmeniz gerektiğini 
de belirtmekte fayda var. Toplu 
taşıma araçlarında insanların sık 
sık PIN kodlarını, şifreleri girdiği-
ni hatta telefonda, arkasındaki 
üç haneli CVV numarası da dahil 
olmak üzere tüm kredi kartı bilgile-
rini bağırarak paylaştığını gördüm.”

CİHAZINIZI YEDEKLEYİN

Moore, “Son olarak, cihazını-
zı yedekledikten sonra, iOS için 
‘iPhone’umu Bul’ ve Android’de 
‘Cihazımı Bul’ seçeneğini açarak 
daha fazla güvenlik katmanı ekle-
melisiniz; bu da çalınırsa telefo-
nunuzu uzaktan silmenize olanak 
tanır. Bu cihazı bir daha asla göre-
meyebilirsiniz, en azından suçlular 
cihazınıza giremez ve kişisel veri-
lerinize ve bilgilerinize bakamaz.” 
diye konuşuyor.

TELEFON KULLANICILARININ %26’SININ AYNI PIN KODLARINI 
TERCİH ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI. UZMANLAR, EN ÇOK KULLANILAN 

20 PIN NUMARASINI BELİRLEDİ VE, “BUNLARI KULLANIYORSANIZ 
HEMEN DEĞİŞTİRİN” ÇAĞRISI YAPTI.

BU 
PIN KODLARINI 

KULLANMAYIN!

 0000

 1004

 1010

 1111

 1122 

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 20 TELEFON 
PİN KODU ŞÖYLE SIRALANIYOR

 1212

 1234

 1313

 2000

 2001

 2222

 4444

 3333

 4321

 5555

 6666

 6969

 7777

 8888

 9999
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Çocukların mümkün 
olduğunca dışarıda 
zaman geçirmeleri 

önemli. Bunu 
akranlarıyla ya 

da sevdikleriyle 
yapabiliyorlarsa 
internette vakit 

geçirmek akıllarına çok 
fazla gelmeyecektir.

ÇOCUKLAR YAŞITLARI VE SEVDİKLE-
RİYLE DIŞARIDA ZAMAN GEÇİRMELİ

Öncelikle ebeveynlerin imkanlar doğrultu-
sunda çocuklarıyla mutlaka yüz yüze daha 
fazla zaman geçirilmeye özen göstermesi 
gerektiğini belirten Uluçay, “Çocuğunuzla 
diyalog kurarak okul döneminde yoğun-
luktan farkına varamadığımız birtakım 
sorunları ya da onları çok mutlu etmiş 
ama bizlerin fark edemediği minik anılarını 
yakalayıp aramızdaki iletişimi kuvvetlen-
direrek, gelişimlerine büyük katkılar sağ-
layabiliriz. Üstelik bunu yaparken çocuklar, 
anne babalarıyla aralarındaki bağları daha 
da sağlamlaştırabilir. Çocukların mümkün 
olduğunca dışarıda zaman geçirmeleri de 
önemli... Hele ki bunu akranlarıyla ya da 
sevdikleriyle yapabiliyorlarsa internette 
vakit geçirmek akıllarına çok fazla gelme-
yecektir. Ancak bu, çocuklar tatil boyunca 
hiçbir şekilde internetle zaman geçirmesin, 
sevdikleri oyunları oynamasın anlamına 
gelmiyor. Günlük bir program içerisinde, 
birlikte kararlaştırılan ve çocuğun yaşına 
uygun olan bir zaman dilimi belirlenip, her 
gün mümkün olduğunca aynı saatlerde 
internete ulaşmasına izin verilerek bir yaz 
düzeni oturtulabilir.” diyor.

EBEVEYN DENETİMİNİ İHMAL ETMEYİN

Ebeveynlerin çocuğun ulaştığı siteler ya da 
oynadığı oyunlarla ilgili tereddütleri varsa 
bunu kontrol etmelerinin mümkün olduğunu 
hatırlatan Psikolog Banu Barutçu Uluçay; 
bilgisayar, tablet ya da telefonların ayarlar 
kısmından ebeveyn denetimleri bölümün-
den kolayca bu kontrolün sağlanabileceğinin 
belirtiyor. Bu ayarlamayı çocuğun kullandığı 
cihazı herhangi bir bilgisayar ya da telefon 
servisine götürerek cüzi bir miktara hatta 
ücretsiz yaptırabilmenin de mümkün oldu-
ğunun altını çizen Uluçay, sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Böyle bir ayarlama yapıldığı 
takdirde hem ebeveynlerin içi rahat eder 
hem de çocuklar daha güvenli bir ortamda 
internete ulaşarak olası tehlike ya da zarar-
lardan daha iyi korunabilir. Yeter ki, bu süreç-
te veliler kararlı olup bu kararlılıklarını sonuna 
kadar uygulayabilsin! O zaman yaz tatilinin 
çocuklarda internet bağımlığı için bir tehdit 
oluşturması bir yana okul dönemi için bile 
velileri artık daha az tedirgin edici hale, hatta 
belki internetin çocuklar için daha faydalı 
kullanımlara fırsat tanıyacak bir araç haline 
gelmesine bile olanak sağlayabilir.”

