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TÜRK SAVUNMA SANAYİİ SON 
YILLARDA YAPTIĞI ATAKLA BİRÇOK 
ALANDA BAŞARILI PROJELER 
GERÇEKLEŞTİRMEYİ BAŞARDI. 
MİLLİ TANK, MİLLİ UÇAK VE MİLLİ 
GEMİ GİBİ PROJELER BÜYÜK BİR 
KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR.

T ürk Savunma Sanayii, uluslararası platformda 
lider ve yol gösterici bir Türkiye için, bölgesinde 

ve dünyada değişen koşullar karşısında ihtiyaçlarını 
karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bağlantı Noktası dergisinin ekim sayısında, yerli 
ve milli teknolojilerle üretilen savunma sanayii araçlarını 
kapak sayfalarımıza taşıyoruz. 

Türkiye’nin bu alanda son yıllarda dikkat çeken 
başarısı ve gelişimi sektör verilerine de yansımış 
durumda. 2002 yılında sadece 62 savunma projesi 
yürütülürken, bugün bu sayı 700’e yaklaşmış durumda. 
2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma 
projeleri yürütülürken gelinen noktada yaklaşık 11 katlık 
bir artış ile 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. 
Söz konusu rakamın ihale süreci devam eden projeler 
de göz önüne alındığında 75 milyar doların üzerinde bir 
büyüklüğe ulaşılacağı öngörülüyor. 

Bu rakamların yansıması olarak bugün dünyanın en 
büyük savunma şirketleri listesinde 5 Türk firması yer 
alıyor. Detaylar kapak haberimizde...

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

Keyifli okumalar dileği ile...

Hoşçakalın. 
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ANKARA-SİVAS 
YHT 2020’DE 
HİZMETTE

AKILLI EVLER 
GÜVENLİĞİ 
TEHDİT EDİYOR

ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
DİJİTAL GÜVENLİK 
ÖNERİLERİ

TURHAN, ANKARA-SİVAS YHT 
PROJESİ’NİN 2020 YILI İÇERİSİNDE 
TAMAMLANARAK İŞLETMEYE 
AÇILMASINI PLANLADIKLARINI 
BELİRTTİ.

AKILLI EV CİHAZLARININ SAYISININ 
2023’E KADAR HER YIL YAKLAŞIK 
YÜZDE 17 ARTMASI BEKLENİYOR. 
BU DA 1,6 MİLYAR AKILLI EV 
CİHAZININ SATILACAĞI ANLAMINA 
GELİYOR. ANCAK AKILLI EVLER 
YAYGINLAŞTIKÇA SALDIRILAR 
SADECE KULLANICILARIN 
RAHATLIĞINI DEĞİL GÜVENLİĞİNİ DE 
TEHDİT EDİYOR.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN YENİ 
AKADEMİK DÖNEM BAŞLARKEN, 
ÖĞRENCİLERİN BULUNDUKLARI 
DİJİTAL ÇAĞIN GÜVENLİK 
ÖNEMLERİNİ ES GEÇMEMELERİ 
GEREKİYOR. UZMANLAR, DİJİTAL 
GÜVENLİKLERİNİ DÜZENE SOKMAK 
İSTEYEN ÖĞRENCİLERİ DİKKATLİ 
OLMAYA DAVET EDİYOR. 

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ, ULUSLARARASI PLATFORMDA 
LİDER VE YOL GÖSTERİCİ BİR TÜRKİYE İÇİN, BÖLGESİNDE VE 
DÜNYADA DEĞİŞEN KOŞULLAR KARŞISINDA SAVUNMA SANAYİİ 
İHTİYAÇLARININ EN ÜST DÜZEYDE KARŞILANABİLMESİ İÇİN 
ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.
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6 ADIMDA 
ARAÇ İÇİNDE
ÇOCUK GÜVENLİĞİ
YANLIŞ OTO KOLTUĞU SEÇİMİ, 5 
NOKTADAN KEMER KULLANILMAMASI, 
ÇOCUKLARIN ARAÇ İÇİNDE YALNIZ 
BIRAKILMASI VE ÖN KOLTUĞA 
OTURTULMASI GİBİ BİRÇOK FAKTÖR 
ÇOCUKLARIN ARAÇ İÇİNDEKİ 
GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR.
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36
E-TİCARET 
MÜŞTERİSİ 20
MİLYONU AŞTI
TUİK’İN ARAŞTIRMASINA 
GÖRE, E-TİCARET 
SEKTÖRÜ SON BİR YILDA 
2,9 MİLYON YENİ MÜŞTERİ 
KAZANDI.

E TİCARETİ

37
GÜVENLİK

KAYGI VAR  İLETİŞİM YOK!
KASPERSKY’NİN YENİ GLOBAL ARAŞTIRMASI, AİLE İÇİNDE İNTERNET GÜVENLİĞİ HAKKINDA KONUŞMAMANIN YARATTIĞI 
ZORLUKLARI ORTAYA KOYDU. ARAŞTIRMAYA GÖRE EBEVEYNLERİN %84’Ü, ÇOCUKLARININ İNTERNETTEKİ GÜVENLİĞİNDEN 
ENDİŞE EDİYOR ANCAK BU SORUNU ÇOCUKLARI İLE KONUŞMAK İÇİN ZAMAN AYIRMIYOR. 

SAĞLIK

32

TEKNOLOJİ

34
TÜRKİYE’DE TÜKETİCİLERİN %38’İ
DESTEKLENMEYEN İŞLETİM 
SİSTEMLERİ KULLANIYOR 
BİR İŞLETİM SİSTEMİNİN ÖMRÜ 
TAMAMLANDIĞINDA GELİŞTİRİCİ MARKA 
YENİ GÜNCELLEME YAYINLAMAYA SON 
VERİYOR. BUNLARIN ARASINDA GÜVENLİK 
GÜNCELLEMELERİ DE BULUNUYOR. 
GÜVENLİK ARAŞTIRMACILARI VEYA 
SİBER SALDIRGANLAR BU SİSTEMLERDE, 
DAHA ÖNCE BİLİNMEYEN AÇIKLAR 
BULABİLİYOR.

8  bağlantı noktası  EKİM 2019



YERLİ “KÖSTEBEK”İN 
ÜRETİMİ TAMAMLANDI

Son dönemde ülkemizde üretilen pek çok tek-
nolojik cihaz ve araç var. Bunların en sonuncu-
su da E-Berk AŞ’nin TÜBİTAK desteği ile 
ürettiği ve ‘Zemin Denge Basınçlı Tünel Açma 
Makinesi EPB TBM’ adı verilen araç. Halk ara-
sında daha ziyade köstebek olarak bilinen bu 
araç, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde 
düzenlenen törenle üretim bandından indirilir-
ken, törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Köstebek olarak da adlandırı-
lan tünel açma makineleri çok önemli. Dünyada 
‘bu alanda üretim yapan, küresel rekabette ben 
de varım.’ diyen 8 ülkeden birisiyiz. Rakiplerin 
hepsi gelişmiş ülkeler.” ifadesini kullandı.

İNTERNET KULLANIMI 
100 BİNE YAKIN HABERE KONU OLDU

Medya takip şirketi Ajans Press, internetle 
alakalı çıkan medya yansımalarını inceledi. ITS 
Medya ve Ajans Press’in 2019 yılı basın haber-
lerinden derlediği bilgilere göre, internetle ala-
kalı 91 bin 458 haber çıkışı tespit edildi. Artan 
internet kullanımı ile birlikte son yıllardaki 
haber adetlerinde de artış yaşanırken, geçen 
yıl çıkan basın haber adedinin 162 bin 116 oldu-
ğu görüldü. 2019 yılında sosyal medya ile ilgili 
çıkan haberler incelendiğinde ise 104 bin 84 
adet olması dikkat çekti. Türkiye’deki güncel 
internet kullanımı ise 16-74 yaş arasında 
yüzde 75,3 olarak kaydedildi.
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SERPİL TİMURAY, 
“HEROES: 100 ÜST DÜZEY KADIN YÖNETİCİ 2019” LİSTESİ’NDE

Vodafone Grubu’nun Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray, Yahoo Finance 
tarafından uluslararası düzeyde hazırlanan, kadınların iş hayatında temsiliyetini ve yükselmesi-
ni desteklemek konusunda rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı “HERoes: 100 
Üst Düzey Kadın Yönetici 2019” listesinde 21. sırada yer aldı. Listeye, kendi kariyerlerinde 
önemli başarılara imza atmanın yanı sıra işyerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve 
kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor.

ERKEKLER DAHA ÇOK 
İNTERNET KULLANIYOR

Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre 
de, Türkiye’deki güncel internet kullanımı 
16-74 yaş arasında yüzde 75,3 olarak kay-
dedildi. Bu rakam geçen yıl yüzde 72,9 
olurken, internet kullanımında artış yaşan-
dığı görüldü. Evden internete erişim 
imkânına sahip olanların oranı da yüzde 
88,3 olarak belirlendi. İnternet kullananlar 
cinsiyet bakımından incelendiğinde ise 
2019 yılında 16-74 yaş arası erkeklerde 
internet kullanımı yüzde 81,8 iken, 16-74 
yaş arası kadınlarda internet kullanımı 
yüzde 68,9 olarak kayıtlara geçti.

KANSER TEDAVİSİNDE ÇIĞIR AÇACAK NANO İLAÇ KEŞFEDİLDİ

Helsinki Üniversitesi, Åbo Akademi Üniversitesi ve Huazhong Bilim ve Teknoloji Üni-
versitesi’ndeki araştırmacılar, yeni bir kanser karşıtı nano ilaç geliştirmeyi başardı-
lar. Buna göre araştırmacılar; protein ve RNA dâhil olmak üzere çeşitli moleküler 
bileşenler içeren eksozomları kanser karşıtı ilaçlar üretebilmek için birbiriyle har-
manladı. Yeni eksozom bazlı nano ilaçlar, tümörlerin içine nüfuz ederek onları 
yavaşça yok ediyor. Hedeflenen kanser kemoterapisi için geliştirilen eksozom kaplı 
bu nano ilaçlar, kansere karşı olacak ilaçları da içerisinde barındırabilecek.

ÇİN’İN ‘UÇAN TRENİ’NİN 
PARÇALARI TANITILDI

Çin, manyetik olarak süzülerek hareket eden 
yeni trenler üretmeye hazırlanıyor. Projeden 
sorumlu olan CRRC Zhouzhou Locomotive, 
saatteki hızı 600 kilometreyi bulan aracın 
anahtar bileşenlerini tanıttı. Trendeki yeni ve 
özel motor, hızlı trenin adeta kalbi konumunda 
yer alıyor. Transformatörler ise statorun ihti-
yaç duyduğu düzenli ve sabit doğrusal akım 
gücünü veriyor. Yani bir nevi aracın kalbine kan 
pompalayan damar işlevi görüyorlar. Yüksek 
Hızlı Tren; güvenilirlik, düşük ses ve titreşim, 
geniş yolcu kapasitesi, düşük bakım maliyeti 
ve performans ile öne çıkacak. 

GERÇEĞİ KADAR İYİ YÜZEBİLEN 
ROBOTİK BALIK: TUNABOT

Virginia Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını 
sürdüren makine mühendisleri ve Harvard 
Üniversitesi’nden biyologların iş birliğiyle yeni 
bir robot balık geliştirildi. “Tunabot” olarak 
isimlendirilen bu balık, sarı yüzgeçli orkinos 
balıklarının modellenmiş hali ve ilerleyen 
dönemlerde savunma ve deniz kaynaklarının 
araştırılması gibi farklı konularda kullanılabile-
cek. Tunabot, suyun içerisinde bir balık gibi 
hareket edebilmesinin yanı sıra, sahip olduğu 
kuyruğu da tıpkı bir balığınki kadar hızlı bir 
şekilde kullanabiliyor.

FACEBOOK, GRUP 
HİKÂYELERİ ÖZELLİĞİNİ 
SONLANDIRIYOR

Her gün milyonlarca insanın ziya-
ret ettiği popüler sosyal medya 
platformu Facebook, grup 
hikâyelerini sonlandırmaya karar 
verdi. Grup hikâyeleri olarak adlan-
dırılan özellik Aralık ayından beri 
Facebook kullanıcılarının erişimine 
açık durumdaydı. Ancak bu özellik 
26 Eylül’den itibaren kullanımdan 
kalktı. Öncesinde paylaşılan tüm 
hikâyeler silinecek ve artık yeni 
hikâyeler eklenemeyecek. Şirket 
tarafından yapılan açıklamada 
grup deneyiminin artırılması için 
yeni yollar araştırıldığı belirtildi.

H
A

BE
R 

 T
U

RU

10  bağlantı noktası  EKİM 2019 EKİM 2019  bağlantı noktası  11



H
A

BE
R

H
A

BE
R

BAKAN TURHAN GAYRETTEPE-İSTANBUL    
HAVALİMANI METRO ÇALIŞMALARININ HIZLA        
DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, “BU PROJE TÜRKİYE’NİN 
İLK HIZLI METRO SİSTEMİ OLACAK.” DEDİ. 

U laştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Gayrette-
pe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul 

Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve 
Işık Göründü Törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Turhan, 
şehir içi ulaşım sorunlarının çözümünde raylı sistemlerin öne-
mine değinerek, İstanbul’da ulaşım konusunda 17 yıldır çok 
önemli adımlar attıklarını söyledi. İstanbul›un en büyük prob-
lemi olarak gösterilen trafik sorununu çözmek için Avrasya 
Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük 
projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Turhan, İstanbul-

luların konforlu yolculuklarına olanak sağlayan önemli ulaşım 
şebekelerini kurmaya devam edeceklerini anlattı.

