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DİJİTAL BİR DÜNYANIN İÇİNDE 
YAŞAYAN ÇOCUKLARIMIZIN, 
TEHLİKELERDEN KORUNMAK İÇİN 
BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ GÜVENLİK 
KURALLARI BULUNUYOR.

Yaklaşık 20 yıl önce başlayan ve hızını her geçen 
gün artıran teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme, 
günlük hayatı ve alışkanlıkları tamamen 
değiştiriyor. Gelecekte makinelerin, robotların 
ve yapay zekanın iş dünyasına ve günlük hayata 
daha fazla nüfuz edeceği konuşuluyor. Özellikle 
çocuklarımızın bu değişime, gelişmelere daha 
çok maruz kaldığı ortada. Ancak yaşanan tüm 
bu gelişmeler, günlük hayata dair önemli bazı 
alışkanlıkları unutturmamalı... Ailece yemek yemek, 
kitap okumak, fotoğraf albümü oluşturmak, 
beslenme alışkanlıklarını değiştirmemek, sağlık 
sorunlarını dijital mecralar yerine doktora sormak 
gibi basit alışkanlıkların, dijital dünya ile mücadele 
halinde bulunan bizler için kurtarıcı alışkanlıklar 
olacaktır. 

Bağlantı Noktası bu ay kapak sayfalarına ‘çocuklara 
neden siber güvenlik eğitimi verilmeli?’ konusunu 
taşıyor. Dijital bir dünyanın içinde yaşayan 
çocuklarımızın, bu mecraların tehlikelerinden 
korunmak için bilmesi gereken önemli güvenlik 
kuralları bulunuyor. Detaylarını kapak haberimizde 
okuyacağınız tedbirlerle ve çocuklarımıza 
güzel alışkanlıklar kazandırarak, onları bu çağın 
tehlikelerinden korunmak daha kolay olacak. 
Dergimiz bu ay da iletişim, ulaştırma ve teknoloji 
dünyasından güncel haberlerle karşınızda. Keyifli 
okumalar dileği ile... 

Hoşçakalın.      

Ulusal yayın hizmetlerinizin; 
sağırların, işitme engellilerin ve 

görme engellilerin işaret dili çevirisi, 
ayrıntılı/canlı altyazı çevirisi ve sesli 

betimleme ile erişimine olanak 
sağlayarak, yasal gerekliliğinizi 

yerinize getirmenize uygun 
çözümler sunar.
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İŞ ARAYANLAR SİBER
DOLANDIRICILARIN HEDEFİNDE!

CEP TELEFONLARI 
KANSERE NEDEN OLUR MU?

DRONLAR TEMASSIZ DENETİMLERLE
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE BİRÇOK SEKTÖR DURMA 
NOKTASINA GELİRKEN İŞLERİNIİ KAYBEDENLERİN SAYISI 
DA ARTTI. BU DURUM, SİBER SUÇLULAR İÇİN İSE BİR 
FIRSATA DÖNÜŞTÜ. DOLANDIRICILAR, İŞ ARAYANLARI 
HEDEFLEDİKLERİ YENİ SİBER DOLANDIRICILIK 
YÖNTEMLERİ GELİŞTİRDİ.

TÜRKİYE’DE 44.8 MİLYON KİŞİDE TELEFON VAR. 

LÜKS BİR ARABA ALMAK İÇİN ÇOK CİDDİ BİR 

PARA SAHİBİ OLMAK GEREKİRKEN, LÜKS BİR CEP 

TELEFONUNA ULAŞMAK ÇOK KOLAY. BU NEDENLE 

TÜRKİYE’DEKİ KULLANICILARIN BİRÇOĞUNDA 

EN SON MODEL TELEFONLAR VAR. PEKİ BU 

TELEFONLAR GERÇEKTEN ZARARSIZ MI?.

SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, 
ŞİRKETLER TEKNOLOJİ TABANLI OPERASYONLARA 
YÖNELEREK İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI KULLANMAYI 
TERCİH EDİYORLAR.

KORONAVİRÜS SALGINI, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ MİLYONLARCA AİLEYİ SOSYAL MESAFEYİ 
BENİMSEMEYE VE BUNA BAĞLI OLARAK DIŞ DÜNYA, ARKADAŞLAR VE AİLE İLE İLETİŞİM KURMAK İÇİN 

İNTERNET ÖZELLİKLİ CİHAZLARA GÜVENMEYE ZORLADI.
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MÜZİK YARIŞMASI” SONUÇLANDI

TÜRKİYE’NİN YENİ GENÇ SESİNİ BELİRLEMEK 
ÜZERE BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN 
“VODAFONE FREEZONE ONLINE MÜZİK 
YARIŞMASI” SONUÇLANDI. 

SEKTÖRDEN
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HUAWEI, DÜNYANIN EN YENİLİKÇİ 6. ŞİRKETİ OLDU
HUAWEI YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI SAYESİNDE, BOSTON CONSULTING GROUP’UN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
"EN YENİLİKÇİ ŞİRKETLER" ARAŞTIRMASINDA 42 SIRA BİRDEN YÜKSELEREK 6. SIRADA YER ALDI.

SEKTÖRDEN

42

GÜVENLİK

24
TELEFONUNUZ ÇALINMADAN 
ÖNCE BU ÖNLEMLERİ ALIN!

ABD MERKEZLİ PREY ŞİRKETİ, MÜŞTERİLERİNİN 
MOBİL CİHAZLARININ YÜZDE 69'UNUN 
KAYBOLDUĞUNU, YÜZDE 31'İNİN İSE ÇEŞİTLİ 
ŞEKİLLERDE ÇALINDIĞINI BİLDİRDİ.
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iOS 14'ü kısa bir süre önce tanıtan Apple, 2020 
Tasarım Ödülü sahiplerini açıkladı. Apple Tasarım 

Ödülü’nü kazanan uygulamalar arasında Darkro-
om, Looom, Shapr3D ve StaffPad yer alıyor. 

Tasarım ödülünü kazanan oyunlar arasında ise 
Sayonara Wild Hearts, Sky: Children of the Light, 
Song of Bloom ve Where Cards Fall dikkat çeki-

yor. Şirket ayrıca, son 20 yılda 250’den fazla 
geliştiricinin Tasarım Ödülleri’ni kazandığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile yeni 
bir yama tasarlayan Turkish Mod Team ekibi, 
yerli üretim Bayraktar İHA ve Siha ile Anka, 
Kobra, Kirpi, Atak Helikopteri, Altay Tankı gibi 
araç, mühimmat ve silahları da oyuna ekledi. 
Oyunda Türk askeri ya da polisini seçen kulla-
nıcılar hem teçhizat, silah ve araçları kullanma 
imkanı buluyor hem de TSK'nin gerçekleştirdi-
ği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Libya 
harekat bölgelerinde savaşıyor. Oyunu bu 
eklentiyi kurarak Türk silah ve teçhizatlarını 
kullanarak oynayabilirsiniz.

Elektrikli bisiklet pazarında geliştirdiği güçlü elektrik motorları ile dikkat çeken Bosch, bu sefer kendi 
tasarımı bir konsept bisiklet ile tüketicilerin karşısına çıktı. Firmanın tasarladığı bu konsept gerçekten 
gelecekten gelmiş gibi görünüyor. Önde süspansiyon sistemi taşıyan ve yapısı gereği hem arazi hem 
de şehir içi kullanımına uygun olan model, önde ve arkada disk frenler kullanıyor. Gövdesinin karbon 
fiberden üretildiği aktarılan Bosch elektrikli bisiklet, bu sayede hem çok sağlam hem de hafif yapıda. 

Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği yarışmayı 
kazanmayı başaran Dr. Geylani Can, 400 bin dolar değere sahip 'Transatlantik Araştırma Ödülü'nün sahibi 
oldu. Ödülü almaya hak kazanan 4 projeden birinin mimarı olan Can, projeyle birlikte hücre bölünmesi sona 
ererken ortaya çıkan DNA hasarlarının nasıl tamir edildiğini izleyecek. Dr. Can, Harvard Üniversitesinde 
Kimyasal Biyoloji ve Moleküler Farmakoloji Bölümünde çalışmalarına devam ediyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, drama kanalı BBC First’ün tüm dünyada reyting rekortmeni olan 
dizilerini izleyiciyle buluşturuyor. Farklı türlerde dizi severlerin beğenisini kazanan seçili yapımlar, Tivibu’nun Seç İzle/
Dizi/Yabancı Dizi klasöründe sıralanıyor. Tüm yapımlara Tivibu ve Tivibu Go uygulamasından mobil, web ve Smart TV 
ekranlarından ulaşılabiliyor.

Türkiye’ye 2019’da 27 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Türk moda endüstrisi, pandemi 
döneminde dijital fuarlarla ihracattaki kan kaybının önüne geçmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin ilk dijital 
fuarını Shoedex2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarıyla gerçekleştiren Türk Moda 
Endüstrisi, 15 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihlerinde Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı'nda 
ihracatını arttırmak için efor sarf edecek.

APPLE TASARIM ÖDÜLLERİ 2020
KAZANANLARI BELLİ OLDU

YERLİ SİLAH VE TEÇHİZATLAR 
ARMA 3'E GELDİ

BOSCH’TAN KONSEPT ELEKTRİKLİ BİSİKLET TÜRK BİLİM İNSANI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU

BBC FIRST’ÜN REKORTMEN DİZİLERİ TIVIBU’DA 
TÜRK MODASI DİJİTALDEN PAZARLANACAK

Satış rakamlarının düşük seyretmesi, seri-
nin e-spor tarafında beklenen ilgiyi gör-
memesi Konami'nin PES serisi hakkında 
radikal kararlar almasına neden oldu. Geç-
tiğimiz gün PES 2021 güncellemesi Micro-
soft Store üzerinde satışa çıktı. Bu 
güncelleme PES 2020'ye 2021 kadrolarını 
ekleyecek. Konami yeni bir oyun çıkarmak 
yerine, bu seneyi güncelleme ile bitirecek. 
Oysa ki kısa süre öncesine kadar PES 2021 
ile ilgili hayli güçlü söylentiler bulunuyordu. 
Belki de Konami PES 2021'i sadece yeni 
nesil konsollar için satışa sunabilir. 

Houston Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları 
işbirliğiyle birlikte COVID-19 hastalığından sorumlu 

virüsü yakalayıp öldüren bir hava temizleyicisi 
tasarladı. Araştırmacılar, Galveston Ulusal 

Laboratuvarı’nda yapılan testlerde COVID-19’a 
sebep olan koronavirüsün %99,8’inin hava temiz-
leyicisinden tek geçişte öldüğünü ifade etti. Araş-
tırmacılar, ayrıca bu hava filtresinde piyasada da 
bulunan 200 derecede ısıtılmış nikel köpük kulla-

nıldığını açıkladı.

PES 2021 ÇIKMAYABİLİR! KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜREBİLEN 
HAVA TEMİZLEYİCİSİ GELİŞTİRİLDİ 
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T ürkiye’nin orta açıklığı en geniş olan Botan Beğendik 
Köprüsü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Programa 
video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan, “Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı hem 
kolaylaştırdık hem de 8 kilometre kısaltarak ekonomimize de 
katkı sağlamış olduk. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin 
eseri olan bu köprünün malzemelerinin tümü de ülkemizde 
üretilmiştir. İnşallah açılışını yaptığımız yol ve köprü sayesinde 
bölgemizdeki ticaret ve turizm gelişecek, insanımızın kazanç 
kapıları çeşitlenecektir." dedi. Açılışta konuşan Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, "Cumhurbaşkanımızın 
Türkiye’nin ulaştırma ve altyapı atılımına sunduğu katkılar mil-
yonların duaları ile yılmadan, yorulmadan devam ediyor.’’ ifade-
lerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesine 
bağlı Beğendik beldesinde yapımı tamamlanan, Van-Tatvan-
Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Beğen-
dik Köprüsü'nün açılışına canlı bağlantıyla katılarak, bir konuş-
ma yaptı. İktidara geldiklerinde Türkiye'nin 6 bin 100 kilometre 
olan karayolu uzunluğunu 27 bin 300 kilometreye çıkardıklarını 
aktaran Erdoğan, "Biliyorduk ki yol medeniyettir, su medeni-
yettir. Dolayısıyla buna devam etmemiz gerekiyordu. Böylece 
72 kilometrelik bir yol ve onun güzergahında yer alan 165 

metrelik Beğendik Köprümüz inşa edildi. Yapımı biraz uzunca 
sürmüş olsa da hamdolsun sonunda bölgemizi ve şehirlerimizi 
birbirine bağlayan bu mevcut projeyi tamamladık." ifadesini 
kullandı.

