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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

TÜRKİYE SON YILLARDA YAPTIĞI 
YATIRIMLARLA BİRÇOK ALANDA 
BÜYÜK MESAFE KAT EDERKEN, 
ÜLKENİN ULAŞIM ALTYAPISI DA HIZLA 
YENİLENİYOR. BU KAPSAMDA 4 BİN 
KM’DEN FAZLA DEMİRYOLU YATIRIMI 
DEVAM EDİYOR. YENİ PROJELER İSE 
İHALE AŞAMASINDA.

S on yıllarda demiryolunun devlet politikası 
haline gelmesi ile bu alandaki yatırımlar da 

artarak devam ediyor. Hedef ise belli; yüksek hızlı 
ve hızlı demiryolu başta olmak üzere demiryolu ağı 
ile tüm Türkiye’yi sarmak.

Bu kapsamda bin 889 kilometre yüksek hızlı 
tren, bin 786 kilometre hızlı tren ve 429 kilometre 
konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 
kilometre yeni demiryolunun yapım çalışmaları 
sürüyor. Öte yandan, 152 kilometrelik hızlı tren 
hattının yapımı da ihale aşamasında. 

Bağlantı Noktası dergisinin kasım sayısında, 
demiryolu yatırımlarını kapak sayfalarımıza taşıyoruz. 
Ülkemizde 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan 
toplam demiryolu ağı aradan geçen sürede %17 artarak 
12 bin 803 kilometreye ulaştı, o dönemde YHT hattı 
yokken bin 213 kilometre de YHT hattının inşa edildi. 
Yeni hatlarla birlikte bu rakamların yakın zamanda 
artacağı öngörülüyor. Detaylar ise 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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AIRBUS A400 M 
TÜRKİYE’DE 
GÜÇLENDİRİLECEK

YENİ NESLİN “DİL”İNİ 
ANLAMA KILAVUZU

MOBİL 
ABONE SAYISI 
81,6 MİLYONA 
YÜKSELDİ

BAKAN TURHAN, AİRBUS 
RETROFİT SÖZLEŞMESİ İLE A400M 
UÇAKLARININ ARTIK TÜRKİYE’DE 
REVİZE EDİLECEĞİNİ BELİRTEREK, 
“AMACIMIZ SAVUNMA SANAYİNDE 
DIŞA BAĞIMLILIĞI EN AZA 
İNDİRMEK.” DEDİ.

SLM. NBR. BYE. TB. AFK. OMG. FAV… 
VE DAHA NİCESİ… HER ŞEY 2000’Lİ 
YILLARIN BAŞINDA HAYATIMIZA 
GİREN SMS’LERDE ÜNLÜ HARFLERİ 
YOK SAYMAMIZLA BAŞLADI. 
ARDINDAN “SLM”, “MRB” GİBİ 
KISALTMALAR GİRDİ YAZIŞMALARA... 
SONUNDA GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ, 
YÜZLERCE YENİ SÖZCÜK, KISALTMA 
VE “EMOJİ FİGÜRLERİ”NE ÇOKTAN 
TESLİM OLMUŞ DURUMDA. 

BAKAN TURHAN, MOBİL 
HİZMETLERDE ABONE SAYISININ 
YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİ SONU İTİBARİ 
İLE 81,6 MİLYONA, NÜFUSA GÖRE 
MOBİL ABONE YAYGINLIĞININ İSE 
99,5 ‘E YÜKSELDİĞİNİ KAYDETTİ.

BAKAN TURHAN, 4 BİN 104 KİLOMETRE YENİ DEMİRYOLU YAPIM 
ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, “HEDEFİMİZ 
DEMİRYOLU AĞI İLE ÜLKEMİZİ SARMAK.” DEDİ.
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HER 5 KİŞİDEN BİRİ 
CEP TELEFONU 
BAĞIMLISI
TÜRKİYE’DEKİ MOBİL KULLANICILAR 
GÜNDE ORTALAMA 78 KEZ, 
YANİ HER 13 DAKİKADA BİR CEP 
TELEFONU EKRANINA BAKMAKTAN 
KENDİNİ ALAMIYOR. 
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40
MOBİL OYUNCU 
SAYISINDA 
HIZLI ARTIŞ! 
TÜRKİYE’DE HER 5 KİŞİDEN 2’SİNİN 
ZİHNİNİ TAZELEMEK İÇİN BAŞVURDUĞU 
DOSTU, AVUÇLARININ İÇİNDEKİ MOBİL 
OYUNLAR, GÜN GEÇTİKÇE BİLİNİRLİĞİNİ 
ARTIRIRKEN, YENİ KULLANICILARLA 
ÜNÜNE ÜN KATIYORLAR. 

ARAŞTIRMA

42
GÜNCEL

MESAJLAŞIRKEN BU HATALARI SAKIN YAPMAYIN! 
ÖZELLİKLE AKILLI TELEFON İLE TABLETLERİN AŞIRI VE HATALI KULLANIMLARI NEDENİYLE GÜNÜMÜZDE OMURGA 
SORUNLARININ GÖRÜLME SIKLIĞI GENÇLERDE DE GİDEREK ARTIŞ GÖSTERİYOR. PEKİ OMURGA SORUNLARINDAN KORUNMAK 
İÇİN ELİMİZDEN DÜŞÜREMEDİĞİMİZ TEKNOLOJİK CİHAZLARI KULLANIRKEN NELER YAPMALI, NELERDEN KAÇINMALIYIZ?

SAĞLIK

33

GÜVENLİK

38
YANLIŞ BİLİNEN 
11 SİBER GÜVENLİK 
EFSANESİ 
SİBER GÜVENLİĞİ TEHDİT EDENLER 
HER NE KADAR HACKERLER OLSA 
DA DOĞRU SANILAN BİRÇOK SİBER 
GÜVENLİK EFSANESİ, ONLARIN 
EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR. 
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NETFLIX, BAZI ESKİ SAMSUNG 
TELEVİZYONLARDA 
İZLENEMEYECEK

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bazı 
eski televizyon modellerinde internetten 
dizi ve film izleme hizmeti veren Netflix’in 
izlenemeyeceğini duyurdu. Şirketin inter-
net sitesinde yayımlanan ancak bir süre 
sonra kaldırılan açıklamasında, 1 Aralık›tan 
itibaren bazı eski model Samsung televiz-
yonlarda Netflix desteğinin kalkacağı 
belirtildi. İngiliz haber sitesi Independent›e 
göre buna gerekçe olarak «teknik zorluk-
ları» gösteren şirket, Netflix›le uyumlu 
cihazların listesini yayımladı fakat bir süre 
sonra bu listeyi de sitesinden kaldırdı.

SAMSUNG ‘İNTERNETİ TADINDA 
KULLAN’MAYA DAVET EDİYOR

Samsung, internetin sorumlu kullanımı 
konusunda farkındalık yaratmak için baş-
lattığı ‘İnterneti Tadında Kullan’ isimli dijital 
farkındalık kampanyası kapsamında, inter-
netin uzun süreli kullanımının yetişkinler ve 
çocuk gelişimi üzerindeki etkilerine odak-
lanıyor. İnterneti sorumlu kullanma konu-
sunda toplumsal bir farkındalık yaratmayı 
amaçlayan kampanya kapsamında sene 
sonuna kadar ‘Hayatı Kaçırma’ (JOMO-Joy 
of Missing Out) ve ‘Ekransız Ebeveynlik’ 
(Screen-Free Parenting), ile ilgili filmler de 
dijital ortamda paylaşılacak.
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LENOVO ŞİRKETLER ARASI BİLGİSAYAR OYUNLARI 
ŞAMPİYONASI DÜZENLİYOR

Teknoloji devi Lenovo, oyun pazarındaki liderliğini sürdürürken Türkiye’de ilk kez şir-
ketler arası bilgisayar oyunları turnuvası düzenliyor. Şirketlerin bireysel ve takım 
turnuvalarına online olarak katılabilecekleri şampiyonada oyun seçenekleri arasında 
en popüler oyunlar bulunuyor. 15 Kasım’da başlayacak turnuvanın kayıt süreci baş-
ladı. Yarışmanın finali Lenovo’nun Beşiktaş JK ile birlikte hayata geçirdiği 1000 met-
rekarelik dev oyun alanı Lenovo Game On’da 5 Ocak 2020’de gerçekleşecek.

VODAFONE TÜRKİYE’DEN BÜLENT 
BAYRAM’A “ETKİN LİDER” ÖDÜLÜ 

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme 
vizyonuyla faaliyet göste-
ren Vodafone’da 2018’den bu yana İnsan 
Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı olarak görev yapmakta 
olan Bülent Bayram, başarılı performansıy-
la “Türkiye’nin En Etkin 50 İK Lideri” arasın-
da yer aldı. Şirket bünyesinde Dijital Kültür 
Dönüşüm Liderliği Programı, DijitalSen 
Programı, “Agile” (Çevik) çalışma gibi proje-
lere liderlik eden ve şirketin iletişim dilinden 
başlayarak kültürel değişiminde önemli rol 
oynayan Bayram, insan kaynakları alanında 
Türkiye’nin en prestijli etkinliği olarak bili-
nen CHRO Summit 2019 kapsamında 
düzenlenen törenle ödülünü aldı.

MICROSOFT’TAN 
‘YÜZLERCE YIL DAYANABİLECEK’ VERİ DEPOLAMA TEKNOLOJİSİ

Amerikan teknoloji devi Microsoft, ultra hızlı lazer optik ve yapay zeka teknolojisiyle 
kuvars cama dijital kayıt yapan ve yüzlerce yıl dayanabileceği söylenen bir veri depo-
lama sistemi geliştirdi. “Project Silica” (Silika Projesi) kapsamında geliştirilen teknoloji-
nin veri depolama alanında bir çığır açabileceği öne sürülüyor. Şirketin inovasyon 
blogunda tanıttığı yeni teknolojide kayıt, bir bardak altlığı büyüklüğünde ve 2 milimet-
re kalınlığındaki camın (75x75x2mm) üzerinde lazerle farklı açı ve derinliklerde nano 
ölçekli üç boyutlu kanallar oluşturularak yapılıyor. Bu veriler cama polarize ışık verile-
rek makine öğrenme algoritmalarıyla okunuyor. Camın kaynar suya atılması, fırınlan-
ması, mikrodalga fırına konulması, manyetik alana maruz kalması ve hatta sel sularına 
kapılması halinde bile bilgilerin korunduğu öne sürülüyor.

FACEBOOK YENİ LOGOSUNU TANITTI: 
HER UYGULAMADA FARKLI RENK

Facebook, sahibi olduğu diğer uygulamala-
rın renklerine göre değiştirilebilen yeni 
logosunu tanıttı. Logoda Facebook’un yazı 
fontu da değişti ve harfleri büyüdü. Face-
book bu adımı, “Şirket ile uygulama arasın-
daki farkı belirginleştirmek için” attığını 
açıkladı. Facebook hem sosyal medya site-
sinin adı hem de Instagram ve WhatsApp 
gibi pek çok uygulamaya sahip ana şirketin 
adı. Bundan sonra bu uygulamalarda 
Facebook’un logosu, uygulamanın kendi 
rengine göre değişebilecek.

APPLE TV PLUS KULLANIMA AÇILDI

Apple’ın çevrimiçi dizi ve film platformu 
‘Apple TV+’ (Apple TV plus) Cuma günü 
itibariyle 100’den fazla ülkede kullanıma 
açıldı. Apple yeni uygulamasıyla Netflix 
ve Amazon’a rakip oldu. Ancak şirket, 
rakiplerinden farklı olarak yalnızca 
Apple tarafından üretilen orijinal içerik-
ler sunacak. Netflix ve Amazon gibi 
diğer platformlar, daha önce beyaz 
perdeye giren veya televizyonlarda 
yayınlanan dizileri de izleme imkânı 
sağlıyor. iPhone satışları düşen Apple, 
üyelik sistemiyle işleyecek yeni uygu-
lamayla yüz milyonlarca kişiyi platfor-
ma çekmeyi hedefliyor.

TWITTER SİYASETLE 
İLİŞKİLİ REKLAMLARI 
YASAKLIYOR

Twitter kurucusu ve CEO’su 
Jack Dorsey, platformdaki siya-
setle ilişkili reklamları 22 Kasım 
itibarıyla durduracaklarını açık-
ladı. Sadece insanları oy verme-
ye teşvik etmek gibi siyasetle 
ilişkili farklı içerikteki reklam 
kampanyalarına izin verileceği-
ni söyleyen Dorsey, bu kararın 
bütün dünyada devreye gire-
ceğini belirtti. Bu kararı ve 
nedenlerini bir dizi tweetle 
açıklayan Dorsey, “Siyasi 
mesaj kazanılmalıdır, satın alın-
mamalıdır.” dedi.
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BAKAN TURHAN, MOBİL 
HİZMETLERDE ABONE SAYISININ 
YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİ SONU İTİBARİ 
İLE 81,6 MİLYONA, NÜFUSA GÖRE 
MOBİL ABONE YAYGINLIĞININ İSE 
99,5 ‘E YÜKSELDİĞİNİ KAYDETTİ.

B ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan “Türkiye Elektro-

nik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu” ışı-
ğında, sektöre yönelik değerlendirmede bulunan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hem yapılan yatırımlar hem 
de işletmecilerin elde ettikleri gelirler anlamında sektördeki 
büyüme ve gelişmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. 
Elektronik haberleşme sektöründe yer alan işletmecilerin 
yılın ikinci çeyreğinde elde ettikleri gelirin yılın ilk çeyreğine 
oranla artış göstererek yaklaşık 16,2 milyar liraya ulaştığı 
bilgisini veren Turhan, işletmeci gelirlerine Türk Telekom ve 
mobil operatörler özelinde bakıldığında 4 operatörün gelir 
toplamının yılın ikinci çeyreğinde 12,2 milyar lirayı aştığını 
dile getirdi. Sektörde yaşanan gelir artışının yatırımları da 
olumlu etkilediğine dikkati çeken Turhan, yılın ilk çeyreğinde 
işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı 2,1 
milyar lirayken bu rakamın yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar 
liranın üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

“4,5G ABONE SAYISI 73,4 MİLYONU AŞTI”

Söz konusu yatırımların 2,4 milyar liralık kısmının Türk Telekom ve 
mobil operatörler tarafından yapıldığına işaret eden Turhan, Bakanlık 
olarak hizmetlerin ülkenin tamamına en üst kalitede alınabilmesi için 
büyük çaba harcadıklarını söyledi. Turhan, özellikle mobil hizmetlerde 
abone sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, “Mobil hizmet-
lerde abone sayısı 81,6 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığı 
ise yüzde 99,5’e yükseldi.” dedi. Turhan, yılın ilk yarısı sonunda 4,5G 
abone sayısının 73,4 milyonu aştığına dikkati çekerek, hem cihazı 
hem de SIM kartı uyumlu olduğu için bu hizmeti aktif kullanabilen 
abonelerin sayısının 43,6 milyonu bulduğunu bildirdi. Turhan, ope-
ratörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışının, abonelerin 
yararına olduğuna işaret ederek, “ Yılın ikinci çeyreğinde taşınan 2,9 
milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 128,8 milyona 
ulaştı.” dedi. Rapor kapsamında incelenen Avrupa ülkeleri arasın-
da aylık ortalama mobil konuşma süreleri bakımından Türkiye’nin, 
geçmiş dönemlerdeki birinciliğini bu dönemde de koruduğunu 
vurgulayan Turhan, yılın ikinci çeyrek verilerine göre, aylık ortalama 
konuşma süresinin 476 dakika olduğunu dile getirdi.

