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UZMANLAR, ARABADA, TOPLU 
TAŞIMADA, UÇAKTA, İŞTE, 
ALIŞVERİŞTE, TATİLDE, KISACASI 
HAYATIN HEMEN  HER ALANINDA 
NELERE DİKKAT ETMEMİZ GEREKTİĞİ 
KONUSUNDA ÖNEMLİ UYARILARDA 
BULUNUYOR.

İnsanlık tarihinde yaşanan büyük değişimler, 
dönüşümler çağların farklı farklı adlandırılmasına 
sebep oldu. 2020’nin başından beri dünyada 
görülen, geçtiğimiz mart ayında da ülkemizde 
görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) de içinde 
bulunduğumuz dönemin, “Yeni Normal” olarak 
adlandırılmasını sağladı. Yeni normal, aylar süren 
kısıtlamalar sırasında, hayatımızda daha önce 
olmayan ancak kısa sürede hayatımızın normali 
haline gelen tüm eylemleri içeriyor. Alışverişlerin, 
yeme-içme alışkanlıklarının, seyahatlerin, tatillerin, 
sosyalleşme ortamlarının değişmesi ve istesek 
de istemesek de hayatımızı sağlıklı biçimde 
sürdürebilmemiz için uymamız gereken kurallar 
yeni normalin getirileri... 

Bağlantı Noktası, bu ay kapak konusu olarak, 
yeni normali işliyor. Uzmanlar, arabada, toplu 
taşımada, uçakta, işte, alışverişte, tatilde, kısacası 
hayatın hemen her alanında nelere dikkat etmemiz 
gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. 
Okuyucularımız için, önemli bilgilerin yer aldığı 
kapak haberimiz, verimli olacaktır. 

Ulaştırma, iletişim ve teknoloji alanlarında en 
yeni gelişmeler, dergimizin diğer sayfalarında 
okuyucuyu bekliyor. 

Keyifli okumalar dileği ile...

Hoşçakalın.  
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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

GÜNDEM

26

UÇAK BİLETİ ARAMALARI 
8 KAT ARTTI

OTOMOBİLİNİZİ HİJYENİK 
TUTMANIN İPUÇLARI

TÜRK TELEKOM’DAN                                          
DİJİTAL SAĞLIK ATAĞI

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASININ 
SONA ERECEĞİNE DAİR KARARIN 
AÇIKLANMASININ ARDINDAN UÇAK BİLETİ 
ARAMALARI 8 KAT ARTTI. 

PANDEMİ SÜRECİNDE OTOMOBİLİNİZİ 
HİJYENİK VE TEMİZ TUTMANIN HER 

ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ 
OLDUĞUNU VURGULAYAN DR. 

JENNY DODMAN, SÜRÜCÜLER İLE 
OTOMOBİLLERİNİ TEMİZ TUTMANIN 

İPUÇLARINI PAYLAŞTI.

TÜRK TELEKOM’UN KURUMSAL GİRİŞİM 
SERMAYESİ ŞİRKETİ TT VENTURES, 
DİJİTAL PATOLOJİ ALANINDA YENİLİKÇİ 
TEKNOLOJİLER ÜRETEN YERLİ YAPAY 
ZEKA FİRMASI VİRASOFT’LA GÜÇ BİRLİĞİ 
YAPTI.

ARABADA, TOPLU TAŞIMADA, UÇAKTA, İŞTE, ALIŞVERİŞTE VE 
TATİLDE KISACASI HAYATIN HER ALANINDA ÖZELLİKLE NELERE 
DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR? UZMANLAR AÇIKLIYOR... 
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ARABADA, UÇAKTA, TATİLDE… 
‘YENİ NORMAL’DE GÜNLÜK YAŞAMIN KURALLARI

42
SEKTÖRDEN

HAVACILIK

14
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 
TALEP İKİNCİ EL’E KAYACAK

SIFIR ARAÇLARIN TEDARİKİ İLE İLGİLİ 

SIKINTILARIN YAŞANMASI, PANDEMİ 

SEBEBİYLE TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARININ 

DEĞİŞMESİ VE YAZ AYLARININ GELMESİYLE 

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA 

HAREKETLİLİK YAŞANMASI BEKLENİYOR. .
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53 HAVALİMANI COVID-19’A 
KARŞI SERTİFİKALANDIRILDI

BAKAN ADİL KARAİSMAİLOĞLU, “53 
HAVALİMANI ARTIK SALGINA KARŞI 
ÖNLEMLERLE DONATILARAK, GÜVENLİ 
BİR ŞEKİLDE VATANDAŞIMIZA HİZMET 
VERECEK.” DEDİ.

HABER

12
OTOMATİV

GERİ DÖNÜŞÜM YAZICISIYLA MASKE ÜRETİLDİ
EPSON, OFİSTEKİ KAĞITLARI GERİ DÖNÜŞÜMLE YENİDEN KULLANILABİLİR HALE GETİREN 
PAPERLAB ÜRÜNÜYLE CERRAHİ MASKE ÜRETTİ.  ELYAF MALZEMELER KULLANILARAK ÜRETİLEN 
100 BİN CERRAHİ MASKE, EPSON ÇALIŞANLARI TARAFINDAN KULLANILMAYA BAŞLANDI.

SAĞLIK

24

SEKTÖRDEN

38
GÜVENLİ KURUMSAL
E-POSTANIN ADRESİ YAANIMAIL
TÜRK MÜHENDİSLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ 
YAANIMAIL, TÜRKİYE’DEN 7/24 KESİNTİSİZ 
HİZMET VEREN TURKCELL VERİ MERKEZİ 
KALİTESİYLE KURUMLARA GÜVENLİ VE 
KESİNTİSİZ E-POSTA SUNUYOR. İNTERNET 
ÜZERİNDEN KOLAYCA SATIN ALINABİLEN 
YAANİMAİL KURUMSAL  E-POSTA SERVİSİ, 
KURUMLARIN VERİLERİNİ YURTİÇİNDE GÜVENLE 
SAKLIYOR.
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Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM’in koordinasyonu 
ile Ege İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye’nin ilk 
sanal fuarı olma özelliğini taşıyan Shodex2020 
Ayakkabı ve Saraciye Fuarı 1-3 Haziran arasında 

www.shoedex.events internet adresli fuar plat-
formunda gerçekleştirildi. Shoedex Platformu fir-
maların yurt dışı alıcılara ürünlerini sergileyebilmesi 
imkanı sağlarken, online B2B görüşmeler ile yeni iş 

ilişkilerinin tesisini de mümkün kılacak. 

Twitter, okunmadan paylaşılan makalelere 
sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Twitter 
uygulamanın henüz test aşamasında oldu-
ğunu duyurdu. Yeni özellik, kullanıcılar bir 
tweet’i retweet etmeden önce ‘okuyup oku-
madıkları’ sorusunu soruyor. Amacın da teyit 
edilmeyen bilgilerin yayılmasını önlemek ve 
yavaşlatmak olduğu belirtiliyor. 

Iyzico Link Yöntemi, sosyal medya aracılığıyla enstrüman satışı, konser veya müzik dersi ücretini 
almayı mümkün kılıyor. Tüm dijital platformlarda güvenli satış yapmaya olanak tanıyan ve gerçek 
temassız ödeme deneyimi sunan iyzico Link Yöntemi, müzik dünyasına da önemli katkı sağlıyor. 
Sosyal medya üzerinden enstrüman satanlar, konser verenler veya müzikle ilgili konularda ders 
verenler ödemelerini iyzico Link Yöntemi’ni kullanarak hızlı, kolay ve güvenli biçimde alabiliyor.

Yemeksepeti, “Erişilebilirlik” entegrasyonu ile görme engellilerin online yemek ve market siparişi ihtiyaç-
larını karşılayabilmelerine imkân sağlıyor. Bu entegrasyondan faydalanan kullanıcı sayısında %80, verilen 
siparişlerde ise %100 artış yaşandı. Görme engelli kullanıcılara özel hayata geçirilen bu özellik sayesinde 
kullanıcılar sesli komutlar ile yemek ve market siparişlerini hızlı ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Son haftalarda evden çalışmanın ve sokağa çıkma yasaklarının artması ile sosyal medya kullanımında ciddi oranda artış 
oldu. We Are Social’ın raporuna göre, 2,5 milyar aktif kullanıcıya sahip Facebook, en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya 
mecrası olurken, YouTube ve WhatsApp kullanan 2 milyar kullanıcı mevcut. WeChat’in 1 milyar kullanıcıya, son zaman-
larda popülerleşen platform TikTok’un ise 800 milyon kullanıcıya ulaştığı görülüyor.

Microsoft, COVID-19 araştırmalarına desteğini artırmak için “Sağlık için Yapay Zekâ” girişiminin tüm 
imkânlarını seferber etti. Bu alanda çalışan veri bilimcilerini güçlendirmek ve araştırmaları hızlandır-
mak için 20 milyon dolarlık destek paketi sunan Microsoft, COVID-19 ile mücadele eden sivil toplum 
kuruluşları, hükümetler ve akademik araştırmacılarla iş birlikleri geliştirecek. 

TÜRKİYE’NİN İLK SANAL FUARI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OKUNMADAN PAYLAŞILAN 
MAKALELERE SINIRLAMA

SANATSAL ÖDEMELER SOSYAL MEDYADAN ALINABİLİYOR GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL 
“ERİŞİLEBİLİRLİK” ENTEGRASYONU

FACEBOOK’UN TAHTI SALLANMADI COVID-19 ARAŞTIRMALARINA 20 MİLYON DOLAR 

Siber dolandırıcılar; Almanya, ABD, Brezilya, İtal-
ya, Hindistan, İspanya ve Beyaz Rusya merkez-
li 30’u aşkın e-ticaret sitesinin müşteri verilerini 
çalarak, bunları sızdırmakla tehdit etti. Siber 
güvenlik kuruluşu ESET’intespitlerine göre 
siber hırsızlar, bilgileri sızdırmamanın karşılığın-
da her bir şirketten 0,06 bitcoin (yaklaşık 537 
dolar) fidye istedi.

Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora 
göre akıllı telefon sevkiyatları dünya genelinde bu 

yılın ilk çeyreğinde 275 milyon adede ulaşırken 
toplam sevkiyatlar içerisinde Android telefonların 

pazar payı ise yüzde 86 oldu. Aynı rapora göre, 
2020 yılının ilk çeyreğinde dünyada en çok satan 
Android telefon Galaxy A51 olurken Galaxy S20+ 
liste içinde premium segmentte yer alan tek akıllı 

telefon oldu.

