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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
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ÖĞRENCİLER BİR DERSHANEYE 
GİTMEK YERİNE, TELEFONLARINA, 
ÇOĞU ZAMAN ÜCRETSİZ OLARAK, 
YÜKLEDİKLERİ APLİKASYONLARLA 
DERSLERİNİ ÖĞRENİP, ANINDA 
SORULARINI İLETİP, ÇÖZÜMLERİNE 
ERİŞEBİLİYOR.

O kullar açılıyor, hayatının dönüm noktasında 
olanlar, yenİ başlangıçlar, sınavlar derken aslında 

rİtmİ aynı; rİtme etkİ eden enstrümanları farklı olarak 
hayat devam edİyor.

Bağlantı Noktası dergisinin eylül sayısında, 
öğrencileri ve yeni nesil ders çalışma yöntemlerini 
kapak sayfalarımıza taşıyoruz. Teknolojinin hayatın her 
alanını değiştirdiği günümüzde, öğrencilik hayatına etki 
etmemesi düşünülemez. Eskiden var olan dershaneler 
belki hala var, özel ders alan öğrenciler de, internetten 
ders anlatan hocalar da... Ama artık bu eğitim destek 
enstrümanlarına bir yenisi daha eklenmiş durumda: 
Birebir dershanelerin aplikasyonları. Yani artık öğrenciler 
bir dershaneye gitmek yerine, telefonlarına, çoğu zaman 
ücretsiz olarak, yükledikleri aplikasyonlarla derslerini 
öğrenip, anında sorularını iletip, çözümlerine erişebiliyor. 
Hatta bu uygulamalar, anında, zaman, mekan bağımsız 
olarak kullanılabildiği için dershane ve özel öğretmenlere 
göre bazı noktalarda avantajları bile olabiliyor. Detaylar 
kapak haberimizde...

Bağlantı Noktası, bu ay yine dopdolu bir içerikle, 
okuyucularına, iletişim ve ulaştırma konularında 
yaşanan son gelişmeleri sunuyor. 

Keyifli okumalar dileği ile...

Hoşçakalın. 

ÖĞRENCİLERİN        
SANAL ÖĞRETMENLERİ
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TEKNOLOJİ

16

HAVACILIK

14

“HEDEFİMİZ 
2022 YILINDA MİLLİ 
UYDUMUZU UZAYA 
FIRLATMAK”

DEV PROJE 
2020’DE 
TAMAMLANACAK

İSTANBUL-İZMİR 
OTOYOLU HİZMETE
GİRDİ

BAKAN TURHAN: “KENDİ 
UYDUMUZU ÜRETEN BİR ÜLKE 
KONUMUNA GELDİK. HEDEFİMİZ 
2022 YILINDA YAPTIĞIMIZ MİLLİ 
UYDUMUZU UZAYA FIRLATMAK.”

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 
PROJESİNİN YÜZDE 
40’A YAKINININ 
TAMAMLANDIĞINI 
AÇIKLAYAN BAKAN 
TURHAN, PROJEYİ 2020 
YILINDA HİZMETE AÇMAYI 
HEDEFLEDİKLERİNİ 

BİLDİRDİ.

İSTANBUL İLE İZMİR ARASINDA 8,5 
SAATİ BULAN SEYAHAT SÜRESİNİ 
3,5 SAATE DÜŞÜREN OTOYOLUN 
192 KİLOMETRELİK KESİMİ, 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN›IN 
KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI.

DERSHANELER VE ÖZEL DERSLERİN YERİNİ ARTIK MOBİL 
UYGULAMALAR ALMAYA BAŞLADI. ÖĞRENCİLER DERS ÇALIŞIRKEN VE 
SINAVA HAZIRLANIRKEN ÇÖZEMEDİKLERİ PROBLEMLERİ EĞİTMENLERE 
KOLAYCA SORARAK DAKİKALAR İÇİNDE CEVAP ALIYOR. ÜSTELİK TÜM 
BUNLARI AKILLI TELEFON İLE YAPMAK MÜMKÜN OLUYOR.
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İNTERNET 
BAĞIMLILIĞI
İLERLİYOR
SON 20-30 YILDA İNTERNET VE 
TEKNOLOJİNİN YAYGINLAŞMASIYLA 
BERABER AŞIRI İNTERNET OYUNU 
OYNAMA, SÜREKLİ SELFİE ÇEKME, 
AŞIRI CEP TELEFONU KULLANMA, 
SÜREKLİ DİZİ İZLEME GİBİ HEM 
DAHA BENİGN (İYİ HUYLU) HEM DE 
DAHA MALİGN (HABİS) OLABİLECEK 
BAĞIMLILIKLAR ORTAYA ÇIKTI.  
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32
AVRUPA’DAKİ AĞIR 
SANAYİNİN TERCİHİ 
RÜZGAR ENERJİSİ
AVRUPA’DAKİ ŞİRKETLERİN 
ENERJİ İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAMAK İÇİN BAŞVURDUĞU 
ADRESLERİN BAŞINDA RÜZGÂR 
SANTRALLERİ GELİYOR. 

ÇEVRE

37
SAĞLIK
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BU GEMİ YOLCULARINI İSTANBUL’DAN ALACAK
7 GECELİK CRUISE KEŞFİ İÇİN ARTIK UZAK LİMANLARA GİTMEYE GEREK YOK. CELESTYAL 
CRYSTAL, ECLECTIC AEGEAN YUNAN ADALARI TURU İÇİN YOLCULARINI İSTANBUL’DAN 
ALACAK. İLK TUR 22 EKİM’DE, İSTANBUL’DAN SONRAKİ DURAK ÇANAKKALE... 

DENİZCİLİK

24

GÜVENLİK

26
TİKTOK ÇOCUKLAR 
İÇİN GÜVENLİ BİR 
PLATFORM MU?
TİKTOK UYGULAMASININ POPÜLERLİĞİ 
VE KULLANICI SAYISI GİTTİKÇE ARTIYOR. 
TÜRKİYE’DE 28 MİLYON KULLANICIYA 
SAHİP UYGULAMANIN ÇOCUK 
KULLANICI SAYISI DA HAYLİ FAZLA. 
UZMANLAR ÇOCUK KULLANICILARIN 
BU TARZ UYGULAMALARDA FAZLACA 
İSTİSMAR VE SİBER ZORBALIĞA MARUZ 

KALABİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR. 





TİKTOK, TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL 
YERLERİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye’nin güzellikleri TikTok kullanıcılarına 
da ilham veriyor. Kullanıcılar, TikTok‘un sun-
duğu kendine has video düzenleme tek-
nikleriyle yaratıcılıklarını ortaya koyarak 
Türkiye’nin popüler tatil noktalarıyla ilgili 
paylaşımlarını dünyanın dört bir yanındaki 
milyonlarca Tiktok kullanıcısıyla paylaşıyor. 
TikTok üzerinden turizm sezonunun en 
yoğun dönemi olan Temmuz ayında #Tür-
kiye etiketiyle 4.1 milyar paylaşım yapıldı. 
Geçtiğimiz yıl ülkelere göre gelen turist 
sayısı dünya sıralamasında 6. sırada yer alan 
Türkiye; Fransa, İspanya ve İtalya’nın ardın-
dan en çok tercih edilen Avrupa ülkesi oldu.

FACEBOOK’TAN İNSAN AKLINI 
OKUYUP METNE DÖKEN YAPAY ZEKA

İnsanların aklından geçenleri bir bir yazıya dönüş-
türebilen yapay zeka teknolojisi, geleceği şekil-
lendiren gelişmelerden biri olacak gibi görünüyor. 
Facebook Reality Labs tarafından finanse edilen 
yeni teknolojinin çalışma mantığı ise şöyle: Kulla-
nıcılar önce kişinin kafatasına elektrotları yerleş-
tiriyor, ardından insan beynindeki kelimelerin 
kodu çözülmeye başlıyor. Bu deneyin sonuçlarını 
dünyayla paylaşan Facebook, yapay zeka tekno-
lojisiyle insan beyninden geçen kelime veya cüm-
lelerin başarıyla okunabildiğini ve metne 
dönüştürebildiğini kaydetti. Bu teknoloji sayesin-
de yakın gelecekte konuşma güçlüğü çeken ve 
felçli hastaların düşüncelerini rahatlıkla yazıya 
dönüştürebilmesi amaçlanıyor. 
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BİLİM İNSANLARI, GÖZ KIRPABİLEN REPLİKA İNSAN GÖZÜ ÜRETTİ

Bilim insanları, insan gözünün karmaşık yapısını bir noktaya kadar da olsa taklit edebilen ve 
göz kırpabilen bir yapay göz inşa etmeyi başardı. Biyonik göz, göz kırpmayı sadece fiziksel 
olarak değil biyolojik etki açısından da taklit edebilmesiyle dikkat çekiyor. İnsan gözü olduk-
ça hassas ve kompleks bir yapı. Bu yapıyı incelemek ve özelliklerini taklit etmek de bilim 
insanları açısından büyük zorluk çıkarmakta. Bilim insanları, son yaptıkları çalışmalar ile 
gözün özelliklerini kısmen de olsa taklit etmeyi başardılar. Bu yeni göz çipi, yaklaşık olarak 
10 kuruşluk bozuk para boyutlarında. Gözün kornea kısmından alınmış hücreleri barındıran 
bir merceğe sahip bu sistemin üzerinde gözyaşı kanalları da bulunuyor. 

GOOGLE, BİR UYGULAMASINI DAHA 
TARİHE GÖMDÜ!

Google bir uygulamayı daha sonlandırdı ancak 
bu durum, çok da umursayacağınız bir şey 
olmayabilir. Firma, 5 Ağustos 2019 tarihi itiba-
riyle seyahat uygulaması Trips’i kapatarak ve 
kullanıcıları hem yenilenmiş seyahat aramasına 
hem de Google Haritalar’a yönlendirmeye 
başladı. Kısacası uygulamanın sağladığı bilgiler 
ve araçlar ortadan kaybolmuyor, sadece yer 
değiştiriyor. Google’ın, Trips’i ortaya çıkışının 
üçüncü yılında neden kapattığını görmek de 
zor değil. Uygulamanın “özel” özelliklerinin bir 
çoğu artık bir internet tarayıcısında ya da muh-
temelen telefonunuzda zaten yer alan Harita-
lar uygulaması üzerinde kullanılabilir durumda. 

10  bağlantı noktası  EYLÜL 2019



BEYİN GÜCÜYLE OYUN OYNAMAYI SAĞLAYAN SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

Zürih’te bulunan ETH Üniversitesi’nden araştırmacılar, motor becerileri hasar görmüş insanların 
zihinlerini kullanarak oyun oynayabilmelerini sağlayan bir sistem geliştirdi. Araştırmanın nihai 
amacı ise fiziksel engellilerin tekerlekli sandalyelerini zihinlerini kullanarak kontrol edebilmesini 
mümkün kılmak olarak belirtildi. Sistem hakkında açıklamalar yapan Nörolog Dr Rea Lehner, sis-
temin elektrotlar aracılığıyla insan zihni ile bilgisayar arayüzünü buluşturduğunu ve henüz pilot 
kullanım aşamasında olduğunu söyledi. Lehner ayrıca asıl hedefin de felçli hastaların, yardıma 
ihtiyaç duymadan tekerlekli sandalyelerini kontrol edebilmesi olduğunu söyledi.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA 
FORMALARI KONUŞTU 

Sosyal CRM ve veri analizi şirketi Adbaint’in, 17-21 
Temmuz aralığını baz alarak hazırladığı raporda, 
forma tanıtımlarını gerçekleştiren üç spor kulübü 
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un lans-
man filmlerinin sosyal medyada bulduğu yankıyı 
analiz etti. 17 Temmuz itibari ile Beşiktaş, 18 
Temmuz’da Fenerbahçe, 19 Temmuz’da ise Trab-
zonspor hazırladıkları filmler eşliğinde formalarını 
görücüye çıkardı. Özel tasarım olan formanın da 
etkisiyle, reklam filmi hakkında en çok olumlu 
yorum alan kulüp %41 ile Trabzonspor oldu. 
Trabzonspor’u %32 ile Fenerbahçe, %29 ile 
Beşiktaş takip etti. 

NASA’NIN GÜNEŞ’E GÖNDERDİĞİ 
ARAÇ 22 GB VERİ TOPLADI

NASA tarafından geçtiğimiz yıl fırlatılan ve 
Güneş’i incelemek için tasarlanmış Parker Solar 
Probe uzay aracının Güneş›e olan yolcuğuna 
devam ediyor. 2025 yılında Güneş›e en yakın 
konumuna gelecek olan araç, aynı zamanda 
saatte 630 bin kilometrelik bir hızla en yüksek 
hıza ulaşmış olacak. Yaşayan fizikçi Eugene 
Parker’ın adını alan NASA’nın Parker Solar Probe 
uzay aracı, bilim insanlarına göre oldukça iyi bir 
performans sergiliyor. Araç, şimdiye kadar 
Güneş’ten 22 GB boyutunda veri toplamayı 
başardı. Bilim insanları, bu boyutun beklenenden 
iki kat daha fazla olduğunu belirtiyor. 

YERLİ UÇAN OTOMOBİL 
“CEZERİ”

Dünyada otomotiv sektörünün tek-
noloji ile oluşturduğu ahenk, otonom 
otomobillerden insansız hava araçla-
rına kadar birçok büyük gelişmelerin 
yaşanmasına neden oldu. Baykar 
Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Tek-
noloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Müte-
velli Heyeti Başkanı Selçuk 
Bayraktar, Türkiye’nin ilk milli ve yerli 
uçan arabası “CEZERİ”nin prototipini 
hazırladıklarını açıkladı. Hazırlıkların 
ve testlerin tamamlanması duru-
munda TEKNOFEST’te kısa bir uçuş 
yapacağını belirten Bayraktar, 
CEZERİ’nin tasarımı ve görünüşü ile 
ilgili farklı görüşleri beklediğini belirtti.
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HABER: AHMET SELİM KUVEL

İSTANBUL İLE İZMİR ARASINDA 8,5 SAATİ 
BULAN SEYAHAT SÜRESİNİ 3,5 SAATE DÜŞÜREN 
OTOYOLUN 192 KİLOMETRELİK KESİMİ, 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILDIĞI 
TÖRENLE AÇILDI.

İ stanbul-İzmir Otoyolunun 192 
kilometrelik kesiminin açılışı Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımı ile gerçekleştirildi. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
törende yaptığı konuşmada, tarihi bir 
güne daha tanıklık ettikleri için mutlu 
ve gururlu olduklarını söyledi.
Turhan, nüfusun önemli bölümünün 
yaşadığı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, 
Manisa ve İzmir gibi şehirleri barındıran 
Marmara ve Ege bölgelerinin yeni can 
damarına kavuştuğunu kaydetti. Projenin, 
dünyada büyüklük açısından parmakla 
gösterilen yapılardan biri olduğuna dikkati 
çeken Turhan, şöyle konuştu: “Otoyollar, 
köprüler, tüneller, limanlar, havalimanları, 

demiryolları, metrolar, iletişim hatları, 
uydular, barajlar, sulama sistemleri, enerji 
santralleri, modern şehirler, hastaneler, 
okullar, her alanda saymakla bitmeyecek 
büyük hizmetler... İşte, bugün açılışını 
gerçekleştireceğimiz İstanbul-İzmir Oto-
yolu, bu hizmet kervanının son halkası. 
Cumhurbaşkanım, 2010 yılında bu oto-
yolunun temelini atarken ‘Başlangıçlarla 
değil, sonuçlarla ilgileniyorum.’ demiştiniz. 
Haklıydınız çünkü geçmişte temeller atılır 
ancak sonları bir türlü getirilemezdi.
Sizin liderliğinizde, hükümetlerimizin 
üstün çaba ve gayretleriyle bu göz boya-
macı anlayış tarih oldu. Allah’a şükür, 
sonuca bağlamadığımız hiçbir projemiz 
bugüne kadar olmadı. Birtakım gecikme-

ler, aksamalar olsa da tüm projelerimizden 
yüzümüzün akıyla çıktık. Şahsen, bu 
projenin hazırlık aşamasından beri içinde 
oldum. O tarihlerde birileri, projenin İzmir’e 
kadar uzaması fikrinin ekonomik olmaya-
cağını öne sürmüştü. O zamanki Bakanı-
mız Binali Yıldırım ve siz Cumhurbaşkanım, 
projenin arkasında durdunuz ve ortaya 
bugünkü muhteşem eser çıktı.”