TÜNELLERİN %82’Sİ TAMAMLANDI

Bakan Turhan, bu kapsamda havalimanına ulaşımı sağlayacak İstan-
bul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nın inşa edildiğini kaydederek, 
“Toplamda 37,5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan 
bu proje sayesinde havalimanına ulaşım yarım saate düşecek. Bunu 
sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, 
havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için Türkiye’de ilk kez bu 
metro sistemi, 120 kilometre/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. 

Kısacası tamamlandığında bu proje Türkiye’nin ilk ‘hızlı metro’ siste-
mi olacak.” dedi. Turhan, Gayrettepe-Havalimanı Metro Projesi’nin 
Hasdal’dan havalimanına kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik kısmında 
tünellerin delme işleminin tamamlandığını söyledi. Güzergahın TEM 
otoyolunun kuzeyinde kalan kısmının delme işleminin bittiğini dile 
getiren Turhan, tünellerin %82’sinin tamamlandığını vurguladı.

“4 MİLYON 576 BİN METREKÜP KAZI YAPILDI”

Bakan Turhan, yaklaşık 7 ayda TEM’in güneyinde, D-100 
karayoluna kadar olan kesimde, Kağıthane ve Gayrettepe 
istasyonlarına da kazı makinalarının varmış olacağını bildirdi. 

İstanbullu vatandaşların bu metro hattının en hızlı şekilde 
tamamlanmasını beklediğinin fakında olduklarını ve ivedi bir 
şekilde çalıştıklarını vurgulayan Turhan, “Bu kapsamda da 
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile birlikte bu hattın devamı 
sayılan Havalimanı-Halkalı projesinde tam tamına 4 bin 38 kişi 
çalışıyor, ayrıca Türkiye’de ilk defa bir metro projesinde 10 adet 
TBM kazı makinasını aynı anda kullanıyoruz.” bilgilerini verdi. 
Turhan, projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından 
dünya rekoru kırıldığını kaydederek, “Günde 64,5 metre, hafta-
da 333 metre, ayda tam tamına bin 233 metre kazı yapıldı. Şu 
ana kadar 4 milyon 576 bin metreküp kazı yapıldı.” dedi.

“HIZLI METRO”DA IŞIK GÖRÜNDÜ

12  bağlantı noktası  EKİM 2019 EKİM 2019  bağlantı noktası  13



H
A

BE
R

Tren ve trene 
dair çektiğiniz 

her kareyi 
bizimle paylaşın

www.tamoan.com.tr
/tamoancom
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U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, yaptığı açıklamada, 

Küçük Asya ile İpek Yolu güzergâhındaki 
Asya ülkelerini birleştiren demiryolu kori-
dorunun önemli akslarından Ankara-Sivas 
YHT projesinde adım adım sona yaklaşıldı-
ğını ifade ederek, hız kazanan ray döşeme 
işinde Yerköy ve Sivas arasında yaklaşık 
100 kilometreye ulaşıldığını söyledi. Yer-
köy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme 
çalışmalarının başladığını ve 8 kilometrelik 
kesimin de orada tamamlandığını aktaran 
Turhan, çalışmaların daha da hızlandırıl-
dığını kaydetti. Turhan, 405 kilometrelik 
hatta, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel 
yapısının bulunduğuna dikkati çekerek, 
27,5 kilometre uzunluğunda 53 viyadük, 
611 köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt 

ve üst geçit bulunduğunu anlattı. Bakan 
Turhan, «Ankara-Sivas arasında 12 saat 
olan seyahat süresini 2 saate indirecek 
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi›nin 
altyapı çalışmalarında yüzde 94,74 fiziksel 
ilerleme sağlandı. Projenin üstyapı elektri-
fikasyon ve sinyalizasyon telekomünikas-
yon sistemleri devam ediyor. Kayaş-Yer-
köy kesiminde yüzde 7,72, Yerköy-Sivas 
kesiminde ise yüzde 28,72 genel fiziksel 
ilerleme kaydedildi. 222 kilometre tek hat 
ray serimi tamamlandı.” diye konuştu.

“BU YILSONUNDA TEST SÜRÜŞLERİNE 
BAŞLANACAK”
Turhan, altyapı çalışmalarının önemli ölçüde 
tamamlandığını vurgulayarak, viyadük ve 
tünellerde çalışmaların önümüzdeki aylarda 

tamamlanacağını söyledi. Bu yılsonuna 
yakın bu hat üzerinde test sürüşlerine 
başlanacağını da açıklayan Turhan, “Daha 
sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı 
hedefliyoruz. Projenin Ramazan Bayramı’na 
kadar tamamlanarak işletmeye açılması 
planlanıyor.” dedi. Yüksek hızlı tren alanın-
da Avrupa’da 6, dünyada 8 ülkeden birisi 
olduğumuzu açıklayan Turhan, “ Daha 
önceki yıllarda Ankara-İstanbul hattını ve 
Ankara-Konya hattını yüksek hızlı tren 
hizmetiyle buluşturduk. Bu hizmeti veren 
işçisinden mühendisine, teknisyeninden 
proje mühendisine kadar herkese teşek-
kür ediyorum. Amacımız, hedefimiz mil-
letimize hizmet etmektir. Ona hak ettiği 
yaşam kalitesini ve standardını sunmaktır.” 
değerlendirmelerinde bulundu.

TURHAN, ANKARA-SİVAS YHT PROJESİ’NİN 2020 
YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANARAK İŞLETMEYE 

AÇILMASINI PLANLADIKLARINI BELİRTTİ.

ANKARA-SİVAS 
YHT 2020’DE 

HİZMETTE



MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

T ürkiye’de, yerli ve modern 
savunma sanayiinin gelişti-

rilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
modernizasyonu amacıyla 1985 
yılında Savunma Sanayii Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlı-
ğı (SAGEB) kurulmuştu. Daha sonra 
yapısı değiştirilerek adı Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı olan kurum, 
2000’li yıllara kadar, yerli ve lisanslı 
birçok harp aracının üretilmesine yön; 
teknoloji transfer ofisi ve off-set pro-
jelerine hayat verdi. Eş zamanlı olarak, 

ülkeler arası F-35, A400M gibi çok 
katılımlı projelere dâhil olmak arzusu 
ile tasarım ve kısmi tasarım faaliyet-
lerine öncülük etmeye başladı. 
Türk Savunma Sanayii, 2000’li yıllar-
da gelişmeye ve büyümeye devam 
etmek amacıyla yurt dışı pazarı-
na yöneldi. Teknolojiye hâkim üretim 
kabiliyetleri, dış pazarlara açılmaya 
imkân sağladı. Günümüze gelindiğinde 
ise Türk Savunma Sanayii, güçlü alt 
yapısı sayesinde istikrarlı bir şekilde 
büyümeye devam ediyor. 

SAVUNMA 
SANAYİİ MİLLİ 
PROJELERLE BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR
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TÜRK SAVUNMA SANAYİİ, ULUSLARARASI PLATFORMDA 
LİDER VE YOL GÖSTERİCİ BİR TÜRKİYE İÇİN, BÖLGESİNDE VE 
DÜNYADA DEĞİŞEN KOŞULLAR KARŞISINDA SAVUNMA SANAYİİ 
İHTİYAÇLARININ EN ÜST DÜZEYDE KARŞILANABİLMESİ İÇİN 
ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Milli Muharip Uçak



TÜRK SAVUNMA SANAYİİ GÜÇLÜ 
DİNAMİKLERLE BÜYÜYOR 

Türk savunma sanayiinin son yıllardaki 
başarısı ve gelişimi sektör verilerine de 
yansımış durumda. 2002 yılında sadece 
62 savunma projesi yürütülürken, bugün 
bu sayı 700’e yaklaştı. 2002 yılında yakla-
şık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma proje-
leri yürütülürken gelinen noktada yaklaşık 
11 katlık bir artış ile 60 milyar dolarlık proje 
hacmine ulaşıldı. Söz konusu rakamın ihale 
süreci devam eden projeler de göz önüne 
alındığında 75 milyar doların üzerinde bir 
büyüklüğe ulaşılacağı öngörülüyor.
Türk Savunma ve Havacılık Sanayii-
nin 2002 yılında 248 milyon dolar olan 
ihracatı, 2018 yılında 2 milyar 188 mil-
yon dolara çıktı. 2002 yılında 1 mil-
yar dolar olan ciro rakamı, 2018 yılında 
8 milyar 760 milyon dolara yükseldi. 
Bununla birlikte neredeyse yok düze-
yinde olan Ar-Ge harcaması da 1 mil-
yar 448 milyon dolara çıkmış durumda. 
Bu rakamların yansıması olarak bugün 
dünyanın en büyük savunma şirketleri 
listesinde 5 Türk firması yer alıyor. 

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN 
BAŞLICA ÖNEMLİ PROJELERİ

ALTAY TANKI:  Ülkemizin modern ana muha-
rebe tankı ihtiyacı doğrultusunda ortaya 
çıkan ALTAY Projesi’nde ilk yerli ana muha-
rebe tankı tasarlandı ve geliştirildi. 250 adet 
ALTAY tankının seri üretimi için sözleşme 
imzalandı. Yine askeri birlikler ile güvenlik 
güçlerinin meskûn mahal ve kırsal alanlar 
dâhil olmak üzere her türlü bölge ve arazi 
şartlarında harekât ihtiyaçlarına cevap veren, 
yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine 
sahip Kirpi, Kirpi II, Cobra II, Ejder Yalçın, Pars, 
Vuran gibi çeşitli konfigürasyonlardaki zırhlı 
araçlar da artık Türk savunma sanayii tara-
fından yerli ve milli olarak üretiliyor. 

MİLGEM’LER GÖREVDE: Yüzde yüz yerli 
tasarım, ilk milli savaş gemisi olan MİL-
GEM projesinde ilk iki gemi TCG Heybeli-
ada ve TCG Büyükada Deniz Kuvvetleri-
nin hizmetine girdi. Geçici kabulü yapılmış 
olan TCG Burgazada’nın kesin kabulü ve 
hâlihazırda testi sürdürülmekte olan 4. 
Gemi TCG Kınalıada’nın geçici kabulü de 
bu yıl gerçekleştirilecek.

DENİZALTI TEKNOLOJİSİNE YERLİ AŞISI:  
Düşman kontrolündeki denizlerde uzun 
süre harekât yapabilecek Yeni Tip Denizal-
tıların azami yerli katkı ile Gölcük Tersane-
sinde inşa edilerek denizaltı inşası, enteg-
rasyonu ve sistemleri konusunda bilgi 
birikimi ve tecrübe sağlanması hedefiyle 
ilk yeni tip denizaltının inşasına başlandı. 
2022 yılında Deniz Kuvvetleri’ne teslim 
edilmesi hedefleniyor.
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2002 yılında sadece 62 savunma 
projesi yürütülürken, bugün bu 
sayı 700’e yaklaştı. 2002 yılında 
yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli 
savunma projeleri yürütülürken 
gelinen noktada yaklaşık 11 
katlık bir artış ile 60 milyar 
dolarlık proje hacmine ulaşıldı.
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Kirpi

Milli Savaş Gemisi TCG Kınalıada

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri

Yeni Tip Denizaltı

Hürjet

Altay Tankı SOM-J Füzesi

TCG Bayraktar Amfibi Tank Çıkarma Gemisi

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG L400 Anadolu
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MİLLİ MUHARİP UÇAK ÇALIŞMALARI 
SÜRÜYOR: Projeyle Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın 2030’lu yıllardan son-
raki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde 
özgün tasarım modeli ile karşılanması 
amaçlanıyor. Yerli sanayinin azami 
düzeyde kullanılarak özgün tasarım faa-
liyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.  

EĞİTİM UÇAKLARI: HÜRKUŞ VE 
HÜRJET: Türk Başlangıç ve Temel Eği-
tim Uçağı Geliştirme Projesi “HÜRKUŞ” 
kapsamında 2 adet prototip uçak Hava 
Kuvvetleri’ne teslim edildi. HÜRKUŞ, Avru-
pa Sivil Havacılık Otoritesi’nden tip serti-
fikası alan ilk Türk uçağı olup, küresel sivil 
ve askeri havacılığın gelişen eğitim uçağı 
ihtiyaçlarına cevaben tamamen özgün 
olarak tasarlanıp geliştirildi. Sayısal kokpitli 
versiyonu olan HÜRKUŞ-B’nin seri üretim 
faaliyetleri ile silahlı versiyon HÜRKUŞ-
C’nin çalışmaları devam ediyor. Jet eğitim 
ve hafif taarruz uçağı kapsamında ise 
HÜRJET projesi başlatıldı.

TÜRKİYE, İHA VE SİHA’LARIYLA 
DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ 
ARASINDA: Daha önce tamamen yurt 
dışına bağımlı olunan insansız hava 
araçları artık yerli olarak tasarlanıyor 
ve üretiliyor. Taktik ve operatif sınıftaki 
İHA’lar BAYRAKTAR TB2 ve ANKA’lar 
silahlı ve silahsız versiyonlarıyla gece 
ve gündüz, kötü hava şartları da dâhil, 
keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef 
tespit, teşhis, tanımlama ve takip 
amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihba-
ratı görevleri icra ediyor. Ayrıca dünyada 
kendi sınıfında hem en iyisi olacak hem 
de dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen 
3 ülkeden biri haline geleceğimiz AKINCI 
İHA projesi başlatıldı. AKINCI İHA çok 
daha fazla faydalı yük taşıyabilecek.

