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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL 
KARAİSMAİLOĞLU’NUN TALİMATLARI 
DOĞRULTUSUNDA FEDAKARCA 
ÇALIŞAN BAKANLIK PERSONELİ, 
VİRÜSÜ ÜLKEMİZDEN UZAK TUTMAK 
ADINA ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜYOR.

U laştırma ve Altyapı Bakanlığı, tüm dünyada 
yaşanan koronavirüs tehlikesine karşı önemli 

önlemleri tüm demiryolu, havayolu, karayolları, 
haberleşme sektörü için aldı. Sağlık Bakanlığı ile 
koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 
hastalığın Avrupa’da görülmesinin ardından 
Türkiye’de tüm uçakların yanı sıra Yüksek Hızlı 
Trenler, Konvansiyonel Trenler, Marmaray gibi tüm 
toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında 
dezenfekte işlemleri başlatıldı. 

Karayollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin 
mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü 
tedbirleri almaları ve dezenfektan işlemlerini 
yapmalarını talimatlandırıldı. Söz konusu çalışmalar, 
hastalığın Türkiye’ye girişini önemli oranda geciktirdi. 
Havayollarında uçuşlar kısıtlanırken, özellikle yaşlı 
nüfusun salgından korunması için PTT bünyesindeki 
hizmetlerin çoğu, vatandaşların evlerine götürüldü. 

Bu ayki kapak haberimizde; Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatları 
doğrultusunda fedakarca çalışan Bakanlık 
personelinin, virüsü ülkemizden uzak tutmak 
adına yaptıkları önemli çalışmaların detaylarını 
okuyacaksınız. Kapak haberimiz dışında, ulaştırma 
ve iletişim sektöründe yaşanan son gelişmeleri takip 
edelebilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda, daha sağlıklı bir dünyadan 
haber vermek dileği ile...

Hoşçakalın.  
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TURKCELL’DEN CEP TELEFONU VE 
TABLETLERİ HİJYENİK TUTMA REHBERİ

 TÜRKİYE'NİN YOLUNU 
AÇMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU 
BAYRAĞI DEVRALDI

TURKCELL KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI 
KORUNMA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA CEP 
TELEFONLARI VE TABLETLERİN NASIL 
TEMİZLENMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATAN BİR 
VİDEO KLİP HAZIRLADI.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, 
“KARARLILIKLA, HEYECANIMIZI VE HİZMET 

BİLİNCİMİZİ DAHA DA DERİNLEŞTİREREK 
YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ.” DEDİ.

BAKANLIKTA DÜZENLENEN DEVİR 
TESLİM TÖRENİ İLE GÖREVE 
BAŞLAYAN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, 
“ÖNÜMÜZDE ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNE 
VE GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAK 
VİZYON PROJELER VAR. DÜNYADA 
SES GETİRECEK PROJELERİ HIZLA 
YÜRÜTECEĞİZ.” DEDİ.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNEMLİ TEDBİRLER ALINDI. ÖZELLİKLE SALĞININ DÜNYADA 
YAYILMAYA BAŞLADIĞI İLK GÜNLERDE ULUSLARARASI HAVAYOLU, DENİZYOLU 
VE DEMİRYOLLARINDA BİRÇOK ÜLKE İLE SEFERLER DURDURULDU. BAKAN 
KARAİSMAİLOĞLU'NUN  TALİMATLARIYLA, DEMİRYOLU, DENİZYOLU, KARAYOLU VE 
HABERLEŞME ALT YAPISINDA TÜM ÖNLEMLER ALINDI.
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KORONA
VİRÜSE KARŞI ALARMDA

12
HABER

SEKTÖRDEN

44
KAPAK

16
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HAVA TEMİZLEYİCİ CİHAZLAR 
ÖNEM KAZANIYOR

EVLERDE DAHA ÇOK ZAMANIN 
GEÇİRİLDİĞİ BUGÜNLERDE, İÇERİDE 
SOLUNAN HAVANIN KALİTESİ ÖN 
PLANA ÇIKIYOR. UZMANLAR, İÇ 
MEKANLARDA KULLANILACAK 
HAVA TEMİZLEYİCİ CİHAZLARIN 
ÖZELLİKLERİ KONUSUNDA 
UYARIYOR!
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TOPLU TAŞIMA KULLANIMI 
YÜZDE 71 AZALDI

GOOGLE, KORONAVİRÜS SALGINININ 
BAŞLAMASINDAN BU YANA 
ÜLKELERDEKİ HAREKETLİLİĞİNİN 
NASIL DEĞİŞTİĞİNE İLİŞKİN “COVİD-
19 TOPLULUK HAREKETLİLİK 
RAPORLARI”NI YAYIMLADI. 131 ÜLKEYİ 
KAPSAYAN RAPORA GÖRE, TÜRKİYE’DE 
TOPLU TAŞIMA KULLANIM ORANI 
YÜZDE 71 AZALDI.

HABER

26
GÜNDEM

HUAWEI’NİN KATLANABİLİR TELEFONU MATE XS, SATIŞTA 
HUAWEI’NİN EN YENİ TEKNOLOJİLERİYLE DOLU KATLANABİLİR TELEFONU HUAWEI 
MATE XS, HUAWEI ONLINE MAĞAZASI’NDA SATIŞA SUNULDU.

SEKTÖRDEN

48

TEKNOLOJİ

30
SIPCA'DAN TÜRKİYE'YE
 5 MİLYAR TL YATIRIM

PHİLİPPE AMON YAPAY ZEKÂ, BLOK 
ZİNCİR VE SİBER GÜVENLİK GİBİ 
İLERİ TEKNOLOJİ KONULARINDA 
ÇALIŞMALAR YAPACAK OLAN AR-GE 
MERKEZİ'NDE 3000 KİŞİYE İLAVE 
İSTİHDAM SAĞLAYACAKLARININ 
ALTINI ÇİZEN  SICPA DÜNYA BAŞKANI 
PHİLİPPE AMON, TÜRKİYE'YE 5 MİLYAR 
TL YATIRIM YAPACAKLARINI AÇIKLADI.
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Dünyanın farklı noktalarındaki bazı labaratuvarlar-
da yapay et üretildi. Memphis Meats, Impossible 
Foods ve Beyond Meat bu üretimi yapan şirketler 
arasında yer alıyor.
Artık, yeme içme alışkanlıklarımızda teknolojiyle 
birlikte değişiyor. Hedef, gelecekte gıda kaynaklı 
yaşanabilecek sıkıntının önüne geçmek

Twitter Safety hesabı Türkiye'yi ilgilendiren bir açık-
lama yaptı ve bu açıklamada şeffaflık ön plana çıka-
rılarak, devlet destekli bilgi operasyonlarına 
müdahale edildiğini belirtti.. Bunun sonucunda Twit-
ter, Türkiye'yi hedef alan sahte hesapları sildi. 
Twitter'ın resmi hesaplarından biri olan Twitter 
Safety'nin paylaşımına göre, İran, Katar ve Türkiye'yi 

haksız eleştiren hesapların kapatıldığı  açıklandı. 

Sciencealert sitesinin haberine göre, yarı erkek yarı dişi arı, Cornell Üniversitesinde görevli 
böcek bilimci Erin Krichilsky ve ekibi tarafından Panama'da Barro Colorado Adası'nda 
ormanlık alanda bulundu. Ekibin arıya, Orta ve Güney Amerika'ya özgü, geceleri ortaya 
çıkan "Megalopta amoenae" türünün sirkadiyen ritimlerini inceledikleri sırada rastladığı 
belirtildi. Keşifle ilgili ayrıntılar "Journal of Hymenoptera Research" dergisinde yayımlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs, hayatı olumsuz etkiledi. Tedirginlik her geçen gün artarken, bu konu-
daki teknoloji haberleri de umut olmaya devam ediyor. Bu konuda bir adım Çinli bir e-ticaret şirketi Alibaba'dan 
geldi. Alibaba geliştirdiği yapay zeka sistemi sayesinde Corona virüsü tespit edebildiğini açıkladı.

Facebook, yeni tip koronavirüsle (ovid-19) ilgili paylaşılan yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla Ulusla-
rarası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ile birlikte hayata geçirdiği hibe programı kapsamında, milyon dolarlık 
hibe programını hayata geçirecek. Bu kapsamda, Türkiye'de doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı'na 
da finansal destek sağlayacak.

Google şirketi Google Arts & Culture mobil uygulamasının içindeki yeni bir araç ile kullanıcıların fotoğraflarını sanat 
eserlerine dönüştürmesine olanak tanıyor. Google Arts & Culture, fotoğraflarınızı adeta ünlü sanatçıların elinden 
çıkmışçasına sanat eserine dönüştürüyor. Yeni özellik, yapay zeka algoritmalarıyla sıradan bir filtreden daha faz-
lasını vadediyo

FARKLI LABARATUVARLARDA 
YAPAY ET ÜRETİLDİ

TWITTER TÜRKİYE'Yİ HEDEF 
ALAN SAHTE HESAPLARI SİLDİ

YARISI ERKEK YARISI DİŞİ  BİR ARI KEŞFEDİLDİ KORONAVİRÜSÜ TESPİT EDEN 
YAPAY ZEKA 

FACEBOOK'TAN COVID-19 DESTEĞİ GOOGLE ART'LA FOTOĞRAFLARINIZI SANAT TABLOLARINA DÖNÜŞTÜRÜN

Japon otomotiv devi Honda ve bir diğer oto-
motiv devi Amerikalı General Motors elektrikli 
otomobil üretimi için anlaştılar.Yapılan anlaşma 
kapsamında GM'nin tescilli Ultium pilleri kullanı-
larak 2 adet yeni Honda elektrikli araç üretile-

cek. Yeni elektrikli araçların iç mekan ve dış 
tasarımları otomotiv markası tarafından ger-

çekleştirilecek ve markanın sürüş özellikleri 
modellerde yer alacak. Bu iş birliği ile üretilen 

Honda elektrikli araçlar için her iki şirketin oto-
motiv alanındaki uzmanlıkları birleşecek.

Günümüz teknolojisinin ilerlemesi sayesinde, 
kısa zaman önce popülerleşen drone'lar, artık 

son kullanıcıya da odaklanmaya başladı. Bunla-
rın arasında öne çıkmayı başaran en önemli 

modellerden biri de DJI Mavic Mini. Öne çıkması-
nın en önemli nedeni ise, herhangi bir kullanıcı 
lisansına gerek duymaması. Yani herhangi bir 

kişi DJI MAvic Mini'yi alıp, istediği gibi kullanabili-
yor, lisans almasına ihtiyaç bulunmuyor.

İKİ OTOMOTİV DEVİNDEN 
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ATAĞI

LİSANS GEREKTİRMEYEN DRONE; 
DJI MAVIC MİNİ
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ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR? 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Maki-
ne Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını Bahçeşehir 
Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi pro-
gramında tamamladı.

1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordina-
syon Müdürlüğü’nde ilk görevine başladı. İETT’de mühendis ve 
yönetici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdür Yardım-
cısı, Ulaşım Koordinasyon Müdürü görevlerinde bulundu. 2014 
yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire 
Başkanlığı görevine, 2018 yılı başında da Ulaşım, Çevre ve 
Teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı 
görevine atandı. Temmuz 2019 da bu görevinden kendi isteğiy-
le ayrıldı.