E-TİCARET SİTELERİ 
ŞANTAJLARLA KARŞI KARŞIYA 

EN ÇOK SATAN ANDROID 
TELEFON SAMSUNG GALAXY A51 
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BAKAN ADİL KARAİSMAİLOĞLU, “53 HAVALİMANI ARTIK SALGINA KARŞI ÖNLEMLERLE 
DONATILARAK, GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE VATANDAŞIMIZA HİZMET VERECEK.” DEDİ.

U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik olarak 
havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun 

öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını bildirerek, 
“Havalimanları Covid-19’a karşı tüm tedbirlerini alıyor. Daha 
önce sertifikasını alan 6 havalimanına ek olarak 47 tane hava-

limanı daha sertifika almaya hak kazandı. 53 havalimanı artık 
salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli bir şekilde vatan-
daşımıza hizmet verecek.” dedi. Bakan Adil Karaismailoğlu, ilk 
kez Aralık ayında Çin’de görülen ve dünya ülkelerini etkisi altına 
alan Kovid-19 salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan mücadelenin şu ana kadar 

başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Küresel salgına 
karşı verilen milli mücadelede 83 milyonun tek yürek oldu-
ğuna ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine dikkat 
çeken Karaismailoğlu, kendilerinin de Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ailesi olarak sorumluluk alanlarındaki havaliman-
larına ilişkin önemli bir sertifikasyon programı yürüttüklerini 
anımsattı. Program ile tüm havalimanlarının salgın tedbirleri 
ile tekrar düzenlenmeye başlandığını bildiren Bakan Karais-
mailoğlu, ‘Uçulabilir Sertifikası’nın Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda havalimanlarına verildi-
ğinin altını çizdi.

“ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZDIR”

Program kapsamında bilgilendirme ve denetimlerin Sivil Hava-
cılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını ve ilk etapta tüm 
şartları karşılayan 6 havalimanının sertifikasını aldığını hatırla-
tan Karaismailoğlu, “Bildiğiniz gibi yeni normalleşme sürecinde 
İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, 
Antalya ve Trabzon olmak üzere 6 havalimanının sertifikasyon 
sürecini tamamlayarak, 1 Haziran’da iç hat ucuşlarımızı baş-
latmıştık. Bu havalimanlarımıza ek olarak 47 havalimanımız da 

çalışmalarını tamamlayarak, müracaat etti. Bugün itibariyle bu 
havalimanlarımız da sertifika almaya hak kazandı. Toplamda 
53 havalimanımızın artık Covid-19 salgınına karşı tüm tedbir-
leri aldığı tescillendi. Bizim tedbirlerimiz seyahatin her aşama-
sında. Vatandaşımızın gönlü ferah olsun. Havalimanlarında ve 
uçaklarda tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde aldık. Serti-
fika verilen tüm havalimanlarımızda önceliğimiz vatandaşları-
mızın sağlığı ve güvenliği.” ifadelerini kullandı.

102 ÜLKEYE TIBBİ MALZEME YARDIMI YAPILDI

Dünya ülkelerinin de büyük zarar gördüğü bu salgın süre-
cinden Türkiye’nin ‘birlik, bütünlük ve aile bağları’ sayesinde 
dik durarak çıkmaya başladığına vurgu yapan Bakan Kara-
ismailoğlu, yaşanan bu zor süreçte Türkiye’yi hiçbir salgının, 
hiçbir krizin, hiçbir gücün yok edemeyeceğinin bir kez daha 
görüldüğünü kaydetti. Bu süreçte Türkiye’nin kendine yetmesi 
dışında bugün itibari ile 102 ülkeye tıbbi malzeme yardımında 
bulunarak, yardım elini ihtiyacı olan bütün milletlere uzattığını 
da belirten Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın lider-
liğinde paylaşarak ve üreterek büyümeye, güçlenmeye devam 
edeceğiz.” dedi.

53 HAVALİMANI COVID-19’A KARŞI 
SERTİFİKALANDIRILDI
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UÇAK BİLETİ ARAMALARI 
8 KAT ARTTI

L200093

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASININ SONA ERECEĞİNE DAİR KARARIN AÇIKLANMASININ 
ARDINDAN UÇAK BİLETİ ARAMALARI 8 KAT ARTTI. 

T üm yurtta şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona 
ermesi, uçak ve otobüs bileti aramalarını da ciddi oran-
da arttırdı. Seyahat kısıtlamasının sona ereceğinin 

açıklanmasıyla birlikte bir anda uçak bileti aramalarında 8 katlık 
bir artış yaşadıklarını belirten Enuygun.com CEO’su Çağlar Erol, 
“Otobüs bileti aramalarında da 5 kata yakın bir artış var. Uçak 
biletlerine talep artınca hava yolları, uçuş başlangıç tarihleri-
ni 4 Haziran’dan 1 Haziran’a çekti. Türk Hava Yolları, Pegasus, 
AnadoluJet ve SunExpress bugün uçuşlarına başladı. Uçuşlar 
şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a yapılacak. 
Ancak 4 Haziran’dan sonra hava yolu firmaları destinasyon 
sayılarını arttıracak. Otobüs firmaları da sosyal izolasyon kural-
larına uygun olarak 4 Haziran’dan itibaren tüm seferlerine baş-
layacak.” dedi.

EN ÇOK ARAMA İSTANBUL ÇIKIŞLI BİLETLER İÇİN 

En çok İstanbul çıkışlı uçak ve otobüs bileti araması yapıldığına 

dikkat çeken Erol, “Perşembe akşamı seyahat kısıtlamasının 
kaldırıldığına dair açıklamanın hemen ardından bilet aramaların-
da ciddi artışlar oldu. Uçak bileti aramalarında %38 ile İstanbul 
çıkışlı uçuşlar ilk sırada. İstanbul’a geliş aramaların %22’sini 
oluşturdu. Aramalarda İstanbul’un ardından ilk sıralarda yer alan 
yerler ise İzmir, Ankara, Antalya, Muğla. En çok bilet araması ve 
satışı yapılan gün ise 5 Haziran Cuma günü olarak dikkat çeki-
yor.” açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLAR ANNE BABALARIYLA SEYAHAT EDEBİLİR

Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla tüm yurt içi uçak yolculukları için 
HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaşa kadar bebeklerin HES 
kodu almasına gerek yok. 2-18 yaş arası çocuklar ve gençler, 
yanlarında anne babaları olmaları halinde seyahat edebilirler 
ancak onlar için de HES kodu alınması gerekli. 65 yaş üstü 
vatandaşlar ise HES kodunun yanında, Seyahat İzin Belgesi 
alarak yolculuk yapabilecek. 
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ARABADA, 
UÇAKTA, 
TATİLDE… 
‘YENİ NORMAL’DE 
GÜNLÜK YAŞAMIN 
KURALLARI
ARABADA, TOPLU TAŞIMADA, UÇAKTA, İŞTE, ALIŞVERİŞTE VE 
TATİLDE KISACASI HAYATIN HER ALANINDA ÖZELLİKLE NELERE 
DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR? UZMANLAR AÇIKLIYOR... 

T üm dünyayı sarsmasının ardından ülkemizde de Mart ayının başından iti-
baren hayatımızı kökten değiştiren Covid-19 sürecinde farklı bir döneme 
giriyoruz; yeni normal... Şehirlerarası seyahat kısıtlaması bu ayın başında 

kalktı; yeme-içme, gezi ve tatil merkezleri açılıyor. Yine de aklımızda bir soru 
işaretleri... Peki, nasıl olacak? Uzmanların uyarıları da işte tam bu sorulara cevap 
oluyor. Özellikle yaz aylarında seyahatlerin artması, uçak, araba, toplu taşıma, 
tatil mekanlarındaki sosyal mesafe kurallarına sıkı sıkıya uyulması gerekliliğini 
beraberinde getiriyor. 
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Toplu yerlerde, ortak kullanımların artmasıyla hem hizmet 
verenlerin hem de hizmet alanların kurallar getirme ve kurallara 
uyma noktasında oldukça hassas olması gerekiyor. Acıbadem 
Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar 
Çuhadaroğlu, “yeni normali” tanımlayarak uyarılarına başlıyor. Yeni 
normalin önceki hayatımıza hiç benzemeyen bambaşka bir yaşam 
anlamına geldiğini belirten Çağlar Çuhadaroğlu, “Bazı düzenleme-
lerle yaşamımızdaki sınırlamalar kalksa da, Covid-19 salgını hala 
büyük bir tehdit. Bunu unutmadan yaşamalıyız. Maskesiz sokağa 
çıkmamalı, ellerimizi sık sık yıkamalı, kalabalıktan uzak durmalı ve 
kesinlikle sosyal mesafe kuralına uymalıyız.” şeklinde konuşuyor. 
Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu; evde, arabada, toplu taşımada, uçak-
ta, işte, alışverişte ve tatilde kısacası hayatın her alanında özellikle 
dikkat etmemiz gereken noktalara da dikkat çekiyor...

EVDE HİJYEN KURALLARI DEĞİŞMEMELİ

Evimizin ailemizle birlikte olduğumuz en güvenli yer olması için 
Covid-19 pandemisinin bu yeni döneminde de uzmanların tüm 
önerilerini harfiyen uygulamamız büyük önem taşıyor. Dışarıdan 
her geldiğimizde ellerimizi virüsten arındırmak için etkili bir dezen-
fektan kullanmamız ya da en az 20 saniye sabunlayarak yıkama-
mız gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu; “Pandemi 
sürecinde uyguladığınız hijyen kurallarına devam edin. Ayakkabı 
ile eve girmemek, giysileri hemen değiştirmek de diğer önemli 
kurallar. Ayrıca evin genel temizliğinin de virüsün tutunmasını 

engelleyici malzemeler kullanılarak yapılması önemli. Çamaşır 
suyu ya da dezenfektan kullanabilirsiniz. Evinizi sık sık havalan-
dırmayı da ihmal etmeyin.” açıklamasını yapıyor. 