“GENİŞBANT ABONE SAYISI 75,3 MİLYONA YÜKSELDİ”

Sabit ve mobil genişbant internet hizmetlerindeki gelişimin eği-
timden sağlığa birçok alanda ilerlemeyi tetiklediğini ifade eden 
Turhan, 4,5G hizmetinin sağladığı çok daha hızlı mobil internet ve 
gelişen fiber altyapılar sayesinde hem mobil hem sabit genişbant 
abone sayısında artışın sürdüğünü söyledi. Turhan, yılın ikinci 
çeyreği sonunda toplam genişbant abone sayısının, geçen yılın 
aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artarak 75,3 milyona yük-
seldiğini bildirdi. Hem sabit hem de mobil abonelerin kullandığı veri 
miktarında artışın sürdüğüne dikkati çeken Turhan, söz konusu 
dönemde mobil veri kullanımının aylık ortalama 5,6 gigabayt, sabit 
internet kullanımının ise aylık ortalama 114,5 gigabayt olduğunu 
ifade etti. Bakan Turhan, fiber altyapı konusunda da yatırımların 
sürdüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek 
toplam fiber altyapı uzunluğunun yılın ilk yarısı sonunda 365 bin 
kilometreye ulaştığını sözlerine ekledi.

MOBİL 
ABONE SAYISI 
81,6 MİLYONA 
YÜKSELDİ
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Tren ve trene 
dair çektiğiniz 

her kareyi 
bizimle paylaşın

www.tamoan.com.tr
/tamoancom

U laştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, 12. Hava Ulaştırma 
Ana Üs Komutanlığında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 

da katılımıyla düzenlenen “A400M Uçakları Retrofit Sözleşme 
Töreni”ne katıldı. Tören konuşmasına Turhan, Kayseri’de olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Türk Ordusunu her 
daim güçlü kılmanın, çağın gelişimini takip ederek en yeni teknolo-
jilerle Silahlı Kuvvetleri donatmanın ve bunu dışa bağımlılığı en aza 
indirerek gerçekleştirmenin en temel gayeleri arasında yer aldığını 
ifade eden Turhan, Türkiye’nin üç kıtayı birbirine bağlayan çok 
önemli jeostratejik ve jeopolitik bir konumu bulunduğunu kaydetti.

“SON 17 YILDA ADETA BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Özellikle son 17 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın viz-
yonuyla hayata geçirilen politikalar ve yatırımlarla, savunma sanayi 
alanında adeta bir devrim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turhan, 
“Bugün ülkemizde 700 ayrı savunma sanayi projesi yürütülüyor ve 

proje hacmi itibarıyla sektörde 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşıldı. 
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına giren 5 firmamız 
bulunuyor. Bugüne kadar yapılanlarla savunma sanayinde dışa 
bağımlılığımızı yüzde 80’lerden, yüzde 30’lara indirdik.” dedi. 

“AIRBUS’IN, 2,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPMASI BEKLENİYOR”

Türk Hava Yolları filosunda bulunan 344 uçağın 170 tanesi Airbus firması 
tarafından üretildiğini belirten Turhan, “Airbus firmasına sipariş verilen ve 
önümüzdeki yıllarda teslim alınması planlanan 84 adet A321 NEO ve 5 
adedi opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 uçağı bulunmak-
tadır. 2024 yılına kadar parça parça teslim alınacak olan toplam 114 uçağın 
2019 değeri ile liste fiyatı yaklaşık 20,9 milyar ABD dolarıdır. Airbus, THY’de 
olduğu gibi diğer bir stratejik kuruluşumuz olan TÜRKSAT ile de önemli 
ilişkiler içindedir.” dedi. Turhan, 2020 yılında Airbus’ın, Türkiye’de yaklaşık 
2,5 milyar dolarlık yatırım yapması ve 2030’da bu rakamın 5 milyar doların 
üzerine çıkması beklediklerini bildirdi.

BAKAN TURHAN, AİRBUS RETROFİT SÖZLEŞMESİ İLE A400M UÇAKLARININ 
ARTIK TÜRKİYE’DE REVİZE EDİLECEĞİNİ BELİRTEREK, “AMACIMIZ SAVUNMA 

SANAYİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞI EN AZA İNDİRMEK.” DEDİ.

AIRBUS A400 M 
TÜRKİYE’DE GÜÇLENDİRİLECEK
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DEMİRYOLU AĞI 
ÜLKEYİ SARACAK 
BAKAN TURHAN, 4 BİN 104 
KİLOMETRE YENİ DEMİRYOLU 
YAPIM ÇALIŞMALARININ 
DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, 
“HEDEFİMİZ DEMİRYOLU AĞI İLE 
ÜLKEMİZİ SARMAK.” DEDİ.

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

U laştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit 
Turhan, Türkiye genelinde şehirle-

rarasındaki mesafeleri kısaltmak ve insan 
hayatını kolaylaştırmak amacıyla bin 889 
kilometre yüksek hızlı tren (YHT), bin 786 
kilometre hızlı tren (HT) ve 429 kilometre 
konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 
104 kilometre yeni demiryolu yapım çalış-
malarının devam ettiğini, 152 kilometrelik 
hızlı tren hattının yapımının da ihale aşa-
masında olduğunu bildirdi. 
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Bakan Turhan, 2003 yılında 10 bin 959 
kilometre olan toplam demiryolu ağının 
aradan geçen sürede %17 artarak 12 
bin 803 kilometreye ulaştığını söyledi. 
O dönemde YHT hattı yokken bin 213 
kilometre YHT hattının inşa edildiğini 
ifade eden Turhan, “10 bin 959 kilomet-
re olan konvansiyonel hat uzunluğunun 
da %6 artırılarak 11 bin 590 kilometre-
ye çıkardık. Hedefimiz belli; yüksek hızlı 
ve hızlı demiryolu başta olmak üzere 
demiryolu ağı ile ülkemizi sarmak.” dedi. 

4 BİN 104 KİLOMETRE YENİ 
DEMİRYOLU HATTI ÇALIŞMASI 

Turhan, 2 bin 505 kilometre olan sin-
yalli hat uzunluğunun %132 artırılarak 
5 bin 809 kilometreye, 2 bin 82 kilo-
metre olan elektrikli hat uzunluğunun 
da %166 yükseltilerek 5 bin 530 kilo-
metreye çıkarıldığını aktardı. 
Bin 889 kilometre YHT, bin 786 kilo-
metre HT ve 429 kilometre konvan-
siyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 
kilometre yeni demiryolu hattı yapım 
çalışmalarının devam ettiği bilgisini 
veren Turhan, 152 kilometrelik HT hat-
tının yapımının ise ihale aşamasında 
olduğunu kaydetti. 
Bakan Turhan, 2023 yılı hedefleri kap-
samında 2 bin 331 kilometrelik hattın 
proje çalışmalarının tamamlandığına 
işaret ederek, 6 bin 434 kilometre için 
proje hazırlama çalışmalarının devam 
ettiğini dile getirdi. Turhan, yeni hat 
yapımlarıyla 2 bin 323 kilometrelik 
kesimde sinyalizasyon ve 987 kilomet-
relik kesimde elektrifikasyon yapım 
çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

“ÖNCELİKLİ HEDEF, YÜKSEK HIZLI 
DEMİRYOLU AĞI”

TCDD’ye ait büyük yatırım projeleri hak-
kında bilgi veren Turhan, Ankara-Polat-
lı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir, Ankara 
merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-
Sivas, Ankara-Konya koridorlarını kap-
sayan çekirdek yüksek hızlı demiryolu 
ağının oluşturulmasının öncelikli hedef 
olarak belirlendiğini söyledi. 
Bu çekirdek ağın parçası olan ve yapımı 
devam eden 508 kilometrelik Anka-
ra-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir 
Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde Polatlı-
Afyonkarahisar kesiminin kalan alt-
yapı ve üstyapı işlerinin yapımlarına 

“Ankara-Sivas hattının Yerköy-Yıldızeli 
kesiminde bu yılın sonunda test sürüş-
lerine başlanması ve 2020’nin ikinci çey-
reğinde işletmeciliğe geçilmesi planla-
nıyor. Projenin tamamlanmasıyla Anka-
ra-Sivas hattında 12 saat olan seyahat 
süresi YHT ile 2 saat olacak.” dedi. 

Hızlı treni Avrupa ile buluşturacak 229 
kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapı-
kule HT hattı ile ilgili de bilgi veren Tur-
han, yapılacak 153 kilometrelik Çer-
kezköy-Kapıkule Kesiminin öz kaynak, 
kredi ve İPA kapsamında yapımı için 

2020’de başlanmasının planlandı-
ğını belirten Turhan, Ankara (Polatlı)-
Afyonkarahisar kesiminin 2022’de, 
Afyonkarahisar-Uşak-İzmir kesiminin 
de 2023 yılsonunda tamamlanmasının 
hedeflendiğini kaydetti.

ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE 
DÜŞECEK

Turhan, 405 kilometre uzunluğundaki 
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu 
Projesi’nin altyapı çalışmalarında %95 
fiziksel ilerleme sağlandığını aktararak, 

temelin 25 Eylül’de atıldığını hatırlattı. 
Bu kapsamda, Edirne-Havsa’dan baş-
layan hattın yapım çalışmalarının devam 
ettiğini ifade eden Turhan, 76 kilomet-
relik Halkalı-Çerkezköy kesiminde ise 
ihaleye çıkılması için çalışmaların sürdü-
ğünü, projenin 2024’te tamamlanması-
nın planlandığını dile getirdi. 

“KONYA-KARAMAN HATTI 40 
DAKİKAYA DÜŞECEK”

Bakan Turhan, Konya, Karaman ve 
Kayseri’den gelen yüklerin Mersin 
Limanı’na daha hızlı aktarılmasını sağ-
lamak amacıyla planlanan Konya-Kara-
man-Mersin-Adana HT Projesi’nin, 
bölgedeki yolcu taşımacılığının gelişti-
rilmesine de katkı sağlayacağını bildirdi. 
Uzunluğu 423 kilometre olan projenin 
102 kilometrelik Konya-Karaman kesi-
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Bin 889 kilometre YHT, bin 786 kilometre HT ve 429 
kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 
kilometre yeni demiryolu hattı yapım çalışmalarının devam 
ettiği bilgisini veren Turhan, 152 kilometrelik HT hattının 
yapımının ise ihale aşamasında olduğunu kaydetti. 
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ve istasyon düzenlemelerinin tamam-
lanarak elektrikli olarak işletmeye alın-
dığı bilgisini veren Turhan, “Bu hatta 
2020’de sinyalizasyon çalışmalarının 
tamamlanarak, saatte 200 kilometre 
hızla gidecek HT işletmeciliğine geçil-
mesi planlanıyor. Projenin tamamlan-
masıyla Konya-Karaman hattındaki 
seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 
dakikaya düşecek.” diye konuştu.  

Konya-Karaman hattının devamı niteli-
ğindeki 245 kilometrelik Karaman-Niğ-
de (Ulukışla)-Mersin (Yenice) etabının 
Karaman-Ulukışla kesiminde inşaat 
çalışmalarının sürdüğünü ifade eden 
Turhan, projenin 2022’de tamamlan-
masının öngörüldüğünü söyledi. 

“ADANA-GAZİANTEP HATTI 1 SAAT 30 
DAKİKA OLACAK”

Uzunluğu 236 kilometre olan Adana-Osma-
niye-Gaziantep Hızlı Demiryolu Projesi’nde 
yapım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tur-
han, “2023 yılında tamamlanması planlanan 
projeyle Adana ve Gaziantep arası seyahat 
süresi 5 saat 23 dakikadan 1 saat 30 dakika-
ya düşecek.” değerlendirmesinde bulundu. 
Doğu-batı koridorunun devamı niteliğin-
deki 242 kilometrelik Sivas-Erzincan Hızlı 
Demiryolu Projesi’nde yapımın Sivas-Zara ve 
Zara-Erzincan olmak üzere iki kesim halinde 
sürdürüldüğü bilgisini veren Turhan, 74 kilo-
metrelik Sivas-Zara hattında yapım çalışma-
larının devam ettiğini, 168 kilometrelik Zara-
Erzincan kesiminde ise ihale hazırlık süre-
cinde bulunulduğunu anlattı. Turhan, Sivas-
Erzincan Hızlı Demiryolu Hattı tamamlandı-
ğında Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi’ne 
bağlantı sağlanacağını ifade ederek, böylece 
tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılaca-
ğını söyledi. Yerköy-Kayseri YHT Projesi’nde 
142 kilometrelik hattın yapım ihalesine bu yıl 
sonuna kadar finansman teminine göre çıkı-
lacağını ifade eden Turhan, projenin 2025’te 
tamamlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

“BURSA-İSTANBUL HATTI 2 SAAT 15 
DAKİKA OLACAK”

Bursa-Bilecik (Osmaneli) hattında-
ki 106 kilometrelik Bursa-Bilecek HT 
Projesi’nde, Bursa-Gölbaşı-Yenişehir 
kesiminde altyapı yapım çalışmala-
rının devam ettiğini belirten Turhan, 
şöyle konuştu: “Yenişehir-Osma-

neli kesiminde altyapı işleri ile Bur-
sa-Osmaneli hattındaki üstyapı ve 
elektrifikasyon-sinyalizasyon-teleko-
münikasyon (EST) sistemi yapımı için 
ihale hazırlıkları devam ediyor. Bütçe 
imkanları dahilinde bu yıl sonuna kadar 
ihale süreçlerinin tamamlanarak Bur-
sa-Yenişehir kesiminde 2022’de test 
sürüşlerine başlanması ve 2023’te 
projenin tamamlanması hedefleniyor. 
Bursa-Osmaneli HT Projesi tamam-
landığında hem Ankara-Bursa hem de 
Bursa-İstanbul hattında ulaşım yakla-
şık 2 saat 15 dakika olacak.”
Turhan, Gebze-Sabiha Gökçen Hava-
limanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-
İstanbul Havalimanı-Halkalı yeni demir-
yolunun 118 kilometre uzunluğunda 
olduğuna işaret ederek, hızlı tren hattının 
projelerinin tamamlandığını, yapım ihale-
si için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. 
Gaziantep’te Başpınar-Oduncular hat-
tında metro konforunda modern banli-
yö hizmeti verecek Gaziray’ın temelinin 
geçen yıl atıldığını anımsatan Turhan, 
TCDD Genel Müdürlüğü ile Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş 
birliğiyle uygulamaya geçirilecek pro-
jenin altyapı, üstyapı, elektrifikasyon 
ve sinyalizasyon çalışmalarının devam 
ettiğini sözlerine ekledi.