Buranın ülkenin en yüksek köprüsü ünvanını taşımasının ve 
ortaya çıkan eserin önemine işaret eden Erdoğan, "Bu köp-
rüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı hem kolaylaştırdık hem de 
8 kilometre kısaltarak ekonomimize de katkı sağlamış olduk. 
Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan bu köprünün 
malzemelerinin tümü de ülkemizde üretilmiştir. İnşallah açılı-
şını yaptığımız yol ve köprü sayesinde bölgemizdeki ticaret ve 
turizm gelişecek, insanımızın kazanç kapıları çeşitlenecektir." 
değerlendirmesinde bulundu.

Köprü açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu,"Bugün 
Türkiye’nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü’nü de 
içinde barındıran Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt Yolu’nun 
açılışını yapıyoruz. Botan Vadisi’nin sarp kayalıkları arasında 
dolanan keskin virajlı yollar, büyük zorluklarla aşılıyordu. Botan 
Çayı güçlü akıntı nedeniyle büyük bir meşakkatle ve can paha-
sına geçilebiliyordu. Nice canımız at sırtında Botan Çayı’nı geç-
meye çalışırken bu akıntıda yitip gitti. Beğendik’ten Pervari’ye 6 
saat süren bir yol vardı. Bugün bu yolun açılışıyla bir hayal ger-

çek oluyor ve bölge insanımızın hasreti son buluyor. Onlar dizi 
izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam 
ediyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanımızın liderliğinizde halkımı-
za sunduğumuz bir hizmeti daha tarihe not düşüyoruz." dedi.

TARİHİ İPEKYOLU GÜZERGAHI YENİDEN HAYATA GEÇİYOR

Köprüye adını veren Beğendik Beldesi’nin; Şırnak, Van ve 
Bitlis’in kavşak noktası olması ile jeostratejik bir konuma 
sahip olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Yeni yol ile 
Beğendik’ten Pervari’ye seyahat süresi 15 dakikaya düşecek,  
İran’dan gelen yük kamyonları Irak’a 6 saatte değil 3 saatte 
ulaşacak, Van’dan Pervari’ye 5 saati bulan seyahat süresi ise 
2 saate inecek.’’ diyerek projenin önemini belirtti.Beğendik 
Köprüsü'nün Van, Şırnak ve Hakkâri üzerinden Ortadoğu’ya 
açılan kapıyı daha da genişlettiğini ve tarihi İpekyolu 
güzergâhını yeniden hayata geçirdiklerinin altını çizen Karais-
mailoğlu, yolun yapımı 1970’lerde gündeme gelse de bu projenin 
yapılmaması için şer odaklarının ellerinden geleni artlarına 
koymadıklarını ve bu projeye emek veren çalışanları korkutarak 
vazgeçirmek için sayısız tehdit savurduklarını ifade etti. 

Milletten aldıkları güçle yılmadan, tehditlere kulak asmadan 
çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, 

“Nihayetinde bugün, bu dev eseri hizmete açmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Bu köprü her şeyden önce kalpleri birleştirsin, 
kalpten kalbe kardeşlik köprüleri kursun diye yapıldı. Allah’ın 
izniyle, artık korkarak çıkılan yolculuklar tarihe gömülecek. 
Gözyaşları içinde geçilen Botan Çayı güle oynaya ve türkü söy-
leyerek geçilecek.” ifadelerini kullandı.Beğendik Köprüsü’nün 
210 metre orta açıklığı ile Dengeli Konsol sistemde Türkiye’nin 
en uzun orta açıklıklı köprüsü olduğuna dikkat çeken Karais-
mailoğlu, köprünün özellikleri ve sağlayacağı faydalarla ilgili şu 
şekilde konuştu: “Toplam 450 metre uzunluğundaki köprümüz; 
14 metre genişliğindedir. Köprünün yüksekliği ise 165 metredir. 
Tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen yerli mühendis 
ve işçilerinin emeği ile yapılan Beğendik Köprüsü’nde yüzde 
yüz yerli malzeme kullanılmıştır. Bu projenin bölgede sağlaya-
cağı ekonomik ivme ile Botan Vadisi ve Botan Çayı bir turizm 
merkezine dönüşecektir.’’

Türkiye’nin Doğu ya da Batı fark etmeksizin hayata geçirdiği 
ulaşım ve altyapı projeleriyle diğer ülkelerle mukayese edilme-
yecek seviyelere eriştiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, 
köprünün tüm ülkeye ve bölgeye hayırlı uğurlu olmasını temen-
ni ettiğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ORTA 
AÇIKLIKLI EN YÜKSEK 
KÖPRÜSÜ AÇILDI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YERLİ 
OTOMOBİLİN TÜM DÜNYADA SES 

GETİRDİĞİNİ BELİRTEREK MİLLETİN 
BEKLENTİLERİNİ BOŞA ÇIKARMAMAK 

İÇİN    SALGINA RAĞMEN GECE 
GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIKLARINI 

SÖYLEDİ.
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da 
"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühen-
dislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Baş-

lama Töreni'nde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’nun da katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan 
yerli otomobilin tüm dünyada ses getirdiğini belirterek mille-
tin beklentilerini boşa çıkarmamak için salgına rağmen gece 
gündüz demeden çalıştıklarının altını çizdi. Türkiye olarak tüm 
dünyada yatırımların durduğu veya askıya alındığı bir dönemde 
sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, enerji ve çevreye kadar 
her alanda projelere hız verdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin büyümesinden, güçlenmesinden, özgüve-
ninin artmasından rahatsızlık duyup karalama kampanyası baş-
latanlara en güzel cevabı bu açılış töreninde verdiklerini ifade 
etti. Türkiye’nin Eti Maden eliyle batarya için gereken lityumun 
tamamını üretebilecek potansiyeli olduğunu söyleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ürün Yelpazemiz, teknolojimiz, iş modelimiz, 
iş planımız ve tedarikçilerimizle dünyada en iyiler liginde oyuncu 
olmaya hazırız.” dedi.

Geçtiğimiz aralık ayında Türkiye'nin otomobillerinin tanıtıldığını, 
örnek modellerinin kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatan Erdo-
ğan, "Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın 
birçok yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz on yıllardır hasre-
tini çektiği bu projeye büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi. Ancak 
meyve veren ağaç taşlanırmış. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin 
böyle bir hamleye girişmesi insanımız için nasıl umut olmuşsa 
içimizdeki bazı çevrelerin de adeta kabusu haline geldi. Ülkemi-
zin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından 
rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyası 
başlattılar." ifadelerini kullandı.

"KOMİK GEREKÇELERLE PROJEDE AÇIK ARAMAYA ÇIKTILAR"

Erdoğan, dalga geçmek niyetiyle atılan manşetlerin hepsinin 
dönüp dolaşıp atanların eline yüzüne bulaştığını belirterek,  
şöyle devam etti: "7'den 70'e 83 milyonun tamamı, genci yaşlı-
sıyla milletimizin her bir ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapa-
sitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Yıllardır içeriden ve 
dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüş-
mesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. 
Biz de milletimizin bu beklentilerini boşa çıkarmamak için 
koronavirüs salgınına rağmen gece gündüz demeden çalıştık, 
çabaladık. Tüm dünyanın yatırımlarını durdurduğu veya askıya 
aldığı bir dönemde Türkiye olarak sağlıktan ulaşıma, tarımdan 
sanayi, enerji, çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik. 
Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, barajlar, sula-
ma tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım yatırımları eser ve hizmet 
siyasetimizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir yanında 
yükselmiştir."

Erdoğan, bugün temeli atılan Türkiye'nin Otomobili Fabrikasının 
ise bu yatırım zincirinin altın halkası olduğunu dile getirerek, 
burada sadece yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil 
salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı 
gururunun yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli 
otomobillerin üretim öncesinden, üretim sonrasına kadarki 
tüm süreçlerini buradan idare edeceklerini aktararak, "Yani 
TOGG tarafından üretilecek tüm otomobillerin Ar-Ge'si ve 
tasarımı burada yapılacak, seri üretime yine burada geçilecek. 
Test ve müşteri deneyim parkıyla fabrikamız doğrudan vatan-
daşlarımıza hizmet verecek, çocuklar ve gençler yeni tekno-
lojilerle burada tanışacak." diye konuştu. Tüm bunları yaparken 
çevre hassasiyetini de en üst düzeyde tuttuklarını ifade eden 
Erdoğan, "Üretim ve fabrikanın inşasında kullanacağımız çevre 
dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyo-
ruz. Büyük, güçlü ve yenilikçi ülke vizyonumuzun sembollerin-
den biri olacak bu eserin genç kuşaklara da ilham aşılayacağı-
na inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

FABRİKA ALANINDA 4 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞA İSTİHDAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika alanında 4 binin üzerinde 
vatandaşın istihdam edileceğini, dolaylı istihdam da 
düşünüldüğünde bu sayının çok daha fazla olacağını ifade 
etti. Bölgedeki üniversitelerle iş birliği halinde sanayi 
kuruluşlarına nitelikli iş gücü kazandıracaklarının altı-
nı çizen Erdoğan, şöyle konuştu: "Endüstrideki tedarik 
yapısını geliştirirken, yeni girişimlerin ve yenilikçi fikirlerin 
önünü açacağız. Biraz önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
da örneklerine değindi. Şimdiden Türkiye'nin Otomobi-
li yola çıkıyor ve bu tedarikçilerinin arasına daha evvel 
hiçbir büyük üretici için çalışmamış filiz girişimler şim-
diden katıldı. Kendini TOGG'la ispat edecek bu şirketler, 
küresel tedarikçi olma potansiyeline sahipler. Geri görüş 
kameralarında bir dünya markası çıkarabileceğimiz gibi 
akıllı yaşam teknolojilerinde çığır açıcı işler Türk firma-
larından çıkacaktır, hiç endişe duymuyorum. Öte yandan 
Türkiye'nin Otomobili'nin alameti farikası elektrikli olma-
sıdır. Lityum, elektrikli otomobillerin bataryalarının hızlı 
şarj olmasını, ömrünün ve kullanım mesafesinin özellikle de 
uzamasını sağlar. Eti Maden İşletmemiz, bor kaynaklarından 
lityum üretilmesi için 2-3 yıldır Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. 
Projeyle rafine bor üretimi sırasında ortaya çıkan atıklar geri 
kazanılarak lityum üretilecek. Pilot üretim tesisinin proje-
sini tamamladık, inşallah haftaya montaja, yılsonunda ise 
üretime başlıyoruz. Durmak yok yola devam. Türkiye'nin Eti 
Maden eliyle dahi batarya için gereken lityumun tamamını 
üretebilecek potansiyeli de var. Ürün yelpazemiz, teknolo-
jimiz, iş modelimiz, iş planımız ve tedarikçilerimizle dünyada 
en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız."