“PROJE, YERLİ FİRMALARIMIZ TARA-
FINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

Osmangazi Köprüsü’nün, projenin omur-
gasını oluşturduğunu dile getiren Turhan, 
yol sayesinde İstanbul ile İzmir arasının 
8-9 saatten 3,5 saate düştüğünü belirtti.
Bağlantı yollarıyla 426 kilometre uzunlu-
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leriyle yapmaya kalksaydık hangi eser-
leri yapamaz olacaktık? Bölünmüş yol 
uzunluğumuz 2 bin 442 kilometre eksik 
kalacaktı. 130 kilometre köprü, 200 kilo-
metre tünel gibi yatırımı hizmete almakta 
gecikecektik. Örneğin, Ovit Tüneli, Sabun-
cubeli Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Ilgaz 15 
Temmuz İstiklal Tüneli, Nissibi Köprüsü, 
Ağın Köprüsü, Şehzadeler Köprüsü ve 
çevre yolları gibi önemli projelerin gerçek-
leştirilmesi mümkün olmayacaktı.”

“YILDA 3,43 MİLYAR LİRA TASARRUF 
SAĞLAYACAĞIZ”

Otoyolun ekonomiye doğrudan ve dolaylı 
milyarlarca dolar katkı sağlayacağı-
nın altını çizen Turhan, elbette projede 

kamunun payına düşen garanti ödeme 
durumunun da olduğunu söyledi. “Fakat 
bu miktar, proje maliyetinin yüzde 18’ini 
ancak oluşturmaktadır.” diyen Turhan, 
şunları kaydetti: “Bir başka deyişle, bu 
projeden doğacak hizmetlerden elde edi-
len gelirlerle proje maliyetinin yüzde 82’si 
karşılanacaktır. Projenin kamuya dev-
rinden sonra bu otoyoldan sağlanacak 
gelirler ise yeni yolların yapımına kaynak 
oluşturacaktır. Yine otoyol sayesinde 
yılda 3,43 milyar lira, zaman ve akaryakıt 
tasarrufu sağlayacağız. Trafikte bekle-
melerin ortadan kalkmasıyla da emisyon 
salınımında yıllık yaklaşık 375 bin ton 
azalma olacaktır yani çevreye, doğaya 
büyük katkı sağlamış oluyoruz.”

ğundaki projenin yatırım tutarının, finans-
man maliyeti dâhil 11 milyar dolar olduğunu 
dile getiren Turhan, şöyle devam etti: “Bu 
proje, ülkemizde yap-işlet-devret mode-
liyle ihale edilen ilk otoyol projesidir. Avrupa 
Birliği’nde yap-işlet-devret kapsamında 
gerçekleştirilen en büyük ölçekli projedir 
aynı zamanda. Projede dikkati çeken bir 
başka özellik de şu: Bu proje yüksek tek-
noloji, yenilikçi uygulamalar ve ileri yapım 
tekniği gerektiren çalışmalarla yerli firma-
larımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 
proje, milli bütçe kaynaklarıyla yapılsaydı 
birçok başka projemizi hayata geçirmemiz 
gecikecekti. Oysa biz, bu projeyi devletin 
kasasına yük olmadan 6,5 yılda tamamla-
dık. Peki, bu projeyi mevcut bütçe ödenek-

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi 
Köprüsü’nün 2016’da hizmete alınmasıyla İstanbul ile 
İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre kısaldı.
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U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, “Kendi uydumuzu üreten 

bir ülke konumuna geldik. Dün ASELSAN 
tesislerinde kendi yerli milli uydumuzun 
yapım çalışmalarına nezaret ettik. Hede-
fimiz 2022 yılında kendi yaptığımız milli 
uydumuzu uzaya fırlatmak.” dedi.
Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için yük-
sek hızlı treni hizmete soktuklarını ve 
nüfusun yüzde 40’nın yaşadığı 11 şehrin 
bu hizmetten yararlandığını anlatan Tur-
han, “Şimdiye kadar yaklaşık 49 milyon 
insanımız yüksek hızlı konforda seyahat 
etti ve bin 889 kilometrenin yapımı ise 
hala devam ediyor. Ulaşılabilir ve Erişilebilir 
Türkiye için haberleşmenin hızına hız kat-
tık. Fiber kablo uzunluğumuz 81 bin 304 
kilometreden 360 bin kilometreye ulaştı. 
2G, 3G ve 4,5G derken 5G için hummalı 
bir çalışma yürütüyoruz. Kendi uydumu-
zu üreten bir ülke konumuna geldik. Dün 
ASELSAN tesislerinde yerli ve milli uydu-
muzun yapım çalışmalarına nezaret ettik. 
Hedefimiz 2022 yılında yaptığımız milli 
uydumuzu uzaya fırlatmak.” diye konuştu.
Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin 
Erişilebilirliği Projesi’nin, bahsettiği bütün 
bu çalışmaları ve ulaşım türlerini kapsadı-
ğına dikkati çeken Turhan,  projenin bütün 
vatandaşlara erişilebilir ulaşım hakkını 
tam anlamıyla teslim edilmesi noktasında 
büyük önem taşıdığını aktardı.

yol haritası olacaktır. Bir başvuru kay-
nağı gibi düşünün. Burada hemen yeri 
gelmişken belirtmeliyim ki, çalışmalar 
sonunda seçilen eylem planlarının ulaş-
tırma türlerine göre farklılık gösterse de 
uyarı ve bilgilendirme gibi aslında çok 
basit ama erişilebilirliğin temelini oluştu-
ran noktalarda birleştiğini gördük. Demek 
ki farkındalığın en çok bu noktalarda sağ-
lanması gerekiyor.” diye konuştu.
Turhan, uygulama için ilgili bütün tarafların 
katılımıyla hayata geçirilecek 5 pilot proje-
nin de 20 öneri arasından oy birliği ile belir-
lendiğine işaret ederek, seçilenlerin 5’inin 
de yerel yönetimleri bire bir ilgilendiren 
pilot projeler olduğunu vurguladı.

“ERİŞİLEBİLİRLİK İÇİN HERKESE GÖREV-
LER DÜŞÜYOR”

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetle-
rinin Erişilebilirliği Projesi’yle ilgili çeşitli 
bilgiler veren Turhan, “Erişilebilir ulaşımın 
sistemli bir şekilde Türkiye geneline yay-
gınlaştırılmasını amaçlayan en kapsamlı 
erişilebilirlik projesidir. Bütün taraflarla 
istişare halinde çalışmaların yapıldığı 
ve AB’den gelen uzmanların eşlik ettiği 
bir program ile geçtiğimiz 2 yıllık süre 
zarfında Ulusal Erişilebilirlik Strateji Bel-
gesi ve Eylem Planları için gerekli bilgi 
ve dokümanlar toplanmıştır. Yapılacak 
çalıştayda bütün yönleri ile değerlen-
dirilecek, bu belge erişilebilir ulaşımın 

BAKAN TURHAN: “KENDİ 
UYDUMUZU ÜRETEN BİR 
ÜLKE KONUMUNA GELDİK. 
HEDEFİMİZ 2022 YILINDA 
YAPTIĞIMIZ MİLLİ UYDUMUZU 
UZAYA FIRLATMAK.”

“HEDEFİMİZ 
2022 YILINDA MİLLİ 
UYDUMUZU UZAYA 
FIRLATMAK”
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Tren ve trene 
dair çektiğiniz 

her kareyi 
bizimle paylaşın

www.tamoan.com.tr
/tamoancom



RİZE-ARTVİN HAVALİMANI PROJESİNİN YÜZDE 40’A 
YAKINININ TAMAMLANDIĞINI AÇIKLAYAN BAKAN 

TURHAN, PROJEYİ 2020 YILINDA HİZMETE AÇMAYI 
HEDEFLEDİKLERİNİ BİLDİRDİ.

DEV PROJE 
2020’DE TAMAMLANACAK

HABER: AHMET SELİM KUVEL
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U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
deniz dolgusu üzerine yapımı devam eden Rize-Art-

vin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkili-
lerden bilgi aldı. Turhan, inceleme sonrası basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada,  sadece Türkiye’nin değil dünyanın 
sayılı projelerinden olan Rize-Artvin Havalimanı’nın inşası 
için çalıştıklarını söyledi. Turhan, Rize’nin evladı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, siyaset sahnesine çıkmasıyla ülkenin 
yeniden imar edilmeye başlandığını vurgulayarak, “Bu 
havalimanı da ülkeyi yeniden inşa etme projesinin bir par-
çasıdır. Kapsamlı bir etüt ve fizibilite yaptırdık ve böylece 
bu noktada Rize-Artvin Havalimanı’nın yapımını başlattık. 
Rize- Artvin Havalimanı, Avrupa’nın deniz üzerine kurulan 
ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’ndan sonra, 
ülkemizin deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek 
ikinci havalimanı oldu.” diye konuştu.

“7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

Havalimanında 85,5 milyon ton dolgu alanı yapılacağına 
işaret eden Turhan, «Şu ana kadar da 242 ağır iş makine-
siyle günde 120 bin ton taş dolgu yapılarak 32 milyon ton 
üzerinde taş dolgusunu tamamlamış durumdayız. Bunun 
11 milyon tonu da kategorik taş dediğimiz mendireğin 
yapımında kullanılıyor. Havalimanımızın en önemli kısmı 
olan taş dolgu mendireğinin de yüzde 64’ü tamamlanmış 
durumda. Havalimanı altyapı tesisleri inşaatının tamamı 
düşünüldüğünde projenin yüzde 40’a yakınını tamam-
lamış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakan Turhan, 
inşaat için 7 bin 653 beton blok üretildiğini ve bunların 5 
bin 136’sının mendireğe yerleştirildiğini belirterek, şöyle 
devam etti: “Bu sayıyı 19 bin 250’ye çıkaracağız ve bu 
yılın sonunda mendireği tamamlamış olacağız. Daha da 
önemlisi pistin, apronun ve taksi yolunun yapımına da 
bu yıl kasım ayında başlayacağız. Üstyapı tesislerini de 
altyapısı ile eş zamanlı bitireceğiz. Bu projeye, bölgeye 
sağlayacağı katkılar nedeniyle büyük önem verdiğimiz 
için 7 gün 24 saat çalışıyoruz çünkü bu havalimanı, Rize ve 
Artvin’in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçeleri-
nin gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ne komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına kat-
kıda bulunacak. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hava ulaşımı-
nın kesintisiz bir şekilde sağlanmasına da etki edecek.”

“BÖLGENİN EN BÜYÜK HAVALİMANLARINDAN BİRİ OLACAK”

Havalimanının pist uzunluğunun 3 bin metre, genişliğinin 45 
metre olarak inşa edildiğini kaydeden Turhan, 265 metre 
uzunluğunda 24 metrelik genişlikte taksi yoluyla da aprona 
bağlanacağını aktardı. Turhan, yılda 3 milyon yolcuya hiz-
met edecek havalimanının yaklaşık 30 bin metrekare kapalı 
alanıyla bölgenin en büyük havalimanlarından biri olacağına 
dikkati çekerek, “Bu önemi nedeniyle de bu dev projeyi her 
ne kadar 2022 yılında hizmete açacağımızı söylesek de 
hedefimizi yükselttik, çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu projeyi 
inşallah gelecek yıl ekim ayında hizmete açacak şekilde iş 
programımızı güncelledik.” dedi. 
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

İ nternetle birlikte mobil uygulamalar hayatımızın 
her alanında söz sahibi olmaya başladı. Sağlık, spor, 

yemek, diyet, eğlence, basın-yayın hatta ibadet uygu-
lamaları günlük yaşamımızın ayrılmaz parçası haline 
gelirken eğitim de bu dönüşümden olabildiğine etki-
lenen sektörlerin başında yer almaya başladı. Eğitim 
konusunda sayısız aplikasyon artık hayatımıza girdi. 
Yeni nesil öğrenciler de dijital dünyanın imkânlarından 
en üst seviyede faydalanıyor. Dershaneler ve özel 
derslerin yerini artık mobil uygulamalar almaya baş-
ladı. Öğrenciler ders çalışırken ve sınava hazırlanır-
ken çözemedikleri problemleri eğitmenlere kolayca 
sorarak dakikalar içinde cevap alıyor. Üstelik tüm 
bunları akıllı telefon ile yapmak mümkün oluyor. 
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DERSHANELER VE ÖZEL 
DERSLERİN YERİNİ ARTIK 

MOBİL UYGULAMALAR 
ALMAYA BAŞLADI. 

ÖĞRENCİLER DERS 
ÇALIŞIRKEN VE SINAVA 

HAZIRLANIRKEN 
ÇÖZEMEDİKLERİ 

PROBLEMLERİ 
EĞİTMENLERE 

KOLAYCA SORARAK 
DAKİKALAR İÇİNDE 

CEVAP ALIYOR. 
ÜSTELİK TÜM BUNLARI 

AKILLI TELEFON İLE YAPMAK 
MÜMKÜN OLUYOR.
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APLİKASYONLARI 
DERSHANELERİN 

YERİNİ ALDI



Sınavlara hazırlanırken öğrenciler artık 
ders videolarından ve sanal kütüp-
hanelerden faydalanıyor. Fakat soru 
çözerken karşılaşılan zorluklar için 
hâlâ desteğe ihtiyaç duyuluyor. Yeni 
sistemde dershane işlevi gören temel 
liselere ve özel derslere alternatif olan 
mobil uygulamalarla sınavlara hazır-
lanmak daha ekonomik ve daha etkili. 
Aileler de telefonu ellerinden düşür-
meyen çocuklarına bu sebeple kızsa 
da doğru amaç için kullanılan uygula-
malardan memnun görünüyor. 

NASIL ÇALIŞIYORLAR?

Sınava hazırlanmanın kolay yollarından 
olan mobil uygulamalar, öğrencilerin 
çözemedikleri soruların çözümleri-
ni tek tuşla almalarına imkân sağlıyor. 
Kullanıcı sorunun fotoğrafını çekiyor, 
gönderiyor ve çözümü dakikalar içinde 
cep telefonuna geliyor. 
YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına 
hazırlanan öğrencilerin yol arkada-
şı olan mobil uygulamaları, App Store 
ve Google Play’den ücretsiz olarak 
indirmek mümkün. Bazı uygulamalar 
öğrencileri, ücretsiz deneme sınavına 
alıyor. Sonrasında ihtiyaçlarına göre 
diledikleri paketi satın alan öğrenciler, 
ders çalışmanın rahatlığını yaşayabili-
yor. 100 binlerce öğrencinin indirdiği 
uygulamalar öğrencilerin ihtiyaçla-
rına göre şekillenip, kullanım yay-
gınlıklarını da artırmayı başarıyor.

DERSHANENİN 10’DA 1’İ 
FİYATINA 10 KAT HIZLI

Son yıllarda sınav ve eğitim 
sistemi üzerinde yapılan çalış-
malar çerçevesinde, dershane 
ve hazırlık kurumlarıyla ilgili 
birtakım önemli değişiklikler 
hayata geçirildi. Günümüzde 
sınavlara hazırlık için hafta içi 
ve hafta sonu programla-
rıyla tamamlayıcı kurslar 
veren kurumlar var ve 
bunların fiyatları 8 
bin TL ila 18 bin TL 
arasında deği-
şiyor. Velilerin 
ve sınavla-
ra hazır-
l a n a n 
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yetişkinlerin bütçelerini sarsan ders-
hanelere ekonomik olarak da alterna-
tif çözüm oluşturan Kunduz, ders-
hane ve özel derse göre en az 
10 kat daha hızlı, 10 kat daha 
ekonomik. 