ÇOCUĞUNUZ 
TATİLDE İNTERNET 

BAĞIMLISI OLMASIN
ÜÇ AYLIK UZUN YAZ TATİLİ SÜRESİNCE 
ÇOCUKLARI İNTERNET BAĞIMLILIĞINA 
İTMEMEK İÇİN EBEVEYNLERE ÖNEMLİ 

GÖREVLER DÜŞÜYOR.  

Y az tatilinde çocukların internet-
te çok fazla zaman geçirmesi 

bağımlılık tehdidini de beraberinde 
getiriyor. Ebeveynlerin basit yönlen-
dirmelerle çocuklarının internetle olan 
ilişkisini sınırlayabileceklerini söyleyen 
DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psi-
kolog Banu Barutçu Uluçay, “İmkanlar 
doğrultusunda çocuğunuzla yüz yüze 
daha fazla zaman geçirmeye özen gös-
terin. Çocukların dışarıda zaman geçir-
meleri de önemli... Hele ki bunu akranla-

rıyla ya da sevdikleriyle yapabiliyorlarsa 
internette vakit geçirmek akıllarına çok 
fazla gelmeyecektir.” diyor.
Çocukların dört gözle bekledikleri yaz 
tatili, dinlenmenin, eğlenmenin yanı sıra, 
sağlıkları ve yeni okul dönemi için de 
bedenleri ve beyinleri dinlendirmek için 
büyük önem arz ediyor. Bu noktada 
velilere de oldukça önemli görevler düş-
mektedir. Nitekim 3 ay gibi ciddi uzun-
lukta bir süreyi her anlamda verimli bir 
şekilde değerlendirememek, çocuklar 

ve muhakkak ki veliler açısından da can 
sıkıcı durumlara sebep olabiliyor. Dok-
torTakvimi.com uzmanlarından Psikolog 
Banu Barutçu Uluçay, bu dönemi verimli 
bir şekilde geçirmenin öncelikle çocukla-
rın internette gereğinden fazla, hatta aşırı 
zaman harcamalarını engelleyebilmekten 
geçtiğini söylüyor. Ebeveynlerin basit 
yönlendirmelerle çocukların internetle 
olan ilişkilerini biraz daha sınırlı tutabilme-
nin mümkün olduğunu söyleyen Uluçay, 
bu konuda önemli ipuçları veriyor.
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

YENİ BİR ARAÇ ALMAYI DÜŞÜNENLER İÇİN ARAÇ YAKIT TÜKETİMİ, 
ÜLKEMİZDEKİ AKARYAKIT FİYATLARININ OLDUKÇA YÜKSEK OLMASI 

NEDENİYLE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR. YAKIT TASARRUFUNU ÖN PLANDA 
TUTAN SÜRÜCÜLERİN SON YILLARDAKİ EN BÜYÜK TERCİHİNİ İSE DİZEL 

MOTORLU ARAÇLAR OLUŞTURUYOR. BENZİNLİ ARAÇLARA GÖRE YAKIT 
MASRAFI DAHA AZ OLAN DİZEL ARAÇLARIN ARASINDA EN AZ YAKAN 8 

MODELİ SİZLER İÇİN DERLEDİK.

İŞTE PİYASADAKİ 
“YAKITI KOKLAYAN” 

DİZEL ARAÇLAR 

Y apılan araştırmalar gösteriyor ki ülkemizde araç satın 
almak isteyenlerin dikkat ettiği en önemli kriterlerin 

başında yakıt tüketimi geliyor. En uygun maliyetle maksimum 
mesafe kat etmek isteyen sürücüler araç almadan önce yoğun 
bir araştırma içerisine giriyor. 

Yakıt sarfiyatını azaltırken, performanstan ödün vermek istemeyen 
sürücülerin imdadına ise yeni nesil dizel teknolojiye sahip araçlar 
yetişiyor. Dizelin tork gücü ile düşük yakıt performansını harmanla-
yabilen araçlar ise tüketicilerin gözdesi konumunda.

İşte piyasada en az yakıt sarfiyatına sahip dizel araçlar...
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Renault altyapısını kullanan Dacia Sandero, 1,5 litrelik bir 
dizel motora sahip. Kullanıcılarına sunduğu yakıt eko-
nomisi ile piyasada kendine hızla yer bulan model, 220 
Nm tork üreten motoruyla 167 km/saat azami sürat 
değerini elde ediyor. Otomobil, 0’dan 100 km/s hıza 11.7 
saniyede ulaşırken ve 167 km/s (104 mph) maksimum 
hız değerine sahip. Yakıt deposu hacmi 50 litre olan 
Sandero, fabrika verilerine göre, şehir içi ve dışında 3.8 
lt/100km yakıt tüketiyor. 1.1 ton ağırlığa sahip araç, 435 
litrelik bagaj hacmi ile çocuklu ailelere de göz kırpıyor.