YERLİ OTOMOBİLİN ÜRETİM TESİSİ 
İNŞAATININ TEMELİ ATILDI
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ÇOCUKLARA NEDEN 
SİBER GÜVENLİK 
EĞİTİMİ VERMELİSİNİZ?
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KORONAVİRÜS SALGINI, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ 
MİLYONLARCA AİLEYİ SOSYAL MESAFEYİ BENİMSEMEYE VE BUNA 

BAĞLI OLARAK DIŞ DÜNYA, ARKADAŞLAR VE AİLE İLE İLETİŞİM 
KURMAK İÇİN İNTERNET ÖZELLİKLİ CİHAZLARA GÜVENMEYE ZORLADI.
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D ijital çağ olarak adlandırılan bu dönemde, ebeveynlerin en 
büyük korkusu, çocuklarının sokakta, okulda değil, dijital 
ortamda zorbalıklarla karşılaşması... Ebevenleri tedirgin 

eden bu zorlu süreç, yine onların gerekli tedbirleri almaları ile aşıla-
bilir. Uzmanlar alınması gereken tedbirleri aileler için anlatıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre 8-18 yaş arasındaki çocuklar, haftada 
yaklaşık 45 saat internette zaman harcıyor. Çocukların yüzde 40'ı 
ise internetten tanıştığı bir yabancıyla konuşuyor. Daha endişe 
verici olan ise internetten tanıştıkları kişilerle konuşan çocukların 
yüzde 53'ü bu kişilerle telefon numaralarını paylaşırken yüzde 15'i 
ise tanımadığı biriyle buluşuyor. “Çocukların teknolojiyi ebeveyn-
lerinden daha iyi kullanmaları nedeniyle ebeveynler, çocuklarının 
çevrimiçi aktivitelerini kontrol etmekte yetersiz kalıyorlar.” uya-
rısında bulunan Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev 
Akkoyunlu, dijital dünyadan gelebilecek tehlikeleri sıralayarak anne 
babaların kontrolü elden bırakmamaları çağrısında bulunuyor.

Hem çevrimiçi hem de gerçek dünyada güvenliğin ne kadar önemli 
olduğu her zamankinden daha fazla anlaşıldı. Koronavirüs salgını, 
dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca aileyi sosyal mesafeyi 
benimsemeye ve buna bağlı olarak dış dünya, arkadaşlar ve aile ile 
iletişim kurmak için internet özellikli cihazlara güvenmeye zorladı. 
Eğitime çevrimiçi devam eden ve arkadaşlarıyla çevrimiçi iletişim 
kuran çocukların internette geçirdikleri sürenin arttığına dikkat 
çeken Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyun-

  TEMMUZ 2020 bağlantı noktası  1918  bağlantı noktası  TEMMUZ 2020

Ekran süresi arttıkça 
riskler de artıyor. Bu 

nedenle gençlere 
sosyal medyada 

ve internette 
zaman geçirirken 

nasıl güvende 
kalabileceklerini 

öğretmek önemlidir.
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uyarısında bulunuyor. İnternetin, çocuklar ve eğitim materyalleri 
için çok çeşitli eğlenceli aktiviteler sağlayabildiğini belirten Alev 
Akkoyunlu, “Ancak çocukların teknolojiyi ebeveynlerinden daha iyi 
kullanmaları nedeniyle ebeveynler çocuklarının çevrimiçi aktivite-
lerini kontrol etmekte yetersiz kalıyorlar.” ifadelerinde bulunuyor.

SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ İÇİN YAŞ ARALIĞI NEDİR?

Yeni yürümeye başlayan çocuğunuzun hangi uygulamalara ve 
oyunlara eriştiğini kontrol edebiliyorken genç yaştaki çocukların 
çevrimiçi etkinliklerini kontrol etmek biraz daha zor olabilir. Ekran 
süresi arttıkça riskler de artıyor. Bu nedenle gençlere sosyal med-
yada ve internette zaman geçirirken nasıl güvende kalabilecekle-
rini öğretmek önemlidir ve bu ne kadar erken yaşta olursa o kadar 
iyidir.

Her 5 çocuktan 3’ü evlerinde internet tabanlı cihazlar kullanıyor ve 
8-18 yaş arasındaki çocuklar, haftada yaklaşık 45 saat internette 
zaman harcıyorlar. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evde geçiri-
len süre arttığı için bu sayılar da artış gösteriyor.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender 
Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dijital 
dünyadan gelebilecek tehlikeleri sıralarken bu durumlara karşı 
anne ve babaların neler yapması gerektiğini paylaşıyor.

BİR GÖNDERİ PAYLAŞMADAN ÖNCE İKİ KERE DÜŞÜNÜN

Hem yetişkinlerin hem de çocukların günlük aktivitelerini, beğen-
diklerini, fikirlerini, günlük özçekimlerini ve videolarını yayınladıkları 
bir sosyal medya çağında yaşıyoruz.

Çevrimiçi olarak bir şeyler yayınlamak veya paylaşmak gençlere 
zararsız gelebilir. Ancak, dijital dünyanın nasıl çalıştığını açıklamanız 
gerekiyor. Bir fotoğraf çevrimiçi bir mecrada yayınlandığında, silin-
se dahi sonsuza kadar çevrimiçi mecrada kalıyor. Çocuklarınıza, 
sosyal medyada paylaşım konusunda dikkatli olmalarını söyleyin 
ve yalnızca arkadaşları tarafından profillerinin görülebilmesi için 
gizlilik ayarlarını değiştirin.

YABANCILAR KONUSUNDA UYARIN

Çevrimiçi popülerlik ve geniş bir arkadaş listesi, özellikle gençler 
için trend haline geldi. Bununla birlikte dijital dünya, güvenilir bir kişi 
veya arkadaş olarak kendilerini tanıtan siber suçlular tarafından 
sıklıkla istismar edilen bir çeşit anonimlik de sağlayabilir.

Çocuğunuza, yabancılarla yapılan herhangi bir çevrimiçi iletişimde 
kırmızı çizgiler oluşturması gerektiğini öğretmeniz önemlidir. Bunun 
en iyi ve en kolay yolu ise mesaj isteklerini göz ardı etmeleridir. 
Onlara kiminle arkadaş oldukları konusunda temkinli olmalarını söy-
leyin ve maruz kaldıkları bazı riskler hakkında açık bir iletişim kurun.

Yapılan yeni bir araştırma 4.-8. sınıflarda okuyan çocukların yüzde 
40'ının çevrimiçi bir yabancıyla konuştuğunu ortaya koydu. Daha 
da endişe verici olan ise, yüzde 53'ünün bu kişilerle telefon numa-
ralarını paylaştığı, %30'unun yabancı kişilerle mesajlaştığı ve yüzde 
15'inin tanımadığı biriyle buluşmaya çalıştığı olarak öne çıkıyor.

SİBER ZORBALARA KARŞI YANINDA DURUN

Siber zorbalığın çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkileri olabi-
lir. Siber zorbaların kullandığı en yaygın taktikler arasında kötü 
yorumlar yazmak, söylentileri yaymak, tehdit etmek ve hatta 
çevrimiçi itibara zarar vermek için sahte bir hesap açarak taklit 
etmek yer alıyor.

Sosyal medyadaki siber zorbalar, çocuklar üzerinde psikolojik tah-
ribat yaratıyor. Bu nedenle çevrimiçi ortamda taciz edilen çocu-
ğunuz bu konu hakkında sizinle konuşmak için yeterince rahat 
hissetmelidir. Çocuğunuza yardımcı olun ve siber zorbaları hemen 
çevrimiçi platformlara veya yerel yetkililere bildirin.

ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞLERDE NASIL GÜVENDE 
KALACAKLARINI ANLATIN

Yeni bir rapora göre, 13-18 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 
20'sinin kredi kartı var. Sorumlu bir şekilde alışveriş yaptıklarından 
emin olmak ve sadece güvenilir web sitelerinde alışveriş yapmak, 
kimlik hırsızlığı veya sahtekarlığının kurbanı olmalarını engelleyebi-
lir. Gençlere çevrimiçi alışveriş veya uygulama ya da oyun içi satın 
alımlar için kredi kartı kullanırken bilgilerini saklamaları gerektiğini 

söyleyin. Kişisel bilgilerini çevrimiçi ortamda paylaşmamaları 
gerektiği konusunda uyarın.

ÇEVRİMİÇİ HESAPLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN

Çoğu gencin zaten bir e-posta hesabı vardır ve bir platforma kayıt 
olurken ebeveyn rehberliği gerekmez. Çocuğunuzu şüpheli bağ-
lantılara tıklamaması veya tanımadığı e-posta adreslerinden aldığı 
ekleri açmamaya özen göstermesi konusunda bilgilendirmelisiniz. 
Bu sayede yalnızca hesap sahibinin özel bilgilerini korumakla kal-
maz, aynı zamanda diğer aile üyelerinin kullanabilecekleri bir cihazı 
güvende tuttuğunuzdan emin olursunuz. Çevrimiçi hesapların 
güvenli şifreleri olması oldukça önemlidir. Çoğu çocuk çevrimiçi 
oyunlar oynar ve hesaplar kurarak diğer oyuncularla etkileşime 
girerler. Ancak, veri ihlallerinin tehlikeleri sadece finansal hesaplar-
la sınırlı değildir ve herhangi bir kullanıcı veri tabanı, siber hırsızlar 
için önemli bir kaynaktır.

Çocuğunuza şifreleri sürekli aynı tutmaması ve mümkünse iki fak-
törlü bir kimlik doğrulama yöntemini etkinleştirmeleri gerektiğini 
söyleyin. Bununla birlikte çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz 
ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinebilirsiniz. 

Dijital çağda çocuğunuzun çevrimiçi kimliğini korumak gerçekten 
oldukça önemlidir ve dijital tehditleri düşünen bir aile olmak olduk-
ça zor bir iştir. Ancak, uzun vadeli faydalar, göstermiş olduğunuz 
çabaya değer. En son güvenlik çözümleri ile cihazlarınızı güncel 
tutun ve bildiklerinizi arkadaşlarınızla, ailenizle ve yakın çevrenizle 
muhakkak paylaşın.
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CEP TELEFONLARI 
KANSERE NEDEN OLUR MU?
TÜRKİYE’DE 44.8 MİLYON KİŞİDE 
TELEFON VAR. LÜKS BİR ARABA 
ALMAK İÇİN ÇOK CİDDİ BİR PARA SAHİBİ 
OLMAK GEREKİRKEN, LÜKS BİR CEP 
TELEFONUNA ULAŞMAK ÇOK KOLAY. BU 
NEDENLE TÜRKİYE’DEKİ KULLANICILARIN 
BİRÇOĞUNDA EN SON MODEL 
TELEFONLAR VAR. PEKİ BU TELEFONLAR 
GERÇEKTEN ZARARSIZ MI?

C ep telefonları artık vücudumuzun bir parçası 
oldu. Günümüzde 5 milyar insanda, cep telefonu 
var. Yani dünyadaki insanların yüzde 61’inde cep 

telefonu var ve bunların büyük çoğunluğu ‘akıllı’ telefon. 
Türkiye’de ise 44.8 milyon kişide telefon var. Lüks bir araba 
almak için çok ciddi bir para sahibi olmak gerekirken, lüks bir 
cep telefonuna ulaşmak çok kolay. Bu nedenle Türkiye’deki 
kullanıcıların birçoğunda en son model telefonlar var. Peki 
bu telefonlar gerçekten zararsız mı? Bu kadar büyük bir 
ekonomik pazar varken, yapılan araştırmalar gerçekten 
güvenilir mi, tarafsız mı? İstanbul Okan Üniversitesi Hasta-
nesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğretim 
Üyesi Tayfun Hancılar açıkladı.

CEP TELEFONLARI KANSERE NEDEN OLUR MU?

Yüksek doz iyonlaştırıcı radyasyon, vücuda değdiğinde DNA hasarı 
yaparak kansere yol açabiliyor. Gamma, X ışınları ve mor ötesi yani 
ultraviyole ışınlar bu özelliktedir, yani tehlikeli radyasyon içermekte-
dirler. Bu özellik, radyoterapi ve radyolojide kullanılan bazı cihazlarda 
var. Cep telefonu, mikrodalga radyo televizyon ise iyonize olmayan 
enerji taşıyorlar. Bu tür cihazların kanser oluşturduğuna dair elimi-
zde kanıt yok. Mikro dalga ve cep telefonlarının değdikleri dokuda, 
ısıyı arttırdığı biliniyor ancak zararlı olduğuna dair bulgu yoktur.  