ÖZGÜN HELİKOPTER GÖKBEY: Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve diğer ihtiyaç sahibi 
makamların eğitim helikopteri ve hafif 
sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacı-
nın karşılanması amacıyla en zorlu iklim 
şartları ve coğrafyada, yüksek irtifa 
ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz 
koşullarında etkin bir şeklide faaliyet 
gösterebilen bir helikopterin, milli imkân 
ve kabiliyetler kullanılarak tasarlan-
ması ve üretilmesine yönelik GÖKBEY 
Özgün Helikopter projesi başlatıldı. 

GELECEĞİN SİLAH SİSTEMLERİ LAZER 
VE ELEKTROMANYETİK: Geleceğin 
silah sistemleri olan lazer ve elekt-
romanyetik silahlarda çalışmalar 
sürüyor. Şahi 209 ve TUFAN elekt-
romanyetik silahlar ile Aselsan LSS 
ve IŞIN lazer silahlarının test atışlarını 
başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye, bu 
alanda dünyada çalışma yapan sayılı 
ülkeler arasında yer alıyor.

UYDU PROJELERİ: Dünya üzerinde 
herhangi bir bölgeden askeri istihbarat 
amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü 
elde edilmesine imkan tanıyacak, aynı 
zamanda orman alanlarının kontrolü, 
kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet 
sonrası en kısa sürede hasar tespiti, ürün 
rekolte tespiti, coğrafi harita verilerinin 
üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet ala-
nında da görüntü ihtiyacını karşılayacak 
GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 uyduları 
fırlatılarak yörüngeye yerleştirildi. Ayrıca 
Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) 
Geliştirme Projesi başlatıldı.

YERLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ 
GELİŞTİRİLİYOR: Orta ve yüksek irtifa 
füzeleri ile uçakları aşarak gelen tehdit-
leri alçak irtifada tespit, teşhis ve tahrip 

ATAK VE AĞIR SINIF TAARRUZ 
HELİKOPTERİ: Güvenlik güçlerinin 
“Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri” 
ihtiyacının karşılanması için geliştirilen 
ATAK helikopterinin üretimi devam edi-
yor. ATAK’a göre daha fazla faydalı yük 
taşıyabilen, son teknoloji hedef takip 
ve görüntüleme sistemleri, elektronik 
harp sistemleri, navigasyon sistemleri, 
haberleşme sistemleri ve silah sistemle-
ri ile donatılmış yeni bir taarruz helikop-
ter platformunu tamamen yerli geliş-
tirmek hedefiyle başlatılan Ağır Sınıf 
Taarruz Helikopteri projesinde sözleşme 
imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 
5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

Milli Alçak/Orta İrtifa Hava 
Savunma Füze Sistemi Hisar

GÖKBEY

ATAK Helikopteri

BAYRAKTAR TB2 

ASELSAN Lazer Savunma Sistemi



ederek kara birliklerinin hava savunma-
sını sağlamak için KORKUT Alçak İrtifa 
Hava Savunma Sistemimizi geliştirildi 
ve seri üretime geçildi. Askeri üs, liman, 
tesis ve birliklerin hava tehditlerinden 
korunması amacıyla hava araçlarına, 
seyir füzelerine, havadan karaya atılan 
füzelere ve insansız hava araçlarına 
karşı alçak irtifa için Hisar-A ve orta irti-
fa için Hisar-O hava savunma sistemleri 
geliştirildi. Atış test faaliyetleri süren 
bu sistemlerden Hisar-A’nın 2021’de, 
Hisar-O’nun 2022’de teslim edilmesi 
hedefleniyor. Ayrıca Uzun Menzilli Bölge 
Hava ve Füze Savunma Sistemi ihtiya-
cının tamamen yerli olarak karşılanması 
için SİPER projesi başlatıldı.

İNSANSIZ KARA ARAÇLARI 
PROJELERİ: Hafif, orta ve ağır sınıf 
olmak üzere üç ayrı kategoride 
insansız kara araçları projeleri başla-
tıldı. Uzaktan Kumandalı Araç Platformu 
(UKAP) 2019 yılı içinde ilk kez envan-
tere girecek. Geliştirilen İnsansız Ejder 
Yalçın, Tarantula, Ankebot gibi uzaktan 
komutalı atış sistemlerine sahip insansız 
kara araçlarının test ve kabiliyet artırımı 
çalışmaları devam ediyor. Ayrıca düşük 
ağırlıkta keşif gözetleme, haritalama ve 
KBRN modüllerine sahip atılabilir insansız 
kara araçları çalışmaları da sürdürülüyor.

YERLİ VE MİLLİ 4,5 G BAZ İSTASYONU ULAK: 
Artan askeri ve sivil veri haberleşmesi 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4G 
haberleşme sistemi milli yazılım ve dona-
nım bileşenlerinin geliştirilmesi hedef-
lenmekte olup 4G teknolojilerine yönelik 
milli imkân ve kabiliyetler artırılarak mobil 
haberleşme teknolojilerine yönelik dışa 
bağımlılığın azalması bekleniyor. ULAK 
Projesi ile geliştirilen baz istasyonları,  
ülke çapında hizmet vermeye başladı.

MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ MPT-76: Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin isterleri ve taktik sahanın 
gerekleri doğrultusunda, her türlü arazi 
ve iklim koşulunda sorunsuz bir biçimde 
hizmet verebilecek piyade tüfekleri tama-
men yerli ve milli imkânlarla tasarlanıp 
üretildi. MPT-76 tasarımı temel alınarak 
üretilen çeşitli varyasyonlarının yanı sıra 
bu tüfeklerle uyumlu, gece ve gündüz 
harekât etkinliğini sürdürmek gibi ek fay-
dalar sağlayan cihazlar da geliştirildi. 

Milli Piyade Tüfeği

Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) Projesi

GÖKTÜRK-2
Uzaktan Kumandalı Araç Platformu (UKAP) 
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Ü niversite öğrencileri, çağın 
tüm imkanlarından faydala-

nan en dijital kitle olarak görülüyor. 
Hayatlarını online olarak da yaşayan 
öğrencilerin aynı zamanda siber 
dolandırıcıların radarında oldukları 
da bilinen bir gerçek. Yeni akademik 
yıl için hazırlık içerisinde olan öğren-
cilere seslenen Komtera Teknoloji 
Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, 
potansiyel siber tehditler karşısında 
dijital güvenlik için öğrencilerin bil-
mesi gereken 7 ipucunu paylaşıyor.

ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMA MAĞAZALARIN-
DAN İÇERİK İNDİRMEYİN

Öğrencilerin yalnızca kullandıkları işletim 
sistemlerinin resmi uygulama mağazala-
rından uygulamaları indirmesi gerektiğini 
dile getiren Gürsel Tursun, üçüncü taraf 
bir siteden indirilen bir uygulama ya da 
oyunun öğrencilere kötü amaçlı yazılım 
bulaştırma riskini artırdığını belirtiyor. 

Özellikle içerisinde bulunan komuta 
kontrol sistemleriyle öğrencilerin kredi 
kartı veya bankacılık bilgilerine ulaşı-
labiliyor. Bu durumlar karşısında resmi 
mağazalar dışında uygulama, oyun ya da 
filmlerin indirilmemesi gerekiyor. 

KİMLİK AVI KAMPANYALARINA 
DİKKAT EDİN

Öğrenciler, Instagram ya da Facebook 
mesajlarını ve e-postalarını çok yakından 
izlemeli. Özellikle okula dönüş sezonunda 
dolandırıcılar, genellikle  gerçekte olmayan 
bir satın alma işlemi yapılmasında ısrar 
eden sahte mesajlar gönderiyorlar. Bu 
mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiği-

ni dile getiren Gürsel Tursun, gerçekçi dur-
mayan kampanyalara ve ısrarcı e-postalara 
karşı öğrencilerin kaynağını bilmedikleri 
linklere tıklamamasını öneriyor. 

“EVİL TWIN” ETKİN NOKTALARINA 
DİKKAT EDİN

“Evil Twin” (şeytan ikiz) yöntemiyle hac-
kerler, tamamen aynı ağ adını kullanıyor ve 
Wi-Fi ağlarına otomatik bağlanma özelliği 
açık cihazlar, bu ağın kötü niyetli bir ağ 
olduğunu fark edemeden hemen bağla-
nıyor. Tursun, öğrencilerin bu sahte Wi-Fi 
erişim noktalarına karşı VPN yüklemelerini 
ve cihazlarını Wi-Fi ağlarına otomatik katılı-
ma kapatmaları önerisinde bulunuyor.

SOSYAL MEDYA VARLIĞINIZI YENİDEN 
DÜŞÜNÜN

Gençler sosyal medyada etkin olma konu-
sunda çok baskı altındalar. Bir internet 
kişiliği olma konusunda büyük bir cazibe 
varken, Tursun konuyla ilgili iki kere düşü-
nülmesi gerektiğini ifade ediyor. Sosyal 
medya kullanımında tüm kişisel özel bilgile-
rin herkes tarafından bilinmesi, olası oltala-
ma saldırılarına davetiye çıkarabilir.

YALNIZCA HTTPS SİTELERİNDEN 
ALIŞVERİŞ YAPIN

Okula dönüş sürecinde birçok alışveriş 
listesi çıkaran öğrenciler, mobilyalardan, 
elektronik aletlere kadar birçok ihtiyacını 
online olarak karşılamaktalar. Öğrencilerin 
alışveriş yaptıkları sitelerin URL’lerine dikkat 
etmesi gerektiğini belirten Tursun, yalnızca 
URL’nin solunda gri kilidi olan bir HTTPS 
sitesinden alışveriş yapmanın daha güvenilir 
olduğunu dile getiriyor. Ancak öğrencilerin 
sadece bununla yetinmemeleri gerektiğini 
de hatırlatan Tursun, hackerlerin artık aynı 
sertifikalara erişebileceğini ve sahte HTTPS 
siteleri kurabileceklerine dikkat çekiyor.

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMAYI SEÇİN

Günümüzde bankalar ve finansal kurum-
lar standart olarak iki faktörlü kimlik 
doğrulaması kullanıyor. İki faktörlü kimlik 
doğrulaması, sadece bir şifre yerine ikinci 
bir kimlik doğrulama katmanını kullanı-
cılara sunuyor. Öğrencilerinde bankala-
rının web sitelerinde iki faktörlü kimlik 
doğrulaması seçebilecekleri bir seçenek 
araması gerektiğini belirten Tursun, bunun 
çoğu zaman kendilerine gönderilen bir 
PIN numarası olduğunu ve öğrencilerin bu 
kimlik doğrulamasını kullanması gerekti-
ğini öneriyor. 

GEREKLİ TÜM GÜNCELLEMELERİ İNDİRİN 
VE CİHAZINIZI YEDEKLEMEYİ UNUTMAYIN

Öğrenciler, cihazlarının yazılım güncel-
lemelerini kullanıma sunuldukları anda 
indirmeli. Bu güncellemeler ile güncel-
lenmiş sürücüler, hata düzeltmeleri ve 
en önemlisi güvenlik açığı düzeltmeleri 
gibi yeni özellikler geliyor. Ek olarak, 
yedekleme yapmak da önemlidir. 
Öğrencilerin harici sabit diskler, USB 
depolama cihazları ve bulut ortamları 
gibi yedeklemek için birçok seçeneği 
değerlendirmesi gerekiyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ 
İÇİN YENİ AKADEMİK DÖNEM 
BAŞLARKEN, ÖĞRENCİLERİN 
BULUNDUKLARI DİJİTAL 
ÇAĞIN GÜVENLİK ÖNEMLERİNİ 
ES GEÇMEMELERİ 
GEREKİYOR. UZMANLAR, 
DİJİTAL GÜVENLİKLERİNİ 
DÜZENE SOKMAK İSTEYEN 
ÖĞRENCİLERİ DİKKATLİ 
OLMAYA DAVET EDİYOR. 
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ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
DİJİTAL GÜVENLİK 
ÖNERİLERİ



A kıllı evler, farklı görevleri yerine getiren ve nesnelerin 
internetine (IoT) bağlı birçok cihazdan oluşuyor. Bu 

cihazların birbirinden farklı olması önemli değil. Önemli olan 
kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için yaptıkları. Her 
ne kadar bu cihazlar evdeki yaşamın üzerinde devrimsel 
değişimler yapsa da evlerin güvenliği konusunda daha önce 
rastlanmayan tehlikelerin de ortaya çıkmasına neden oluyor.
Akıllı ev cihazlarının sayısının 2023’e kadar her yıl yaklaşık 
yüzde 17 artması bekleniyor. Bu da 1,6 milyar akıllı ev cihazının 
satılacağı anlamına geliyor. Bu tahmin, dünya genelinde gide-
rek artan akıllı ev cihazı kullanımı ile paralellik gösteriyor.
Siber güvenlik şirketlerinden Trend Micro’nun hazırladığı 
“IoT Cihaz Güvenliği: Akıllı Evlerin Karşı Karşıya Olduğu 
Riskleri ve Tehditleri Dışarıda Tutmak” isimli çalışma birbi-

rinden farklı akıllı ev saldırı senaryolarını detaylı bir şekilde 
incelerken Nesnelerin İnterneti cihazlarına karşı düzenlen-
mesi olası farklı saldırı seviyelerini de ortaya koyuyor.