Volkswagen Polo Bluemotion 1.4 TDI motoru, 75 beygir 
güç, şehir içi ortalama 3.1 yakıt tüketimiyle perfor-
mansından ve de ekonomiden ödün vermiyor. 1422 cc 
motor 75 beygir güç ve 210 Nm tork üreten, iç hacmi 
ve yapısıyla dikkat çeken Polo aile büyükleri Golf kadar 
performanslı, Jetta kadar stil ve Passat kadar güç vaat 
ediyor. Otomobil 0’dan 100 km/s hıza 12.9 saniyede 
ulaşırken ve 178 km/s (111 mph) maksimum hız değeri 
sunuyor. 45 litre yakıt deposu hacmine sahip Polo, Euro 
6 emisyon standardına da sahip. 

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 208 modeli ile yakıt 
tüketimi konusunda kullanıcılarını mutlu ediyor. Piya-
sanın en az yakıt tüketimine sahip aracı olan Peugeot 
208, 1.6 litrelik dizel motora sahip ve 254 Nm güç üre-
tiyor. 187 km/saat sürate ulaşabilen araç, şehir içinde 
3.6, şehirlerarasında ise 2.7 litre gibi iyi bir değere sahip. 
Ortalamada 3 litrelik değer sunan 208, 50 litrelik yakıt 
depo hacmi ile aralıksız yolculuklar vaat ediyor.

VOLKSWAGEN 
POLO 1.4 TDI

 BLUEMOTION

PEUGEOT 
208 1.6 

HDI

DACIA 
SANDERO 

1.5 DCI
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Opel’in klasiklerinden olan ve ailenin en küçüğü olan 
Corsa ile listemize devam ediyoruz. Corsa’nın 1.3 litrelik 
CDTi dizel motoru, 190 Nm tork üretiyor ve 182 km/
saat azami hıza ulaşıyor. Üretilen güç 5 ileri Yarı oto-
matik vites ile Ön tekerlere aktarılıyor. Araç 0’dan 100 
km/s hıza 13.5 saniyede ulaşıyor ve 182 km/s (113 
mph) maksimum hıza sahip; ayrıca aracın motoru Euro 
6 standardında emisyon üretiyor. Şehir içinde 100 kilo-
metrede 3.4 litre gibi bir değerle listemize neredeyse 
yakıtı koklayarak giriyor diyebiliriz. 

OPEL 
CORSA 

1.3 CDTI
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Ford Focus modeli ilk olarak 1998’de ortaya çıkmıştı. O 
zamanlardan beri gelişimini sürdüren ve değişime uğra-
yan Focus’un 2019 modeli ise yakıt tüketimi konusunda 
maksimum verimlilikle karşımıza geliyor. 120 beygir 
güç ve 300 Nm tork 1.5 litrelik motora sahip aracın 
azami sürati 200 km/saat. Focus’un şehir içi tüketimi 
3.9 lt/100km olurken, bu değer şehirlerarasında 3.2 
lt/100km’ye geriliyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi 
ise 3.4 lt/100km.

Renault, şüphesiz ki yakıt tüketimi konusunda müş-
terilerini en fazla memnun bırakan markalardan biri. 
Clio dCi 1,5 lt Dizel motoruyla 200 Nm tork üretiyor. 
Otomobil 0’dan 100 km/s hıza 14.3 saniyede ulaşıyor 
ve 168 km/s (104 mph) maksimum hıza sahip. Araç 
Euro 6 emisyon standardına sahip ve 45 litrelik yakıt 
deposu ile kesintisiz uzun yolculuklar sunuyor. Clio dCi, 
fabrika verilerine göre, şehir içi 3.5 lt/100km, şehir dışı 
3.1 lt/100km ve ortalama olarak da 3.3 lt/100km yakıt 
tüketiyor.

FORD 
FOCUS 

1.5 TDCI
 ECOBLUE
 TREND X

RENAULT 
CLIO 1.5 

DCI

Listemize yine bir Fransız otomobil üreticisi olan 
Citroën, C3 modeliyle giriyor. C3 BlueHDi Stop&Start 
1,6 lt Dizel motoruyla 233 Nm tork üretiyor. Otomobil 
0’dan 100 km/s hıza 15.1 saniyede ulaşırken ve 171 
km/s (106 mph) maksimum hız sunuyor. Araç, fabrika 
verilerine göre, şehir içinde 3.6 lt/100km, şehir dışında 
2.9 lt/100km ve ortalama olarak da 3.2 lt/100km yakıt 
tüketiyor. Euro 6 emisyon standardına sahip aracın, 
yakıt deposu hacmi ise 42 litre. 

