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TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN 
KORONAVİRÜS, EN ÇOK GELENEKSEL 
ESNAFLIĞA BAKIŞI DEĞİŞTİRDİ. 
ESNAFLAR ARTIK, DİJİTAL ORTAMA 
TAŞINARAK, MÜŞTERİLERİNE ONLINE 
HİZMET VERMEYE BAŞLADI. 

Koronavirüs hayatımızı birçok şekilde değiştirmeye 
devam ediyor. Değişimin başında ise zaten 
hayatımızda olan dijital ortamın daha da hızlıca her 
alana yayılması oldu. 

Birçok işlemin dijital ortamda zaten yapılıyor 
olmasına alışıkken, bugüne kadar geleneksel 
ortamlarda müşterilerine ulaşan esnafın 
ticaretlerini dijital ortama kaydırması, alıcı için 
normal, satıcı için yeni normal haline geldi. 

Bu bağlamda, son bir ayda başta market, gıda, hızlı 
tüketim, temizlik, dezenfektan, kitap, oyuncak, 
küçük ev aletleri ve çocuk tekstili olmak üzere bazı 
kategorilerde e-ticaret sitelerinin satışları %200 
arttı. E-ticarete başlamak isteyen kobi sayısı ise, 6 
ayın ortalamasına kıyasla %50 artış gösterdi.

Ulaştırma, iletişim, teknoloji konusunda en yeni, en 
güncel haberleri okuyucusu ile buluşturan Bağlantı 
Noktası dergisi, bu ayki kapak haberinde online 
ortama taşınan kobilerle ilgili en güncel gelişmeleri 
okuyucusu ile paylaşıyor. 

Kapak haberimiz dışında da yine sektörle ilgili 
yeni gelişmeler, güvenlik konusunda uyarılar 
okuyucularımızı bekliyor. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileği ile... 

Hoşçakalın.  
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KÜRESEL KRİPTO PARA TECRÜBESİNİ 
KATILIMCILARLA PAYLAŞACAK

EVİNİZDE ÇALIŞIRKEN 

VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRACAK  ÖNERİLER

HUAWEI GLOBAL TEMA TASARIM 
YARIŞMASI 2020 BAŞVURULARI  
BEKLİYOR

HUOBİ TÜRKİYE AYDA İKİ KEZ DÜZENLEYECEĞİ 
HUOBİLGİ WEBİNARLARIYLA KRİPTO 
DÜNYASINDAKİ YENİLİKLERİ, ALANINDA 
UZMAN KONUKLARIN PAYLAŞTIĞI BİLGİLER 
EŞLİĞİNDE KRİPTO PARA MERAKLILARIYLA 
BULUŞTURACAK.

HERKESİN EVDE KALMAK ZORUNDA 
OLDUĞU BU DÖNEMDE EVDEN 

ÇALIŞANLAR İÇİN OFİSLERİNDEKİ RİTMİ 
YAKALAMAK DA OLDUKÇA ÖNEMLİ. 

SAMSUNG’UN #EVDEBERABERİZ 
PROGRAMI KAPSAMINDA YAYINLADIĞI 

TAVSİYELER BU KEZ EVDEN ÇALIŞANLAR 
İÇİN GELDİ. İŞTE SAMSUNG’DAN EVİNİZDE 
ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRACAK ÖNERİLER.

HUAWEI, ÖNCEKİ YILLARDA OLDUĞU GİBİ 
BU YIL DA REKABET VE İNOVASYONUN, 
HUAWEİ'NİN 600 MİLYON KULLANICISININ 
KOLEKTİF DENEYİMİNİ NASIL 
GELİŞTİRECEĞİNİ ARAŞTIRIYOR.

SON BİR AYDA BAŞTA MARKET, GIDA, HIZLI TÜKETİM, TEMİZLİK, 
DEZENFEKTAN, KİTAP, OYUNCAK, KÜÇÜK EV ALETLERİ VE ÇOCUK 
TEKSTİLİ OLMAK ÜZERE BAZI KATEGORİLERDE E-TİCARET 
SİTELERİNİN SATIŞLARI YÜZDE 200 ARTTI. E-TİCARETE BAŞLAMAK 
İSTEYEN KOBİ SAYISI İSE, 6 AYIN ORTALAMASINA KIYASLA YÜZDE 50 
ARTIŞ GÖSTERDİ.
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ONLINE ESNAFLAR
YÜZDE 50 ARTTI

12
HABER

HABER

14
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5,5 MİLYON KİŞİ
MENTALUP’TA

TÜRK TELEKOM’UN KURUMSAL GİRİŞİM 

SERMAYESİ ŞİRKETİ TT VENTURES İLE 

ORTAK OLDUĞU EĞİTİM PLATFORMU 

MENTALUP, UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE 

DE ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL BECERİ 

GELİŞİMİNE DESTEK OLUYOR. BU DÖNEMDE 

500 BİN YENİ ABONE EDİNEREK 5,5 MİLYON 

KULLANICIYA ULAŞAN MENTALUP, ÜYELİK 

ÜCRETLERİNDE DE YÜZDE 30 İNDİRİM YAPTI.
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44
IATA’NIN COVID-19 RAPORUNA GÖRE,
HAVACILIKTA KRİZ BÜYÜK

ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI 
BİRLİĞİ’NİN (IATA) COVID-19 RAPORUNA 
GÖRE, DÜNYA GENELİNDE HAVAYOLU 
TAŞIMACILIĞI BÜYÜK BİR KRİZ İLE KARŞI 
KARŞIYA. RAPORDA, 25 MİLYON KİŞİNİN 
İŞİNİ KAYBETME RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA 
OLDUĞU BİLGİSİNE YER VERİLİYOR. 

HAVAYOLU

12
SEKTÖRDEN

WHATSAPP HACKLENEBİLİR Mİ?
DÜNYANIN EN ÇOK KULLANILAN MESAJLAŞMA UYGULAMASI WHATSAPP’IN NE KADAR 
GÜVENLİ OLDUĞU, HESABIN ELE GEÇİRİLİP GEÇİRELEMEYECEĞİ SORULARINI GÜVENLİK 
UZMANLARI YANITLIYOR. 

GÜVENLİK

34

SEKTÖRDEN

42
“GETİR TURKCELL” İLE 
ALIŞVERİŞLERİNİZ KAPINIZDA
TURKCELL SOKAĞA ÇIKAMAYAN 65 YAŞ 
VE ÜSTÜ MÜŞTERİLERİNİN TEMEL GIDA VE 
TEMİZLİK MADDESİ ALIŞVERİŞLERİNİ BİR 
TELEFONLA YAPABİLMELERİ İÇİN MOBİL 
ALIŞVERİŞ UYGULAMASI GETİR’LE İŞ 
BİRLİĞİ YAPTI. ‘GETİR TURKCELL’LE’ PROJESİ 
KAPSAMINDA SİPARİŞ VERMEK İÇİN 0850 622 
60 60 ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYAN 65 YAŞ VE 
ÜSTÜ TURKCELL’LİLER, ÖDEMELERİNİ YENİ 
NESİL ÖDEME PLATFORMU PAYCELL ALTYAPISI 
ÜZERİNDEN FATURALARINA YANSITABİLECEK.
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Lenovo Türkiye, aklınıza gelebilecek tüm 
soruları sorarak, kendinize en uygun bilgisa-

yarı almak için faydalanabileceğiniz What-
sApp Satış Danışma Hattı’nı hizmete açtı. 
Yeni bilgisayar alma ihtiyacı duyan herkes 
Lenovo’nun son teknoloji bilgisayarlarının 

her türlü teknik özelliğini ve bilmek istedik-
leri tüm ayrıntıları öğrenebilecek.

Türkiye’nin en büyük dijital oyun mağazalarından Oyunfor.com, Almanya merkezli oyun şirketi Gameforge ile 
stratejik iş ortaklığını açıkladı. 75 ülkede 20’den fazla oyunuyla 450 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Gameforge, 
Oyunfor’un kartlı ödemeye alternatif seçenekleri ve bölgesel, büyük internet kafe ağı kapsamıyla, Türkiye’deki 
milyonlarca kişilik oyuncu tabanını genişletirken, oyunseverlere çeşitli kolaylıklar ve kampanyalar sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın “Evde Kültür Sanat” adıyla digital platforma taşıdığı etkinlikler, 
birbirinden zengin içeriklerle mayıs ayında da sürecek. Her hafta, belgesel, film gösterimleri ile çocuklar ve yetişkinler için 
daha önce sahnelenmiş Şehir Tiyatroları oyunları yayınlanacak. Mayıs ayı programını, kultursanat.ibb.istanbul adresinden, 
İBB Kültür mobil uygulamasında, İBB Kültür Sanat kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

LENOVO TÜRKİYE, WHATSAPP 
DANIŞMA HATTI’NI HİZMETE SUNDU

E-OYUN DEVİNDEN TÜRKİYE’DE STRATEJİK ORTAKLIK

İBB, KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİNİ DİJİTALE TAŞIDI

Uber, İstanbul’da görev yapan sağlık çalışanla-
rının hastaneden evlerine dönerken ticari sarı 
taksileri ücretsiz kullanabilmelerini sağlayacak 
“Medikal Taksi” hizmetini 5.000 ücretsiz yolcu-
luk ile başlattı. Uber Medikal Taksi, sağlık çalı-
şanlarının bir form doldurarak yolculuk 
talebinde bulunduğu ve ardından yolculuğun 
telefon üzerinden planlandığı bir taksi rezer-
vasyon hizmeti olacak. Hizmetten faydalan-
mak isteyen sağlık çalışanları, bu hizmet için 
özel olarak oluşturulan www.medikaltaksi.
com internet sitesini ziyaret edebilirler.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
ÜCRETSİZ TAKSİ HİZMETİ 
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OPPO, ileri teknoloji kabiliyetini ve kararlılığını tem-
sil eden yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye 
lansmanını, Burcu Esmersoy'un moderatörlü-
ğünde online olarak gerçekleştirdi. Find X2 mode-
linin mükemmeli yansıttığını söyleyen Burcu 
Esmersoy, “Yıllardır bu işin içinde olduğum için 
rahatlıkla söyleyebilirim ki gördüğüm en iyi kame-
ralardan biri.” dedi.

Hepsiburada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonu ile Ramazan ayı boyunca, 10 bin “Ramazan Dayanışma Paketi”ni 
tedarik ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Hepsiburada müşterileri de Ramazan Dayanışma Paketleri’nden 
satın alarak seferberliğe destek olabilecek. Hepsiburada müşterilerinin aldığı paketlerin ihtiyaç sahiplerine 
Türkiye genelinde ulaşması için lojistik ve kargo desteği de Hepsiburada tarafından üstlenilecek.

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken 
yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile gerçekleştirilen TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nin 
16’ncısı bu yıla özel olarak dijital dünyaya taşındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen 
festival, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılan Instagram ve YouTube canlı yayınlarıyla başladı.

BURCU ESMERSOY OPPO FIND X2 
MODELİNİ ONLINE TANITTI 

HEPSİBURADA’DAN RAMAZAN 
DAYANIŞMA SEFERBERLİĞİ 

İLK ÇEVRİM İÇİ ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ YAPILDI 

Instagram, Ramazan Ayı boyunca insanları diji-
tal ortamda iyilik yapmaya ve bunu paylaşma-

ya teşvik eden global #Monthofgood 
(#İyilikZamanı) kampanyasını hayata geçirdi. 

Instagram’ın amacı bu kampanya ile insanların 
yaptıkları iyilikleri, küçük veya büyük, #Mont-
hofgood ve #İyilikZamanı etiketleriyle paylaş-

malarını ve arkadaşlarını etiketleyerek 
başkalarını da iyilik yapmaya teşvik etmelerini 

sağlamak. 