Bu görevlerde iken, İstanbul Ulaşım Master Planı, İstanbul 
Otopark Master Planı, İstanbul Lojistik Master Planı, İstanbul 
Trafik Güvenliği Master Planı çalışmalarının yapılması ve hayata 
geçirilmesine katkı sağladı.

 Bu çalışmalar çerçevesinde İstanbul Karayolu altyapısının 
geliştirilmesi için yol, kavşak ve tüneller planlandı. İstanbul 
Geneli Raylı Sistem yatırım planı oluşturularak, 1100 km’lik raylı 
sistem ağına ilişkin fizibilite ve proje çalışmaları tamamlandı. 
1050 km bisiklet yolu planlanarak, bisiklet paylaşım sistemi 
hayata geçirildi. İstanbul genelinde meydanlar ve yaya yolları 
hayata geçirildi. İstanbul’un 35 bin km’lik ulaşım ağının akıllı 
ulaşım sistemleriyle donatılmasına ve Ülkemizin ilk Trafik Kont-
rol Merkezinin kurulmasına öncülük etti. Yerli ve özgün İBB Cep 
trafik, İBB Yol gösteren mobil uygulamaları gibi birçok projenin 
hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Kendi alanında dünyanın sayılı tesislerinden biri olacak olan 
3.000 ton/gün-70 MWH kapasiteli İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi planlamasına ve 
inşasına; Silivri ilçesi Seymen havzasında Çöp Gazından Enerji 
Üretim Tesisinin planlamasına; Şile ilçesinde Endüstriyel Atık 
Termal Bertaraf Tesisi planlamasına; İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi İklim Değişikliği ve İstanbul Hava Kitlesi Eylem Planının 
hazırlanmasına ve bunun gibi  birçok projeye katkı sağladı.

20 Eylül 2019 tarihinde atandığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Bakan Yardımcılığı görevini yürütmekte iken; 28 Mart 2020 
tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevine atandı.

19.05.1969 doğumlu Karaismailoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
Bakanlıkta düzenlenen devir teslim törenin-
de yaptığı konuşmada, Eylül ayı sonu itibariyle 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bakan Sayın 
Cahit Turhan’ın teveccühü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı’nda Bakan Yardımcısı olarak göreve başladığını hatırlattı. 
Bakanlıkta görev yapmaktan her zaman gurur duyduğu-
nu belirten Karaismailoğlu, “Çok değerli Bakanımızın çok 
değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak önemli işler 
yapmaya çalıştık. Bu kadar kısa bir süre içerisinde kendi-
sinden çok şey öğrendik” dedi. Karaismailoğlu, Bu görevi 
kendisine tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanının güvenine 
layık olmaya gayret göstereceğini ifade ederek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bu göreve layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapa-
cağız. Önümüzde çok önemli projeler var. Bütün dünyaya 
ses getirecek vizyon projeler var. Ülkemizin gelişmesine 
ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Onları 
hep birlikte hızlı bir şekilde yürüteceğiz.  Bunları yaparken 
de çok saygıdeğer Bakanımızın bilgi ve tecrübelerinden 
mutlaka faydalanacağız. Bakanlığımıza ve Hükümetimize 
verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 
Bütün arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.

TURHAN: EMANETİ YENİ BAKANIMIZA DEVREDİYORUM

Görevi devreden Bakan Turhan ise görevde bulunduğu süre 
boyunca ülkenin erişim ve ulaşımıyla ilgili birçok hizmet 
yaptıklarını belirterek, “Bu görevler kutsal görevler, bu 
görevler kişilere bağlı olmayan görevler. Ülkemiz için mille-
timiz için fedakarlık yapılması gereken görevler. Bu görevi 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni devlet sisteminde ilk kabi-
nesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini bize tevdi 
etmişlerdi. Önemli bir sorumluluk ve önemli bir görevdi. 
Bunun her zaman bilicinde olduk. Bizden önceki dönemler-
de görev alan Bakanlarımız gibi ben de aldığım emaneti 
bugünden sonra bu görevi yürütecek olan yeni Bakan 
arkadaşımız Adil Karaismailoğlu’na devrediyorum. Allah yar 
ve yardımcısı olsun” dedi. Turhan, görev yaptığı yaklaşık 20 
aylık süre içerisinde Bakanlık içerisindeki görevlerini çalış-
ma arkadaşları ile birlikte yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde önemli projeler 
gerçekleştirdiklerini söyledi. Turhan, hizmet kervanının dur-
mayarak devam edeceğini ifade etti.

BAKANLIKTA DÜZENLENEN DEVİR TESLİM TÖRENİ İLE GÖREVE BAŞLAYAN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, “ÖNÜMÜZDE 
ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNE VE GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAK VİZYON PROJELER VAR. DÜNYADA SES GETİRECEK 
PROJELERİ HIZLA YÜRÜTECEĞİZ.” DEDİ.BAKAN KARAİSMAİLOĞLU

BAYRAĞI DEVRALDI
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TÜRKİYE'NİN YOLUNU AÇMAYI 
SÜRDÜRECEĞİZ

L200093

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, “KARARLILIKLA, HEYECANIMIZI VE HİZMET BİLİNCİMİZİ DAHA DA 
DERİNLEŞTİREREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ.” DEDİ.

G öreve başlamasının ardından ilk açıklamasını yapan 
Adil Karaismailoğlu, küreselleşme ve teknolojik geliş-
melere paralel olarak hızla gelişen ulaştırma altyapı-

sının, ekonomik kalkınmanın itici unsuru ve toplumsal refahın da 
en önemli göstergelerinden birisi olduğunu söyledi. Bu nedenle 
Dünya genelinde pek çok ülkenin temel gündem maddesinin 
ulaşım modlarının geliştirilmesi ve ülkelerin uluslararası alandaki 
konumunun güçlendirilmesi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin ve 
bakanlığımızın ulaşım altyapısında gerçekleştirdiği her proje ve 
milletimize sunduğumuz her hizmet de küreselleşen dünyada 
ülkemizin rekabet gücünü artırmaktadır. 18 yılı aşkın süreçte 
de hükümetimiz; sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla 
kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam etmektedir. 

İnanıyorum ki hizmet ve yatırımla geçen seneler Türkiye'nin 
aydınlık geleceğine daha büyük bir heyecan ve özgüvenle bak-
mamızı sağlamaktadır. Ülkemizin ve milletimizin yaşam serü-
veninde başarılarla geçen bu 18 yılda da nice yol arkadaşlarımız 
oldu. Hala bu ülke için hizmet bilinciyle çalışan kader arkadaşla-
rımızla aynı yolda ilerliyoruz.” ifadesini kullandı. 

Bakan Karaismailoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti: 
Ülkemiz bu süreçte nice badireleri göğüsledi ve göğüslemeye 
de devam etmektedir. Bunlara hep beraber tanık oluyoruz. 
Bizler değerli yol arkadaşlarımızla birlikte, aynı coşkuyla ve 
aynı özveriyle tüm badireleri atlatarak milletimiz için çalışmayı, 
Türkiye'nin yolunu açmayı sürdüreceğiz. Kararlılıkla, heyeca-
nımızı ve hizmet bilincimizi daha da derinleştirerek yolumuza 
devam edeceğiz.
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ULAŞTIRMA 
VE ALTYAPI BAKANLIĞI 

KORONAVİRÜSE KARŞI 
ALARMDA

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNEMLİ TEDBİRLER ALINDI. ÖZELLİKLE SALGININ 
DÜNYADA YAYILMAYA BAŞLADIĞI İLK GÜNLERDE ULUSLARARASI HAVAYOLU, 

DENİZYOLU VE DEMİRYOLLARINDA BİRÇOK ÜLKE İLE SEFERLER DURDURULDU.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN  TALİMATLARIYLA, DEMİRYOLU, DENİZYOLU, 

KARAYOLU VE HABERLEŞME ALT YAPISINDA TÜM ÖNLEMLER ALINDI.
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D ünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını-
na ilişkin gelişmeler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlık tarafın-

dan Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları 
doğrultusunda toplum sağlığının korunması adına önemli 
uygulamalara imza atıldı, atılmaya devam ediliyor. Bakan Adil 
Karaismailoğlu’nun talimatları doğrultusunda Çalışan Bilgilen-
dirmesi ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra toplum sağlı-
ğının korunması noktasında birçok önlem alındı. 

Bu noktada Yeni Tip koronavirüsün dünyada ortaya çıktığı ilk 
günden bu yana, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 
ile tam bir koordinasyon içerisinde önemli tedbirler alarak süreci 
iyi bir şekilde yürüttü. Özellikle sağlının dünyada yayılmaya 
başladığı ilk günlerde uluslararası havayolu, denizyolu ve demir-
yollarında birçok ülke ile seferler durduruldu. Ülkemizde vaka 
yaşanması beklenmeden, hastalığın Avrupa’da görülmesinin 
ardından Türkiye’de tüm uçakların yanı sıra Yüksek Hızlı Trenler, 
Konvansiyonel Trenler, Marmaray gibi tüm toplu ulaşım araç-
larında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başla-
tıldı. Karayollarında da otobüs firmalarına ve otobüslerin mola 
verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü tedbirleri almaları 
ve dezenfektan işlemlerini yapmalarını talimatlandırıldı. Söz 
konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye’ye girişini önemli oranda 
geciktirdi. 

HAVAYOLLARINDA UÇUŞLAR YASAKLANDI

Koronavirüsün dünyada ortaya çıkmasının ardından önce-
likli olarak havayollarında önlemler alındı. 3 Şubat tarihinden 
itibaren Çin ile 23 Şubat gününden itibaren İran ile 29 Şubat 
tarihinden itibaren Irak, İtalya ve Güney Kore ile yapılan uçuş-
lara yasaklama getirildi. 13 Mart’ta 9 ülkeyle, 17 Mart’ta ise 8 
ülkeyle daha uçuşlar yasaklanırken 21 Mart’ta ise uçuş yasaklı 
ülke sayısı 68’e çıkmıştır.  Mevcut durumda ise yurt dışı tüm 
uçuşlar durdurulmuş, iç hatlarda ise uçuşlar kısıtlı olarak toplam 
14 Büyükşehri kapsayacak şekilde devam etmektedir. Kargoda 
kısıtlama bulunmamaktadır. Halen THY ve yabancı havayolla-
rınca ülkemize Türk vatandaşları taşınmaya devam etmektedir. 
Yabancı havayolları tarafından kendi vatandaşlarını tahliye 
uçuşları devam etmektedir.

TAHLİYE UÇUŞLARIYLA GETİRİLEN VATANDAŞ SAYISI 20 BİNİ 
GEÇTİ

Uçuşların ağırlıklı olarak durdurulduğu 13-15 Mart tarihinden bu 
yana umrede bulunanlar ile birlikte büyük çoğunluğunu öğren-
cilerin oluşturduğu vatandaşlar tahliye uçuşları ile taşındı ve 
karantinaya alındı. Mart ayı sonuna kadar 20 bin 125 vatandaş 
tahliye uçuşları ile getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt-
larında karantina altında alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından verilen uçuş izinleri çerçevesinde uçak ile ülkemize 
taşınan 35 ilde toplam 69 KYK öğrenci yurdunda 20 bin 125 
vatandaş yerleştirilirken, toplam KYK kapasitesi ise 77 bin 303 
kişiliktir.