“ÇİN’DEN AVRUPA’YA KESİNTİSİZ 
YOLCULUK”

Bakan Turhan, öte yandan 30 Ekim 
2017’de işletmeye açılan ve “Orta 
Koridor”un en önemli halkasını oluş-
turan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir-
yolu hattının önemine işaret ederek, 
Çin›in Xi’an şehrinden hareket eden 
yük treninin, Kazakistan, Azerbaycan, 
Gürcistan’ın ardından Kars üzerinden 
Türkiye’ye giriş yaptığını açıkladı. 
Turhan, Demir İpek Yolu üzerinden 
Marmaray Tüp Geçidi’ni de kullanan 
trenin, Bulgaristan, Sırbistan, Maca-
ristan ve Slovakya’yı geçerek, Prag’a 
ulaşacağını ifade etti. Trenin Çin›den 
Avrupa›ya kesintisiz gitmesinin tarihi 
bir olay olduğunu vurgulayan Turhan, 
söz konusu trenin Türkiye’de Ahılkelek, 
Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayse-
ri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, 
İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edir-
ne) güzergâhını kullandığının bildirdi.

Konya-Karaman hattının devamı niteliğindeki 245 kilometrelik 
Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice) etabının Karaman-
Ulukışla kesiminde inşaat çalışmalarının sürdüğünü ifade eden 
Turhan, projenin 2022’de tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi. 

20  bağlantı noktası  KASIM 2019 KASIM 2019  bağlantı noktası  21



B ir dizi teknoloji şirketi, 1999‘da 
Kablosuz Ethernet Uyumluluk 

İttifakı‘nı (WECA) oluşturdu. 30 Eylül 
1999‘da da 802.11b kablosuz LAN 
standardı ticari ürünlerde kullanıma 
sunuldu. Bu tarih, bugün Wi-Fi olarak 
bilinen kablosuz ağların başlangıcı 
kabul edilir. Cisco da Wi-Fi‘ın 20’nci 
yılını kutlamak amacıyla, bu teknoloji-
nin evrimini ve yakın geleceğini özet-
leyen 20 kritik gelişmeyi derledi:
1971-Wi-Fi‘ın ilk adımları: Hawaii 
Üniversitesi‘nde ALOHAnet adı verilen 

bir ağ sistemi oluşturuldu. Kablosuz 
iletişimin daha da geliştirilmesi ve iler-
leyen zamanlarda Wi-Fi ağlarının ortaya 
çıkması için gerekli temel atılmış oldu.
1997-802.11 geliyor: 2Mbps‘ye varan 
hıza imkân veren 802.11 standardının ilk 
sürümü tanıtıldı.
1999-WECA’nın doğuşu: Daha sonra 
Cisco tarafından satın alınan Aironet de 
dahil olmak üzere yarım düzine tekno-
loji şirketi Kablosuz Ethernet Uyumluluk 
İttifakı‘nı (WECA) oluşturdu. 2002‘de 
WECA adını Wi-Fi Alliance olarak değiştirdi.

HAWAII ÜNİVERSİTESİ‘NDE ALOHANET ADI VERİLEN BİR AĞ SİSTEMİ 
OLUŞTURULDU. KABLOSUZ İLETİŞİMİN DAHA DA GELİŞTİRİLMESİ VE 

İLERLEYEN ZAMANLARDA WI-FI AĞLARININ ORTAYA ÇIKMASI İÇİN 
GEREKLİ TEMEL ATILMIŞ OLDU.
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WI-FI’IN 
20 YILLIK SERÜVENİNDE 

20 DÖNÜM NOKTASI 

22  bağlantı noktası  KASIM 2019 KASIM 2019  bağlantı noktası  23



1999-802.11b-İlk ‘Wi-Fi’ standardı: ‚Wi-
Fi‘ adı altında ortaya çıkan ilk standart 
olan 802.11b duyuruldu. Kullanılabilirlik 
ve hız açısından 802.11’den üstün olan 
802.11b’nin, Wi-Fi devriminin ilk başlan-
gıç noktası olarak kabul edilir.  
1999/2000-İlk ticari 802.11b cihazlar 
görücüye çıkıyor: Wi-Fi artık tasarlan-
mıştır ve popüler dizüstü bilgisayar da 
dahil olmak üzere ticari cihazlarda boy 
göstermeye başlar. Artık bilgisayarınız 
sizinle seyahat edebilecektir. Wi-Fi ticari 
anlamda giderek daha popüler hale gelir.
2002-Cisco sektörü daha da ileri taşı-
yor: Başka firmalar tarafından sunulan 

Wi-Fi ürünlerinin, güvenli bir şekilde Cisco 
kablosuz ağlarla çalışmasına olanak sağ-
layan Cisco Uyumlu Uzantılar Programı 
(The Cisco Compatible eXtensions free 
license program) piyasaya sürüldü. 
2004-Wi-Fi gökyüzünde: Yolculara Wi-Fi 
erişimi sunan ilk ticari uçuş gerçekleşti. 
2005-Wi-Fi sözlükteki en yeni kelime 
olur: Wi-Fi terimi Merriam-Webster‘ın 
sözlüğüne eklendi.
2009-802.11n sektörü kökünden değiş-
tiriyor: Yeni 802.11n (Wi-Fi 4) standardı 
tanıtıldı. 802.11n, MIMO teknolojisi saye-
sinde iletim hızlarının artırılmasını sağladı, 
bu da daha fazla antenin daha fazla veri 

akışı oluşturmasına imkân verdi. Maksi-
mum aktarım hızı da neredeyse 9 katına 
çıktı. (54 Mbps vs. 450 Mbps)
2010-Cisco’dan yeni inovasyon dalgası: 
Cisco CleanAir tekonolojisi, Aironet 3500 
Access Point serisine monte edildi. Bu 
sayede parazitlerin otomatik tanımlan-
ması ve kullanıcıların daha az yoğunluk 
yaşanan alternatif kanallara yönlendiril-
mesi mümkün oldu.
2011-Yeni trend ‘Hotspotlar’: Dünya 
çapındaki “Wi-Fi hotspot”larının (kamu-
sal alanda kablosuz yerel ağdan inter-
nete erişim sağlayan bölge) sayısı 1 
milyonu aştı.

2012-Wi-Fi artık evlerimizde: Yeryüzünde 
her 4 haneden biri Wi-Fi’ya bağlı hale geldi.
2013-802.11ac ile daha yüksek hız: 1 
Gbps’in üzerine çıkan 802.11ac stan-
dardı tanıtıldı. 
2015-Wi-Fi artık yaşamın vazgeçilmez bir 
parçası: International Data Corporation’ın 
araştırmasında, Wi-Fi, yemekten sonra 
insanların mahrum kalmak istemedikleri 
ikinci şey çıktı. Hatta katılımcıların yüzde 18’i 
Wi-Fi’yı ilk sıraya koydu.
2018-Wi-Fi majör bir ekonomik etkene 
evriliyor: Wi-Fi teknolojisinin küresel 
ekonomik değeri 2 trilyon dolara 
ulaştı.

2018-13 milyar Wi-Fi cihazı: Dünya 
çapındaki Wi-Fi cihazlarının sayısı 13 mil-
yara ulaştı. Bu da kişi başına neredeyse 2 
Wi-Fi cihazı düşmesi anlamına geliyordu. 
2019-Ve Wi-Fi 6 doğuyor: 5 Gbps hız-
lara ulaşan Wi-Fi 6 kullanıma sunuldu. 
5G ağları ile aynı temel üzerine inşa 
edilen ve tamamlayıcı teknolojiler olarak 
nitelenen Wi-Fi 6, daha öngörülebilir bir 
kullanıcı deneyimi sunmakla kalmıyor 
internet bağlantılı cihazların pillerini de 
daha az yıpratıyor. Cisco da Wi-Fi ve 
hücresel ağlar arasında sorunsuz ve 
güvenli geçiş sağlayan “OpenRoaming” 
projesini duyurdu.

2021-Hotspot sayısı 10 yılda 500’e 
katlanacak: Cisco’nun araştırmalarına 
göre, global hotspot sayısı 2 yıl içinde 
500 milyonu geçecek. Bu rakam, 10 yıl 
öncesine göre 500 kat daha fazla…
2022-Ortalama hız artmaya devam 
ediyor: 2017’de 24.4 Mbps olan ortala-
ma bağlantı hızının, 2022 itibariyle 54.2 
Mbps’e çıkması öngörülüyor.  
2022-Wi-Fi geleceğin internetinin 
lokomotifi olur: Wi-Fi, internet erişimin-
de en öncelikli kaynak haline gelecek. 
Cisco’nun VNI araştırmasına göre, global 
internet trafiğinin yüzde 59’u Wi-Fi üze-
rinden gerçekleşecek.
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WI-FI YAŞAM TARZIMIZI DEĞIŞTIRDI

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru da, Wi-Fi teknolojisinin hayatımıza etkisini 
ve Wi-Fi 6 ile yakın gelecekte yaşanacak değişimleri şöyle özetledi: „Wi-Fi sayesinde 
internet, kablo altyapısı kurmanın mümkün olmadığı ya da çok maliyetli olduğu yer-
lere ulaştırılabiliyor. İnternet artık çok daha geniş bir yelpazede, genellikle daha önce 
kullanılamadığı alanlarda, yeni bir seviyede mobilite ve üretkenliksunuyor. Wi-Fi ağları; 
yaşam, çalışma, öğrenme ve hatta oyun tarzımızı tümüyle değiştirdi. Yeni kablosuz 
standardı Wi-Fi 6 da tam anlamıyla yaşamı kolaylaştırıcı bir teknoloji. Sosyal ağlara 
bağlanmak, video izlemek,  oyun oynamak ya da  işinizi dijitalleştirmek  gibi hayatın farklı 
alanlarında , Wi-Fi 6, 5G gibi teknolojilerle birlikte ‘bağlantının geleceğini’ şekillendirecek.''

24  bağlantı noktası  KASIM 2019 KASIM 2019  bağlantı noktası  25



ALTINCI ADIM: KİLİTLERİ DEĞİŞTİRİN

Parolalar hakkında çok şey duyduğunuzu 
biliyoruz. Belki de hiçbirini dinlemediniz.  
Güçlü parolalara sahip olun. Parolalar en az 12 
karakter uzunluğunda olup büyük ve küçük 
harfler, sayılar ve semboller içermelidir. 
Birden çok hesap için aynı parolayı kul-
lanmaktan kaçının ve parolalarınızı düzenli 
olarak değiştirin.  

YEDİNCİ ADIM: GÜNCEL KALIN

Bilgisayar korsanlarının faydalanabileceği 
güvenlik açıklarına karşı korunmak için yazı-
lımlarınızı güncel tutun ve kullanmadığınız 
programları kaldırın. Donanımınız eskidiyse 
güncellemeyi düşünebilirsiniz. 

SEKİZİNCI ADIM: YEDEKLEME YAPIN

Harici sabit sürücüleri veya bulut hizmet-
lerini kullanarak verilerinizi düzenli olarak 
yedekleyin. Kullanmadığınız cihazlarınız varsa, 
verilerinizi korumak için bunların sabit sürücü-
lerini temizleyin. Bu, dosya silmekten farklı bir 
işlemdir: Sabit sürücüyü tamamen temizle-
mek için özel bir yazılım kullanmanız gerekir. 

S iber hijyeni, kullanıcıların sistemle-
rini düzenli ve güvende tutmak için 

geliştirmesi gereken proaktif strateji ola-
rak tanımlayan uzmanlar, bilgisayar, tele-
fon ve tablet kullanıcılarını dijital temizlik 
yapmaları konusunda uyarıyor. ESET 
Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, 
virüslere, kimlik avlarına ve veri kaybına 
karşı mücadelede atlanmaması gereken 
dijital temizlik adımlarını şöyle sıraladı: 

BİRİNCİ ADIM: KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN

Hijyenik düzene geçmeden önce, online 
hesaplarınızın saldırıya uğramış olup olma-
dığını kontrol edin. haveibeenpwned.com ve 
breachalarm.com gibi web siteleri, bilgisayar 
korsanlarının e-posta şifrenizi online ortam-
da açığa çıkarıp çıkarmadığını (sandığınızdan 
daha sık yaşanıyor) size söyler. Bunu öğren-
mek, sonraki adımları tamamlamanız için 
gereken motivasyonu sağlayacaktır.

İKİNCİ ADIM: ENVANTER ÇIKARIN

Mevcut tüm donanımlarınız, yazılımlarınız ve 
online uygulamalarınızın kapsamlı bir liste-
sini çıkarın. Bu listeyi analiz ederek olası bir 
güvenlik açığı olup olmadığına bakın. 

ÜÇÜNCÜ ADIM: KENDİNİZİ 
DÜZENE SOKUN

Günlük hayatta hepi-
miz meşgulüz ve bu 
nedenle siber hijyenin 
önceliklerimiz arasında 
aşağılarda yer alması 
çok normal. Bunu önle-
mek için sistemlerinizi 
ve cihazlarınızı kontrol 
etmek üzere bir takvim 
ayarlayın ve düzenli 
hatırlatıcılar planlayın. 

DÖRDÜNCÜ ADIM: B 
PLANI YAPIN

Saldırıya uğrama ihti-
malinize karşı bir olağa-
nüstü durum planınızın 
olması iyi olacaktır. Biri 
savunmalarınızı aşar-
sa arayabileceğiniz, 
kendi siber güvenlik 
sağlayıcınız gibi bir 
iletişim hattı elinizin 
altında bulunsun.