ALANINDA BAŞARILI 
EĞİTMENLER CEVAP 
VERİYOR

Dershane veya özel 
dersle sınavlara hazır-
lananların en büyük 
sorunlarından biri, ders 
çalışırken çözemedikleri 
sorular için anında destek 
alamamak olarak öne çıkı-
yor. Bu tip uygulamalara gön-
derilen sorulara dakikalar içinde 
dönüş almak mümkün. Aplikas-
yon üzerinden iletilen sorular çoğu 
zaman profesyonel öğretmenler ve 
ÖSYM sınavında derece yapmış üni-
versite öğrencileri tarafından cevap-
lanıyor. Aplikasyonlarda hizmet veren 
öğretmenler de özenle seçiliyor. Per-
formanslarına hem kullanıcılar hem 
de uygulama yöneticileri tarafından 
dikkat ediliyor. 

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞME ORANI 
YÜKSEK

Peki, kullanımı, ulaşımı, etkileşi-
mi kolay olan bu uygulamaların 

başarı seviyesi nedir? Bir eği-
tim aplikasyonu olan Kunduz, 

bu sorunun cevabını bul-
mak için kendi kullanıcıları 
ile anket gerçekleştirmiş. 
Ankete göre, bu yılki Yük-
seköğretim Kurumları 
Sınavı’na (YKS) Kunduz’la 
hazırlanan öğrencilerden 

830’uyla yapılan ankete 
göre öğrencilerin yüzde 

92’si, sınava hazırlık ve YKS 
performansında aplikas-

yonun önemli ölçüde fayda-
sı olduğunu söyledi. Uygulama 

ile YKS’ye hazırlanan öğrenciler 
arasında üniversitede bir bölüme 

yerleşme oranı ise %90 olarak 
belirlendi. Ankete katılanlardan alınan 
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Öğrenciler karşı karşıya kaldıkları ve çözemedikleri 
soruların fotoğrafını çekerek veya daha önceden çekilmiş 

bir sorunun fotoğrafını yükleyerek veya kamerayı 
sorunun üstüne tutarak, soru gönderebiliyor
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dukları soruların çözümlerine 5 tam 
puan veriyor ve öğrencilerin yüzde 
86’sı Kunduz’u tavsiye ediyor. Ayrı-
ca bu yılki YKS’de ilk 10 bine girenler 
arasında, şimdiye kadar belirlenen 124 
Kunduz öğrencisi bulunuyor.

ZENGİN SORU BANKASI VE EĞİTİM 
KOÇLUĞU

Kunduz’un yanı sıra eğitim aplikas-
yonlarını kullanan öğrenciler, farklı 
derslerde sorularını diledikleri zaman 
sorabiliyor. Soruların cevapları orta-
lama 10 dakika içerisinde çözüm 
garantisiyle eğitmenler tarafından 
hazırlanarak görsel şeklinde öğren-
cinin telefonuna iletiliyor. Öğrenciler 
soru göndermenin yanı sıra, uygula-
malarda yer alan soru bankalarından, 
kütüphanelerden de faydalanabiliyor. 
Bu bölümlerde her ders ve konu için 
farklı zorluk seviyelerinde sorular 
ile çözümleri bulunuyor. Öğrenciler 
ayrıca sınava hazırlık süreciyle ilgili 

akıllarına takılanlar için uygulamaların 
destek ekiplerinden “Eğitim Koçluğu” 
gibi yardımlar da alabiliyor.

SORU SORMAK VE CEVAP ALMAK 
ÇOK KOLAY

Günümüzde tam bir teknoloji canava-
rı olan öğrencilerin mobil uygulama-
ları kullanabilmeleri onlar için oldukça 
kolay. Öğrenciler karşı karşıya kaldıkları 
ve çözemedikleri soruların fotoğrafı-
nı çekerek veya daha önceden çekil-
miş bir sorunun fotoğrafını yükleyerek 
veya kamerayı sorunun üstüne tuta-
rak, soru gönderebiliyor. Bazı uygu-
lamaların ana ekranı, doğrudan soru 
fotoğrafı çekimine olanak sağlayacak 
şekilde kamera işlevine de sahip. Bu 
sayede uygulamayı açar açmaz soru 
fotoğrafı çekmek ve göndermek 
mümkün oluyor. Öğrenci soru görün-
tüsünü hazırladıktan sonra sorunun 
bağlı olduğu dersi seçiyor sorusunu 
gönderiyor. Öğrenci eklemek istediği 
bir yorum veya sorun varsa “Yorum 
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Eğitim Bilişim Ağı (EBA): 
www.eba.gov.tr adresinde 
sunulan, sınıf seviyelerineğru 
ders içeriklerin tamamına ula-
şabiliyorsunuz.  

Photomath: Kamerayı mate-
matik problemine tutuyorsu-
nuz, adım adım yönergelerle 
yanıtı hemen görebiliyorsunuz.

Matematik Kralı: Matemati-
ği bir eğlenceye dönüştüren 
uygulama. 

Khan Academy: İstatistik 
bilimini oturduğunuz yerden 
öğrenme imkânı sunuyor. 

POPÜLER OLAN BAZI EĞİTİM 
APLİKASYONLARI ŞÖYLE
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Ekle” kısmından yazabiliyor. İlgili eğit-
menlere ulaşan sorunun kapsamlı ve 
açıklamalı çözümü dakikalar içinde 
öğrencilere gönderiliyor.  

ÜÇ OKUL ARKADAŞI TARAFINDAN 
KURULDU

Son dönemlerde öğrenciler ara-
sında ilgi gören eğitim aplikasyonu 
Kunduz’un kurucuları olan Başar 
Başaran, Melih Şener ve Barış Bilgiç 
önce İzmir Fen Lisesi’nde, sonrasın-
da da Boğaziçi Üniversitesinde sıra 
arkadaşı. Sınav hazırlığını iyi bilen 
Kunduz kurucular, girdikleri 
tüm sınavlarda ilk 500’de 
yer almayı başardı. 
Kunduz’un sahip oldu-
ğu teknolojiyi Boğa-
ziçi Üniversitesi’nin 
yanı sıra, Stanford 
Üniversitesi’nde yap-
tıkları çalışmalarla 
geliştiren Başar, Melih 
ve Barış’ın şimdiki 
hedefi ise Kunduz’u 
başta Hindistan ve 
ABD olmak üzere dünya 
çapında kullanılacak hale 
getirmek.    

YÜKLEMESİ VE DENEMESİ BEDAVA

Şimdiye kadar 500 binden fazla indi-
rilen Kunduz’un başarısı Apple’ın da 
ilgisini çekti ve geçtiğimiz sene Günün 
Uygulaması olarak lanse edildi. Kunduz 
mobil uygulamasını indirmek ücret-
siz. Uygulamayı indiren öğrenciler 
Kunduz’u deneyimleyebilmeleri ve fay-
dasını görebilmeleri için ücretsiz soru 
haklarına sahip oluyor. Deneme süreci 
sonlandığında soru sormaya devam 
edebilmek için öğrenciler kunduz.com 
web sitesinde bulunan üyelik paket-
lerinden satın alabiliyor. Kunduz’u 
Android ve iOS işletim sistemi yüklü 
cihazlarda kullanmak mümkün. 
Öğrencilerin sınav hazırlığı dönemin-
de zorlandıkları soruları sorarak, hızlı 
bir şekilde cevaplarını alabildikleri bir 
servis sağlayan Kunduz, Türkiye’deki 
eğitim ağında 20 bin aktif eğitmene 

sahip ve bugüne kadar toplamda 
8 milyon sorunun yanıtlanma-

sına aracılık etti. Ortalama 10 
dakikalık cevaplama süresi ve 

görüntü tanıma teknolojile-
ri ile rakiplerinden ayrışan 
Kunduz’un Türkiye’nin yanı 
sıra Hindistan ve ABD’de 

ofisleri bulunuyor. 

Sınava hazırlanmanın 
kolay yollarından olan 

mobil uygulamalar, 
öğrencilerin çözemedikleri 

soruların çözümlerini tek 
tuşla almalarına imkân 

sağlıyor. Kullanıcı sorunun 
fotoğrafını çekiyor, 

gönderiyor ve çözümü 
dakikalar içinde cep 
telefonuna geliyor. 



K urvaziyerler için önemli bir 
kesişme noktası olan İstan-

bul; yeniden kurvaziyer gemilerin 
rotasına giriyor. Celestyal Crystal bu 
sezon için İstanbul’a düzenli gelen tek 
kurvaziyer olacak; ilk tur 22 Ekim’de 
yapılacak. Celestyal Cruises’un yeni 

programı olan 7 gecelik Eclectic 
Aegean Turu için Celestyal Crystal 
gemisi, yolcularını İstanbul’dan alacak. 
Çoğunluğu Amerikalı 1.200 yabancı 
yolcusuyla birlikte Sarayburnu’na 
demirleyecek olan gemi; buradan 
Türk yolcularını da alarak rotasını 

Çanakkale’ye çevirecek. “Eklektik 
Ege” temasıyla gerçekleşecek turun 
destinasyonları arasında yine Yunan 
Adaları’nın en sevilenleri Santorini, 
Mikonos ve Girit ile Atina yer alıyor. 
Celestyal Cruises’un bu sezonki 
sürpriz destinasyonu ise Volos. 

7 GECELİK CRUISE KEŞFİ İÇİN ARTIK UZAK LİMANLARA GİTMEYE 
GEREK YOK. CELESTYAL CRYSTAL, ECLECTIC AEGEAN YUNAN 
ADALARI TURU İÇİN YOLCULARINI İSTANBUL’DAN ALACAK. İLK TUR 22 
EKİM’DE, İSTANBUL’DAN SONRAKİ DURAK ÇANAKKALE... 
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BU GEMİ YOLCULARINI 
İSTANBUL’DAN ALACAK

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL
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ÖNCE TRUVA VE ASSOS, SONRA VOLOS

Eklektik Ege turu Türk yolcularının 
biniş yapmasıyla İstanbul’dan başla-
yacak. 7 gecede 6 limanın gezileceği 
turda İstanbul’dan sonraki durak 
Çanakkale olacak. Gemi burada tam 
gün kalacak. Daha önce Çanakkale’yi 

gezmeyen Türk yolcular için bu tur 
Gelibolu ruhunu yaşamak için bir 
fırsat olacak. Burada misafirlere 3 
seçenek sunuluyor. Ölümsüz şehir 
Truva, Anzak Koyu ve Dünya Mirası 
Listesindeki Assos Athena Tapınağı bu 
turlarla keşfedilecek. Sonra gemi rota-

yı Yunanistan’a çevirecek, ilk liman bir 
doğa harikası olan Volos... Volos, dev 
kayaların üzerine kurulan ve Unesco 
listesinde bulunan Meteora Manastırı 
ile cruise yolcularının merakla bekledi-
ği bir destinasyon... 

SANTORİNİ VE MİKONOS’DA EŞSİZ 
GÜNBATIMLARI

Üçüncü durak Girit. Burada Avrupa’nın ilk 
uygarlıklarından biri olan Minos uygarlı-
ğının izlerini sürmek, Knossos Sarayı’nı 
gezip görmek ve zeytin adasından 
hediyelikler almak mümkün. Ertesi gün 
ölmeden önce mutlaka görülmesi gere-
ken yerlerden Santorini’de keşif zamanı. 
Turun beşinci durağı ise en kozmopolit 
adalardan Mikonos. Bu eğlence adasında 
yel değirmenlerine karşı güneşin eşsiz 
batışına tanıklık edebilir; Mikonos gecele-
rini yaşayabilirsiniz. Turun son durağı ise 
başkent Atina. Burada Akropolis tırmanı-
şından sonra Plaka’nın dar sokaklarında 
kahve ve alışveriş keyfine zaman bula-
caksınız. Eklektik Ege turları, 19 Kasım’a 
kadar her Çarşamba günü İstanbul’dan 
yolcularını alarak gerçekleşecek. 

GÖKYÜZÜ VE DENİZ İSTANBUL’DA BULUŞACAK

Celestyal Cruises Türkiye Direktö-
rü Özgü Alnıtemiz 2020 itibarıyla 
İstanbul’a seferlerin artacağını belir-
terek, “Galataport ve yeni havali-
manıyla birlikte İstanbul gökyüzüyle 
denizin buluşma noktası olacak. 
İstanbul limanını dünya cruise sektörü 
dört gözle bekliyor.” diyor. Alnıtemiz 
şu bilgileri paylaşıyor: “Kurvaziyer 
sektörü ülkemiz için önemli bir sektör. 
Bu sektörün büyümesi için öncelikle 
altyapının gelişmesi lazım. Gemilerin 
Türkiye’ye gelmesi lazım. Altyapı geli-
şecek ki gemiler de gelecek. İstanbul 
uzak destinasyonun kesişme noktası. 
Bu yüzden de kurvaziyer için çok 
önemli bir destinasyon. İstanbul’un 
yeniden kurvaziyer rotasına alınma-
sını sadece biz değil dünyanın bütün 
cruise firmaları da dört gözle bekliyor. 
İstanbul yeni havalimanı ile birlikte 
Galataport’un da faaliyete geçme-
siyle çok önemli bir hub yani merkez 
haline geliyor. Özellikle uzak desti-
nasyonlardan gelen yolcular için tercih 
sebebi olacak.”
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Celestyal Crystal ile sırasıyla Volos, Girit, Santorini, Mikonos ve 
Atina gezilecek. Galataport’un bitmesi ve yeni havalimanıyla birlikte 

İstanbul gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacak, 2020’de 
İstanbul konaklamalı seferler artacak.



K ullanıcılarına çeşitli özelliklerle 15 
saniyelik video çekme ve yayınla-

ma imkanı tanıyan TikTok uygulamasının 
popülerliği ve kullanıcı sayısı gittikçe artı-
yor. Türkiye’de 28 milyon kullanıcıya sahip 
uygulamanın çocuk kullanıcı sayısı da 
hayli fazla. Bitdefender Antivirüs’ün Türki-
ye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 
uygulamayı kontrolsüz biçimde kullanan 
çocukların siber zorbalığa maruz kalabi-
leceğini ve ailelerin bunun önüne geçmesi 
için uygulama içi 3 güvenlik önerisine 
dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.
Çin merkezli bir şirkete ait olan TikTok, son 

zamanların en popüler video uygulaması. 
Çin’de Douyin olarak bilinen ve aylık 300 
milyondan fazla aktif kullanıcısı olan uygu-
lamanın, Türkiye’deki kullanıcısı sayısı ise 
28 milyondan fazla. Kullanıcılara 15 saniye-
lik bir videoyu filtreler, çıkartmalar, video 
hız kontrolleri ve artırılmış gerçeklik ani-
masyonları gibi araçlarla çekebilme imkanı 
tanıyan uygulamanın çocuk kullanıcı sayısı 
ise bir hayli fazla. Çocuk kullanıcıların bu 
tarz uygulamalarda fazlaca istismar ve 
siber zorbalığa maruz kalabildiğine dikkat 
çeken Bitdefender Antivirüs Türkiye Ope-
rasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, TikTok 

uygulamasını kullanan çocuklarını koruma 
altına almak isteyen ebeveynlere 3 önemli 
öneride bulunuyor.

TİKTOK ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN MU?

Apple uygulama mağazasında kullanım yaşı 
12+ ve Google Play’de “olgun genç” olarak 
değerlendirilen TikTok’ta yaş kontrolü ger-
çekleşmediği için herkes tarafından kullanı-
lıyor. Açık veya uygunsuz söylem, fotoğraf 
veya dans hareketleri bir başkasının telefon 
ekranında ihlallere takılmadan görüntülene-
biliyor. Ayrıca uygulama içerisinde çocukların 
kendilerini açığa çıkararak ve hangi paylaşım-
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TİKTOK UYGULAMASININ POPÜLERLİĞİ 
VE KULLANICI SAYISI GİTTİKÇE ARTIYOR. 
TÜRKİYE’DE 28 MİLYON KULLANICIYA 
SAHİP UYGULAMANIN ÇOCUK KULLANICI 
SAYISI DA HAYLİ FAZLA. UZMANLAR ÇOCUK 
KULLANICILARIN BU TARZ UYGULAMALARDA 
FAZLACA İSTİSMAR VE SİBER ZORBALIĞA 
MARUZ KALABİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR. 