TÜM AĞLARDA ÖNLEMLER ALINDI

Tedbirler kapsamında öncelikli olarak Bakanlık uhdesindeki 
tüm toplu ulaşım gar ve istasyon, liman ve havalimanlarında 
personele eldiven, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı, yolcular 
için dezenfektan konuldu. İran sınır kapıları 23 Şubat itibariyle 
kara ve demiryolu araçlarına kapatıldı. Kapıların kapanmasına 
müteakip, İran’ı transit geçerek başka ülkelere gidecek yüklerin 
Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattına (BTK) hattına aktarılması 
için Bakanlık tarafından tüm tedbirler alındı. Türkiye-İran arasın-
da işletilen Transaysa ve Tahran-Van Trenleri ikinci bir bildirime 
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bul-Sofya treni 11 Mart itibariyle iptal edildi. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DEMİRYOLLARI ÜCRETSİZ

Bakanlık talimatıyla tüm gar ve istasyonlarda hastalığından 
şüphe edilen yolcuların bekletilmesi amacıyla bulaşmayı önle-
yecek nitelikte izole alanlar oluşturuldu. 21 Mart’ta Marmaray 
başta olmak üzere yolcu yoğun istasyonlara termal kameralar 
kurulmaya başlandı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla 
Marmaray ve Başkentray dizilerinde birer koltuk boş kalacak 
şekilde işaretleme yapıldı.22 Mart itibariyle 65 yaş üstü engelli, 
ağır engelli yolculara bilet satışı durduruldu. YHT ve konvansi-
yonel yolcu tren seferleri 28 Mart itibariyle durduruldu. Bakan-
lık ayrıca, sağlık çalışanlarına İstanbul’da Marmaray, Ankara’da 
Başkentray ve İzmir'de İZBAN ile ücretsiz seyahat hakkı tanıdı.

DENİZLERDE GENİŞ ÖNLEMLER  

Koronavirüs önlemleri kapsamında 3 Mart itibariyle limanlarda 
da geniş önlemler alındı. Gemi geliş bildirimi yükümlülüğünü 
48 saate çıkartıldı. Gelişine izin verilen yük gemilerinin de son 
10 liman bilgileri istenmeye başlandı. Son 10 limanında virüs 
bulunan ülkeleri ziyaret etmiş olan gemiler de Türkiye Hudut 
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak karan-
tina çalışmaları yapıldı. Ayrıca gemilerden konteyner dışında 
şoför ve yolcuların inişine hiçbir şekilde müsaade edilmedi. 
Ayrıca Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden 
Yabancı ve Türk Bayraklı gemilerin sağlık taramalarının öncelikli 
yapılması istendi. Denizyolunda da yük gemilerinde mürette-
batın acil bir durum olmadan Türkiye, İtalya ve diğer Avrupa 
ülkelerindeki limanlarda gemiden inişleri yasaklandı. 24 Mart’ta 
toplu yolcu taşımacılığı yapılan yolcu motoru cinsindeki gemi-
lerle en fazla kapasitelerinin yüzde 50’si oranında yolcu taşıma 
izni verildi. Turistik Amaçlı olta balıkçılığı, ticari yat ve ilkel yapılı 
ahşap gemi cinslerinde faaliyet gösteren gemilerin ticari faali-
yetleri askıya alındı. 

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA SINIR KAPILARI KAPATILDI 

Alınan karar çerçevesinde 23 Şubat’ta İran, 29 Şubat’ta ise Irak 
ile sınır kapılarının kapatıldı. Taşımalar tampon bölge aracılığıy-
la gerekli tedbirler alınarak devam ediyor. İran-Türkmenistan 
sınır kapılarında tampon bölgede kalan taşıtlar, 7 Mart itibarıyla 
Türkiye’ye alınmaya başladı. Mart ayı sonuna kadar 1400 taşıtın 
dönüşü sağlandı, 300 taşıt ise tampon bölgede bekliyor. Kara-
yolu yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten firmaların, yapacak-
ları seferlerde 65 yaş ve üzeri yolcuları taşımamaları talimatı 
verildi.  Mart ayının sonunda ise tüm vatandaşların seyahatleri 
valilik iznine tabi tutuldu.

HABERLEŞME ALTYAPISI DÜNYAYA ÖRNEK OLDU 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan 
haberleşme altyapısında ise elektronik haberleşme sektöründe 
yetkilendirilmiş işletmecilerce yeterli personel bulundurulması 
ve personel yedekliliğinin sağlanması talimatı verildi. Ayrıca 
tüm işletmeciler, gerekli teknik ve idari tedbirleri alması husu-
sunda talimatlandırıldı. Bakan Karaismailoğlu, sosyal yaşamdaki 
değişim, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim uygulamaları gibi 
kaynaklı şebeke veri trafiğindeki artışların sürekli olarak izlen-
mesi ve oluşabilecek yoğunluk ile acil durumlarda Ulusal Siber 
Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli olarak gerekli tedbirle-
rin alınması talimatını verdi. Dünya üzerinde ülkenin erişim alt-
yapısı uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma kapsamında yaşanan 
yoğunluğun altından kalkamazken, Türkiye’de hiçbir aksama 
yaşanmadı.  

PTT BANK GÜNLÜK İŞLEM LİMİTİ 3 BİN TL 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT, özellikle kargo ve 
banka hizmetleri noktasında önemli tedbirler aldı. Öncelikli ola-
rak PTT bünyesinde gelişmeleri yakından takip edip, değerlen-
dirip, yönlendirmek üzere kriz ekipleri oluşturuldu. Şubelerde 
oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM’lerden günlük 
para çekme limiti 3 bin TL'ye yükseltildi. Sosyal yardım ödeme-
leri alan vatandaşların, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ve 
düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM’leri ve kamu bankası 
ATM’lerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri sağlandı. PTT Kargo 
personeli ile kargo alıcısının temasını mümkün olduğunca azalt-
mak amacıyla yeni sistem geliştirildi. SMS olarak gönderilen 
teslimat kodu ile teslim tutanağına imza atılması işlemi ortadan 
kaldırıldı. 

PTT, 65 YAŞ ÜSTÜNE MAAŞLARI EVE GÖTÜRÜYOR

Bakan Karaismailoğlu’nun talimatı ile PTT AŞ’den maaşını 
alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine, e-devlet üzerinden 
yapacakları başvuru ile maaşlarını konutlarında teslim almaları 
sağlandı. Ayrıca maaşlarını PTT’den alan emeklilerin promosyon 
ödemelerini de şubelere gelmelerine gerek kalmadan hesap-
larına otomatik olarak yatırılmaya başlandı. Ayrıca düzenli ara-
lıklarla tüm PTT iş yerleri, dağıtım ve servis araçlarında Sağlık 
Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışma-
ları da devam ediyor. 

Bakanlık talimatıyla tüm gar ve 
istasyonlarda hastalığından şüphe 
edilen yolcuların bekletilmesi amacıyla 
bulaşmayı önleyecek nitelikte izole alanlar 
oluşturuldu. 21 Mart’ta Marmaray başta 
olmak üzere yolcu yoğun istasyonlara 
termal kameralar kurulmaya başlandı. 
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EVLERDE DAHA ÇOK ZAMANIN GEÇİRİLDİĞİ BUGÜNLERDE, İÇERİDE SOLUNAN HAVANIN 
KALİTESİ ÖN PLANA ÇIKIYOR. UZMANLAR, İÇ MEKANLARDA KULLANILACAK HAVA TEMİZ-
LEYİCİ CİHAZLARIN ÖZELLİKLERİ KONUSUNDA UYARIYOR!

T üm Türkiye olarak evlere kapanılan bugünlerde kişi-
sel ve çevresel hijyenin önemi normalden katbekat 
önemli hale geldi. Özellikle eller her zamankinden 

daha fazla temizleniyor, evler ve odalar sürekli havalan-
dırılıyor, solunan havanın temiz olmasınaysa ekstra özen 
gösteriliyor. Fakat yaşam ve insan sağlığı için çok değerli 
olan havanın kalitesi sadece bugün değil, her zaman için 
çok önemli bir konu. Bu noktada vatandaşların bazı solu-
num yolları hastalıklarına, sigara gibi kötü kokulara ve alerjik 
unsurlara karşı evlerinde kullanabileceği hava temizleyicileri 
önemli bir çözüm oluyor. Uzmanlar, bu konuda vatandaşları 
bilgilendiriyor: 

SATIN ALMADAN ÖNCE BU SORULARI KENDİNİZE SORUN

Birçok çeşidi bulunan hava temizleyiciler ve nemlendiriciler 
hangi amaçla kullanılacağına, filtreleme sistemlerine, kulla-
nılacak ortamın büyüklüğüne göre farklılık gösterirken bazı 
ürünler de otomatik algılama ve otomatik çalışma seçenek-
leriyle ön plana çıkıyor. Dolayısıyla tüketiciler de ürün tercih-
lerinde ilk olarak bu başlıklara dikkat etmeliler.

CİHAZ SEÇİLİRKEN “İHTİYACA UYGUN FİLTRELİ” ÜRÜNLER 
SEÇİLMELİ

MediaMarkt uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre filtreleme 
sistemi çok önemli bir yer tutuyor. HEPA, karbon ve aktif 
karbon gibi seçenekleri bulunan filtreleme sistemleriyle 
cihazlar, bu alanda birbirinden ayrışıyor hatta markadan 
markaya göre de değişiklik gösteriyor. Karbon filtreler özel-
likle gaz ve kokuları havadan ayrıştırabilirken HEPA filtreli 
cihazlar yüksek verimli özellikleriyle havada bulunan daha 
küçük partikülleri de yakalama özelliğine sahipler. Başka 
bir değişle genel olarak toz, sigara veya türlü kötü kokulara 
karşı karbon filtreli cihazlar yeterli olabilecekken bakteri, 
polen, alerjen, toz veya kötü kokular gibi unsurlara karşı 
HEPA filtreli cihazlar tercih edilmeli. Çok küçük partikülleri de 
yakalamak üzere tasarlanan HEPA filtreye sahip cihazlar, bu 
yanlarıyla birçok farklı alanda da kullanılabiliyor. Filtreler hak-
kında tüketicilerin merak ettiği diğer bir soru ise filtrelerin 
değişimi veya tekrar kullanılabilir olma özelliği. Bu konu mar-
kadan markaya ve modelden modele göre değişiklik gös-
terse de bazı filtrelerin değiştirilmesi gerekirken bazıları ise 
yıkanabilme ve kolay temizlenebilme özelliğiyle öne çıkıyor. 
Bununla beraber kullanım sıklığına göre değişiklik gösterse 
de filtrelerin büyük çoğunluğunun yılda 1 kez değiştirilmesi 
yeterli görülüyor.

HAVAYI OTOMATİK ÖLÇÜMLEYİP, İHTİYAÇ DAHİLİNDE 
ÇALIŞIYORLAR

Elektrik tasarruflu olan bu cihazların büyük kısmında oto-
matik algılama ve çalışma özelliği bulunuyor. Bu cihazlar tıpkı 

klimalarda olduğu gibi içerisini ölçümlüyor ve gerekli durum-
larda kendileri çalışıyor.

DÜŞÜK GÜRÜLTÜ EMİSYONU ÖNEMLİ BİR ÖZELLİK

Temiz bir hava solumak için evlere alınan bu cihazlar hakkın-
da sorulan diğer bir soru ise çalışırken ses çıkartıp çıkart-
madığı… Odada kendi halinde çalışan bu cihazların büyük 
çoğunluğu kullanıcıları rahatsız etmeyecek gürültü emisyon 
oranına sahip. 