AKILLI EVLER GÜNLÜK HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR
Akıllı bir ev, kullanıcıların, evlerinin birçok özelliğine, uzakta bile olsalar, 
geniş çaplı erişim imkanı veriyor. Örneğin kullanıcılar bir mobil uygu-
lama ya da web arayüzü ile evlerini gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor 
ya da çocuklarıyla akıllı bir oyuncak aracılığıyla iletişim kurabiliyor veya 
güvendikleri bir arkadaşları için akıllı kilidi uzaktan açabiliyorlar. 
Bu ve benzer birçok senaryo eğer kullanıcılar kurulu cihazları üze-
rinde iyi bir kontrole ve görüntülenebilirliğe sahipse oldukça kullanışlı. 
Ancak bu kontrol ve görüntülenebilirlik kötü niyetli oyuncuların eline 
geçerse, problemler başlıyor. 
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AKILLI EV CİHAZLARININ SAYISININ 2023’E KADAR HER YIL YAKLAŞIK YÜZDE 
17 ARTMASI BEKLENİYOR. BU DA 1,6 MİLYAR AKILLI EV CİHAZININ SATILACAĞI 
ANLAMINA GELİYOR. ANCAK AKILLI EVLER YAYGINLAŞTIKÇA SALDIRILAR SADECE 
KULLANICILARIN RAHATLIĞINI DEĞİL GÜVENLİĞİNİ DE TEHDİT EDİYOR.

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL
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AKILLI EVLERDEKİ CİHAZLAR TEHDİT 
ALTINDA!

Cihazlarda var olan zafiyetler, düzgün 
olmayan kurulum ve önceden belirlenmiş 
şifrelerin kullanımı siber korsanların akıllı 
ev sistemlerinde en az bir cihazın kont-
rolünü ele geçirmelerine neden olabilen 
faktörlerdir. Tek bir cihazın ele geçirilmesi 
sonucunda, o cihazın yetkinlikleri ve fonk-
siyonları üzerine kurulmuş birçok eylem 
gerçekleştirilebilir. 

Örneğin sızılan bir akıllı oyuncak, 
çocuklar için doğrudan risk anlamı-
na gelebilir. Siber korsanlar çocukla 
doğrudan iletişime geçebilecekleri gibi 
çocuğun günlük akltivitelerini oyuncağı 
kullanarak fark edilmeden kaydedebi-
lirler. Zafiyetleri olan akıllı oyuncaklar 
her ne kadar çocuğun oynaması için 
güvenilir olsa da içerisine sızıldığında 
oldukça tehlikeli olabilirler. 
Trend Micro’nun hazırladığı çalışmada ön 
kapıdan başlayarak oturma odası, mutfak, 
banyo gibi evin çeşitli alanlarında meydana 
gelebilecek tehditlerin yanı sıra akıllı ampul-
lerin ve robot süpürgelerin bile siber kor-
sanlar tarafından akıllı ev sahiplerini rahatsız 
etmek ya da gizli bilgilerini elde etmek için 
kullanılabildiği senaryolar yer alıyor.

PEKİ YA AKILLI EVLERİN DIŞI? 

Her ne kadar yapılan çalışma akıllı evleri 
temel alsa da aynı problemler zafiyeti 
olan ya da yanlış ayarlanmış cihazların 
kullanıldığı tüm alanlarda geçerli. Akıllı 
evlerde kullanılan cihazların birçoğu 
şirketlerde de kullanılıyor. Bir şirketin 
mutfağı ya da çalışanların mola vermek 
için kullandıkları şirket içi alanlarda akıllı 
buzdolapları ve akıllı kahve makinelerine 
rastlanabiliyor. Ayrıca “Yeşil Ofis” olmak 
amacıyla kullanılan akıllı ampuller de 
birçok şirkette bulunuyor. 
Taşınabilir ve giyilebilir akıllı cihazlar da 
Nesnelerin İnternetine yönelik güvenlik 
endişelerine ayrı bir katman ekliyor. Çünkü 
bu cihazlar hem şirket hem de ev ortamla-
rına erişime açıklar. Akıllı saatler gibi cihaz-
lar kullanıcıları tarafından ofise getiriliyor 
ve akşamları da eve gidiyorlar. İki ortam-
dan birinden bulaşan zararlı yazılım BYOD 
(Kendi cihazını getir) politikalarının zayıf 
olduğu ya da yeterli güvenlik önlemlerinin 
alınmadığı ortamlara bulaşarak önemli bir 
tehdit haline gelebiliyor. 

AKILLI CİHAZLAR NASIL KORUNABİLİR? 

Bahsedilen senaryolar siber korsan-
ların akıllı cihazlarla ne yapabilece-
ğini göstermekten çok Nesnelerin 
İnternetinin insanların hayatıyla 
ne kadar bütünleşmiş olduğunu 
gösteriyor. Bu kadar bütünleşme 
de Nesnelerin İnternetine yönelik 
saldırıları siber korsanlar için uygu-
lanabilir hale getirirken kullanıcılara 
da zarar verebiliyor. Bu yüzden de 
kullanıcıların akıllı evlerindeki Nes-
nelerin İnterneti cihazlarını güven 
altına almaları çok daha önemli hale 
geliyor. Kullanıcıların akıllı evlerindeki 
Nesnelerin İnterneti cihazlarını koru-
mak ve savunmak için alabilecekleri 
bazı önlemler var. 

BİRBİRİYLE BAĞLI TÜM CİHAZLARIN 
HARİTASI ÇIKARILMALI

Evde ya da şirketteki ağa bağlı tüm 
cihazlar düzgün bir şekilde listelenmeli. 
Ayarları, kullanım bilgileri, ürün bilgisi 
sürümü ve son yamalar kaydedil-
meli. Bu adım sayesinde kullanıcıların 
almaları gereken güvenlik tedbirleri 
belirlenebilirken hangi cihazların değiş-
tirilmesi ya da güncellenmesi gerektiği 
hakkında da bilgi sahibi olunabilir. 

ÖNCEDEN BELİRLENEN ŞİFRELER VE 
AYARLAR DEĞİŞTİRİLMELİ

Her cihaz tarafından kullanılan ayarların 
güçlü güvenlik politikalarına sahip oldu-
ğundan emin olunmalı ve eğer yeterli 
değilse de ayarları değiştirilmeli. Kaba 
kuvvet saldırıları ve istenmeyen erişim 
gibi saldırıları engellemek için önceden 
belirlenmiş ve zayıf şifreler değiştirilmeli. 

GÜVENLİK AÇIKLARI YAMALANMALI

Özellikle büyük ölçekli şirketler için 
yamalama zor bir görev olabilir. Ama 
yamalar yayınlandığı anda uygulan-
malı. Bazı kullanıcılar için yamalar doğal 
süreçlerinin bozulmasına yol açabilir. 
Böyle durumlar için sanal yamalama da 
bir seçenek olarak düşünülmeli. 

AĞ BÖLÜMLENDİRMESİ UYGULANMALI

Saldırıların yayılmasını önlemek için ağ 
bölümlendirmesi kullanılmalı ve anında ağın 
dışına çıkartılamayacak problem yaratabi-
leceği düşünülen cihazlar izole edilmeli. 
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Sızılan bir akıllı oyuncak, çocuklar için doğrudan risk 
anlamına gelebilir. Siber korsanlar çocukla doğrudan 
iletişime geçebilecekleri gibi çocuğun günlük akltivitelerini 
oyuncağı kullanarak fark edilmeden kaydedebilirler.
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2 019 yılının Haziran ayına kadar 
Android’i etkileyen 86 güvenlik 

hatası (CVE), ESET tarafından, yayım-
landı. 2018’de tüm yıl boyunca 611 CVE 
güvenlik açığı listelenmişti. Bu verilere 
göre 2019’da güvenlik açığı sayısı yıl 
sonunda önceki yıllara kıyasla önemli 
bir düşüş yaşayacak gibi görünüyor. 
Bununla birlikte, 2019’da yayımlanan 
hataların yüzde 68’i kritik bulunurken, 
yüzde 29’u kötü amaçlı kodların yürü-
tülmesine imkan verdi. Bu, ciddi hata-
ların yüzdesinin düşük olduğu önceki 
yıllara kıyasla büyük bir artış. Bu neden-
le kullanıcıların, önemli güvenlik açık-

larından etkilenmemek için Google’in 
sunduğu güvenlik güncellemelerini 
hemen yüklemesi gerekir. 

ZARARLI YAZILIM SAYISI AZALMIŞ 
GÖRÜNÜYOR

Android’de algılanan zararlı yazılım 
sayısı da düşüyor. Aylık yeni kötü 
amaçlı yazılım çeşidi ortalaması önceki 
yıllarda 300 adet iken 240’a geriledi. 
Bir diğer ilginç bilgi de Android’in, en 
fazla yeni kötü amaçlı yazılım çeşi-
di içeren işletim sistemleri arasında 
Win32, MSIL ve VBA’i izleyerek dör-
düncü sırayı almasıydı.

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ 
2018’de en fazla büyüme yaşayan kötü 
amaçlı kod türlerinden biri kripto para 
madenciliği olmuş, bu tehditlerin sayısı 
önceki yıla göre yüzde 72 artmıştı. Söz 
konusu kötü amaçlı yazılım ailesine ilişkin 
algılanan tehdit sayısı 2019’un ilk yarısında 
yüzde 78 azaldı. Bu düşüşe rağmen kripto 
para hâla saldırganların ilgisini çekiyor. 

HANGİ ÜLKELER?

ESET verilerine göre 2019’un ilk yarısında 
Android’e yönelik kötü amaçlı yazılımlar 
küresel olarak en çok Rusya (%16), İran (%15) 
ve Ukrayna’da (%8) yoğunluk gösterdi. 

IOS’TA GÜVENLİK AÇIĞI %25 ARTIŞ 
GÖSTERDİ

iOS üzerinde 2019’da şu ana kadar 155 
güvenlik açığı keşfedildi. Bu, 2018’e 
kıyasla yüzde 25’lik bir büyüme anla-
mına gelirken ayrıca içinde bulunduğu-
muz yılda Android’de bulunan güvenlik 
açıklarının neredeyse iki katına denk 
geliyor. Buradan yola çıkarak 2019’daki 
güvenlik açığı sayısının 2018’de elde 
edilen rakamı aşacağını söyleyebiliriz. 
Ancak iOS’ta görülen yüksek derecede 
kritik hata sayısı Android’in altında olup 
yüzde 20 civarlarında bulunuyor. 

IOS’TA ZARARLI YAZILIM SAYISI DA 
ARTIYOR

Öte yandan iOS’ta algılanan kötü amaçlı 
yazılım sayısı, geçtiğimiz yılın ilk yarısına 
göre yüzde 43 artış gösterdi. Ancak yeni 
kötü amaçlı yazılım çeşitlerinin sayısı pek 
artmadı, bu da siber suçluların daha çok 
kullanıcısı olan Android’e daha fazla ilgi 
gösterdiğine işaret ediyor.

EN ÇOK ÇİN’DE GÖRÜLDÜ

Bu algılama oranlarının coğrafi dağılımına 
bakacak olursak Çin (%75), Hindistan 
(%7) ve Tayvan’da (%4) yoğunluk olduğu-
nu görüyoruz. Bu noktada ilk üçte Hong 
Kong’un yerini Hindistan’ın almış olması 
dikkat çekiyor. 

İŞLETİM SİSTEMLERİ DIŞINDAKİ 
TEHDİTLER 

Dünyada en çok kullanılan iki mobil 
işletim sistemi için tasarlanan bu 
tehditlerin yanında, üçüncü taraf plat-
formların kullanımıyla ilişkili çoklu plat-
form risklerini de göz ardı etmemeliyiz. 
Yakın zamanda keşfedilen ve alıntıla-
nan mesajın değiştirilmesine olanak 
veren WhatsApp hatasında olduğu 
gibi, kullanıcı uygulamalarında bulunan 
güvenlik açıkları da işletim sistemin-
dekiler kadar tehlikeli olabiliyor.

EĞİTİM VE ÖNLEM ŞART!

Mobil sistemler, her ne kadar güvenlik 
göz önünde bulundurularak tasarlanmış 
olsa da, risklerin her zaman mevcut oldu-
ğunu unutmamalıyız. Mobil teknolojilerin 
güvenli kullanımı için eğitimin ve önlem-
lerin gerekli olduğunu her zaman akılda 
bulundurmalıyız.

2019 YILININ İLK ALTI AYINDA APPLE FİRMASINA AİT TELEFONLARIN KULLANDIĞI IOS 
İŞLETİM SİSTEMİNDE ALGILANAN GÜVENLİK AÇIĞI VE KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM SAYISI 
ARTARKEN, ANDROID’DE RAPORLANAN GÜVENLİK AÇIKLARININ SAYISI AZALDI. 

2019’UN İLK ALTI AYINDA 
MOBİL TEHDİTLER 
NEREYE ODAKLANDI?

HABER: AHMET SELİM KUVEL
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çocuklara internet güvenliğini öğretmenin, 
ebeveynler ve okulların ortak sorumluluğu 
olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %87’si, 
ebeveynlerin bunu yapmaya daha uygun 
olduğunu çünkü çocukların anne babalarına 
daha çok güvendiğini belirtiyor. 
Ebeveynler üzerlerindeki sorumluluğun far-
kında olmasına rağmen çocuklarına yeterli 
derecede yol gösteremiyor. Çocuklarıyla 
internet güvenliği hakkında toplam bir saatten 
daha az konuşuyorlar. Kaspersky’nin yaptığı 
araştırma, ebeveynlerin bu tür konuşmalarda 
zorlandığını ortaya koyuyor. Türkiye’de ebe-
veynler çocuklarıyla bu konuda konuşurken 
en çok şu noktalarda zorlandıklarını belirti-
yor: Tehditleri çocukların anlayacağı bir dilde 
anlatmak (%53); çocukların tehditleri ciddiye 
almasını sağlamak (%51); arkadaş baskısına 
uymamaya ikna etmek ve/veya bunun için 
kendilerine güvenmelerini sağlamak (%36).