HENÜZ ZARARLI OLDUKLARINA DAİR BİR BULGU YOK

10 yıl öncesine kadar bazı araştırmalarda cep telefonunun özellikle 
beyin tümörleri ve akustik nörinom adı verilen beyindeki bir tümör 
cinsini tetiklediği ileri sürülmüştür. Ancak son yıllarda yapılan tüm 
araştırmalarda, cep telefonları ile kanser arasında bağlantı buluna-
mamıştır. ABD Ulusal Toksikoloji Programı tarafından yapılan hay-
van deneylerinde, yüksek derecede cep telefonu dalgalarına maruz 
bırakılan farelerin kanser riskinin artmadığı açıklandı. Amerikan 
Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2008 ila 2019 yılları arasında hayvanlar 
ve insanlar üzerinde gerçekleştirdiği toplam 150 deney sonucunda, 
cep telefonunun kansere neden olduğuna dair kanıt bulamadığını 
açıkladı. Danimarka'da yürütülen bir çalışmada, 358.000'den fazla 
cep telefonu abonesinden gelen fatura bilgilerini Danimarka Kanser 
Kayıt Kuruluşu, beyin tümör görülme sayısı ile karşılaştırıldı. Sonu-
çta 13 veya daha fazla yıldır cep telefonu abonesi olan kişilerde 
bile, cep telefonu kullanımı ile beyin tümörleri glioma, menenjiyom 
veya akustik nöroma insidansı arasında bir ilişki gözlenmedi. İngil-
tere’de 800 bin kadın üzerinde yapılan araştırmada, cep telefo-
nu kullanımının beyin tümörleri ve diğer kanser türleri arasında 
bağlantı saptanamadı.

ARAŞTIRMALAR MANİPÜLE EDİLMİŞ OLABİLİR Mİ?

Elbette bu kadar büyük paraların söz konusu olduğu bir alanda, akla 
ilk gelen araştırmaların manipüle edilebileceği düşüncesidir. Ancak 
bu çalışmaların kalabalık sayıda bilim adamı tarafından yapıldığı 
düşünülürse, bunun çok mümkün olamayacağı tahmin edilebilir. 
Evet gerçekten de tüm bu bilgiler ışığında cep telefonu ve mikro-
dalga fırınlar masum olarak değerlendirilebilir. Ancak benim önerim, 
yine de dikkatli olmak gerektiği yönünde.

NEDEN Mİ DİKKAT ETMELİYİZ?

Unutmamalıdır ki; 1900 yıllarının başından itibaren giderek artan 

sigara tüketimine rağmen, sigaranın kanser yaptığı 1940’lı yıllarda 
ilk kez kabul edildi. O tarihe kadar, sigara konusunda bilim adamları 
ciddi uyarılar yapmadılar. Birçok tarım ilacı, özellikle uzun yıllar 
kullanıldıktan sonra kanserojen ilan edildi. DDT (Böcek öldürücü 
zehirli bir madde) uzun yıllar güvenli ilan edilince, birçok kişi DDT’li 
ürünler yedikten sonra o da yasaklandı.

ÇOCUKLARDA KULLANIMINI SINIRLANDIRIN, TELEFONDA KONU-
ŞMAK YERİNEYSE MESAJLAŞIN!

Kişisel olarak, cep telefonlarının 30-40  yıl sonraki etkilerini şu 
anda bilmiyoruz. Özellikle kafa kemikleri ince olan gelişme çağın-
daki çocuklarda, uzun yıllar sonra cep telefonu kullanımının nelere 
yol açacağını bilmek mümkün değil. Bu nedenlerle kişisel önerim; 
özellikle çocuklarda konuşma süresini kısıtlamak, cihazı bedenini-
zden mümkün olduğunca uzak tutmak yani hoparlörle görüşmek 
ve telefonu kulağınızdan en az 30-40 cm uzakta tutmanızdır. 
Mesajlaşmak ya da internet aracılığıyla görüşmek, daha az elektro-
manyetik dalgaya maruz bırakır.

KULAKLIK KULLANMAYI TERCİH EDİN

Cep telefonunun “iyi çektiği” yerlerde kullanılması ve görüşmelerin 
mümkün olduğunca kısa tutulması gereklidir. Yolculuk esnasında 
cihazın farklı baz istasyonlarına bağlanma esnasında daha çok 
radyasyon yaydığı göz önüne alınarak telefon baş kısmında uzak 
olmalıdır. (hoparlör ya da kulaklık kullanılmalıdır) Günlük konuşma-
larda da mümkün olduğunca, kulaklık ile konuşmayı tercih etmekte 
fayda vardır.

GECELERİ CEP TELEFONUNUZU ODANIZIN DIŞARISINDA TUTUN 
YA DA KAPATIN

SAR değeri düşük telefonları tercih etmeye çalışın. Gece cep telefo-
nunuzu mümkünse yatak odanızın dışında tutun ya da kapatın. Cep 
telefonunun zararlı olduğu kesin olan tek yer araba içi kullanımdır. 
Sürüş esnasında dikkat dağılmasına yol açan cep telefonları kaza 
oranını ciddi şekilde arttırmaktadır. Son araştırmalarda cep telefonu 
kullanımı, trafik kazalarının yüzde 60‘ından sorumludur. 

Özetle; ileriki yıllarda ah keşke, dememek için kendinizde ve özellik-
le çocuklarınızda cep telefonunu az ve dikkatli kullanın. 

Son yıllarda yapılan tüm araştırmalarda, 
cep telefonları ile kanser arasında bağlantı 

bulunamamıştır. Elbette bu kadar büyük 
paraların söz konusu olduğu bir alanda, akla 

ilk gelen araştırmaların manipüle edilebileceği 
düşüncesidir.

AR değeri düşük telefonları 
tercih etmeye çalışın. Gece cep 

telefonunuzu mümkünse yatak 
odanızın dışında tutun ya da kapatın.

S
A

Ğ
LI

K

S
A

Ğ
LI

K



  TEMMUZ 2020 bağlantı noktası  2524  bağlantı noktası  TEMMUZ 2020

TELEFONUNUZ
ÇALINMADAN ÖNCE
BU ÖNLEMLERİ ALIN!

ABD merkezli Prey şirketi, 
müşterilerinin mobil 

cihazlarının yüzde 69'unun 
kaybolduğunu, yüzde 31'inin 

ise çeşitli şekillerde çalındığını 
bildirdi.

A kıllı telefonlar her gün kullandığımız, e-postamızı kontrol 
ettiğimiz, sosyal medyaya bağlandığımız, ödemelerimizi 
gerçekleştirdiğimiz kıymetli cihazlara dönüştü. Onları 

kaybetmek canımızı hayli sıkar ve genellikle de içinde kötüye 
kullanılabilecek pek çok hassas bilgi vardır. Siber güvenlik kuruluşu 
ESET, telefonumuz kaybolmadan önce ve kaybolduktan sonra 
hangi adımları atmamız gerektiğini paylaştı. 

Kaybolan veya çalınan cihazlara yönelik takip uygulamaları geliş-
tiren ABD merkezli Prey şirketi, müşterilerinin mobil cihazlarının 
yüzde 69'unun kaybolduğunu, yüzde 31'inin ise çeşitli şekillerde 
çalındığını bildirdi. Telefonlarımız, yanlış ellere düştüğünde kötüye 
kullanılabilecek pek çok kıymetli bilgiye sahip. Bu nedenle cihaz-
larımızın güvenliğini, onu kaybetmeden önce sağlamalıyız. Peki 
telefonumuz kaybolmadan önce ve sonra hangi adımları atmalıyız? 
ESET Türkiye Teknik Uzmanı Sıla Gürbüz, telefonsuz kalmanın 
acısını hafifletecek önerilerde bulundu: 

TELEFONUNUZU YEDEKLEYİN, VERİLERİ GÜVENLİ BİR YERDE 
SAKLAYIN 

Henüz yapacak fırsatınız olmadıysa, bir an önce yapmalısınız: 
Mesela şimdi. Bunun birçok yolu var. Özetle, kişiler, mesajlar ve 
fotoğraflar gibi tüm temel gereksinimleri içeren yerel bir yedekle-

me dosyasını bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bunu ayda bir kez 
yapmanız uzun vadede başınızı ağrıtacak sıkıntılardan kurtulmanızı 
sağlayabilir.

Alternatif olarak, verilerinizi düzenli olarak buluta yedekleyecek 
otomatik yedekleme özelliğini telefonunuzda etkinleştirebilir 
veya dosyalarınızı buluta manuel olarak yedekleyebilirsiniz. Bulut 
seçeneğinde, telefonunuz çalınırsa saklanan verilerinizi kolayca 
yeni bir telefona yükleyebilirsiniz. 

PAROLA VE BİYOMETRİK KİLİTLERLE KALE GİBİ KORUNUN 

Akıllı telefonlar, sıkı korunmalarına yönelik artık sayısız yöntem 
sunuyor. En iyi seçenek, güçlü bir parola ve parmak izi gibi bir 
biyometrik kilit kombinasyonu kullanmaktır. Biyometrik güvenlik, 
faydalı ekstra bir güvenlik katmanı sağlar. Parola konusunda da 
varsayılan seçeneği kullanmayın: Daha karmaşık bir parola seçin. 
Parola ne denli karmaşıksa, bir hırsızın parolayı kırması da o denli 
zorlaşır. 

“TELEFONUMU BUL“ ÖZELLİĞİNİ AKTİFLEŞTİRİN

Telefonunuzun markasına veya çalıştırdığınız sisteme bağlı olarak, 
üzerinde mutlaka bir "telefonumu bul" seçeneği yüklüdür. iPho-

ne'larda “iPhone'umu Bul", Samsung'larda “Mobil Chzmı Bul" ve 
genel olarak Android'lerde “Cihazımı Bul" özelliği bulunur. Elbette 
etkinleştirilmesi gerekir. Uygulama yalnızca cihazınızı bulmanıza 
yardımcı olmakla kalmaz, genellikle birden fazla güvenlik özelliği de 
barındırır. 

Telefonunuzu kaybettiyseniz zil çaldırma özelliğini kullanabilirsiniz. 
Bu özellik telefonun ses çıkarmasını sağlar, böylece yakındaysanız 
zil sesini duyabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu uzaktan silebilirsiniz. Bu 
seçeneği yalnızca son çare olarak kullanın. Telefonunuzu kaybede-
rsiniz, ancak en azından verileriniz gizli kalır. Cihazınızı bir daha asla 
görmeyeceğinizden eminseniz, operatörünüzle iletişim kurmalı ve 
telefonunuzun kaybolduğunu veya çalındığını bildirmelisiniz. Kötüye 
kullanılmaması için SIM kartınızı devre dışı bırakacaklardır. 

HAZIRLIKLI OLUN

Önceden planlama, cihazınızı kaybetmeniz durumunda sizi birçok 
sıkıntıdan kurtarabilir. Özetle; telefonunuzu güvenli hale getirin, 
tüm verileri yedekleyin ve "telefonumu bul" özelliğini ayarlayın. 
Cihazınız çalınır veya kaybolursa, en azından cihazı güvence altına 
almak ve geri dönüşünü kolaylaştırmak için mümkün olan her şeyi 
yaptığınızdan emin olabilirsiniz.
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TELEFONLARIMIZ, YANLIŞ ELLERE DÜŞTÜĞÜNDE KÖTÜYE KULLANILABİLECEK PEK ÇOK 
KIYMETLİ BİLGİYE SAHİP. BU NEDENLE CİHAZLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ, ONU KAYBETMEDEN 
ÖNCE SAĞLAMALIYIZ.
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TEKNOLOJİ

DRONLAR TEMASSIZ DENE-
TİMLERLE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ 
HIZLANDIRIYOR
SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, ŞİRKETLER TEKNOLOJİ TABANLI OPERASYONLARA YÖNELEREK İNSANSIZ HAVA 
ARAÇLARINI KULLANMAYI TERCİH EDİYORLAR.