BEŞİNCI ADIM: SAVUNMA HATTI KURUN

Kötü amaçlı yazılımlarla mücadele için hazır-
lıklı olmak yararlı olacağından, sisteminizi 
sağlamlaştırmak için güçlü araçlar temin 
edin. Virüsten koruma yazılımları, kötü 
amaçlı yazılımları algılayıp ortadan kaldırır-
ken güvenlik duvarları, yetkisiz kullanıcıların 
bilgilerinize erişmesini önler.

GÜVENLİK UZMANLARI BİLGİSAYAR, TELEFON 
VE TABLET KULLANICILARINI SİBER HİJYENE 

DAVET ETTİ. DİJİTAL TEMİZLİĞİN, KÖTÜ 
AMAÇLI YAZILIMLARA KARŞI MÜCADELEDE 

ÖNEMLİ OLDUĞUNU SAVUNAN ESET TÜRKİYE 
TEKNİK MÜDÜRÜ ERKAN TUĞRAL, BU YÖNDE 

ÖNERİLERDE BULUNDU.

SİBER HİJYEN 
ÖNERİLERİ

H
A

BE
R

H
A

BE
R
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A nne ve babalarının kendi çocuklarını dahi anlamakta güç-
lük çektiği “internet kuşağı dili” anadilimiz Türkçeyi tehdit 

mi ediyor? Yeni neslin dilinin şifreleri ne? Anlamak için sözlük 
mü lazım? Değişimden kaçış yok, peki dili yönetmek mümkün 
mü? “26 Eylül Türk Dil Bayramı”nda Y kuşağının dil kullanımıyla 
ilgili tüm bu soruları Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Ramazan Korkmaz yanıtladı.
Dünya çapında 7 binden fazla dil konuşuluyor ve bu dillerin yüzde 40’ı 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. BM verilerine göre dünyada her 
ay iki dil birden -daha çok yerel kültürlerin ortadan kalkması nede-
niyle- yok oluyor. Sosyal bilimciler ve dilbilimciler bu nedenle anadil-
lerin kurallarıyla yaşatılmasına büyük önem veriyor.
Ancak günümüzde dilin yaşaması gibi, zarar görmesine de neden 
olan çok önemli bir silah var: Sanal ortam…  Türkiye’de 18-38 yaş 
aralığındaki Y kuşağının yüzde 75’i internet erişimine sahip, üstelik 
neredeyse “online yaşıyor” dedirtecek oranlarda akıllı cihazlarıyla 
fazla zaman geçiriyor. “Digital 2019 in Turkey” raporuna göre Türkler 
günde ortalama 7 saat internet ve sosyal medyada zaman geçiriyor. 

H
A

BE
R

H
A

BE
R

SLM. NBR. BYE. TB. AFK. OMG. FAV… VE 
DAHA NİCESİ… HER ŞEY 2000’Lİ YILLARIN 
BAŞINDA HAYATIMIZA GİREN SMS’LERDE 
ÜNLÜ HARFLERİ YOK SAYMAMIZLA BAŞLADI. 
ARDINDAN “SLM”, “MRB” GİBİ KISALTMALAR 
GİRDİ YAZIŞMALARA... SONUNDA GÜNÜMÜZ 
TÜRKÇESİ, YÜZLERCE YENİ SÖZCÜK, KISALTMA 
VE “EMOJİ FİGÜRLERİ”NE ÇOKTAN TESLİM 
OLMUŞ DURUMDA. 

YENİ NESLİN 
“DİL”İNİ ANLAMA
KILAVUZU
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Bu yoğun kullanım, kısaltmalardan, yabancı dil temelli sözcükler-
den ve emojilerden oluşan yeni bir dil yarattı. 2000’li yılların başında 
attıkları kısa mesajlarda ünlü harflere ihtiyaç duymamaya başlayan 
gençler, pek çok kısaltma ve yabancı sözcüğü internette yazışma 
diline eklemiş durumda.
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Ramazan 
Korkmaz’a göre, internet ve sosyal medyada kullanılan dilin, Türkçeye 
olumlu bir katkısı yok. Sözcüklerin kısaltılıp, amacı dışında bir yoz-
laşmaya tabi tutulmasıyla dilin içerik kaybına uğrayacağını söyleyen 
Prof. Korkmaz, kısaltma, yabancı dil kökenli sözcükler ve emojilerle 
oluşturulan bu yeni yazışma dilinin dezavantajlarına dikkat çekerek, 
“Bu dil ötesi bir yere gidiştir ve elbette sağlıklı değildir” dedi. Prof. 
Korkmaz, şöyle devam etti: “Dilimizi korumak ve geliştirmek, sosyal 
medyanın dışında bir dünya -özellikle de edebiyat dünyası- olduğunu 
bilmek gerekiyor. Dilin değişimini izlemek yerine çocuklara, gençlere 
dünyayı sanat ve edebiyat penceresinden görmeyi öğretmeliyiz. 
Dillerinin zenginlikleri için çocuklarımızı şairler, ozanlar, öykücüler, 
romancılar ve tiyatrocularla buluşturmalıyız. Dilimizin sınırlarını kısa-
rak, eksilterek bozarak aslında dünyamızın sınırlarını da bozduğumu-
zu, eksilttiğimizi ve küçülttüğümüzü bilmeliyiz” 

“KENDİNİ İFADE YETENEĞİ KAYBOLUYOR”

Prof. Korkmaz, geliştirilen bu yeni dilin, yoksul ve sığ bir dil 
olduğunu, aynı zamanda kişinin kendisini ifade etme yete-
neğini de tehdit yarattığını belirtti. İnternet dilinin toplum 
içi iletişimi bozacağına da işaret eden Korkmaz, “Kendini 
doğru ifade etmek bir meziyettir. O zenginliğin, içeriğin 
kaybolması insanın yoksullaşmasını getirir. Bilişim 
dili ise yoksul bir dildir. Açılımı, derinliği olmayan bir 
dildir. Edebiyat dünyasının dili ise çağrışımlara dayalı 
zengin bir dil. İnsanın ruh dünyasını geliştirir, farklı 
ufuklarla taşır” diye konuştu.

“DİL İLE BİRLİKTE İLİŞKİLER YOKSULLAŞIYOR”

İnternet ve sosyal medya dilinin 150-200 söz-
cükten oluştuğunu, bu dille büyük bir dünya 
kurmanın olanaksız olduğunu vurgulayan Prof. 
Korkmaz, insanın gelişmesi, değişmesi için dilin 
de sınırlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Korkmaz, şöyle devam etti: “Kendilerini doğru 
kelimeleri bularak ifade edemiyorlar. Kendi 
aralarında, internette kullandıkları sözcükle-
ri farkında olmadan okul veya işteki en ciddi 
ortamlarda kullanmak zorunda kalıyorlar. Sosyal 
medyanın diliyle edebi bir metin oluşturmak 
mümkün değildir. Normal bir iletişim dili de yarat-
mak mümkün değil. Hız çağında gençler bunları 
kullanabiliyorlar. Hızlı iletişim için böyle bir dil geliş-
tirmişler. Bu dil günlük yaşama yansıyınca ilişkileri 
yoksullaştırıyor. İnsanları yalnızlaştırıyor” 

 “KÜÇÜREK ÖYKÜLER OKUYUN”

Prof. Korkmaz, değişim ve gelişime karşı koyulamayacağını, ancak 
yasaklamanın da çare olmadığını; çocuklara ve gençlere “bu kelimeleri 
kullanmayın, söylemeyin, yazmayın” demek yerine, onlara uygun seçe-
nekler sunmak gerektiğini söyledi. Gençlere, hikâyenin bir alt türü olan 
“küçürek öykü” (minimal hikaye) okumayı öneren Korkmaz, “En fazla 
100 sözcükten oluşan ancak roman derinliği olan öyküleri keşfetmeleri 
lazım. Türkiye’de Ferid Edgü’nün bu tür çok sayıda eseri var. Nitekim, 
son yıllarda çok sayıda kişi bu türle yakından ilgilenmeye başladı.” dedi. 

“YABANCI SÖZCÜKLER DİLE GİREBİLİR”

Prof. Korkmaz yabancı dillerden hiçbir sözcüğün girmemesi için bir dilin 
sınırlarını kapatmanın da doğru olmadığını söyleyerek, bugüne kadar 
mantığı, dilbilgisi ve yapısı aynı olmak koşuluyla dışarıdan birçok sözcü-
ğün dilimize girdiğine dikkat çekti. Korkmaz, şöyle devam etti: “Yabancı 
dilden sözcük kullanımı normal bir durumdur. Ama bu yapının bir kanser 
hücresi gibi çoğalması, kendi düşünce sistemini, dilbilgisi yapısını dikte 
etmeye başladığı zaman tehlike başlar. Yoksa sözcüklerin tekil olarak 
sizin dünyanıza girmesi kazanç sayılır. Dil zenginleşiyor. Bununla birlikte 
olabildiğince, yabancı sözcüklere karşılık bulmak doğrudur.”

 

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Ramazan Korkmaz’a 

göre, internet ve sosyal medyada kullanılan 
dilin, Türkçeye olumlu bir katkısı yok. 

Sözcüklerin kısaltılıp, amacı dışında bir 
yozlaşmaya tabi tutulmasıyla dil içerik 

kaybına uğruyor.

GENÇLERİ ANLAMA SÖZLÜĞÜ

Peki gençlerin çok sık kullandığı çoğu İngilizce kökenli, sosyal 
medya konuşmalarından çıkan ve kısa zamanda konuşma 
diline yansıyan sözcükler neler? Gençlerin en sık kullandığı 
bazı “sanal sözcükler” şöyle:

Lol: Sesli gülüyorum (Laughing out loud)

AFK: Klavye başında olmayan (Away from keyboard)

JK: Şaka yapıyorum (Just kidding)

IDK: Ben bilmiyorum (I dont know)

FYI: Bilgine (For your Info)

Bro: Yakın, samimi arkadaş (İngilizce erkek kardeş anlamına 
gelen ‘brother’ kelimesinin kısaltması)

Sista: Kız arkadaş. (İngilizce kız kardeş anlamına gelen ‘sister’ 
kelimesinin kısaltması)

Stalklamak: Sosyal medyada biri veya bir şeyi gizlice araştırmak 

Like etmek-likelamak: Beğenmek

Troll-Trollemek: Ciddi bir ortamda alaycılık, huzur bozmak, 
başkalarını tuzağa düşürmek

Spoiler vermek: Kitap, dizi, film hakkında ipucu vermek 

Etkileşim kasmak: Sosyal medyada sadece beğeni almak için 
paylaşım yapmak

Ben şok: Çok şaşırmak

Story atmak: 
Sosyal medya uygulamalarında fotoğraf paylaşmak

Panpa: Yakın arkadaş

Karşim: Yakın arkadaş

Popi: Popüler

R yapmak: Geri adım atmak

Takipçi kasmak: Takipçi sayısını artırmak için her yolu denemek

FOMO: En son haberleri ve dedikoduları kaçırmaktan kork-
mak (The fear of missing out)

Cyberstalking: Siber zorbalık yapmak ya da maruz kalmak

YOLO: Sadece günü yaşa. (You only live once)

Wexting: Gözünü telefondan ayırmayan. 
(Walking ve texting kısaltması)
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G ünümüzde ilerleyen teknolojiyle 
birlikte cep telefonları başta olmak 

üzere tablet, diz üstü ve masa üstü bil-
gisayarları artık 7’den 70’e her yaş gru-
bunun vazgeçilmezi oldu. Ancak dikkat! 
Saatlerce, hatta gün boyu elimizden düşü-
remediğimiz bu cihazları doğru kullan-
madığımızda omurgamızda ciddi hasarlar 
oluşabiliyor. Örneğin omurga ağrılarına, 
daha da kötüsü omurga fıtıklarına neden 
olması gibi! Üstelik özellikle akıllı telefon ile 
tabletlerin aşırı ve hatalı kullanımları nede-
niyle günümüzde omurga sorunlarının 
görülme sıklığı gençlerde de giderek artış 
gösteriyor. Tayland’da akıllı cep telefonu 

kullanan 779 üniversite öğrencisi arasında 
gerçekleştirilen bir çalışmada, kullanıcı-
ların yüzde 32’sinde boyun ağrısı, yüzde 
26’sında omuz ağrısı, yüzde 20’sinde sırt 
ağrısı ve yüzde 19’unde el bileği ağrısı 
olduğu tespit edilmiş. Peki omurga sorun-
larından korunmak için elimizden düşüre-
mediğimiz teknolojik cihazları kullanırken 
neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Acı-
badem Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Emrullah 
Hayta en başta cep telefonu olmak üzere 
teknolojik cihazları kullanırken dikkat 
etmemiz gereken noktaları anlattı, 
önemli uyarılarda bulundu. 

SA
Ğ

LI
K

SA
Ğ

LI
K

ÖZELLİKLE AKILLI TELEFON İLE TABLETLERİN AŞIRI VE 
HATALI KULLANIMLARI NEDENİYLE GÜNÜMÜZDE OMURGA 
SORUNLARININ GÖRÜLME SIKLIĞI GENÇLERDE DE GİDEREK 

ARTIŞ GÖSTERİYOR. PEKİ OMURGA SORUNLARINDAN 
KORUNMAK İÇİN ELİMİZDEN DÜŞÜREMEDİĞİMİZ TEKNOLOJİK 

CİHAZLARI KULLANIRKEN NELER YAPMALI, NELERDEN 
KAÇINMALIYIZ?

MESAJLAŞIRKEN 
BU HATALARI SAKIN 

YAPMAYIN! 
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Tablet veya laptop kullanımı 
sırasında monitör mutlaka 
mümkün olduğu kadar göz 
hizasında olmalı. Göz ile ekran 
arasındaki mesafe en az 60 
olacak şekilde ayarlanmalı, 
omuzlar geride, kollar rahat bir 
pozisyonda olmalı.

ne şöyle devam etti: “Tablet veya laptop 
kullanımı sırasında monitör mutlaka 
mümkün olduğu kadar göz hizasında 
olmalı. Göz ile ekran arasındaki mesafe en 
az 60 olacak şekilde ayarlanmalı, omuzlar 
geride, kollar rahat bir pozisyonda olmalı. 
Oturma süresi 30 dakika altında tutulma-
lı, mola verilmeli. Molalar sırasında omuz 
silkelenerek ve baş yavaşça yana doğru 
kaydırılarak duruş ayarlanmalı. Oturmanın 
olumsuz etkinlerini azaltmak için en az 3 
dakika yürüyüş yapılmalı.” 