ODANIN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE 
CİHAZ SEÇİN

Tüm bu özellikler, tüketicilerin hava temizleyici ürün ter-
cihlerinde çok önemli kriterler. Fakat diğer önemli konuysa 
cihazın kullanılacağı odanın büyüklüğü. Tüketiciler görece 
daha ufak sayılabilecek yatak odalarına alabildiği gibi salon 
veya oturma odaları gibi daha çok insanın bulunabildiği, daha 
geniş yaşam alanlarına da hava temizleyici alabiliyor. Bu 
noktada ise ürünün kullanılabileceği maksimum metrekare 
özelliği devreye giriyor
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HAVA TEMİZLEYİCİ CİHAZLAR 
ÖNEM KAZANIYOR

EVLERDE DAHA ÇOK ZAMANIN GEÇİRİLDİĞİ BUGÜNLERDE, İÇERİDE 
SOLUNAN HAVANIN KALİTESİ ÖN PLANA ÇIKIYOR. UZMANLAR, İÇ 
MEKANLARDA KULLANILACAK HAVA TEMİZLEYİCİ CİHAZLARIN 

ÖZELLİKLERİ KONUSUNDA UYARIYOR!

  NİSAN  2020 bağlantı noktası  2322  bağlantı noktası  NİSAN 2020



G
Ü

V
EN

Lİ
K

G
Ü

V
EN

Lİ
K

VİDEO KONFERANS 
YAPARKEN KAMERANIZIN 
GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN
ŞİRKETLER 
TARAFINDAN UZUN 
SÜREDİR KULLANILAN 
VİDEO KONFERANS 
YAZILIMLARI, 
KORONAVİRÜSLE 
BİRLİKTE DANA ÇOK 
KULLANILIR OLDU. 
ANCAK UZMANLARA 
GÖRE KULLANICILAR 
VİDEO KONFERANS 
SIRASINDA 
UYGULANMASI 
GEREKEN GÜVENLİK 
İPUÇLARINI GÖZ ARDI 
EDEBİLİYOR.

tür uygulamaların geliştiricileri düzenli olarak güvenlik iyileş-

tirmeleri yaparlar ve şirketlerin en büyük önceliği çalışanları-

nın bu uygulamaları güncel tutmasını sağlamak olmalıdır.

GÜVENLİK YAZILIMI KULLANIN

Ev internetiniz ve evdeki cihazlarınız ne yazık ki şirketiniz-
deki kadar güvenli olmayabilir. Bu nedenle Bitdefender Anti-
virüs gibi ödüllü bir güvenlik çözümü ile tüm cihazlarınızı ağ 
saldırılarına, fidye yazılımlarına ve oltalama saldırılarına karşı 
korurken aynı zamanda web kameranıza yönelik yetkisiz 
erişimleri de önleyebilirsiniz.

EKRANINIZI PAYLAŞIRKEN DİKKAT EDİN

Son olarak, video konferans uygulamalarıyla ilgili çok az 
deneyimi olan kişiler, konferans sırasında ne paylaştıklarının 

farkında olmayabilir. Kullanıcılar ekranlarını diğer katılımcılarla 

paylaşabilir veya dosya paylaşabilirler. Burada dikkat edilme-

si gereken, kullanıcıların ekranlarını temiz tutması ve yalnızca 

o arama için ihtiyaç duydukları uygulamaları kullanmasıdır. 

Bilgisayarınızda bulunan özel veya özel olmayan herhangi bir 

şeyi paylaşmak sanıldığından daha kolaydır.

K oronavirüs nedeniyle evden çalışmaya başlayan birçok kişinin video konferans yazılımlarının nasıl çalıştığını 
yeni yeni öğrenmesi gerekirken aslında birçok şirket bu yazılımları uzunca bir süredir kullanıyor. Dünyada 500 
milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, daha 

önce bu yazılımları oldukça sık kullanan veya hiç kullanmayan tüm şirketlerin ve çalışanların uymaları gereken güvenlik 
ipuçlarına dikkat çekiyor. 

Birçok insanla video konferans üzerinden eş zamanlı olarak ciddi bilgileri paylaşmanın sanıldığı kadar güvenli olmayabile-
ceğine dikkat çeken Barbaros Akkoyunlu, “Ev ortamında çalışmanın rahatlığı, bazen çalışma kurallarının evde de geçerli 
olduğunu çalışanlara unutturabilir.” uyarısında bulunuyor. Görünen o ki Koronavirüs nedeniyle video konferans yazılım-
larının kullanımı, bir süre daha yoğun bir şekilde devam edecek. Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, 
video konferans yazılımlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 noktayı şöyle sıralıyor:

GİRİŞ BİLGİLERİNİZİ ÇOK İYİ KORUYUN

Video konferans yazılımları üzerinden gerçekleştirilen top-
lantılara katılım için genellikle doğru kimlik bilgileri üzerinden 
giriş yapılması gerekmektedir. Bu yüzden, çalışanların bu 
kimlik bilgilerini her zaman olduğundan daha fazla koruma-
ları gerekiyor. Bu, uzaktan çalışmak için kurulan cihazların 
en azından kurulu güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyduğu 
anlamına geliyor. Kötü bir senaryoda bu kimlik bilgileri 
kullanılarak gizli bir şekilde toplantıda casusluk yapılması 
veya herhangi bir başka kötü amaç için kullanılması oldukça 
mümkün gözüküyor.

SOHBET UYGULAMALARIYLA İŞ KONFERANSI 
GERÇEKLEŞTİRMEYİN

Bazı çalışanlar bu tür görevler için tasarlanmamış bir uygu-
lamayı kullanarak bir toplantı düzenleyebilir. Bazı mesajlaş-
ma uygulamaları grup toplantıları yapmaya olanak sağlar 
ancak bu işlevselliğe sahip olmaları onları kurumsal bir 
ortamda kullanmak için uygun yazılım ya da uygulama hali-
ne getirmez.

YAZILIMIN GÜNCEL OLDUĞUNDAN EMİN OLUN

Bu tarz uygulamaların son sürümlerini kullanmak ve düzenli 
bir şekilde güncellemek herkes için gerekli bir adımdır. Bu 
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TOPLU TAŞIMA 
KULLANIMI

Yüzde 71 azaldı
GOOGLE, KORONAVİRÜS SALGINININ BAŞLAMASINDAN BU YANA ÜLKELERDEKİ 

HAREKETLİLİĞİNİN NASIL DEĞİŞTİĞİNE İLİŞKİN “COVİD-19 TOPLULUK HARE-
KETLİLİK RAPORLARI”NI YAYIMLADI. 131 ÜLKEYİ KAPSAYAN RAPORA GÖRE, 

TÜRKİYE’DE TOPLU TAŞIMA KULLANIM ORANI YÜZDE 71 AZALDI.

G oogle Maps verilerinden elde edilen raporda 16 
Şubat-29 Mart günlerinde; iş yeri, perakende, mar-
ket, eczane, park, istasyon ve konut gibi yerlerdeki 

hareketlilik değişimleri ülke ve zaman bazlı gözlemlenebiliyor. 

Rapora göre, Türkiye’de milli park, sahil, marina, park, plaza gibi 
alanlarda topluluk hareketliliği yüzde 58 azaldı. Metro, otobüs 
ve tren istasyonu gibi toplu taşıma alanlarındaki topluluk hare-
ketliliği ise yüzde 71 azaldı. Almanya'da parklarda yüzde 49, 
toplu taşıma istasyonlarında yüzde 68 azalma görüldü. 

MARKET VE ECZANELERDEKİ HAREKETLİLİK YÜZDE 39 
DÜŞTÜ 

 Veriler marketler, özel gıda mağazaları, pazar alanları, ecza-
ne gibi alanlarda topluluk hareketliliğinin yüzde 39 azaldığını 
gösteriyor. Birleşik Krallık'ta bu alanlardaki azalma yüzde 46, 
İspanya’da ise yüzde 76 oranında. 

İŞ YERLERİNDEKİ HAREKETLİLİK TÜRKİYE’DE YÜZDE 45,

 İTALYA’DA YÜZDE 63 AZALDI 

 Rapordaki diğer bir veri, Türkiye’de iş yerlerindeki topluluk 
hareketliliğinin yüzde 45 azaldığını gösteriyor. İkamet edilen 
lokasyonlarda  topluluk hareketliliği yüzde 17 artmış durumda. 
İtalya topluluk hareketliliği verileri; iş yerlerinde yüzde 63 azal-
manın, ikamet yerlerinde topluluk hareketliliğinin de yüzde 24 
artışın olduğuna işaret ediyor. görülüyor. 

HOLLANDALILAR, FRANSIZLARA GÖRE DAHA ÇOK İŞE 

GİTMİŞ DURUMDA

Hollanda’ya bakıldığında; topluluk hareketliliğinin iş yerlerinde 
yüzde 35 azalıp, ikamet yerlerinde ise yüzde 11 arttığı görülüyor. 
Fransa'da ise iş yerlerinde yüzde 56 azalma mevcutken, ikamet 
yerlerindeki topluluk hareketliliğinin yüzde 18 artması dikkat 
çekiyor.

ABD, TÜRKİYE’YE GÖRE DAHA ÇOK TOPLU 

TAŞIMA KULLANDI 

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise alışveriş ve eğlence alanla-
rında topluluk hareketliliği yüzde 47 düşmüş durumda. Raporda, 
ABD'de market ve eczanelerde topluluk hareketliliğinin yüzde 22 
gerilediği görülüyor. ABD'de toplu taşıma merkezlerinde topluluk 
hareketliliği yüzde 51, iş yerlerindeki topluluk hareketliliği yüzde 
38 azalırken; ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliğinin ise 
yüzde 12 arttığı görülüyor. 

ABD’NİN İLERİSİNDE, AB’NİN GERİSİNDEYİZ  

Raporun konum geçmişlerini Google'ın görmesine izin veren
kişilerin anonim verilerine dayanılarak hazırlandığını ifade eden 
Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri’nin CEO’su 
Gökhan Bülbül, “İnsanların iş yeri, ev, toplu taşıma alanları, park, 
market, eczane gibi lokasyonlardaki hareketlilik değişimlerini gösteren 
Covid-19 Topluluk Hareketlilik Raporu 131 ülkeyi kapsıyor. 29 Marta 
kadar olan verileri incelediğimizde, Türkiye’de hareketlilikteki azalma-
nın ABD ile kıyaslandığında daha yüksek oranda olduğunu görüyoruz. 
Hareketliliğimizi Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda ise ortalamaya göre 
daha geride olduğumuzu söyleyebilirim.” değerlendirmesini yapıyor.
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T CDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, bazı temaslarda 
bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da, Vali Mus-
tafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i 

ziyaret etti. Belediye Başkanlığı makamında gazetecilere açık-
lamada bulunan Uygun, Afyonkarahisar'ın bir demir yolu şehri 
olduğunu söyledi. Kentin, mevcut demir yolu hatlarının kesiştiği 
bir nokta olduğunu dile getiren Uygun,  "Konya, Eskişehir ve 
İzmir demir yolları güzergahlarının geçtiği Afyonkarahisar, bizim 
için kıymetli bir il. Bundan sonraki projelerimizde özellikle hızlı 
tren hatlarımızın devreye girmesiyle Afyonkarahisar, bu hat-
ların da kesiştiği bir şehir haline geliyor. Dolayısıyla yolcuların 

bölge şehirleri ve büyükşehirlere daha kısa sürede erişebile-
ceği bir il haline dönüşüyor. Biz de özellikle demir yollarımızın 
büyükşehirler ile şehir içi toplu taşımalarına faydalı olabilmesi 
düşüncesiyle belediyelerle benzer iş birliğimizi yapıyoruz. 
Bunun örnekleri de var” dedi. Uygun, Afyonkarahisar'da da 
benzer şekilde halkın demiryolları üzerinden şehir içinde taşın-
masına yönelik çalışmalara başladıklarını ve bunu kısa sürede 
sonuçlandıracaklarını vurguladı. Kentteki demir yollarına ait 
mekanların da tarihi eser niteliği taşıdığına işaret eden Uygun, 
o mekanların da şehir halkına hizmette nasıl kullanılabileceği 
konusunda belediye ile ortak çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

AFYON’A ŞEHİRİÇİ DEMİRYOLU 

TCDD GENEL MÜDÜRÜ UYGUN, AFYONKARAHİSAR’DA HALKIN DEMİRYOLLARI ÜZERİNDEN 
ŞEHİR İÇİNDE TAŞINMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA BAŞLADIKLARINI KAYDETTİ.