 

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, şirketlerin operasyonel süreçlerinde de değişikliklere yol açtı. Hükümetler tarafından uygulanan tedbirler sonucu birçok sektör temsilcisi, işleri-
ni sürdürmek için yeni teknolojilere yöneliyor. Çözüm arayışı, geçtiğimiz iki ay içerisinde dronlara ve dron hizmetlerine olan talebi de önemli ölçüde artrdı. Dronlar insanların birbirleriyle olan 
temasını minimuma indirirken, birçok farklı görevi de yerine getirebiliyor.

Santa Monica merkezli DroneBase şirketi kurum ve kuruluşlara ekonomik, güvenilir ve verimli bir şekilde hava verileri sağlıyor. DroneBase bu hizmetleri sayesinde farklı sektörlerden birçok 
şirketin insansız hava araçlarıyla faaliyetlerine devam etmelerine de yardımcı oluyor. DroneBase kurucusu ve CEO'su Dan Burton, teknolojinin ekonomi için önemli bir rol oynadığını belirterek: 
"DroneBase'in sağladığı temassız inceleme sayesinde bir tesise ayak bile basmadan insansız hava araçlarıyla alan denetimi gerçekleştirebiliyoruz. dedi.

DroneBase gibi şirketler tarafından sağlanan bu temassız denetim hizmetleri özellikle mülk yönetimi, sigorta ve emlak sektörlerine fayda sağlıyor. Bu sektörlerde geleneksel yüz yüze satış ve 
müşteri hizmetleri oldukça önemli. Sosyal mesafe tedbirleri göz önüne alındığında, şirketler teknoloji tabanlı operasyonlara yönelerek insansız hava araçlarını kullanmayı tercih ediyorlar. 

EV SATIN ALMAK İSTEYENLERE DİJİTAL YOLCULUK

Emlak sektörü de pandemiden dolayı zor zamanlardan geçiyor. Küresel ekonomik ve belirsizlik birçok ülkede emlak satışlarını da etkiledi. Fiziksel etkileşime ve yüz yüze iletişime dayanan 
geleneksel gayrimenkul satış süreci bu dönemde iki taraf için de risk oluşturuyor. Emlakçılar da bu sorunu bertaraf etmek ve temassız, güvenli müşteri iletişimi sağlamak için dron teknolojisini 
kullanıyor.

Havadan görüntüleme potansiyel alıcılara heyecanlı bir deneyim sunuyor. Dronlar tarafından yakalanan yüksek çözünürlüklü görüntüler, mülke ait bütün ayrıntıları alıcıya gösteriyor. - Dronlar 
bu deneyimi 360 panorama, 3D model veya 4K video gibi birçok farklı versiyonda sunulabiliyor.

Burton konuyla ilgili:"Birçok emlakçı ve mülk yöneticisi, satış listesi oluşturmak veya binaların altyapısını  incelemek için dron teknolojisini zaten kullandı. Artık bu teknoloji, 'sanallaştırma' için 
çok faydalı çünkü dronlar emlak sektörü çalışanlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerekli bütün görüntüler, videolar ve verileri toplamasına olanak sağlayabiliyor. " diyor.

VERİMLİ MÜLK ANALİZİ

ABD'deki birçok eyalet virüs karşıtı katı izolasyon politikaları uyguladı. Bu politikalar da emlak satış süreçlerinde bazı zorluklara yol açtı. DroneBase'e göre, dronlar sahada geçirilen süreyi 
geleneksel analiz yöntemlerine kıyasla % 40 oranda azaltıyor ve zaman tasarrufu sağlıyor. New York merkezli perakende yatırım şirketi Brixmor Property Group da operasyonel süreçlerini 
yönetmek için son iki yıldır dron teknolojisini kullanıyor. Şirket, dijital ,iki boyutlu ortomozaik haritaları kullanıyor. 

DOĞRU HASAR TESPİTİ

Olası bir sel veya yangında, emlak sigortası şirketlerinin izlemesi gereken bazı prosedürler bulunuyor.  

Dronlar mülklerin genel durumlarının tespiti için kolayca kullanılabilen, depolanabilen ve ihtiyaç olduğunda paylaşılabilen görüntüler sağlıyor. Görüntüler; sigortacıların çatı şartlarını tespit 
etmelerine de yardımcı oluyor. Koronavirüs sürecinde bu gibi görevler geleneksel yöntemlerle yapıldığında müfettişler için tehlike arz ediyor. 

20'den fazla eyalette faaliyet gösteren, Ohio merkezli Central Insurance Companies (Merkezi Sigorta Şirketleri) şirketlere çoklu sigorta hizmetleri sunuyor. Müşterilerine daha iyi hizmet ver-
mek ve topladığı verileri sürekli iyileştirmek için çalışan Central Insurance Companies de DroneBase'i tercih etti.

MÜLK DENETİMLERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEK

Ticari dron uygulamaları erişilebilir hale geldikçe, şirketler dronları operasyonel süreçlerine entegre etmenin çeşitli yollarını keşfediyor. İşletmeler; Covid-19 salgınının yarattığı  zorlukların üste-
sinden gelmek ve müşterilere kaliteli hizmet sunmaya devam etmek için dronları kullanarak farklı çözümler üretiyor. İnşaat sektöründe de oldukça yaygın olarak  kullanılan dronlar; müşterilerin 
kaliteli hizmet talebini karşılamak amacıyla sektörlere verimlilik, maliyet, kolaylık açısından katma değer kazandırmaya devam edecek.

DRONLAR 
TEMASSIZ DENETİMLERLE DİJİTAL 

DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYOR
jisini zaten kullandı. Artık bu teknoloji, 'sanallaştırma' için çok faydalı 
çünkü dronlar emlak sektörü çalışanlarının sosyal mesafe kuralları 
çerçevesinde gerekli bütün görüntüler, videolar ve verileri topla-
masına olanak sağlayabiliyor. " diyor.

VERİMLİ MÜLK ANALİZİ

ABD'deki birçok eyalet virüs karşıtı katı izolasyon politikaları uygu-
ladı. Bu politikalar da emlak satış süreçlerinde bazı zorluklara yol 
açtı. DroneBase'e göre, dronlar sahada geçirilen süreyi gelenek-
sel analiz yöntemlerine kıyasla % 40 oranda azaltıyor ve zaman 
tasarrufu sağlıyor. New York merkezli perakende yatırım şirketi 
Brixmor Property Group da operasyonel süreçlerini yönetmek için 
son iki yıldır dron teknolojisini kullanıyor. Şirket, dijital ,iki boyutlu 
ortomozaik haritaları kullanıyor. 

DOĞRU HASAR TESPİTİ

Olası bir sel veya yangında, emlak sigortası şirketlerinin izlemesi 
gereken bazı prosedürler bulunuyor.  

Dronlar mülklerin genel durumlarının tespiti için kolayca kullanıla-
bilen, depolanabilen ve ihtiyaç olduğunda paylaşılabilen görüntüler 
sağlıyor. Görüntüler; sigortacıların çatı şartlarını tespit etmelerine 
de yardımcı oluyor. Koronavirüs sürecinde bu gibi görevler gele-
neksel yöntemlerle yapıldığında müfettişler için tehlike arz ediyor. 

20'den fazla eyalette faaliyet gösteren, Ohio merkezli Central 
Insurance Companies (Merkezi Sigorta Şirketleri) şirketlere çoklu 
sigorta hizmetleri sunuyor. Müşterilerine daha iyi hizmet vermek 
ve topladığı verileri sürekli iyileştirmek için çalışan Central Insurance 
Companies de DroneBase'i tercih etti.

MÜLK DENETİMLERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEK

Ticari dron uygulamaları erişilebilir hale geldikçe, şirketler dronları 
operasyonel süreçlerine entegre etmenin çeşitli yollarını keşfediyor. 
İşletmeler; Covid-19 salgınının yarattığı  zorlukların üstesinden 
gelmek ve müşterilere kaliteli hizmet sunmaya devam etmek için 
dronları kullanarak farklı çözümler üretiyor. İnşaat sektöründe de 
oldukça yaygın olarak  kullanılan dronlar; müşterilerin kaliteli hizmet 
talebini karşılamak amacıyla sektörlere verimlilik, maliyet, kolaylık 
açısından katma değer kazandırmaya devam edecek.

D ünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, şirketlerin 
operasyonel süreçlerinde de değişikliklere yol açtı. 
Hükümetler tarafından uygulanan tedbirler sonucu birçok 

sektör temsilcisi, işlerini sürdürmek için yeni teknolojilere yöne-
liyor. Çözüm arayışı, geçtiğimiz iki ay içerisinde dronlara ve dron 
hizmetlerine olan talebi de önemli ölçüde artrdı. Dronlar insanların 
birbirleriyle olan temasını minimuma indirirken, birçok farklı görevi 
de yerine getirebiliyor.

Santa Monica merkezli DroneBase şirketi kurum ve kuruluşlara 
ekonomik, güvenilir ve verimli bir şekilde hava verileri sağlıyor. 
DroneBase bu hizmetleri sayesinde farklı sektörlerden birçok 
şirketin insansız hava araçlarıyla faaliyetlerine devam etmelerine 
de yardımcı oluyor. DroneBase kurucusu ve CEO'su Dan Burton, 
teknolojinin ekonomi için önemli bir rol oynadığını belirterek: "Dro-
neBase'in sağladığı temassız inceleme sayesinde bir tesise ayak 
bile basmadan insansız hava araçlarıyla alan denetimi gerçekleşti-
rebiliyoruz. dedi.

DroneBase gibi şirketler tarafından sağlanan bu temassız denetim 
hizmetleri özellikle mülk yönetimi, sigorta ve emlak sektörlerine 
fayda sağlıyor. Bu sektörlerde geleneksel yüz yüze satış ve müş-
teri hizmetleri oldukça önemli. Sosyal mesafe tedbirleri göz önüne 
alındığında, şirketler teknoloji tabanlı operasyonlara yönelerek 
insansız hava araçlarını kullanmayı tercih ediyorlar. 

EV SATIN ALMAK İSTEYENLERE DİJİTAL YOLCULUK

Emlak sektörü de pandemiden dolayı zor zamanlardan geçiyor. 
Küresel ekonomik ve belirsizlik birçok ülkede emlak satışlarını da 
etkiledi. Fiziksel etkileşime ve yüz yüze iletişime dayanan gele-
neksel gayrimenkul satış süreci bu dönemde iki taraf için de risk 
oluşturuyor. Emlakçılar da bu sorunu bertaraf etmek ve temassız, 
güvenli müşteri iletişimi sağlamak için dron teknolojisini kullanıyor.

Havadan görüntüleme potansiyel alıcılara heyecanlı bir deney-
im sunuyor. Dronlar tarafından yakalanan yüksek çözünürlüklü 
görüntüler, mülke ait bütün ayrıntıları alıcıya gösteriyor. - Dronlar 
bu deneyimi 360 panorama, 3D model veya 4K video gibi birçok 
farklı versiyonda sunulabiliyor.

Burton konuyla ilgili:"Birçok emlakçı ve mülk yöneticisi, satış listesi 
oluşturmak veya binaların altyapısını  incelemek için dron teknolo-

SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİ 
GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, 
ŞİRKETLER TEKNOLOJİ 
TABANLI OPERASYONLARA 
YÖNELEREK İNSANSIZ HAVA 
ARAÇLARINI KULLANMAYI 
TERCİH EDİYORLAR.
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K oronavirüs pandemisi nedeniyle birçok sektör durma 
noktasına gelirken salgının yayıldığı ülkelerdeki işsiz-
lik oranları da arttı. Pandemi sürecinde işsiz kalanları 

hedefleyen siber dolandırıcılar ise internet üzerinden iş ara-
yanları sahte internet siteleri ve e-posta adresleri ile kandır-
maya başladılar. Özellikle evden çalışma imkanı sağlayan iş 
ilanlarının dolandırıcılar tarafından daha fazla kullanıldığı belir-
ten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, iş 
arayanları uyararak dikkat etmeleri gereken 7 noktayı sıraladı.