CİHAZLARI KULLANIRKEN YÜZÜSTÜ 
YATMAYIN 

“Cep telefonları ve tabletleri yüzüstü kul-
lanmak diğer pozisyonlardaki kullanıma 
göre boyun kaslarına (boynu dik tutmak 
için) daha fazla yük bindiriyor. Cihazları yan 
yatarak kullanmak, yük verilen, yani yatılan 
taraf omuz eklemine daha fazla yük vere-
ceği için omuz ekleminde kasların sıkış-
masına ve omurga ağrısına neden oluyor. 
Yatarak laptop kullanımından mümkün 
olduğu kadar kaçınmalı ya da kullanım sıra-
sında mutlaka özel aparatlar (Laptop yük-
selticiler, boyun desteği) tercih etmelisiniz.” 

OMURGA RAHATSIZLIKLARINDAN KİFOZA

Omurga, tüm vücut ağırlığının 2/3’ünü 
taşımasının yanı sıra ayakta durmayı, 
hareket etmeyi, postürü ve sağlıklı nefes 
almayı sağlaması nedeniyle çok önemli 
bir yapımız. Vücudumuzda ‘çatı’ görevini 
üstlendiği için omurgada meydana gelen 
patolojik değişiklikler vücutta yük dağı-
lımını bozuyor, bunun sonucunda boyun 
kaslarına, omurga eklemlerine ve yumu-
şak dokulara daha çok yük binmesine yol 
açıyor. Bu olumsuz etkiler de sağlığımızı 
ciddi boyutlarda tehdit edebiliyor. Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. 
Dr. Emrullah Hayta son yıllarda omurga 
rahatsızlıkları arasında en sık boyun ve 
omuz problemleri görüldüğüne dikkat 
çekiyor. Bunun nedeni ise akıllı telefon 
veya tablet kullanımı sırasında boynumu-
zu öne veya yana eğmemiz, gövdemizi 
ve bacaklarımızı ergonomik olmayan 
bir duruşta tutmamız sonucu omurga 
kaslarına ve diskine binen yük artması. 
Örneğin erişkin bir birey tam karşıya 
baktığında kafa ağrılığı diske 4,5-5 kiloluk 
yük uygularken, klavye kullanımı sırasın-
da disklere 12 kilo, cep telefonu kullanımı 
sırasında 27 kilo yük uyguluyor. Bunun 
sonucunda da disklerde dejenerasyona, 
skolyoz ve kifoz gibi postur bozuklukla-
rından vücutta uyuşma ve karıncalanma 
gibi nöropatik şikayetlere, bazı durumlar-
da da depresyona kadar pek çok önemli 
sağlık problemleri gelişebiliyor. 

BU HATALARI SAKIN YAPMAYIN! 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Doç. Dr. Emrullah Hayta en başta akıllı 
telefon ve tablet olmak üzere teknoloji 
cihazları kullanırken kaçınmanız gereken 
hataları şöyle sıraladı: “Masaüstü bilgi-
sayar kullanımı sırasında boynumuz 30 
derece öne eğiliyor. Ancak cep telefonu 
kullanırken boynumuzu genelde 45 ile 
60 derece arasında öne eğiyoruz, bu 

da daha fazla yük binmesine yol açı-
yor. Akıllı cep telefonunda mesajlaşma 
uygulamaları nedeniyle süre daha da 
uzuyor. Bu nedenle özellikle mesajlaşma 
sırasında boynunuzu öne eğecek pos-
türden mutlaka kaçının. Cihazın ekranı 
tam karşınızda ve yüksekliği mutlaka 
göz hizanızda olmalı.”

YAZI BOYUTU KÜÇÜK OLMASIN

“Mesajlaşma sırasında yazı boyutunu göz 
ve omurga sağlığınız için küçük tutmayın. 
Yazı karakteri büyük olursa ekrandan daha 
uzak kalır ve boynunuzu daha dik bir pozis-
yonda tutmuş olursunuz.”

MESAJLAŞMA SÜRESİNİ UZUN TUTMAYIN

“Uzun süre mesajlaşmayın. 20 dakikadan 
daha uzun süre mesajlaşmanın boyun kas-
ları ve omuz kaslarında çabuk yorulmaya 
ve ağrıya neden olduğu elektromyografi 
çalışmalarında gösterildi. Süreyi mümkün 
olduğu kadar minimum sürede tutun. Her 
gün 20/20/20 kuralını uygulayın: Öne eğik 
postürde tablet ve telefon kullanım süresini 
20 dakika ile sınırlandırın ve her 20 dakika-
da bir 20 saniye boyunca 20 fit (5-6 metre) 
uzağa bakın. Günde 2 kez 10 tekrar halin-
de boyun, omuz ve sırt kaslarına yönelik 
germe ve güçlendirme egzersizi yapın.” 

2 ELİNİZİ BİRDEN KULLANMAYIN

“Telefon ve tabletlerde 2 elinizi birden kul-
lanmayın, bunun yerine tek elinizin işaret 
parmağını tercih edin. Çünkü bu sayede 
teknolojik cihaz kullanırken hem el başpar-
mak eklemine ve tendonlarına daha az yük 
vereceksiniz, hem de boynunuzu daha az 
öne eğeceksiniz.”

TELEFONU KULAK İLE OMUZ ARASINDA 
SIKIŞTIRMAYIN

“Cep telefonunu kulak ile omuz arasında 
sıkıştırarak uzun süreli konuşma yapmak 
boyun kaslarına, yumuşak dokuya ve disklere 
anormal yük binmesine neden oluyor. Dola-
yısıyla omurga sağlığınız için telefonla konu-
şurken kulaklık kullanmaya özen gösterin.” 

SIRTINIZ EĞİK BİR ŞEKİLDE OTURMAYIN

“Cihazları kullanırken sırtınız dik pozis-
yonda ve bir yastıkla desteklenmiş halde 
oturmaya özen gösterin.” uyarısında 
bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Hayta sözleri-
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A pricorn’un USB belleklerin 
kullanımlarına yönelik araştır-

masına göre şirketler, çalışanların USB 
belleklerini nasıl kullandıklarına çok 
az dikkat ediyor. IT departmanlarının 
da şirket çalışanlarına güvenli USB 
cihazlar konusunda yardımcı olmama-
sı, şirketleri veri sızıntıları dâhil birçok 
tehlikeyle baş başa bırakıyor. 
Şirketlerin %58›i cihazlar için bağlantı 
noktası kontrolü veya beyaz liste (Whi-
telist) uygulamazken, yalnızca %47’si 
çalışanların USB cihazlarında şifreleme 
kullanmalarını istiyor. Dünyada 500 mil-

yondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitde-
fender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon 
Direktörü Alev Akkoyunlu’ya göre, şir-
ketlerin uygun USB bellek politikalarına 
sahip olması gerekiyor.

ŞİRKETLERİN ÇOĞUNUN USB BELLEK 
POLİTİKASI BULUNMUYOR

Şirketlerin yarısından fazlasının USB 
bellekler için bir güvenlik protokolüne 
sahip olmadığını ortaya çıkaran anket 
sonuçlarına göre, şirketlerin %53’ü 
gizli verilerinin USB’lere indirildiğini 
algılayabilecek teknolojiye sahip değil.    

Bir şirketin güvenliğinin yalnızca var-
lıklarını online tehditlerden korumakla 
sınırlı olmadığını dile getiren Alev 
Akkoyunlu’ya göre, şirketlerin aynı 
zamanda iç tehditlere de odaklanarak 
USB bellekler dahil birçok güvenlik 
tehdidi için önlem alması gerekiyor.

BİR VERİ İHLALİNİN MALİYETİ 3,8 MİLYON 
DOLAR

Günümüzde şirketlerin karşı karşıya kaldığı 
güvenlik tehditlerinin karmaşıklığındaki ve 
şiddetindeki artış göz önüne alındığında, 
verilerin zarar görmesini önlemek için çalı-
şanların güvenli USB bellek kullanmaları 
kritik öneme sahip oluyor. Bir veri ihlalinin 
şirketlere ortalama maliyetinin 3,86 milyon 
dolar olduğu düşünüldüğünde, özellikle veri 
ihlallerinin yaşanmasına da sebebiyet veren 
şifresiz USB bellek kullanımının yaratabile-
ceği zararlar daha da gün yüzüne çıkıyor. 
Anketin sonuçlarına göre 2017 yılında %82 
olan şifresiz USB belleklerin kullanımı, yaşa-
nan ihlaller ve güvenlik tehditlerinden dolayı 
%58’e kadar düşmüş durumda. 

“USB BELLEK POLİTİKASI BELİRLENMELİ”

Şirketlerin USB bellek politikalarını belirle-
mek için izleyebilecekleri 3 farklı yöntemin 
olduğunu dile getiren Alev Akkoyunlu, 
USB belleklerin kullanımının yasaklanması, 
kısıtlanması ya da tüm çalışanlara kullanımı 
için izin verilmesinin şirketler tarafından 
belirlenebileceğini ifade ediyor. Her poli-
tikanın kendi içerisinde olumlu ve olum-
suz yanlarının olduğuna da dikkat çeken 
Akkoyunlu’ya göre dikkat edilmesi gereken 
ana nokta, USB belleklerin şifreli ya da 
şifresiz kullanımı. USB belleklerin şifresiz 
kullanımına devam edilmesi halinde alınan 
önlemlerin pek bir etkisi olmuyor. Şirket-
lerin belirleyecekleri güvenlik politikalarının 
verimliliğini artırmaları için bu noktaya 
dikkat etmesi gerekiyor. Hediye edilen 
USB cihazların kullanılmadan önce mutlaka 
taranması gerektiğini belirten Akkoyunlu, 
siber saldırganların son dönemlerde USB 
promosyonları ile zararlı yazılım sızıntıları 
gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor.

ÇOĞU ŞİRKET, ÇALIŞANLARI İÇİN KAPSAMLI VERİ GÜVENLİĞİ PROTOKOLLERİ 
OLUŞTURMAYI İHMAL EDİYOR. ŞİRKETLERDE YAŞANABİLECEK VERİ 
İHLALLERİNDE ÖNEMLİ BİR ROLÜ İSE USB BELLEK KULLANIMI OLUŞTURUYOR. 

ŞİRKET İÇİNDE USB BELLEK
KULLANIMINA DİKKAT!
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S iber güvenliğin karmaşıklığı ve siber 
korsanların gizliliği, siber güvenlikte 

efsanelere, söylentilere veya yanlış algılara 
da yol açıyor. Efsanelere inanmak zararsız 
görülse de kişi ya da şirketlerin sahip oldu-
ğu bu çok yanlış bilgiler yerini, çalınan bir 
kredi kartına veya önemli şirket verilerinin 
çalınmasına bırakıyor. Şirketlerin ve son 
kullanıcıların siber güvenlik konusunda bazı 
yaygın efsanelere inandığını belirten Bitde-
fender Türkiye Operasyon Direktörü Alev 
Akkoyunlu, siber güvenliği tehdit eden 
11 efsaneyi ve onlarla başa çıkmak için 
gerekli çözümleri sıralıyor.

1. BU BENİM BAŞIMA GELMEZ

Kullanıcılar ve şirketler çoğu zaman rakamlara 
aldanarak kendilerini güvende hissederler. 
Virüslerin, kötü amaçlı yazılımların ve diğer 
tehditlerin karmaşıklığının ve sayısının giderek 
arttığı unutulmamalı. Bu, korunmasız bir cihazın 
tehlikeye girme olasılığını her zaman artırıyor.

2. GÜÇLÜ BİR ŞİFREM VAR, GÜVENDEYİM

Güçlü bir şifre kullanmak her zaman yarar 
sağlar. Ancak kullanıcılar sadece buna 
güvenmemelidir. Güçlü şifreler de sızdırılabilir. 
Düzenli olarak şifreleri değiştirmenin yanı sıra 
iki faktörlü kimlik doğrulama gibi seçenekler 
güvenliği artırmak için önerilen yollardır.

3. GÜVENLİ YERLERDE GEZDİĞİM İÇİN 
VİRÜS KAPMIYORUM 

İnterneti dikkatlice tarayarak güvende 
kalmaya çalışmak övgüye değer. Ancak 
yalnızca riski azaltıyor, ortadan kaldırmıyor. 
Güvenli bilinen web siteleri bile kötü amaçlı 
yazılımdan etkilenen üçüncü taraf reklamları 
göstererek mağduriyet yaratabiliyor. 

4. GÜVENLİK MALİYETİ ÇOK FAZLA 

Güvenlik çözümlerinin çok pahalı olduğunu 
düşünen bireyler ve küçük şirketler, güvenlik 
maliyetlerini çok fazla görürler. Ancak değerli 
verileri kaybetmek, virüsten koruma yazılımı 
veya özel bir kurumsal güvenlik çözümü 
kullanmaktan çok daha maliyetli olabilir.

5. VERİLERİM O KADAR ÖNEMLİ DEĞİL

Bilgisayar korsanları için değerli hiçbir şeyiniz 
olmadığını düşünmek yanlış. Özellikle ban-
kacılık gibi hizmetlerin çoğunda aynı kimlik 
bilgileri için aynı bilgiler kullanıldığı düşünü-
lürse,  bir e-postanın kullanıcı adı ve şifresi, 
zararlı şekillerde kullanılabilir. 

6. BİR ANTİVİRÜS KORUMAM VAR 

Bir zamanlar basit bir antivirüs çözümü, bir uç 
noktayı güvence altına almak için fazlasıyla 
yeterli oluyordu fakat o zamanlar geride kaldı. 
Günümüzde saldırı tekniklerinin karmaşıklığı 
ve çokluğu, yalnızca tek bir yazılıma dayan-
mayan proaktif bir yaklaşım gerektiriyor.

7. BİLGİSAYARIMA VİRÜS BULAŞSA BİLİRDİM 

Güvenli olmayan bilgisayarlar genellikle ilk 
bakışta belirtiler göstermez. Çoğu durumda 
bir bilgisayar veya cihaz saldırıya uğradığında 
görsel olarak hiçbir şey olmaz.  Kullanıcılar, 
birilerinin e-postalarına ya da banka hesap-
larına girdiğini her zaman fark edemeyebilir. 
Sadece fidye yazılımı gibi gerçekten yıkıcı 
saldırılar hemen görülebilir.

8. AĞ VE BİLGİSAYARLAR YETERİNCE 
GÜVENLİ

Birçok tehdit dış dünyadan, bir sisteme 
girmeye çalışan insanlardan geliyor ancak 
güvenlik sorunları, ağ içerisinde güncelle-
mesi olmayan IoT cihazları gibi olağandışı 
yerlerden de kaynaklanabilir.

9. KİMLİK AVINI 1 KM ÖTEDEN ANLAYABİLİRİM

Kimlik avı genellikle, bilinen bir kamu veya 
özel hizmetin bir kopyasını içerir. Ancak 
bir e-postada veya web sitesinde bir yere 
gizlenebilir. Kullanıcılar her zaman açtıkları 
bağlantılara karşı dikkatli olmalı.