ARABADA DA OLSA MASKE TAKIN

Evimizden adım attığımız an maskeli hayatımızın başlaması 
gerekiyor. Bu nedenle arabanıza giderken araçta birden fazla kişi 
olacaksa maske kullanmayı ihmal etmemeniz önemli. İster kısa 
mesafe olsun ister uzun arabayla yapılan tüm yolculuklarda maske 
kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Eğer 
arabaya birden fazla kişi binecekse mümkün olduğunca ayrı oturmalı. 
Hasta olan, aksıran kişileri de mecbur kalmadıkça arabanıza almayın.” 
uyarısında bulunuyor. Öte yandan özel aracı ile yolculuk yapacak 
olan kişilerin, virüsün hava partiküllerinden bulaşma olasılığını da göz 
önüne alarak klima kullanımına dikkat etmeleri gerekiyor. Özel aracı 
ile seyahat edecek kişilerin de mobil cihazlarına Sağlık Bakanlığı’nın 
Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Bu uygulamadan 
sonra seyahat için yola çıkıldığında yolculuktaki güzergahların risk 
durumunun kontrol edilmesi, yüksek risk taşıyan bölgeler yerine 
alternatif rotaların tercih edilmesi öneriliyor. Özel aracı ile seyahat 
edecek kişilerin de mobil cihazlarına Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve 
Sığar uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Bu uygulamadan sonra 
seyahat için yola çıkıldığında yolculuktaki güzergahların risk duru-
munun kontrol edilmesi, yüksek risk taşıyan bölgeler yerine alterna-
tif rotaların tercih edilmesi öneriliyor.

Evimizden adım attığımız 
an maskeli hayatımızın 

başlaması gerekiyor. Bu 
nedenle arabanıza giderken 

araçta birden fazla kişi 
olacaksa maske kullanmayı 

ihmal etmemeniz önemli.
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Toplu taşıma araçlarında ise her zamankinden daha fazla dikkat 
etmemiz gerekiyor. Bu dikkatin nedenini başkalarından virüs 
kapmamakla sınırlandırmamak gerektiğini kaydeden Prof. Dr. 
Çağlar Çuhadaroğlu, “Belki de sizde virüs var ve bağışıklık sis-
teminizin güçlü olması sayesinde sizi hasta etmiyor. Ancak siz 
korunma önlemlerini uygulamazsanız başkasının hasta olma-
sına yol açabilirsiniz.” diyor. Bu nedenle sokağa çıkarken cepte 
dezenfektan ya da kolonya taşınmasını, toplu taşım araçlarında 
sosyal mesafeye dikkat edilmesini, aksırma, hapşırma gibi 
durumlarda dezenfektan kullanılmasını önemle tavsiye eden 
Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Kalabalık araçlara binmeyin.” 
hatırlatmasında da bulunuyor.

CHECK-IN İŞLEMLERİNİZİ ONLINE YAPTIRIN

Uçak yolculuğu yapmanız gerektiğinde evden adım attığınızda 
uymanız gereken tüm önlemlere, check-in işlemlerini uçuşu-
nuzdan önce online olarak yapmak, havaalanına tam zamanın-
da giderek gereksiz yere orada beklememek gibi maddeleri de 
ekleyebilirsiniz. Sosyal mesafe, maske kullanımı gibi durumların 
uçak yolculukları için de geçerli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. 
Çağlar Çuhadaroğlu diğer önerilerini de şöyle sıralıyor: “Koltu-

ğunuzun kolçaklarını ve servis tablanızı dezenfekte edin. Seya-
hat boyunca elinizi yüzünüze, gözünüze götürmemeye çalışın. 
Uzun yolculuklarda bağışıklığınızı olumsuz etkileyen aşırı alkol 
tüketimi ve uykusuz kalmak gibi davranışlardan kaçının.”

ORTAK KULLANILAN CİHAZLARI İYİ TEMİZLEYİN

Koronavirüs çalışma düzenimizi değiştirerek evden çalışma 
sistemine hızlı bir geçiş yapmamıza neden olduysa da birçok 
meslek sahibi çalışmak için ofise, fabrikaya gitmek zorunda. Bu 
nedenle yeni normalde iş alanlarında da önlemlerin uygulan-
ması salgından daha kısa sürede kurtulmamıza destek olabilir. 
Ofiste ortak kullanılan telefon, bilgisayar gibi cihazların yanı sıra 
masa ve sandalyelerin de sık sık dezenfekte edilmesi, tuvalet 
temizliğine önem verilmesi; ateş, öksürük ve aşırı halsizlik, ishal 
yakınması olanların işten önce sağlık kuruluşuna gitmeleri salık 
verilmeli. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu maske kullanımı ve sos-
yal mesafeye dikkat edilmesinin de unutulmaması gerekenler 
arasında olduğunu vurguluyor.

DENEME KABİNLERİNİ KULLANMAYIN

Koronavirüs süreci tüketim alışkanlıklarımızı sorgulamamıza 
yol açtı. Ancak yine de alışveriş yapmamız gerekiyor. Yiyecek 

ihtiyacınızı karşılamak için gittiğiniz markette maske ve sosyal 
mesafe kurallarını aklınızdan çıkarmamanız uyarısında bulunan 
Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Alışveriş merkezleri açılmış olsa 
da çok fazla kişinin bulunduğu ortamlardan uzak durmakta 
fayda var. Giysi alacağınız zaman özellikle deneme kabinlerinde 
çok dikkatli olun. Yapılan araştırmalar mağazalarda bulaşma ris-
kinin en yüksek olduğu alanın bu kabinler olduğunu gösteriyor. 
Mümkünse deneme kabinlerini kullanmadan alışveriş yapın.” 
şeklinde konuşuyor.

TATİL MEKANINI İYİ ARAŞTIRIN

Yoğun stres ve endişe tatile olan özlemimizi daha da artırdı. 
Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu bu yaz tatilini iple çekenler için şu 
hatırlatmalarda bulunuyor: “Kalabalık ve yoğun otellerden uzak 
durmanızda yarar var. Açık büfe gibi uygulamaların bu yaz ola-

cağını düşünmüyoruz. Ancak yine de çok fazla kişinin yemek 
yediği alanlar bulaşma riskinin arttığı yerler. Tatil yapacağınız 
otelin ya da tesisin her türlü hijyenik önlemi hakkında bilgi sahi-
bi olun, yapılanları öğrenmek için yetkililerle konuşun. Havuz 
ve denizde sosyal mesafe kurallarına uymanız çok önemli. Bu 
yaz karavan ya da çadır kampını tercih edenlerin artacağına dair 
haberler var. Bu tatil türünde de ortak kullanılan tuvalet, banyo 
ve yemek alanlarında çok dikkatli olmak gerekiyor.”

HES KODU

Öte yandan, yurt içinde seyahat edilmesine imkan sağlayan ve 
Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında zorunlu bir uygulama 
haline getirilen HES kodu, bakanlığın sunduğu Hayat Eve Sığar 
uygulaması üzerinden ve SMS yoluyla temin edilmesi gereki-
yor.
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 
TALEP İKİNCİ EL’E

 KAYACAK

M otorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel 
Başkanı Aydın Erkoç, pandemi ile birlikte üretim, 
tedarik ve tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişik-

liklerin otomotiv sektörünü derinden etkilediğini belirtti. Sek-
törün durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalar yapan 
Erkoç, sektör paydaşlarına da tavsiyelerde bulundu.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de tüm sektörlerin zora girdiğini, ikinci el oto-
motiv sektörünün de bu salgından olumsuz etkilendiğini ifade 
eden Aydın Erkoç, otomobil satış rakamlarını değerlendirirken, 
dünyada ve Türkiye’de normalleşmenin başlamasıyla yaz ayları 
itibariyle ikinci el otomobile talebin artabileceğini belirtti.

2020’nin ilk üç ayının satış rakamlarını değerlendiren Erkoç, “Şu 
an satışlar azaldığı için ikinci el otomobil fiyatlarının yükselişi 
de durdu. Ancak geçen senenin ilk üç ayıyla kıyaslarsak bu 
sene ikinci el araç piyasası daha hareketli. 2019’un Mart ayında 
otomotiv satışları 456 bin 674 adet iken, 2020’nin Mart ayına 
baktığımızda satışlar 501 bin 921 adet olarak gerçekleşti. Ancak 
2020’nin Şubat ayında 611 bin 314 adet olan ikinci el piyasasın-
da pandeminin etkisiyle Mart ayında ciddi bir düşüş yaşandı.” 
diye konuştu.

“SIFIR ARAÇ ARZINDAKİ PROBLEMLERDEN DOLAYI TALEP 
İKİNCİ EL OTOMOBİLE KAYACAKTIR”

Bu süreçte dövizdeki artışların ve sıfır otomobil üretiminin de 
durmasıyla araç tedarikinde yaşanan olumsuzlukların ikinci 
el araç ticaretini etkileyeceğini belirten Erkoç şunları kaydet-
ti: “Tüm dünyada salgının hızla yayılması ve üretim yapılan 
ülkelerin de zor bir dönemden geçmesi otomotiv şirketlerinin 
de üretimi durdurmasına sebep oldu. Otomotiv firmalarının 
birçoğu Nisan ayının sonu itibariyle üretime başladılar, ancak 
dünya genelindeki tüm fabrikaların tam randımanlı bir şekilde 
üretime başlamaları Haziran, Temmuz ayı gibi olacaktır. Üretime 
başlayan sıfır araçların ülkemize lojistiği ve satışa başlaması 
Ağustos, Eylül, Ekim aylarını bulabilecektir. Bu göstergeler bize 
sıfır araçların temininde bu yıl zorlukların olabileceğini göste-
riyor. Pandemi sonrası dünyadaki tüm sektörlerde olduğu gibi 
ulaşımda da bireyselleşme olacağını göz önünde bulundurursak 

tüketicilerin bireysel otomobil alımlarının artacağını, sıfır araç 
arzındaki problemlerden dolayı da tüm talebin ikinci el araca 
kayacağını düşünüyorum. Ayrıca değişen tüketici alışkanlıkla-
rıyla araç kiralama, araç paylaşımı, toplu taşıma gibi ulaşım tür-
lerine talebin düşeceğini öngörüyor, bunun da ikinci el otomotiv 
sektörünün potansiyelini artıracağını düşünüyorum.”