Covid-19 salgını nedeniyle birçok sektör durma noktasına 
gelirken işlerini kaybedenlerin sayısı da arttı. Bu eşi benzeri 
görülmemiş durum, siber suçlular için ise bir fırsata dönüştü 
ve dolandırıcılar, iş arayanları hedefledikleri yeni siber dolan-
dırıcılık yöntemleri geliştirdiler. Siber dolandırıcılar, potansiyel 
kurbanlarının güvenini kazanmak için şirketleri ya da kamu 
kuruluşlarını taklit ederek sahte web siteleri ve e-posta 
hesapları oluşturmaya başladılar. Dolandırıcılar tarafından 
birçok sahte iş bulma sitesinin hazırlandığını belirten Bitdefen-
der Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, iş arayanları 
özellikle evden çalışma imkanı sağlayan sahte iş ilanları ile kan-
dırmaya çalıştıkları uyarısında bulundu.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender 
Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, pan-
demi sürecinde işsiz kalanları uyararak internet üzerinden iş 
arayanların dikkat etmeleri gereken 7 noktayı sıraladı.

BAŞVURMADIĞINIZ BİR İŞ İÇİN ARANIYORSANIZ                    
DİKKATLİ OLUN

Siber dolandırıcılar özgeçmişinizi çevrimiçi bir ortamdan bul-
duğunu söyleyerek sizinle iletişime geçebilir. Ardından size 
hemen iş teklif etmek veya sizinle bir görüşme gerçekleştir-
mek isteyebilirler. Bu gibi durumlarda temkinli olmakta yarar 
var.

YÜKSEK MAAŞ TEKLİFLERİNE ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN

Siber dolandırıcılar, mağdurları gerçek olamayacak kadar iyi 
bir maaş teklifi ile ikna etmeye çalışıyor. Başvurularda, iş ilanı 
detaylarında deneyim gerekmez ibaresi ve esnek çalışma 
saatleri söz konusuysa, başvurduğunuz pozisyon ile ilgili bu 
maddelerin mantıklı maddeler olup olmadığına dikkat edin.

HEMEN İŞE ALINIYORSANIZ BU NORMAL DEĞİLDİR

Sadece hızlı bir telefon görüşmesi veya video görüşmesinden 
sonra bir insan kaynakları uzmanı vakit kaybetmeden sizinle 
temasa geçiyorsa dikkatli olmakta yarar var. Çünkü gerçek 
hayatta, süreç bu şekilde işlemez.

İŞ TANIMLARI BELİRSİZSE BAŞVURMADAN ÖNCE 
DÜŞÜNMELİSİNİZ

Genel bir kural olarak başvurduğunuz işlerle ilgili ayrıntıları her 
zaman isteyin. Dolandırıcılar genellikle sahte iş ilanlarıyla ilgili 
detaylı ek bilgiler vermekten kaçınırlar.

DİLBİLGİSİ HATALARINA VE PROFESYONEL OLMAYAN 
E-POSTALARA DİKKAT EDİN

Şeytan ayrıntıda gizlidir. Bir ilana başvurmadan önce 
e-postaya ve yazılı içeriğe dikkat edin. Bazı iş ilanları ilk başta 
iyi yazılmış gibi görünse de dolandırıcılık amaçlı e-postalarda 
genellikle yazım, noktalama işaretleri ve dilbilgisi hataları 
bulunur.

E-POSTA ADRESİNİ KONTROL EDİN

İşe alım yapan kişinin veya şirketin e-posta adresini inceleyin. 
E-posta adresi uzantısının doğru olup olmadığını, sahte olup 
olmadığını mutlaka kontrol edin.

HASSAS KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ İSTENİYORSA TEMKİNLİ 
YAKLAŞIN

Kişisel banka hesabınız ya da e-devlet üzerinden yapmanız 
gereken işlemler veya vermeniz gereken bilgiler olduğu söy-
lenirse unutmayın ki bu normal sürecin dışında bir durumdur. 
Bazı durumlarda ise, yeni bir banka hesabı açmanız veya bir 
kredi raporu formu doldurmanız istenebilir. Siber dolandırıcılar, 
bu yöntemle önemli kişisel bilgilerinizi çalmayı amaçlıyor.

Koronavirüs pandemisi temelli dolandırıcılıklar bu zamana 
kadar 40 milyon dolardan fazla maddi zarara neden oldu. İler-
leyen günlerde, bu sayının daha da yükseleceği düşünülüyor. 
Genel bir kural olarak ziyaret ettiğiniz web sitelerine dikkat 
edin ve çevrimiçi ortamda iletişimde bulunduklarınıza, kişisel 
bilgilerinizi vermekten kaçının. İşe alım yapan şirket ile ilgili 
araştırma yapın ve eğer şüpheli bir durum tespit ederseniz 
yerel yetkilileri durumdan haberdar edin.

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE 
BİRÇOK SEKTÖR DURMA NOKTASINA 
GELİRKEN İŞLERİNIİ KAYBEDENLERİN 
SAYISI DA ARTTI. BU DURUM, SIBER 
SUÇLULAR İÇİN İSE BİR FIRSATA 
DÖNÜŞTÜ. DOLANDIRICILAR, İŞ 
ARAYANLARI HEDEFLEDİKLERİ YENİ 
SİBER DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ 
GELİŞTİRDİ.
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İŞ ARAYANLAR SİBER 
DOLANDIRICILARIN 
HEDEFİNDE!
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ARAÇ MASRAFLARINI 
AZALTACAK  6 ÖNERİ
ALINACAK BAZI KÜÇÜK ÖNLEMLER HEM ARAÇ 
MASRAFLARININ AZALMASINA VE HEM DE 
BÜTÇEDEN TASARRUF EDİLMESİNE OLANAK 
SAĞLIYOR.

G ünümüzde araç sahibi olmak önemli ihtiyaçlar ara-
sında yer alıyor. Bu önemli ihtiyaç, aylık ve yıllık 
olmak üzere sabit giderleri ve aniden ortaya çıkan 

masrafları da beraberinde getiriyor. Ancak alınacak bazı küçük 
önlemler hem masrafların azalmasına ve hem de bütçeden 
tasarruf edilmesine olanak sağlıyor. 150 yıllık geçmişi olan 
ve Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali 
Sigorta, araç masraflarınızı azaltacak önerileri paylaştı.

Uzmanların fazla masraftan şikayeti olan araç sahiplerine öne-
rileri şu şekilde:

ARAÇ BAKIMINI ZAMANINDA YAPMAK

Hem aracın performansı, kullanım ömrü hem de sürüş güven-
liği ve yasal açıdan düzenli bakım yaptırmak bir zorunluluktur. 
Araç ile ilgili tüm bakım ve onarım işlemlerini yetkili servisler 
aracılığıyla geciktirmeden zamanında yapmak, ansızın oluşabi-
lecek birçok masrafın önüne geçilmesi mümkün kılmaktadır.

HIZ DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT ETMEK

Ani hız değişimleri ve aşırı hız yapmak aracın daha fazla yakıt 
tüketmesine neden olur. Ani hız değişimlerine dikkat ederek 
araç masrafları azaltmak mümkündür ve bu durum yüzde 30’a 
varan bir yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

LASTİK BASINÇ SEVİYESİ ÖLÇMEK

Lastiklerin basınç seviyeleri, yakıt tüketiminde önemli bir 
noktadır. Araç için en ideal lastik basınç değeri, aracın en iyi 
yol tutuş şeklini almasını sağlayacak ve yakıt tüketimini düşü-
recektir. Lastik basınç değeri ne çok düşük ne de çok yüksek 
olmalıdır.

KLİMAYI DOĞRU KULLANMAK

Araç sıcaklığını ideal seviyeye getiren klimalar, hem sürücü 
hem de yolcular için oldukça önemlidir. Yaz aylarında aracı kul-
lanmadan önce ya da araca biner binmez camlar açılmalı, aracın 
içindeki sıcak havanın dışarı atılması sağlanmalıdır. Ayrıca araç 
yüksek devirde sürüş halindeyken klima devreye sokulmamalı, 
düşük hızdayken klima çalıştırılmalıdır.

GEREKSİZ YÜKLERDEN KURTULMAK

Bagajda yangın söndürme tüpü ve onarım ekipmanları gibi 
önemli materyallere dışında aracın yükünü dolayısıyla da yakıt 
masraflarını artıracak tüm ihtiyaç olmayan yükler kontrol 

edilmelidir. İhtiyaç dahilinde olmayan gereksiz yüklerden kur-
tulmanın yüzde 25’e varan oranda yakıt tasarrufu sağladığı 
unutulmamalıdır.

MODÜLER KASKO YAPTIRMAK

Generali Sigorta’nın “Benim Kaskom” kasko sigortasında oldu-
ğu üzere, esnek yapısı ile araç sahibinin kendi kasko teminat 
paketlerini oluşturmasına olanak tanıyan modüler kasko 
sigortası, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim 
ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Modüler kasko 
sigortasının sağladığı bu avantajlar araç sahiplerine maddi 
anlamda önemli oranda kazanç ve tasarruf imkanı sunuyor.
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TELEVİZYONLARI TEMİZLERKEN 
GÖRÜNTÜ KALİTESİ VE HİJYENİNİ 
SAĞLAMAK İÇİN BAZI ADIMLARIN TAKİP 
EDİLMESİ ÖNEM TAŞIYOR.

TELEVİZYONUNUZU
İYİ TEMİZLEYİN!

K oronavirüs döneminde evlerin hijyenini sağlamak her-
kes için öncelikli konuların başında geliyor. Bu dönemde 
evdeki eşyaları temizlerken özellikle elektronik cihazlar 

konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Televi-
zyonları temizlerken görüntü kalitesi ve hijyenini sağlamak için bazı 
adımların takip edilmesi önem taşıyor.

Türkiye’de evlerin temizliği her zaman ön planda gelen konulardan 
biri olmuştur. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile 
birlikte evlerin hijyeni daha da önemli bir konu haline geldi. Evlerdeki 
eşyalar dikkatle temizlenirken, bazı eşyaları temizlemenin de püf 
noktaları bulunuyor. Bu ürünlerin başında ise televizyonlar geliyor. 
Televizyon temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken ipuçları Sam-
sung tarafından kullanıcılar için derlendi. 

TEMİZ BİR TV İÇİN NELER YAPILMALI?

Görüntü kalitesi ve TV’lerin hijyenini artırmak için aşağıdaki adımları 
takip edebilirsiniz:

Televizyonunuzu temizlerken kesinlikle, balmumu ya da kimyasal 
maddeler kullanmamalısınız. Televizyonun gövdesini ya da ekranın 
yüzeyini temizlerken hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. 
Temizleyiciyi direkt olarak ürünün yüzeyine sıkmayın. Aksi halde 
televizyonun yapısında solma ve bozulma, ekranın yüzeyinde de 
soyulma meydana gelebilir. Ürünü, yumuşak bir bez kullanarak 
ve sadece bir monitör temizleyicisi ile temizleyin. Eğer TV temi-
zleyicisinden başka bir temizleyici kullanmanız gerekirse su ile 1:10 
oranında seyreltin. Ürünü temizlerken mutlaka fişini çekin. Aksi 
halde elektrik şoku veya yangın meydana gelebilir. Ürünü temizler-
ken, elektrik kablosunu çekin ve kuru bir bezle yavaşça temizleyin. 
Ürünün gövdesi kolayca çizilebildiğinden, sadece belirtilen türde 
bezler kullanın. TV temizliği için talimatlarda belirtilmediği sürece 
su kullanmamaya özen gösterin. Eğer talimatlarda belirtiliyorsa 
ürünü temizlerken suyu doğrudan ürünün ana gövdesinin üzerine 
spreyle sıkmayın. Ürünün içine su girmediğinden ve ürünün ıslak 
kalmadığından emin olun.
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5G İLE 500 MİLYAR 
DOLARI AŞACAK  

5 SEKTÖR

geçiş sürecinde aşama kaydetmiş ülkelerde fabrikaların toparlanma 
süreci için fırsatlar sağlayabilir.  