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL

TİKTOK 
ÇOCUKLAR İÇİN 
GÜVENLİ BİR 
PLATFORM MU?
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ları yaptıklarına dikkat etmeyerek hareket 
ettikleri de görülüyor. Çocukların TikTok’u 
kullanmalarına izin vermeden önce, ebe-
veynlerinin onlarla ne tür içerik yayınlamanın 
uygun olup olmadığı hakkında konuşması 
gerektiğini hatırlatan Alev Akkoyunlu, canlı 
yayınlarda yapılan paylaşımların silinmediğini, 
yabancıların rahatlıkla çocuklarla iletişim 
kurabileceği gerçeğini bilerek ebeveynlerin 
belirli önlemler alması gerektiğini belirtiyor.

TİKTOK KULLANAN ÇOCUKLARINIZI 
NASIL GÜVENDE TUTABİLİRSİNİZ? 

TikTok, doğru kullanıldığında eğlenceli ve 
eğitici olabilen yaratıcı bir sosyal alan olsa da 
ebeveynlerin çocuklarını korumak için uygu-
lamada bulunan güvenlik özelliklerini kul-
lanması gerekiyor. Bitdefender Antivirüs’ün 
Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyun-
lu, TikTok kullanan çocuklarını koruma altına 
almak isteyen ebeveynlere 3 uygulama içi 
güvenlik önerisinde bulunuyor. 

“DİJİTAL REFAH” ÖZELLİĞİNİ ETKİNLEŞTİRİN

Uygulama içerisinde bulunan “Dijital 
refah” özelliği, bir kez etkinleştirildiğinde, 
uygulama kullanımını günde iki saatle 
sınırlandırabiliyor. Çocukların uygulamayı 
daha uzun süre kullanabilmeleri için özel-
liği açarken ebeveynlerinin oluşturduğu 
şifreye ihtiyaçları oluyor. 

“KISITLI MOD” ÖZELLİĞİNİ ETKİN-
LEŞTİRİN

TikTok gibi paylaşıma dair içerik plat-
formlarında her zaman uygun içerik 

olmayabiliyor. Çocukların uygun-
suz içeriklerle karşılaşmasını 
engellemek isteyen ebeveynler, 
bu özelliği kullanarak uygunsuz 
içerikleri çocukları için filtreliyor.

HESAP ÖZELLİĞİNİ “ÖZEL” 
OLARAK AYARLAYIN

Bir hesabı “özel” olarak ayar-
lamak, çocuk kullanıcılar için 
en iyi seçenek olabilir. Çocuk 

kullanıcının yarattığı videolar yal-
nızca içerik oluşturucu tarafından 
görülebilir. Özel hesaba sahip 
çocuk kullanıcı, diğer kullanıcıların 
takip isteklerini onaylayabilir veya 
reddedebilir. Ayrıca yabancılardan 
gelebilecek mesajları engelleyerek 
yalnızca takipçilerle sınırlayabilir.
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Çocuk kullanıcıların bu tarz 
uygulamalarda fazlaca 
istismar ve siber zorbalığa 
maruz kalabildiğine 
dikkat çeken Bitdefender 
Antivirüs Türkiye 
Operasyon Direktörü 
Alev Akkoyunlu, TikTok 
uygulamasını kullanan 
çocuklarını koruma altına 
almak isteyen ebeveynlere 
3 önemli öneride bulunuyor.
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İ nternetin gelişmesiyle birlikte hem 
birey hem de toplum nezdinde 

sosyal anlamda ciddi değişimler ger-
çekleşti, özellikle sosyal medya, iletişim 
ve etkileşimi tarihte hiç olmadığı kadar 
kolaylaştı. Bununla birlikte her alanda 
yaşanan gelişmelerin sosyal hayata 
yansımaları oldu. İlerleyen teknoloji ile 
sosyal hayat ve sosyal medya nere-
deyse ayrılmaz bir bütün haline geldi. 
İletişim araçlarında meydana gelen 
dönüşümler sayesinde bireylerin özel 
yaşam alanlarına veya mahremiyetleri-
ne saldırılar oldukça arttı. Ortaya çıkan 
sorunlar ise aslında teknolojiden değil, 
teknolojinin insanlar tarafından amacı 
dışında kullanılmasından kaynaklanıyor. 
Bu durum birtakım tehlikeleri berabe-
rinde getiriyor. Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, 
sosyal medyada paylaşım yaparken 

dikkatli olunması gerektiğinin altını 
çizerek, “İnsanlar sosyal medya hesap-
larının gizlilik ayarlarını dilediği şekilde 
düzenlemekte özgürdür. Ancak şu da 
bir gerçek ki; sosyal medya paylaşımla-
rının ve dolayısıyla birtakım kişisel veri-
lerimizin herkese açık olması, mevcut 
tehlikelerin boyutlarını yükseltmekte, 
risk alanlarını genişletmektedir.” diyor. 
Başkan Bilir sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Kişisel verilere ulaşım aslında 
kişiye ulaşım anlamına gelmektedir. 
Bundan dolayı verilerimizi yüzlerce kişi 
ile yüz binlerce kişinin bilmesi arasında 
büyük bir fark var. Böylesi bir durumda 
bireyin kötü niyetli kişi veya grupların 
hatta siber saldırganların hedefi haline 
gelme olasılığı artmaktadır. Öte yandan 
bazı kişisel verilerin herkese açık plat-
formlarda paylaşılması, telafisi imkansız 
zararlara sebebiyet verebilir.”

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANI PROF. DR. 
FARUK BİLİR UYARDI: “YAPTIĞIMIZ PAYLAŞIMLAR, DAVRANIŞ 
ŞEKİLLERİMİZ VE HASSASİYETLERİMİZİ ORTAYA ÇIKARABİLİR. 
HASSASİYETLERİMİZ, HİÇ TANIMADIĞIMIZ VE BİLMEDİĞİMİZ 
İNSANLARIN ELİNDE ZAFİYETLERİMİZ HALİNE DÖNÜŞEBİLİR. 
ZAAFLARIMIZDAN YARARLANILARAK MADDİ VE MANEVİ 
ZARARLAR YAŞAMAMIZ SÖZ KONUSU OLABİLİR.”

SOSYAL MEDYADA 
PAYLAŞIMLARIMIZ 
ZAAFLARIMIZI 
ORTAYA ÇIKARIYOR

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL
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BİLGİLERİMİZİ KENDİ ELLERİMİZLE 
DOLANDIRICILARA VERİYORUZ

Başkan Bilir, sosyal medyada paylaşım 
yaparken maruz kalabileceğimiz tehli-
kelerle ilgili olarak da değerlendirmeyi 
yapıyor: “Açık adres bilgisi, konum bilgisi 
ve telefon numarası ile e-posta bilgileri 
kişiyi potansiyel hedef haline getire-
biliyor. Telefona gönderilen kimlik avı 
mesajları ve özellikle e-posta adresle-
rine iletilen oltalama gönderileri, kişinin 
finansal verileri başta olmak üzere özel 
yaşamına ilişkin verilerini hedeflemek-
tedir. Bugün dolandırıcılık vakalarının 
önemli bir kısmı kişilerin kendileri tara-
fından gelişigüzel paylaşılan kişisel veri-
lerinin yardımıyla gerçekleşmektedir. Ek 

olarak planlamalarımızı ve etkinlik 
takvimlerimizi de herkese 

açık olarak paylaşmamız 
sonucunda çeşitli mağdu-

riyetler yaşayabiliriz. Diğer 
bir yandan sosyal medyada 

ebeveynlerin çocuklarına dair kişisel 
verileri de aleni hale getirme-

si, gelecekte bazı sorunların 
yaşanmasına neden olabilir. 
Yapılan bir araştırmaya göre, 

her 4 ebeveynden biri, sos-
yal medya hesabını herkese 

açık özelliğinde kullanmakta ve bu ebe-
veynlerin yarıya yakını aynı hesaplarda 
sıklıkla çocuklarıyla ilgili paylaşımlar da 

tuşlama ve beğenilerimiz ve buna ben-
zer eylemlerimiz profilleme kapsamında 
değerlendirmeye alınabiliyor. Profilleme 
sayesinde mevcut kişisel veriler ile birlikte 
daha önceden bilinmeyen verileri tahmin 
edilerek, otomatik karar verme meka-
nizmaları aracılığıyla çeşitli ‘sonuçlar’ elde 
edilebilmektedir. Profilleme işlemi ile ilgili 
kişi hakkında elde edilen sonuçlar da kişi-
sel veridir. Elde edilen bu ‘sonuçlar’ kişinin 
lehine bir durum meydana getirebileceği 
gibi aleyhine bir durum da meydana 
getirebilir. Profilleme sonucunda verilen 
kararlar ya da atılan adımlar bireyleri ciddi 
bir biçimde etkileyebilmektedir.” 

PROFİLLEME İŞLEMLERİNE İTİRAZ 
ETME HAKKINIZ VAR

Prof. Dr. Bilir, vatandaşların bu konuda her-
hangi bir olumsuzluğa maruz kalması duru-
mundaki haklarından ve yapması gereken-
lerle ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11/1 
(g) bendine göre, ilgili kişiler işlenen verilerin 
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıy-
la analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 
etme hakkına sahiptir. Bu kapsamda aley-
himize sonuçlar ortaya çıkaran profilleme 
işlemlerine itiraz edebiliriz. Veri sorumluları-
nın da bu itirazları dikkate alıp, gereğini yerine 
getirme noktasında son derece hassas 
davranmaları gerekmektedir.” 

yapmakta. Bu durum sadece kendimi-
zin değil, çocuklarımızın da risk altında 
olması anlamına gelmektedir. Yaptığı-
mız paylaşımlar, davranış şekillerimiz 
ve hassasiyetlerimizi ortaya çıkarabilir. 
Hassasiyetlerimiz, hiç tanımadığımız ve 
bilmediğimiz insanların elinde zafiyetle-
rimiz haline dönüşebilir. Zaaflarımızdan 
yararlanılarak maddi ve manevi zararlar 
yaşamamız söz konusu olabilir.”

HAKKIMIZDA VERİ TOPLANMASINA 
OLANAK VERİYORUZ

Sosyal medyaya da değinen Başkan Bilir, 
son günlerin önemli gündem maddesi 
haline gelen sosyal medyada profille-
me faaliyetlerine de değiniyor: “Sosyal 
medya platformlarında bireyin özeli 

olmasına rağmen, her 
geçen gün dijital 

ortama yeni bir 
bilgi koyarak, 
veri ekleyerek 
kendi hakkında 
veri toplanma-

sına izin vermesi, 
mahremiyetine 

zarar verebilmekte-
dir. Sosyal medyada ve dijital dünyada 
bıraktığımız izlerden yola çıkılarak bir 
algoritma çerçevesinde ‘profil’ oluştu-
rulabiliyor. Okuduklarımız, izlediklerimiz, 
dinlediklerimiz, arama ve araştırmalarımız, 
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KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİ 
SAĞLAYIN
Bilir, vatandaşların kişisel verilerini payla-
şırken nelere dikkat etmesi gerektiğini de 
şu şekilde açıklıyor: “Kişisel verileri pay-
laşmak insan için bir ihtiyaç olabilir. Burada 
esas mesele, buna insanın kendisinin karar 
vermesidir. 6698 sayılı Kanun, kişisel veri 
güvenliği konusunda veri sorumlularına 
çeşitli yükümlülükler getirmiştir. Ancak 
kişisel verilerin korunmasında bireylere de 
düşen görevler bulunmaktadır. Kişisel veri-
ler paylaşılmadan önce aydınlatma metni 
ve gerekli ise açık rıza metni dikkatlice 
okunmalı. İlgili kişiler, kişisel veri talep eden 
uygulamalara karşı daha bilinçli yaklaşmalıdır. 
Kişiler uygulamanın güvenli olup olmadığını 
sorgulayıp, araştırmalıdır. Sosyal medyada 
bir paylaşım yapmadan önce bir kez daha 
düşünüp, o paylaşımın kişisel veriler açısın-
dan bugün veya gelecekte sorun teşkil edip 
etmeyeceğini göz önünde bulundurmalıdır. 
Ayrıca yine sosyal medyada hangi paylaşımı 
kimlerin göreceğini belirlemek, kişisel veri-
lerin güvenliğini sağlamak adına atabilecek 
önemli bir adımdır. Bireylerin çevrimiçi ya 

da gerçek ortamda 
ortaya çıkabilecek 
mahremiyet ihlallerine 
karşı bilgi sahibi olmaları 
büyük önem taşımaktadır. Dola-
yısıyla kişisel verilerin korun-
ması konusunda farkındalık 
kazanılmalıdır. Çünkü far-
kındalık, güvenliğe açılan 
kapının anahtarıdır. Bu 
kapsamda kişisel 
veriler konusunda 
sorgulayıcı bir 
anlayışa sahip olmak 
gerekmektedir. Kişisel veriler, haya-
tın her döneminde önemli olmuştur. 
Kişisel verilerimizin hayatımızı nasıl etki-
lediğini anlamamız gerekir. Kişisel veriler 
paylaşılmadan önce şu soruyu aklımıza 
getirmeliyiz: Kişisel verilerimi ben mi 
kontrol edeceğim, yoksa kişisel veri-
lerim mi beni kontrol edecek? Bilinçli 
ve kontrollü kişisel veri paylaşımı ile 
kontrol bizde olsun diyorum ve ilgili 
kişilerin kontrolü elden bırakmamalarını 
tavsiye ediyorum.” 

“Kişisel veriler, hayatın her 
döneminde önemli olmuştur. 
Kişisel verilerimizin hayatımızı nasıl 
etkilediğini anlamamız gerekir. 
Kişisel veriler paylaşılmadan önce 
şu soruyu aklımıza getirmeliyiz: 
Kişisel verilerimi ben mi kontrol 
edeceğim, yoksa kişisel verilerim 
mi beni kontrol edecek?”
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SON 20-30 YILDA İNTERNET VE TEKNOLOJİNİN 
YAYGINLAŞMASIYLA BERABER AŞIRI İNTERNET OYUNU OYNAMA, 
SÜREKLİ SELFİE ÇEKME, AŞIRI CEP TELEFONU KULLANMA, SÜREKLİ 
DİZİ İZLEME GİBİ HEM DAHA BENİGN (İYİ HUYLU) HEM DE DAHA 
MALİGN (HABİS) OLABİLECEK BAĞIMLILIKLAR ORTAYA ÇIKTI.  

İNTERNET BAĞIMLILIĞI
İLERLİYOR

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL

32  bağlantı noktası  EYLÜL 2019



İNTİHAR RİSKİ VE DEPRESYON ETKİSİ

“Bir diğer şey de intihar riskinin artması. Bu bir 
sonuç olabilir; yani kişi bilgisayar başında dur-
duğu için, davranışsal aktivasyon sağlayama-
dığı için, uyku bozuklukları nedeniyle depres-
yon geliştiriyor olabilir. Ya da depresif bir birey 
sosyal ortamdan kaçındığı için teknolojiye 
sığınıyor olabilir. Ergenler tabii çok yatkın bir 
grup ve bu internet ya da teknoloji bağımlılığı 
ergenlikte geliştiğinde yetişkinlikte gelişene 
kıyasla çok daha yıkıcı seyrediyor. Ergenler 
için kimlik arayışı, farklı kimlikler edinme inter-
nette çok daha kolay olabiliyor; bu da ergenle-
rin daha riskli olmasına neden oluyor.”

HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

“Çocuğa cep telefonu ve tablet mümkün oldu-
ğunca geç alınabilir. Evde laptop yerine masa-
üstü bilgisayar kullanımının bağımlılık riskini 
azalttığını biliyoruz, çünkü laptopu her yere 
taşıyabilir. Bilgisayarın ise salon ya da oturma 
odası gibi ailenin olduğu ortamlarda kullanılma-
sı gerekiyor. En önemli şey, küçük yaşlardan 
itibaren zaman ve yer kısıtlamalarının uygu-
lanması. Mesela, özellikle ödevler, görevler 
bittikten sonra kısa süreli izinler verilebilir. 
Arkadaşlarının bulunduğu ortamlara gider-
ken veya doğaya çıkıldığında tablet yanlarına 
alınmayabilir. Süre önceden belirlenmeli, ‘peki, 
5 dakika daha’ denilmemeli. Wi-fi bağlantının 
sürekli açık olmaması, bilgisayarın ve televiz-
yonun açık olmaması gerekir. Okul günleri 
ödev ve akademik çalışmalar haricinde inter-
net ya da oyun için kısıtlı süre verilmesi küçük 
yaşlardan itibaren uygulanmalı. Aile içi iletişimin 
artırılması, yemek yerken televizyonun açık 
olmaması, ailenin birlikte yemeğe oturması 
çok önemli. Küçük yaşlardan itibaren oyuncak 
seçimi mekanik olmamalı. Sinema, sanat, spor 
gibi şeylere yer verilmeli. Çocuğun mutlaka 
okul öncesi eğitime gönderilmesi de bağımlılık 
riskini azaltır. Ergenlik dönemine kadar sosyal 
paylaşım sitelerinde hesap açmamak gerekir. 
Ama ergenlik sonrasında açılma şartı olarak 
da 18 yaşına kadar şifreyi ebeveynlerin bilmesi 
kuralı uygulanabilir. Karanlıkta bilgisayara giril-
memesi de önemli. Çocuk karanlıkta bilgisayara 
girdiğinde çok daha fazla odaklanıyor, oradaki 
görsel ve işitsel uyaranlara çok daha fazla 
maruz kalıyor ve bunlar da çocukta bağımlılık 
riskini artırıyor. Küçük yaşlardan itibaren oyu-
nun sessiz oynanması kural haline getirilmeli. 
Sesli oynamak bağımlılık riskini artırıyor. Ekran 
ışığının ve renklerin maksimumda olması da 
benzer bir etkide bulunuyor.”

İNTERNET NEDEN BAĞIMLILIK YAPIYOR, 
EN ÇOK HANGİ KİTLEYİ ETKİLİYOR?

“Her zaman ulaşılabilir olması ve her ortam-
da kullanılabilmesi nedeniyle... Mesela bir 
sunuma girdiğimde burada sigara içebilir 
miyim? İçemem, ama bir alışveriş merkezine 
gittiğimde wi-fi ücretsiz, istediğim gibi kul-
lanabilirim. Kontrol kişide, istediğim zaman 
uzaklaşırım. Facebook’ta birisiyle yazışırken 
tartışıyor muyum? Bilgisayarı kapatırım 
ama normal hayatınızda tartışırken bir anda 
ilişkiye son verebilir misiniz? Hayır. İstediği-
niz kimliğe bürünebilirsiniz. Özellikle sosyal 
sorunları olan, sosyal ilişki kurmakta zorla-
nan bireyler internet ortamında ilişki kur-
maya daha yatkın olabiliyor. İstenilen kimliğe 
bürünebilme de özellikle ergenler için önemli. 
Kendilerinden hoşnut olmayan özelliklerini 
sanki iyiymiş gibi gösterebiliyorlar.”

NE TÜR SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR?

“Aşırı kullanım sadece psikiyatrik bulgulara 
yol açmıyor, bedensel belirtilere de yol 
açıyor. Bu kişiler hipertansiyon (yüksek 
tansiyon), obezite, kardiyovasküler (kalp 
ve damarla ilgili) sorunlar, duruş bozuk-
lukları ve gözle ilgili sorunlar yaşayabiliyor-
lar. Aşırı vakalar, Güney Kore’de, Tayvan’da 
ölümle birleştirilmiş. Çünkü 24 saat 
internetin önünde atıştırıp doğru dürüst 
yemek yemeyen, hiç uyumayan kişiler 
tabii ki obez hale geliyorlar ve bununla ilgili 
sağlık sorunları yaşıyorlar. Alkol kullanan 
bir bireyde (alkolden mahrum kaldığında) 
ellerde titreme, çarpıntı gibi çekilme belirti-
leri olabilir. Ağır vakalarda biz buna benzer 
bulgular görebiliyoruz. Hatta yatırdığımız 
bazı vakalarda ileri derecede çekilme belir-
tisi, sanki madde bağımlısı gibi çekilme 
belirtileri gözlenebiliyor.”

T BMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı 
ile Mücadele Komisyonu, son yıllarda 

tüm dünya ile birlikte ülkemizde de özellikle 
çocukları ve gençleri tehdit eden internet 
bağımlılığı konusunda önemli bir çalışmaya 
imza atıyor. Bağımlılık sebeplerini, alınabile-
cek tedbirleri araştıran komisyona alanında 
uzman isimler de hazırladıkları sunumlarla 
katkıda bulunuyor. Komisyon, çalışmasını 
bitirmesinin ardından sebep ve çözümleri 
içeren raporunu kamuoyu ile paylaşacak. 
Komisyon çalışmalarına destek olan bir 
isim de Türkiye Bilişim Derneği İcra Sektör 
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Özhan Yalçın oldu. 
Aynı zamanda çocuk ve ergen ruh sağlığı 
konusunda uzman olan Yalçın’ın yaptığı 
sunumda dikkat çeken tespitler şöyle: 

OYUN DA, SÜREKLİ SELFIE ÇEKMEK DE 
BAĞIMLILIK

“Bağımlılık deyince eskiden sadece alkol-
dür, esrardır yani legal ya da legal olmayan 
maddelerin bağımlılık yapması söz konusuy-
du. Ama artık son 20-30 yılda internet ve 
teknolojinin yaygınlaşmasıyla beraber böyle 
bir terim de ortaya çıktı. Bunlar arasında en 
sık görülenleri aşırı internet oyunu oynama, 
sürekli selfie çekme, aşırı cep telefonu kullan-
ma, sürekli dizi izleme gibi hem daha benign 
(iyi huylu) hem de daha malign (habis) olabi-
lecek bağımlılıklar olabiliyor. İhtiyaç için inter-
net kullanımı, işiniz için, bankacılık gibi yararlı 
kullanımı kapsarken, sık ve düzenli kullanımı 
eğlence ve boş zamanları geçirmek için de 
yani iş, akademik, mesleki alanlar dışında 
da kullanmayı içeriyor ama bunları kullanan 
herkes tabii ki bağımlı olmuyor.”

SORUNLU KULLANIM NEREDE BAŞLIYOR?

“Kişi, bağımlılık düzeyinde olmasa da gene 
de işlevselliğini etkilemeye başlayan şekilde 
teknoloji kullanmaya başlıyor. Yani bir ergene 
arkadaşlarıyla buluşmak keyif verirken artık 
onunla buluşmak yerine bahaneler ürete-
rek oyun oynamaya başlayabiliyor. İnternet 
bağımlılığı geliştikten sonra ise kişide artık 
akademik, mesleki işlevsellikte ileri derecede 
bozulma, iş kaybı, okul kaybı, aileyle ilişkili 
sorunlar, kimlik kazanımında bozulmalar, 
kişide internetten, oyundan ayrı kaldığında 
sinirlilik, madde kullanımındaki gibi çekilme 
belirtileri ortaya çıkabiliyor ve bunlar da aynı 
zamanda sağlık sorunları, sedasyonel, yani 
sürekli internet başında olduğundan obezite 
gibi sorunlara yol açabiliyor.”
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B ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2019 yılının ilk 
çeyreğine ilişkin verileri açıkladı. BTK raporuna göre, e-imza 

sertifika sayısı 3 milyon 452 bin 307’ye yükseldi. Mobil imza ser-
tifika sayısı ise 569 bin 760’a ulaştı. Toplamda 4 milyon 22 bin 67 
sertifika oluşturuldu. 2018 yılının son çeyreğine oranla e-imza 
sertifika sayısında %5,8 artış, mobil imza sertifika sayısında ise 
%2,8 yükseliş gerçekleşti. 

E-DİPLOMADAN, İŞ YERİ TESCİL İŞLEMLERİNE KADAR PEK 
ÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Dokümanların imzalanma süreçlerini bilgisayar ve mobil ortama 
taşıyan e-imzanın kullanım alanları her geçen gün artıyor. İmza 
süreçlerini zamandan ve mekândan bağımsız hale getiren e-imza, 
E-Devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi ve bilgi düzeltme 
işlemleri, EBYS sistemi ile e-imzalı şekilde e-diploma alınması, 
Ticaret Odalarından MERSİS üzerinden işyeri tescil, adres değişik-
liği ve unvan değişikliği işlemleri, UYAP üzerinden dava açma ve 
evrak gönderme gibi işlemlerde kullanılıyor. Bilirkişi başvuruları, 
uzlaştırmacı başvuruları, marka patent başvuruları, ihracat destek 
ödemesi başvuruları, yabancıların çalışma izinleri başvuruları gibi 
kamu projelerinde ve çeşitli resmi işlem başvurularında kullanılıyor. 

İMZA SÜREÇLERİ 3,5 GÜNDEN 1 SAATE İNDİ

E-imza kurumlarda ise genel kurul, yönetim kurulu, bordro, 
fatura, sözleşme, şirket içi onay süreçleri, banka talimatları, 

ihale süreçleri, şirket kuruluş süreçlerinde ve mali işlemlerde; 
personel tarafında ise fatura, sözleşme, tebligat, bordro, onay, 
izin, performans değerlendirme, SGK ve vergi beyanname 
işlemlerinde kullanılabiliyor. Ayrıca elektronik ve mobil imza; 
e-devlet, e-şirket, e-fatura, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), 
Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi (UYAP), Merkezi Sicil Kayıt Sis-
temi (MERSİS), Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), 
resmi başvurularda kullanılıyor. Standart bir şirkette imza 
süreci ortalama 3,5 günde tamamlanabilirken, e-imza ile 
entegre uygulamalarla bu süre 1 saate düşüyor. 

İMZALAR DİJİTALE TAŞINDI, %50 TASARRUF SAĞLANDI

41 milyon 943 bin kullanıcısı olan e-Devlet uygulamasına ve e-imza 
kullanım alanlarını artıran regülasyonlara dikkat çeken E-GÜVEN 
Genel Müdürü Can Orhun konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Bütün iş süreçlerinde kullanıcılara zaman ve mekân sınırlaması 
olmadan 7/24 işlem yapma imkânı tanıyan elektronik imzanın, 
yapılan regülasyonlarla ve ihtiyaç odaklı hizmetlerle kullanım alan-
ları her geçen gün artıyor. İş ve özel hayattaki imza prosedürlerinin 
yarattığı zaman kaybını azaltmayı, böylelikle hayatı kolaylaştırmayı 
hedefliyoruz. İmza süreçlerinde maliyetleri düşürürken süreçlerin 
de güvenilir bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. E-GÜVEN olarak 
dijital hayatın gerekliliklerine uygun şekilde ıslak imzalı iş süreçlerini 
elektronik ortama taşıyarak kâğıt ve kargo maliyetlerinde %50’ye 
varan tasarruf elde edilmesine katkı sunuyoruz.” 

E-İMZA 
KULLANIM 
ALANLARI 
ARTIYOR

MUHABİR: AHMET SELİM KUVEL

BTK VERİLERİNE GÖRE 
E-İMZA SAYISI 3 MİLYON 452 
BİN 307’YE YÜKSELDİ. MOBİL 

İMZA SAYISI 569 BİN 760’A 
ULAŞTI. KULLANIM ALANLARI 

ARTAN E-İMZA KAĞIT VE 
KARGO MALİYETLERİNİ 

%50 AZALTTI. 
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W ind Europe’un son raporuna 
göre Avrupa’daki şirketler, 

son 5 yıllık dönemde rüzgâr sant-
ralleri ile yaklaşık 5 GW elektrik 
alım sözleşmesi (PPA) imzala-
dı. Danimarka’nın toplam rüzgâr 
enerjisine neredeyse eşdeğer olan 
elektrik alım sözleşmesi ile Avru-
pa’daki şirketlerde rüzgâr enerjisin-
den elde edilen elektriğin kullanımı 
artmış oluyor. 
Yerli ve uluslararası rüzgâr enerjisi yatı-
rımlarının işletme ve bakım projelerini 
üstlenen Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali 
Aydın, Avrupa Birliği’ndeki Temiz Enerji 
Paketi’nin, şirketlerdeki yenilenebilir 
PPA alımlarını daha da artıracağını ve 
Türkiye’nin de bu süreçte eylem planlarını 
hazırlaması gerektiğini belirtiyor. 

AĞIR SANAYİ ENERJİSİNİ RÜZGÂRDAN 
ALIYOR

2014 yılında bilgi işlem merkezlerine güç 
sağlamak için ICT sektöründe başlayan 
enerji alım sözleşmeleri, günümüzde ağır 
sanayi şirketleri tarafından da imzalanı-
yor. 2018 yılında, rüzgâr santralleri ile 1,5 

GW yeni PPA anlaşması yapıldığına dik-
kat çeken Ali Aydın, son olarak İsveç ve 
Norveç’te büyük anlaşmaların imzalan-
masıyla alüminyum üreticilerinin rüzgâr 
santrallerinden enerji satın alan en aktif 
sektörlerden birisi haline geldiğine dikkat 
çekti. Ağır sanayi dışında ilaç ve otomotiv 
sektöründe de rüzgâr santrallerinden 
enerji alımlarının başladığını açıklayan 
Wind Europe, Almanya ve Polonya’daki 
ilk PPA anlaşmalarının geçen yıl itibariyle 
gerçekleştiğini raporladı.

SABİT FİYATLARLA UZUN VADELİ ENERJİ ARZI

Rüzgâr santralleri ile yapılan enerji alım 
sözleşmeleri, sektörlere sabit fiyatlarla 
uzun vadeli enerji arzı sağlıyor. Sözleş-
melerin çoğunun yaklaşık 15 yıl olduğu 
görülüyor. İskandinav ülkeleri hala en 
fazla PPA’ya sahip. 
2018’de Almanya, İspanya ve Polonya’nın 
ilk PPA’larını imzaladıklarını raporlayan 
Wind Europe, Fransa ve İtalya gibi ülke-
lerin de bu anlaşmalara sıcak baktığını 
belirtiyor. 
Otomotiv ve ilaç sektöründe de enerji 
ihtiyaçlarının rüzgâr santrallerinden 

karşılanmaya başlanması, birçok 
endüstrinin enerji ihtiyaçlarını karşı-
lamak için yönünü rüzgâr enerjisine 
döndüreceğine işaret ediyor. Özellikle 
AB genelindeki Temiz Enerji Paketi, 
rüzgâr santrallerinden enerji alımlarını 
artırabilir.