CITROËN 
C3 BLUEHDI

Gençlerin gözdesi olan bir başka otomobil markası 
BMW’nin bu listeye dâhil olan otomobili, 1 serisinden 
116d. 1.5 litre dizel bir motora sahip aracın yakıt tüketi-
mi bir spor arabaya göre gayet iyi gözüküyor. 270 Nm 
tork ve 116 beygir güç üreten motorla araç, 200 km/
saat hızlarına ulaşabiliyor. Sevilen model, fabrika veri-
lerine göre, şehir içinde 4.0 lt/100km, şehir dışında 3.0 
lt/100km ve ortalama olarak da 4.0 lt/100km yakıt 
tüketiyor.

BMW 
1 116D
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E-PTT’NİN HAZIRLADIĞI KAMPANYA İLE ELEKTRONİK FATURA 
GÖNDERMEK VE ALMAK İSTEYEN TÜM MÜKELLEFLER, 

E-PTT GÜVENCESİ İLE AVANTAJLI FİYATLARLA, AKTİVASYON, 
SAKLAMA VE HİZMET BEDELİ ÖDEMEDEN E-FATURA VE 

E-ARŞİV FATURA’DAN YARARLANABİLECEK. 
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T ürkiye’nin köklü kurumlarından PTT AŞ; posta, banka 
ve lojistik hizmetlerine ilave olarak e-PTT markası ile 

e-Dönüşüm hizmetlerini müşterileri ile buluşturuyor. PTT AŞ, 
e-Dönüşüm kapsamında, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, 
e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, 
İhracat ve Tax-Free e-Fatura uygulamalarını hayata geçirdi.
PTT, Türkiye’nin e-Dönüşümde hızlı ve güvenilir adımlarla 
gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda PTT, 
taraflar arasında standart oluşturarak faturaların güvenli 
ve hatasız şekilde dolaşımını elektronik ortamda sağlayan 
e-Fatura uygulaması ve faturaların e-Fatura sistemine kayıtlı 
olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara, elektronik ortam 
aracılığı ile gönderilmesini sağlayan e-Arşiv Fatura uygula-
malarında özel bir kampanya başlattı.
2019 yılı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 
müşterilerden proje bedeli alınmayacak, e-Arşiv Fatura pake-

ti için mail gönderim hizmeti ve saklama hizmeti ödenmeye-
cek. Kampanya paketlerinden birini seçen müşteriler projeleri 
için herhangi bir aktivasyon bedeli de ödemeyecek. Aynı 
zamanda müşteriler, e-Fatura ve e-Arşiv faturalarını PTT 
güvencesi ile elektronik ortamda saklayabilecek.
Kampanya koşullarını karşılayan her müşteri bu özel fiyat 
avantajlardan faydalanabilecek. Koşullar kapsamında, PTT 
e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemi üzerinden gönderimi 
ve alımı sağlanan her bir elektronik fatura için 1 adet kontör 
düşülecek. Alınan paketler bir yıl içinde tüketilmediği takdir-
de, bir sonraki yıla devredilebilecek.  PTT tarafından, yıllık 
olarak satın alınan kontör paketlerinde aksi bildirim olmadıkça 
aynı paketle yenilenerek fatura edilmeye devam edecek. 
Sözleşme süresi boyunca farklı bir kontörlü pakete geçmek 
istenmesi durumunda satın alınacak kontörlü paketin liste 
fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

E-PTT’DEN E-FATURA
VE E-ARŞİV FATURA’YA
ÖZEL KAMPANYA
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V odafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Engin Aksoy: “5G, hiç 

olmadığı kadar hızlı ve güvenilir bağlantı 
imkânı sağlayacak. 5G’nin devreye girme-
siyle birlikte ortalama 1 Gbps’lik indirme 
hızlarına ulaşabileceğiz.”
Dünyada 5G teknolojisinin standartlarının 
belirlenmesinde kritik rol oynayan Vodafone, 
birçok Avrupa şehriyle birlikte İstanbul’daki 
5G testlerine de hız verdi. Türkiye’nin ilk akıllı 
stadyumu Vodafone Park’ta 5G’nin önceki 
nesil teknolojilerden temel farklarını ortaya 
koyan bir test gerçekleştiren Vodafone, 5G 
hızını cep telefonları üzerinden deneyimleten 
ilk operatör oldu. 1 Gbps düzeyindeki yüksek 
hızıyla dikkat çeken “Supernet 5G” tekno-
lojisini Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcuları 
Metin Tekin ve Feyyaz Uçar test etti.
Vodafone Park’ta gerçekleştirilen deneme-
de tecrübeli oyuncular, önce 4.5G, ardından 
da 5G sanal gerçeklik (VR) gözlükleri takarak 
topun başına geçti. 4.5G VR gözlükle yapılan 
şut denemesinde bağlantı gecikme süresi 
nedeniyle topu ıskalayan oyuncular, 5G VR 
gözlükle yapılan denemede ise 10 milisa-
niyenin altına kadar inen bağlantı gecikme 
süresi sayesinde topa doğru zamanda vur-
mayı başardı. Usta futbolcular, 4.5G ve 5G 
sanal gerçeklik gözlükleriyle masa tenisi de 
oynayarak iki teknoloji arasındaki hız farkını 
bizzat deneyimledi.