TAŞIMACILIK GELİYOR

EVDE İZLEME
 (KARANTİNA)
KURALLARI

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.
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Yurt dıșına çıkmayın. 
Seyahatlerinizi iptal edin
ya da erteleyin.  

Çıktıysanız, dönüște ilk on dört
günü evde geçirin.  

Aile üyelerini korumak için
evde kendinizi izole edin. 

Evde geçen süre boyunca
ziyaretçi kabul etmeyin. 

İzole edilmiș kișinin odasına
maskesiz girmeyin. 

Odanızı sık sık
havalandırın. 

İnsanlarla, özellikle yașlılar ve
kronik hastalıkları olanlarla
temas kurmaktan kaçının.  

Ellerinizi sık sık, su ve sabun ile 
en az yirmi saniye boyunca ovarak 
yıkayın.  

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.  

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı 
ortak kullanmayın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de normal
deterjanla yıkayın. 

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, 
uyku düzeninize dikkat edin. 

Evden çıkmak zorunda kalırsanız
mutlaka maske takın. 

Düșmeyen ateș, öksürük ve nefes 
darlığınız varsa, maske takarak
bir sağlık kurulușuna bașvurun.  

GÜN
KURALI

14
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öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na 
SICPATürkiye olarak 3 milyon 177 bin lira des-
tek sağladıklarını açıkladı.  SICPA Türkiye'nin, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze-
lerin Bilet Satış ve Bilet Ürünleri Geliştirme 
hizmetlerinin temini hakkında 2018 yılında 
Mart ayında düzenlenen ihaleyi kazandığını 
hatırlatan Aykut Ferah, ülkemizin gözbebeği 
69 müze için bilet üretimi ve bilet satış ope-
rasyonları işlerini üstlendiklerini dile getirdi. 
Aykut Ferah çalışanlarımızı işten çıkartmıyo-
ruz, ücretsiz izine göndermiyoruz, online eği-
timler veriyoruz. Uzun soluklu bir mücadele 
döneminde olduğumuza vurgu yapan Ferah, 

kimseyi işten çıkartmayacakları gibi, zorunlu 
yıllık veya ücretsiz izin gibi uygulamaların da 
gündemlerinde olmadığını ifade etti. Aykut 
Ferah “Başta çalışanlarımıza, çalışanlarımızın 
fiziksel ve ruh sağlıklarına önem veriyo-
ruz” diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy'un da destekleri ile Efes 
ve Pamukkale Ören Yerleri'nin ışıklandırılarak 
gece müzeciliğine açılması konusunda çalış-
malarının devam ettiğini vurgulayan Aykut 
Ferah, “Turizm alanında devletimize ve mille-
timize katkı sağlamak adına yaklaşık 30 
milyon liralık yatırımlarımıza devam ediyo-
ruz” dedi. Aykut Ferah, Türkiye'ye, kültürel 
varlıklarına ve Türk turizminin geleceğine 
inandıklarını sözlerine ekledi.

SIPCA'DAN TÜRKİYE'YE 
5 MİLYAR TL 
YATIRIM
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T ürkiye'nin geleceğine inandıklarını 
dile getiren SICPA Dünya Başkanı 
Philippe Amon, ana faaliyet konuları 

olan ürün izleme ve takip sistemleri alanın-
da Türkiye’de AR-GE Merkezi kuracaklarını 
ve bu merkezde geliştirecekleri projelere 
yaklaşık 5 Milyar TL’lik yatırım yapmayı plan-
ladıklarını söyledi.Philippe Amon yapay zekâ, 
blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji 
konularında çalışmalar yapacak olan AR-GE 
Merkezi'nde 3000 kişiye ilave istihdam 
sağlayacaklarının altını çizdi.

SICPA Türkiye CEO'su Aykut Ferah ise, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

PHİLİPPE AMON YAPAY ZEKÂ, BLOK ZİNCİR 
VE SİBER GÜVENLİK GİBİ İLERİ TEKNOLOJİ 
KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPACAK 
OLAN AR-GE MERKEZİ'NDE 3000 KİŞİYE 
İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYACAKLARININ 
ALTINI ÇİZEN SICPA DÜNYA BAŞKANI 
PHİLİPPE AMON, TÜRKİYE'YE 5 MİLYAR TL 
YATIRIM YAPACAKLARINI AÇIKLADI.

MUHABİR: HATİCE BERRAK
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S osyal medya hesaplarından farklı bir akım başlatmak 
üzere birbirlerine meydan okuyanlar (challenge); 
salgın sonrası neler yapacağını anketler ile doldura-

rak markalara erişim kazandıranlar; tuval ve boyalarla yaratı-
cılık dünyasını keşfedenler ve dahası... Neredeyse tüm sosyal 
medya kullanıcıları, koronavirüs döneminde evde keyifli vakit 
geçirmek adına birer içerik üreticisi oldu.                

                                                                Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, beraberinde 
yeni alışkanlıklar getirdi, günlük rutinleri de değiştirdi. Kiminin 
kendini dış dünyadan tamamen izole ettiği düzende, kimi bu 
krizi fırsata dönüştürüp durmaksızın üretmeye devam ediyor. 

GlobalWebIndex’in 2020 verilerine göre; Mart ayında ABD'li 
tüketicilerin yüzde 39'u haberleri daha sık okuyor, yüzde 29'u 
sosyal medyayı daha sık kontrol ediyor ve yüzde 28'i virüs 
nedeniyle daha fazla online alışveriş yapıyor. H2O United’ın 
Ajans Başkanı Şebnem Tanyaş’ın “yeni normal” olarak tanım-
ladığı karantina sürecine reklam dünyasının da hazırlıksız yaka-
landığını söyleyen Tanyaş, markaların yeni düzene ayak uydur-
ma çabasında olduğunu ve bu durumu fırsata çevirdiklerini 
belirterek şunları ekliyor: “Markalar salgına ve sosyal mesafeye 
dair çeşitli iletişim çalışmaları yürütüyor. Hijyen kuralları ile 
başlayan bu iletişimi önce evde kal çağrısı, sonra da evde sıkıl-
mamak için yapılabilecek aktiviteler listesi takip etti. Bu krizi 
fırsata çevirmek adına farklı stratejiler uyguluyorlar.”

EVDE ETKİLEŞİM DÖNEMİ

Evlerde stil sahibi pijamaların gezinmeye başladığı ve sosyal 
medya fenomenlerinin kişisel spor eğitmeni olma görevini üst-
lendiği son günlerde yemek tariflerinin, evde stil önerilerinin, 
anketlerin ve dahası sosyal medyada dikkat çekeceği düşü-
nülen her şeyin havada uçuştuğu  ‘evde etkileşim’ döneminin 
tam ortasında olduğumuzu söyleyen Tanyaş, sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Karantinanın ilk haftasında, içerisinde bulun-
duğumuz küresel farkındalık ve var olan gidişatı sorgulamamız 
gerekirken; evde sıkılma ihtimalimize daha çok odaklandığımız 
için e-ticaret sitelerinin sepetlerini doldurduğumuz bir dönem 
başladı. Mutfaklar ‘masterchef’cilik oynayanlar ile dolup taşar-
ken, baharı karşılama ümidini kaybetmeyenler karantinadan 
üç kilo alıp çıkamam kaygısı ile spor yapmaya devam ediyor. 
Fenomenler de elbette boş durmuyor; markalar işbirliği ile her 
ihtiyaca, her talebe uygun içerik üretiyor.” 

MARKALAR ESKİSİNDEN DAHA YARATICI OLMAK ZORUNDA

Bu süreçte, markaların çok daha yaratıcı ve akılcı projeler üret-
mesi gerektiğini söyleyen Tanyaş, “Artık hepimiz bu karantina-
dan daha fit, daha bakımlı ve entellektüel çıkmayı planlıyoruz. 
Tüketiciler olarak hayatımızdaki bu radikal değişim ise, marka-
ları eskisinden daha da yaratıcı olmak zorunda bırakıyor. Çünkü 
ajansınızın size sunduğu o ‘Instagram’dan Canlı Yoga Dersi’ ya 
da ‘Evde İzlenecek 5 Film’ önerisi konseptli içerikler çoktan 
tüketildi.” diyor. 

750 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

35 milyonu aşkın Türk kullanıcıya sahip TikTok uygulamasının, 
kullanıcıları için evde zaman geçirmenin eğlenceli ve faydalı 
yollarını paylaşabilecekleri #Evdeyiz akımını başlattığını söyle-
yen Tanyaş, koronavirüs döneminde popülerlik kazanan TikTok 
için şunları söylüyor: “Biz ajanslar, ünlüler dünyasının önceleri 
özellikle Z kuşağının aktif olduğu TikTok mecrasına zorunlu 
yatay geçişini izlerken, evde kalan beyaz yakalıların da boş 
vaktini değerlendirmek üzere, ‘sıkıntı’ adı altında bu mecraya 
geçişine şahit olduk. Popüler TikTok içerik üreticilerinin yanı 
sıra Çağla Şikel, Aleyna Tilki, Ece Seçkin gibi ünlü isimlerin de 
destek verdiği akım, 750 milyon görüntülenmeyi geçti.”

“BU MECRADA ÜRETMEDEN VAR OLMANIZ İMKANSIZ”

Evde geçirilen sürenin artmış olmasının, eş zamanlı TikTok 
mecrasının günlük aktif kullanıcı sayısını 8-9 milyon bandına 
yükselttiğini söyleyen Tanyaş, bu rakamın normal şartlar-
da hafta sonu aktif sayılabilecek bir rakama denk geldiğini, 
TikTok’un 8-9 milyon bandındaki aktif kullanıcı sayısı ile Ocak-
Şubat ortalamasının yüzde 30 üzerine çıkılmış olduğunu ve 
kullanıcıların mecrada günlük geçirdiği sürenin yüzde 35 artışla 
52 dakikaya yükseldiğini belirtiyor. Markalar için yepyeni bir 
var olma mücadelesinin başladığını söyleyen Tanyaş, yalnızca 
yaratıcı ve akılcı markaların yola devam edeceğini belirtiyor. 

KARANTİNANIN YENİ 
NORMALİ: 
EVDEN ETKİLEŞİM 
NEREDEYSE TÜM SOSYAL MEDYA KULLANICILARI 
KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE BİRER İÇERİK ÜRETİCİSİ OLDU!