TELE-SAĞLIK

5G ve edge bilişim 2023’e kadar sağlık sektöründe pazarı yüzde 
66 büyüterek 27 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarma fırsatı 
sağlayacak. Geleceğin akıllı aygıtları şeker ölçüm sistemi, kan 
basıncı ölçme, nabız ölçümü gibi kolaylıklar içerecek. Hastanede ya 
da hastane dışında, hastalarla ilgili verileri toplayan ve analiz eden 
sensörler sayesine önleyici sağlık hizmetleri gelişecek. Hastalıklar 
azalacak. 

AKILLI ULAŞIM

12 milyar dolarlık akıllı taşıma sektörü 2023’e kadar 24 milyar 
dolara büyüyebilecek. Yüzde 100’lük artışta akıllı şehirlerin potan-
siyeli etkili olacak. Sensörler hem yolculara hem de operatörlere 
bilgiler vererek ulaşımda performansı artıracak. En sıkışık noktaları 
belirten gerçek zamanlı güncellemeler, yol çalışmalarını ve kazaları 
gösteren anlık bildirimler navigasyon sistemi ile yolculara iletilecek, 
trafik yönetimi daha kolay hale gelecek. Geleceğin ulaşımında, daha 
hızlı ve güvenli seyahatler sayesinde yolcuların yaşam kalitesi yük-
selecek.

ÇEVRESEL İZLEME

Davos 2020’ye damga vuran çevre, geleceğin de konusu. Çevresel 
gözlem artık bir sektör. Şu anda 2,8 milyar dolarlık pazara sahip 
sektörün 5 milyar dolarlık potansiyeli var. Çevre ve sağlık alanında 
çalışan şirketlerin, çevresel tehditleri anlamaları için farklı kanallar-
dan gelen verileri yorumlaması, doğru kararlar alabilmek için kar-
maşık verileri analiz etmesi gerekiyor.

OYUN SEKTÖRÜ

5G ile sektörün hacminin 2023’e kadar 180 milyar dolardan 236 
milyar dolara ulaşması bekleniyor. Artırılmış gerçeklik, sanal 
gerçeklik gibi sistemler sayesinde gelişen oyun sektörü, güçlü 
bağlantılara ihtiyaç duyuyor. 5G’nin hızlı ve güvenli bağlantısı saye-
sinde oyunseverler bu deneyimi başka bir noktaya taşıyacak. 5G ile 
oyun sektöründe bulut tabanlı sistemlere geçiş hızlanacak.

P MG, geleceğin sektörlerini araştırdı. Covid-19 salgının-
dan sonra teknolojik heyecan değil tartışmasız gereklilik 
olarak görülen 5G’li günlere az kaldığını vurgulayan 

KPMG’nin araştırması, 5G ile günlük hayatın ve önceliklerin nasıl 
değişeceğini gösteriyor. KPMG’nin analizine göre 2023 yılına kadar 
bağlanabilirlik, yazılım, donanım ve hizmet merkezli beş sektörün 
piyasa değeri 500 milyar doları aşacak.

Araştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Tele-
komünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, 5G ile birlikte bilgi tekno-
lojisi mimarisi olan edge bilişimin hayatımızı daha etkili yöneteceğini 
söyledi. Ercin, “Bu düzende 5G, şirketlerin hayatta kalması için 
vazgeçilmez bir unsur olacak. Kablolu ve kablosuz bağlanabilirlik ve 
erişimin damga vurduğu geçen 10 yılın ardından hayatımızın mer-
kezinde 5G yer alacak. Otonom araçlar, ulaşım, sağlık sektörü, üre-
tim ve pek çok sektör anlık veri transferi üzerine kurulu. Her gün 
sistemler ve kullanıcılar arasında çok büyük miktarda veri alış verişi 
yaşanıyor. Edge bilişimin 5G ile entegre olmasıyla hayat değişe-
cek, veri transferi kullanıcıya daha çok yaklaşacak. Büyük hacimli 
veriler, çok daha az gecikmeyle iletilebilecek. Yoğun trafik yaşanan 
ağlardaki hız ve güvenlik artacak. 5G ve edge bilişim entegrasyonu, 
bant genişliğini ve gecikmeyi ciddi ölçüde iyileştirerek, dünyanın her 
yerinde eş zamanlı iletişime imkan sunacak.” dedi. 

KPMG’ye göre şu anda 361 milyar dolarlık hacme sahip olan 
endüstriyel üretim, tele-sağlık, akıllı ulaşım, çevresel izleme ve oyun 
sektörlerinin toplam gelirinin üç yıl içinde 517 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor. 5G’nin fırsat yaratacağı geleceğin sektörleri şu şekilde:

ENDÜSTRİYEL ÜRETİM

2023’e kadar, 5G ve edge bilişimin üretim sektöründe 136 milyar 
dolardan 206 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bu pazar 
payının yüzde 51 artması demek. Yapay zekanın ve 5G’nin süreçle-
re dahil edilmesiyle sektör, yüksek kalitedeki ürünü daha hızlı ve 
daha ucuza üretebilecek. Daha az üretim hatası sayesinde tasarruf 
edilecek. Daha sürdürülebilir, düşük emisyonlu üretim sağlanacak. 
Covid-19 nedeniyle pek çok fabrika üretimini durdurmak zorunda 
kaldıysa da 5G, Çin, Güney Kore, İngiltere, Almanya ve ABD gibi 

ANLIK VERİ TRANSFERİ ÜZERİNE 
KURULU HAYAT 5G İLE DAHA DA 

HIZLANACAK. 5G İLE BİRLİKTE 
BÜYÜYECEK ‘EDGE BİLİŞİM’ (EDGE 
COMPUTİNG) YEPYENİ FIRSATLAR 

YARATACAK. ENDÜSTRİYEL 
ÜRETİM, TELE-SAĞLIK, AKILLI 

ULAŞIM, ÇEVRESEL İZLEME VE 
OYUN SEKTÖRLERİNİN PİYASA          
DEĞERLERİ ÜÇ YIL İÇİNDE 500 

MİLYAR DOLARI AŞACAK.

KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon
Sektör Lideri Serkan Ercin
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V odafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone’un, 
Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl üçün-
cüsünü düzenlediği “Vodafone FreeZone Online Müzik 

Yarışması” sonuçlandı. Vodafone FreeZone YouTube ve TV8,5 
kanalı üzerinden canlı yayınlanan büyük final 4.4 milyonu aşkın 
izlenmeye ulaştı. Büyük finalde yarışmanın koçu Mustafa Sandal ile 
konuk sanatçılar Melis Fis ve Eypio geceye renk katan performan-
slar sergiledi. FreeZone Müzik Yarışmasının bu yılki kazananı halk 
oylamasıyla Antalya’dan Gülşah Kömür oldu. Tüm Türkiye’den 11 bini 
aşkın başvuru arasından birinciliğe ulaşan Gülşah Kömür, Vodafone 
FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube 
kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansını yakaladı. 

Sunuculuğunu Jess’in yaptığı, influencer Chaby Han’ın ise YouTube 
koçu olarak yer aldığı geceye, Mustafa Sandal, Jess, Chaby Han ve 
konuk sanatçılar Melis Fis ve Eypio Acun Medya stüdyosundan, 
finalistler ise görüntülü bağlantıyla evlerinden katıldı. Hem Mustafa 
Sandal hem de konuk sanatçılar performanslarıyla büyük beğeni 
topladı. 

Vodafone FreeZone olarak gençlerin ortak tutkusu müziği sahi-
plendiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım-
cısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “İster üretsin, ister dinlesin, tüm 
gençlerin hayatında müzik bir şekilde var ve olmaya da devam 
edecek. Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması ile gençlere bir 
kez daha ‘Türkiye’nin yeni genç sesi’ olma konusunda fırsat eşitliği 
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışmamıza bu yıl hedeflediği-
mizin de üzerine çıkarak 11 bini aşkın başvuru aldık. Müzik alanında 
genç yetenekleri desteklemek denince akla gelen ilk marka olmayı 
hedefliyoruz. Bu hedefle çalışmaya devam edeceğiz.”

Mustafa Sandal ise “Dinlediğim gençlerin tamamından çok etki-
lendim. Hepsi potansiyel vaat eden seslerdi. Bu yarışmanın benim 
için en anlamlı yanı, müzik dünyasının geleceğine dair umut vermesi 
oldu. Gerçekten bir gelişme var ve bu, mutluluk verici. Gençlere 
başarılar diliyorum.” diye konuştu. 

Yarışmanın birincisi Gülşah Kömür de duygularını şu sözlerle dile 
getirdi: “Çok özel bir deneyim yaşadık. Çok kıymetli isimlerden çok 
önemli bilgiler öğrendik. Bu, büyük bir şanstı bizler için. Yarışmayı 
kazandığım için çok mutluyum. Vodafone FreeZone’a ve beni des-
tekleyen herkese çok teşekkür ederim.” 

UMUR VE BARAN’DAN BAŞARILI ÇIKIŞ

“Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması”na 2018’de yaklaşık 
3 bin 500 başvuru oldu. 2018 yılı birincisi Umur Doma “Fantastik” 
adıyla bir single çıkardı. “Fantastik” YouTube’da yaklaşık 2 milyon 
izlenme aldı, Spotify’da yaklaşık 1,5 milyon dinlendi. Yarışmaya 
2019’da 6 bin 800’ü aşkın başvuru alındı. 2019 yılı birincisi Baran 
Sertkaya’nın ilk single’ı “Hiç Kalma”, tüm dijital platformlarda yayın-
landı. “Hiç Kalma”, YouTube’da 650 bin izlenmeye, Spotify’da ise 20 
bin dinlenmeye ulaştı.

“VODAFONE FREEZONE 
ONLINE MÜZİK YARIŞMASI” 

SONUÇLANDI

TÜRKİYE’NİN YENİ GENÇ 
SESİNİ BELİRLEMEK 

ÜZERE BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ 
DÜZENLENEN “VODAFONE 
FREEZONE ONLINE MÜZİK 
YARIŞMASI” SONUÇLANDI. 
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PANDEMİ DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMÜ 
HIZLANDIRDI

Ş irketleri dijitalleştirerek yeni normale hazırlayan Turkcell, 
“Yeni Normalde Dijital Dönüşüm” konulu webinar’ın (onli-
ne seminer) ev sahipliğini üstlenerek perakende, eğitim, 

bankacılık ve sanayi sektörlerinden şirketlerle bir araya geldi. Gaze-
teci Murat Yıldız’ın moderatör olduğu etkinlik büyük ilgi gördü. 

Webinar’a Turkcell Kurumsal Büyük Müşteriler Satış Direktörü 
Serdar Tarhan’ın yanı sıra şirketlerini Turkcell teknolojisiyle donatan 
Civil Mağazacılık IT Müdürü Abdülaziz Akyol, Faydasıçok Holding 
Bilgi Teknolojiler Müdürü Fahri Şengül, Bilfen Şirketler Topluluğu 
Sistem ve Ağ Müdürü Muhammed Şahin ile Vakıf Leasing Bilgi 
İşlem Müdürü Mustafa Sarıtaş katıldı. Tüm katılımcılar pandeminin 
dönüşüm ihtiyacını gözler önüne serdiğini ve yeni normalde hızla 
dijitale yatırım yaptıklarını söyledi. 

“SEKTÖRLER TURKCELL LİDERLİĞİNDE DÖNÜŞECEK”

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Turkcell Kurumsal Büyük Müş-
teriler Direktörü Serdar Tarhan şunları söyledi: “Turkcell olarak 
sektörlerin dijitalleşmesine liderlik ediyoruz. Bugün geldiğimiz nok-
tada şirketlerin acil olarak dijital dönüşümlerini tamamlamalarının 
gerekliliği ortaya çıktı. Yeni normal diye adlandırılan bu dönemde 
kısa sürede çok doğru projeler yapmak gerekiyor. Biz de bu süreleri 
tüm sektörlerden müşterilerimiz için kısaltmak için çalışıyoruz. Tüm 
sektörlerin dönüşümlerini Dijital İş Servisleri şirketimiz ile uçtan uca 
gerçekleştiriyoruz.”