INSTAGRAM’DA 
#İYİLİK ZAMAN

H
A

BE
R 

 T
U

RU



12  bağlantı noktası  MAYIS 2020

H
A

V
A

Y
O

LU



  MAYIS 2020 bağlantı noktası  13

H
A

V
AY

O
LU

IATA’NIN COVID-19 RAPORUA GÖRE, 
HAVACILIKTA KRİZ BÜYÜK 

I ATA yayımladığı yeni raporla, hava taşımacılığı alanında 
yaşanan sıkıntıya mercek tuttu. Raporda, dünya genelinde 
65.5 milyon insanın seyahat ve turizm sektörleri de dahil 

olmak üzere havacılık endüstrisinden geçimini sağladığına 
dikkat çekildi. Sadece 2.7 milyon kişinin havayollarında çalış-
tığı belirtilen raporda, seyahat kısıtlamalarının üç ay sürmesi 
halinde, havacılık ve ilgili sektörlerde 25 milyon kişinin işsiz 
kalabileceğini açıklandı. Buna göre; Asya Pasifik'te 11,2 milyon, 
Avrupa'da 5.6 milyon, Latin Amerika'da 2,9 milyon, Kuzey 
Amerika'da 2.0 milyon, Afrika'da 2.0 milyon ve Orta Doğu'da 
0.9 milyon kişi işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.

 HÜKÜMETLER ACİL MALİ DESTEK SAĞLAMALI

Seyahat kısıtlamaları üç ay devam ettiği takdirde, havayolu 
şirketlerinin 2020 yılındaki yolcu gelirleri bir önceki yıla göre 
252 milyar dolar (% -44) düşmesi bekleniyor. Havayollarının 
yaşanan krizin yaralarını sarması için hükümetleri acil mali 
yardım ve destek sağlamaya çağıran IATA; doğrudan finansal 
destek, kredi garantileri ve kurumsal tahvil piyasasına destek 
ve vergi muafiyeti gibi konularda havayollarının desteklenmesi 
gerektiğini belirtti.

“COVID HAVACILIKTA YIKICI ETKİ YAPTI”

IATA CEO'su Alexandre de Juniac, “Covid-19'un havayolu 

endüstrisi üzerindeki yıkıcı etkisini yeterince açıklayacak hiçbir 
kelime yok. Ekonomik kriz, havayollarına bağımlı işlerde çalışan 
25 milyon çalışanı doğrudan işinden edebilir. Hava yollarının sal-
gınla mücadele etmesi için hem finansal rahatlamaya hem de 
önümüzdeki sürece hazır olmaları için dikkatli bir planlama ve 
koordinasyona ihtiyacı olacaktır. Sektörü daha önce bu ölçekte 
hiç kapatmadık. Sürecin normalleşmesi de oldukça karmaşık 
olacak. Pratik düzeyde, süresi dolmuş lisanslar ve sertifikalar 
için beklenmedik koşullar söz konusu olacak. Diğer taraftan 
yeniden bulaşmayı önlemek için işlemleri ve süreçlerin çok iyi 
yönetilmesi gerekiyor. Uçuşlar tekrar başlamadan önce kaldırıl-
ması gereken seyahat kısıtlamalarını yönetmeye yönelik öngö-
rülebilir ve verimli bir yaklaşım bulmalıyız. Bunlar, önümüzdeki 
başlıca görevlerden sadece birkaçı. Başarılı olmak için sanayi ve 
hükümet uyumlu olmalı ve birlikte çalışmalıdır.” dedi.

 IATA raporunda, hükümetlerin ve halk sağlığı yetkililerinin 
vereceği izin doğrultusunda endüstrinin yeniden canlanması 
için kapsamlı bir yaklaşım gerektiği belirtilerek, bunun için ilk 
adımın, hükümetleri ve sektör paydaşlarını bir araya getirecek 
bir dizi sanal toplantı veya bölgesel zirve olabileceğinin altı 
çizildi. Kapalı sınırları yeniden açmak için nasıl hareket edilmesi 
gerektiği ve havacılığın yeniden etkin bir şeklide çalışması için 
çözüm önerilerin ele alınması amacıyla planlanan havacılık zir-
vesinin tarihinin ileriki dönemlerde netleşeceği bildirildi.
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KÜRESEL KRİPTO PARA
 TECRÜBESİNİ KATILIMCILARLA PAYLAŞACAK

HUOBİ TÜRKİYE AYDA İKİ KEZ DÜZENLEYECEĞİ HUOBİLGİ WEBİNARLARIYLA KRİPTO 
DÜNYASINDAKİ YENİLİKLERİ, ALANINDA UZMAN KONUKLARIN PAYLAŞTIĞI BİLGİLER EŞLİĞİNDE 

KRİPTO PARA MERAKLILARIYLA BULUŞTURACAK.

D ijital varlık alım satım platformu Huobi, Türkiye'deki 
faaliyetlerine nisan ayında yeni bir etkinlik ekleyerek 
“Huobilgi” eğitim webinarları serisini hayata geçirdi. 

Kripto para ve blokzincir dünyasında en çok merak edilen konu-
ları işleyecek olan Huobilgi online eğitim webinarları, alanında 
uzman kişilerin konukluğu eşliğinde Türkiye'de blokzincir ve 
kripto paralara ilgi duyanlara en güncel bilgileri ve yaklaşımları 
aktaracak. 

Huobilgi webinarlarının ilki, Huobi Türkiye YouTube kanalında 
yayınlandı. Bitcoin madenciliğinde blok ödülünün yarılanması 
anlamına gelen Bitcoin Halving konusunun işlendiği webinar'ın 
konuğuysa kripto para dünyasının “Squanch” olarak da tanı-
dığı Muhabbit Kurucusu Dr. Aytunç Yıldızlı oldu. Yıldızlı, Huobi 
Türkiye Topluluk Yöneticisi Şafak Kayran'ın moderatörlüğünde, 
mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen ve kripto para dünya-

sının yoğun ilgisine tanık olan bitcoin yarılanmasına dair yanıtı 
en çok merak edilen soruları yanıtladı. Huobi'nin Türkiye'deki 
faaliyetlerine başlamasından bu yana blokzincir ve kripto para 
ekosistemini genişletmeye odaklandıklarını vurgulayan Huobi 
Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş, Huobilgi webinarlarına 
ilişkin şunları söyledi: “Huobi Group bünyesindeki Huobi Üniver-
sitesi birçok ülkede blokzinciri alanında girişimcilerin, iş insan-
larının ve uzmanların yetişmesine katkıda bulunuyor. Huobi 
Türkiye olarak biz de ülkemizde büyük bir ilgiyle takip edilen 
blokzincir ekosistemini etkileşimli platformlar kurarak geniş-
letmeyi en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Her ay 
iki adet Huobilgi online eğitim webinarı organize etmeyi plan-
lıyoruz. Önümüzdeki eğitimlerde de birçok uzman konuğumuz 
eşliğinde kripto para dünyasındaki yeni trendleri, uygulamaları 
ve yaklaşımları topluluğumuzla birlikte keşfedecek olmanın 
heyecanını yaşıyoruz.”

14  bağlantı noktası  MAYIS 2020



L200093



K
A

PA
K

16  bağlantı noktası  MAYIS 2020

SON BİR AYDA BAŞTA MARKET, 
GIDA, HIZLI TÜKETİM, TEMİZLİK, 
DEZENFEKTAN, KİTAP, OYUNCAK, 
KÜÇÜK EV ALETLERİ VE ÇOCUK 
TEKSTİLİ OLMAK ÜZERE BAZI 
KATEGORİLERDE E-TİCARET 
SİTELERİNİN SATIŞLARI YÜZDE 
200 ARTTI. E-TİCARETE 
BAŞLAMAK İSTEYEN KOBİ SAYISI 
İSE, 6 AYIN ORTALAMASINA 
KIYASLA YÜZDE 50 ARTIŞ 
GÖSTERDİ.

ONLINE ESNAFLAR
YÜZDE 50 ARTTI
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S  on bir ayda e-ticarete başlamak isteyen Kobi sayısı, 6 
ayın ortalamasına kıyasla Yüzde 50 artış gösterdi. Yeni 
istihdam alanlarında işe alımlarda hareketlilik yaşanıyor. 

Market, gıda, hızlı tüketim, temizlik, dezenfektan, kitap, oyun-
cak, küçük ev aletleri ve çocuk tekstili kategorilerinde e-ticaret 
sitelerinin satışları  yüzde 200 arttı Koronavirüs nedeniyle iş 
yerini kapatmak zorunda kalan küçük ve orta ölçekli birçok 
işletmede, işini dijitale taşıma ve e-ticaret sitesi açma yönünde 
hareketliliğin arttığını ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, 
Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Son bir 
ayda başta market, gıda, hızlı tüketim, temizlik, dezenfektan, 
kitap, oyuncak, küçük ev aletleri ve çocuk tekstili olmak üzere 
bazı kategorilerde e-ticaret sitelerinin satışları yüzde 200 arttı. 
E-ticarete başlamak isteyen Kobi sayısı ise, 6 ayın ortalaması-
na kıyasla yüzde 50 artış gösterdi. En çok gıda ve hızlı tüketim 
malzemesi satışı yapan işletmelerden talep geliyor. Tekstil işiy-
le uğraşan esnaf ve işletmelerde de bir hareketlilik var. Mesela 
butiğini kapatmak zorunda kalan da e-ticarete geçiş yapma 
yönünde adım atıyor. İçinden geçtiğimiz süreçte, dijitalleşen 

şirketler daha rahat edecekler.” dedi.

YENİ İSTİHDAM ALANLARI

Koronavirüs nedeniyle vatandaşın online alışverişe yönelme-
sinin, sektörde yeni istihdam alanları oluşturduğuna değinen 
Çiğdemli, kargo, kurye, depo ve site yönetimi alanında işe 
alımlarda hareketlilik yaşandığını belirtti. Dijitalleşmenin hızla 
artması doğrultusunda, sektöre yeni katılan veya katılmak 
isteyen girişimcilerden e-ticaret eğitimi konusunda yoğun talep 
aldıklarını aktaran Çiğdemli, “Ticimax Akademi bünyesinde 
gerçekleştirdiğimiz ücretsiz eğitimlerimizi biz de online ortama 
taşıdık. Eğitimlerimize ara vermeden web sitemiz üzerinden 
devam ediyoruz. Eğitimlerimize talep ve katılım oranı normalin 
üç katı diyebiliriz.” dedi. 

ŞİRKETLER DİJİTALLEŞMEK ZORUNDA KALACAK

Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojilerinin CEO’su 
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Gökhan Bülbül, Google Arama Trendleri 
raporunun insanların evde geçirdikleri 
zamanı nitelikli hale getirme gayretinde 
olduklarını gösterdiğini söyledi. Firmaların 
oluşan yeni ihtiyaçlara destek olabilecek 
çözümler geliştirmesinin bu dönemde 
önemli bir fırsat olabileceğinin altını çizen 
Bülbül, online ortamda geçirilen zamanın 
artmasının şirketlerin dijitalleşme süreci-
ni hızlandıracağını vurguladı.

DERİ SEKTÖRÜNDE DİJİTAL           
SEFERBERLİK

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları 
Birliği, deri ihracatında dijital dönüşüm 
çalışmalarına hız kazandırarak, üretici ve 
alıcı firmaları buluşturan Dijital Ticaret 
Platformu’yla dünyada ve Türkiye'de bir 

ilke imza atıyor. Ege Deri ve Deri Mamul-
leri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan 
Zandar, platformun detaylarını Ekonomi 
Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şube-
since düzenlenen ve yaklaşık 50 katılım-
cının bulunduğu online basın toplantısın-
da açıkladı. Zandar, 2020'ye birlik olarak 
çok iyi bir başlangıç yaptıklarını, Birlik 
olarak ayakkabı ihracatının yılın başında 
yüzde 30 yükselişle rekor seviyelere 
ulaştığını ancak global sağlık sıkıntısıyla 
beraber işlerin durduğunu anımsattı. 