İLETİŞİM KURMAK ÇOK ÖNEMLİ

Araştırma sonuçlarıyla ilgili konuşan Çocuk 
ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Ali 
Evren Tufan şunları söylüyor: “Günlük 
hayattaki iletişim ve etkileşimden fark-
lı olarak internet üzerinden iletişim ve 
etkileşim zaman ve mekan sınırlamasın-
dan bağımsız olarak gerçekleşmektedir. 
Çocuklar internet aracılığı ile yaş ve gelişim 
düzeylerine uygun olmayan içeriklere eri-
şebilir, kişisel bilgilerini istemeden paylaşa-
bilir, siber zorbalığa veya benzeri olumsuz 
deneyimlere maruz kalabilirler. Yapılan bu 
güncel araştırma, ülkemizde ebeveynlerin 
çocukların güvenliği ile ilgili kaygılarının 
olduğunu ancak bu konuda iletişim kur-
makta zorlanabildiklerini gösteriyor. İlköğ-
retim çağındaki çocukların hemen hemen 
tümünün internet bağlantılı akıllı telefon 
veya tablet kullandığı göz önüne alındı-
ğında bu konuda konuşmanın önemi daha 
da belirginleşiyor. Ebeveynler çocukları 
büyüdükçe onlara yaşlarına uygun biçimde 
internet üzerinden iletişimin özelliklerini 
anlatabilir ve kişisel bilgileri paylaşmama-
nın önemini vurgulayabilir. Sosyal medya 
kullanımı konusunda belli sınırlar getirmek 
ve çocukların vakit geçirdiği sosyal medya 
uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak da 
faydalı olabilir. En önemlisi çocuğa internet 
üzerinden istemediği veya onu rahatsız 
eden bir içeriğe maruz kaldığında bunu 
öğretmeni veya annesi/babası ile paylaşa-
rak yardım alabileceği ve bu konuda eleşti-
rilmeyeceği güvencesi verilebilir.”

K aspersky tarafından pazar araştırma 
şirketi Savanta’ya yaptırılan anke-

te göre, Türkiye’de ebeveynlerin %84’ü 
çocuklarının internetteki güvenliğinden 
endişe ediyor. Ancak ebeveynler, büyüye-
ne kadar çocuklarıyla internet güvenliğiyle 
ilgili olarak toplam ortalama yalnızca 38 
dakika konuşuyor. Ankete Türkiye’den 
katılanların yarısından fazlası (%64), bu 
konuda 30 dakikadan az konuşuyor. Bu 
da okuldaki standart bir dersin neredeyse 
yarısı kadar bir süre.
Çocukların internetteki gizliliği ve güvenliği 
ebeveynlerin en büyük kaygılarından biri 
haline geliyor. Bu kaygılar temelsiz de değil. 
Kaspersky’nin düzenlediği ankete göre 
Türkiye’de 7-12 yaş arasındaki çocukların 
%96’sında internet bağlantılı bir akıllı telefon 

veya tablet bulunuyor. 
Türkiye’deki ebeveynlerin yaklaşık üçte 
ikisi (%69), çocuklarının internette çok fazla 
vakit geçirdiğini düşünüyor. Bu durum yal-
nızca çocuklukta yaşanabilecek eğlenceli 
anları ekran başında harcamaya değil, ayrıca 
sürekli potansiyel risklere açık olmaya da 
neden oluyor. 
Türkiye’de ebeveynlere göre en tehlikeli çev-
rim içi tehditler arasında; çocukların cinsellik 
veya şiddet içerikli görüntülere erişmesi 
(%39), internet bağımlılığı (%38) ve şiddete 
veya uygunsuz davranışa yönlendiren ano-
nim mesajlar veya içerikler alınması (%21) 
yer alıyor. 
Türkiye’de ebeveynlerin %83’ü, potansiyel 
riskleri azaltmak ve internette gezinirken 
karşılaşılabilecek tehlikeleri anlatmak için 
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KASPERSKY’NİN YENİ GLOBAL ARAŞTIRMASI, AİLE İÇİNDE 
İNTERNET GÜVENLİĞİ HAKKINDA KONUŞMAMANIN 

YARATTIĞI ZORLUKLARI ORTAYA KOYDU. ARAŞTIRMAYA 
GÖRE EBEVEYNLERİN %84’Ü, ÇOCUKLARININ İNTERNETTEKİ 

GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYOR ANCAK BU SORUNU 
ÇOCUKLARI İLE KONUŞMAK İÇİN ZAMAN AYIRMIYOR. 

KAYGI VAR 
İLETİŞİM YOK!

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL
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ÇOCUKLARINI İNTERNETTEKİ ÇEŞİTLİ 
TEHDİTLERDEN KORUMAK İSTEYEN 
AİLELERE ÖNERİLER:

  Çocuğunuzun internette ne 
yaptığını biliyorsanız, ona yardımcı 
veya destek olabilirsiniz fakat bu bil-
giyi dikkatli bir şekilde kullanın. 

  Çocuğunuzla sosyal medyada ne 
kadar zaman geçirebileceği konusun-
da konuşun. Çocuğunuzu okulda veya 
geceleri sosyal medya kullanmamaya 
ikna etmeye çalışın.

  Çocuğunuzun sosyal çevresini 
sınırlamayın fakat arkadaşlarını seçer-
ken dikkatli davranmalarını öğütleyin.



İ şletim sistemlerinin yeni sürümleri 
bulunsa da Türkiye’de tüketicilerin yak-

laşık %38’i, Windows XP veya Windows 7 
gibi desteklenmeyen veya destek süre-
sinin sonuna gelmek üzere olan işletim 
sistemlerini kullanmaya devam ediyor. 
Aynı zamanda, Türkiye’deki çok küçük 
işletmelerin %35,5’i, KOBİ’ler ve kurumsal 
şirketlerin ise %35’i halen bu sistemlere 
güveniyor. Bu durum, güvenlik risklerinin 
ortaya çıkmasına neden oluyor. 
Çoğu durumda, bir işletim sisteminin ömrü 
tamamlandığında geliştirici marka yeni gün-
celleme yayınlamaya son veriyor. Bunların 
arasında güvenlik güncellemeleri de bulunu-
yor. Güvenlik araştırmacıları veya siber saldır-
ganlar bu sistemlerde, daha önce bilinmeyen 
açıklar bulabiliyor. Bu açıklar siber saldırılar 
için kullanılabiliyor. Sorunu çözecek yamayı 
alamayan kullanıcılar da tehlikeye açık halde 
kalıyor. Sorunun ölçeğini anlamak için bu tür 
riskli sistemlerden ne kadar bulunduğunu tes-
pit etmek isteyen Kaspersky araştırmacıları, 
Kaspersky Security Network kullanıcılarının 
izniyle toplanan işletim sistemi bilgilerini analiz 
etti. Analizin sonucunda her on tüketiciden 
dördünün eski sistemleri kullanmayı sürdür-
düğü görüldü. Bunlar arasında Windows XP ve 
Vista gibi çok eski olanlar da bulunuyor. 
Kullanılan eski işletim sürümlerine bakıldığında 
tüketiciler ve çok küçük işletmelerin yüzde biri-

nin Windows XP kullandığı görülüyor. Bu işletim 
sistemi 10 yıldan fazla süredir desteklenmiyor. 
Türkiye’de bazı tüketiciler (%1) ve şirketler (Çok 
küçük işletmelerin %0,8’i, KOBİ’ler ve kurum-
sal şirketlerin %0,6’sı) ücretsiz Windows 8.1 
güncellemesini kaçırıp Windows 8 kullanmayı 
sürdürüyor. Microsoft, Ocak 2016’dan bu yana 
Windows 8’e destek vermiyor.

TÜKETİCİLER VE ŞİRKETLER 
TARAFINDAN KULLANILAN MASAÜSTÜ 
CİHAZLARDAKİ WINDOWS İŞLETİM 
SİSTEMLERİNİN DAĞILIMI 

Ocak 2020’de desteği sona erecek olan 
Windows 7, tüketicilerin ve şirketlerin en çok 
tercih ettiği işletim sistemlerinden biri olma-
yı sürdürüyor. Türkiye’de tüketicilerin üçte 
birinden fazlası (%35), çok küçük işletmelerin 
%34’ü, KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin ise 

%35’i halen bu işletim sistemini kullanıyor. 
Kaspersky Kurumsal Çözümler Müdürü 
Alexey Pankratov, “Elde ettiğimiz istatistikler 
hem işletmelerin hem de bireylerin eski veya 
ömrünün sonuna yaklaşan işletim sistemle-
rini kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. Altı 
aydan kısa bir süre içinde desteği kesilecek 
olan Windows 7’nin yaygın kullanımı endişe 
verici. Bu işletim sistemlerinin kullanılmasının 
ardında, yeni sürümlerde çalışmayabilecek 
programlar, ekonomik nedenler ve hatta 
alışkanlıklar bile yatabiliyor. Her ne olursa 
olsun, eski işletim sistemleri siber güvenlik 
riski oluşturuyor. Yaşanabilecek vakaların 
maliyeti, yeni sürüme geçmenin maliyetin-
den çok daha yüksek olabilir. Tüketicilere 
desteklenen sürümlere geçmelerini ve geçiş 
döneminde de ek güvenlik araçları kullanma-
larını tavsiye ediyoruz.” diyor.
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BİR İŞLETİM SİSTEMİNİN ÖMRÜ TAMAMLANDIĞINDA GELİŞTİRİCİ MARKA YENİ 
GÜNCELLEME YAYINLAMAYA SON VERİYOR. BUNLARIN ARASINDA GÜVENLİK 
GÜNCELLEMELERİ DE BULUNUYOR. GÜVENLİK ARAŞTIRMACILARI VEYA SİBER 
SALDIRGANLAR BU SİSTEMLERDE, DAHA ÖNCE BİLİNMEYEN AÇIKLAR BULABİLİYOR.

TÜRKİYE’DE 
TÜKETİCİLERİN %38’İ 
DESTEKLENMEYEN İŞLETİM 
SİSTEMLERİ KULLANIYOR 

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL
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YENİ ÇIKAN TEHDİTLERE KARŞI İŞLETMELERE VE TÜKETICILERE ÖNERILER: 

  Otomatik güncelleme özelliği etkin olan güncel bir işletim sistemi kullanın. 

  En son işletim sistemine geçmek mümkün değilse kurumlar tehdit modellerinde 
bu saldırı vektörünü dikkate almalı ve diğer önlemlere ek olarak saldırılara açık nok-
taları ağın geri kalanından dikkatli bir şekilde ayırmalı.

  Davranış tabanlı açık önleme teknolojilerine sahip çözümler kullanın. Bu 
çözümler, eski işletim sistemlerini (Windows 7 ve sonrası) hedef alan saldırı 
riskini azaltmaya yardımcı olur.
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G ün içinde belirli noktalara seyahat 
ederken veya uzun yolculuklara 

çıkarken özel araçlarını tercih edenlerin 
zihnindeki en önemli sorulardan biri çocuk-
larının araç içindeki güvenliğidir. Yanlış oto 
koltuğu seçimi, 5 noktadan kemer kul-
lanılmaması, çocukların araç içinde yalnız 
bırakılması ve ön koltuğa oturtulması 
gibi birçok faktör çocukların araç içindeki 
güvenliğini tehdit etmektedir. Generali 
Sigorta, araç içinde çocuk güvenliği için 
dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı:

SİZE UYUMLU OTO KOLTUĞU SEÇİN

Çocuğun boyuna, kilosuna, yaşına ve kul-
lanılan arabaya uygun koltuk seçilmelidir. 
Her oto koltuğunun kilo ve yaş sınırı farklı 
olabilir. Mümkünse Avrupa Birliği yeni 
güvenlik yasasına (I-Size) uyumlu oto kol-
tuğu almaya özen gösterilmelidir. Testlerde 
başarılı sonuçlar alarak güvenliğini kanıt-
layan, sertifikası bulunan onaylı koltuklar 
tercih edilmelidir.

ÇOCUĞUNUZU ÖN KOLTUĞA 
OTURTMAYIN
Oniki yaşın altındaki çocukların ön kol-
tuğa oturmaları çok risklidir. Bu yaşın 
altındaki çocukların ön koltuğa oturtul-
ması hava yastığı ile boğulma, camdan 
fırlama ve benzeri birçok riski de bera-
berinde getirmektedir.

OTO KOLTUK KEMERİNİ KONTROL EDİN

Çocuğunuzun, her seyahat esnasında 
güvenli bir şekilde bağlanmış olduğunu 
kontrol edin. Çocuğunuzun otomobil 
içindeki güvenliğini daha çok arttırmak 
için başvurulan bu yöntem sayesinde 
daha güvenli yolculuklar mümkün.

ASLA YALNIZ BIRAKMAYIN
Market, para çekme ve benzeri kısa 
işlemler için dahi olsa çocuk arabada 
yalnız bırakılmamalıdır. Özelikle yaz 
aylarında araba içindeki sıcaklık, çocuk-
larda sıcak çarpması ve sıvı kaybı gibi 

nedenler dolayısıyla ölümcül sonuçlara 
neden olabilmektedir.