TURKCELL’Lİ ŞİRKETLER YENİ NORMALDE HIZLA DİJİTALLEŞİYOR

Konuşmacılar arasında yer alan Bilfen Şirketler Topluluğu Sistem 
ve Ağ Müdürü Muhammed Şahin, pandemi sürecinin başlamasıyla 
birlikte 27 bin 500 öğrenciye online eğitim verdiklerini belirterek, 
“4 bin 200 öğretmene de uzaktan online sisteme erişim, güvenlik 
ve yetki haklarının tanımlanması gibi konular karşımıza çıktı. Online 
eğitimlerin yanı sıra tüm süreçlerimizi de dijital olarak gerçekleştir-
meyi hedefliyoruz.” dedi. 

Civil Mağazacılık IT Müdürü Abdülaziz Akyol ise konuşmasında 
“Covid-19 sürecinde bilgi teknolojilerine özellikle güvenlik nok-
tasında ciddi görevler düşüyor. Uzun vadede yapalım dediğimiz 
projelerimizi ön plana alarak dijital dönüşüm için planladığımız 
projelere öncelik verdiğimiz bir dönem yaşadık” diye konuştu.  Hızlı 
inovasyon ve stratejik projelerle pazarda ezber bozma hedeflerini 
vurgulayan Faydasıçok Holding Bilgi Teknolojiler Müdürü Fahri Şen-
gül, “Holding olarak stratejik hedefimiz, tüm faaliyetlerimizi dijitalize 
ederek ezber bozmak ve veriyi tekrar kullanılabilir halde güvenle 
saklamak.” diyerek güçlü bulut altyapısının önemine dikkat çekti. 
Webinar katılımcılarından Vakıf Leasing Bilgi İşlem Müdürü Mustafa 
Sarıtaş hızla uzaktan çalışmayı nasıl aktive edebileceklerine oda-
klandıklarını söyledi. Hızlı bir şekilde Turkcell ile çalışarak iki hafta 
içinde uzaktan çalışmayı hazır hale getirdiklerini belirten Sarıtaş, 
dönüşümün ne denli hızlı gerçekleştiğini anlattı. 

TURKCELL EV SAHİPLİĞİNDE 
DÜZENLENEN “YENİ NORMALDE DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM” KONULU ONLINE SEMİNERE 
PERAKENDE, EĞİTİM, BANKACILIK VE 
SANAYİ SEKTÖRLERİNDEN ÖNDE GELEN 
ŞİRKETLER KATILDI. 
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GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ
PİLOT INFODAY’DA 
BULUŞTU
TÜRK TELEKOM, GİRİŞİM HIZLANDIRMA 
PROGRAMI PİLOT KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ 
‘YENİ NESİL GİRİŞİM SOHBETLERİ’ 
PANELİNDE, SEKTÖR PROFESYONELLERİNİ 
BİR ARAYA GETİRDİ. DÜZENLENEN PANELDE, 
GETİR, EARLYBİRD VE İYZİCO GİBİ BAŞARILI 
GİRİŞİMLERİN YÖNETİCİLERİ İLHAM VEREN 
BAŞARI ÖYKÜLERİNİ PAYLAŞTI.

T ürk Telekom, pandemi döneminin girişimciliğe olan etkile-
rini değerlendirmek üzere girişimcilik ekosistemini PİLOT 
Infoday’da buluşturdu. ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ 

temasıyla gerçekleşen etkinlikte, pandemi sonrası girişimler için 
yeni fırsatlar ve yatırımcıların radarındaki yeni girişim ve teknolojiler 
masaya yatırıldı. Panelde konuşmacılar, Türkiye’de sıradaki Uni-
corn’nun hangi sektörden geleceğine yönelik değerlendirmelerde 
bulunurken, pandemi döneminde girişimciler için hayatta kalma 
rehberini ortaya koydular.

Panelde konuşan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel 
Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Pandemi sonrası ‘Yeni nor-
mal’ ile küresel anlamda oyunun kuralları bir kez daha değişiyor. Bu 
durum, pek çok yenilikçi beyin ve girişim için de yepyeni fırsatlar 
demek. Bu fırsatları önceden gören, farkeden ve gerekli çözümleri 
doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak” 
dedi. Artık dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan atik ve 
çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğinin altını çizen Karakullukçu; 
“Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Yeni normallerin 
getirdiği riskleri ve fırsatları tespit etmek çok önemli.” dedi.

Girişim hızlandırma programı PİLOT ile, yerli ve millî teknoloji 
girişimlerini desteklediklerini belirten Karakullukçu, “2013 yılından 
bu yana PİLOT’tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL’nin 

üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 
tanesi yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı 
yakaladılar. PİLOT mezunu bu girişimler, 2019’da 350 kişiye istih-
dam sağladı ve 41 milyon TL ciro elde etti.” şeklinde konuştu.

 Karakullukçu ayrıca, büyüme aşamasındaki girişimleri destek-
lemek amacıyla kurmuş oldukları sektörün ilk kurumsal girişim 
sermayesi şirketi TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji 
sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını belirtti. Bu 
kapsamda Türkiye’nin ilk online sağlık hizmeti platformu Doctor-
Turkey’e ve dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi 
Virasoft’a destek olarak son dönemde önemi çok daha iyi anlaşılan 
sağlık sektörünün dijitalleşmesi adına hizmetlerini sürdürdüklerini 
ifade etti. Karakulukçu “Diğer yatırımımız ise, eğitim alanında, PİLOT 
programımızın eski mezunlarından, oyunlaştırılmış eğitim platformu 
MentalUP oldu. Evde kalma döneminde abone sayısını 5,5 milyona 
çıkararak kendine pazarda önemli bir yer edinmeyi başardı.” ifade-
lerini kullandı.  

Panelde, Getir Kurucu Ortağı Serkan Borançılı, Earlybird Yatırımcısı 
Cem Sertoğlu ve İyzico Kurucu Ortağı ve CEO’u Barbaros Özbugu-
tu deneyimlerini paylaştılar. Teknoloji yazarı Timur Sırt moderatör-
lüğünde gerçekleşen PİLOT Infoday etkinliği www.youtube.com/
TurkTelekom linki üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital 
Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu



42               HAZİRAN 2020 HAZİRAN 2020                          43

SE
K

TÖ
R

D
EN

SE
K

TÖ
R

D
EN

HUAWEI,
DÜNYANIN EN YENİLİKÇİ 
6. ŞİRKETİ OLDU
HUAWEI YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI 
SAYESİNDE, BOSTON CONSULTİNG 
GROUP’UN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
"EN YENİLİKÇİ ŞİRKETLER" 
ARAŞTIRMASINDA 42 SIRA BİRDEN 
YÜKSELEREK 6. SIRADA YER ALDI.

H uawei, ürün portföyünü (akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, 
giyilebilir cihazlar, akıllı ev cihazları, nesnelerin interneti ve tele-
komünikasyon altyapısı) hızla geliştirmeye, çok cihazlı ekosistemini 

genişletmeye ve Huawei AppGallery'i açık, yenilikçi bir uygulama dağıtım plat-
formu olarak büyütmeye devam ediyor. Huawei’nin yenilikçi yaklaşımı sayesin-
de, Boston Consulting Group’un gerçekleştirdiği "En Yenilikçi Şirketler" araştır-
masında 42 sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldı.Boston Consulting Group 
(BCG), 2005 yılından bu yana en yenilikçi 50 şirketi ortaya çıkarmak için global 
inovasyon yöneticilerini araştırıyor. BCG’nin en yeni raporu olan “En Yenilikçi 
Şirketler 2020: Seri İnovasyon Zorunluluğu”, uzun vadede daha iyi performans 
gösteren şirketlere odaklanıyor.Bu yıl 42 sıra birden yükselen Huawei, sıralama-
da en çok gelişme gösteren şirket oldu. Huawei listeye ilk kez 2014 yılında 50. 
sırada girmişti. 2015 ve 2019 yılları arasındaki süreçte Huawei, 46. ve 48. sıra-
larda yer almıştı.Huawei, kullanıcıların aynı ara yüzde farklı birimlerle etkileşime 
girebildiği çok cihazlı ekosistemini geliştiriyor. Kullanıcılara çok çeşitli hizmetler 
ve deneyimler sunmak için “1 + 8 + N” stratejisi ile birlikte Huawei, teknolojik 
yeniliklerin tüm potansiyeline izin verecek ve sektörü iki kilit alanda (mobil 
birimler ve bulut) öne çıkaracak.Huawei, kullanıcılarına daha fazla uygulama 
sunmak için dünyanın en iyi uygulama geliştirici şirketleri ile iş birliği içerisinde 
sürekli çalışıyor. Şirket ayrıca, dünya çapında akıllı uygulama deneyimini yaygın-
laştırmak, ekosistemi genişletmek ve AppGallery üzerinde ortaklaşa çalışmak 
için sürekli olarak küresel geliştiricileri işe alıyor.

BRANDZ TOP 100 GLOBAL MARKALAR LİSTESİNDE 45. SIRAYA                
YÜKSELDİ

Bu yıl 15.si açıklanan 2020 BrandZ Top 100 raporunda ise Huawei 45. Sırada yer 
aldı. Marka değeri yıllık yüzde 9’luk yükseliş sergileyerek 28,4 milyar USD olarak 
açıklandı. BrandZ araştırması, IDC'nin Dünya Çapında Mobil Cihaz İzleyicileri’nden 
elde ettiği bulgularla ilgili üç ayda bir yaptığı duyuruların derlenmesiyle oluşturu-
luyor. Araştırmanın önemli çıkarımları arasında şunlar yer alıyor: Huawei, yüzde 
17,8 pazar payı ile dünyanın ikinci büyük akıllı telefon üreticisi unvanını aldı. Şirketin 
giyilebilir sektördeki ivmesinin devam etmesi, sevkiyatların yıllık bazda yüzde 62,2 
artmasını sağladı. Küresel tablet pazarının yüzde 12'lik payı ile Huawei dünyadaki 
üçüncü büyük tablet satıcısı olarak pozisyonunu korumaya devam etti. Bağımsız 
analiz firması Canalys, Huawei'yi dünyanın en iyi 5 gerçek kablosuz ses ürünü 
üreticisinden biri olarak değerlendirdi. Huawei’nin PC bölümü de yılın ilk çeyreğinde 
yıllık yüzde 120 artış gösterdi.

İNOVATİF TEKNOLOJİ VE TREND BELİRLEMENİN GÜCÜ

Geçen yıl, Huawei'nin hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlardaki ürünlerini 
çeşitlendirme ve genişletme stratejisini geliştirdiğini gördü. Şubat ayındaki 
Sanal Lansman sırasında Huawei, 5G katlanabilir akıllı telefon HUAWEI Mate 
Xs, HUAWEI MatePad Pro 5G tablet gibi yeni ürünlerini ve Huawei’nin uygula-
ma dağıtım platformu AppGallery’i piyasaya sürdü. Etkinlik ayrıca Huawei'nin 
Tüm-Senaryo AI Yaşam Stratejisini resmen sunduğunu ve 5G'den AI'ya kadar 
tüm tüketici elektroniği teknolojisine yatırımı artırdığını gösterdi. Ertesi ay 
piyasaya sürülen HUAWEI P40 Serisi, mobil görüntüleme teknolojisi için yeni 
bir zirve belirledi.İş danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group (BCG), geç-
tiğimiz günlerde Huawei'yi dünyanın en yenilikçi altıncı şirketi olarak tanımlayan 
yıllık En Yenilikçi Şirketler raporunu da açıkladı. Büyük ölçüde BCG'nin Ağustos 
2019'dan Ekim 2019'a kadar yaptığı bir ankete dayanan sıralamalar, şirketlerin 
küresel zihniyet, sektör görüşü, sektördeki aksama ve değer yaratma dahil 
olmak üzere birden fazla performansını değerlendiriyor. Listelenen ilk 50 şirketi 
arasında yer alan Huawei, en hızlı büyümeye sahip ve en yüksek sırada yer alan 
Çin şirketi oldu.