10. SALDIRIYA UĞRAMAM

Günümüz dünyasında, bir işletim sistemine 
benzeyen herhangi bir şey olası bir hedef 
sunar. Sadece birinin bilgisayarı olmadığı için, 
diğer cihazların tehlikede olmadığı söylene-
mez. Hackerler, telefonların, yönlendiricilerin 
ve hatta akıllı TV’lerin peşinden gidebilirler. 
Güvenlik, ne olursa olsun, tüm uç noktaları 
korumakla ilgilidir.

11. ÇOCUĞUM SADECE VİDEO İZLİYOR, 
BUNUN BİR ZARARI YOK 

Çocuklar, dijital dünyada yetişkinlerden 
daha çok zaman geçiriyor ve sadece 
video izlemelerinin zararsız olduğu düşü-
nülüyor. Ancak birçok oyun, uygulama ve 
sosyal mecrayı kullanabilen çocuklar, her 
türlü hedefe açık durumlar. Bu nedenle 
telefon, tablet ya da bilgisayar kullanarak 
internete erişebilen çocukların, olası teh-
ditlere karşı ebeveynleri tarafından bilinç-
lendirilmesi gerekiyor.
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SİBER GÜVENLİĞİ TEHDİT EDENLER HER NE 
KADAR HACKERLER OLSA DA DOĞRU SANILAN 

BİRÇOK SİBER GÜVENLİK EFSANESİ, ONLARIN 
EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR. 

YANLIŞ BİLİNEN 
11 SİBER GÜVENLİK 

EFSANESİ
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C ep telefonu artık insanların olmazsa olmazı. Uykuda 
geçirilen 7-8 saatin dışında, 7’den 70’e herkesin gözü 

her an cep telefonunda. Deloitte’nin Global Mobil Kullanıcı 
Araştırmasına göre, Türkiye’deki mobil kullanıcılar günde 
ortalama 78 kez, yani her 13 dakikada bir cep telefonu ekra-
nına bakmaktan kendini alamıyor. 
Akıllı telefon kullanıcılarının %22’si, yani her beş kişiden biri 
hastalık derecesinde bağımlı. Her on kişiden sekizi uyandıktan 
sonra 15 dakika içinde mutlaka cep telefonuna bakıyor. Her on 
kişiden yedisi de yatmadan önceki 15 dakikada mutlaka telefo-
nunu kontrol ediyor. 
Avantajix.com’un, Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), Delo-
itte Digital ve TÜSİAD’ın araştırmalarından derlediği bilgilere göre, 
Türkiye’de 56 milyon kişi aktif bir şekilde akıllı telefon kullanıyor.

GÜNÜN 7 SAATİ İNTERNETTEYİZ

Günün yaklaşık 7 saatini internette geçiren Türkler, sosyal ve 
ekonomik aktivitelerinin çok büyük kısmını cep telefonu üzerin-
den gerçekleştiriyor.
Öyle ki birçok aktivitede liderliği ele geçiren cep telefonu; dizi, 
film, canlı TV izlemede, televizyonla bile yarışır hale geldi.
Araştırmalara göre, Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcıları, cihaz-
larını en fazla sosyal medyayı kontrol etmek için kullanıyor. Sos-
yal medya takibinde %72’lik orana sahip cep telefonunu, %14 ile 
dizüstü, %7 ile de masaüstü bilgisayar takip ediyor.
Arama motorlarında cep telefonunu kullananların oranı %60 
olarak hesaplanırken, cep telefonunu %23 ile yine dizüstü, %10 
ile de masaüstü bilgisayarlar takip ediyor.
Siyasi, ekonomi, magazin, spor… Hangi kategoride olursa olsun 

haberlerin takibi de %51’lik oranla en fazla cep telefonu üzerin-
den yapılıyor. Haber takibinde cep telefonunun ardından %23 ile 
dizüstü, %11 ile de masaüstü bilgisayarlar kullanılıyor.

ALIŞVERİŞLER DE CEP TELEFONUNDAN

Alışveriş sitelerine göz atmada cep telefonu %46, dizüstü bilgisa-
yar %33, masaüstü bilgisayar ise %12’lik paya sahip. Online satın 
almada ise cep telefonu %38’lik oranla yine ilk sırada yer alıyor. 

Dizüstü bilgisayardan ürün ya da hizmet satın alanların oranı %36 
olurken, masaüstü bilgisayarın oranı ise %13 seviyesinde bulunuyor.

TELEVİZYON İLE YARIŞIYOR

Film, dizi izleme oranlarında cep telefonu dizüstüne geçilse de 
televizyonun üzerinde bir paya sahip olması dikkat çekiyor. 

Dizi ve filmleri dizüstü bilgisayarından izleyenler %35’lik bir 
orana sahipken, cep telefonu %20’lik oranıyla, %17’lik paya sahip 
televizyonun önünde yer alıyor.

MOBİL ALIŞVERİŞTE DEVLERİ GERİDE BIRAKTIK

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmaların, 
cep telefonunun Türk insanının günlük yaşamının vazgeçilmez 
bir parçası haline geldiğini gösterdiğini belirterek, “Cep telefonu 
bağımlılığı, e-ticarette mobilin payını her geçen gün artırıyor. 
TÜBİSAD raporuna göre mobil alışveriş yapanların oranların-
da Çin ve Hindistan’ın ardından dünyada üçüncü sıradayız. 
Türkiye’de online alışveriş yapanların yarısı, alışveriş işlemleri için 
cep telefonunu da kullanırken, bu oran yüzde olarak İngiltere’de 
45, ABD’de 44, Japonya’da 34, Almanya’da da 29.” 
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TÜRKİYE’DEKİ MOBİL KULLANICILAR GÜNDE ORTALAMA 
78 KEZ, YANİ HER 13 DAKİKADA BİR CEP TELEFONU 
EKRANINA BAKMAKTAN KENDİNİ ALAMIYOR. 

HER 5 KİŞİDEN BİRİ 
CEP TELEFONU BAĞIMLISI
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H er geçen gün daha 
fazla oynanan ve yay-

gınlaşan mobil oyunlar için, 
iki dev firmanın, AdColony 
ve Nielsen Sports’un uzman 
bakış açısıyla gerçekleştirdik-
leri “Mobil Oyun Araştırması” 
Türkiye’deki mobil oyun oynama 
alışkanlıklarına ilişkin verileri çarpıcı bir 
biçimde gözler önüne serdi. 
Buna göre; 2017 yılında mobil oyuncu-
ların %79’u haftada bir kere veya daha 
fazla oyun oynarken, 2019’da bu oran 
%94’e çıkmış durumda. Telefonlarında 
1 ile 3 oyun bulunduranların oranı ise bu 
süreçte %53’ten %66’ya yükselmiş.

KULLANICILARIN %74’Ü REKLAM 
İZLEMEYE GÖNÜLLÜ

Oyun deneyimi esnasında ekstra can 
kazanmak ve hız kesmeden oyuna 
devam edebilmek için kullanıcıların karşı-
larına çıkan reklamı izlemeleri gerekiyor. 

görüşmeci olarak seçildiği araştırmada, 
%94’ü her hafta, her iki oyuncudan biri 
“her gün” oynadığını belirtiyor.
Günümüzün büyük bir çoğunluğunda 
bize eşlik eden mobil oyunları kullanı-
cıların %45’i toplu taşımada yolculuk 
ederken, %22’si bir kafede arkadaşını 
beklerken, hatta %27’si ofiste işlere 
biraz ara verip kafa dağıtmak ve yeni-
den odaklanmak için tercih ediyorlar. 
Kullanıcılar mobil oyunların sağladı-
ğı küçük heyecanlar ve yaşattıkları 
başarı hazları, beraberinde mutluluk ve 
rahatlama getirdiğini belirtiyor 

ADCOLONY EMEA & LATAM GENEL 
Müdürü Volkan Biçer de araştırmanın 
sonuçlarının kendilerini de şaşırttığını 
belirterek, “Klasikleşmiş algının dışında 
gençlerden, annelere, iş adamlarından 
üniversite öğrencilerine her yaştan ve 
kitleden kullanıcıyı dünyasına çeken 
mobil oyunlar, markalara kullanıcılara 
ulaşabilecekleri farklı bir alan daha 
tanımış oluyor.
Araştırma sonuçları benimsediğimiz 
reklam modelimizi doğrular nitelikte. 
Kullanıcılar artık onlara hiçbir aksi şans 
tanınmadan dayatılan reklamlar yeri-
ne kontrolün onlara verildiği kullanıcı 
dostu reklam modellerini tercih etme-
ye başladılar. Kullanıcıların reklam gör-
mekten sıkıldığı bu dünyada dijitalde 
bir dönüşüm sürecinde olan reklamlar 
kullanıcılarının karşılarına farklı şekil-
lerde ve boyutlarda çıkacaklar. Gönüllü 
reklam izleme verileri de bunları doğ-
rular nitelikte.” ifadelerini kullanıyor.

Ancak sanılanın aksine kullanıcılar bu 
reklamları %74 gibi çok yüksek bir 

oranla kendi istekleri ile izliyorlar. 

Bunun yanı sıra, diğer bir 
şaşırtan bilgi ise 2017 yılında 

kullanıcıların sadece %22’si 
mobil reklamların ilgilerini 
çektiğini belirtirken, 2019 
yılında bu rakamın %64’e 
yükselmesi. 

Kullanıcıların ilgisini 
çeken bu reklamlar aynı 
zamanda kullanıcıları 
çeşitli aksiyonlar almaya

da teşvik ediyor. Katılım-
cıların %57’si merak edip 

reklama tıklarken %34’ü rek-
lamda gördükleri ürün ile ilgili 

internette araştırma yapıyor. %8’i 
ise ilgili ürün/hizmeti internetten ya 
da mağazadan satın alırken, %12’si 

arkadaşına bahsediyor. 

OYUN İÇİN ZAMAN MEKÂN 
FARKETMİYOR 

Mobil oyunlar 24 saatimiz içerisinde 
kendine bir yer bulmayı başarıyor. Mobil 
oyuncuların gündelik hayattan sıyrılmak 
ve keyif almak için kendilerine ayırdıkları 
bu oyun zamanı, 2017’de oyuncuların 
%44’ü için, 2019’da ise oyuncuların % 
61’i için 0-30 dakikalık bir dinlenme 
molası olarak karşımıza çıkıyor.

Mobil cihazlarımızda böylesine yer edi-
nen oyunları oynamak, artık yaşamımı-
zın vazgeçilmez bir parçası durumunda. 
Son 3 ay içerisinde mobil oynayanların 

MOBİL 
OYUNCU 
SAYISINDA 
HIZLI ARTIŞ! 
TÜRKİYE’DE HER 5 KİŞİDEN 2’SİNİN 
ZİHNİNİ TAZELEMEK İÇİN BAŞVURDUĞU 
DOSTU, AVUÇLARININ İÇİNDEKİ MOBİL 
OYUNLAR, GÜN GEÇTİKÇE BİLİNİRLİĞİNİ 
ARTIRIRKEN, YENİ KULLANICILARLA 
ÜNÜNE ÜN KATIYORLAR. 
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B u yılın Eylül ayında Türkiye 2. el online oto-
mobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 

138 bin 707 adet satış gerçekleşti. Bu ayda ikinci 
el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv 
markası 19 bin 332 adetle Volkswagen oldu.

INDICATA’nın hazırladığı “Türkiye Otomotiv Sektörü 
İkinci El Online Pazar Trend Eylül 2019” verilerine göre, 
Eylül’de ilana çıkan araçların %85’i satılırken, bu ayda 

geçen senenin aynı dönemine göre satışlar %6 azaldı. 
Geçen aya göre Eylül ayında ilana çıkan araç adedi %1 
artarken, ilanı çıkan ve satılan araç oranında da %5 
azalma gerçekleşti. Eylül ayında fiyatlarda segment-
ten bağımsız ortalama %2,7 artış olduğu tespit edildi.

İşte Türkiye’de Eylül ayında ikinci el online otomobil 
ve hafif ticari araç pazarında en çok satılan ilk 8 
marka ve model: 
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İKİNCİ ELDE 
TÜKETİCİLERİN TERCİHİ 
VOLKSWAGEN OLDU
TÜRKİYE İKİNCİ EL ONLINE BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDA BU YILIN 
EYLÜL AYINDA 138 BİN 707 ARAÇ SATIŞI GERÇEKLEŞİRKEN, EN ÇOK TERCİH EDİLEN 
OTOMOTİV MARKASI 19 BİN 332 ADET İLE VOLKSWAGEN OLDU.

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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2019 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre gerileme yaşasa da Fiat bu dönemde 
yaptığı satışlarla piyasaya meydan okumayı başardı.  Marka 
yılın 9. ayında 13 bin 582 adetlik ikinci el satışı ile de birçok 
rakibini geride bıraktı. Bu ayda markanın en çok satılan modeli 
2 bin 17 adet ile Linea oldu.

Koç Holding ve Ford Motor Company’nin işbirliğinden oluşan 
güçlü sinerji ile Türkiye pazarının yıllardır en iddialı markaların-
dan biri olan Ford, 13 bin 977 adetlik satışı ile Eylül ayında ikinci 
el online pazarda en çok tercih edilen 3. marka olmayı başardı. 
Markanın söz konusu ayda en çok satılan modeli ise 3 bin 942 
adetle Focus oldu. 

Bu yılın Eylül ayından ikinci el online pazarda en çok tercih 
edilen otomotiv markası, 19 bin 332 adet satışla ülkemizde 
yatırım yapacağı iddiaları ile son dönemde en çok konuşulan 
markalardan biri olan Volkswagen oldu. Volkswagen’in bu 
dönemde en çok tercih edilen modeli ise 4 bin 788 adetlik 
satış performansı ile Passat modeli oldu.  

FORD 
İKİNCİ ELDE 

3. SIRADA

ZİRVEDE
 VOLKSWAGEN

 VAR 

FIAT LINEA 
İLE GAZA

 BASTI
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Yıllardır ülkemizde en çok satılan markalardan biri olan Renault 
18 bin 226 adetle Eylül ayında ikinci elde en çok tercih edilen 
ikinci marka oldu. Markanın bu periyotta en çok satılan modeli 
ise 4 bin 176 adetle Clio oldu. 1.5 dci motor seçeneği ile kulla-
nıcılarına yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunan 
Renault’un, gelecek yıllarda da Türkiye pazarının başat oyun-
cularından biri olması öngörülüyor. 