“5G İLE ÇOK FARKLI KULLANIM ALAN-
LARI OLACAK”

5G teknolojisiyle mobil internet dünyasında 
bir devrim gerçekleşeceğine dikkat çeken 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “5G, 
hiç olmadığı kadar hızlı ve güvenilir bağlantı 
imkânı sağlayacak. 5G’nin devreye girme-
siyle birlikte ortalama 1 Gbps’lik indirme 
hızlarına ulaşabileceğiz. Örneğin, 100 GB’lik 
4K bir filmi ortalama 2 dakika gibi bir sürede 
cihazlarımıza indirebileceğiz. Diğer taraftan, 
5G teknolojisinin hayata geçmesiyle birlikte 
hayatımızdaki küçük büyük tüm cihazlar 
çevrimiçi hale gelecek ve çok farklı kullanım 
alanları olacak. Örneğin, hastanedeki bir 
doktor ambulanstaki bir hastaya uzaktan 
tıbbi müdahalede bulunabilecek. Benzer 
şekilde, trafik bilgilerinin eşzamanlı olarak 
koordinasyonu sayesinde trafikte daha iyi 
bir kontrol ve planlama sağlanabilecek. 5G, 
birçok teknolojinin altyapısını da oluşturacak. 
Yarı ve tam otonom araçlar, sanayide oto-
masyonun derinleşmesi, artırılmış gerçeklik, 
akıllı şehirler ve evler, yüksek çözünürlükte 
videolar, bulut üzerinden oyun oynamak ve 
çalışmak, bunlardan sadece birkaçı.”

“YERLİ VE MİLLİ 5G TEKNOLOJİSİNİN 
GELİŞİMİNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”

Vodafone’un Türkiye’deki 5G çalışma-
larına da değinen Aksoy, şöyle devam 
etti: “Vodafone olarak, ilk uygulanabilir 
5G standardını kullanarak dünyanın ilk 5G 
aramasını başarıyla gerçekleştiren opera-
törüz. Vodafone Grubu ile birlikte, hayatı-
mızı daha akıllı kılacak her alanı kapsayan 
5G teknolojilerini nasıl geliştirebileceğimiz 
konusunda çalışıyoruz. Türkiye’ye de 
çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri 

transferi imkânı sunacak 5G teknolojisi için 
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Üyesi oldu-
ğumuz 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda ise 
gerekli test ve çalışmaları gerçekleştirerek, 
Türkiye’de ilk 5G sinyalinin verilmesine 
önemli bir katkı sağladık. Diğer yandan, 5G 
Vadisi’nde BTK öncülüğünde gerçekleştiri-
len çalışma grupları üzerinden, yerli ve milli 
5G teknolojisinin gelişimine öncülük ediyo-
ruz. Bu konudaki küresel bilgi birikimimiz ile 
platform desteği ve modül tedariki alanla-
rında öncü rol üstleniyoruz. Türkiye’nin 5G 
Beyaz Kitabı’nın hazırlanmasına katkı sağ-
lıyoruz. Bu yıl Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde 
Türkiye’de ilk kez 3.5GHz spektrum ban-
dında 5G sabit kablosuz erişim sağladık. 
Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve 
ülke dijitalleşmesine katkı sunan yeni nesil 
uygulamalar, Vodafone şebekesi üzerin-
den hayat buluyor. Türkiye’nin 5G yolculu-
ğunu, bugüne dek olduğu gibi önümüzdeki 
süreçte de desteklemeyi sürdürecek ve 
yeni nesil teknolojileri Türkiye ile buluştur-
maya devam edeceğiz.”

AVRUPA 5G İLE TANIŞTI

Vodafone, geçtiğimiz ay itibariyle İngiltere, 
İspanya ve İtalya’da 5G şebekesini devreye 
aldı. Diğer yandan, Vodafone-ESL işbirliğiyle 
düzenlenen ve aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu 17 ülkeden oyuncuların katıldığı 
“Vodafone 5G ESL Mobile Open” uluslararası 
5G mobil espor turnuvasının Eylül sonunda 
yapılacak büyük finali, Vodafone’un Mila-
no’daki gerçek zamanlı 5G mobil şebekesi 
üzerinden canlı oynanacak.