TÜRKİYE’DEKİ FABRİKALAR DA YAPABİLİR

Avrupa Birliği’nin Temiz Enerji Paketi, 
hükümetlerin enerji satın alma anlaş-
malarına yönelik düzenleyici engelleri 
kaldırmasına yardımcı oluyor. Bu süreç-
te Avrupa’daki şirketlerin PPA alımlarını 
artırmaya başlayacağına dikkat çeken 
Ali Aydın, “2013 yılından bu yana bir 
dizi sektördeki endüstriyel tüketiciler, 
PPA’lar aracılığıyla yaklaşık 5 GW rüzgâr 
enerjisi satın aldı. 2018 yılına bakıldığın-
da rekor sayıda yeni anlaşma gördük. 
Bu da aslında endüstriyel tüketicilerin 
rüzgâr enerjisini temiz, rekabetçi ve 
güvenilir olarak gördüklerini gösteriyor. 
Bu alanda atılacak adımlarla, ülkemiz-
deki çoğu sektörün enerji ihtiyacını 
sahip olduğumuz rüzgâr santralleri ile 
karşılayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DAKİ ŞİRKETLERİN ENERJİ İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAMAK İÇİN BAŞVURDUĞU ADRESLERİN 

BAŞINDA RÜZGÂR SANTRALLERİ GELİYOR. 
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AVRUPA’DAKİ 
AĞIR SANAYİNİN 
TERCİHİ RÜZGAR 

ENERJİSİ

HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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T atil sezonuyla birlikte yazlık konut piyasası da hareketlenme-
ye başladı. Hem tatil hem de yatırım amaçlı konut satın almak 

isteyen alıcıların hedefinde Ege ve Akdeniz Bölgesi var. 
Hürriyet Emlak verilerine göre; geçtiğimiz bir yıllık sürede yazlık 
konutlara olan ilgi ve satış verileri çıkış eğilimi sergilemeyi sürdürüyor. 
Yazlık konutlar geniş fiyat aralığı dikkat çekiyor. Taban fiyat olan 
50.000 TL’den bir yazlık konut satın alınabiliyorken 30 milyon TL üze-
rine çıkan fiyat ortalamaları farklı beklentilere de cevap veriyor. 

EGE VE AKDENİZ YATIRIMCININ HEDEFİNDE

Yazlık konutlarda yatırımcıların hedefinde Ege ve Akdeniz Bölgeleri 
yer alıyor. Muğla, sunduğu cazip yatırım fırsatlarıyla dikkat çeki-
yor. Muğla’da yer alan yazlık konutlar 250.000 TL’den 2 milyon 
TL’ye kadar uzanıyor. Muğla’nın fiyatlarıyla en çok dikkat çeken 
ilçeleri ise Bodrum ve Fethiye olarak öne çıkıyor.  Fiyat bandıyla 
dikkat çeken diğer il ise Antalya. Antalya’da yer alan yazlık konutlar 
190.000 TL taban fiyatı ile alıcı bulabiliyor. 2,4 milyon TL’ye uzanan 
geniş bir yazlık konut yelpazesine sahip olan Antalya’nın en çok 
dikkat çeken ilçeleri ise Kaş ve Konyaaltı.

UYGUN FİYATLI KONUT ARAYANLARIN HEDEFİNDE AYDIN VAR

Yazlık konut piyasasındaki hareketlenmeyle dikkat çeken iller arasında 
yer alan Aydın alıcıya cazip fırsatlar sunuyor. Aydın’da yer alan yazlık 
konutlar ortalama 100.000 TL fiyat bandından alıcı bulabiliyor. Kuşa-
dası, Didim ve Söke hem tatil hem de yatırım amaçlı konut arayışında 
olanların tercih ettiği lokasyonların arasında geliyor.  

EN PAHALI YAZLIK KONUTLAR İZMİR’DE

En pahalı yazlık konutlar İzmir’de yer alıyor. Karşıyaka ve Narlıdere’de 
yazlık konut fiyatları 4 milyon TL’ye ulaşıyor. İzmir’i Muğla ve Antalya 
takip ediyor. Bodrum en yüksek fiyat ortalamasıyla (2 milyon TL) 
dikkat çekiyor. Bodrum’u Antalya takip ediyor. Antalya, 1,5 milyon TL 
ortalama ile listede yer alıyor. Antalya’da fiyatların yükselişe geçtiği 
ilçelerin başında Kaş, Konyaaltı, Manavgat ve Alanya geliyor. 

KİRALIK YAZLIK KONUTLARA YOĞUN İLGİ

Kiralık yazlık konutlar da satılık konutlara benzer bir eğilim 
sergiliyor. Antalya’da ortalama 5.000 TL’ye kiralık yazlık konut 
bulmak mümkün. Antalya’yı Muğla izliyor. Bodrum, Marmaris, 
Datça ve Milas kiralık konutlara yoğun ilgi gösterilen lokasyonla-
rın başında geliyor. Bu lokasyonlarda 5.000 TL’de 20.000 TL’ye 
kadar kiralık konut bulunabiliyor. Satılık konutlardaki uygun 
fiyatlarıyla dikkat çeken Aydın, cazip fiyatlı kiralık yazlıklarıyla da 
öne çıkıyor. Kuşadası ve Didim’de ortalama 2.500 TL’ye yazlık 
kiralamak mümkün olabiliyor. 

YAZLIK KONUTLAR 1 YILDA ORTALAMA YÜZDE 15 
KAZANDIRDI

Yazlık konut piyasasındaki hareketlenmeyi yorumlayan Hürriyet Emlak 
Satış Direktörü Çağrı Bozay, “Tatil lokasyonlarında yer alan konutlar 
geçtiğimiz 1 yıllık sürede alıcısına yüzde 15’e varan oranlarda kazanç 
sağladı, gözde tatil lokasyonları arasında yer alan Ege ve Akdeniz Böl-
gesi ciddi yatırım fırsatları sunuyor.” diyor.

TATİL LOKASYONLARINDA YER ALAN KONUTLAR GEÇTİĞİMİZ 
1 YILLIK SÜREDE ALICISINA YÜZDE 15’E VARAN ORANLARDA 
KAZANÇ SAĞLADI, GÖZDE TATİL LOKASYONLARI ARASINDA 

YER ALAN EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ CİDDİ YATIRIM 
FIRSATLARI SUNUYOR.

YAZLIK KONUT 
PİYASASI ISINMAYA 

BAŞLADI 

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

ELEKTRİKLİ VE HİBRİD OTOMOBİL SAYILARI 
TÜRKİYE’DE ARTMAYA DEVAM EDİYOR. 2019’UN 

İLK YARISINA AİT AÇIKLANAN SATIŞLAR 
4,900’E ULAŞIRKEN, BUNUN 4.810 ADEDİ HİBRİD 
MODELLERDEN, 90 ADEDİ İSE %100 ELEKTRİKLİ 

MODELLERDEN OLUŞTU.

ELEKTİRKLİ 
VE HİBRİD SATIŞLARI 

GAZA BASTI

T ürkiye’de elektrikli ve hibrid otomobillerin yılın ilk yarısına 
ait satış rakamları belli oldu. Elektrikli ve Hibrid Araçlar 

Derneği (TEHAD) verilerine göre; 2019’un ilk yarısına ait açık-
lanan toplam otomobil satışları 4900 âdete ulaşırken, bunun 
4810 adedi hibrid modellerden, 90 adetlik bölümü ise %100 
elektrikli modellerden oluştu. 

Elektrikli ve hibrid otomobil satışları otomotiv piyasasın-
daki yaşanan düşüşten etkilenmezken, son rakamla birlikte 
Türkiye’de toplam 1216 adet %100 elektrikli, 14193 adet de 
hibrid motorlu otomobil trafikte bulunuyor. 

Öte yandan söz konusu dönemde dünyada elektrikli otomobil satış-
larında patlama yaşandı. Tesla yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı döne-
mine göre %131 artışla 166 bin 285 otomotiv satışı gerçekleştirdi. 
Bunun 134 bin 154’ünü Tesla Model 3 oluşturdu. 

İlk 6 ayda Çin pazarı tek başına tüm dünyada satılan elektrikli oto-
mobillerin yarısından fazlasını oluşturdu. Çin’de pazar payı bir önceki 
yıla göre %111 oranında artış sağlayarak 430 bin âdete ulaştı. Küresel 
pazarda C kompakt sedan en çok satılan segment aralığı oldu.

İşte Türkiye’de 2019’un ilk yarısında en çok satılan elektrikli ve hibrid 
otomobiller: 
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L
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Bugüne kadar tam 50 milyon âdete yakın satılan 
Toyota Corolla efsanesi hibrid versiyonuyla geleceğe 
adım atmıştı. 2019 yılının ilk yarısında 3348 adetle en 
çok satılan hibrid otomobil olan Corolla Hybrid, 2019 
Cenevre Otomobil Fuarı’nda da yoğun ilgi görmüştü.

12’nci jenerasyon olan Corolla Hybrid, kendi kendini şarj 
eden 122 HP güç üreten 1,8 litrelik hibrit bir motora sahip. 
WLTP normlarına göre 100 km’de ortalama 3.5 ile 3.8 litre 
arasında yakıt tüketen Corolla Hybrid, 43 litrelik yakıt depo-
suyla 1131-1228 km arasında değişen bir menzil sunuyor. 

COROLLA 
HYBRID 
ZİRVEYİ 

BIRAKMIYOR 

Toyota’nın Türkiye ve Japonya’daki fabrikalarında üretilip 
dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç edilen kompakt SUV 
Toyota C-HR Hybrid, 2018 yılında dünyanın en çok tercih 
edilen hibrit otomobil modeli olmayı başarmıştı.

Geçen yıl Türkiye’de 2.576 adetlik satışla rekor kıran 
model, bu yılın ilk 6 ayında ise 1169 adetlik satış per-
formansı gösterdi. Bataryası sürüş esnasında şarj 
olduğu için ayrıca şarj edilmesi gerekmeyen Toyota 
C-HR’ın emisyon değeri ise 85 gr/km. Toyota C-HR 
Hybrid ise 1,8 lt’lik motoruyla 100 km’de ortalama 
3,9 litre yakıt tüketim değeriyle dikkat çekiyor.

C-HR 
TASARIMI VE 

PERFORMANSI 
İLE ÇOK 
İDDİALI 
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Ülkemiz hibrid ve elektrikli otomotiv piyasasının zirvesinde 
yer alan Toyota’nın bir diğer modeli olan Yeni RAV4 Hybrid, 
yılın ilk yarısında 131 adetlik satış performansı sergiledi. 2017 
yılında 248, geçen yıl da 254 adet satan aracın bu yıl önceki 
yıllardan daha iyi bir performans göstermesi bekleniyor.

Yeni RAV4 Hybrid’in 4x2 versiyonu 4.5 lt/100 km orta-
lama yakıt tüketimi vadediyor. RAV4 Hybrid AWD-i 
olarak adlandırılan 4x4 versiyonda ise bu değer 4.8 
lt/100 km’ye yükseliyor. CO2 emisyonları da sırasıyla 
105 g / km ve 107 g/km olarak ölçülüyor.

Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli otomobili I-PACE, 
oldukça etkileyici özellikleri ile birçok teknoloji tutku-
nunu kendine hayran bırakıyor. Yılın ilk yarısında ülke-
mizde 53 adet satılan araç, tamamen elektrikli bir SUV 
olarak tasarlandı ve 480 kilometrelik menzile sahip. 

Araç hızlı şarj aparatı (100 kW) ile 40 dakika içerisinde 
%80’lik dolum sağlıyor. Tam şarj için ise 10 saatlik zama-
na ihtiyaç duyuyor. Anında tork ve Dört Çeker sistemi 
Jaguar I-PACE’e bir spor otomobilin hızlanma özelliğini 
kazandırırken, 4,8 saniyelik 0-100 km değeri sunuyor.

ASALET 
ELEKTRİKLENDİ!

ZİRVEDEKİ 
3. JAPON 
TOYOTA 

RAV4
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S modeliyle kullanıcılarından tam not almayı başaran BMW 
i3, son 3 yıldır istikrarlı satış performansıyla ön plana çıkı-
yor. Bu yılın ilk 6 ayında 14 adet satılan model, güncellenen 
motorla 0’dan 100’e hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlıyor. 
BMW, i3’ün test koşullarındaki menzil değerini 290 
ile 300 kilometre arası olarak açıklarken, bu değer 
i3S’te 280 kilometre civarlarında geziniyor. Kullanıcılar 
dilerlerse menzil artırıcı niteliği taşıyan 38 beygirlik iki 
silindir benzinli motoru araçlarına ekletebiliyor.

BMW 
I3 İSTİKRARLI 

ADIMLARLA
 İLERLİYOR

Lexus CT 200h, dünyanın en ileri kendi kendini şarj 
eden hibrit teknolojisi ile çalışan gerçek bir lüks kom-
pakt araç olarak farkını ortaya koyuyor. Yılın ilk yarısın-
da ülkemizde 5 adet satılan CT 200h, gelişmiş 1,8 litre 
atkinson çevrimli benzinli motor ile 82 DIN hp gücünde 
elektrik motorunu bir araya getiriyor. Araç, ECB-R 
(Elektronik Olarak Kontrol Edilen Üretken Frenleme) 
sistemini kullanarak frenleme esnasında şarj oluyor ve 
kullanıcılarına daha uzun menzil imkânı sunuyor. 

LEXUS 
KALİTESİ 

ELEKTRİKLE 
YENİDEN 

TANIMLANDI
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İlk olarak 2012 yılında üretilen Renault Zoe, 2016 yılında 41 
kw gücünde bir pile kavuştu. Bu yıldan sonra satış rakamla-
rını artıran, geçen yıl 79 adet, bu yılın ilk yarısında ise 9 adet 
satan Zoe, 12 modüllü 192 hücreli bir pile sahip. Maksimum 
hızı saatte 135 km olan aracın sıfırdan yüze hızlanması ise 
13.2 saniye. Zoe, 350 km bir menzil sağlarken, hızlı şarj nok-
talarında 2 saatte şarj olabiliyor. Ayrıca gaz pedalından ayak 
çekildiğinde, yokuş aşağıya gidildiğinde veya frene basıldı-
ğında sistem kaybolan enerjiyi pillere aktarılıyor.

RENAULT 
ZOE İLE 

ELEKTRİKTE 
GÜNLÜK 

KULLANIM

Klasik motor yapısıyla ülkemizde yıllardır boy gösteren 
ve ciddi satış rakamlarına ulaşan Range Rover da elekt-
riklendi. Yılın ilk yarısında 52 adet satan araç 0’dan 100 
km hıza yalnızca 6,8 saniyede ulaşıyor. PHEV P400e, 
404 bg güç üreten motor ve elektrikli motor kombinas-
yonuyla üstün performans sağlarken, 100 km’de yalnız-
ca 3,2 litre ve 72 g/km CO2 emisyonu ile şimdiye kadar 
grubun ürettiği en verimli araç olarak dikkati çekiyor. 

ELEKTRİKLİ 
VE VERİMLİ 

RANGE 
ROVER
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ETİ MADEN İŞLETMELERİNİN ULUSAL VE 
ULUSLARARASI LOJİSTİK İHTİYAÇLARI PTT 
GÜVENCESİ İLE SAĞLANACAK. ETİ MADEN 
ÇALIŞANLARI PTT’NİN BANKACILIK TECRÜBESİ İLE 
PTT KART AVANTAJLARINDAN YARARLANABİLECEK.

SE
K
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RD

EN

P osta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şir-
keti (PTT AŞ) ile Eti Maden İşletme-

leri arasında iş birliği protokolü imzalandı. 
İmza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
M. Cahit Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, PTT AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik ve ETİ Maden İşletmeleri Genel 
Müdürü Serkan Keleşer katıldı.