Martı az bir kayıpla kapattıklarını, nisan-
da ise ciddi bir düşüş olduğunu belirten 
Zandar, mayıs ayının sonunda normal-
leşmeyle beraber ihracatın başlamasını 
da umut ettiklerini dile getirdi. Zandar 

şöyle konuştu: "Yaklaşık 2 ay önce koro-
navirüsün başlamasıyla beraber hızlı bir 
çalışmayla dünyadaki fuarcılık ve ticaret 
sisteminin dijitalleşmeye olan ilgisini 
incelemeye başladık. Bu bağlamda pek 
çok yazılım firmasıyla çalışmalar yapma-
ya başladık." 

"Özellikle ayakkabı ve saraciye sektör-
lerinin dünyadaki ilk dijital ticaret plat-
formunu yapmaya karar verdik. Bununla 
alakalı 1-3 Haziran tarihi belirledik. Ümidi-
miz bu tarihlerde hiç dünyada denenmemiş 
olan ithal ticaret platformunu gerçekleş-
tirmek. Bununla alakalı yazılım şirketleriyle 
görüşüp tekliflerimizi almaya başladık. Bazı 
firmalarla anlaşma noktasına kadar da 
geldik." Çok iyi hazırlanmış bir internet 

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, deri ihracatında dijital dönüşüm çalışmalarına hız 
kazandırarak, üretici ve alıcı firmaları buluşturan Dijital Ticaret Platformu’yla dünyada ve Türkiye'de 
bir ilke imza atıyor.
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sitesi, bütün ürünlerin dijital ortama 
taşınmasıyla sürecin başlayacağına 
değinen Zandar, sadece üreticileri değil 
müşterileri de bu platforma çekmeyi 
amaçladıklarını vurguladı.

ULAŞIM KOLAY, MALİYET DÜŞÜK

Bu hafta içinde sektöre gerekli bilgilen-
dirmeleri yaptıklarını ve ön talepleri top-
lamaya başladıklarını kaydeden Zandar, 
İZFAŞ'la beraber hareket edeceklerini 
de söyledi. Zandar şu açıklamayı yaptı: 
“Dünyada sanal fuarlar hibrit olarak fizik-
sel başlayıp dijital ortamda sürdürülerek 
devam ediyor. Fuara gidemeyen ya da 
yetişemeyen firmalar dijitalden katılım-
cıları görüp irtibata geçiriyorlar. Şimdi 
ise tamamen dijitale dönüyoruz. Pilot 
uygulama yapıyoruz. Şu anki beklentimiz 

öğrenmek ve sektöre müşterilerimize 
öğretmek. Bugüne kadar kendi firmala-
rımızda ürün pazarlarken el sıkışıyorduk 
şimdi ekrandan yapacağız. Zor bir süreç 
ve firmalarımızı altyapısal olarak destek-
lememiz gerekecek. Firmalardan gayret 
istiyoruz. Ürünlerin fotoğrafları, web site-
leri, kamera sistemi iyi bir internet altya-
pısı gibi. Müşteriler bir kere bu sisteme 
alıştıklarında ufak çaplı alışverişler için 
fiziksel olarak bir noktadan bir noktaya 
gitmek istemeyecekler ve birinci sıraya 
çıkacak. Üstelik firma başı maliyeti de 
yüksek değil. Ticaret Bakanlığı’ndan hızlı 
destek mekanizmasını devreye sokma-
sını ve bu desteği hiç maliyetsiz verme 
şansını istiyoruz. Ciddi bir destek alırsak 
üstünü biz tamamlayarak sağlam bir yol 
kat edebiliriz.”

İZFAŞ’TAN DESTEK

Dijital Ticaret Platformu’nun pilot uygu-
lama olduğunu, 30 firmayla yapmayı 
hedeflediklerini belirten Erkan Zandar, 
sözlerine şöyle devam etti: “100-150 müşteri 
bir araya gelecek. Firmaların bu platforma 
kendi müşterilerini davet etmeleriyle olacak. 
Dijital fuarcılığı İZFAŞ’ın desteğiyle yürü-
teceğiz. Katılımcı firmalardan dijitalleşme 
konusunda yatırım bekliyoruz. Tamamıyla 
yurtdışı odaklı ve bizim müşterilerimizin kendi 
müşterilerini davet ettikleri bizim de Google 
reklamlarıyla desteklediğimiz bir uygulama.”

EİB DİJİTALLEŞMEYE KÖPRÜ OLUYOR

Zandar, pandeminin derinden etkilediği 
İtalya’da bir hareketin başladığını ancak Micam 
Fuarı’nın hala fiziksel olarak yapılıp yapılma-
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yacağının belli olmadığını şöyle anlattı: “Eylül’de yapılacak aktivitelerin 
online olmasını istiyoruz. İnsanlar artık bir yerden bir yere gitmek iste-
miyor. Bu değişime hazır olmak istiyoruz. Dünyada şu anda 4-5 senedir 
var olan hibrit fuarları destekleyen platformlar var. Siz bu sisteme dahil 
olup firma olarak sizin ürettiğiniz ürünlerle ilgili web sitesi oluşuyor. Bu 
sistemden ziyaretçiler kendilerini üye yaptıktan sonra firma profillerini 
okuyarak bilgi aldıktan sonra randevulaşıyorlar. Sanki karşısındaymışsı-
nız gibi bir online görüşme yapılıyor.”

Ege İhracatçı Birlikleri’nin dijitalleşmeye köprü olduğunu söyleyen Erkan 
Zandar, “Şirketlerin kendi taraflarındaki dijitalleşme yatırımları çok 
önemli. Bununla alakalı Ur-ge çalışması yapılmalı. Fuarcılık ve yurtdışı 
masraflar azalacak. Buradan gelecek olan kazançlar dijitalleşmeye 
doğru akacak. Dünya hızlı bir şekilde dijital eksene kayıyor. Örneğin 
Çinliler Canton Fuarı’nın online olarak yürütüleceğini açıkladı.” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ İLK BİRLİK

Fuar teşvikleriyle alakalı Bakanlıklarla görüşme halinde olduk-
larına değinen Zandar şöyle devam etti: “Türkiye’de sanal fuar 

konusunda ilk adım atan birlik biziz. Ankara’ya hızlı bir şekilde 
sunum yaptık. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a bu hafta 
sunum yapılacak, sonuç bekliyoruz. Her halükarda Haziran’daki 
platformu oluşturacağız teşvik olsun olmasın sektörün kaybe-
decek vakti yok müşteriyle buluşması gerek. Ankara’dan hızlı bir 
dönüşü aldığımızda önümüzdeki hafta firmaları belirleyip yurtdı-
şında yaymaya çalışacağız. Bu iş bize bir çözüm yaratacaksa mal 
satma imkanı yaratacaksa sonuna kadar arkasındayız.”

Zandar, önümüzdeki haftalarda 8 aydan beri çalıştığımız bir 
telefon aplikasyonunu duyuracaklarını, Apple’dan izin bekledik-
lerini de sözlerine ekledi.

EİB ÖNCÜ OLDU

İZFAŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Gökalp Soygül, dijital fuar-
cılığın artık kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, Ege İhracatçı 
Birlikleri’nin adımıyla sanal fuar organizasyonlarına başlan-
dığını şu sözlerle anlattı: “Tüm ortak olduğumuz kurumların 
iştirakleriyle İZKA’ya dijital fuarcılık platformu dosyamızı ilettik. 
Normalleşme minimum 3-4 ay sürecek. Bizim organizasyonla-
rımız Eylül sonu Ekim başı gibi başlayacak. Mermerde aynı yolu 
düşünmüyoruz. Turizmde hibrit fuar, moda fuarlarının etkinlik 
kısımlarını online’a çevirmeyi planlıyoruz. İzmir Enternasyonel 
Fuarına da acil durum planı hazırladık. Online festival gibi etkin-
lik belirledik. Altyapı hazır. Satın alma kısmına geçmek üzereyiz. 
Önümüzde bir engel yok. Fuarcılık tecrübemizi online’a akta-
racağız. Firmaları eğitmek çok önemli. Zorunluluktan doğan 
evrimleşme yaşıyoruz öğrenme hızı ekran bağımlılığımız arttı. 
Bu dönemi pozitif kullanmalıyız. EİB gibi kurumların öncü olması 
gerek. Bu tür bir B2B’ye yaklaşması çok önemli. Kullanıcı kolay 
bir şekilde ayak uyduracak.”

DİJİTAL FUARCILIKLA TÜM DÜNYAYA AÇILMA İMKANI

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu ise, salgın sonrasında ticare-
tin genel anlamda tüm dünyada aksamasının bir yandan kötü 
etkisi olsa da diğer yandan dijitalleşme sürecini hızlandırması 
bakımından iyi olduğuna değindi. Gündoğdu, “Dijitalleşmek, 
daha az zaman ve maliyetle tüm dünyaya açılma imkanı tanı-
yor. Bu süreç firmalara yeni bir maliyet kapısı, bir yük gibi 
gözükse de fiziksel anlamda yapılan fuarlara göre yüzde 10’luk 
bir maliyetle tüm dünyaya açılma imkanı sunuyor. Fuarlar daha 
çok hibrit dediğimiz hem sanal hem fiziksel olarak devam ede-
cek. İZFAŞ’ın desteklerine ihtiyacımız var. Bizde onlara destek 
olacağız Deri üretimiyle ilgili kaliteli işleme konusunda sıkıntı-
mız yok. Biz deride sıkıntı yaşamıyoruz. İtalya’daki üreticilerin 
birçoğu açılmaya başlıyor. İthalatta sıkıntı yaşamayacağız. 
Bütün ülkelerde içe kapanma var. Geçmişten gelen üretimleri 
değiştirmek kolay değil.” dedi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhra-
catçıları Birliği Başkan Yardımcısı Selahattin Güven, e-ticaret 
ve dijitalleşme konusunda ihracatçı firmaların eksiklerini gider-
me adına çalışmalar yapacaklarını dile getirdi ve Dijital Ticaret 
Platformu’nun sektörde Türkiye’de bir ilk dünyada da bir ilk 
olduğunu çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

KOBİ’LERİN ONLINE TİCARET DÜNYASINI KEŞFETMELERİNİ 
SAĞLAYACAK DESTEKLER

Koronavirüs nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan küçük 
ve orta ölçekli birçok işletme işini dijitale taşıma ve e-ticaret 
sitesi açma yönünde harekete geçmiş durumda. E-ticarete 
başlamak isteyen KOBİ sayısının 6 ayın ortalamasına kıyasla 
yüzde 50 artış gösterdiğini ifade eden TOBB E-ticaret Mec-
lisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğ-
demli, “Biz de KOBİ’lerimize bu ani gelişen yeni sürece uyum 
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sağlayabilmeleri adına elimizden gelen desteği vereceğiz. 
E-ticarete yeni başlayacak olanlar için tüm hizmetlerimizi özel 
kampanyalarla indirimli olarak sunuyoruz. Altyapı hizmetlerimiz 
haricinde, online ticarete nasıl başlayacağını bilemeyen esnaf 
ve KOBİ’lerimiz için, gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri aracılığıyla 
site kurmaktan tutun siteye ürünleri, fotoğrafları girmeye kadar 
A’dan Z’ye hizmet verir durumdayız. Ayrıca Garanti BBVA ile 
gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde de KOBİ ve esnafımızı 
e-ticarete teşvik edecek özel indirimlerimiz mevcut.” dedi.