RENAULT, 
CLIO İLE

 İKİNCİ 
SIRADA 
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2017 yaz ortalarında Fransız PSA Grubu bünyesine giren 
Opel, yeniden yapılanma sürecinin ardından faaliyetle-
rine hız vermiş durumda. 2019 yılının Eylül ayında 8 bin 
205 adetlik satışı ile ikinci el online pazarda en çok tercih 
edilen 5. marka olan Opel eski günlerine de göz kırpıyor. 
Markanın Eylül ayında en çok satılan modeli ise 3 bin 738 
adet ile yine Astra oldu. 

Sportif tasarımı, güçlü ve kaliteli duruşu ile özellikle genç tüke-
ticilerin yoğun rağbet gösterdiği BMW ikinci el performansı 
ile dikkat çekiyor. Eylül ayı ikinci el online pazarında 7 bin 251 
adetlik satış performansı gösteren markanın en çok satılan 
modeli ise 2 bin 716 adetle 3 serisi araçları oldu. 

ASTRA
 SATIŞLARI 

OPEL’İ İLK 
5’E SOKTU

7 BİNDEN
 FAZLA 2. EL

 BMW SATILDI

Lüks, kalite ve güvenilirlik denilince ülkemizde uzun yıllardır 
akla ilk gelen markalardan biri olan Mercedes-Benz, kullanı-
cılarının yüzünü ikinci eldeki satış performansı ile de güldür-
meyi başarmış durumda. Bu yılın Eylül ayında ikinci el online 
pazarda 7 bin 527 adetlik bir satış performansı sergileyen 
Mercedes-Benz’in söz konusu ayda en çok satılan model-
leri ise C sınıfı araçları oldu.

MERCEDES -
BENZ İKİNCİ 

ELDE DE 
ÇOK İDDİALI

Türkiye’de 2002 yılından bugüne kadar 1.5 milyondan fazla 
araç ihracatı gerçekleştiren Hyundai Assan, ülkemizdeki pazar 
payını da artırmaya devam ediyor. Eylül ayında ülkemizin ikinci 
el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında 6 bin 8 adet 
Hyundai markalı araç satılırken, markanın satışlarında itici güç 
olan modeli ise 2 bin 245 adet ile Accent oldu. 

HYUNDAI
 ACCENT 

İLE ZİRVEYE
 TUTUNDU
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PTT AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ KENAN BOZGEYİK: “ÇALIŞMALARIMIZI 
SADECE TİCARİ KAYGILARLA DEĞİL, TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ÜSTLENDİĞİMİZ 

SORUMLULUKLARI BAŞARIYLA YERİNE GETİRME ANLAYIŞIYLA YAPIYORUZ.”
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B u yıl dördüncüsü düzenlenen ve 
Posta sektörünün şekillenmesin-

de önemli bir platform olan UPU Dünya 
CEO Forumu 1 Ekim 2019 tarihinde 
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 
gerçekleşti. Posta sektörünün gelişimi 
için CEO’lar düzeyinde çok değerli çalış-

maların yapıldığı, sektörün karar vericile-
rinin katılım sağladığı platformda konuşan 
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik, “Çalışmalarımızı 
sadece ticari kaygılarla değil, toplumsal 
ihtiyaçlar doğrultusunda üstlendiğimiz 
sorumlulukları başarıyla yerine getirme 

anlayışıyla yapıyoruz.” dedi.
Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey 
Başkanlığı görevini de yürüten Bozgeyik, 
UPU Dünya CEO Forumu’nda yaptığı konu-
şmada, 4’üncüsü düzenlenen forumun 
sektördeki önemli bir boşluğu doldurduğu-
nu söyledi. Oldukça yoğun bir dönemde 

herkes için büyük önem arz eden UPU’nun 
olağanüstü kongresini tamamladıklarını 
hatırlatan Bozgeyik, birlik için son derece 
kritik bir dönemde üye ülkelerin yoğun 
müzakere sürecinden sonra ortak bir nok-
tada buluşma iradesi göstermesinin önemli 
olduğunu dile getirdi.
CEO Forumu’nun, sektörün üst düzey 
karar vericilerini bir araya getirerek önemli 
bir platform sağladığını kaydeden Boz-
geyik, “Sağlanan konsensüsden sonra 
artık odaklanılması gereken asıl meselele-
re yönelmeliyiz. Bu nedenle bu foruma 
büyük önem veriyorum ve devamlılığını 
sağlamamızın sektör için çok faydalı ola-
cağına inanıyorum.” diye konuştu.
“Postadaki Dijital Bölünme: Yeniden 
Tanımlanmış Bir Misyon” temasıyla 

geçen yıl İstanbul'da gerçekleşen üçüncü 
forumu hatırlatan Bozgeyik, “Bu yılki 
‘Değişim Çağında Yeni İşletme Modelleri’ 
teması, geçen yılki temayı tamamlayan 
bir bütünlük arz ediyor.” dedi. Bu ana 
tema altında blockchain girişimleri, yaşla-
nan popülasyona ve gençlere yönelik 
posta hizmetleriyle ilgili çok faydalı 
paneller yapıldığına değinen Bozgeyik, 
söz konusu panellerdeki tartışmaların 
tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılmasını 
sağladığını belirtti.
Şirketlerin özelinde farklı tecrübe ve 
kazanımları bulunduğunu, küresel 
düzeyde ortak gelişim sağlayabilmek 
adına birbirini besleyen bir sistem 
çerçevesinde tecrübeleri paylaşabil-
menin önem taşıdığını ifade eden Boz-

geyik “Global düzeyde sağlayacağımız 
iş birliği, ortak gelişim için en önemli 
anahtar.” diye konuştu.

“SEKTÖRÜ BİZLER ŞEKİLLENDİRECEĞİZ”

2016’dan beri UPU’nun İdari Konsey 
Başkanlığını yürüten Bozgeyik, “Başkan-
lık sürecimde çok daha net gözlemle-
diğim için şunu söyleyebilirim ki uzmanlar 
düzeyinde yapılan çalışmaların başarıyla 
hayata geçebilmesi için karar vericilerin 
de bu süreçlerin içinde olması, bir araya 
gelmesi çok önemli. Sektörü şekillendi-
recek olan bizleriz. Dünya CEO Forumu 
da bunun için eşsiz bir platform sağlıyor. 
2016’dan beri gerçekleştirilen bu organi-
zasyonun devamlılığı hepimiz için faydalı 
olacak.” ifadelerini kullandı. 
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4’ÜNCÜ UPU DÜNYA 
CEO FORUMU GERÇEKLEŞTİ

PTT AŞ TECRÜBELERİNİ DÜNYAYA ANLATTI

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek müş-
terilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimiyle dünya 
posta sektöründe söz sahibi bir konumda yer alıyor. Bu kapsamda PTT AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve beraberindeki heyet, dünyanın en 
büyük posta ve kargo fuarı olan Post Expo 2019’a katıldı. Posta operatörleri, kuryeler, 
e-ticaret şirketleri, sınır ötesi nakliyatçılar ve dağıtım şirketlerinin mevcut sorunlarını 
tartışmak ve küresel ölçekte iş ilişkileri kurmak amacıyla her yıl 100’den fazla ülkeden 4 
binden fazla ziyaretçinin yer aldığı fuarda, PTT sektör temsilcilerine çalışmalarını anlattı.
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H uawei, 2019 yılının üçüncü çeyre-
ğine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Bu 

yılın ilk üç çeyreğinde, Huawei, yıllık bazda 
yüzde 24,4 artışla 610,8 milyar CNY gelir 
elde etti. Bu dönemde şirketin net kar 
marjı yüzde 8,7 oldu. IT altyapısına ve 
akıllı cihazlara odaklanmayı sürdürerek 
operasyonlarının verimliliğini ve kalitesini 
artırmaya devam etti. Operasyonel ve 
organizasyonel istikrarını arttıran Huawei, 
performansını 2019 yılının ilk üç çeyre-
ğinde sağlamlaştırdı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu istik-
rarlı şekilde büyümeye devam etti. 
Huawei’nin 2019’un ilk üç çeyreğindeki 
akıllı telefon sevkiyatları, yıllık yüzde 26 
artışla 185 milyon adedi aştı. Şirket ayrıca 
PC’ler, tabletler, giyilebilir ürünler ve akıllı 
ses ürünleri gibi diğer yeni işletmelerde 
de hızlı bir büyüme kaydetti.
Huawei Mobil Hizmetler ekosistemi 170’ten 
fazla ülke ve bölgeyi de kapsayacak şekilde 
gelişti. HMS’i şu anda dünya çapında 1,07 
milyon kayıtlı geliştirici kullanıyor.

Yazılım ve donanımda yeniliklere sahip olan, 
aynı zamanda sektör ve tüketicilerden 
beğeni toplayan Vision akıllı ekran, 3. çey-
rekte piyasaya sürüldü. Tüketicilere odakla-
nan ve tüm büyük kullanıcı senaryolarında 
daha kesintisiz bir akıllı deneyim sunan daha 
sağlam bir ekosistem şekillenmeye başladı.
Taşıyıcı sektöründe, dünya çapında 5G 
ağlarının ticari konuşlandırması hızlandı. 
Huawei, 5G Super Uplink, akıllı ve basit-
leştirilmiş nakliye ağları gibi lider, yenilikçi 
çözümler üretmeye devam etti. Şirket 
ayrıca, taşıyıcıların inovasyonunu ve 
büyümesini sağlamak için 5G determi-
nistik ağ oluşturma üzerine bir endüst-
ri inovasyon tabanı oluşturmak için 
endüstri ortaklarıyla birlikte çalıştı.
Bugüne kadar, Huawei 5G için 60’tan 
fazla ticari sözleşme imzaladı ve lider 
global taşıyıcılarla 400.000’den fazla 
5G Massive MIMO aktif anten ünitesini 
(AAU) dünya pazarlarına sevk etti.
Kurumsal sektörler için Huawei, Horizon 
Digital Platformunu başlattı. Bu yakınsak, 
açık ve verimli platform, Huawei’nin kap-
samlı teknolojik deneyimine dayanıyor. 
Huawei dijital dünya için temel oluşturmak 
ve trilyonlarca ABD dolarına değer bir dijital 
dönüşüm endüstrisi yaratmak için müşteri 
ve ortaklarıyla birlikte çalışmayı hedefliyor. 
Bu platform aynı zamanda hükümet, kamu 
hizmetleri, finans, ulaşım ve elektrik gibi 
çeşitli sektörlere dijital dönüşümlerini hız-
landırmaları için yardımcı olacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ORTAĞI

2019 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda, 
700’den fazla şehir, 228 Fortune Global 
500 şirketi ve 58 Fortune Global 100 şirketi, 
Huawei’yi dijital dönüşüm ortağı olarak seçti.
Huawei’nin bulut hizmetinin gelişimi 
hızlanıyor. Üçüncü çeyrekte Huawei 
bilgisayar stratejisini açıkladı ve dünya-
nın en hızlı AI eğitim kümesi olan Atlas 
900’ü piyasaya sürdü. Şirketin piyasaya 
sürdüğü diğer yenilikçi ürünler arasında 
Huawei Cloud Ascend AI küme hiz-
metleri, Kunpeng ve Ascend işlemcileri 
tarafından desteklenen 112 yeni hizmet 
ve Endüstriyel Akıllı İkizler yer alıyor. Bu 
ürünler hükümet, internet servis sağ-
layıcısı (ISS), otomotiv, finans ve diğer 
birçok sektörde büyük atılımlar gerçek-
leştirdi. Üç milyon işletme kullanıcısı ve 
geliştiricisi, ürün ve çözümler geliştirmek 
için Huawei Cloud’u kullandı.

HUAWEI’NİN 2019’UN İLK ÜÇ ÇEYREĞİNDEKİ AKILLI TELEFON 
SEVKİYATLARI, YILLIK YÜZDE 26 ARTIŞLA 185 MİLYON ADEDİ 
AŞTI. ŞİRKET AYRICA PC’LER, TABLETLER, GİYİLEBİLİR 
ÜRÜNLER VE AKILLI SES ÜRÜNLERİ GİBİ DİĞER YENİ 
İŞLETMELERDE DE HIZLI BİR BÜYÜME KAYDETTİ.

Huawei 5G için 60’tan fazla ticari sözleşme 
imzaladı ve lider global taşıyıcılarla 400.000’den 

fazla 5G Massive MIMO aktif anten ünitesini 
(AAU) dünya pazarlarına sevk etti.

HUAWEI, 
2019 YILI 
3. ÇEYREK 
SONUÇLARINI 
AÇIKLADI
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T ürkiye’nin dijitalleşmesine liderlik 
etme vizyonuyla faaliyet gösteren 

Vodafone, evde keyifli ve kaliteli inter-
net deneyimi yaşamak isteyen aileler 
için yenilikçi hizmetler sunmaya devam 
ediyor. Vodafone, okulların açılmasıyla 
birlikte Vodafone Evde İnternet alan 
müşterilerine özel yeni bir kampanya 
düzenledi. Buna göre, Vodafone Evde 
İnternet alan müşteriler, seçtikleri paket 
ne olursa olsun, internet taahhütlerinin 
ilk 6 ayı boyunca, Evde İnternet port-
föyündeki, altyapılarının desteklediği 
maksimum hızı ek ücret ödemeden 
deneyimleyebilecek. Aralık sonuna kadar 
geçerli olacak kampanya kapsamında, 
Vodafone müşterilerine 500 Mbps’ye 
varan hızlarda ev interneti sunulacak. 
Vodafone ayrıca, tüm Vodafone Evde 
müşterilerine 24 ay ücretsiz Vodafone 
TV hediye edecek.