“SEKTÖRDEKİ PAYDAŞLARIMIZ BU SÜRECİ İYİ DEĞERLEN-
DİRMELİ”

İkinci el sektörünü değerlendirirken sağlıklı ve sürdürülebilir bir 
büyüme modeli geliştirmeleri için sektör paydaşlarına da tavsi-
yelerde bulunan Erkoç, “Bu süreçte meslektaşlarımıza sermaye 
yapılanmalarını güçlendirmelerini, müşteri memnuniyeti ve 
satıcı-alıcı arasında güven problemlerinin giderileceği mekaniz-
maları kullanmalarını, teknolojik alt yapıyı aktif bir şekilde kul-
lanmalarını, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine önem vermele-
rini, sektöre yeni giriş yapmış olan ya da yapabilecek olan global 
firmalarla rekabet edebilmeleri için gerekli olduğundan uygun 
şartlarda konsolide olmalarını tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

“DEVLETİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ”

İkinci el otomotiv sektörünün katma değer yaratan, dövizin 
ülke içinde kalmasına destek veren, milyonlarca kişiye istihdam 
sunan ve sanayisinden noterine, maliyesinden finans kurumla-
rına kadar yaklaşık 45 sektöre girdi sağlayan büyük bir sektör 
olduğunun altını çizen Erkoç, “Devletimizden bu sektörde faa-
liyet gösteren şirketlerimizin korunması ve devamlılığın sağ-
lanması adına gerekli hukuki ve yasal mevzuatların bir an önce 
faaliyete geçirilmesi adına destek bekliyoruz. Firmalarımızın 
daha çağdaş normlarda ticaret yapabilmesini sağlayacak lokas-
yonları temin edilmesi en büyük beklentimizdir.” dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
düzenlenen ve sektöre bir standart getirecek olan ikinci el 
araç ticaretinde yetki belgesi alma zorunluluğunun Ağustos 
ayına kadar uzatıldığını hatırlatan Erkoç, “İkinci el araç ticare-
tini kurumsallaştırıp, kayıt dışılığı ortadan kaldıracak olan yetki 
belgesi süresinin tekrar uzatılmamasını umuyor, sektör olarak 
heyecanla bekliyoruz.” diye konuştu.

SIFIR ARAÇLARIN TEDARİKİ İLE 
İLGİLİ SIKINTILARIN YAŞANMASI, 
PANDEMİ SEBEBİYLE TÜKETİCİ 
ALIŞKANLIKLARININ DEĞİŞMESİ VE 
YAZ AYLARININ GELMESİYLE İKİNCİ EL 
OTOMOBİL SATIŞLARINDA HAREKETLİLİK 
YAŞANMASI BEKLENİYOR. 

O
TO

M
AT

IİV

O
TO

M
A

Tİ
V

  HAZİRAN 2020 bağlantı noktası  2322  bağlantı noktası  HAZİRAN 2020



S
A

Ğ
LI

K

S
A

Ğ
LI

K

GERİ DÖNÜŞÜM 
YAZICISIYLA 
MASKE ÜRETİLDİ
EPSON, OFİSTEKİ KAĞITLARI GERİ 
DÖNÜŞÜMLE YENİDEN KULLANILABİLİR 
HALE GETİREN PAPERLAB 
ÜRÜNÜYLE CERRAHİ MASKE ÜRETTİ.                                                                      
ELYAF MALZEMELER KULLANILARAK 
ÜRETİLEN 100 BİN CERRAHİ MASKE, EPSON 
ÇALIŞANLARI TARAFINDAN KULLANILMAYA 
BAŞLANDI.

KURU ELYAFTAN ÜRETİLDİ

Global teknoloji üreticisi Epson, ‘Dry Fiber’ (Kuru Elyaf) 
teknolojisini kullanarak koruyucu yüz maskesi üretmeye 
başladı. Epson, maskeleri ofisteki kağıtları geri dönüşümle 
yeniden kullanılabilir hale getiren PaperLab ürünüy-
le üretmeyi başardı. Japonya’da bulunan fabrikasında 
yürüttüğü çalışmayla atık kâğıt yerine elyaf malzemeler 
kullanan Epson, maskelerle çalışanlarını Covid-19 salgını-
na karşı korumayı hedefliyor. Üretilen 100.000 cerrahi 
maske, Epson’un üretim hatlarında çalışanları tarafından 
kullanılıyor. 

NASIL ÜRETİYOR?

Epson’un ‘Dry Fiber’ teknolojisi, kullanılan kağıtları yeni 
kullanılabilir kağıtlara dönüştürürken üç aşamadan geçi-
riyor: Defibrasyon (lifleri ayrıştırma süreci), tekrar birleş-
tirme süreci ve kâğıda dönüştürme süreci. Bu kuru işleme 
süreci, küçük bir döngüde kâğıt üretmeyi mümkün kılıyor. 
Bu teknoloji, sistemin içinde belirli bir nem seviyesini 
sağlamak ve liflere ayrıştırılmış kağıtları tekrar bir araya 
getirmek için az miktarda su kullanıyor. Ofisler için kom-
pakt bir kağıt geri dönüşüm sistemi gibi çalışan sistem, 
toplama, imha, lojistik ve güvenlik süreçlerinde kolaylık 
sağlıyor. 

1 BARDAK SU TÜKETİYOR

‘Dry Fiber’ teknolojisi neredeyse su kullanmadan kağıt 
üretiyor. Genellikle tek bir A4 sayfa kağıdını üretmek için 
yaklaşık bir bardak su kullanıyor. Suyun değerli bir global 
kaynak olduğunu bilen Epson, bu nedenle kuru bir proses 
tasarladı.

USB İLE KENDİNİ TEMİZLEYEN MASKE GELİŞTİRİLDİ

İsrailli bilim insanları, USB şarj aletiyle kendini temizleyen 
ve tekrar kullanılabilen bir maske geliştirdi. 70 derece sıca-
klıkta üzerindeki virüsleri yok edebilen maske yaklaşık 20 
kez dezenfekte edilebiliyor.

K üresel krize sebep olan yeni tip koronavirüs 
(Covid-19), hayatımıza maskeleri dahil etti. Ülke-
mizde artık açık alanlarda da kullanımı zorunlu 

hale getirilen maskeler, halkın en çok ihtiyaç duyduğu sağlık 
ürünü haline geldi. Bu kadar çok ihtiyaç duyulan bir ürün 
haline gelmesi ile maskelerin üretimi konusuna teknoloji 
de dahil oldu. Bir yandan maskelerin klasik üretimi devam 
ederken, teknolojinin devreye girmesi ile geri dönüşüm 
yazıcısı ile maskeler üretilmeye başlandı. Ayrıca yine tekno-
lojinin yardımı ile USB şarj aleti yardımı ile kendi kendini temi-
zleyen maskeler de hayatımıza girdi. İşte detaylar...
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C ovid-19 pandemisi ile birlikte gündelik hayatımızda hijyen 
ve temizliğin ne kadar önemli olduğu sağlık otoritelerince 
de bir kez daha ortaya konuldu. Günlük yaşantımızda 

kişisel hijyenin yanı sıra temas ettiğimiz, kullandığımız gıda, eşya, 
teknolojik aletler ve otomobil gibi birçok nesnenin temiz olması da 
virüslerden kaçınmak için büyük önem taşıyor. 

Bunun için öncelikle, mikropların pek çok formda var olduğunu ve 
çevremizde her zaman çeşitli mikro organizmaların yaşadığını bilin-
cinde olmamız gerekiyor. Buna rağmen, bu organizmaların küçük 
bir kısmı bizim için zararlı olma potansiyeli taşıdığını da bilmemiz 
önemli. Bu yüzden temizlik yaparken koronavirüs gibi insan sağlığı-
na zararlı diğer tüm bakteri ve virüsleri ortadan kaldırmaya dikkat 
etmeliyiz.  

COVID-19 ile enfekte olan birinin öksürdüğünde veya hapşırdığında, 
virüsü içeren damlacıklar ürettiğini ve bu damlacıkların o kişinin 
etrafındaki bir yüzeye ulaşabildiğini belirten Ford İngiltere baş tıbbi 
sorumlusu Dr. Jenny Dodman, şunları söylüyor: “Virüsü içeren 
damlacıklar, Covid-19 ile enfekte olan kişi tarafından yüzeylere 
kolayca ulaştırılabiliyor. Başka birisi elleriyle bu yüzeye ve sonra 
yüzüne dokunduğunda, virüs gözler, ağız veya burun yoluyla 
vücuda girebiliyor. Ellerimizi yıkamak işte bu nedenle çok önemlidir. 
Ellerimizi temizlemenin en önemli yolu, sabun ve sıcak su kullan-
mak, sabun yoksa en az yüzde 70 alkol içeren bir el dezenfektanı 
kullanmaktan geçiyor.”

“VİRÜSÜN YÜZEYLERDE NE KADAR YAŞADIĞI HENÜZ KESİN 
OLARAK BİLİNMİYOR”

COVID-19 ile kontamine olmuş bir yüzeyden kaynaklanan bulaşma 
riskinin zaman içinde azaldığını aktaran Dodman, virüsün herhangi 
bir yüzeyde ne kadar yaşayabileceği henüz kesin olarak bilinme-
mekle birlikte, virüsün ömrünün bulunduğu yüzeye ve koşullara 
bağlı olarak değişebileceğini söylüyor. Ayrıca aynı aileden gelen 
virüslerle ilgili yapılan araştırmalar, virüsün yüzeylerden bulaşma 
riskinin 72 saat sonra önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor.

OTOMOBİLİNİZİ HİJYENİK 
TUTMANIN İPUÇLARI
PANDEMİ SÜRECİNDE OTOMOBİLİNİZİ HİJYENİK 
VE TEMİZ TUTMANIN HER ZAMANKİNDEN DAHA 
ÖNEMLİ OLDUĞUNU VURGULAYAN DR. JENNY 
DODMAN, SÜRÜCÜLER İLE OTOMOBİLLERİNİ 
TEMİZ TUTMANIN İPUÇLARINI PAYLAŞTI.

“ARACINIZIN İÇİNİ TEMİZLERKEN ASLA ÇAMAŞIR SUYU 
KULLANMAYIN” 

Otomobillerin iç temizliği ile ilgili bilgiler veren hangi ürünlerin 
kullanılmasını gerektiğini de belirten Dodman, “Otomobillerin içini 
temizlerken asla çamaşır suyu veya hidrojen peroksit içeren ürün-
ler kullanmamalısınız. Ayrıca, parlama ve parmak izi önleyici gibi 
bazı özel kaplamalara zarar verebilecek amonyak bazlı ürünler-
den kaçınılmalıdır. Üreticiler, her araç için hangi ürünlerin güvenle 
kullanılabileceği konusunda size gerekli bilgileri sunarlar. İngiltere 

Halk Sağlığı Kurumu ise bu konuyla ilgili normal ev dezenfektan-
larının COVID-19'a karşı yeterince etkili olduğunu belirtmiş ve tav-
siye etmektedir.” diyor.

OTOMOBİLİNİZİN HANGİ ALANLARI DAHA RİSKLİ VE DİKKAT 
EDİLMELİ?