COVID-19 DESTEKLERİ

Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin Covid-19 kapsa-
mında hayata geçirdiği, detaylarına ticimax.com/
covid-19-destekleri/ linki üzerinden erişilebilecek 
destekler şöyle:

SİTE YÖNETİM VE KURULUM HİZMETİ

E-ticaret sitenizi vakit kaybetmeden hızlıca kurmak 
ve satışa açabilmeniz için, Keyo Digital işbirliğiyle 
site yönetim hizmetlerinde yüzde 50 indirim des-
teği.

KARGO GÖNDERİLERİNDE YÜZDE 60 İNDİRİM

Ticimax müşterilerine özel Yurtiçi, Sürat ve MNG 
Kargo ile %60’a varan indirimli fiyatlarla gönderim 
olanağı ve anlaşmalı kargo firmaları ile ücretsiz 
entegrasyon çözümü.

MASTERPASS 1 YIL ÜCRETSİZ

Mastercard’ın dijital ödeme çözümü Masterpass 
Covid-19 sürecinde işlerini evlerine taşıyan işletme-
lere 1 yıl boyunca ücretsiz sunuluyor. Üstelik birçok 
Mastercard KOBİ çözümlerinden indirimli şekilde 
faydalanabilme imkanı sağlıyor.

ÜCRETSİZ SANAL POS VE ÖZEL ORANLAR

Ticimax ve Garanti BBVA iş birliği ile Ticimax müşte-
rilerine özel ilk yıl sanal pos ücretsiz. Garanti Bonus 
ve diğer Bonuscard’lar için çok özel oranlar.

ÜRÜNSÜZ ÖDEME SİSTEMİ (CARİ ÖDEME)

Ödeme almak için ürün eklemenize gerek kalmadan 
tek tıkla tutar oluşturabilmeniz ve ödemelerinizi 
temassız olarak kolayca alabilmeniz için ücretli olan 
cari ödeme sistemi, Kovid-19 destekleri kapsamın-
da tüm e-ticaret paketlerine ücretsiz olarak eklendi.

ÜCRETSİZ ONLINE E-TİCARET EĞİTİMLERİ

E-ticaret konusunda hiçbir bilginiz olmasa dahi, sizi 
e-ticaret ekosistemine kısa sürede adapte edebil-
mek için haftanın her günü farklı online eğitimler.
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OTOMOTİV, ULAŞTIRMA, 
ELEKTRONİK SEKTÖRLERİ 
DARALIYOR
EULER HERMES’İN YAYINLADIĞI YENİ RAPORA GÖRE OTOMOTİV, ULAŞTIRMA, ELEKTRONİK VE GIDA DIŞI 
PERAKENDE SEKTÖRLERİ SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLER OLURKEN ENERJİ, METAL, MAKİNE 
VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNDE DE RİSK ARTIŞI GÖZLEMLENİYOR.

C ovid-19 (Koronavirüs) salgını tüm dünyaya yayılırken 
virüsün ekonomik yansımaları dünya ekonomisini 
olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hükümetlerin 

virüsün yayılımını durdurmak adına aldığı önlemler dünya tica-
retini neredeyse durma noktasına sürüklüyor. Euler Hermes’in 

yayınladığı yeni rapora göre Covid-19 salgınının yayılımının hız-
lanmasıyla, küresel olarak bu süreçten etkilenmeyecek hiçbir 
sektörün olmayacağı tahmin ediliyor. Rapora göre ulaştırma, 
otomotiv, elektronik ve perakende sektörleri süreçten en çok 
etkilenen sektörler arasında bulunuyor.
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WUHAN, ÇİN’İN ARAÇ ÜRETİMİNİN YÜZDE 10’UNU 
OLUŞTURUYOR

Otomotiv sektörü var olan yapısal zayıflığı ile salgından oldukça 
zarar görüyor. 2019 yılında yüzde 4 küçülen otomotiv sektö-
rünün, salgının ekonomik etkileriyle beraber 2020 yılında %10 
küçülmesi bekleniyor. Bu küçülmeden otomotiv perakende-
cilerinin, toptan satıcıların ve tedarikçilerin olumsuz etkilene-
ceği tahmin ediliyor. Şubat ayında yıllık satışlarda %80 düşüş 
yaşayan otomotiv sektörü krizin etkilerini derinden hissede-
cek. Covid-19 salgınının çıkış noktası olan Wuhan, Çin’in araç 
üretiminin %10’unu temsil etmesinin yanı sıra yerel operatörlere 
parça veren ve dünyanın kalanına ihraç eden yüzlerce otomotiv 
parçası tedarikçisinin merkezi konumunda. Bu gelişmeler yılba-
şından bu yana arzı ciddi bir şekilde etkiliyor.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN GELİRLERİ YÜZDE 40 AZALDI

Ülkelerin aldığı tecrit önlemleriyle havayolu şirketleri de ciddi 
zarar görmüş durumda. Şirketlerin kilometre başına yolcu 
gelirlerinde Aralık ayından bu yana yüzde 40 oranında düşüş 
yaşandığı gözlemleniyor. Bu da şirketlerin 2020 gelirlerinde 
en az 100 milyar dolarlık bir düşüşün gerçekleşeceği anlamına 
geliyor. Düşen hisse senedi fiyatları borçlu ve düşük maliyetli 
(low-cost) havayollarını da tehlikeye atıyor. Var olan zorlukları 
daha da derinleştiren bir etken de likidite şoku. Ulaştırma sek-
törü küresel hisse senedi endeksi, yüzde 15 gerilemiş durumda 
ve bu gerilemenin süreç boyunca devam edeceği tahmin edili-
yor.

PETROL ÜRETİCİLERİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Enerji sektöründe ise petrol üreticileri hem talepteki düşüşten 
hem de fiyatların gerilemesinden dolayı oldukça olumsuz etki-
leniyor. Yenilenebilir enerji şirketleri ise tedarik zincirlerindeki 
aksaklıklar nedeniyle zorluklar yaşıyor. 

Diğer yandan makine sektörü, zayıf ekonomik ortamın oluş-
turduğu kırılgan küresel görünüm ile birçok nihai pazarı zor 
durumda bırakıyor. Sektör, gelirlerinin %20-30’luk kısmını 
oluşturduğu için Çin’e bağımlı halde bulunuyor. İnşaat sektö-
rü ise Çin başta olmak üzere Asya Pasifik bölgesi ile beraber 
potansiyel iflas riskleriyle karşı karşıya. 

SEKTÖR DERECELENDİRMESİNDE REKOR DEĞİŞİKLİK

Euler Hermes, geçtiğimiz hafta 126 sektörün risk derecelen-
dirme notunu düşürmüştü. Not indirimleri ile beraber küresel 
ekonomideki yavaşlığa dikkat çeken Euler Hermes, 26 ülkenin 
notunda da değişikliğe gitti. Euler Hermes’in risk derecelendir-
me değerlendirmesinden 52 not indirimi ile Batı Avrupa, 29 not 
indirimi ile Asya Pasifik, 24 not indirimi ile Orta ve Doğu Avrupa 
en çok etkilenen bölgeler oldu.
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ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDE RİSKLER DEVAM EDİYOR

Çin’deki montaj fabrikalarının uzun süre kapalı kalması, özellikle 
son tüketiciye yönelik elektronik cihazlarda yer alan gelişmiş 
bellek, bilgi işlem ve telekomünikasyon chip gibi elektronik 
bileşen üreticilerine verilen yeni siparişlerde ani düşüşe neden 
oldu. Bu durumda Güney Kore, Tayvan, Japonya ve Çinli üreti-
cilerin en çok risk altında olan grup olduğu belirtiliyor. Çoğun-
lukla bölgesel müşterilere hitap eden, Avrupa ve ABD mer-
kezli dökümhanelerin ve entegre oyuncuların Çin’in sınırlama 
önlemlerinin etkilerinden kurtulduğu tahmin ediliyor. Salgının 
yayılmasıyla, Avrupalı ve Amerikalı üreticilerin yerel sanayi 
üretimindeki düşüşlerden sert bir şekilde etkilenmesi, Çin’deki 
karantina önlemlerinin arz şokuyla etkilediği Asyalı üreticilerin 
ise azalacak talep ile mağdur olması bekleniyor.

Gıda dışı perakende sektöründe ise karantina önlemlerinin, 
satışları ciddi şekilde etkileyeceği ve hâlihazırda savunmasız 
olan şirketlerin kar marjlarını düşüreceği tahmin ediliyor. Sek-
törün ana segmentlerinin (elektronik, ev aletleri, tekstil) 2-3 
ay yetecek stok seviyelerine sahip olması ise sistemsel tıkan-
manın önüne geçiyor. Çin’de montaj fabrikalarının üretime ara 
vermesinden kaynaklanan popüler akıllı telefon ve video oyun 
konsollarının arz sıkıntısı nedeniyle satışlarda düşüş yaşanması 
olasılığı konusunda uyarılar da devam ediyor. Sektörün piyasa 
değerinin %12 azalması ise önemli bir risk olarak vurgulanıyor.

Covid-19 salgınının yayılmasıyla, küresel bazda bu süreçten ekonomik olarak etkilenmeyen 
hiçbir sektör kalmayacak. Sektörlerin başında Otomotiv sektörü geliyor. Şubat ayında yıllık 
satışlarda yüzde 80 düşüş yaşayan otomotiv sektörünün 2020 yılında da yüzde 10 küçülmesi 
bekleniyor.
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E V DE N 
ÇA L I ŞA N L A R A 
BOYUN,OMURGA 
VE GÖZ SAĞLIĞI ÖNERİLERİ
UZMANLAR EVDEN ÇALIŞANLAR İÇİN BAZI 
SAĞLIK TEHLİKELERİNİN OLDUĞUNU BELİR-
TİYOR. BOYUN, OMURGA SAĞLIĞI, GÖZ HAS-
TALIKLARI EVDEN ÇALIŞANLAR İÇİN DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN SAĞLIK ALANLARI...

K oronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişi evden çalı-
şıyor. Evden çalışmanın psikolojik zorluklarının yanı 
sıra fiziksel problemler yaratabileceğine de dikkat 

çeken uzmanlar, boyun, omurga ve göz sağlığı için önemli uya-
rılarda bulunuyor. Boyun ve omurga  sağlığı açısından bilgisayar 
ekranının üst kenarının, göz hizasında ya da biraz altında olacak 
şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Semih Akı, 
“Telefon kafa ve boyun arasına sıkıştırılmamalı, kulaklık kullanıl-
malı.” diyor. 

Evde çalışırken günlük olarak egzersiz yapılmasının bel, boyun 
ve omurga sağlığı için çok önemli olduğuna değinen Anadolu 
Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kay-
ropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Olabildiğince hareket edilmeli. 
Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun 
ağrısı geliştirme olasılığı daha azdır.” şeklinde konuşuyor. Evde 
de tıpkı işyerinde olduğu gibi bir çalışma masası/alanının oluş-
turulmasının boyun sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Semih Akı, evden çalışanlara şu önerilerde bulunuyor: 

MASA BAŞI EGZERSİZLERİ ÖNEMLİ

“Masa başı çalışanlar sık sık gerinmeli ve masa başında basit 
egzersizler yapmalı. Omuzlar yukarı doğru, kulak hizasına 
kadar yükseltildikten sonra düşürülebildiği kadar düşürüle-
rek 5 kez tekrar edilmeli. Ayrıca kürek kemikleri birleştirilerek 
beş saniye durduktan sonra gevşeme egzersizi yapılmalı. Yan 
boyun kaslarını esnetmek için oturur pozisyonda sol elle kol-
tuğun oturağına tutunarak gövde ve boyun zıt tarafa doğru 
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eğilmeli ve bu hareket sağ elle de tekrar edilmeli. Olabildiğince 
hareket edilmeli. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar 
eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı daha düşüktür. Çalışma 
masası ve koltuğu, ekran göz hizasına gelecek şekilde ayarlan-
malı. Yüzüstü yatılmamalı. Yüzüstü yatmak boyna fazladan yük 
bindirir. Boynunuzun doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık 
seçilmeli. Zihinsel stres oranı düşürülmeli. Boyun bölgesindeki 
gerilmeler kas zorlanmalarına neden olabilir. Telefonda kafa ve 
omuz arasında sıkıştırılmamalı. Telefonda çok konuşuluyorsa 
kulaklık-mikrofon kullanılmalı. Dişler sıkılmamaya gayret edil-
meli. Diş sıkmak boyun kaslarını gerebilir.