“EV İNTERNETİNDE FARKLILAŞMAYA 
DEVAM EDİYORUZ”

Bireylerin ve hanelerin dijitalleşmesine 
önem verdiklerini belirten Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone 
olarak, müşterilerimizin ev interne-
ti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı 
teklifler geliştirmeye ve deneyimde 
farklılaşmaya devam ediyoruz. Bu 
doğrultuda, Vodafone Evde İnternet 
müşterilerimiz için başlattığımız ‘Mem-
nuniyet’ dönemi tüm hızıyla sürüyor. 
Yeni kampanyamızla, Vodafone Evde 
İnternet alan müşterilerimize, seçtikleri 
paket ne olursa olsun, ilk 6 ay boyunca, 
Evde İnternet portföyündeki, altyapı-
larının desteklediği maksimum hızı ek 

ücret ödemeden deneyimleme imkânı 
sunuyoruz. Örneğin, 24 Mbps hızında 
ev interneti paketi alan ve altyapısı 100 
Mbps hızı destekleyen bir müşterimize, 
ilk 6 ay, 24 Mbps fiyatına 100 Mbps hız 
sunuyoruz. Böylece müşterilerimiz, 
aileleriyle birlikte internet keyfini en 
hızlı seviyede yaşama imkânı buluyor. 
Ayrıca, tüm Vodafone Evde müşterileri-
mize 24 ay ücretsiz Vodafone TV hedi-
ye ediyoruz. Vodafone olarak, müşte-
rilerimizi geleceğin heyecan verici dün-
yasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve 
hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE VODAFONE 
İMZASI

Vodafone Evde İnternet hizmetinden 
faydalanmak isteyen aileler, sipariş 
doğrulamasından itibaren 2 günde 
kurulum, hızlı arıza çözümü ve hep hızlı 
internet hizmetlerinin yanında birçok 
avantaja da sahip oluyor. Diğer yan-
dan, kurulum bekleyen Vodafone’lular, 
“kurulumcu takibi” sayesinde, SMS 
yoluyla kurulum ekiplerinin konum ve 
durumu hakkında bilgi alabiliyor. Kaliteli 
bir internet bağlantısı için müşterileri 
daha farkına varmadan önden incele-
me yapıp çözüm geliştiren Vodafone 
ayrıca, müşterilerinin evin her yerinde 
en iyi internet bağlantısı performan-
sını deneyimleyebilmeleri için “Wi-Fi 
genişletici” özelliğini de sunuyor. 
Vodafone’un yeni ev interneti kampan-
yasından faydalanmak isteyen müşte-
rilerin, Vodafone mağazalarını ziyaret 
etmeleri, www.vodafone.com.tr’ye 
girmeleri ya da 0850 542 9 542 no’lu 
telefonu aramaları yeterli oluyor.

VODAFONE EVDE İNTERNET ALAN MÜŞTERİLER, 
SEÇTİKLERİ PAKET NE OLURSA OLSUN, İLK 6 AY 
BOYUNCA, EVDE İNTERNET PORTFÖYÜNDEKİ, 
ALTYAPILARININ DESTEKLEDİĞİ MAKSİMUM HIZI EK 
ÜCRET ÖDEMEDEN DENEYİMLEYEBİLECEK. 

VODAFONE’LULAR 
EV İNTERNETİ KEYFİNİ 
EN YÜKSEK HIZDA 
YAŞAYACAK

Vodafone Türkiye 
İcra Kurulu Başkan 

Yardımcısı Engin Aksoy: 
“Vodafone olarak, 

müşterilerimizin ev 
interneti ihtiyaçlarına 

yönelik uygun fiyatlı 
teklifler geliştirmeye 

ve deneyimde 
farklılaşmaya devam 

ediyoruz.”
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İ çişleri Bakanlığı’nın himayesinde 44 ilde 
hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri’ne 

yeni nesil özellikler katan 112 Acil Çağrı Mer-
kezleri projesinin, İstanbul’dan sonra Doğu 
Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki 
25 ilde daha altyapı, donanım ve kurulum 
yüklenicisi Turkcell oldu. Böylece 25 ilde 
112 Acil Çağrı Merkezlerinin erişim, iletişim, 
donanım ve yazılım altyapısı Turkcell tarafın-
dan sağlanacak. İçişleri Bakanlığı mühen-
dislerince geliştirilen yerli yazılım ile 44 ilde 
hizmet veren 112 Yeni Nesil Acil Çağrı Mer-
kezleri İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça 
olmak üzere dört yabancı dilde de hizmet 
veriyor. Ayrıca ‘Engelsiz 112’ ile işitme kaybı 
olan vatandaşlar görüntülü görüşme imkanı 
ile acil çağrı hizmeti alabiliyor. Bununla bir-
likte otomobillere entegre çalışan acil çağrı 

sistemi ‘eCall’ın (acil çağrı) altyapısı ile kaza 
anında 112’ye doğrudan çağrı iletilebiliyor.
Yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin 
25 ilde kurulumunun Turkcell tarafından 
yapılacak olmasıyla ilgili açıklamasın-
da İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürü Ali Çelik şunları kaydetti: “Ülke-
mizde acil yardım, talep ve ihbarları, 110 
Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis 
İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 
177 Orman Yangın İhbar, 158 Sahil Güvenlik 
gibi çeşitli kurumlara ait acil çağrı hatları 
kullanılarak yapılıyordu. Bu durum hem 
vatandaşlarımızın acil durumlarda muha-
tap olacağı çağrı hatlarını hatırlamasında 
zorluklara hem de birden fazla kurumu 
ilgilendiren çağrılarda zaman kaybına ve 
kurumlar arası koordinasyonda güçlüklere 

neden oluyordu. Bakanlığımızca, acil çağrı 
gerektirecek durumlarda kişilerin birden 
çok numara yerine tek bir numarayı (112) 
bilmeleri ve kullanmaları, acil çağrı alındık-
tan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin 
en kısa sürede olay yerine ulaşmalarının 
sağlanması, kurumların gereksiz ve asılsız 
çağrılar nedeniyle artan iş yükünün azal-
tılması ve daha etkin çalışmasının sağlan-
ması için çalışmalara başlanılmıştır. Sayın 
Bakanımızın destekleri ile son iki yılda 
yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalar 
sonucunda Yeni Nesil 112 Projesi kapsamın-
da, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz 45 ilimizde 
hizmet vermeye başlamıştır. 2020 yılı sonu 
itibarıyla 81 ilimizin tamamında 112 Acil Çağrı 
Merkezlerimizi faaliyete geçirme hedefimiz 
kapsamında yapılan ihale sonucunda Turk-

cell’le İstanbul Acil Çağrı Merkezi Projesinde 
başlayan çalışmamızı, imzasını attığımız 25 
il donanım sözleşmesi ile devam ettireceğiz. 
Ülkemizin büyük şirketlerinden biri olan 
Turkcell’in kurumsal kapasitesi, bilgi birikimi 
ve tecrübesinin 25 ilimizde 112 Acil Çağrı 
Merkezleri’nin donanım ve kurulumunun 
hızlı bir şekilde bitirilerek vatandaşlarımızın 
hizmetine girmesine, hizmetlerin 
sürdürülebilir ve kesintisiz olmasına ciddi 
katkı sunacağına inanıyor,  gerçekleşen bu 
ihalenin hayırlı olmasını diliyorum.”
Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell 
Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Ceyhun Özata ise şunları söyledi: 
“Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda üstlen-
diğimiz öncü rolümüz ile şirketlerimizin 
yanı sıra kamu kurumlarının da dijitalleşme 

süreçlerine katkı sağlıyoruz. Bu kapsam-
da İçişleri Bakanlığı’nca hayata geçirilen 
Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi 
yüklenicisi olmaktan mutluluk duyuyoruz. 
İstanbul ve 25 ilimizde vatandaşlarımıza acil 
durumlarda en iyi hizmeti sunmak için kuru-
lacak 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin planlanan-
dan hızlı bir şekilde altyapısı ve donanımları 
ile kurulumlarını tamamlayarak vatan-
daşlarımızın hizmetine girmesi için tüm 
gücümüzle çalışıyoruz. Projenin ilk ayağı olan 
İstanbul altyapısını tamamladık. Kısa bir süre 
içinde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz 
Bölgelerimizde yer alan 25 illimizin altyapısını 
da hazırlayarak Türkiye’nin batısıyla doğu-
sunun aynı hizmeti almasını sağlayacağız. 
İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü bu projenin 
yüklenicisi olmaktan gurur duyuyoruz.”
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SAĞLIK, POLİS, JANDARMA, 
AFAD, İTFAİYE, SAHİL GÜVENLİK, 
ORMAN TEŞKİLATI GİBİ ACİL 
DURUM ARAMALARI İÇİN 44 İLDE 
HİZMET VEREN 112 ACİL ÇAĞRI 
MERKEZLERİ’NE YENİ EKLENECEK 
25 İLİN TEKNOLOJİK ALTYAPISINI 
DA İSTANBUL’DA OLDUĞU GİBİ 
TURKCELL SAĞLAYACAK. 

25 İLDE 
112 ACİL ÇAĞRI 
MERKEZLERİ’NİN 
ALTYAPISI
TURKCELL’E
EMANET

Turkcell Kurumsal 
Satıştan Sorumlu 

Genel Müdür 
Yardımcısı Ceyhun 

Özata: “Türkiye’nin 
dijitalleşmesi yolunda 

üstlendiğimiz 
öncü rolümüz ile 

şirketlerimizin 
yanı sıra kamu 

kurumlarının 
da dijitalleşme 

süreçlerine katkı 
sağlıyoruz.”
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T ürk Telekom, 2019’un dokuz ayına 
ait finansal ve operasyonel sonu-

çlarını açıkladı. Türk Telekom’un, 2018’de 
yakaladığı güçlü büyüme performan-
sını 2019’un Ocak-Eylül döneminde 
de sürdürdüğü görülürken, 2008’deki 
halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi ilk 
dokuz aylık büyüme ve FAVÖK değer-
lerine ulaşıldı. Yüksek faaliyet kârlılığını 
sürdürerek 2019’un dokuz ayında son 
7 yılın en yüksek dokuz aylık net kârını 
elde eden Türk Telekom’un 30 Eylül 2019 
itibarıyla toplam abone sayısı da 9 aylık 
dönemde net 1,7 milyon artışla 47,6 
milyona yükseldi. 
2019’un dokuz ayında yıllık yüzde 15,6 
büyüme ile 17,4 milyar TL gelir elde eden 
Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu 
yana ilk dokuz aylık dönemler içerisinde 
en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk 
Telekom’un faiz, amortisman ve vergi 
öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 34,4 artarak 8,3 
milyar TL olarak gerçekleşti. 
Etkin faaliyet gideri yönetimi sayesinde 
geçen yıla göre 6,7 puanlık iyileşme sağla-
nan FAVÖK marjı ise yine en yüksek ilk 
dokuz ay değeri olan yüzde 48’e ulaştı. Yılın 
dokuz ayında satış gelirleri ve FAVÖK’te 
elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK kâr-
lılığındaki yüksek artış sonucunda Türk 
Telekom’un net kârı da son 7 yılın en yüksek 
dokuz aylık değeri olan 1,9 milyar TL olarak 
gerçekleşti. Türk Telekom sadece 2019 
üçüncü çeyrekte 1,1 milyar TL net kâr elde 

ederek son 11 yılın en yüksek üçüncü çey-
rek dönem net kârını yazdı. Türk Telekom’un 
yatırım harcamaları da 2019’un dokuz ayın-
da 2,8 milyar TL’ye yükseldi. 

İLK DOKUZ AYDA 1 MİLYON 667 BİN NET 
YENİ ABONE KAZANDI

Yılbaşından itibaren dokuz aylık döne-
mde 1 milyon 667 bin net abone kazanımı 
sağlayan Türk Telekom, toplam abone 
sayısını 47,6 milyona taşıdı. Toplam sabit 
genişbant internet abone sayısı 11,3 
milyonu aşarken Türk Telekom’un fiber 
şebekesi ile ulaştığı hane halkı sayısı da 
son çeyrekte 2015 yılından bu yana en 
yüksek çeyreklik artış olan 884 bin artışla 
20,3 milyon haneye yükseldi. Mobil abone 
sayısı ilk dokuz ayda 1,2 milyon net artışla 
22,8 milyona çıkarken geçen yılın aynı 
döneminde yüzde 44 olan LTE abonele-
rinin toplam mobil aboneler içindeki payı 
sadece son çeyrekte 4 puan gibi yüksek 
bir artışla yüzde 54’e erişti.

ÖNAL: “TÜRKİYE’NİN DİJİTAL VE TEKNO-
LOJİK DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCÜYÜZ”

2019 üçüncü çeyrek finansal ve ope-
rasyonel sonuçlarını değerlendiren 
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “2016 
yılından bu yana parçası olduğum lider 
telekomünikasyon ve teknoloji şirketi 
Türk Telekom’un CEO’su olarak değerli 
paydaşlarımızla yeni bir yol arkadaşlığı-
na başlamanın ve ülkemizin dijital ve 
teknolojik dönüşümüne öncülük etme-

YILIN DOKUZ AYINDA REKOR GELİR ARTIŞI İLE YÜZDE 15,6 
BÜYÜYEN TÜRK TELEKOM, FAALİYET KÂRLILIĞINDAKİ GÜÇLÜ 

ARTIŞI SÜRDÜREREK 1,9 MİLYAR TL NET KÂR ELDE ETTİ.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “2016 yılından bu yana parçası olduğum lider 
telekomünikasyon ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un CEO’su olarak değerli 

paydaşlarımızla yeni bir yol arkadaşlığına başlamanın ve ülkemizin dijital ve teknolojik 
dönüşümüne öncülük etmenin heyecanı içerisindeyiz.”

TÜRK TELEKOM’DAN 
1,9 MİLYAR TL NET KÂR

nin heyecanı içerisindeyiz. Bugün 30 
bini aşkın çalışanımız ve 47,6 milyon 
abonemizle, başarılı operasyonel per-
formansımız, etkin bilanço yönetimi-
miz, girişimlere verdiğimiz destek ve 
teknolojik yatırımlarımızla istihdama ve 
ekonomiye fayda sağlayarak Türkiye’ye 
değer katmaya devam ediyoruz.” dedi.
Türk Telekom olarak yakaladıkları güçlü 
ivmeyi 2019’un ilk dokuz ayında elde etti-
kleri rekor büyüme ile taçlandırdıklarını 
belirten Önal sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Kaydettiğimiz bu başarılı performans, 
stratejilerimizi doğru uyguladığımızın bir 
göstergesi. Özellikle sabit genişbant ve 
mobildeki gelir artışının desteği ile bu yılın 
dokuz ayında gelirlerimizi geçen yılın aynı 
dönemine göre %15,6 büyüterek son 11 
yılın rekor gelir artışına imza attık. Gelirle-
rimizle birlikte FAVÖK ve FAVÖK marjımızı 
da rekor seviyeye çıkararak 2008’deki 
halka arzdan bu yana en yüksek ilk dokuz 
aylık değerine ulaştırdık. Bu sonuçlar 
doğrultusunda 2019 FAVÖK öngörümüzü 
yıl içinde ikinci kez yukarı yönlü revize 
ederek 10,5- 10,8 milyar TL aralığından 
11 milyar TL seviyesine yükseltmiş bulu-
nuyoruz. 2019 yılında güçlü operasyonel 
performansımızın ve güçlenen bilanço-
muzun etkisi net kâr performansımıza 
da yansıdı. Üçüncü çeyrek net kârımız ile 
2008’deki halka arzdan bu yana en yük-
sek üçüncü çeyrek performansına ulaşır-
ken yılın ilk dokuz ayındaki net kârımız son 
7 yılın en yüksek seviyesine erişti.”

Türk Telekom 
CEO’su Ümit ÖNAL
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