Temizlik sırasında direksiyon simidi, tutacaklar, vites kolu, düğme-
ler veya dokunmatik ekran, silecek ve sinyal kulakçıkları, kol 
dayanakları, torpido tutacağı, kolçaklar ve koltuk ayarlayıcıları gibi 
sık dokunan alanlara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Emniyet 

kemerleri ve kemer tutamaçları her sürücünün temizlik kontrol 
listesinde de en üst sıralarda olmalıdır. Taktığınız emniyet kemeri 
muhtemel öksürük ve hapşırmalardan gelen mikropları taşıyor 
olabilir. 

“OTOMOBİLİNİZİ BİRLİKTE YAŞAMADIĞINIZ KİMSEYLE 
PAYLAŞMAYIN”

Otomobillerin dış kısmı için sosyal mesafe kuralı ve hijyen önle-
mlerini en sıkı şekilde uygulayan yıkama yöntemlerinin tercih 

edilmesi gerektiğini de ekleyen Dodman, “Eldiveni bir koruma şekli 
olarak görebilirsiniz. Ancak, bununla birlikte kirlenmiş bir yüzeye 
dokunursanız eldivenlerinizin hala kirlenebileceğini ve daha sonra 
eldivenli el ile yüzünüze dokunduğunuzda virüsün bulaşabileceğini 
lütfen unutmayın. Otomobilinizi birlikte yaşamadığınız kimseyle 
paylaşmamalısınız, çünkü bu uzmanların önerdiği sosyal mesafe 
kurallarının dışına çıkmak olur.” diyor.

“ARACINIZI SIK SIK TEMİZLEYİN VE ARAÇTA EL DEZENFEKTANI 
BULUNDURUN”

Araç yüzeyinin Covid-19 ile kontamine olması ve bulaşma sürecinin 
kişiye göre fark göstermesi de göz önünde bulundurulursa otomo-
bilinizi sık sık temizlemek dışında, belirli bir araç temizleme sıklığı 
bulunmuyor. Arabada mutlaka bir el dezenfektanını bulundurmanız 
ve torpido gözünde kolonya bulundurulması öneriliyor. Ancak, 
Covid-19 ile enfekte olma ve bulaşma riskini en aza indirmenin 
yolu sosyal mesafeyi her zaman korumaktan, ellerinizi sık sık 20 
saniyeden az olmamakla birlikte yıkayarak, sağlık otoritelerini öner-
diği tüm tedbirlere uymaktan geçiyor.

Araç hijyenini sağlamanın yolları

Normalleşmeye rağmen koronavirüs sürecinin devam 
ettiğini ve virüse karşı önlemlerin gevşetilmemesi 
gerektiğini belirten Generali Sigorta'ya göre de araç hijyeni 
için dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde:

∙ Araçların virüs, bakteri ve mikropların en kolay yaşayabil-
diği ve bulaşabildiği alanlardan biri olduğunu unutmayın.

∙ Araca binerken elleri iyice dezenfekte edin.

∙ Araç direksiyonunu dezenfektan ürünler veya alkollü 
maddelerle mutlaka silin.

∙ Araç içerisinde elle temas edilen tüm yüzeylerde hijyeni 
sağlayın.

∙ Mümkünse aracı iç ve dış yıkama yapılacak şekilde yıka-
ma ve temizleme servislerine verin. 10-15 günlük aralıklarla 
aracı dezenfekte edin.

∙ Klimanın açıldığı anda çıkan ilk havayı solumayın, ilk daki-
kalarda camları açın ve aracı havalandırın.

∙ Aracı mümkün olduğunca emanet olarak başkasına ver-
meyin. Vermek zorunda olduğunuz durumların ardından 
aracı mutlaka temizletin, dezenfekte edin.

∙ Aracın dışarıdan emdiği havanın kabin içine gelmeden 
önce temizlenmesini sağlayan polen filtresini kontrol edin. 
Uzun süredir kullanımda ise mutlaka değiştirin.

∙ Virüs, bakteri ve mikropların bulunma olasılığının yüksek 
olduğu klima kanallarının temizliği için araç bakım servisin-
den yardım alın.
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S iber güvenlik uzmanları, Winnti Group tarafından kullanılan 
ve MMO (kitlesel çok oyunculu çevrimiçi) oyunlar geliş-
tiren birkaç video oyunu şirketini hedefleyen yeni bir 

modüler arka kapı keşfetti. ESET tarafından ‘PipeMon’ olarak 
adlandırılan bu zararlı yazılım, Güney Kore ve Tayvan'daki şirketleri 
hedef alıyor. Bu şirketler tarafından geliştirilen video oyunları tüm 
dünyaya dağıtılıyor ve popüler oyun platformlarında binlerce eşza-
manlı oyuncuya sahip.

NE YAPIYORLAR?

ESET Araştırmacıları Mathieu Tartare ve Martin Smolár’e göre 
saldırganlar en az bir kere ilgili şirketlerin yapı düzenleme sunucu-
sunun güvenliğini aşarak otomatik yapım sistemlerinin kontrolünü 
ele aldı. Bu, saldırganların video oyununun yürütülebilir dosyalarına 
truva atı yerleştirmelerini sağlamış olabilir. Başka bir durumda 
da, saldırganlar şirketin oyun sunucularını tehlikeye attı. Bu saldırı 
sonucunda ise oyun içi para birimlerini finansal kazanç için manipüle 
etmek mümkün. ESET, etkilenen şirketlerle temasa geçti ve soru-
nu düzeltmek için gerekli bilgi ve yardımı sağladı.

ARKASINDA GRUP

“Birden çok delil, bu saldırının Winnti Grubu tarafından gerçekleş-
tirildiğini anlamamıza yol açtı” diyen araştırmacı Mathieu Tartare, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “PipeMon tarafından kullanılan komuta 
ve kontrol sunucu alan adlarından bazıları, önceki kampanyalarda 
Winnti tarafından kullanılmıştı. Ayrıca, PipeMon ile tehlikeye atıldığı 
keşfedilen aynı şirketlerden bazılarında 2019 yılından başka Winnti 
zararlı yazılımları bulundu.” 

ÇALINMIŞ SERTİFİKAYI KULLANIYORLAR 

Yeni modüler arka kapı PipeMon’un, önceki bir saldırıda Nfinitiy 

Games’den çalındığı anlaşılan bir kod imzalama sertifikasıyla imza-
lanmış PortReuse arka kapısıyla benzerlikleri bulunuyor. Tartare, 
“Bu yeni gelişme, saldırganların birden fazla açık kaynaklı proje 
kullanarak aktif olarak yeni araçlar geliştirdiğini ve yalnızca Sha-
dowPad ve Winnti zararlılarına güvenmediğini gösteriyor. ESET, 
PipeMon'un iki farklı varyantını izledi.

WINNTI GRUBU 

En az 2012 yılından beri aktif olan Winnti Grubu, video oyunu ve 
yazılım endüstrilerine karşı yüksek profilli tedarik zinciri saldırıların-
dan sorumlu. Truva atı bulaştırılmış pek çok popüler yazılımı 
dağıttığı tespit edilen Winnti Grubu, ayrıca yakın zamanda ‘Sha-
dowPad’ ve ‘Winnti’ kötü amaçlı yazılımlarıyla bazı  Hong Kong Üni-
versitelerini de hedef almıştı. 

OYUN MODU BULUNAN GÜVENLİK YAZILIMI KULLANIN!

Sadece oyun şirketlerinin değil oyuncuların da siber hırsızların 
hedefinde bulunduğunu hatırlatan ESET güvenlik uzmanları, 
cihazlarda mutlaka güncel ve proaktif güvenlik yazılımı bulundu-
rulmasını tavsiye ediyor. Özellikle ‘Oyun Modu‘na sahip güvenlik 
yazılımlarının oyuncuları rahatsız etmeden koruduğunu belirten 
uzmanlar, “Oyun modu; yazılımlarını kesintisiz olarak kullanabilmeyi 
talep eden, açılır pencerelerle rahatsız edilmek istemeyen ve CPU 
kullanımının en aza inmesini isteyen kullanıcılara yönelik bir özellik-
tir. Bu özellik etkinleştirildiğinde tüm açılır pencereler devre dışı 
bırakılır ve zamanlayıcının etkinlikleri tamamen durdurulur. Sistem 
koruması arka planda çalışmaya devam eder ancak kullanıcıdan 
herhangi bir etkileşim talebi olmaz“ bilgisini paylaştı. Oyun modu, 
ESET NOD32 ve ESET Internet Security gibi ESET’in bireysel 
güvenlik yazılımlarında uzun yıllardan bu yana yer alıyor.  
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OYUN DÜNYASI, 
HACKERLERIN 
OLAĞAN HEDEFİ
SOSYAL HAYATIMIZA HEYECAN VERİCİ DOKUNUŞLARDA BULUNABİLEN GLOBAL OYUN 
ENDÜSTRİSİ, ÇEŞİTLİ HACKER GRUPLARININ DA OLAĞAN HEDEFİ KONUMUNDA. GÜVENLİK 
UZMANLARI, ÇOK OYUNCULU ÇEVRİMİÇİ OYUNLAR GELİŞTİREN ŞİRKETLERE ODAKLANAN 
YENİ BİR TRUVA ATI KEŞFETTİ. OYUNLARDA ARKA KAPI AÇAN BU TRUVA ATI, WINNTI GROUP 
ADLI HACKER GRUBUNA OYUN İÇİ PARA BİRİMLERİNİ KENDİ FİNANSAL KAZANÇLARI İÇİN 
MANİPÜLE ETME İMKANI TANIYOR. 
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DRON
PROGRAMLARININ
DİJİTAL DÜNYAYA ETKİLERİ

D ronlar artık; çiftçiler, kamu güvenliği çalışanları, inşaat, 
ulaşım ve kamu hizmetleri gibi farklı sektörler tarafın-
dan kullanılıyor. Havada uçan bu veri toplayıcı cihazları; 

olası maliyetleri azaltmaları, zaman kazandırmaları ve verimliliği 
artırmalarının yanında en önemlisi insan hayatı kurtarma özellikleri 
de mevcut. Dronların hayat kurtarması, potansiyel olarak tehlikeli 
çalışma ortamlarında iş kazalarını önlemesinin de çok ötesine geçti.

Birçok farklı uygulamada kullanılan dronların aslında ilk amacı 
‘veri toplamak’. Dronlar; şirket ve kuruluşların veri ve bilgiye en 
hızlı, güvenli, düşük maliyetli ve kaliteli bir şekilde ulaşabilmeleri-
ne yardımcı oluyorlar. Dron teknolojisi; teknolojiyi götürdüğü yer 
açısından dördüncü sanayi devriminin ilk başarı hikayesi örneği 
olabilecek özelliklere sahip.  Dronlar; yapay zeka, otomasyon ve 
verilerle şirket ve organizasyonların daha etkin kararlar vermesine 
yardımcı olurken, verimliliği de artırıyor. 