EVDE ÇOK FAZLA TELEFON VE TABLET KULLANIMI            
GÖZÜ YORUYOR

Sosyal izolasyon sürecinde insanlar evde bilgisayar, telefon ve 
tablet gibi ışıklı ekranlarla daha çok vakit geçiriyor. Bu durumun 
da profesyonel çalışma hayatında sıklıkla görülen ekranlı alet 
kullanımına bağlı bilgisayar göz sendromu veya bilgisayar göz 
yorgunluğu sendromuna neden olabileceğini belirten Göz Has-
talıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Göz yorgunluğu baş 
ağrısı, bulanık görme, kuru gözler nedeniyle gözlerde batma 
yanma, boyun ve omuz ağrısına neden olabilir.” diyor. Uzun 
süreli bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanımından kaynakla-
nan bazı göz ve görme ile ilgili sorunlarla sıklıkla karşılaştıklarını 
vurgulayan Yılmaz, “Bu sorunun süresi ve derecesi dijital ekran 
kullanım süresi ile doğrudan ilişkili. Günümüzde profesyonel 
hayatta bilgisayarsız çalışma ortamı yok denecek kadar azaldı 
ve bilgisayar kullanımı hayatın bir parçası haline geldi. Covid-
19’dan dolayı evde kalma süresinin artması da göz yorgunluğu-
nun artmasına neden oluyor.” şeklinde konuşuyor.

GÖRSEL SEMPTOM YAŞAMA DERECESİ DİJİTAL EKRANA 
BAKMA SÜRESİNE BAĞLI

Bilgisayar göz yorgunluğu sendromunun birçok nedeninin 
olduğuna değinen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni 
Yılmaz, “Bunların başlıca olanları zayıf aydınlatma, dijital ekrana 
bakma sırasında göz kırpmanın azalması, göz yaşında azal-
ma, uygunsuz mesafeler, kötü oturma duruşu, düzeltilmemiş 
görme problemleri ve bu faktörlerin birden fazlasının birlikte 
olması olarak sayılabilir.” diyor. Bireylerin görsel semptomları 
yaşama derecesinin dijital ekrana bakma süresine bağlı oldu-
ğunu vurgulayan Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Hipermetropive 
astigmatizma gibi düzeltilmemiş görme problemleri, yetersiz 
göz odaklama ve yaşa bağlı yakın görme kusurları, bilgisayar 
veya dijital ekran cihazı kullanılırken görsel semptomların geliş-
mesine katkıda bulunabilir.” açıklamasını yapıyor.

BİLGİSAYAR KAPANDIKTAN SONRA GÖZLERDE BATMA VE 
BAŞ AĞRISI GÖRÜLEBİLİR

Kullanıcıların yaşadığı görsel belirtilerin çoğunun geçici oldu-
ğuna ve bilgisayar çalışmasını durdurduktan veya dijital cihazı 
kullandıktan sonra azaldığına dikkat çeken Op. Dr. Yusuf Avni 
Yılmaz, “Bununla birlikte, bazı kişiler bilgisayarda çalışmayı 
bıraktıktan sonra bile bir süre daha bulanık görme, baş ağrısı ve 
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Covid-19 salgınının yayılmasıyla, küresel bazda bu süreçten ekonomik olarak etkilenmeyen 
hiçbir sektör kalmayacak. Sektörlerin başında Otomotiv sektörü geliyor. Şubat ayında yıllık 
satışlarda yüzde 80 düşüş yaşayan otomotiv sektörünün 2020 yılında da yüzde 10 küçülmesi 
bekleniyor.

gözlerde yanma, batma gibi sorunlar yaşayabilir. Düzeltilmemiş 
görme sorunları, bilgisayar görme sendromu veya dijital göz 
gerginliği semptomlarının şiddetini artırabilir. Bilgisayarı veya 
dijital ekranı görüntülemek yazdırılan bir sayfayı okumaktan 
farklıdır. Genellikle bilgisayardaki veya taşınabilir aygıttaki 
harfler o kadar kesin veya keskin bir şekilde tanımlanmamıştır. 
Harflerin arka plana kontrast seviyesi azalır ve ekranda parla-
ma ve yansımaların bulunması görüntülemeyi zorlaştırabilir.” 
diyor.

GÖRME SORUNLARI BİLGİSAYAR KULLANIM KONFORUNU 
ETKİLEYEBİLİR

Küçük görme sorunlarının varlığının bir bilgisayardaki veya 
diğer dijital ekran cihazlarını kullanırken konforu ve performansı 
önemli ölçüde etkileyebileceğine dikkat çeken Yılmaz, “Gözlük 
veya kontak lens kullanan kişiler bilgisayar ekranlarındaki yazı-
ları kendi gözlükleriyle uygun ergonomik mesafeden konforlu 
bir şekilde göremeyebilirler. Bazı insanlar kafalarını garip açılar-
da eğiyor çünkü gözlükleri bir bilgisayara bakmak için tasarlan-
mamıştır. Özellikle 40 yaş üstü insanlar uzak ve yakın gözlük 
kullanmalarına rağmen bilgisayar için ara mesafe odaklara 
ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle açıkça görmek için ekrana doğru 
eğilirler. Duruşları kas spazmlarına veya boyun, omuz ve sırtta 
ağrıya neden olabilir.” açıklamasını yapıyor.

GÖZ YORGUNLUĞU SENDROMUNU ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Yılmaz, göz yorgunluğu sendromunu önlemek için şu önerilerde 
bulunuyor: “Bilgisayar ekranının konumu önemli. Çoğu insan 
gözler aşağı doğru bakarken bir bilgisayarı görüntülemeyi daha 
rahat bulur. Optimal olarak, bilgisayar ekranı, ekranın merke-
zinden ölçüldüğü şekilde göz seviyesinin 15 ila 20 derece açıyla 
aşağıda ve gözlerden 50 ila 70 cm uzakta olmalıdır. Bilgisayar 
ekranını, özellikle üstten aydınlatmalı, pencerelerden gelen 
parlamayı önlemek için güneşlikler veya perdeler kullanılmalı. 
Parlamayı en aza indirmenin bir yolu yoksa, ekran filtresi kul-
lanmak yansıyan ışık miktarını azaltır. Sandalyeler rahatça otu-
rulacak şekilde seçilmeli. Sandalye yüksekliği, ayaklar yere düz 
basacak şekilde ayarlanmalı. Göz yorgunluğunu önlemek için 
bilgisayarı uzun süre kullanırken gözlerin dinlendirilmeye çalışıl-
ması önemli. Bu dinlenme belli süre ekrana baktıktan sonra bir 
süre ara verme şeklinde olmalı. Örneğin bir saat bilgisayar kul-
lanımından sonra 10 dakika ara verilmeli, ayrıca bu bir saat içe-
risinde de her 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakarak ekran-
dan uzaklaşılmalı. Bilgisayar kullanırken kuru göz gelişme riskini 
en aza indirmek için sık sık göz kırpmaya çalışmak gereklidir. Bu 
göz kırpma göz yaşı salgısını artırarak gözün ön yüzeyini nemli 
tutar. Bütün bunlara ilave olarak mevcut bir göz probleminin 
olma ihtimaline karşı düzenli göz muayenesi önemli.”
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UZAKTAN EĞİTİMDE 
MOTİVASYONU 
SAĞLAMANIN 7 YOLU
UZAKTAN VE ÇEVRİM İÇİ VERİLEN EĞİTİMDE 
SINIF ORTAMINDAKİ KADAR DİKKAT VE 
KONSANTRASYON GEREKTİRDİĞİ İÇİN BAZI 
NOKTALARA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR.
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UZAKTAN EĞİTİMDE 
MOTİVASYONU 
SAĞLAMANIN 7 YOLU

D ünyayı etkisine alan koronavirüs 7’den 70’e yaşam 
alışkanlıklarımızda çok önemli değişikliklere yol 
açarken, en önemli değişikliklerden biri hiç şüphesiz 

uzaktan eğitime geçilmesi, örgün eğitimin tüm seviyelerinde 
derslerin uzaktan ve çevrim içi ortam üzerinden verilmesi 
oldu. Ancak gerek küçük yaş grubunda gerekse ergenlik döne-
mindeki çocukları bu sürece adapte etmek çok kolay olma-
yabiliyor. Evde birçok anne, bu süreçte kendini bir yandan da 
‘öğretmen’ rolünde bulurken, çocuklarını derse odaklayama-
maktan yakınıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali 
Evren Tufan, “Koronavirüs sürecinde çocuk ve ergenlerin dik-
katlerini ders içeriğine odaklamalarını sağlamada ve uzaktan 
eğitim sürecinin tatil olmadığını fark ettirmede ebeveynlere 
önemli görevler düşüyor. Uzaktan ve çevrim içi verilen eğitim 
de sınıf ortamındaki kadar dikkat ve konsantrasyon gerektir-
diği için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.” diyor. Çocuk 
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren 
Tufan uzaktan eğitimde çocukların motivasyonunu sağlamanın 
7 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

ÇALIŞMA ORTAMINI DÜZENLEYİN 

Her çocuğun ders çalışmak için belirli bir alanı ve masası olmalı. 
Çocuğunuzun çalışma ortamının yeterince aydınlanmasına, 
çevrede görsel ve işitsel çeldiricilerin olmamasına özen göste-
rin. Görsel çeldiricilere duyarlı olan çocuklarda çevresel görüş 
alanının karton bölmelerle sınırlandırılması, bedensel çeldirici-
lere hassas çocuklarda ise oturuş pozisyonunun yastık, minder 
ve benzeri desteklerle düzenlenmesinde fayda var. 

EKRAN KARŞISINDA GEÇİRDİĞİ ZAMANI DÜZENLEYİN 

Ders dışında ekran karşısında geçirdiği zamanı düzenleyin. 
Yemek masasında cep telefonlarını bulundurmamaya, oyun ve 
eğlence için belli bir süre belirlemeye, geceleri yatmadan en 
az yarım saat önce evdeki telefon, tablet ve akıllı telefonların 
kapatılmasına özen gösterin. Uzaktan eğitim sırasında ders 
kaynağı dışında çevrede telefon/tablet bulundurmayın. Çocu-
ğunuzla günlük planını ve yapması gerekenleri birlikte hazır-
layın ve ancak bu görevlerini tamamlandıktan sonra oyun ve 
eğlenceye zaman ayırabileceğinin altını çizin.

ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRENME BİÇİMİNİ BELİRLEYİN 

Her çocuk ders içeriğini kendine özgü biçimde öğrenir. Çocuk-
ların temel olarak görsel, işitsel ve dokunsal/kinestetik 
öğrenme biçimleri baskın olanlar şeklinde sınıflandırılabileceği 
düşünülmektedir. Görsel öğrenme biçimi baskın olan çocuk-
lar; çizerek ve yazarak daha iyi öğrenirler. Bu çocuklarda not 
alırken farklı renklerde kalemler kullanmak, ders içeriğini ani-
masyonlar ve filmlerle desteklemek dikkatlerini toplamalarını 
kolaylaştırabilir. İşitsel öğrenme biçimi baskın olan çocuklarda 
ders içeriğinin ses kaydının yapılması ve bu kaydın bir kaç defa 
dinlenmesi, çalışılan materyalin evdeki bir başkasına anla-
tılması faydalı olabilir. Dokunsal öğrenme biçimi baskın olan 

çocuklarda ise ders içeriğinin maketlerinin yapılması, evdeki 
eşya/oyuncaklarla canlandırılması veya taklitlerinin yapılması 
dikkatlerini toplamalarını sağlayabilir.