“Karantinanın ilk haftasında, içerisinde bulunduğumuz küresel farkındalık ve var olan gidişatı 
sorgulamamız gerekirken; evde sıkılma ihtimalimize daha çok odaklandığımız için e-ticaret 
sitelerinin sepetlerini doldurduğumuz bir dönem başladı.”

MUHABİR: HATİCE BERRAK

GlobalWebIndex’in 2020 verilerine göre; Mart 
ayında ABD'li tüketicilerin yüzde 39'u haberle-
ri daha sık okuyor, yüzde 29'u sosyal medyayı 
daha sık kontrol ediyor ve yüzde 28'i virüs 
nedeniyle daha fazla online alışveriş yapıyor.
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KORONAVİRÜS GÜNLERİNİN 
ONLINE ALIŞVERİŞ 

İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
İ zole günlerde evde kalan tüketicinin tercihleri ve bu doğ-

rultuda sektörlerin satış oranlarında önemli değişiklikler 
oldu. Türkiye’deki e-ticaret sitelerinin ödeme altyapı 

sağlayıcısı iyzico’nun araştırmasıyla ortaya çıkan veriler, evde 
kalma planlarının yapılmasıyla birlikte sektörlerin ve tüketim 
alışkanlıklarının değiştiğini ortaya koyuyor. Finans teknolojileri 
şirketi iyzico’nun istatistikleri, en fazla talep artışının yaşandığı 
ürün gruplarını ortaya koydu. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi sınıfında tanımladığı ve 
Türkiye’de de ilk olarak 10 Mar 2020 tarihinde görülen koro-
navirüsten (Covid-19) korunmak için Sağlık Bakanlığı’nın ve 
uzmanların #EvdeKal tavsiyesiyle kendisini izole eden çok 
sayıda vatandaş, ihtiyaçları için online alışverişe yöneldi. İnter-
net üzerinden alışverişte özellikle bazı sektörlere ve ürünlere 
olan talepte önemli artış dikkat çekti. 

KİTAP SATIŞI İLK HAFTADA YÜZDE 32 ARTTI

 Gönüllü karantina sürecinin başladığı haftalarda kendini ve 
çevresindekileri korumak için “evde kal" çağrısına uyanların zor 
günlerinde en büyük destekçisi kitap oldu. Günlük yaşamı ele 
alış biçimini olumlu etkileyen ve zamanı değerlendirmenin en 
keyifli yolu olan kitap, iyzico verilerine göre izole günlerinin bir 
numaralı tercihi oldu. Evde kal çağrısının başladığı hafta, kitap 
sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya göre yüzde 32 artış 
gerçekleşti. 

Evde izolasyonun ikinci haftasında da satışlar devam etti. 
Karantina sürecinde kitap stokları yenilendi ve kitap satışların-
da yüzde30 artış gerçekleşti. Kitap mağazalarındaki ortalama 
sepet tutarı ise 80 TL seviyesinde gerçekleşti.

KUTU OYUNLARINDA SATIŞ PATLAMASI

Son yıllarda çeşitlilik kazanan ve oyun oynamayı çocuklara 
özgü bir eylem olmaktan çıkaran kutu oyunları da izole günle-
rinin eğlencesi oldu. Yalnızca zeka gücü gerektiren oyunlar, zor 
günlerde ortak paylaşımda bulunmanın ve zamanı değerlendir-

menin keyifli bir yolu oldu. iyzico’nun elde ettiği verilere göre, 
evde kal çağrısına uyulan ilk hafta, hobi ve oyun sektöründeki 
satışlarda bir önceki haftaya oranla yüzde 46 artış gerçekleşti. 
Evde izolasyonun ikinci haftasında hobi, oyun, eğlence ürünleri 
kategorisinde artış devam etti ve ortalama sepet tutarı 75 TL 
seviyesine ulaştı.

EV EŞYALARINDA İŞLEM HACMİ YÜZDE 65 ARTTI! 

Sokakların büyük oranda boşaldığı ikinci karantina haftasında, 
pek çok kişi evine daha fazla özen göstermeye ve eksiklerini 
tamamlamaya başladı. Özellikle aydınlatma ürünleri, beyaz 
eşya ve mobilya gibi temel yaşam malzemelerine yönelimde 
önemli artış gözlendi. Gündelik ev eşyalarında işlem hacminde  
yüzde 165, işlem adedinde yüzde 117 gibi rekor artışlar yaşandı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTIK 

Gönüllü karantinanın ikinci haftasında evimize odaklandığımız 
gibi, fiziken olmasa da birlik olmaya da odaklandık ve yardım 
kampanyalarına destek olduk. Pek çok insan, ihtiyaç sahiple-
rinin sesine kulak vermek için sivil toplum kuruluşlarına ulaşıp 
onlara destek oldu. iyzico’nun verilerine göre, karantina süre-
cinin başladığı 16 Mart haftası ile 23 Mart haftası yardım kam-
panyaları karşılaştırıldığında önemli bir artış olduğu görülüyor. 
Yardım kampanyalarındaki tutar yüzde 232 artarken, işlem 
adedinin yüzde 104 oranında yükselmesi, insanların karantina 
günlerinde daha fazla bağış yapmaya yöneldiğini gösteriyor.

SEYAHAT SEKTÖRÜNE HARCAMALAR EN BÜYÜK 
DÜŞÜŞÜ YAŞIYOR  

 Evde kal çağrısına uyulmasıyla birlikte kişisel gelişime, hobiye, 
ev içi yatırıma ve yardım kampanyalarına odaklanarak harca-
malarımızı bu doğrultuda yaptık. Bu da araç kiralama ve seya-
hat sektöründeki satışlarda ciddi düşüş yaşamasına sebep 
oldu. Karantinanın başladığı ilk hafta, araç kiralama işlemlerinde 

yüzde 56 düşüş gerçekleşti ve seyahat sektörü için yapılan 

harcamalaryüzde 39 azaldı. Seyahat kısıtlamalarının gelmesiy-

le birlikte, sonraki haftalar için bu düşüş katlanarak arttı.

Sağlık Bakanlığı’nın "Evdekal" tavsiyesiyle kendisini izole eden çok sayıda vatandaş, ihtiyaçları 
için onlıne alışverişe yöneldi. İnternet üzerinden alışverişte özellikle bazı sektörlere ve ürünlere 
olan talepte önemli artış dikkat çekti. 

KARANTİNANIN BAŞLADIĞI İLK HAFTA, ARAÇ KİRALAMA İŞLEMLERİNDE YÜZDE 56 
DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ VE SEYAHAT SEKTÖRÜ İÇİN YAPILAN HARCAMALAR YÜZDE 
39 AZALDI.

MUHABİR: ZEKİ GÖKTÜRK
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E-DEVLET KULLANICILARINI 
HEDEF ALIYOR G eçmişte de resmi kuruluşların sitelerini taklit ederek, 

oltalama (phishing) çabalarıyla vatandaşları dolan-
dırmaya çalışan siber suçlular, bu kez sahte e-devlet 

hesaplarıyla amaçlarına ulaşmaya çalışıyor.

Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET’in kıdemli güvenlik 
araştırmacısı Lukas Stefanko, Türkiye’de e-devlet kullanıcılarını 
hedef alan bir oltalama çabası tespit etti. Stefanko’nun tespit-
lerine göre siber suçlular, sahte e-devlet site ve uygulamalarla 
vatandaşların kredi kartı bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Dolan-
dırıcılar büyük ihtimalle, çeşitli geri ödemelere ilişkin beklenti 
veya maske dağıtımının e-devlet üzerinden yapılacağı bilgileri 
nedeniyle bu alana yönelik yoğunlaşmadan fayda çıkarmaya 
odaklandı. 

OLTALAMA SALDIRISI NASIL ÇALIŞIYOR? 

E-devlet kullanıcıları bu oltalama (phishing) saldırısında genellikle 
“aidat iade işlemleri“ gibi muğlak ifadelerle sahte e-devlet site-
lerine yönlendiriliyor. Burada, Android sistemli cep telefonu kulla-
nıcıları hedef alınıyor. Söz konusu sahte web sitelerinde, kişiden 
para iadesi yapılabilmesi için kişisel bilgiler isteniyor. Daha sonra 

bu site üzerinden işlem yapılamadığı, iki faktörlü doğrulama için 
gelen SMS sisteminin çalışmadığı belirtiliyor ve kullanıcıdan cep 
telefonuna e-devlet uygulaması indirmesi isteniyor. Böylece çift 
faktörlü koruma sistemi bypass edilmeye çalışılıyor. 

Ancak kullanıcının yönlendirildiği Android cep telefonu uygula-
ması da aslında sahte. Vatandaşların karşısına “e-Devlet Kapısı 

Online Aidat İade Sistemi“ gibi sayfalar çıkıyor ve burada eksik 

kalan bilgilerin doldurulması isteniyor. TC Kimlik No, ad soyad, 

kredi kartı numarası son kullanma tarihi, hatta kart limiti bile 

talep ediliyor. Tüm bu bilgilerle siber suçlular, kullanıcıların kredi 

kartından faydalanabilmelerine yönelik kapıyı açmış oluyor. 

HACKERLER BÜYÜK İHTİMALLE YERLİ 

ESET’in ulaştığı teknik verilere göre, bu oltalama kampanyası 
twitter reklamları üzerinden yayılmış görünüyor. Domain 
adresi Türkiye dışını göstermekle birlikte saldırı paketindeki 
çeşitli detaylar, bunun Türk hackerler tarafından hazırlanmış 
bir siber saldırı dalgası olduğu izlenimini veriyor.   

NASIL KORUNMALI?  

ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Lukas Stefanko, phishing kur-
banı olmamak için internet kullanıcılarına şu önerilerde bulun-
du: “Özellikle bu zor zamanlarda kart aidatı, aidat iade sistemi 
gibi konularda size ulaşacak tekliflere temkinli yaklaşın. Kamu 
ve online bankacılık ile ilgili girmek istediğiniz sitenin adını, 
adres çubuğuna (URL) kendiniz yazın. Arama motorundan 
çıktıysa da girmek istediğiniz yer olduğundan emin olun, adı 
kontrol edin. E-kapim, e-kapim-online, e-kapim-portalgiris 
gibi yanıltıcı isimli sitelerden uzak durun. Güvenliğinden ve 
meşruluğundan şüphe duyduğunuz online formlara asla has-
sas bankacılık bilgilerinizi girmeyin. Yalnızca bankanızın resmi 
sitesiyle bağlantılı mobil bankacılık uygulamalarına güvenin.”

UYGULAMA İNDİRİRKEN DİKKAT! 

“İndirmek istediğiniz uygulama tarafından istenen izinlere 
dikkat edin. Uygulamanın işlevleri için gereksiz görünüyorsa, 
uygulamayı indirmekten kaçının. Bilgisayar, tablet veya telefo-
nunuzun işletim sisteminin güncel olmasına, yamaların yapıl-
mış olmasına dikkat edin. 

Mutlaka profaktif bir antivirüs, internet güvenliği ve mobil 
güvenlik çözümü kullanın. Google Play veya diğer saygın 
uygulama mağazalarına bağlı kalın. Bu mağazalar zararlı uygu-
lamalardan tamamen arınmış olmayabilir, ancak çok daha 
güvenlidirler.” 