İlk dönemlerini yaşayan dron teknolojisi ve kullanım alanları henüz 
başlangıç niteliğinde. Ufukta birbirinden heyecan verici gelişmeler 
var. Şirket ve kuruluşların kendine özel dron programını kurması ve 
kullanmaya başlaması için oldukça doğru zaman. 

ÇOK YÖNLÜ VERİ TOPLAMA

Dron operasyonlarını belirleyen platformlar; yük taşımacılığı, yazılım 
ve regülasyon alanlarında sürekli gelişerek çok yönlü veri toplama 
olanakları ekosistemini yarattı. 

Dronları birbirinden farklı teknolojiler için ortak bir platform olarak 
görmek oldukça önemli. Farklı veri noktalarını yakalayarak çeşitli 
paydaşlar için eyleme geçirilebilecek türde veri setleri oluşturuyor 
ve bunun için bulut işleme ve bilgi işlemden yararlanıyor.

Dronların başlıca iki görevi var. İlki, yüksek çözünürlüklü görüntü ve 
videoların yakalanması. Yakalanan bu içerikler; pazarlama mate-
ryalleri oluşturmaktan, endüstriyel alanda kullanımlarına kadar 
birçok farklı amaca hizmet ediyor. İkincisi; LiDAR ve termal, çok 
bantlı görüntüleri içeren verilerin toplanması. Toplanan bu veri-
ler; inşaat, toprak işleri ve tarım alanlarında haritalar ve modeller 
oluşturmak veya acil durumlarda müdahale ekiplerine hayat kur-

tarıcı bilgiler sağlamak amacıyla kullanılıyor. 

Dron tabanlı çözümlerin çok yönlülüğü yalnızca taşıma kapasitesi 
ve uygulama türüyle de sınırlı değil. Sektöre güç veren, sürekli 
gelişmekte olan dron platformları kendi içlerinde doğal bir esnekliğe 
de sahip. Bağımsız uçuş ve yazılımsal ilerlemeler sayesinde artık 
düşük irtifadan veri toplama da hiç olmadığı kadar kolay hale geldi. 
Bu uçuşlar reaktif veya proaktif bir şekilde önceden belirlenmiş 
uçuş rotasını gerçekleştirebiliyor. 

Dünyanin lider dron üreticisi DJI’ın Mavic 2 Enterprise Serisi, taşına-
bilir olması ve termal özellikleriyle farklı endüstrilerin gereksinimle-
rini karşılıyor. Matrice 200 V2 Serisi ve Matrice 600 Pro modelle-
riyse haritalama ve üstün veri toplama becerisiyle tarım sektörü 
tarafından da kullanılıyor. 

DRON VE VERİLER OPERASYONLARI İYİLEŞTİRMEK İÇİN        
ELELE VERDİ 

Enerji, inşaat, madencilik, kritik altyapıdan tarıma kısıtlı marjlarla 
faaliyet gösteren farklı sektörlerde verimlilik oldukça önemli.

Çiftçiler, mühendisler ve mimarlar dron sayesinde toplanılan veriler 
yaratılan ortomozaik haritalar sayesinde daha doğru bilgilere erişe-
rek doğru aksiyonlar alabiliyor. Enerjiden sigorta sektörüne kadar 
bakım ekiplerindeki denetlemelere de dronlar süreçte oluşabilecek 
riskleri azaltarak yardımcı oluyor. 

Dronların iş hayatının geleceğinde oynayacağı rol artık yadsınamaz 
halde. Farklı kuruluşlar; iş akışları kısaldıkça ve manuel süreçler oto-
matik hale gelip direkt olarak gökyüzünde depolandıkça daha hızlı 
bilgi topluyor. Sonuç olarak dron teknolojisinin önemini keşfetme-
yen organizasyonlar ve şirketler gelecekte rakiplerinden geride 
kalacak gibi görünüyor. Sürekli gelişen dijital dünyada ‘yenilik’ 
başarıya ulaşmanın anahtarı haline geldi. 

Dron programını oluşturmak için aşağıdaki kılavuzu yüklemek iyi 
bir başlangıç. Endüstri liderlerinin dronlarla yapabildikleri ve bunların 
amaçlarınızla ne kadar örtüştüğünü görmek kişiye kendi dron pro-
gramını oluşturmada doğru yol gösterir. 

İLK DÖNEMLERİNİ YAŞAYAN DRON TEKNOLOJİSİ 
VE KULLANIM ALANLARI HENÜZ BAŞLANGIÇ 
NİTELİĞİNDE. UFUKTA BİRBİRİNDEN 
HEYECAN VERİCİ GELİŞMELER VAR. ŞİRKET 
VE KURULUŞLARIN KENDİNE ÖZEL DRON 
PROGRAMINI KURMASI VE KULLANMAYA 
BAŞLAMASI İÇİN OLDUKÇA DOĞRU ZAMAN. 
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da emin olmalısınız. E-ticaret gibi güvenin birincil öncelik oldu-
ğu bir alanda ücretsiz yazılımlar başınıza dert açabilir, yaşaya-
cağınız problemler zarar etmenize yol açabilir. 

VERİ YEDEKLEMEYİ UNUTMAYIN

Sitenizi açtıktan sonra dikkat etmeniz gereken en kritik konu, 
veri yedeklemesidir. Verilerinizi en azından birkaç günde bir 
yedeklemelisiniz. Böylece sitenin çökme veya siber saldırıya 
uğrama ihtimaline karşı verilerinizi korumuş olursunuz. Tek 
tuşla yedekleme yapabilirsiniz. Paket firmanızdan bunu nasıl 
yapabileceğinize dair kolaylıkla bilgi alabilirsiniz.

SSL VE 3D SECURE MÜHİM

Müşterilerinizin sitenizden güvenle alışveriş yapabilmesi için 
SSL ve 3D Secure mühim. Bir e-ticaret sitesinde SSL sertifi-
kası mutlaka olmalıdır. Aksi halde müşterileriniz siteye güvenip 
kredi kartı bilgilerini girmek istemeyecektir. Bunun yanı sıra 
3D Secure hizmetinin de açık olması tavsiye edilir. Çünkü 3D 
Secure ile müşteri, ödemeyi yaptığına dair bir SMS onaylaması 
yapmak zorundadır. Bu onaylama, hem müşteri hem de satıcı 
için güveni artırır. Garantici müşteri 3D Secure uygulamasının 
olduğu siteyi daha güvenli buluyor.

YARDIM SAYFALARI AKTİF OLMALI

İnternet sitenizin tasarımı basit ve net olmalı. Ara, göz at ve 
ürün al gibi bölümlerin kullanımı kolay olmalı. Ürünlerle ilgili 
ayrıntılı bilgi yazmak ve güzel fotoğraflarını yüklemek de satı-
şınızı arttıracak unsurlardır. Müşteri ürünü büyütmek, dön-
dürmek, renklerini değiştirmek yani kısacası ürünle aynı fiziki 
ortamdaymış gibi etkileşim kurmak ister. 

10 MADDEDE E-TİCARETE 
GİRİŞ HARİTASI
E-TİCARET ALTYAPISINI MUTLAKA PROFESYONEL BİR ALTYAPI FİRMASINDAN SAĞLAMALISINIZ. 
BU SAYEDE YENİ ADIM ATTIĞINIZ ONLİNE TİCARET DÜNYASINDA KAFANIZA TAKILAN HER SORUYU 
DANIŞABİLECEK BİR MECRANIZ OLUR.

K oronavirüs nedeniyle ticaretin online kanallara kay-
ması KOBİ’lerin dikkatini bu alana yöneltti. Ticaret 
Bakanlığı da pandeminin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri 

üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde 
faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan yararlanmala-
rını sağlamak amacıyla “E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız” 
dayanışma kampanyası başlattı. Peki e-ticarete başlamak 
isteyen KOBİ’ler hangi adımları izlemeli, nelere dikkat etmeli? 
TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri 
Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ticaret dünyasına adım atmak iste-
yen KOBİ’ler için, 10 maddelik tavsiye listesi hazırladı.

REKABETTE ÖNE GEÇMEK İÇİN ÖNCE ALTYAPI

E-ticaret altyapısını mutlaka profesyonel bir altyapı firmasın-
dan sağlamalısınız. Bu sayede yeni adım attığınız online ticaret 
dünyasında kafanıza takılan her soruyu danışabilecek bir mec-
ranız olur. Özellikle ücretsiz e-ticaret eğitimleri veren altyapı 
firmalarını tercih etmenizde fayda var. Böylelikle yabancısı 
olduğunuz bir alanda el yordamıyla veya deneme yanılma 
yoluyla değil, gerçek, denenmiş ve işe yarayan bilgiyle yola 
çıkmış olursunuz. Profesyonel altyapı firmaları çok sayıda pro-
fesyonel e-ticaret sitesiyle çalıştığı için, pazara dair kazandığı 
tecrübeyi yazılımlarına aktarırlar. Dolayısıyla şu an ve ileride 
ihtiyacınız olacak yazılımsal geliştirmeleri önceden yapmış olu-
yorlar. Teknoparklarda Ar-Ge merkezi olan ve yeni teknolojiler 
konusunda hizmetlerini güncelleyen altyapı firmaları, trendleri 
hızlıca yakalamanız ve rekabette öne geçmeniz bakımından 
da etkili olacaktır. İnternette ucuza e-ticaret sitesi ilanı veren 
firmalarla çalışmamalısınız. Bu tür ilanlar veren yazılım firmala-
rının paravan, sahte yapılanmalar olma olasılığı var. Ayrıca site-
nizde açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar kullanılmadığından 
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Zengin etkileşimli medya kullanımının ciddi anlamda rekabet 
üstünlüğü sağlayacağını unutmayın. Araştırmalara göre müş-
teriler kullanıcı yorumlarını okuduktan sonra satın almaya daha 
eğilimli oluyor. Sitenizde kullanıcı yorumlarına yer vermeniz de 
cironuzu arttıracaktır. Kullanıcıların çoğu Sıkça Sorulan Sorular 
ve Yardım Sayfaları’nı aktif olarak kullanıyor, dolayısıyla site-
nizde bu tür içeriklere yer vermeniz yerinde olacaktır. Hak-
kımızda sayfasında da samimi bir şekilde işinizi ve hedefinizi 
anlatmanız müşteri açısından etkileyici olacaktır. Sitenizde 
hem şirketinizin ünvanının hem de şirket bilgilerinin bulunduğu 
bir iletişim sayfası da olması gerekir. Burada paylaşacağınız 
harita ile yer gösterme, telefon, mail bilgileri müşterilerin site-
nize olan güvenini arttıracak ve alışveriş yaparken tereddütle-
rini ortadan kaldıracaktır.