5G ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN VODAFONE, TÜRKİYE’DEKİ 
5G TESTLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. TÜRKİYE’NİN İLK AKILLI 

STADYUMU VODAFONE PARK’TA YAPILAN TESTTE BEŞİKTAŞ’IN 
UNUTULMAZ FUTBOLCULARI METİN TEKİN VE FEYYAZ UÇAR 

“SUPERNET 5G” HIZINI DENEYİMLEDİ. 

VODAFONE’UN 
5G’SİNE EFSANELERDEN

 TAM NOT 

Feyyaz UÇARMetin TEKİN
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B ilişim şirketleri arasında en iyi çağrı 
merkezi yine değişmedi, Turkcell 

Global Bilgi 10’uncu kez üst üste birinci 
sıraya yerleşti. Bilişim 500 ödül töreninde 
Turkcell de Yılın Telekom Şirketi seçilerek 
gecenin şampiyonları arasında yer aldı.
Türkiye’nin alanındaki en büyük şirketle-
riyle beraber sektör verilerinin de açıklan-
dığı Bilişim 500 Ödül Töreni, Beyoğlu 
Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlendi. 
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şir-
ketlerin 2018 yılı net satış rakamlarına 
göre hazırlanan ve Türkiye’nin bu alandaki 
tek kapsamlı araştırmasında Turkcell Glo-
bal Bilgi, 874 milyon TL’lik gelirle, hem Yılın 
Hizmet Sağlayıcısı oldu hem de unvanını 
koruyarak, “Çağrı Merkezi Hizmeti” kate-
gorisinde birinci sırada yer aldı. Ödül töre-
ninde Turkcell de “Yılın Telekom Şirketi” 
kategorisinde ödüle layık görüldü. 

AYNUR: “20 NOKTADA, 12 BİN ÇALI-
ŞANLA, 8 DİLDE HİZMET VERİYORUZ” 

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü 
Çağatay Aynur şirketin başarısıyla 
ilgili yaptığı açıklamada ödülün asıl 
sahibinin binlerce çalışma arkadaşı 
olduğunu belirterek, şunları söyledi: 
“Bugün Turkcell Global Bilgi Tür-
kiye’de 15, Ukrayna’da 5 olmak üzere 
20 farklı noktada, 12 bin çalışanıyla 
8 dilde hizmet veriyor. 10 yıldır bu 
ödülü aralıksız olarak almak hiç kolay 
değil. Bu birinciliğin asıl sahibi çalışma 
arkadaşlarımızdır, bu büyük ailedir. 

Emeklerin karşılığı olan ödüller, yenile-
rini getirmek için binlerce çalışanımıza 
büyük motivasyon kaynağı olacak. 
Her müşterimizin ihtiyaçlarına uygun 
çözümler üretmemiz, yıllara dayanan 
tecrübemiz, üstün teknolojik altyapımız 
ve sektöre yön veren yaratıcı uygula-
malarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. 
Hem sektörü geliştirmeye hem de 
ülke ekonomisine katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz. 20’nci yaşımızı 
kutladığımız bu senede bu iki ödülde 
emeği geçen ve bizi buraya taşıyan 
herkese çok teşekkür ederiz.” 
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TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN 500 BİLİŞİM ŞİRKETİ 
ARAŞTIRMASI SONUCUNDA TURKCELL GLOBAL BİLGİ, 

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLURKEN, 
TURKCELL DE YILIN TELEKOM ŞİRKETİ SEÇİLDİ.

BİLİŞİM 500’DE 
TURKCELL AİLESİ 

GECENİN KAZANANI 
OLDU

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur: “Turkcell 
Global Bilgi Türkiye’de 15, Ukrayna’da 5 olmak üzere 20 
farklı noktada, 12 bin çalışanıyla 8 dilde hizmet veriyor. 10 
yıldır bu ödülü aralıksız olarak almak hiç kolay değil.”

Turkcell Global Bilgi Genel 
Müdürü Çağatay AYNUR
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T ürkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk 
Telekom’un, Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve 

yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek 
amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma 
programının yedinci dönem girişimleri belli oldu. Farklı alanlarda 
uygulama geliştiren teknoloji odaklı 9 ekibe, toplamda 1,1 milyon 
TL nakit desteği ile birlikte, Türk Telekom ile iş birliği yapma 
fırsatı sunulacak. 
Türkiye’de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlan-
dırma programı olan PİLOT’un yeni dönemine seçilen ekipler, 
iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta 
boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırım-
cılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim 
alacaklar. Bu doğrultuda fikirlerini daha da ileri taşıyacak olan 
girişimler; Türk Telekom’un güçlü teknoloji altyapısının yanı sıra 
ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği gibi imkân-
lardan faydalanacaklar. Türk Telekom ayrıca, ekiplere program 
süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda tanıtım desteği de 
sağlayacak.
Türk Telekom’un, teknolojiye yaptığı yatırımlarla ‘inovasyon ve 
girişimcilik’ konularına öncülük ettiğini ifade eden Türk Telekom 
Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat 
Yaman Er, “Türk Telekom olarak, ülkemizde bir girişim kültürü 
oluşturmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ekonomik yön-
den daha da güçlü bir Türkiye için özellikle teknoloji girişimle-
rine destek vermek çok büyük önem taşıyor. Girişimlerle 
yaptığımız iş birlikleri sayesinde girişimcilik ekosistemini 
geliştirmeyi; yenilikçi iş fikirlerini, müşterilerimizin her geçen 
gün daha da farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebilecek katma 
değerli servislere dönüştürmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.
Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptıkları yatırım 

miktarını önemli ölçüde artırdıklarını da sözlerine ekleyen Er, 
seçilen her ekibe 125 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı 
zamanda güçlü bir mentor desteği de sağladıklarını belirtti. 
Er “PİLOT’un yeni dönemi ile birlikte girişimlere yapacağımız 
yatırımlar, yılsonuna kadar toplamda 4 milyon TL’nin üzerine 
çıkacak.” dedi.
Er, “Desteklediğimiz girişimlerin yurt dışında adını duyurması 
ve küresel çapta başarılara imza atmasını istiyoruz. PİLOT’tan 
bugüne kadar 56 girişimi başarıyla mezun ettik. Bu girişimler, 
2018 yılında 280 kişiye istihdam sağladı ve 24 milyon TL’lik 
ciro elde etti. Mezun olan girişimlerden 17’si yatırım aldı. Türk 
Telekom olarak destek verdiğimiz girişimlerin böylesi başarılı 
sonuçlarını görmek bizi çok mutlu ediyor ve Türkiye’nin gele-
ceği için umutlandırıyor. Türk Telekom olarak PİLOT sayesinde 
teknolojimizle, bilgi birikimimizle, bağlantılarımızla girişimcilere 
ve ekosisteme destek olmaya devam edeceğiz.” dedi. 

YENİ DÖNEM PİLOT GİRİŞİMLERİ:

Yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası B2Metric AI, Blok-Z, 
Efilli, GameSight, Monday Hero, Pabbler, Piple, Robomotion ve 
Shopi programa katılmaya hak kazanan girişimler olarak belir-
lendi. 
Program boyunca ekipler, Türk Telekom’un sunduğu özel 
imkânlardan yararlanırken bir yandan da alanında uzman pro-
fesyonellerden, girişimcilik ekosisteminden başarılı girişimci 
ve yatırımcılardan ve müşteri görüşmeleri sonucunda müş-
terilerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda iş fikirlerini 
doğrulamak için çalışacaklar. Programı başarı ile tamamlayan 
ekipler, geliştirdikleri Ana Fonksiyonlara Sahip Ürün (MVP) ve 
iş modelini, seçkin yatırımcıların katılacağı ‘Demo Günü’ etkin-
liğinde sunacaklar.

TÜRK TELEKOM’UN ERKEN AŞAMA GİRİŞİMLERİ DESTEKLEMEK 
AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ PİLOT’UN YEDİNCİ DÖNEM 

GİRİŞİMLERİ BELLİ OLDU. PROGRAMIN YENİ DÖNEMİNE SEÇİLEN 9 
EKİPTEN HER BİRİNE, 125’ER BİN TL NAKİT DESTEĞİNİN YANI SIRA 

TÜRK TELEKOM İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMA İMKÂNI SUNULACAK. 

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat 
Yaman Er, “PİLOT’un yeni dönemi ile birlikte  girişimlere yapacağımız yatırımlar 

yılsonuna kadar toplamda 4 milyon TL’nin üzerine çıkacak” dedi. 

PİLOT’UN YENİ 
DÖNEM GİRİŞİMLERİ 

BELLİ OLDU

Türk Telekom Strateji, Planlama 
ve İş Geliştirme Genel Müdür 

Yardımcısı Fırat Yaman ER

B2Metric AI: Şirketlere yöne-
lik yapay zeka tabanlı aktif 
öğrenen platform

Blok-Z: Blockchain tabanlı 
enerji ticareti platformu

Efilli: Yapay zeka tabanlı 
sadakat yönetimi çözümü

GameSight: Mobil oyun 
geliştiriciler için analitik 
çözüm

Monday Hero: Tasarım üze-
rinden mobil yazılım oluştur-
ma platformu

Pabbler: Kitlesel gönderi platformu

Piple: Yapay zeka destekli 
personel yönetim aracı

Robomotion: Bulut tabanlı 
yazılım robotları çözümü

Shopi: Yeni nesil mağaza-
cılığın mobil platformu

7. DÖNEM GİRİŞİMLERİ
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G elişen dijital teknolojilerle birlikte, her 
alanda olduğu gibi hava yolu ulaşımın-