ELLERİNİN VE PARMAKLARININ 
SIKIŞMAMASINA DİKKAT EDİN

Araç içinde sürekli hareket halinde olan 
çocuklar, farkında olmayarak ellerini 
kapı bölgesine yakın noktalara koyabi-
lirler. Bu nedenle, özellikle kapıları açıp 
kapatırken dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, 
camların da kapıların da çocuk kilidi ile 
koruma altına alınmış olması, araç için-
deki güvenliği artıracaktır.

BEBEK İZLEME AYNASI KULLANIN

Araç sürücüsünün yola odaklanması önce-
likli amaç olmalıdır. Dikiz aynasından sürekli 
çocukları izlemek, arada sırada arkaya 
dönerek çocukları kontrol etmek sürücü-
nün dikkatini dağıtacak ve kaza yapma ris-
kini artıracaktır. Bebek izleme aynası kulla-
narak sürücünün sürekli arkasına dönerek 
dikkatinin dağılması engellenebilir.

6 ADIMDA ARAÇ İÇİNDE
ÇOCUK GÜVENLİĞİ

MUHABİR: MELİKE BETÜL KUVEL
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YANLIŞ OTO KOLTUĞU SEÇİMİ, 5 NOKTADAN KEMER KULLANILMAMASI, 
ÇOCUKLARIN ARAÇ İÇİNDE YALNIZ BIRAKILMASI VE ÖN KOLTUĞA OTURTULMASI 
GİBİ BİRÇOK FAKTÖR ÇOCUKLARIN ARAÇ İÇİNDEKİ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR.

Araç sürücüsünün yola 
odaklanması öncelikli amaç 

olmalıdır. Dikiz aynasından sürekli 
çocukları izlemek, arada sırada 

arkaya dönerek çocukları kontrol 
etmek sürücünün dikkatini 

dağıtacak ve kaza yapma           
riskini artıracaktır.



P erakende analitiği alanında çalışan 
yeni nesil araştırma ve peraken-

de teknolojileri şirketi REM People, 
teknoloji dünyasında tüketicilerin satın 
alma kararını etkileyen faktörleri ortaya 
koydu. Buna göre teknoloji meraklıları 
kullandığı markaya ortalama 3.5 yıl 
sadık kalıyor. Tüketiciler mağazalarda 
deneyimlemeden ürün almak istemiyor. 
Teknoloji zincirleriyse tüketicileri ken-
dine çekmek için müzik, koku ve tasa-

rımdan faydalanıyor. 40 ülkede alanında 
lider perakende ve teknoloji devlerine 
hizmet sunan REM People, teknoloji 
dünyasındaki trendleri şöyle açıklıyor: 

1 GÜNDE RAKİBE GEÇİYOR

Tüketici elektroniği, perakende dünya-
sında müşteri sadakati ortalamasında 
halen en yüksek kategori. Ancak yine 
de teknoloji alışverişi yapan bir müşteri 
tercih ettiği markaya ortalama 3.5 yıl 

sadık kalıyor. Tüketici bir günde kullan-
dığı akıllı telefonu rakip markayla değiş-
tirebiliyor. Tüketici açısından bu kararları 
vermek artık çok daha kolay. 

MAĞAZADA MİNİMALİST DEKORASYON

Teknoloji mağazalarında tasarım da tüke-
tici davranışlarında etkili oluyor. Genellikle 
oval ve yuvarlak hatlı teşhir masaları ter-
cih ediliyor. Yuvarlak hatlar minimalizmi, 
modernizmi ve dinamizmi temsil ederken, 
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TEKNOLOJİ MERAKLILARI BİR MARKAYA ORTALAMA OLARAK 3,5 YIL SADIK 
KALIRKEN MAĞAZADA DENEMEDEN ÜRÜN ALMAK İSTEMİYOR. TEKNOLOJİ 
ZİNCİRLERİ TÜKETİCİLERİ KENDİNE, MÜZİK, KOKU VE TASARIMLA ÇEKİYOR… 

TEKNOLOJİDE 
MÜŞTERİ MARKAYA 
3.5 YIL SADIK KALIYOR!

HABER: AHMET SELİM KUVEL

özellikle teknoloji alışverişlerinde çağa 
daha uygun bir çizgiyi yansıtıyor. 

CEP TELEFONU OPERATÖR MAĞA-
ZASINDAN

Satış performansı ve etkinliği açısından 
bakıldığında zincir mağazalar teknoloji 
ürünleri satışında her zaman başı çeki-
yor. Yaygınlık ve erişilebilirlik açısından 
değerlendirildiğinde operatör mağaza-
ları özellikle toplam telefon pazarı içeri-
sinde büyük paya sahip.

DENEYİM ORTAMI YARATIYORLAR

Tüketici elektroniği ürünlerinde deneyi-
min satışa yönelik etkisi büyük. Markalar 
sadece ürünlerini mağazada bulundur-
makla yetinmeyip, aynı zamanda bu 
ürünlerin en etkin şekilde deneyimlene-
bilmesi için de gerekli ortamı ve atmosferi 
yaratmak için büyük çaba gösteriyor. 

MAĞAZADA OYUN OYNAYINCA 
KARAR VERİYOR

Özellikle oyun konsolları ve bilgisa-
yar oyunlarında müşteriler tarafından 

yeterince deneyimlenemeyen yeni bir 
ürünün satış başarısı elde etmesi kolay 
değil. Alışverişçilerin büyük bir çoğunlu-
ğu mağaza içerisinde yaşadığı deneyim 
sonucunda sepetini oluşturuyor ve 
nihai satın alma kararını veriyor.

KOKU VE MÜZİĞİN ETKİSİ

Mağaza içerisindeki atmosfer, renk-
ler, müzik ve koku satın alma kararını 
etkiliyor. En başarılı AVM’lere ve bu 
AVM’lerdeki seçkin mağazalara girdiği-
nizde o mağazaya has bir ortamla karşı-
laşıyorsunuz. Mağazanın içerisindeyken 
burnunuza gelen ferah koku, kulağınıza 

gelen müzik ve içeride karşılaştığınız 
tasarımın tamamı aslında algılarınız üze-
rinde oynanan büyük bir oyunun parçası. 

TV’DE BELGESEL, SES SİSTEMİNDE 
BAS TONLAR

TV ve müzik sistemleri bölümünde 
tercih edilen video ve müzikler, mağa-
zadaki ürünün teknolojik özelliklerini en 
doğru şekilde yansıtabilecek içerikler-
den seçiliyor. Örneğin bir televizyonun 
renk kalitesini gösterebilmek için içeri-
sinde doğanın tüm renklerinin yer aldığı 
belgesel benzeri içerikler tercih ediliyor. 
Ses ve sinema etkisi özellikleri için özel-
likle bas seslerin yoğun olduğu fragman 
ve müzikler seçiliyor.

SANAL GERÇEKLİK KULLANIYORLAR

Sunumda görselliğin arttırılması için 
özellikle arttırılmış gerçeklik (AR) ve 
sanal gerçeklik (VR) uygulamalarının 
sıkça kullanılmaya başlandı. Diğer taraf-
tan alışverişçiyle etkileşime geçen inte-
raktif dijital uygulamalar da çokça tercih 
edilen seçenekler arasında.



G ençler ve çalışan kadınların yoğun 
ilgisiyle sürekli büyüyen online 

alışveriş sektörünün müşteri sayısı 20 
milyonu aştı. TÜİK’in Hanehalkı Bilişim 
Teknolojileri Kullanım Araştırması’na 
göre, 2018 yılında yüzde 29,3 olan, 
internet üzerinden mal ve hizmet sipa-
rişi veren ya da satın alanların oranı 
2019 yılında yüzde 34,1’e yükseldi.
500’e yakın sanal mağazadan alışveriş 
yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.
com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 
araştırmanın 16-74 yaş grubundaki 60 
milyon kişi üzerinde yapıldığını anım-
satarak, “Yüzde 4,8’lik artış 2 milyon 
880 bin kişiyi kapsıyor. TÜİK’in yüzdelik 
rakamlarını kişi sayısına çevirirsek, 2018 
yılında 17 milyon 580 bin olan e-ticaret 
müşterisi sayısının 2019’da 20 mil-
yon 46 bine yükseldiği ortaya çıkıyor. 

Erkeklerin yüzde 38,3’ü internetten 
alışveriş ederken, kadınlarda bu oran 
yüzde 29,9 olarak gerçekleşti” dedi.

GİYİM İLK SIRADA

TÜİK’in, tüketicilerin internette satın aldıkları 
ürün ve hizmetleri de araştırdığını kaydeden 
Kayral, şunları söyledi: “Araştırmaya göre, 
internetten en çok giyim eşyası satın alını-
yor. Tüketicilerin yüzde 67,2’si yılda en az bir 
kez internetten giyecek alıyor. Yüzde 31,7’si 
tatil ve seyahat, yüzde 27,4’ü gıda ve mar-
ket, yüzde 26,9’u ev eşyası, yüzde 20,3’ü 
elektronik araçlar ve yüzde 20,2’si de kitap, 
dergi, gazete (e-kitap dahil) alışverişlerini 
en az bir kez sanal mağazalardan yaptı.”
Kayral, ilaç, sigorta, etkinlik bileti, 
oyun ve yazılımların da internetten 
yoğun olarak satın alınan ürünler 
arasında yer aldığını bildirdi.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞİN AVANTAJLARI

Güçlü Kayral, avantajlarından dolayı her 
yıl e-ticaret müşteri sayısının önemli 
sayıda arttığına da dikkati çekerek, 
şunları söyledi: “2011’de 5 milyon olan 
internetten alışveriş yapanların sayısı 
bugün 20 milyonu aşmış durumda. Özel-
likle çalışan kadınlar ve gençlerin alışveriş 
alışkanlıklarında dijital alışveriş lehine 
önemli bir değişim yaşanıyor. Günün 
24 saati, dünyanın her yerinden alışve-
riş yapabiliyorlar. Çarşı, pazar gezmek 
yerine aradığı ürünün en uygun fiyatlısını 
birkaç saniye içinde karşılaştırma site-
lerinde bulabiliyor; tatilini ve katılacağı 
etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak çok 
ucuza getirebiliyor; ayrıca tüm bu alış-
verişlerini de Avantajix.com gibi alışveriş 
yaptıkça para veren siteler üzerinden 
geçerek ekstra kazançlar sağlıyorlar.”

TUİK’İN ARAŞTIRMASINA GÖRE, E-TİCARET SEKTÖRÜ 
SON BİR YILDA 2,9 MİLYON YENİ MÜŞTERİ KAZANDI.
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E-TİCARET 
MÜŞTERİSİ 20
MİLYONU AŞTI

HABER: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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“Araştırmaya göre, 
internetten en çok 
giyim eşyası satın 

alınıyor. Tüketicilerin 
yüzde 67,2’si yılda en 
az bir kez internetten 

giyecek alıyor.”



K işisel Verileri Koruma Kurumu, 
her vatandaşın kişisel bilgi-

lerinin kanun kapsamında güvence 
altında olduğunu açıkladı. Kanuna 
göre her vatandaşın kişisel verile-
rinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme gibi çok sayıda 
önemli hakları bulunuyor.
Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanım-
lanabilir kılan her türlü bilgi kişisel verileri-
miz olarak sayılıyor. Kişisel veri, T.C. kimlik 
numarası, fotoğraf, cep telefonu numarası, 
e-posta adresi, sağlık ve finans bilgileri gibi 
çok geniş bir bilgi yelpazesini içinde barındı-
rıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan 
yapılan açıklamada “Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanununun 7 Nisan 2016 tarihinde 
yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde 
bu alanda yeni bir dönem başladı.” denildi. 
Açıklamada şunlar kaydedildi:

HAKLARIMIZI BİLİYOR MUYUZ?

“Kanunla birlikte kişisel verileri işlenen 
gerçek kişilere, yani Kanunda geçen ifa-
deyle ‘ilgili kişi’lere birtakım haklar tanın-
dı. Peki kişisel verilerimizi daha bilinçli 
bir şekilde koruyabilmek adına Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununda yer alan 
haklarımızı ne kadar biliyoruz? 2010 yılın-
da gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile 
birlikte, Anayasanın özel hayatın gizlili-
ğini düzenleyen 20. maddesine eklenen 
‘herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkına sahiptir’ 
ifadesiyle kişisel verilerin korunması 
‘anayasal hak’ olarak tanınarak güvence 
altına alınmıştır. Bu hak, kişinin kendisiyle 
ilgili kişisel verileri hakkında; bilgilendiril-
me, verilere erişme, verilerin düzeltilme-
sini veya silinmesini talep etme, amaçları 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenmeyi de kapsamaktadır.”

İLK BAŞVURU YERİ “VERİ SORUMLUSU”

Açıklamada Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu’nun 11. Maddesine göre vatan-
daşların her zaman veri sorumlusuna 
başvurarak kendileriyle ilgili aşağıdaki 
taleplerde bulunabileceği belirtilerek, şu 
ifadelere yer verildi: “Herkes, veri sorum-
lusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel 
verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, verilerin yurt içinde veya yurt 
dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 
verilerin düzeltilmesini isteme (düzeltme 
ve tamamlama hakkı), verilerin silinme-
sini veya yok edilmesini isteme, işlenen 
verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişi-
nin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme (itiraz hakkı), veri 
işlemeden dolayı zarara uğraması halinde 
zararın giderilmesini talep etme (tazminat 
hakkı) haklarına sahiptir. Veri sorumluları 
‘aydınlatma yükümlülüğü’ kapsamında 
ilgili kişilere sahip oldukları haklar konu-
sunda bilgi vermekle yükümlüdür.”