REKLAM TAKTİKLERİ

Her şey hazır olduktan sonra sıra reklamınızı yapmaya geldi. 
Bunun için pazaryerlerine ürün koyarak sitenize müşteri çeke-
bilir veya sosyal medya platformlarına, Google’a reklam vere-
rek görünür olabilirsiniz. Facebook, Google, Youtube, Instagram 
gibi platformlara sitenizin reklamını vermeniz kısa zamanda 
çok sayıda müşteriye erişmek için öncelikli platformlardır. Bu 
platformlarda bütçenize göre reklam verebilirsiniz. Örneğin 
20 liraya bile reklam vermeniz mümkün. Ürünlerinizin Google 

aramalarda üst sıralara yükselmesi için SEO çalışması da yap-
tırmalısınız. Bu konuda sitenizi yapan e-ticaret paket firmanız-
dan destek isteyebilirsiniz ve bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra 
markanıza sosyal medya platformları üzerinden birer hesap 
açıp ürün ve hizmetlerinizle alakalı etiketleri (hashtag) kul-
lanarak potansiyel müşterinin sizi bulmasını sağlayabilirsiniz. 
Ürünlerinizi karşılaştırmalı sitelerde listelemek de faydalı bir 
yöntem. Karşılaştırmalı siteler her gün milyonlarca alışverişçiyi 
ürün sayfalarına yönlendirir. Satın almaya hazır müşterinin sizi 
görebilmesi için karşılaştırmalı arama sitelerine ürünlerinizi lis-
telemeniz iyi olur. Yaptığınız iş ile ilgilenebileceğini düşündüğü-
nüz sosyal medya ünlülerine, fenomenlere veya popüler sosyal 
medya sayfalarına ürünlerinizden birer tane göndererek sosyal 
medyada paylaşım yapmalarını da rica edebilirsiniz.

KARGOCULARA TOPLU TEKLİF İLETİN

Sıra geldi kargo aşamasına. Kargo maliyetlerinizi düşürmek için 
tüm kargo firmalarından toplu gönderim için teklif almalısınız. 
Böylece en uygun teklifi veren firma ile anlaşabilirsiniz. Kredi 
kartı kullanmak istemeyen müşteriler için kapıda ödeme seçe-
neği de sunmayı ihmal etmeyin. Kapıda ödeme seçeneği için 
de kargo firmanız ile anlaşma yapmanız gerekiyor. Profesyonel 
altyapı firmalarıyla çalışırsanız, kargo firmalarıyla yapılmış 
hazır anlaşmalardan da faydalanma imkanına sahip olabilirsiniz. 

DEPO YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Online alışverişte depo yönetimi hatalarından kaynaklanan 
yanlış ürün gönderimi ve iade problemlerine sıkça rastlanır. 
Buna karşın depo yönetiminde 'akıllı depo ve operasyon yöne-
timi’ uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Böylece ticaretinizin 
her aşamasını takip edilebilir hale getirebilirsiniz. 

7/24 AÇIK MAĞAZA

Satıştan sonra müşteri memnuniyeti, başarınızın garantisi 
olacaktır. Talep ve şikayetlerin çoğunlukla chatbot ve sosyal 
medya üzerinden yöneltildiğini unutmayın. Çağrı merkezleri 
bile artık yazılı alana kaydı. Sosyal medya hesaplarınızda müş-
terilerinizle aktif iletişim halinde olun. Müşteri memnuniyetini 
anlık olarak izleyin. Sitenizde chatbot servisi kullanmayı ihmal 
etmeyin. Hatta bütçeniz varsa yapay zeka ile geliştirilen bir 
chatbot kullanmalısınız. Ayrıca e-ticaret siteniz 7/24 açık bir 
mağaza olduğundan, siz de altyapı sağlayıcı firmaya 7/24 ula-
şabilir olmalısınız. Altyapı firması seçerken, 24 saat soru sora-
bileceğiniz firmalara öncelik vermelisiniz.

KVKK’YA GÖRE ADIM ATIN

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile ilgili yaptırımların 
artması, müşteri ile marka arasındaki iletişimin daha fazla 

kişiselleştirilmesi anlamına geliyor. Bu da daha derin veri ana-
lizi yapabilen yazılımlara ihtiyacı artırmış durumda. Tüketiciyi 
rahatsız etmeyecek, hedefli ve yaratıcı reklamlar ön plana 
çıkıyor. Ürüne, hizmete veya kampanyaya özel hedef kitle 
oluşturmak önemli. Siz de kişiye özel indirim ve ürün göste-
rimleri yaparak mevcut müşterilerinizi sıkmadan, yeni ürün ve 
hizmetlerinizle ilgili onları bilgilendirebilirsiniz. 

VİDEO EKLENTİLERİ KULLANIN

Google’ın son verilerine göre bir ürünü satın almadan önce 
o ürünle ilgili video izleme oranı yüzde 50’lerin üzerine çıkmış 
durumda. E-ticaret sitelerinin de kendi web siteleri üzerinden 
ürün inceleme videoları paylaşmaları, video eklentileri kullan-
maları ciroları artırmaya yardımcı olacaktır. Uzmanlar Amazon 
Echo, Google Home ve Alexa’nın hızla kabul görmesine dayana-
rak, internet aramalarının yarıya yakınının sesli arama üzerinden 
yapılacağını öngörüyor. E-ticaret sitenizde sanal asistan ve sesli 
arama modülleri kullanarak, sitenizi trendlere uygun hale geti-
rebilirsiniz. Son olarak e-ihracat farkındalığının artması, inovatif 
e-ihracat yazılımlarını ön plana çıkardı. Çoklu dil, çoklu para birimi, 
lokasyon bazlı ziyaretçi tanıma, lokasyon bazlı fiyatlandırma, ziya-
retçinin giriş yaptığı ülkeden yayın yapma teknolojileri ve yurtdışı 
kargo entegrasyonu gibi çözümler sunabilecek altyapı firmalarıyla 
çalışmanız, işinizi büyütmeniz açısından faydalı olacaktır. 
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VODAFONE 
“DİJİTAL İŞ ORTAĞIM PROGRAMI” 
KOBİ’LERE YENİ FIRSAT
KAPILARI AÇIYOR
TÜRKİYE’NİN DİJİTALLEŞMESİNE LİDERLİK ETME VİZYONUYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN 
VODAFONE, DİJİTAL İŞ ORTAĞIM PROGRAMI İLE KOBİ’LERİ BÜYÜK İŞLETMELERLE 
BULUŞTURUYOR. 
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V odafone Business, Dijital İş Ortağım Programı ile büyük 
işletmelerle KOBİ'leri bir araya getiriyor.  Büyük işletme-
lerin KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuklarına ilham olmasını 

hedefleyen Dijital İş Ortağım Programı’nda bu işletmelerin paza-
rlamadan markalaşmaya uzanan yolculukları anlatılırken KOBİ’lerin 
koronavirüs salgını yüzünden değişen iş yapış şekilleri ve yeni 
süreçteki fırsatlardan nasıl yararlanabilecekleri ele alınıyor. 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler 
Şahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen Dijital İş Ortağım Pro-
gramı’nın ikinci bölümünün konukları Domino’s Pizza Avrasya 
Grup CEO’su Aslan Saranga ile Edirne’de ceviz üretimi yapan 
Hakan Keskin oldu. Aslan Saranga, koronavirüs salgını sürecinde 
yeme-içme sektöründe yaşanan gelişmeleri, uzun süredir yatırım 
yaptıkları dijitalleşmenin bu süreçteki çalışmalarına etkilerini ve 
işletmeler için yeni fırsatları değerlerdirdi. Hakan Keskin de progra-
ma KOBİ’ler için pazarlama ve yurt dışına açılabilme imkanlarına 
ilişkin sorularıyla katkıda bulundu.

KOBİ’LER BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR

Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini, 
hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini söy-
lediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Meltem Bakiler Şahin, koronavirüs salgınının dijitalleşmenin, kesin-

tisiz ve güvenli bağlantının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
gösterdiğini vurguladı. Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Ekonomimizin can damarı olan KOBİ’ler Türkiye'de toplam işletme-
lerin %99,9’unu oluşturuyor. Vodafone Business  olarak biz de 
uzaktan çalışmayı destekleyen teknolojilerimizle KOBİ’lerimizin iş 
sürekliliğine destek oluyoruz. Bu teknolojiler bugün binlerce çalışanı 
olan çağrı merkezlerinin dahi ofise gitmeye gerek kalmadan evden 
çalışmasına imkan veriyor. Evden çalışırken de güvenli ve kesintisiz 
bağlantı kurulmasını sağlıyor. Çalışanı evde güvende, şirket veri-
lerini de koruma altında tutuyor. Üretime devam etmesi gereken 
tesislerde ise çalışanların sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor. Üre-
tim sektöründe, sürekliliği sağlayabilmek adına sağlık konusundaki 
çözümlere ilgi var; sosyal mesafe takip ve termal kamera çözümle-
rimiz üretimde en çok tercih ettiği ürünler. Perekande sektörü, 
mağazalarda/dükkanlarda kaybedilen trafiği kompanse etmek için 
toplu SMS ve dijital pazarlama çözümlerine yönelmiş görünüyor. 
E- ticaret, dijital pazarlama ve temassız teknolojiler daha da önem 
kazandığı için işletmelerin sosyal medya ve dijital platformları daha 
fazla kullanmaya başladığını gözlemliyoruz. Vodafone Business 
olarak bu süreçte işletmelerin dijitalleşme ile ilgili her türlü ihtiyacı 
için çözüm sunmaya, özellikle uzaktan çalışma ile ilgili ürünlerimizle 
onlara destek olmaya devam edeceğiz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Meltem 
Bakiler Şahin, koronavirüs 

salgınının dijitalleşmenin, 
kesintisiz ve güvenli 

bağlantının ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha 
gösterdiğini vurguladı.
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GÜVENLİ KURUMSAL
E-POSTANIN ADRESİ 
YAANIMAIL

TÜRK MÜHENDİSLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ 
YAANIMAIL, TÜRKİYE’DEN 7/24 
KESİNTİSİZ HİZMET VEREN TURKCELL 
VERİ MERKEZİ KALİTESİYLE 
KURUMLARA GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ 
E-POSTA SUNUYOR. İNTERNET 
ÜZERİNDEN KOLAYCA SATIN ALINABİLEN 
YAANIMAIL KURUMSAL  E-POSTA 
SERVİSİ, KURUMLARIN VERİLERİNİ 
YURTİÇİNDE GÜVENLE SAKLIYOR.