GÜNLÜK TUTMALARINI SAĞLAYIN

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali 
Evren Tufan, “Uzun dönemde planlama yapmak, ders içeriği 
ve günlük yaşamın organize edilmesi, düşünce ve duyguların 
zaman içerisinde değişebileceğinin fark edilmesi gibi gelişim 
basamaklarının kazanımında düzenli olarak günlük tutmak 
oldukça faydalıdır. Çocuğunuzun mümkün olduğu kadar düzenli 
bir günlük tutması, bu günlüğe o gün için düşünceleri, duyguları 
ve öğrendiklerini kısaca not alması fayda sağlayacaktır.” diyor.  

TATİL OLARAK ALGILAMAMASINI SAĞLAYIN

Uzaktan ve çevrim içi eğitimde yaşanabilecek en önemli sorun, 
sürecin uzun bir tatil olarak algılanması. Bu sorunu önlemenin 
en kolay yolu ev içinde zaman ve mekanları sınırlandırmak ola-
caktır. Ev içerisinde çocuğunuzun ders çalıştığı, oyun oynadığı 
ve spor yaptığı yerlerin mümkün olduğu kadar birbirinden ayrı 
olmasına ve ayrı kalmasına dikkat edin. Ders saatlerinin dışın-
da kalan zamanları mümkün olduğu kadar önceden planlayıp, 
yapılandırmayı deneyin. Çocuğunuzun her etkinlik arasında en 
az 5-10 dakika kadar boş zamanı olmasını sağlayın. Bu molalar 
farklı etkinliklere uyum sağlamasını ve dikkatini odaklamasını 
kolaylaştırabilir.

EGZERSİZ YAPMASINA VE SAĞLIKLI BESLENMESİNE           
DİKKAT EDİN

Evde zaman geçirmek özellikle hareket etme ihtiyacının daha 
belirgin olduğu çocuklar için zor bir süreç olduğundan bu 
durum dikkatlerini toplamalarını engelleyebilir. Diğer yandan, 
çocuklar kendilerini oyuna veya bir etkinliğe kaptırdıklarında 
öğünlerini atlayabilir veya sağlıksız içerikli besinlere kapıla-
bilir. Her iki durum da çocukların ders içeriğine odaklanma-
larını engelleyecektir. Güne ailece yapılacak 10-15 dakikalık 
bir egzersizle başlamak ve öğünleri önceden programlamak 
çocukların evdeki zamanı daha verimli geçirmelerini sağlaya-
caktır.

SÜREKLİ AKADEMİK BAŞARIYI VURGULAMAKTAN KAÇININ!

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Ali Evren Tufan, “Anne babaların izolasyon süresinde akade-
mik başarıya odaklanmaları ve sürekli ders çalışmaya vurgu 
yapmaları çocuklarda yılgınlık, umutsuzluk veya inatlaşma gibi 
tepkilere yol açabilir. Bunun yerine izolasyon sürecinin tüm aile 
için bedensel, ruhsal ve eğitsel gelişimi destekleyecek bir fır-
sat olduğunu vurgulamak faydalı olacaktır. İzolasyon süresince 
çocukların arkadaşları ile telefon ve görüntülü görüşmelerle 
iletişimlerini sürdürebilmelerine, gün içinde bir kaç dakika da 
olsa aile üyelerinin hisleri ve yaşadıkları hakkında konuşmaları-
na fırsat verin.” diyor. 
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WHATSAPP 
HACKLENEBİLİR Mİ?
DÜNYANIN EN ÇOK KULLANILAN MESAJLAŞ-
MA UYGULAMASI WHATSAPP’IN NE KADAR 
GÜVENLİ OLDUĞU, HESABIN ELE GEÇİRİLİP 
GEÇİRELEMEYECEĞİ SORULARINI GÜVENLİK 
UZMANLARI YANITLIYOR. 

S on yılların yükselen uygulaması WhatsApp, iki mil-
yara ulaşan kullanıcı sayısıyla neredeyse dünyanın 
her yanından insanın telefonunda yüklü. Şirketler, 

ardı ardına alternatif mesajlaşma uygulamalarını sunsalar da 
kullanıcılar WhatsApp’tan vazgeçemiyor. Uygulamanın sürekli 
olarak kendisini yenilemesi, ihtiyaca göre eklemeler yapma-
sı kullanıcı memnuniyetini artırıyor ve uygulama, son yılların 
vazgeçilmezleri arasında üst sıralarda yer almayı başarıyor. 
Kullanıcılar tüm özel yazışmalarını, görsel paylaşımlarını, iş 
görüşmelerini, veri paylaşımını bu uygulama üzerinden gerçek-
leştiriyor. 

GÜVENLİK KONUSU SORU İŞARETİ

Tüm hayatımızı aktardığımız uygulama WhatsApp olunca, 
uygulamanın güvenli olup olmadığı konusu herzaman gün-
demde... Kullanıcılar, çoğu zaman aldırmıyor gibi görünsede 
akıllarının bir kenarında, hesaplarının ele geçirilip geçirilmeye-
ceği sorusuyla yaşıyor. Bu soruyu merak edenler için güvenlik 
uzmanları farklı farklı şekillerde tesler yapıyor, deneyimlerini 
paylaşıyor, hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği konusun-
da kullanıcıları uyarıyor. 
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GÜVENLİK UZMANI TEST ETTİ

Kullanıcılarına sürekli olarak güvence veren ve güncelleme-
leri ile güvenlik açıklarını kapatmaya çalışan uygulamanın en 
önemli güvenlik özelliği; tüm gönderilen mesajların şifrelenmiş 
olarak aktarılması... Bu da yapılan özel konuşmaların doğrudan 
okunamayacağı anlamına geliyor. Mesajların doğrudan okuna-
maması güvencesi yeterli mi peki? Hesabın ele geçirilmesi söz 
konusu mu? Hesap ele geçirilirse neler olur? Siber güvenlik 
kuruluşu ESET’ten Güvenlik Uzmanı Jake Moore, mesajların 
okunamayacağı konusunda güvence veriyor ancak hesabın ele 
geçirilmesi durumunu bizzat test etmeye karar verdi. Uzman 
Jake Moore, deneyiminin ardından WhatsApp hesabını daha iyi 
korumanın yollarını paylaştı. 

SALDIRGANLAR HER ZAMAN TETİKTE

“Belki takip etmişsinizdir, hem Amazon hem de Washington 
Post gazetesinin sahibi olan Jeff Bezos’un telefonu bu yılın 
Ocak ayında WhatsApp üzerinden gönderilen kötü amaçlı bir 
video ile ele geçirildi. Bu olay, siber saldırganların her zaman 
her durumda tetikte olduğunu bir kez daha hatırlattı.” diyen 
Moore, şunları söylüyor: “Aslında WhatsApp oldukça korunaklı 
görünüyor. Mesajlar zaten şifrelenmiş, yani birileri bu özel 
konuşmaları doğrudan okuyamaz, ama başka bir yolu var mı? 
WhatsApp mesajının şifreleme anahtarı, konuşmada kullanılan 
her iki cihazda da saklanır. Bu yüzden mesajları okumak iste-
yenin cihazlardan en az birini ele geçirmesi gerekir.” 

“Peki, birinin hesabını ele geçirmek için sadece telefon numa-
rasını bilmeniz yeterli ise ne olur?” sorusunu soran ESET 
Güvenlik Uzmanı Jake Moore’un alkında soru işareti olan tüm 
kullanıcılar için arkadaşının hesabını ele geçirmeye karar verdi. 

ÖNCE SORUNDAN BAHSEDELİM 

Uzman Jake Moore deneyinin başlangıç noktasını şu sözlerle 
anlatıyor: “Yeni bir telefon satın aldığınızda önceki telefonda 
olan tüm uygulamalarınızı ve ayarlarınızı yedekten tekrar yük-
lersiniz. WhatsApp yedeklerini yüklemek için bir telefon numa-
rasına gönderilen koda ihtiyacınız vardır. Bu kod (genellikle 
uygulamayı yüklediğiniz cihaza gönderilir) telefonu doğrular ve 
sohbetlerinizi geri yüklersiniz. Mesajların yedeğini de aldıysa-
nız, bu mesajlar cihazı en son yedeklediğiniz zamana kadar geri 
gelir; değilse, görüştüğünüz kişilerin ve grupların adları mesaj-
lar olmadan gösterilir.”

ARKADAŞININ HESABINI ELE GEÇİRDİ

“Olası bir kusur fark ettiğimiz yer burası. Telefona gönderilen 

kodu alırsam başka birinin WhatsApp hesabını yeni bir cihazda 
kurabilir miyim? Hipotezimi, meslektaşlarımdan biriyle test 
etmeye karar verdim. Son zamanlardaki konuşmalarımızda, 
WhatsApp sohbetlerini yedeklemenin iyi bir fikir olduğundan 
bahsettim. Önceki mesajlarını kaybetmesini istemem. Birkaç 
gün sonra yeni bir telefon kullanarak uygulamayı indirdim. 
WhatsApp yüklendiği cihazı doğrulamak için telefon numaramı 
istedi.”

ARKADAŞI DURUMA İNANAMADI

“Arkadaşım kahve yapmak için masasından ayrılıp telefo-
nunu bıraktığında ben de telefon numarasını yeni WhatsApp 
hesabıma girdim. Telefonuna anında bir mesaj geldi ve ben de 
masasının yanından geçerken şöyle bir bakarak kodu zihnime 
yazdım. Yeni telefonumdaki WhatsApp'ın doğrulama alanına 

Güvenlik uzmanlarına göre mesajların 
şifrelenmiş olarak aktarılması, konuşmaların 
doğrudan okunayamayacağı anlamına geliyor. 
Hesabın ele geçirilmemesi için ise uygulanması 
gereken adımlar var. 

Güvenlik uzmanı Jack Moore, arkadaşının 
WhatsApp hesabını oldukça kolay bir yöntemle 
ele geçirdi. Moore, bu deneyimden sonra 
alınacak çok basit tedbirleri paylaştı. 

G
Ü

V
EN

Lİ
K



  MAYIS 2020 bağlantı noktası  37

kodu yazdım... Ve sonuç... Arkadaşımın hesabının kontrolü artık 
bende. Sonra itiraf etmeye karar verdim ve arkadaşıma olanları 
anlattım. Hesabının bu kadar kolay ele geçirildiğine inanamadı. 
Birçok insanın telefonlarını ortalıkta bıraktığını hatta halka açık 
yerlerde bile önemsemediğini düşündük. Elbette hesabını geri 
verdim ve alabileceği önlemleri anlattım.” 

PEKİ NASIL GÜVENDE KALIRSINIZ?

Jake Moore, arkadaşının hesabını bu yolla ele geçirdikten sonra 
alınacak tedbirleri şöyle anlatıyor: “Öncelikle, SMS mesajları-
nızdaki ön izlemeleri kapatmalısınız. Bu çok basit görünebilir, 
ancak birçok kişi mesajlara daha hızlı bakmanın rahatlığını sevi-
yor. Kullanıcılar iki aşamalı doğrulamayı (çift faktörlü koruma) 
uygulama olmadan kullandıklarında, SMS ile gönderilen kodları 
almayı tercih ederler. Ancak bu mesajlar kilitli bir ekranda 
görüntülenebilirler ve telefonlarını başı boş bırakan bir kullanıcı 
için anlamsızdırlar.”