PROFİLLEMEYE İTİRAZ HAKKI VAR

“İşlenen veriler, özellikle otomatik sistemler 
aracılığıyla analiz edilerek kişiler hakkında 
‘profil’ oluşturulabilmektedir. Bu işlemler 
sonucunda meydana getirilen profiller de 
kişisel veridir. Profilleme işlemiyle elde edi-
len ‘sonuçlar’ kişinin lehine olabileceği gibi 
aleyhine de olabilir. İşte bu noktada Kanun, 
ilgili kişinin aleyhine sonuçların ortaya çıktığı 
durumlarda, kişinin itiraz hakkını gündeme 
getirmektedir. Kişinin haberi dahi olmadan 
belirli bir kategoriye dahil edilmesi ve kendisi 
hakkında birtakım varsayımlara dayanılarak 
karar verilmesi, kişilik hakkıyla bağdaş-
mayabilir. Dolayısıyla veri sorumlusu, ilgili 
kişinin talebi halinde yapılan işlem hakkında 
açıklama yapmak durumundadır.”

HAKKINIZI NASIL ARAYACAKSINIZ?

İlgili kişinin hak arama yöntemi iki aşama-
dan oluştuğunu aktaran açıklama şöyle 
devam etti:  
“İlgili kişiler, sahip oldukları hakları doğ-
rultusunda ilk olarak veri sorumlusuna 
başvurmalıdır. Çünkü Kanuna göre veri 
sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden 
Kurula şikayet yoluna gidilememektedir. 
Veri sorumlusu ilgili kişinin başvurusunu 
en kısa sürede ve en geç otuz gün için-
de sonuçlandırmalı ve bu süre zarfında 
sonucun gerekçesini de açıklayarak ilgili 
kişiye bildirmelidir. İkinci aşamada ise; 
başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın 
yetersiz bulunması veya 30 gün içinde 
başvuruya cevap verilmemiş olması 
halinde ilgili kişi, Kurula şikayet hakkını 
kullanabilir. Özetle; Kanun açısından veri 
sorumlusuna başvuru zorunlu, Kurula 
şikayet ise ilgili kişinin isteğine bağlıdır.” 

KİŞİSEL VERİLERİMİZİ DAHA BİLİNÇLİ BİR 
ŞEKİLDE KORUYABİLMEK ADINA KİŞİSEL 

VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDA YER ALAN 
HAKLARIMIZI NE KADAR BİLİYORUZ?
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HABER: AHMET SELİM KUVEL
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BİLGİLERİNİZİN 
SİLİNMESİNİ İSTEMEK 

HAKKINIZ



O tomotiv endüstrisinin en önemli orga-
nizasyonlarından biri olan Frankfurt 

Otomobil Fuarı, 10 Eylül tarihi itibariyle kapılarını 
basın mensuplarına açtı. Birbirinden dikkat çeki-
ci modellerin resmi tanıtımları yapıldı. 

Dünyanın en önemli otomobil fuarında; Bugatti, 
Lamborghini, Porsche, Mercedes, Honda, Audi, 
BMW, Volkswagen, Opel, Hyundai, Seat ve daha bir-

çok otomobil üreticisi yer aldı. Gözler özellikle pro-
totip araçlar ve elektrikli otomobiller üstündeydi.

Fuarda 39 ülkeden bin 100 firma katılarak ürünlerini 
tanıtırken, 232 bin metrekarelik alanda düzenlenen 
fuara Türkiye’den 14 firma katıldı. 

İşte Alman otomotiv devlerinin şovlarına sahne 
olan Frankfurt Otomobil Fuarı›nda öne çıkan konu-
lar ve modeller:
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YENİ ARAÇLAR 
FRANKFURT OTOMOBİL 
FUARINDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI
DÜNYANIN EN BÜYÜK OTOMOBİL BULUŞMALARINDAN OLAN ULUSLARARASI 
FRANKFURT OTOMOBİL FUARI 68. KEZ KAPILARINI AÇTI. MARKALAR YENİ 
MODELLERİNİ FRANKFURT OTOMOBİL FUARI’NDA TANITTI.

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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MINI Cooper SE, markanın tamamen elektrikli sürüş sistemine 
sahip ilk otomobili olup, aynı zamanda duygulara hitap eden 
bir sürüş keyfi sunuyor. Teknoloji harikası araç 184 beygirlik 
elektrik motoruyla, 0’dan 100’e sadece 7.3 saniyede ulaşıyor. 

MINI Cooper SE, yeni nesil lityum iyon bataryasıyla 235-270 
km aralığında bir menzil imkânı da tanıyor. Gelişmiş süspansi-
yonları ve oldukça düşük ağırlık merkeziyle otomobilin sahip 
olduğu çeviklik, dinamik bir sürüş sağlıyor. Üretimi MINI’nin 
Oxford’daki fabrikasında gerçekleşecek olan otomobilin ilk 
üretimi Kasım 2019’da başlayacak.

Markanın ilk hibrit otomobili olma özelliğini taşıyan Sian 819 
beygir güç üreten motoruyla Lamborghini’nin bugüne kadar 
ürettiği en güçlü yol otomobili olma özelliğini de taşıyor. Oto-
mobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 2.8 saniyede gerçekle-
şiyor. Toplamda 63 adet üretilecek olan Sian markanın efsane 
modeli olan Countach’tan esinlenerek geliştirildi.

Araç üzerinde bulunan elektrikli motor ayrıca geri dönüş ve 
park etme gibi elektrik gücüyle düşük hızda gerçekleştirilen 
manevraları da destekliyor.

Volkswagen’in ilk seri üretim elektrikli otomobili olan ID.3, 1st 
Edition olarak 2020 yılından itibaren satışa sunulacak. Bu 
modele yapılan ön siparişlerin sayısı 30 bini geçmiş durumda. 
Teknik özelliklerine bakılacak olursa ID.3’ün elektrik motoru 
205 beygir güç ve 310 Nm tork üretiyor. 

ID.3, 3 farklı batarya seçeneği sunarken, bunlar 330 km’lik 
menzile sahip olan 45 kW, 420 km’lik menzile sahip olan 58 
kW ve 77 kW 550 km menzile sahip olacak. Araç 100 kW’lik 
şarj ünitesinden 30 dakikada 300 km’lik yol alabilecek pil 
doluluğuna sahip olabiliyor.

LAMBORGHINI 
SIAN 

MODELİNİ 
TANITTI

VOLKSWAGEN 
ID.3

TAM 
ELEKTRİKLİ 

MINI: 
COOPER 
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Honda, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Elektrikli 
Araç Stratejisi kapsamında elektrikli ve hibrit araçlarını 
sergiledi. Standın dikkat çeken modeli Honda e oldu. 
Honda e’nin seri üretim versiyonu ilk kez görücüye çıktı. 

Sıfır emisyonlu şehir aracının arka kısmına yerleştirile-
cek elektrikli motorun yaklaşık 150 beygir güç üretece-
ği kaydedilirken, otomobilin tork değerinin de 300 Nm 
olacağı belirtildi. Tam şarj ile 200 km’ye kadar elektrikli 
menzil sunan Honda e, ‘hızlı şarj’ fonksiyonu sayesinde 
sadece 30 dakikada bataryayı yüzde 80 şarj edebiliyor.

BEKLENEN 
HONDA 

GELDİ
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Land Rover markası uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü 
efsane modeli Defender’ın en yeni versiyonunu Frankfurt 
Otomobil Fuarı’nda tanıttı. 2020 yılında satışa sunulması bek-
lenen ikinci jenerasyon Defender, hem 4 ve 5 kapılı hem de 6 
ya da 7 koltuklu olarak satın alınabilecek. 2020 yılının ilk yarı-
sından itibaren ise otomobilin 3 kapılı versiyonu tanıtılacak.

Discovery 5’in değiştirilen ve geliştirilen D7x altyapısı üzerine 
inşa edilen otomobil 2 litre dizel ve benzinli, 3 litre benzinli 
mild-hybrid motor seçeneklerine sahip olacak.

Mercedes, amiral gemisi olan S Serisi’nin elektrikli model 
ailesinde yer alacak olan EQS modelini Frankfurt Otomobil 
Fuarı’nda tanıttı. 100 kWh’lik bataryalara sahip olan otomobil 
470 beygir güç üreten elektrik motoruna sahip ve 0’dan 100 
km/s hıza ulaşması 4.5 saniyesini alıyor. 

Maksimum 200 km/s hız yapan EQS tam şarjla 700 km’de 
gidebiliyor. Sıfırdan şarj edilmeye başlandığında 20 dakikada 
yüzde 80 pil doluluk oranına erişebilen araçta ayrıca seviye 3 
otonom sürüş bulunuyor.

LAND
ROVER 

DEFENDER 
YENİLENDİ

MERCEDES 
VISION 

EQS

Fuarda sürprize imza atan markalardan biri de Audi oldu. 
Marka, coupe sedan formunda tasarlanan otomobili A7’nin 
en hızlı versiyonu olan RS 7’yi tanıttı. RS 7, 48 voltluk bir 
elektrik sistemiyle aslında hafif hibrit diye adlandırılan yapıda. 
Otomobil toplamda 600 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor.

Yeni otomobil hafif hibrit diye adlandırılan 48 voltluk bir 
elektrik sistemine de sahip. Bu sayede otomobilin kalbi 
olan V8’e elektrikle destek veriliyor. Bu durum otomo-
bilim CO2 salımını düşürürken, yakıt tüketim sarfiyatını 
da azaltıyor. Ayrıca elektrik motorunun otomobilin 
gidişine de katkısı olumlu oluyor.

YENİ RS 7
 GÖRÜCÜYE 

ÇIKTI

Fransız otomotiv devi Renault, Captur’un yeni versiyonu-
nu tanıttı. Otomobil kardeşi Clio’nun yenilenmesiyle hem 
tasarım hem de teknolojik açıdan tamamen yenilendi.

Renault Grubu CEO’su Thierry Bolloré ise, ‘‘Yeni Captur, 
2020’den itibaren sınıfının ilk şarj edilebilir hibrit modeli 
(plug-in) olacak. Hibrit otomobile adapte edilmiş ben-
zersiz bir aktarma sistemi ve doğrudan F1 türevi olan bir 
enerji yönetim stratejisi geliştirdik.” dedi.

RENAULT 
CAPTUR 

YENİ YÜZÜYLE 
MERHABA 

DEDİ
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150 ÜLKEDEN TEMSİLCİNİN KATILDIĞI 
DÜNYA POSTA BİRLİĞİ 3. OLAĞANÜSTÜ 
KONGRESİ’NDE, HERHANGİ BİR KİŞİNİN 
ULUSLARARASI POSTA GÖNDERİP 
ALABİLMESİNE OLANAK SAĞLAYAN “VARIŞ 
GİDERLERİ” SİSTEMİ MASAYA YATIRILDI.
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İ sviçre’nin Cenevre şehrinde 23-26 Eylül 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilen Dünya Posta Birliği (UPU) 3. Olağanüstü 

Kongresi, mektup ve küçük paket gönderilerine yönelik “varış 
giderleri” adı verilen ücretlendirme sistemi ana gündem mad-
desiyle toplandı.
150 ülkeden temsilcinin katıldığı Kongre’de, herhangi bir kişinin 
uluslararası posta gönderip alabilmesine olanak sağlayan “varış 
giderleri” sistemi masaya yatırıldı. Kongre’de 3 ana teklif başlığı 
çerçevesinde yürütülen görüşmelerin ilk gününde, ABD tarafın-
dan gündeme getirilen ve ülkelerin alacağı varış gideri ücretini 
kendi tarifelerine göre belirleyebileceği “Self Deklarasyon” ilke-
sine dayanan B seçeneği, üye ülkelerce oylanarak reddedildi.
UPU İdari Konsey ve Kongre Başkanı, PTT AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Kongre’de uzun 

süredir Birliğin gündemini oluşturan uluslararası ücretlendirme 
sistemine ilişkin üye ülkelerin görüşleri çerçevesinde, farklı bakış 
açılarıyla önemli tartışmalar yapıldığını anımsattı. Tartışmaların 
odağında e-ticaret kaynaklı gönderiler olduğunu ifade eden 
Bozgeyik, “Birliğin tarihinde sadece 3 kez olağanüstü kongre 
düzenlendi ve bunların ikisi birer yıl arayla İdari Konsey Başkan-
lığını yürüttüğümüz bu dönemde yapıldı. Bu durum bile içeri-
sinde bulunduğumuz dönemin sektörel olarak ne kadar kritik 
önemde olduğunu gösteriyor.” dedi. 
150’den fazla ülkeden bini aşkın delegenin katıldığı Kongre’nin, 
145 yıllık Birliğin ve global düzeyde tek posta toprağı ilkesi-
nin devamlılığı için stratejik önem taşıdığını belirten Bozgeyik, 
Olağanüstü Kongre kapsamında görüşülmek ve karara bağlan-
mak üzere üç ana teklif sunulduğunu ifade etti. 