SİBER SUÇLULAR, 
BU KEZ TÜRKİYE’DE
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ŞİRKETLER, COVID-19’UN OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN DİJİTAL PAZARLAMAYA 
AĞIRLIK VERME EĞİLİMİNDE. DÜNYA ÇAPINDAKİ DİJİTAL REKLAM HARCAMALARININ 2020 
SONUNDA 384 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR.
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DİJİTAL PAZARLAMA 
PASTASI BİR YILDA 
YÜZDE 13 ARTACAK

K oronavirüs günlerinde oluşan sosyal hareketsizlik eko-
nomideki canlılığın önünü kesiyor. McKinsey’in paylaştığı 
verilere göre, küresel ekonomik büyüme oranı salgın 

nedeniyle 2020’nin başında öngörülen yüzde 2,5 yerine yüzde 1,8’e 
kadar düşecek. Türkiye’de başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyası, 
Covid-19’un olumsuz etkilerini azaltmak için dijital pazarlamaya 
ağırlık verme eğiliminde. 

Statista verilerine göre, dünya çapındaki dijital reklam harcama-
ları 2020 sonunda 384 milyar dolara ulaşacak. Araştırmaya göre, 
2021’de pazar hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor. 
Şirketler, Covid-19’un olumsuz etkilerini azaltmak için dijital paza-
rlamaya ağırlık verme eğiliminde.

KOBİ’LERİN %56’SI ÜRÜN SATIŞI İÇİN ONLINE OLUYOR

Facebook’un Future of Business raporuna göre, Türkiye’deki 
KOBİ’lerin yüzde 71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital 

platformları kullanıyor. Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle 

iletişim kurma amacıyla kullananların oranı yüzde 63. İnterneti ürün 

veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi 

edinmek amacıyla kullananlarınki ise yüzde 58. 

59 MİLYON VATANDAŞ İNTERNETE BAĞLI, 50 MİLYONU HER GÜN 
ONLINE

Şirketlerin koronavirüs belirsizliğinde dijital pazarlamaya yoğun-
laştıklarını belirten Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Tekno-
lojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Küresel Dijital Raporu’na göre, Tür-
kiye’de 59 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcıların yüzde 84’ü 
her gün internete giriyor. Toplam nüfusumuzun yüzde 63’ü sosyal 
medya platformlarını kullanıyor. Doğru hedef kitle analizi, pazarla-

ma stratejisi ve uygulamayla hedeflenen satış oranına ulaşmak ve 

marka değerini artırmak mümkün.” sözleriyle dijital pazarlamanın 

marka bilinirliğini ve satışları artırdığına dikkat çekti. 
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DÜNYA ORDULARI,
MEDİKAL TEDARİĞİNİ 
ONLINE FUARDA 
YAPACAK
ASKERİ TIP SEKTÖRÜNÜN LİDERLERİ, DÜNYA ORDULARININ 
ASKERİ TEDARİK OFİSLERİYLE 9-10 HAZİRAN 2020'DE DÜN-
YANIN İLK ULUSLARARASI ONLİNE FUARI VE KONFERANSI 
MİLİTARY MEDİCAL WEBEX'DE BULUŞUYOR.

Virüs savaşlarıyla başlayan "Tıbbi Kuvvetler" bir çok ülkede aktif 
hale geliyor. Askeri tıp sektörünün liderleri, dünya ordularının askeri 
tedarik ofisleriyle 9-10 Haziran 2020'de dünyanın ilk uluslararası 
online fuarı ve konferansı Military Medical Webex'de buluşuyor.

Dünyada ilk kez tam teşekküllü online iş görüşmesi ile ürün sergi-
leme ve uluslararası konferansı olan Military Medical Webex fuarı, 
9-10 Haziran 2020'de internet üzerinden yapılacak.

Virüs savaşlarının dünya gündemine girmesiyle herkes tarafından 
farkedilmeye başlanan askeri medikal sektörü, koronavirüsün etki-
leriyle önem kazanıyor. Türkiye'nin Covid-19 süreç yönetiminde 
doğru odaklanması, yerli-milli medikal ve yan ürünleri geliştirmele-
rinin artmasıyla adından sıkça söz ettiriyor. Dünyanın ilk, tek ve en 
büyük online askeri tıp ürünleri fuarı Military Mediacal Webex'de 
katılım çok özel 1.000 kişiyle sınırlı olacak.

EN ÖZEL ÇÖZÜMLER BU FUARDA

Military Medical Webex ile; zırhlı medikal araçlar, hava sağlığı ve 
hizmetleri, temiz oda teknolojisi, sağlık bilgi ve yönetim sistemle-
ri, laboratuvar, analitik, biyoteknoloji cihazları ve hizmetleri, tıbbi 
cihazlar, medikal teknolojiler, çok özel fütürist çözümler, labo-
ratuvar hizmetleriyle, pazarlama Hizmet Sağlayıcısı, Distribütör, 
Dağıtıcı, Lojistik çözümleri sunan şirketler, dünya ordularının askeri 
tedarik ofisleriyle katılımcı şirketler ürünlerini sergileme fırsatı elde 
ediyor.

1.000 KİŞİYLE SINIRLI KATILIM

Ürünlerini sergilemek isteyenler için farklı toplantı ve sergileme 
paket seçenekleri sunan Military Medical Webex, fuarın katılım-
cı sayısını da 1.000 kişi ile sınırlandı. Dünyanın bir çok ordusunun 
askeri tedarik ofisleri Military Medical Webex’te yeni nesil askeri 
medikal satınalmalarının ilk kararını bu fuarda verecek. 
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YURT DIŞINDAKİ 
VODAFONE’LULAR
ÇAĞRI MERKEZİNE 
ÜCRETSİZ ERİŞECEK

V odafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin 
Aksoy: “Bu zor günlerde devletimizin ve milletimizin 
yanında olmaya devam edeceğiz."Vodafone, korona-

virüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt içinde olduğu gibi yurt 
dışında da müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 
Yurt dışında bulunan tüm bireysel ve kurumsal Vodafone müş-
terileri, KIRMIZI yazıp 00905427048000'e ücretsiz SMS atarak 
Vodafone Çağrı Merkezi'ne ulaşabiliyor; konsolosluk numaralarını 
ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ücretsiz araya-
biliyor.  Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet 
gösteren Vodafone, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 
sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi. Şirket, daha önce 23 Voda-
fone ülkesi için geçerli olan "Kırmızı Servisi"nin kapsamını tüm 
dünya ülkeleri dahil olacak şekilde genişletti. Buna göre, yurt dışın-
da bulunan tüm bireysel ve kurumsal Vodafone müşterileri, KIRMI-
ZI yazıp 00905427048000'e ücretsiz SMS atıyor ve Çağrı Merkezi 
tarafından ücretsiz olarak aranıyorlar. Böylelikle aboneleri yurt 
dışındayken de Vodafone'dan kesintisiz hizmet almaya devam 
ediyor. Yurt dışındaki Vodafone müşterileri ayrıca, konsolosluk 
numaralarını ve Dışişleri Bakalığı'na ait 00903122922929 numaralı 
Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni de ücretsiz arayabiliyor. 

ENGİN AKSOY: "YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLERİMİZİN DE 
YANINDAYIZ"
Tüm dünyada olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkat çeken 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şun-
ları söyledi: "Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zaman-
kinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, 
birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir 
dönemdeyiz. Devletimizin aldığı tedbirlere uymamız, bu tedbirleri 
destekleyen ek çabalar içinde olmamız çok önemli. Bu süreçte 
hepimize önemli görevler düşüyor. 

Vodafone olarak biz de tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durum-
dayız. Bu dönemde, sadece yurt içindeki değil yurt dışındaki müş-
terilerimiz için de bazı kolaylıklar sunuyoruz. Bu müşterilerimiz, 
Vodafone Çağrı Merkezi'ne ulaşmak istediklerinde KIRMIZI yazıp 
00905427048000'e ücretsiz SMS yollayabiliyor. 

Biz de onları geri arıyoruz. Ayrıca bu müşterilerimiz, konsolosluk 
numaralarını ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni de 
ücretsiz arayabiliyor. Bu zor günlerde devletimizin ve milletimizin 

yanında olmaya devam edeceğiz."

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜM BİREYSEL VE KURUMSAL VODAFONE MÜŞTERİLERİ, ÜCRETSİZ 
OLARAK VODAFONE ÇAĞRI MERKEZİ'NE ULAŞABİLİYOR; KONSOLOSLUK NUMARALARINI VE 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK ÇAĞRI MERKEZİ'Nİ ÜCRETSİZ ARAYABİLİYOR.   

  NİSAN  2020 bağlantı noktası  4342  bağlantı noktası  NİSAN 2020



SE
K

TÖ
R

D
EN

SE
K

TÖ
R

D
EN

44  bağlantı noktası  OCAK 202044  bağlantı noktası   ŞUBAT 2020   ŞUBAT 2020 bağlantı noktası  45

TURKCELL’DEN CEP 
TELEFONU VE TABLETLERİ 
HİJYENİK TUTMA REHBERİ

TURKCELL KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI KORUNMA ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA CEP 
TELEFONLARI VE TABLETLERİN NASIL TEMİZLENMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATAN BİR VİDEO KLİP 

HAZIRLADI.

T üm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koro-
navirüs salgınına karşı Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenen önlemlere ek olarak kişisel 

temizlik de büyük önem taşıyor. Sağlık uzmanları yeni tip korona-
virüsün nesneler üzerinde de canlı kalabildiğine dikkat çekiyor. Cep 
telefonları ve tabletlerin de gün içerisinde en sık kullanılan teknolo-
jik aletler arasında olduğunu hatırlatan uzmanlar, el hijyenine dikkat 
edilmediği takdirde virüsün birkaç saat boyunca telefon ve tablet 
yüzeylerinde canlı kalabildiği uyarısında bulunuyor. Ayrıca hijyen için 
doğru kimyasalların kullanılmaması durumunda elektronik cihaz-
ların zarar görebilme ihtimalinin de unutulmaması gerekiyor.

%70 ALKOL, %30 SU KARIŞIMI

Turkcell bu kapsamda telefon ve tabletlerimizi, cihaza zarar verme-
den nasıl yapabileceğimizi anlatan bir video hazırladı. Videoda, dik-
kat edilecek hususlar şöyle sıralandı: “Bir antibakteriyel temizleme 
spreyi alın veya küçük bir sprey şişesinin yüzde 70’ini eczanelerde 
bulabileceğiniz izopropil alkol, yüzde 30’unu distile su ile doldurun. 
Telefonu veya tabletinizde, varsa tüm aksesuarları çıkarın (kılıf, 

kulaklık, şarj aleti, kartlık gibi). Karışımı mikrofiber bir bezin üzerine 
hafifçe püskürtün ve telefonun veya tabletiniz ile tüm aksesuar-
larınızı iyice silin. Kamera merceği gibi girintili bölümleri ise kürdan 
ya da kuru pamuklu çubuk ile temizleyip, bezle tekrar üzerinden 
geçin. 15 dakika kuruma süresinden sonra, aksesuarlarını geri 
takıp cihazınızı açabilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAYIN!

Turkcell’in videosunda, cep telefonunuzu veya tabletinizi temizler-
ken kullanılmaması gereken maddeler ise şöyle sıralandı: “Ev temi-
zlik ürünleri; sıkıştırılmış hava; Aerosol sprey temizleyiciler; aseton, 
benzen, tolüen gibi sert ürünler; çamaşır suyu; aşındırıcı tozlar; 
hidrojen peroksit.” 