İmzalanan protokol ile Eti Maden 
İşletmelerinin ulusal ve uluslararası lojis-
tik ihtiyaçları PTT güvencesi ile sağlana-
cak. Eti Maden çalışanları PTT’nin 
bankacılık tecrübesi ile PTT Kart avan-
tajlarından yararlanabilecek. İmzalanan 
protokol sayesinde, iki stratejik kurumun 
14’ün üzerinde iş kaleminde birlikte 
hareket edeceklerini kaydeden Turhan 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların içinde 
lojistikten kargo taşımacılığına, sigor-
tacılık çözümlemelerinden bankacılık 
hizmetlerine kadar çok önemli hizmet 
kalemleri yer alıyor. Bir yanda 179 yıllık 
tecrübesini çağımızın teknolojisiyle bir-
leştiren, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 
vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, 
yaygın hizmet ağıyla yurdumuzun dört 
bir yanına hizmet götüren Posta ve 
Telgraf Teşkilatımız var. Diğer yandaysa, 
stratejik yeraltı kaynağımız bor madenini 
işleyerek ürettiği enerjiyle ülkemizin 
geleceğini aydınlatan, Ar-Ge çalışma-
larıyla borun kullanım alanını genişlete-
rek her geçen gün ekonomimize katma 
değer üreten, dünyanın bor lideri, Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz 

var. Anlaşmanın ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlı ve bereketli olacağına yürek-
ten inanıyorum.”
PTT ile yapılan iş birliğiyle iki kuru-
mun gücüne güç katacağını ve önemli 
bir kalite, zaman ve maliyet avantajı 
sağlayacağını kaydeden Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Türkiye’nin 
yüz akı kurumlarımızdan birisi PTT, 
girdiği yeniden yapılanma süreciyle 
iştirak ve şirketleri ile birlikte; kargo, 
taşıma, nakliye ve lojistikten, personele 
dayalı hizmetler, e-ticaret ve tedarik 
zinciri uygulamaları gibi oldukça geniş 
bir yelpazede faaliyetlerini başarılı bir 
şekilde sürdürüyor” ifadelerini kullandı. 
İş birliği hakkında bilgi veren Dönmez, 
protokolün bor ürünlerinin fabrikadan 
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limanlara taşınması; birbirinin devamı ve 
tamamlayıcısı niteliğindeki iş makineleri, 
kara, deniz ve demir yolu ekipmanlarıyla 
gerçekleştirilen iş paketlerini ve her 
türlü personele dayalı hizmet alımlarını 
da kapsayacağını belirtti. 

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE KATKI SAĞ-
LAYACAĞIZ”

Tarihi bir iş birliği anlaşmasını 
gerçekleştirdiklerini kaydeden PTT 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu 
çerçevesinde Sayın Bakanlarımızın 
liderliğinde, onların koymuş olduğu 
hedeflere ulaşabilme adına yaptığımız 
çalışmalardan, kardeş kuruluşumuz Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürümüz 
Serkan Bey ile beraber insanımızın 
himmetini, ülkemizin değerlerini daha 
iyi nasıl ileriye götürürüz diye otu-
rup düşündük, çalıştık. Bu kapsamlı 
çalışmayı bugün imza ile noktalamış 
olacağız” diye konuştu. İmzalanan pro-
tokol ile ülke geleceğine büyük katkı 
sağlamayı hedeflediklerini belirten 
Bozgeyik, “Yaptığımız bu çalışma, her 
iki kurumumuzu verimlilik, etkinlik ve 
karlılık adına ileriye taşıyacak bir anlaş-
ma olacak. Bu anlaşmayla sadece iş 
birliğimizi geliştirmeyeceğiz, işlerimizin 
daha başarılı yürüyebilmesi verimliliğini 
de ölçmüş olacağız.” dedi.
PTT ile imzalanan protokol kapsamın-
da ürünlerini dünyanın dört bir yanı-

na daha hızlı ve güvenli bir şekilde 
ulaştıracaklarını ifade eden Eti Maden 
Genel Müdürü Serkan Keleşer ise 
şu ifadeleri kullandı: “Eti Madenimiz 
dünya bor rezervinin yaklaşık yüzde 
73’üne sahip. Ürünlerimizi yaklaşık 100 
ülkede 380 destinasyonda zamanın-
da ulaştırıyoruz. Eğer bir müşteri-
nin güvenini kaybedersek, ürünleri 
zamanında ulaştıramazsak bu bize 
kayıp olarak dönecektir. Lojistik de 
bu konuda yaptığımız işin en önemli 
ayağıdır. 3 hafta önce protokol çalış-
malarına başladık. Bu konuda çok 
detaylı çalışmalar yaptık. Amacımız 
ürünleri yurtiçi faaliyet alanlarımızdan 
dünyanın 100 ülkesine zamanında 
ulaştırmaktır.”
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POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 
(PTT AŞ), TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İLE 

BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ TARIM KART (ORTAK 
KART) HİZMETİNİ TRABZON’DA TANITTI. 

ORTAK 
KART İLE 

TARIMDA DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM



1 79 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde 
kargo, lojistik, sigorta ve bankacılık 

alanlarında hizmet veren PTT AŞ, Tarım Kart 
hizmeti ile çiftçinin hayatını kolaylaştırıyor. 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere 
kullandırdığı ayni ve nakdi krediler PTT Pos 
uygulaması ile onaylanacak, nakdi kredi-
ler PTT Ortak Kartlara yatırılacak ve borç 
tahsilatları PTT iş yerlerinden daha hızlı, 
kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilecek. 
Proje ile ayni ve nakdi kredi onaylarındaki 
senet süreçlerinin PTT’nin sağladığı pratik 
çözümlerle ortadan kalkacağını ve teknoloji 
ile tarımın buluşacağını kaydeden Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, “Tarımla 
teknolojiyi ne kadar çok buluşturursak, 
üreticimizin önündeki engelleri kaldırıp 
yükünü hafifletirsek o kadar çok milletimize 
ve istikbalimize hizmet etmiş oluruz. İşte 
bu kapsamda yaklaşık 1 yıl önce PTT ile 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü, 
imzaladığı iş birliği protokolü ile Tarım Kartı 
hayata geçirmeye karar verdi. Amaç elbette 
üretime katkı sunmak.” dedi.
Çiftçinin hayatını kolaylaştırmak için 
hayata geçirilen proje kapsamında PTT-
Bank’ın çalışmalarını tamamlandığını 
belirten Turhan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Tarım Kartla nihai amacımız yüzlerin 
gülmesidir. PTT gerek gün geçtikçe 
genişleyen faaliyet sahasıyla, gerek ülke-
mizin dört bir yanına hizmet götüren yay-
gın teşkilat ağıyla, gerekse son dönemde 

ARGE ve inovasyona yaptığı atılımlarla 
ülkemiz istikbali için çalışan kurumların 
başında geliyor. Bir yandan kamu ve 
kuruluşlarıyla iş birliği protokolleri yapar-
ken diğer yandan da toplumun her 
kesiminin talep ve beklendiklerine göre 
pratik çözümler üretmeye çalışıyor. Dijital 
dönüşüm süreciyle ürün ve hizmetlerini 
çağın gereklerine göre yenileyen PTT, 
bugün mesai yükünü azaltan, kaynak 
israfını önleyen, işlem süreçlerini hızlan-
dıran ürün ve hizmetleriyle kurumlara 
sürat, kalite ve verimlilik getirmeye 
çalışıyor. Elbette tüm bunlardan çiftlileri-
miz de istifade etsin istiyoruz. İşte Tarım 
Kart ile bu mümkün olacak.”
Tarım Kart projesi ile çiftçinin geliri-
ni artırarak ülke ekonomisine önemli 
katkı sağlayacaklarını kaydeden PTT 
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik, “550 bin 
çiftçimizin faydalanacağı proje ile çiftçi-
mize en ileri teknoloji ile hizmet vere-
ceğiz. Çiftçimizin gelirini artırarak, çeşitli 
indirimlerle hayatlarını kolaylaştıracağız” 
dedi. Desteklerin ilk 20 bininin Trab-
zon’da çiftçilere dağıtılacağını aktaran 
Bozgeyik, “Ülkemizin iki güzide kuru-
luşu bu projeyi ülke ekonomisine katkı 
sağlamak için büyük bir özveri ile haya-
ta geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
2023 hedefleri doğrultusunda, 
Sayın Bakanımızın da destekleriyle 

başlattığımız bu hizmetinin, çiftçilerimize 
hayırlı olmasını diyorum.” diye konuştu.
Proje ile tarım sektörü için çok önemli bir 
adım attıklarını vurgulayan Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin 
Poyraz, değişen çağı ve buna bağlı diji-
talleşen ortamın avantajlarını çiftçinin 
hayatını kolaylaştırmak için kullandıklarını 
dile getirdi. Tarım Kart ile 9 milyon evrakın 
israf olmasını önleyeceklerini belirten 
Poyraz, “Zamandan ve masraflardan 
tasarruf sağlayacağız” dedi. Tarım 
sektöründeki şikâyetlerin, bu proje ile 
çözüme kavuşacağını anlatan Poyraz, 
“Çiftçilerimizin şikâyetlerinin başında 
verimlilik, maliyet yüksekliği bulunuyor. 
Biz bunları çözüme kavuşturmak için 
çalışıyoruz.” diye konuştu. 
Tarım Kart hizmeti, PTT AŞ ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
arasında Ağustos 2018’de imzalanan 
protokol ile hayata geçmişti. Tarım Kart 
hizmetiyle birlikte; Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin kredi operasyonunda önemli 
bir yer tutan kredi borç senetlerine ıslak 
imza alınmasının sebep olduğu mesai 
yoğunluğu ve operasyon yükü ortadan 
kaldırılacak. Tarım Kart ile zaman, iş 
gücü ve bürokratik işlemlerde tasarruf 
sağlanacak. Kooperatif ortaklarına 
dağıtılması planlanan Tarım Kart’ın 
Türkiye genelinde yaygınlaştırılması 
amaçlanıyor.
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GÜVENLİ ARAÇ ÇÖZÜMLERİ, 
NESNELERİN İNTERNETİ 
TEKNOLOJİSİ İLE FİLOLARDAKİ 
ARAÇLARIN HIZINI VE 
ALDIKLARI YOLU DİJİTAL 
OLARAK ÖLÇÜYOR. SÜRÜŞ 
PERFORMANSI CANLI OLARAK 
TAKİP EDİLEN SÜRÜCÜLER, 
ALARMLARLA KURALLARA 
UYMA KONUSUNDA 
UYARILIYOR. 

50  bağlantı noktası  EYLÜL 2019

VODAFONE, “GÜVENLİ 
ARAÇ ÇÖZÜMLERİ” İLE
KAZALARI, CEZALARI 
VE MALİYETLERİ AZALTIYOR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Meltem Bakiler ŞAHİN



SE
K

TÖ
R

D
EN

işletmeleri dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla 
buluşturmaya devam edeceğiz.”

“VERİMLİLİĞİMİZ VE İŞ SÜREKLİLİĞİMİZ-
DE ARTIŞ SAĞLADIK”

Vodafone Güvenli Araç Çözümleri’ni ilk 
kullanan firma olan Hüner Global Lojistik’in 
Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Hüner ise 
Vodafone ile yaptıkları işbirliğini şöyle 
anlattı: “Hüner Global Lojistik, modern araç 
filosu ve deneyimli sürücü kadrosu ile tüm 
Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında par-
siyel ve komple araç taşımacılığı yapıyor. 
Toplam 750 çalışanı bulunan firmamız aynı 
zamanda filo, lojistik depolama, araç tamir 
ve bakım hizmetleri de veriyor. Takograf 
takip kullandığımız bir sistemdi. Ancak, dijital 
takograflarda yer alan verilerin manuel 

T ürkiye’nin dijitalleşmesi yönünde faali-
yetlerini sürdüren Vodafone, taşımacılık 

sektörüne yönelik yeni Nesnelerin İnterneti 
(IoT) ürününü piyasaya sundu. “Güvenli Araç 
Çözümleri” olarak adlandırılan yeni ürün, 
Nesnelerin İnterneti teknolojisi ile, taşıtların 
hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan takog-
raftaki verilerin insan müdahalesine gerek 
kalmadan araçtan dijital olarak indirilmesini 
sağlıyor. Vodafone Güvenli Araç Çözümleri, 
bu verileri analiz ederek müşterilere katma 
değer yaratacak bilgilere dönüştürüyor. 
Örneğin, sürüş süresinin canlı takibi ve alarm-
lar sayesinde şoförler yasal sürüş sürelerine 
uymak zorunda kalıyor. Bu durum, şoförlerin 
araç kullanırken daha zinde olmalarını sağ-
layarak potansiyel kazaları da engelliyor. Bu 
sayede, uluslararası taşımacılıkta yüksek 
miktarlı cezalara neden olan hatalar önlene-
biliyor. İşletmelerin operasyonel süreçlerini 
iyileştirirken maliyetleri azaltan Vodafone 
Güvenli Araç Çözümleri’ni kullanan ilk firma 
Hüner Global Lojistik oldu. 
Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında parsiyel ve 
komple araç taşımacılığı yapan Hüner Global 
Lojistik, Vodafone Güvenli Araç Çözümleri 
sayesinde manuel bir sürece gerek kalmadan 
dijital takograflarında depolanan verileri uzak-
tan indirebilme imkânı buldu. Hüner Global 
Lojistik, araç takip sistemlerinin özelliklerini de 
içeren bu servis ile, araçlarının lokasyonlarını 
takip edip verimliliklerini artırabiliyor.

“İŞLETMELERİ DİJİTALLEŞMENİN SUN-
DUĞU FIRSATLARLA BULUŞTURMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”

5G’ye geçişle birlikte neredeyse tüm cihaz-
ların çevrimiçi hale geleceğini ve IoT’nin daha 
da ön plana çıkacağını dile getiren Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem 
Bakiler Şahin, şöyle konuştu: “2025 yılı itiba-
riyle yaratacağı 6,2 trilyon dolarlık ekonomik 
büyüklükle IoT, işletmeler için büyük fırsatlar 
sunuyor. Biz de, IoT’de dünya lideri olan Voda-
fone Grubu’nun yetkinliğinden aldığımız güçle, 
bu fırsatları Türkiye’deki işletmeler için yaka-
lanır kılmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin bu 
teknolojiler sayesinde maliyetlerini düşürüp 
verimliliklerini artırmalarını, giderek zorlaşan 
rekabette ön sıralarda yer almalarına katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz. Bu hedefle çözüm 
ortaklarımızla birlikte yeni ürünler geliştiriyor 
ve öncü yatırımlar yapıyoruz. İşletmelerimizin 
dijital iş ortakları olarak uçtan uca çözümleri-
mizle onların yanında yer alıyoruz. Türkiye’de 

süreçlerle indirilmesi, hem operasyonel mali-
yetlere hem de hatalara neden oluyordu. Bu 
sebeple Nesnelerin İnterneti’ne geçiş kararı 
aldık. Takograf takip sistemini daha gelişmiş ve 
ihtiyaçlarımızı bütünüyle karşılayan bir çözüm 
olarak sunan Vodafone sayesinde verimliliği-
miz ve iş sürekliliğimizde artış sağladık.”

ÜÇ PAKETTEN OLUŞUYOR

Vodafone Türkiye’nin Güvenli Araç Çözümleri, 
üç paketten oluşuyor. Pro 1 Dijital Takograf 
olarak adlandırılan ilk pakette, geleneksel araç 
takip sistemlerinde yer alan hizmetlere ilave 
olarak araçlarda yer alan dijital takografların 
insan müdahalesine gerek kalmadan talep 
edilen sürelerde uzaktan indirilmesi sağlanı-
yor. Sürüş süresi bilgileri gerçek zamanlı takip 
ediliyor ve olası ihlallere ilişkin bilgilendirmeler 
yapılıyor. Pro 2 Sürüş Performans olarak 
adlandırılan ikinci pakette, geleneksel araç 
takip sistemlerinde yer alan hizmetlere ek ola-
rak belirli dönemlerde araçların içinde yer alan 
sensörlerden veri alınıyor. Alınan veriler gerçek 
zamanlı işlenerek sürüş performansı ölçülüyor. 
Zamanla biriken veriler anlamlandırılarak daha 
güvenli ve ekonomik sürüş sağlıyor. Üçüncü 
paket ise Premium olarak adlandırılıyor. Bu 
pakette, hem dijital takografların uzaktan 
indirilmesi hem de araç içinde yer alan sensör-
lerden elde edilen verilerin analiz edilerek sürüş 
performansının ölçümlenmesi sağlanıyor.
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Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Meltem Bakiler Şahin: 
“IoT’de dünya lideri olan 
Vodafone Grubu’nun 
yetkinliğinden aldığımız 
güçle, bu fırsatları 
Türkiye’deki işletmeler 
için yakalanır kılmak için 
çalışıyoruz.”