da da kullanıcıların beklentileri değişiyor ve 
daha “dijital” havaalanı hizmetleri gerekliliği 
artıyor. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları ve 
Huawei ile iş birliği yaparak yolcu deneyimini 
iyileştirmeye yönelik, yenilikçi ürünler tasar-
lıyor. Türk Hava Yolları, Huawei ile birlikte 
önemli bir dijital dönüşüm sürecine imza atı-
yor. Mevcut operasyonlarını gelişmiş tekno-
lojilerle optimize eden THY, işletme yapısını 
ve BT mimarisini yeniden şekillendiriyor. 
Yeni bilet sistemi, uçuş ve rota yönetimi, 
bagaj hizmetleri, havaalanı ağı, güvenlik 
kontrolleri, video gözlem ve tesis bakımı 
dahil olmak üzere tüm operasyonlarını 
yenilemeye başlayan THY, misafirlerine 
daha kişiselleştirilmiş ve konforlu bir uçuş 

deneyimi sunuyor. Bu kapsamda THY, 
son üç yıldır iş ve havaalanı operasyonları 
ile yolcu yönetimi için istikrarlı ve güveni-
lir bir ağ donanım desteği sunmak üzere 
eski ekipmanlarını en gelişmiş teknolo-
jiler ile değiştirmeye devam ediyor. Ana 
merkez kampüsünden başlayarak yeni 
bir BT altyapısı kuran Türk Hava Yolları, 
Huawei ile iş birliği kapsamında çalış-
maya devam ediyor. Huawei, İstanbul 
Havaalanı projesinin tüm ağ bağlantılarını 
kurmuş ve Birinci Etap binalarının ara 
bağlantılarını hayata geçirmişti. 

“HUAWEI’NİN OLDUKÇA GÜVENİLİR 
BİR HAVACILIK YÖNETİM SİSTEMİ 
KURDUĞUNA İNANIYORUZ”

Türkiye’deki Huawei müşteri hizmetleri 

ekibi, yedek parçaların maksimum tes-
limat süresinin 4 saat olacağını garanti 
eden bir SLA’ya tâbi olan 7/24 Teknik 
Destek Merkezi hizmeti sunuyor. Çevri-
miçi destek uzmanları, müşterilere yedek 
parça değişimi, ekipman arıza giderimi, 
teknik eğitim ve sistem sağlık kontrolle-
ri dahil olmak üzere çok sayıda hizmet 
sunan Huawei’nin, Türk Hava Yolları’nın 
önemli iş ortaklarından biri olduğunu söy-
leyen Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, 
“Ekibim bana sürekli iyi haberler getiriyor. 
Huawei’ye yeni havaalanının dönüşümde 
ve geliştirilmesindeki yoğun çalışmaları 
için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Hua-
wei’nin oldukça güvenilir bir havacılık 
yönetim sistemi kurduğuna inanıyoruz. Bu 
konuda en ufak bir şüphemiz yok.” dedi.
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TÜRK HAVA YOLLARI VE HUAWEI, HAYATA GEÇİRDİKLERİ İŞ 
ORTAKLIĞIYLA YAPAY ZEKA, BULUT VE BÜYÜK VERİ GİBİ GELİŞMİŞ 

TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK, KARMAŞIK YOLCU İHTİYAÇLARINA HIZLA 
YANIT VERECEK DİJİTAL UYGULAMALAR GELİŞTİRİYOR.

TÜRK HAVA YOLLARI VE 
HUAWEI İŞ BİRLİĞİ İLE 
DİJİTAL HAVACILIKTA 

YENİ DÖNEM
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Servislerin buluta aktarımı ve 
sanallaştırılmış operasyonlar, kurumsal 
kaynak yapılandırmasını ve kullanım 
verimliliğini büyük ölçüde artırıyor. 
Servislerin buluta aktarımı, dijital çağa 
geçiş ve işletme maliyetlerini azaltarak 
ağ ile veri güvenliğini etkin şekilde 
sağlıyor. Ana merkez personellerinin 
uzaktan kontrol ile buluttaki sorunları 
çözebildiği sistemde, örneğin Afrika 
ofisi ağı arızalanırsa veya ağın gün-
cellenmesi gerekirse, ana merkezin 
Türkiye’den ekipman satın alması ve 
kurulup çalıştırılması için Afrika’ya 
göndermesi gerekmiyor. Bu hızlı 
kurulum ve uzaktan izleme sayesinde 
zaman alan ve yoğun iş gücü gerekti-
ren işlemler ortadan kalkarak, işletme 
maliyetleri ciddi oranda azalıyor. 

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
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