Turkcell’in bilgilendirici videosunda, “Bu temizlik prosedürünü cep 
telefonları ve tabletlerinizin yanı sıra dizüstü bilgisayar gibi ekranı 
olan diğer cihazlarınız için de uygulayabilirsiniz.” uyarısına yer veril-
di. 

“Ev temizlik ürünleri; 
sıkıştırılmış hava; Aerosol 

sprey temizleyiciler; aseton, 
benzen, tolüen gibi sert 

ürünler; çamaşır suyu; 
aşındırıcı tozlar; hidrojen 

peroksit gibi ürünleri 
kesinlikle kullanmayın.”
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TÜRK TELEKOM 
‘KESİNTİSİZ İLETİŞİM’E 
HAZIR

T ürk Telekom, tele-
komünikasyon alanında 
koronavirüsün etkilediği 

kritik süreçleri ve alınan aksiyon-
ları online basın toplantısında 
interaktif şekilde paylaştı. Küresel 
salgın tehlikesine karşı hep bir-
likte mücadele edilmesi gereken 
günlerden geçildiğini belirten 
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 
“Devletimizin koronavirüs sal-
gınına karşı tüm ilgili Bakanlık ve 
kurumlarla koordineli bir şekilde 
fevkalâde yürüttüğü mücadele 
takdire şayan… Sağduyu ve fera-
set sahibi bir yönetim anlayışı ve 
yekvücut olmuş bir toplum, bizim 
gibi kurumsal organizasyonlar-
la birleştiğinde bu süreci en az 
hasarla atlatmamamız için hiçbir 
neden yok. Türkiye’nin telekom 
sektörünün lideri olarak her koşul-
da kesintisiz iletişimi sağlamak için 
17 bin saha, 7 bin ofis ve 7 bin çağrı 
merkezi çalışanımız ile sayıları 30 
bini aşan güçlü bir ekiple büyük bir 
özveri ile işimizin başındayız.” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ TOPLUMUN 
SAĞLIĞI VE KESİNTİSİZ İLETİŞİM 

‘Millî sorumluluk’ bilinciyle hareket 
ettikleri süreçte aksiyonlarında 
öncelikli gözettikleri iki husus 
olduğunu belirten Önal, “Birincisi 
çalışanlarımızın ve toplumumuzun 
sağlığı. İkincisi de kesintisiz iletişi-
min aksamadan devam edebil-
mesi. Ofis çalışanlarımızın büyük 
çoğunluğu zaten şu an evlerinden 
ev-ofis çalışıyorlar. Yine kurduğu-
muz sistemler sayesinde çağrı 
merkezi görevlilerimiz de yüzde 
82 oranında evlerinden çağrı 
cevaplıyor ve hizmet sunuyorlar. 
Bugün dijital ortamda bir araya 
gelmemiz de bu gerçeği kanıtlar 
niteliktedir.” diye konuştu. 

“TÜM GELİŞMELERE KARŞI 
HAZIRLIKLIYIZ”

Türkiye’nin ve sektörün gelişimi 
için kilit noktanın dijitalleşme ve 
yeni nesil teknolojilere yatırım 

yapmak olduğunun bilinciyle Türk 
Telekom’un özelleştirildiği 2005 
yılından bu yana, Türkiye’nin diji-
tal varlıklarına 16,6 milyar dolar 
yatırım yaptıklarını söyleyen Önal, 
‘Sadece merkeze değil herkese’ 
hizmet anlayışla Türkiye’yi gele-
ceğe bağlayacak altyapı ve tekno-
lojilere yatırıma devam ettiklerini 
vurguladı. 

Son 10 günde 100 bin eve sabit 
internet bağlantısı yaptıklarını 
belirten Önal, bu sürede ciddi 
anlamda PSDN talebi aldıklarını da 
ifade ederek “Bu kritik günlerde 
karşıladığımız bu talepler, Türk 
Telekom olarak altyapımızın ne 
kadar güçlü ve hizmet ağımızın 
ne kadar büyük olduğunu gözler 
önüne seriyor.” dedi. Önal, ülke-
mizde koronavirüs mücadelesinin 
başladığı günden bu yana internet 
trafiğinde yaşanan gelişmeler 
hakkında ise şu bilgileri verdi: “Ülke 
çapında alınan önlemler neticesin-
de eğitimin, etkinliklerin, çalışma 
ve faaliyetlerin online ortamlara 
taşınması internet trafiğine de 
yansıdı. Normal günlerde daha çok 
akşam saatlerinde zirveye çıkan 
yoğun kullanım değerlerinin artık 
gün içerisine yayıldığını gözlem-
liyoruz. Gündüz saatleri kullanım 
oranlarında geçtiğimiz haftalarla 
karşılaştırdığımızda yüzde 50 
oranında bir artış var. Peak saatle-
rin artışını kıyasladığımızda ise 
burada da yüzde 30’luk bir artış 
var. Şu anda en zirve saatte bile 
kapasitemizin yarısını kullanıyoruz.

Uluslararası internet trafiğimizde 
ise yaklaşık yüzde 15’lik bir artış 
söz konusu. Küresel büyüklükteki 
önemli içerik sağlayıcıların sunu-
cularını yurtiçinde kendi mer-
kezlerimizde konumlandırmamız 
neticesinde bugün müşterileri-
mizin bu içerik sağlayıcılara çok 
daha hızlı bağlanmasını sağlarken, 
yurtdışı trafiğindeki ani artışı da 
önemli ölçüde engellemiş bulu-
nuyoruz.” 

TÜRK TELEKOM CEO’SU 
ÜMIT ÖNAL: “KESİNTİSİZ 

İLETIŞIMI SAĞLAMAK ADINA 
TÜRKİYE’NİN TELEKOM 

SEKTÖRÜNÜN LİDERİ 
OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ 

BÜYÜK BİR ÖZVERİ İLE 
YAPIYORUZ.” 
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HUAWEI’NİN 
KATLANABİLİR TELEFONU 
MATE XS, SATIŞTA 

H UAWEI Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımı ile 
etkinleştirilen 8 inç dışa katlanan ekranla gerçek bir 
FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak HUAWEI Mate 

X'te yer alan Falcon Wing tasarımı, iki modda kesintisiz bir kul-
lanıcı deneyimi sunarken ekranı güçlendirmek için mükemmel 
bir uyum içinde çalışıyor.

Katlanmış hali ile HUAWEI Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 
inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon modu-
na geçiyor. Açıldığında, rakipsiz iş üretkenliği ve oyun perfor-
mansı için rakipsiz bir görüntüleme deneyimi sunan 8 inçlik bir 
tablet haline geliyor. HUAWEI Mate Xs, katlanabilir form faktö-
rü için tasarlanmış Flying Fish Fins Soğutma Sistemi içeriyor. 
Bu benzersiz soğutma sistemi, cihazla birlikte katlanmasına 
ve düzgün, etkili soğutma için tüm yüzey alanını kaplamasına 
izin veren mikroskobik yarıklara sahip esnek grafenden üretildi. 
Özellikle HUAWEI Mate Xs'in ince form faktörü için tasarlanan 
5G anten sistemi, HUAWEI’nin telekomünikasyon teknolojisin-
deki uzmanlığını gösteriyor. Uzun bir Ar-Ge sürecinin sonucu 
olarak tasarımı yapılan anten, HUAWEI Mate Xs’de yüksek 
hızlı, istikrarlı bağlantı sağlıyor.

LİDER PERFORMANS VE 5G BAĞLANTISI

Kirin 990 5G ile güçlendirilen HUAWEI Mate Xs, HUAWEI’nin 
en gelişmiş yonga setinin tüm gücünden yararlanıyor. SoC, 
2,86GHz çekirdek saatinde çalışan iki süper boyutlu özel 
Cortex-A76 çekirdeği, iki büyük özel Cortex-A76 çekirdeği ve 
dört küçük Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir 
CPU içeriyor. Grafik işleme, HUAWEI mobil cihazlarındaki en 
güçlü GPU olan 16 çekirdekli Mali-G76 GPU tarafından ger-
çekleştirilirken, yapay zeka iş talepleri HUAWEI'nin Da Vinci 
mimarisi üzerine inşa edilen NPU tarafından destekleniyor.

HUAWEI’NİN EN İYİ KAMERASI

HUAWEI’nin sınıfının en iyisi kamera sis-
temlerini seçme mirasına devam eden 
HUAWEI Mate Xs, gerçek bir amiral gemisi 
kamera sistemi ile donatıldı. Kenar çubuğu 
boyunca dikey bir diziye yerleştirilen 
SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 
40MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8), 16MP 
ultra geniş açılı kamera (f / 2.2), 8MP tele-
foto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik 
Algılama Kamerası içeriyor. Kamera sistemi, 
süper sabit çekimler ve 30X'e kadar hibrit 
zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme 
kombinasyonunu destekliyor. Yeni kame-
ra seti, düşük ışıklı ortamlarda inanılmaz 
fotoğraflar çekmek için 204800'e kadar 
ISO desteği sunuyor.

WINDOWS İLE ANDROID ARASINDAKİ 
SINIRLAR KALKIYOR

HUAWEI Mate Xs, kenar çubuğundaki bir 
düğmeyle isteğe bağlı olarak açılabilen 
fiziksel bir kilit ile sabitlenen kat yeri saye-
sinde çok daha büyük bir dijital tuval haline 
dönüşüyor. Bu, kullanıcıların deneyimi 
kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmeleri için 
daha fazla alan sunuyor.Katlanabilir telefon, 
iki uygulamanın yan yana görüntülenmesini 
ve birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan 
Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Metin, 
resim ve belgeler, içeriği bir uygulamadan 
diğerine sürükleyip bırakmak kadar kolay 
bir şekilde aktarılıyor.

Ekranın altında bulunan bir dock, 
kullanıcılara hızlı başlatma için uygulamalar 
atamalarını sağlayan bir alan yaratıyor. 
İki uygulama aynı anda açık olduğun-
da, kullanıcılar Yüzen Pencere özelliğini 
kullanarak üçüncü bir uygulamayı başlata-
biliyor; bu uygulama, mevcut uygulamalar-
dan çıkmadan kısa mesajlara yanıt vermek 
gibi küçük görevlerin üstesinden gelmek 
için kullanılabiliyor.HUAWEI Mate Xs aynı 
zamanda HUAWEI'nin Multi-screen Colla-
boration (Çoklu Ekran Paylaşımı) özelliğini 
de destekliyor. Bu özellik Windows ve 
Android cihazlar arasındaki sınırları ortadan 
kaldırıyor. Bu devrim niteliğindeki çoklu 
ekran paylaşımı özelliğiyle, kullanıcılar, 
HUAWEI Mate Xs ve HUAWEI MateBook 
arasında kolayca dosya transferi yapabi-
liyor ve iki sistemi tek bir ekrandan kontrol 
edebiliyor. 

HUAWEI’NİN EN YENİ TEKNOLOJİLERİYLE 
DOLU KATLANABİLİR TELEFONU HUAWEI 
MATE XS, HUAWEI ONLINE MAĞAZASI’NDA 
SATIŞA SUNULDU.

Katlanmış hali ile HUAWEI Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 
6,38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon 

moduna geçiyor. Açıldığında, rakipsiz iş üretkenliği ve oyun 
performansı için rakipsiz bir görüntüleme deneyimi sunan 8 

inçlik bir tablet haline geliyor. 
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