Y enilikçi çözümleriyle müşterilerini 
buluşturan Turkcell, evlere fiber 

hızında mobil internet sunduğu Super-
box ile Türkiye’de benzeri olmayan bir 
hizmet sunuyor. Fiber altyapının olmadığı 
lokasyonlarda sunulan ve 4.5G şebe-
kesi üzerinden hizmet veren Superbox, 
kabloya ihtiyaç duymuyor ve elektrik olan 
her yerde kullanılabiliyor. Sağladığı üstün 
teknoloji sayesinde 4.5G’nin ulaştığı 375 
Mbps’ye varan internet hizmeti sunan 
Superbox’ın kullanıcı sayısı da her geçen 
gün hızla artıyor. Son 4 ayda yüzde 165’ten 
fazla artışla 100 bin yeni kullanıcıyla buluşan 
Superbox’ın müşteri sayısı ise toplamda 
150 bini aştı. Taşınabilir özelliğiyle Superbox 

evlerin yanı sıra işyerlerinde, yazlıklarda 
ya da elektrik prizinin olduğu her yerde 
kullanılabiliyor.
Turkcell’in müşterilerine yenilikçi 
çözümler sunduğunun altını çizen 
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 
şunları söyledi: “Türkiye’nin Turkcell’i 
olarak müşterilerimizi son teknolojiler-
le buluşturmaya devam ediyoruz. Fiber 
altyapı ile ulaşılamayan evlere bakır 
teknolojiyle internet götürmek yeri-
ne, özel olarak geliştirdiğimiz yenilikçi 
teknolojik çözümümüz Superbox ile 
fiber hızında mobil internet sunuyoruz. 
Türkiye’de bir ilk olan bu teknolojiyle 
ev internetinin tanımını da değiştir-

miş olduk. Bu yenilikçi çözümümüzün 
bugüne kadar 150 bin kişi tarafından 
tercih edilmesi de müşterilerimizin hak 
ettiği hızlara erişmeye olan isteklerinin 
önemli bir göstergesi.”

5 MİLYON HANEYE FİBER ULAŞIYOR

Superbox’la yüksek hızlarda inter-
neti geniş kitlelerle buluşturdukları-
na vurgu yapan Murat Erkan şöyle 
devam etti: Ancak bizim sunduğumuz 
bu hizmetten ziyade ülkemizin diji-
talleşme hedeflerine erişmesi için 
Türkiye’nin her köşesine yüksek hızda 
fiber internetin götürülmesi gerekiyor. 
Bunun için de toplam fiber yatırımları 
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FİBER OPTİK ALTYAPI İLE ULAŞILAMAYAN EVLERE FİBER HIZINDA MOBİL 
İNTERNETİ GÖTÜREN SUPERBOX, TURKCELL’İN 4.5G ALTYAPISI SAYESİNDE 

YÜKSEK HIZLAR SUNUYOR. BU ÖZELLİKLERİYLE SUPERBOX’IN KULLANICI SAYISI 
SADECE YAZ DÖNEMİNDE %165’TEN FAZLA ARTARAK 150 BİNİ AŞTI. 

SUPERBOX İLE FİBER HIZINDA
 EV İNTERNETİ HER YERDE
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kritik role sahip. Turkcell olarak yıllardır 
ortak altyapı konusunun önemini her 
fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizde 
yaklaşık 20 milyon hane var. Şu 
anda fiberin ulaştığı hane sayısı 
ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 
milyon haneye daha fiber ulaştır-
mamız gerekiyor. Sektördeki 
tüm oyuncuların sahip olduk-
ları fiber altyapıları paylaşarak 
bundan sonra yapacakları 
altyapı yatırımını ortak yapması 
gerekiyor. Bu altyapıları bizlerin 
ayrı ayrı yatırım yaparak tama-
mlamasının maliyeti 13-15 milyar 
dolar olur. Bu da ülke kayna-
klarının israfı demek. Halbuki hem 
mevcut altyapıyı paylaşıp hem de 
bundan sonraki yatırımları bera-
ber yaparsak bunun maliyeti 2-2,5 
milyar dolar olur. Bu sayede hem 
insanımız hem de ülkemiz kazanır.”

SUPERBOX’TAN YENİ KAMPANYA: 129 
TL’YE SINIRSIZ İNTERNET

Fiber hızında ev interneti sunan Super-
box, okulların açılmasına az bir zaman 
kala fiber hızında sınırsız internet 
kullanmak isteyen öğrenci ve ailele-
rine özel yepyeni bir kampanya 
sunuyor. Yeni kampanya kapsamın-
da 10 Mbps’ye kadar sınırsız internet 
129 TL’den alınabilecek. Kolay kuru-
lum ile sadece bir gün içerisinde 
fiber hızında ev internetine kavuş-
manın mümkün olacağı Superbox 
kampanyasında 4.5G hızlarında farklı 
tarife seçenekleri de yer alıyor.
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Turkcell Genel 
Müdürü Murat 

ERKAN

Turkcell Genel Müdürü Murat 
Erkan: “Türkiye’nin Turkcell’i 

olarak müşterilerimizi son 
teknolojilerle buluşturmaya 

devam ediyoruz.”
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Türk 
Telekom 

CEO’lsu 
Ümit ÖNAL
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T ürkiye’nin önemli bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk 
Telekom’da CEO’luk görevine Ümit Önal getirildi. Ümit 

Önal, 2016 yılından bu yana Türk Telekom’da Satış, Pazarlama 
ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı 
görevlerini üstleniyordu. 
Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan 
atama kararı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’nin teknolo-
jik dönüşümüne katkı sağlamak vizyonuyla çıkılan yola, Türk 
Telekom’da yöneticilik yaptığı satış, pazarlama ve müşteri 
operasyonlarında büyük başarılar elde eden Ümit Önal ile 
devam edeceklerini söyledi. Dr. Ömer Fatih Sayan, “Ülkemizin 
bilgi toplumuna geçiş sürecini yenilikçi ürün ve hizmetle-
rimizle ve teknoloji odaklı yatırımlarımızla destekliyoruz. 
Bugün sayıları 34 bine yaklaşan Türk Telekom ailesinin her 
bir ferdi, yurdun her köşesine teknoloji ve kesintisiz iletişim 
taşımak amacıyla, büyük bir heyecanla değer üretiyor. Ümit 
Önal, aramıza katıldığı ilk günden bu yana bu büyük heye-
canın ve Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük etme 
vizyonumuzun bir parçası oldu. Satış, Pazarlama ve Müş-
teri hizmetlerinde üstlendiği görevlerde son derece başarılı 
oldu. 2018 yılı içinde 4,3 milyon net yeni abone kazanımıyla 
2008’deki halka arzından bu yana en iyi abone artış rakamını 
yakaladık ve toplam abone sayımızı 46 milyona yükselttik. 
2019 Haziran ayı sonu itibariyle toplam abone sayımız 47 
milyona, mobil abone sayımız ise pazar payı hedeflerimize 
uygun bir şekilde 22.4 milyona ulaştı. Yeni CEO’muz Ümit 
Önal’ın yönetiminde, Türk Telekom’u daha büyük hedeflere 
ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Ayrıca, CEO koltuğun-
da yaklaşık 3 yıldır şirketimize pek çok katkılar sunan Sayın 
Dr. Paul Doany’e de Yönetim Kurulumuz adına teşekkür 
ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum.” dedi. 

ÜMİT ÖNAL 20 YILI AŞKIN TECRÜBEYE SAHİP

Çalışma hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan 
Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılarak 
2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam 
Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 
2015’te Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük 
görevlerini üstlenen Ümit Önal, Digitürk’ün BeIN gruba satış 
sürecini başarıyla yönetti. 
2016 yılı sonunda Türk Telekom ailesine katılan Ümit Önal, 
2016-2018 yılları arasında Türk Telekom Satış ve Müşteri 
Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
üstlendi, bunun yanı sıra 2018 Aralık ayından itibaren şirke-
tin Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı göre-
vini de sürdürmekteydi. Halka arzdan bu yana en başarılı 
büyüme performansına liderlik eden Ümit Önal, 2018’de 
son 10 yılın rekor abone büyümesine ve en yüksek gelir 
artışına imza attı. 
31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, Türkiye’nin telekomü-
nikasyon ve teknoloji şirketi Türk Telekom’da CEO’luk 
koltuğuna oturan Ümit Önal; ülkemizin dijital ve teknolo-
jik dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla çalışmalarına 
başladı. Medya sektöründe 20 yılın üzerinde deneyimi 
ile Ümit Önal, Türkiye’nin medya transformasyonunun 
gerçekleştirilmesi sürecinin bir parçası olma şansını yaka-
ladı ve kariyeri boyunca sektör derneklerinde aktif görev 
aldı. TİAK A.Ş (Televizyon İzleme ve Araştırmaları Komitesi) 
Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Önal, TVYD (Televizyon 
Yayıncıları Derneği) ile RVD (Reklam Verenler Derneği) 
Yönetim Kurulu üyesidir. 1973 yılında doğan Ümit Önal, 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’den mezun oldu. 
Önal, evli ve 3 kız çocuk babasıdır. 

TÜRK TELEKOM’DA SATIŞ, PAZARLAMA VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN 
SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVLERİNDE BULUNAN ÜMİT ÖNAL, 

TÜRK TELEKOM CEO’SU OLARAK TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜNE 
ÖNCÜLÜK ETME VİZYONUNA ODAKLANACAK.

Türkiye’nin telekomünikasyon ve teknoloji şirketi Türk Telekom’da 
CEO’luk koltuğuna oturan Ümit Önal; ülkemizin dijital ve teknolojik 

dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla çalışmalarına başladı.

TÜRK TELEKOM’DA 
YENİ CEO ÜMİT ÖNAL OLDU
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H uawei, tüketici elektroniği pazarına ilk kez 
giriş yaptığı 2010 yılında, yılda 3 milyon 

cep telefonu sevkiyatı gerçekleştirdi. 8 yıl sonra 
ise bu sayı 68 kat arttı. 2019’un ilk çeyreğinde 
Huawei, yıllık yüzde 24 artışla 118 milyon akıllı 
telefon satışı gerçekleştiren ve IDC’ye göre 
küresel akıllı telefon pazarının yüzde 17,6’sını 
oluşturan bir konuma geldi. Bu yükselen ivme, 
sadece akıllı telefon özelinde değil; tablet, bilgi-
sayar ve giyilebilir cihazlar segmentlerinde de 
hızla devam ediyor. Bugün Huawei, 170 ülkede 
ve 530 milyon kullanıcıya ulaşan bir marka 
haline geldi. Huawei HiAI açık platformunun ise 
2.500’den fazla iş ortağı var ve dünya çapında 
140 milyondan fazla IoT cihazı HiLink protoko-
lünü destekliyor. Bir endüstri devi haline gelen 
Huawei, akıllı bir ekosistem oluşturmak için 
çalışmaya devam ediyor.
Yazılım gücünü geliştiren Huawei, bu yılki 
HDC etkinliğinde tüm senaryolar için yeni 
mikro çekirdek tabanlı işletim sistemi Har-
monyOS’u tanıttı. Bu çığır açan işletim siste-
mi teknolojisi, nesnelerin internetindeki akıllı 
çağın başlangıcına işaret ediyor. 

HUAWEİ ETKİNLİKTE İKİ FARKLI İŞLETİM 
SİSTEMİNİ DUYURDU

Huawei, açılış etkinliğinde iki işletim siste-
mini tanıttı. Bunlardan ilki, akıllı terminal ve 
giyilebilir teknoloji alanlarında kullanılacak 
HarmonyOS’un, yepyeni mikro çekirdek 
bazlı işletim sistemi. Gelecekte, açık kaynaklı 
HarmonyOS üzerinde daha fazla akıllı cihaz 
kullanılacak. Diğer işletim sistemi ise Huawei 

akıllı telefonlar ve tabletler için tasarlanmış 
Android tabanlı EMUI10. Dünyadaki tüm 
Huawei P30 Pro kullanıcıları, bugünden 
itibaren EMUI10’u deneyimleyebilecek. 

YENİ BİR EKOSİSTEM İÇİN AÇIK HMS
Huawei’nin ana mobil uygulama hizmetleri-
nin temeli olan HMS, geliştiricilerin yenilikçi-
liğe odaklanmasına ve tüm senaryolar için 
tek noktadan erişime yardımcı oluyor. Kon-
feransta Huawei, tüm senaryolar için akıllı bir 
ekosistem oluşturma amacıyla dünya çapın-
daki geliştiricilere 14 tip HMS Core özelliği, 
51 hizmet ve 885 API açacağını duyurdu. 
Şu anda, HMS Core’a bağlı 43.000’den fazla 
uygulama söz konusu.
Huawei ayrıca, geliştiricilerin tüm 
yaratıcılık ve analiz süreçlerinde etkin 
operasyonlar yürütmesine yardımcı 
olmak için küresel App Gallery Connect 
hizmetini başlattı. Huawei, teşviklerini 
Çin’den küresel geliştiricilere genişleterek, 
teşvikleri 1 milyar dolara yükseltti. Hua-
wei, inovasyondaki küresel geliştiricileri 
yönlendirmek ve desteklemek amacıyla 
teşvik edici iş birliklerine giderek, endüstri 
lideri ortaklarla birlikte çalışıyor. 

GELİŞTİRİCİLERE YENİ FIRSATLAR

Huawei, geliştiricilerin Huawei cihazlarına 
uyumu yüksek daha iyi uygulamalarına 
yardımcı olmak için çeşitli araç kitleri sunarak 
geliştiricilere daha fazla destek olacak. Mobil 
çipler söz konusu olduğunda Kirin platfor-

mu üç farklı seçenek sunacak: Multimedya 
yakınsama özelliğini paylaşan platform, video 
uygulama geliştiricilerin yaratıcı fikirlerini haya-
ta geçirmelerine yardımcı olacak. Farkındalık 
özelliği paylaşan platform, uygulamaların 
kullanıcıları anlayacak kadar akıllı olmasını 
sağlayacak. Yapay Zeka (AI) bilgi işlem plat-
formu ise uygulamalara uyumlu yapay zekayı 
daha işlevsel hale getirecek.

HİLİNK VE LİTEOS & CHİP PAKETİ

Akıllı telefonlar dışındaki cihazların gelişimini 
hızlandırmak ve farklı senaryolarda kullanıcı 
deneyimini geliştirmek için Huawei, cihaz ve 
bulut hizmeti açık platformunu, işletim sistemini 
ve yongayı kapsayan HiLink ve LiteOS & chip 
paketini piyasaya sürdü. HiLink ve LiteOS ve 
chip paketi, IoT sektörünün gelişimindeki zor-
lukları baştan sona çözüme kavuşturarak, IoT 
gelişimini daha basit ve daha verimli hale geti-
riyor. HiLink açık platformu, tüm IoT cihazlarının 
otomatik keşfi, basit bağlantısı, bir defalık erişimi 
ve çok modlu kontrol uygulamalarını gerçekleş-
tirerek, çok cihazlı akıllı ilişkilendirme konusunda 
en üst düzeyde deneyim sunuyor.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su 
Richard Yu, konuyla ilgili yaptığı değerlen-
dirmede, “Tüm partnerlerimizle birlikte 
geleceğin ekosistemini keşfetmeliyiz. Yeni 
ortaklıklar geliştirerek bunu başarabiliriz. 
Bu yılki Huawei Geliştirici Konferansı’nda 
duyurduklarımız, önümüzdeki 5-10 yıl içinde 
tüm senaryolardaki akıllı yaşam stratejimize 
sağlam bir temel oluşturacaktır.” dedi. 
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HUAWEI, BU YILKİ HDC ETKİNLİĞİNDE TÜM 
SENARYOLAR İÇİN YENİ MİKRO ÇEKİRDEK TABANLI 

İŞLETİM SİSTEMİ HARMONYOS’U TANITTI.

HUAWEI 
YENİ İŞLETİM 

SİSTEMLERİNİ 
DUYURDU
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Huawei Tüketici Elektroniği 
Grubu CEO’su Richard Yu: “Tüm 

partnerlerimizle birlikte geleceğin 
ekosistemini keşfetmeliyiz. Yeni 

ortaklıklar geliştirerek bunu 
başarabiliriz.”
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Grubu CEO’su 
Richard YU
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