ABD’NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Kongre’de mevcut sistemin değiştirilmesine ilişkin gündemde olan 
3 ana seçenek ele alındı. Mevcut uygulamanın devamına dayanan A 
teklifi, ülkelerin varış gideri ücretlerini kendilerinin belirlemesi temelinde 
şekillenen ve self deklarasyon ilkesine dayanan B teklifi ve bu iki teklif 
arasında bir denge kurmaya çalışan C teklifi kongrede oylamaya sunul-
du. Kongre mevzuatı gereğince mevcut statükodan en fazla uzaklaşan 
teklif olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nin desteklediği self 
deklarasyon sistemini öngören B seçeneği ilk olarak ele alındı ve yapılan 
oylama neticesinde 57 kabul, 9 çekimser, 78 ret oyuyla ABD tarafından 
gündeme getirilen Self Deklarasyon modeli reddedildi.  
Kongre’de ciddi tartışmalar sonucunda ortak kararlar alındı. Varış 
giderleri ücretlendirmelerinde mevcut statükodan daha fazla artış 
öngören C Seçeneği teklifi yerine, gece boyu süren müzakereler sonu-

cu üye ülkelerin büyük çoğunluğunun konsensüsüyle V Seçeneği 
(Victory-Zafer) adı altında yeni bir uzlaşı modeli kabul edildi. Bu doğru-
ltuda V Seçeneği ile belli kriterler çerçevesinde ABD’ye (yurtiçi tarife-
sinin %70’ine kadar) self deklarasyon hakkı tanınırken diğer ülkeler de 
belirlenen artış oranları dahilinde ücretlerini ayarlayacak. 
Dünya çapında süren ticaret savaşlarının etkisiyle oldukça gergin 
geçen Olağanüstü Kongre’de ABD’nin desteklediği teklifin redde-
dilmesi, Birliğin dağılması adına büyük tehlike oluşturdu. 145 yıldır 
dünya posta ağının sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlayan Birliğin 
yaşadığı bu olumsuz atmosfer ve aşılmaz görünen fikir ayrılıkları, 
Türkiye’nin de aktif olarak katıldığı müzakereler sonucunda karara 
bağlandı. Türkiye’nin de gayretiyle dağılmaktan kurtulan UPU’nun 
bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını 
sürdürülmesine zemin hazırlandı.
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DÜNYA POSTA BİRLİĞİ 
3. OLAĞANÜSTÜ 
KONGESİ’NDE BİRLİK VE 
BERABERLİK VURGUSU
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V odafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: 

“işletmelere Red Kontrol’den Araç Takip 
Sistemleri’ne, Metro Ethernet’ten Dijital 
Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini 
dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf 
sağlayacak geniş bir çözüm portföyü 
sunuyoruz.”
Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme 
vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 
İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ 
Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital 
teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer 
şehirlerindeki işletmelerle de buluştur-
mak amacıyla Vodafone Dijitalleşme 

Tırı ile yola çıktı. Vodafone Dijitalleşme 
Tırı, toplam 12 şehri kapsayan turuna 
Adana’dan başladı. Adana’dan sonra 
sırasıyla Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, 
Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir, Ankara, 
Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek olan 
Vodafone Dijitalleşme Tırı, yaklaşık 3 ayda 
10 binden fazla kişiye ulaşacak.

“TÜRKİYE’NİN İŞLETMELERİNE ‘DİJİTAL-
LEŞME YOLUNDA’ DESTEK OLUYORUZ” 

Küçük büyük tüm şirketlerin dijitalle-
şebildikleri ölçüde rekabet avantajını 
ellerinde tutabildiğini belirten Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 

Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: 
“Dünyada artık pek çok şirket, dijital-
leşme ile fırsatlar yakalayabileceğinin, 
maliyetlerini azaltabileceğinin, verimli-
liği ve rekabet gücünü artırabileceğinin 
farkında. Vodafone Business olarak, 
işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip 
edip onlara özel çözümler üreterek 
dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekil-
de destek oluyoruz. Bu kapsamda, 
işletmelere Red Kontrol’den Araç Takip 
Sistemleri’ne, Metro Ethernet’ten 
Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar 
işyerlerini dijitalleştirecek, verimli-
lik ve tasarruf sağlayacak geniş bir 

çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye’nin 
teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future 
Lab’de sergilediğimiz bu çözümlerimizi 
şimdi de Vodafone Dijitalleşme Tırı ile 
Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işlet-
melerin ayağına götürüyoruz. Vodafo-
ne Business olarak, işletmelerin ihti-
yaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler 
geliştirerek ‘dijitalleşme yolunda’ yan-
larında olmaya devam edeceğiz.”   

İŞLETMELERE UÇTAN UCA ÇÖZÜMLER

Vodafone Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret 
eden işletmeler, dijital skor da doldura-
rak dijitalleşmede hangi noktada olduk-

larını görebiliyor ve ihtiyaçlarına göre 
kendileri için en doğru çözüme ulaşa-
biliyor. Vodafone Dijitalleşme Tırı’nda, 
aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım 
İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve 
Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koru-
ma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli 
SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal 
Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun 
da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm 
sergileniyor. Ziyaretçiler, Vodafone 
Business çözümleri hakkında ilk ağız-
dan bilgi alma ve ürünleri deneyimleme 
imkânı bulabildikleri gibi, dilerlerse yal-
nızca ziyaretçilere özel kampanyalarla 

ürünlere sahip olabiliyorlar. Vodafone 
Dijitalleşme Tırı’nda e-ticaret konusun-
da danışmanlık hizmeti de veriliyor. 

ELEKTRONİK ATIKLAR KODLAMA SINI-
FINA DÖNÜŞECEK

Çevreyi korumaya yönelik projelerini sür-
düren Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile gittiği 
illerde elektronik atık da toplayacak. Top-
lanan e-atıkların geri dönüşümünden elde 
edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı 
ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını 
Kodlayanlar” projesi kapsamında Adana 
Sarıçam’daki Kürkçüler Ortaokulu’nda bir 
kodlama sınıfı oluşturulacak.

VODAFONE, İŞLETMELERE YÖNELİK SUNDUĞU EN YENİ 
DİJİTAL TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİNİ TANITMAK ÜZERE 
TÜRKİYE’Yİ DOLAŞIYOR. #DİJİTALLEŞMEYOLUNDA 
TOPLAM 12 ŞEHRİ GEZECEK OLAN VODAFONE 
DİJİTALLEŞME TIRI, TURUNA ADANA’DAN BAŞLADI. 

VODAFONE 
DİJİTALLEŞME TIRI 
3 AYDA 10 BİNİ AŞKIN
KİŞİYE ULAŞACAK
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Vodafone  Türkiye 
İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Meltem 

Bakiler ŞAHİN
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G üçlü teknoloji altyapısı üzerinden sun-
duğu servislerle hayatı kolaylaştıran 

Turkcell, şirketlere ve kurumlara uçtan uca 
dijital çözümler sunmaya devam ediyor. 
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının 
ardından Turkcell’in Araç İçi Kamera ve 
Rahat Takip kampanyaları, öğrencile-
rin daha güvenli yolculuk etmelerini 
amaçlayan İçişleri Bakanlığı’nın 2019-2020 
Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik 
Tedbirleri konulu talimatında yer alan araç 
içi kamera ve araç takip sistemine ilişkin 
şartların yerine getirilmesini sağlıyor. 
Turkcell’in bu teknolojik çözümleri saye-
sinde okul servis şirketleri; araçlarının 
konumu, kullanım özellikleri ve araç içi 
kamera kayıtlarına erişerek güvenli bir 
trafik ortamı sağlanması için gere-
kli önlemleri alabiliyor. Böylece hem 

şoförlerin hem de öğrencilerin güvenliği 
sağlanarak ebeveynlerin içi rahat ediyor.

“VELİLERİN İÇİ RAHAT EDECEK”

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell 
Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ceyhun Özata şunları kaydetti: 
“Yeni nesil ürün ve servislerimizle kurumsal 
müşterilerimizin operasyonel verimlilikle-
rini artırmaya yönelik uçtan uca çözümler 
sunuyoruz. Dijitalleşmenin hayatımızın her 
alanını dönüştürmeye ve kolaylaştırmaya 
başladığı günümüzde, yolculuk deneyimi 
de farklı bir boyuta taşınıyor. Yeni eğitim 
ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler 
kala dijital yolculuk deneyimini şimdi okul 
servis araçlarına taşıyoruz. Bu alanda sun-
duğumuz yenilikçi çözümlerle öğrencileri-
miz artık daha güvenli yolculuk yapabilecek. 

Böylece biz velilerin de içi rahat edecek. Bu 
vesileyle tüm öğrencilerimize başarılı bir 
eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.”

HİZMETLERE ÖDEME KOLAYLIĞI

“Rahat Takip Kampanyası” ile Turkcell, 
araç takip sistemlerini uygun koşullarla 
kurumsal müşterilerine sunarken; 36 aya 
kadar taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı 
sağlıyor. Şirketler araç takip sistemle-
rini kullanırken aynı zamanda ileri sürüş 
teknikleri eğitimi, kasko sigortası indirimi 
gibi avantajları elde edebiliyorlar. “Araç İçi 
Kamera Kampanyası” ise İçişleri Bakan-
lığı’nın trafik tedbirlerine yönelik talimatları-
na uygun olarak geriye dönük 30 günlük 
kayıt ve panik butonu özelliği ile müşterilere 
sunuluyor. Şirketler 36 aya varan taksit 
avantajlarıyla bu hizmetin de sahibi oluyor.

SE
K

TÖ
R

D
EN

SE
K

TÖ
R

D
EN

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNİN BAŞLAMASIYLA OKUL SERVİS ARAÇLARINA 
YÖNELİK YENİ TALİMATINA UYGUN OLARAK SUNDUĞU ARAÇ İÇİ KAMERA 

KAMPANYASIYLA ÖĞRENCİ VE ŞOFÖR GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEMLER ALINABİLİYOR. 

TURKCELL’DEN 
SERVİS ARAÇLARINA 

AKILLI ÇÖZÜMLER

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Ceyhun Özata: “Yeni nesil ürün ve servislerimizle kurumsal 

müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırmaya yönelik 
uçtan uca çözümler sunuyoruz.”
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Turkcell Kurumsal Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Ceyhun ÖZATA
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T ürkiye’nin lider bilgi ve iletişim 
teknolojileri şirketi Türk Telekom 

CEO’su Ümit Önal, basınla ilk buluş-
masında Türk Telekom’un yeni döneme 
ilişkin hedeflerini paylaştı.
Türk Telekom’un, bugün 30 bini aşkın 
çalışanı, 47 milyona ulaşan abonesiyle 
operasyonel başarısı ve artan kârlılığı, 
sağlam likidite yönetimi, girişimlere desteği 
ve teknolojik yatırımlarıyla istihdama ve 
ekonomiye fayda sağlayarak Türkiye’ye 
değer katmaya devam ettiğini ifade eden 
Önal, yeni dönemdeki önceliklerini; internet 
penetrasyonunu arttırma, 5G’yi destekley-

ecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi 
bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak 
üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone 
kazanımı olarak sıraladı.

“5G’YE EN HAZIR OPERATÖR TÜRK 
TELEKOM”

Türk Telekom’un, Türkiye’nin fiber altya-
pısını oluşturmak üzere her yıl artan 
oranda kaynak ayırdığını ve üstlendiği 
sorumluluk gereği, sektörün diğer oyun-
cularına da rehberlik ettiğini kaydeden 
Önal, fiber yatırımlarla ilgili şunları söyledi: 
“Fiberi ülkenin her köşesine taşımayı ken-

dimize vizyon olarak seçtik ve bu hedefe 
odaklanarak fiber altyapımızı son 10 
yılda 2 kattan fazla artırdık; ülkedeki fiber 
altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom 
imzası var. Sabit altyapımız, ülke hane 
halkının yüzde 90’dan fazlasını kapsıyor. 
Ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan 
289 bin kilometre uzunluğundaki fiber 
ağımız bugün dünyanın etrafını 7 defadan 
fazla dolaşacak uzunlukta. 5G için kritik 
öneme sahip fiber altyapıyı Türkiye’nin 
dört bir tarafına ulaştırmış olmamız saye-
sinde 5G’ye EN hazır operatör olduğumu-
zu rahatlıkla ifade edebilirim.”

TÜRK TELEKOM’UN YENİ CEO’SU ÜMİT ÖNAL, TÜRKİYE’NİN 
TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDEN ŞİRKETİN YENİ 

DÖNEM HEDEFLERİNİ AÇIKLADI. Ümit Önal: “Ülkedeki fiber altyapının 
%80’inde Türk Telekom imzası var. Sabit 

altyapımız, ülke hane halkının %90’dan 
fazlasını kapsıyor.”

TÜRK TELEKOM 
İNTERNETTE TÜRKİYE’YE

 SEVİYE ATLATACAK
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HEDEFLENEN EN’LER

  Sektörde EN yüksek yatırımda liderliğini sürdürecek

  Ülkemizde fiber ağı EN hızlı ve en eşitlikçi şekilde artıracak

  Faaliyet gösterdiği her alanda EN ileri müşteri deneyimini sunacak

  Kurumların dijital dönüşüm yolculuğunun EN baş aktörü olacak

  Şebeke ve altyapıda EN yüksek kaliteyi sunmaya devam edecek

  EN yenilikçi dijital ürün ve servisleri geliştirecek

TÜRK TELEKOM’LA EN’LER

  2005’ten bu yana 36,3 milyar TL ile sektörün EN yüksek yatırımı

  EN fazla aboneye hizmet eden operatör: 47 milyon abone

  EN yüksek fiber uzunluğu: 289 bin kilometre

  EN yüksek fiber hane erişimi: 19,4 milyon hane

  Mobilde pazar payında EN hızlı artış: son on yılda 8,5 puan artış

  Mobilde numara taşımanın başladığı 2008’den bu yana EN 
yüksek net abone kazanımı: 7,4 milyon

  Brand Finance’e göre Türkiye’nin EN değerli telekom markası: 
11 yıldır aralıksız

  Mobilde 1800mhz ve altı frekanslarda EN yüksek pay

  Mobilde abone başına EN yüksek spektrum kapasitesi
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