TELEFONUNUZU BAŞI BOŞ BIRAKMAYIN

Bu nedenle ikinci bir öneri sunan Jack Moore, “Telefonunuzu 
veya herhangi bir cihazınızı başı boş bırakmayın. Bir çok insanın 
telefonlarını masanın üzerinde bırakarak uykuya daldığını ya 
da telefonlarını yabancılarla bırakarak tuvalete gittiğine şahit 
oldum. Birinin bu saldırı vektörünü deneyebileceğini unutmayın 
ve cihazınızı yalnız bırakmayın. Son olarak, hesabınızı koruma-
nın daha iyi bir yolu var ve hemen uygulayabilirsiniz.” ifadelere-
nini kullanıyor. 

WhatsApp’ın birkaç yıl önce kendi çift faktörlü korumasını 
oluşturduğu hatırlatmasında da bulunan Güvenlik Uzmanı Jack 
Moore, “Uygulaması kolay ve bu tür saldırıları önler.” açık-
lamasını yapıyor. “Uygulamayı açın ve hemen kurun.” diyen 
Moore’un nasıl yapılacağına ilişkin anlatımı ise şöyle:

WHATSAPP'TA İKİ ADIMLI DOĞRULAMA NASIL KURULUR? 

Uygulama açıkken Ayarlar/Hesap/İki Adımlı Doğrulama'ya 
gidin ve Etkinleştir'i tıklayın. Ardından, unutmayacağınız altı 
haneli bir kod girin. Daha sonra ekstra bir önlem olarak e-posta 
adresinizi girin. Son olarak telefonunuzda ayarlanan iki aşamalı 
doğrulamanın onayını göreceksiniz. Artık birinin hesabınızı ele 
geçirmesi veya mesajlarınızı başka bir cihaza aktarması çok 
daha zor olacaktır. Artık WhatsApp'ı açtığınızda zaman zaman 
PIN girmeniz istenecektir. PIN uygulamayı her açtığınızda 
istenmez, bu nedenle bir rahatsızlık vermemeli. Bununla bir-
likte, teknolojinin keyfini güvenle çıkarabilmeniz için sizi daha 
hazırlıklı hale getirecektir.

WhatsApp’ın birkaç yıl önce kendi çift faktörlü 
korumasının çok etkili olduğunu belirten Moore, 
“Uygulamayı açın ve hemen kurun.” diyor. G
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EVİNİZDE ÇALIŞIRKEN 
VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRACAK 
ÖNERİLER
HERKESİN EVDE KALMAK ZORUNDA OLDUĞU BU DÖNEMDE EVDEN ÇALIŞANLAR 
İÇİN OFİSLERİNDEKİ RİTMİ YAKALAMAK DA OLDUKÇA ÖNEMLİ. SAMSUNG’UN 
#EVDEBERABERİZ PROGRAMI KAPSAMINDA YAYINLADIĞI TAVSİYELER BU KEZ EVDEN 
ÇALIŞANLAR İÇİN GELDİ. İŞTE SAMSUNG’DAN EVİNİZDE ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRACAK 
ÖNERİLER.

T ürkiye’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
herkes evlerinde daha fazla vakit geçiriyor. Samsung, 
insanların evde kaldıkları vakti verimli ve keyifli bir şekilde 

değerlendirmelerine yardımcı olmak için başlattığı “#EvdeBera-
beriz” kampanyası kapsamında, birçok farklı alanda tavsiyelerde 
bulunuyor. Hem evlerinizde geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale 
getirmenizi hem de verimliliğinizi artırmanızı sağlayacak tavsiyeler 
bu kez evlerinde çalışanlara yönelik. Bu dönemde evden çalışan 
herkes ofiste çalışıyormuş gibi verimli olmanın yöntemlerini arıyor. 
İşte Samsung’un evinizdeyken de ofisinizdeki ritmi yakalamanızı 
sağlayacak ipuçları: 

GÜÇLÜ BİR CİHAZ İLE MOBİL OLUN

Evinizde çalışıyorsanız, ofis içi verimliliğinizi sağlayacak ve size aynı 
konforu sunacak kadar güçlü bir cihaza ihtiyaç duyabilirsiniz. Telefo-
nunuz üzerinden bir masaüstü deneyimi sağlayan Samsung DeX ile 
işlerinizi halledebilir, anlık mesajlaşma ve video konferans araçlarını 
kullanarak iş arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. 

PLANLAMANIZI YAPIN

Uzaktan çalıştığınızda, iyi zaman yönetimi de kritik önem taşıyor. 
Bunun için gününüzü verimlilik döngülerine ayırmaya çalışabilirsiniz. 

15 dakika iş, 5 dakika mola gibi. Bunu dört kez tekrar edip ardından 
20 dakikalık bir mola verebilirsiniz. Samsung Notes gibi bir not 
tutma uygulaması ile de yapılacak işler listenizi hızla halledebilirsiniz.

İHTİYACINIZ OLAN DOSYAYA İSTEDİĞİNİZ YERDEN ERİŞİN

Uzaktan çalışırken tüm veri, uygulama ve projelerinize her yerden 
erişebilmek çok önemli. Samsung DeX ile cihazlar arasında çoklu 
görevleri ustalıkla tamamlayabilirsiniz. Sadece bir USB kablosu 
kullanarak Samsung DeX ile telefonunuzun TV’de veya PC'de 
sunacağı tüm olanakların kapısını aralayabilir böylece ihtiyacınız 
olan dosyaya erişebilirsiniz. 

KENDİNİZE BİR ÇALIŞMA ALANI HAZIRLAYIN

Rahat çalışabileceğiniz bir masayı boşaltıp üzerini tamamen işinizle 
ilgili eşyalarla doldurun. Galaxy Tab S6 gibi bir Samsung cihazınızı 
Samsung DeX ile bilgisayar ya da TV’ye saniyeler içinde bağlayabi-
lir, işle ilgili tüm dosyalara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Galaxy Tab S6'nın 
taşınabilir klavyesi  de DeX’e hızlı erişim için özel bir tuşa ve çalışma 
alanınızı tamamlayacak bir dokunmatik yüzeye sahip olmasıyla da 
işlerinizi kolaylaştıracak. Ayrıca, masanın başında uzun süreler geçi-
receğinizi hesaba katarak kullandığınız sandalyenin rahat olmasına 
dikkat etmenizi de öneririz.
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EVİNİZDE ÇALIŞIRKEN 
VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRACAK 
ÖNERİLER
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VODAFONE
6 GB’LİK DESTEĞİNİ

VODAFONE, MÜŞTERİLERİNE UZAKTAN EĞİTİM İÇİN VERDİĞİ DESTEĞİ, MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI’NIN ‘UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS’A KADAR SÜRECEK’ AÇIKLAMASINAN ARDINDAN 
BU TARİHE KADAR UZATTI. TÜM VODAFONE MÜŞTERİLERİ, EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) 
İÇERİKLERİNE HİÇBİR EK İŞLEM YAPMADAN ERİŞİM SAĞLAMAYA DEVAM EDEBİLECEK. 

V odafone, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında 
alınan tedbirlere destek vermeyi sürdürüyor. Vodafone, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a 

kadar devam etmesi kararı üzerine müşterilerine sunduğu toplam 
6 GB’lık internet desteğini Mayıs sonuna kadar uzattı. Vodafone’un 
sadece eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan eği-
tim portalında kullanılmak üzere sağladığı 6 GB’lık kullanım hakkı, 
kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilere otomatik 
olarak tanımlandı. Böylece Vodafone müşterileri, Eğitim Bilişim 
Ağı (EBA) içeriklerine hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlamaya 
devam edebilecek.

“VODAFONE, DEVLETİNİN VE MİLLETİNİN YANINDADIR”

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesini desteklediklerini belirten 
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 döne-
mdeyiz. Alınan tedbirlere uymamız, bu tedbirleri destekleyen ek 
çabalar içinde olmamız çok önemli. Ülke genelinde uzaktan eğitim 
modeline geçilmesiyle birlikte Vodafone olarak tüm müşterilerimize 
Bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak 3 GB internet hediye 
etme kararı almıştık. Toplam 6 GB’lık internet desteğimizi Mart 
ve Nisan aylarında müşterilerimize sunduk. Şimdi, uzaktan eğiti-
min 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararı üzerine biz de 6 GB’lık 
internet desteğimizi Mayıs sonuna kadar uzattık. Bu kapsamda, 
tüm müşterilerimize 6 GB’lık kullanım hakkını otomatik tanımladık. 
Dolayısıyla, müşterilerimizin tekrar bir işlem yapmasına gerek 

bulunmuyor. Vodafone olarak, bu zorlu süreçte devletimizin ve 
milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

VODAFONE TV’DEN EBA’YA DESTEK

Vodafone, televizyon servisi Vodafone TV üzerinden de uzaktan 
eğitime destek vermeyi sürdürüyor. Buna göre, tüm Vodafone TV 
kullanıcıları, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin 
internetlerinden yemeden izleyebiliyor. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DE 6 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Vodafone ayrıca, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimine de 
destek oluyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan anlaşma 
kapsamında, YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan Vodafone’lu 
öğrencilere “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında 
ücretsiz internet kullanım hakkı sunuluyor. Öğrenciler, ücretsiz 
internet ek paketleri için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden 
başvurabiliyor. Paket, 3 ay boyunca otomatik olarak yenileniyor.

Vodafone ayrıca, üniversite öğrencilerinin 
uzaktan eğitimine de destek oluyor. 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan 
anlaşma kapsamında, YÖK Dersleri 
Platformu'ndan yararlanan Vodafone’lu 
öğrencilere “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek 
Kotası” adı altında ücretsiz internet kullanım 
hakkı sunuluyor.

31 MAYIS’A 
KADAR UZATTI 
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“GETİR TURKCELL”
İLE ALIŞVERİŞLERİNİZ KAPINIZDA 

TURKCELL SOKAĞA ÇIKAMAYAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ MÜŞTERİLERİNİN TEMEL GIDA VE 
TEMİZLİK MADDESİ ALIŞVERİŞLERİNİ BİR TELEFONLA YAPABİLMELERİ İÇİN MOBİL 
ALIŞVERİŞ UYGULAMASI GETİR’LE İŞ BİRLİĞİ YAPTI. ‘GETİR TURKCELL’LE’ PROJESİ 
KAPSAMINDA SİPARİŞ VERMEK İÇİN 0850 622 60 60 ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYAN 65 YAŞ VE 
ÜSTÜ TURKCELL’LİLER, ÖDEMELERİNİ YENİ NESİL ÖDEME PLATFORMU PAYCELL ALTYAPISI 
ÜZERİNDEN FATURALARINA YANSITABİLECEK.

K oronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 
yaş ve üstü müşterilerine destek için Turkcell ve mobil 
alışveriş uygulaması Getir, örnek bir iş birliğine imza attı. 

Getir’in hizmet verdiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de 
geçerli olan proje çerçevesinde, 65 yaş ve üstü Turkcell’liler bundan 
böyle Paycell’in 0850 622 60 60 numaralı çağrı merkezini araya-
rak yumurtadan deterjana, peynirden suya, makarnadan tuvalet 
kağıdına kadar 1400’ün üzerinde ürün için sipariş verebilecek. 

Sipariş tutarı ise Paycell’in mobil ödeme servisi sayesinde Turkcell 
faturalarına yansıtılacak. Siparişler Getir kuryeleri aracılığıyla belir-
tilen adreslere özenle teslim edilecek. Turkcell ve Getir’in teknolojik 
altyapılarını birleştirmesiyle mobil uygulama, teknoloji ve kart 
kullanım alışkanlıkları düşük olan 65 yaş ve üstü grup temel gıda 
ve temizlik maddesi alışverişlerini nakit paraya veya kredi kartına 
dokunmadan yapabilecek.

“TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK”

Getir Kurucusu Nazım Salur’a bu iş birliğini hayata geçirdikleri için 
teşekkür eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Yaşamakta 
olduğumuz bu süreçte vatandaşlarımıza destek olmak için tüm 
imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Turkcell’in teknolojideki 
ve Getir’in sahadaki gücü ile evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacağız. 
Bu servisten yararlanacak vatandaşlarımız alışverişlerini platfor-
mumuz Paycell üzerinden yapıp, ödeme tutarını telefon faturalarına 
yansıtabilecekler. Bu sayede hem paraya dokunmamış hem de 
mümkün olduğunca temastan kaçınmış olacaklar. Önümüzdeki 
dönemde benzer projeleri olumlu değerlendirecek ve servislerimi-

zle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Getir Kurucusu Nazım Salur “Bu zor dönemde büyük bir sorumlu-
luk hissediyoruz ve çalışmalarımızı da bu çerçevede şekillendiriyo-
ruz. Twitter üzerinden operatörlere 65 yaş ve üstü büyüklerimize 
destek için iş birliği çağrısında bulunduk. Çünkü böyle dönemlerde 
bizim gibi şirketlerin elini taşın altına koymasına ihtiyaç var. Bu 
çağrımıza ilk yanıt Murat Bey’den geldi ve çok kısa bir zamanda 
projeyi başlattık. 65 yaş üzeri mobil uygulama kullanma alışkan-
lığı olmayan büyüklerimiz siparişlerini telefon ederek verebilecek, 
ödemeleri de telefon faturalarına yansıtılacak. Getir tarafından 
herhangi bir temas olmaksızın siparişleri kapılarına bırakılacak. Ne 
mutlu ki, dünyada bir ilki gerçekleştirmiş yerli bir teknolojik girişim 
ve ülkemizin en büyük operatörlerinden bir tanesi büyüklerimiz için 
bir araya geldi.”

FATURASIZ HAT MÜŞTERİLERİ DE FAYDALANABİLECEK

Uygulamadan faturalı hat müşterilerinin yanı sıra faturasız hat müş-
terileri de yararlanabilecek. Bakiyelerinde bulunan miktar kadar 
sipariş verebilecek olan faturasız müşterileri dilerlerse yine Paycell 
üzerinden kendi hatlarına yakınlarından bakiye yükleyebilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de 
geçerli olan proje çerçevesinde, 65 yaş ve 

üstü Turkcell’liler, çağrı merkezini arayarak 
yumurtadan deterjana, peynirden suya, 

makarnadan tuvalet kağıdına kadar 1400’ün 
üzerinde ürün için sipariş verebilecek. 



SE
K

TÖ
R

D
EN

44  bağlantı noktası  MAYIS 2020

5,5 MİLYON KİŞİ 
 MENTALUP’TA 

SE
K

TÖ
R

D
EN



5,5 MİLYON KİŞİ 

  MAYIS 2020 bağlantı noktası  45

T ürkiye’nin dijital gelişimine liderlik eden Türk Telekom’un 
kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak 
olduğu MentalUP, Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk ve tek 

oyunlaştırılmış eğitim platformu olma özelliği ile yoğun ilgi görüyor. 
Bu doğrultuda, MentalUP’ın kullanıcı sayısı, uzaktan eğitim sürecin-
de 500 bin artarak 5,5 milyona ulaştı. 

MentalUP, uzman doktorlar, akademisyenler ve oyun tasarımcıları 
tarafından geliştirilen keyifli egzersizlerle çocukların dikkat, hafıza, 
problem çözebilme gibi zihinsel becerilerinin gelişmesini amaçlıyor. 
Uzaktan eğitim döneminde de çocukların yanında olan MentalUP, 
yüzde 30 fiyat avantajı sağlayarak tam sürüm üyelik ücretlerini 179 
TL yerine 125 TL’ye sunuyor.

4-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA ÖZEL İÇERİKLER 

İnovasyon ve girişimciliğin ekonominin itici gücü olduğunu belirten 
Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı 
Barış Karakullukçu, 2016 yılında Türk Telekom Girişim Hızlandırma 
Programı Pilot’a dâhil ettikleri MentalUP’a, girişimciliği destekle-
mek amacıyla TT Ventures aracılığıyla ortak olduklarını ifade etti. 
Söyle devam etti: “MentalUP, eğitici zekâ oyunlarıyla 4-13 yaş arası 
çocuklarımızın zihinsel gelişimini, dikkat ve motivasyonlarını artıran 
son derece faydalı içeriklere sahip. MentalUP, ders içeriklerinin 
ötesinde, çocukların problem çözme, dikkat, hafıza, görsel ve sözel 
yetenekler gibi alanlarda da gelişimlerine katkı sağlıyor.” dedi.

4 FARKLI DİLDE, 102 ÜLKEDE

MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, MentalUP’ın, 200’den 
fazla okulda kullanılan, 4 farklı dilde, 102 ülkede satışı yapılan bir 
uygulama hâline geldiğini belirtti. Özgündüz, “Ana kategorisinde 
100’den fazla oyun bulunan MentalUP’ta; dikkat, mantık, hafıza, 
görsel ve sözel ögelerin yer aldığı içeriklerle çocukların anlık gelişi-
minin takip edildiği analizler bulunuyor. Ayrıca çocuklara, kişisel 
becerilerini kendi yaş grubuyla kıyaslayabilme olanağı da sunuyo-
ruz. Onların kişisel özelliklerine uygun bir egzersiz planı oluştu-
ruyoruz. MentalUP’ta günlük çalışma planını 20 dakika süre ile 
sınırlandırdık ve çocukların belirlenen süreyi aşmasını engelliyoruz. 
Bu sayede çocukların ekran karşısında uzun saatler geçirmemesi 
ve teknolojiyi faydalı yönde kullanabilmesini amaçlıyoruz.” dedi.

TÜRK TELEKOM’UN KURUMSAL GİRİŞİM 
SERMAYESİ ŞİRKETİ TT VENTURES İLE 
ORTAK OLDUĞU EĞİTİM PLATFORMU 
MENTALUP, UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE 
DE ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL BECERİ GELİŞİMİNE 
DESTEK OLUYOR. BU DÖNEMDE 500 BİN YENİ 
ABONE EDİNEREK 5,5 MİLYON KULLANICIYA 
ULAŞAN MENTALUP, ÜYELİK ÜCRETLERİNDE 
DE YÜZDE 30 İNDİRİM YAPTI.

SE
K

TÖ
R

D
EN



46               MART 2020

SE
K

TÖ
R

D
EN

H uawei Global Tema Tasarım Yarışması 2020 yetenek-
li tasarımcıların başvurularını almaya başlıyor. Global 
olarak düzenlenen yarışma ile Huawei, önceki yıllarda 

olduğu gibi bu yıl da rekabet ve inovasyonun, Huawei'nin 600 milyon 
kullanıcısının kolektif deneyimini nasıl geliştireceğini araştırıyor.

“2019 DigiX Huawei Global Mobil Tema Tasarım Yarışması” 
4.000'den fazla tasarımcıdan başvuru almıştı. Oldukça zorlu bir 
değerlendirme sürecinden sonra "Estetiğin Geleceği" temasıyla 
değerlendirmeye giren 2000 HUAWEI Themes uygulamasında 
yayınlanmış ve kazanan tasarımcılar büyük beğeni toplamıştı. 

Bu yıl da yine tasarım sektöründeki yenilikçi zihinleri ortaya çıkar-

ma misyonu devam ediyor. Tasarımları seçilen yetenekli kişiler 
sadece para ödülü kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda resmi 
tema tasarımcıları olma fırsatını yakalayarak tüm dünyada mobil 
kullanıcılara yenilikçi deneyimler sunmak için Huawei ile iş birliği 
yapacak.

TOPLAMDA 300.000 ABD DOLARI TUTARINDA ÖDÜLLER     
KAZANMA FIRSATI 

2020 Huawei Global Tema Tasarım Yarışması dört kategoriden 
oluşuyor: Temalar, Duvar Kağıtları, Saat Yüzleri ve Şehirler. Şehirler 
kategorisi için, katılımcılar dokuz benzersiz Çin şehrinden birinin 
özünü yansıtan tasarımlar sunacaklar: Pekin, Nanjing, Şangay, 
Hangzhou, Luoyang, Chengdu, Jinan, Guangzhou ve Wuhan. Kaza

HUAWEI GLOBAL
TEMA TASARIM YARIŞMASI 
2020 BAŞVURULARI  BEKLİYOR
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nan tasarımlar, Huawei duvar kağıdı ve telefon kılıfları için resmi 
tasarımlar olarak seçilebilecek.

Bu yılki yarışma için ödül havuzu toplam tutarı 300 bin ABD Doları 
olarak belirlendi ve bu, şimdiye kadarki en büyük ödül tutarı olma 
özelliği taşıyor.

20 bin ABD Doları tutarında verilecek Büyük Ödül'ün yanı sıra bir 
dizi özel ödül de bulunuyor. 

Katılımcılar, Yarının Yıldızları, Uluslararası Sanatçılar, İnanılmaz Ani-
matörler veya İlham Verici Kıvılcımlar özel ödüllerini de kazanabile-
cekler. Büyük ödül ve özel ödüllerin yanı sıra dört farklı kategori için 
de ayrı ödüller bulunmaktadır.

HUAWEI, ÖNCEKİ YILLARDA 
OLDUĞU GİBİ BU YIL DA REKABET 
VE İNOVASYONUN, HUAWEİ'NİN 600 
MİLYON KULLANICISININ KOLEKTİF 
DENEYİMİNİ NASIL GELİŞTİRECEĞİNİ 
ARAŞTIRIYOR.

KATILIM KOŞULLARI VE DETAYLAR 

Katılmak için tasarımcıların online kayıt olmaları ve 
tasarımlarını göndermeleri gerekiyor: https://the-
mes.cloud.huawei.com/theme-design-2020/index.
html Tüm başvurular daha sonra seçkin jüri heyeti 
tarafından değerlendirilecek ve kazananlar 22 Tem-
muz 2020 tarihinde açıklanacak.

SEÇKİN BİR JÜRİ HEYETİ

Bu yılki yarışma için değerlendirme panelinde birbi-
rinden yaratıcı ve sektöründe, David Carson, Wang 
Ziyuan,  Norito Shinmura, Tiger Pan, Liang Jun, Zhang 
Zhongyang, Liza Enebeis gibi öncü isimler yer alıyor. 
Bu etkileyici jüri heyetine ek olarak, dünyanın dört bir 
yanından önde gelen birkaç Konuk Tasarımcı da bu 
yılki yarışmaya dahil edildi. 

Bu tasarımcılar, katılımcılara ilham vermek için bu 
yılki "Vizyoner Sanat" temasını anlatan çalışmalar 
hazırlayacaklar. 

Konuk Tasarımcı kadrosu arasında, China Daily Sanat 
Bölümü Genel Yayın Yönetmeni Li Min, Japonya'dan 
başarılı bir ticari illüstratör olan Tatsuya Kondo, 
Finlandiya'dan tanınmış illüstratörler olan Eero Lam-
pinen ve Annu Kilpeläinen, önde gelen illüstrasyon 
eğitimcisi Zhang Wangzhe ve daha önce Visual China 
Group için çalışmış deneyimli bir illüstratör olan Tang 
Yi bulunuyor.

Temalar, duvar kağıtları ve saat yüzleri, Huawei'nin 
kullanıcıları için benzersiz bir kendini ifade aracı hali-
ne geldi. Önceki yıllarda kazananlar hem ticari hem 
de sanatsal olarak tasarımlarından büyük faydalar 
sağladılar.

Huawei Global Tema Tasarım Yarışması, önümüzdeki 
yıllarda yaratıcı endüstrilerdeki yenilikçi tasarımcıları 
keşfetmeye ve desteklemeye devam edecek.

Organizatörler tasarım dünyasında çeşitliliği ve 
yeniliği teşvik ederek, tüm dünyadaki tüketicilerin 
kullanıcı deneyimini geliştirmeyi umuyorlar.
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