T ürkiye’den hizmet veren yerli e-posta servi-
si YaaniMail, bireylere olduğu gibi kurumlara 
da güvenilir e-posta sunmaya devam ediyor. 

Gelişmiş güvenlik önlemleri ile kullanıcılarına hizmet 
veren servis ile kurumsal müşteriler sahip oldukları alan 
adlarını kullanarak e-posta hesapları oluşturabiliyor. Türk 
mühendislerinin geliştirdiği YaaniMail ile Türkiye’nin verisi 
Türkiye’de kalıyor. Kurumsal ihtiyaçlara uygun hazırlanan 
iOS, Android uygulamaları ya da web üzerinden kolayca 
kullanılabilen servis sayesinde takvim gibi birçok özelliğe 
rahatlıkla erişilebiliyor. E-postaların Turkcell Veri Mer-
kezi’ndeki sunucularda şifreli saklandığı YaaniMail, ek 
bir ücret talep etmeden sunduğu beyaz-kara listeleme, 
karantina, antivirüs, antispam ve kurumsal imza gibi yete-
nekleriyle de dikkat çekiyor.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER ÜCRETSİZ SUNULUYOR

Kolay erişim ve sade tasarımıyla öne çıkan YaaniMail, 
kurumsal müşterilerinin en çok ihtiyaç duyduğu araçları 
güvenilir, kolay ve ücretsiz bir şekilde sunuyor. Ücretsiz 
sunulan bu özellikler arasında yasal metin, imza, fera-
gatname gibi özellikler de yer alıyor. Diğer birçok e-po-
sta servislerinden farklı olarak kullanıcılar, YaaniMail’de 
antispam ve antivirüs güvenlik katmanından da ücretsiz 
olarak faydalanabiliyor. Başka birçok e-posta servisiyle 
uyumlu çalıştığı için YaaniMail hizmetine kolay şekilde 
geçiş de yapılabiliyor.

UZAKTAN KURUP YÖNETMEK ÇOK KOLAY 

YaaniMail Kurumsal e-posta servisini ister yerinde kuru-
lum talep ederek, istenirse de bulut üzerinden anında 
kullanıma başlamak mümkün. Web üzerinden erişilebi-
len Kurumsal Yönetim Paneli ile kullanıcılar alan adlarını 
tanımlayıp e-posta hesaplarını kolayca oluşturmaya ve 
yönetmeye başlayabiliyor. Tüm bu süreçte ihtiyaç duy-
ulması anında destek ekipleri Turkcell kalitesiyle 7/24 
hizmet sunuyor. 

YaaniMail Kurumsal e-posta hizmetini birkaç dakika içeri-
sinde satın alarak kurmak için https://turkcellbulut.com/
tr/urun/YaaniMail-Bulut-E-posta-Servisi/detay adresi-
ni ziyaret edebilir ve YaaniMail Kurumsal hakkında detaylı 
bilgilere https://kurumsal.yaanimail.com sayfasından 
ulaşabilirsiniz.
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HUAWEI AKILLI SAAT
SEVKİYATLARINDA                                    
İKİNCİ SIRADA

AKILLI SAAT SEVKİYATLARINDA GEÇEN YILA 
GÖRE YÜZDE 118,5 BÜYÜME KAYDEDEREK 
SEKTÖRÜN EN BÜYÜK İKİNCİ MARKASI 
OLAN HUAWEI, TÜM GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ 
ÜRÜNLERİNDE İSE 2020 YILININ BİRİNCİ 
ÇEYREĞİNDE YÜZDE 62,2 ORANINDA BÜYÜME 
KAYDETTİ.

I nternational Data Corporation (IDC), yakın zamanda yayın-
ladığı Küresel Üç Aylık Giyilebilir Cihaz İzleyici Raporu’nda, 
dünya çapında giyilebilir cihaz sevkiyatlarının 2020 yılının ilk 

çeyreğinde yüzde 29,7 artarak 72,6 milyon adede ulaştığını açıkladı. 
Rapora göre Huawei, giyilebilir cihazlarda yıllık yüzde 62,2 oranında 
büyüme kaydederek bu sektördeki yüksek pazar payını korudu.

Akıllı saat sektöründe ise 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,1 
düşüşle 16,9 milyon adet sevkiyat yapıldı. Huawei, yıllık yüzde 118,5 
büyüme kaydederek 2,6 milyon akıllı saat sevkiyatı yaptı. Huawei, 
bu rapora göre hem yüzde 100’ün üzerinde büyüme yakalayan tek 
marka oldu, hem de pazarın ikinci en büyük firması durumuna geldi.

International Data Corporation Raporu’na göre Huawei, güçlü onli-
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ne varlığı ve perakendecilerle yakın ilişkileri sayesinde büyümeye 
devam etti. Çin pazarının yanı sıra Huawei, Avrupa, Latin Amerika ve 
diğer Asya pazarlarında da başarılı ilerleme kaydetti.

SAĞLIK TAKİBİNDE AJANTAJ GETİRİYOR

Huawei’nin akıllı saat ürün segmenti ilk çeyrekte gerçekleştirilen 
yeni ürün lansmanının yanı sıra fitness ve sağlık özelliklerinin sürekli 
optimizasyonu sayesinde bu sektördeki global düşüş trendine karşı 
büyüdü. 2020'nin ilk çeyreğinde Huawei, yeni Watch GT 2 Serisi 
cihazlarını piyasaya sürdü. Sensör teknolojisindeki sürekli optimi-
zasyon sayesinde Huawei akıllı saatler, fitness ve sağlık takibinde 
rakiplerine göre daha önemli avantajlar getiriyor. SpO2 kan oksijen 
seviyesi ölçüm özelliği ile birlikte gelen yeni Huawei Watch GT Serisi 
de piyasadan olumlu geri bildirimler aldı. Huawei, 1+8+N Tüm Sena-
ryo Yaşam Stratejisi’ni 2020’de hızlandırdığı için Huawei akıllı saatler 
Huawei'nin ekosistemine daha iyi entegre edilerek tüketicilere daha 
zengin fitness ve sağlık deneyimleri sunuyor.

2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülen Huawei Watch GT 2e, 
küresel bir teknoloji yayını olan Pocketnow'dan da “En İyi Seçim” 
ödülünü aldı.

HUAWEI TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ GRUBU HAKKINDA

Huawei ürün ve servisleri, 170’den fazla ülkede, dünya nüfusunun 
3’te 1’ine hizmet etmektedir. Almanya, İsveç, ABD, Fransa, İtalya, 
Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere 15 Ar-Ge merkezi 
bulunmaktadır. 2017 yılında Huawei, dünya geneline yapılan akıllı 
telefon gönderimleri ile üçüncü sırada yer almıştır. Huawei’nin üç iş 
grubundan biri olan Tüketici İş Grubu portföyünde cep telefonları, 
PC ve tabletler, giyilebilir teknolojiler ve bulut servisleri bulunmak-
tadır. 30 yıldan fazla bir süre boyunca, bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektöründe elde ettiği zengin deneyim sayesinde, küresel opera-
syonlarıyla, iş ortakları ve tüketicileri en son teknoloji ile buluştu-
rarak, dünyanın her yerindeki insanlara olağanüstü deneyimler 
sunuyor.
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TÜRK TELEKOM’DAN
DİJİTAL SAĞLIK ATAĞI
TÜRK TELEKOM’UN KURUMSAL GİRİŞİM SERMAYESİ ŞİRKETİ TT VENTURES, DİJİTAL 
PATOLOJİ ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER ÜRETEN YERLİ YAPAY ZEKA FİRMASI 
VİRASOFT’LA GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI.

Y erli ve millî üretim anlayışıyla Türkiye’nin diji-
tal dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, 
kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures 

ile dijital sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlarına bir yenisini 
daha ekledi. TT Ventures, sağlık sektörüne yönelik yenilikçi 
çözümleriyle başarılı projelere imza atan yerli yazılım firması 
Virasoft’un yüzde 12,2’sine ortak oldu. Bu güç birliğiyle TT 
Ventures, Virasoft’un dijital patoloji alanındaki ürünlerinin 
geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Strateji, Plan-
lama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu; 
“2018 başında kurduğumuz, sektörün ilk kurumsal girişim 
sermayesi şirketi TT Ventures ile büyüme aşamasındaki 
yenilikçi teknoloji girişimlerine yatırım yaparak ülke ekono-
misine katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. Dijital sağlık 
hizmetleri, öncelikli yatırım alanlarımızdan biri. Bu kapsamda, 
özellikle dijital patoloji alanında geliştirdiği ürünlerle fark yara-
tan yerli yapay zeka şirketi Virasoft’a ortak olduk. Sağlığın 
ve bu alana yapılan yatırımların ne kadar önemli ve stratejik 

olduğunu yeniden hatırladığımız bu günlerde, sağlık sektöründe 
fark yaratacak proje ve girişimlerimiz devam edecek.” dedi.TT 
Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan ise iş birliği hakkın-
da: “Sağlık, enerji ve eğitim alanlarında parlak fikirlere ve başarılı 
girişimlere verdiğimiz destekler doğrultusunda bugün dijital patoloji 
alanında hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli başarılara 
imza atacağına inandığımız Virasoft’a yatırım yapmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Yerli girişimleri desteklemek ve onları global pazara 
hazırlamak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam 
edeceğiz.” dedi.

VİRASOFT HAKKINDA

2015 yılında kurulmuş olan Virasoft Yazılım, dijital patoloji alanında 
ürünler sunan bir girişim olarak sağlık sektöründe dikkat çeken 
işlere imza attı. Dijital patoloji alanında kabiliyetli tanı desteği, 
nicel görüntü analizi, vaka yönetimi uygulamaları, patoloji eğitim 
yazılımları ve telepatoloji hizmetleri sunan Virasoft, kanserle müca-
dele alanında çalışan hekim ve bilim insanları için “ikinci bir uzman 
görüşü” sağlıyor. 
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Türk Telekom Strateji, Planlama 
Ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı 

Barış Karakullukçu, geliştirdiği 
son teknoloji ürünleriyle kanser 

teşhisinde doğruluk oranını 
yüzde 60’lardan yüzde 96’lara 

çıkaran Virasoft’la yaptıkları 
iş birliğinin sektörde öncü 

niteliğinde olduğunu belirtti.
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