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PANDEMİ SÜRECİNDE AİLELERİN 
EN ÇOK ZORLANDIĞI KONU 
ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ OLDU. 
YENİ DÖNEMDE DE OKULLARIN 
ONLINE EĞİTİME DEVAM EDECEĞİ 
YÖNÜNDE KARARLAR ALINIRKEN, 
EĞİTİM UZMANLARI HEM AİLELER 
HEM DE EĞİTİMCİLER İÇİN BU 
SÜRECİ YÖNETMEK ADINA ÖNEMLİ 
TAVSİYELERDE BULUNUYOR. 

Tüm dünyayı dönüştüren Covid-19 salgını 
başladığından bu yana eğitim sistemi de en az 
sağlık sistemi kadar tartışılan konu oldu. Gectiğimiz 
eğitim sezonu online olarak yürütülürken, yeni 
eğitim-öğretim yılında da okulların büyük kısmı 
öğrencilere online olarak ulaşmak için hazırlıklarını 
tamamlamaya çalışıyor. Bu süreçte en az çocuklar 
kadar ebeveynler de sürece uyum sağlamaya 
çalışıyor. 

Bağlantı Noktası bu ayki kapak haberinde, 
“çocuklar ‘yeni normal’ eğitim hayatına ne kadar 
hazır?” sorusunu soruyor. Kapak haberinin 
detaylarında Gelişim Enstitüsü Kurucusu ve 
Gelişim Lideri Yasemin Sungur, “yeni normal” 
düzeninde başlayacak olan, öğrencilerin yanı sıra 
ebeveynlerin, öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin 
de adım atacakları alışık olunan da farklı bir eğitim 
öğretim dönemi için tavsiyelerde bulunuyor. 
Dikkatle okunması gereken uyarıların yanı sıra, 
haberimizde bilişim uzmanlarının uyarılarına da 
yer veriyoruz. Bilişim uzmanları da kullanılacak 
online aplikasyonların güvenirliği ile ilgili önemli 
açıklamalar yapıyor. 

Dergimiz, kapak haberinin yanı sıra ulaştırma ve 
iletişim dünyasına ilişkin önemli gelişmeleri de 
ilginize sunuyor. 

Bir sonraki sayıda görüymek 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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ARAŞTIRMA

32

KADINLAR PANDEMİDE EĞİTİM VE 
SAĞLIK İÇİN TASARRUF ETTİ

TATİLDE DİJİTAL DETOKS 
ZOR!

FANUC, YENİ NESİL HAFİF 
ROBOTUNU AVRUPA
PAZARINA SÜRÜYOR

TÜRKİYE’DE KADINLARIN TASARRUF EĞİLİMLERİNİ 
VE YATIRIM ALIŞKANLIKLARINI İNCELEMEK 
AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN “KADINLARIN 
BİRİKİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI”, COVİD-
19 SALGINININ KADINLARDA TASARRUF EĞİLİMİNİ 
ARTTIRDIĞINI ORTAYA KOYDU. 

“TATİL YAPARKEN KULLANILAN TEKNOLOJİK 

ALIŞKANLIKLAR” ARAŞTIRMASINA KATILANLARIN 

%97’Sİ CEP TELEFONU OLMADAN TATİL 

YAPAMAYACAĞINI SÖYLEDİ.  

TEDBİRLİ VATANDAŞLARIN GEÇTİĞİMİZ BAYRAMDA 
DA SEVDİKLERİYLE BAYRAMLAŞMAK İÇİN TERCİHİ 
BİP OLDU. TÜRKİYE’NİN İLETİŞİM VE YAŞAM 
PLATFORMU BİP ÜZERİNDEN BAYRAM BOYUNCA 30 
MİLYON DAKİKA SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME 
YAPILIRKEN, GÖNDERİLEN MESAJ SAYISI 2 MİLYAR 
OLDU. BU YIL KURBAN BAYRAMI’NDA BİP KULLANIMI 
GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 50 ARTTI.

PANDEMİ SÜRECİNDE AİLELERİN EN ÇOK ZORLANDIĞI KONU ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ OLDU. YENİ 
DÖNEMDE DE OKULLARIN ONLINE EĞİTİME DEVAM EDECEĞİ YÖNÜNDE KARARLAR ALINIRKEN, EĞİTİM 
UZMANI YASEMİN SUNGUR, HEM AİLELER HEM DE EĞİTİMCİLER İÇİN BU SÜRECİ YÖNETMEK ADINA 

ÖNEMLİ TAVSİYELERDE BULUNUYOR.
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ÇOCUKLAR “YENİ NORMAL” 
EĞİTİM HAYATINA NE KADAR HAZIR?

36
TEKNOLOJİ

YAŞAM

34
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Tren ve trene 
dair çektiğiniz 

her kareyi 
bizimle paylaşın
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TÜRK TELEKOM EĞİTİMDE
2 KAT HIZLI
TÜRK TELEKOM, YENİ EĞİTİM                       
ÖĞRETİM YILINA HAZIR. TÜRK TELEKOM,                 
KULLANICILARINA DAHA İYİ BİR İNTERNET 
DENEYİMİ SUNMAK İÇİN FİBER VE VDSL                           
ABONELERİNİN VERİ YÜKLEME (UPLOAD) 
HIZINI 2 KATINA ÇIKARIYOR.
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44
DAHA İYİ BİR GELECEK 
İÇİN SORUMLULUKLARI                            
PAYLAŞMALIYIZ

HUAWEI TÜRKİYE AR-GE MERKEZİ, VR 
(SANAL GERÇEKLİK) PLATFORMU İÇİN 
OYUN VE MULTİMEDYA ALANLARINDA 
İKİ YENİ SANAL GERÇEKLİK UYGULAMASI 
GELİŞTİRDİ. ŞİRKETIN TÜRK MÜHENDISLERİ, 
5G TEKNOLOJİSİYLE YÜKSEK MİKTARDA VERİ 
AKTARIMINI DESTEKLEYEN HUAWEI CLOUD 
VR MEDIA PLAYER VE VR HENTBOL OYUNU 
UYGULAMALARINI DUYURDU. 

SEKTÖRDEN

46
SEKTÖRDEN

8 MİLYON FREEPIK KULLANICISININ
ŞİFRESİ ÇALINDI
DÜNYA ÇAPINDA 20 MİLYON KULLANICISI OLAN FOTOĞRAF SİTESİ FREEPIK SİBER SALDIRYA 
UĞRADI. SİTENİN KULLANICISININ YARISINA YAKINININ ŞİFRELERİ ÇALINDI. UZMANLAR, 
KULLANICILARIN ŞİFRELERİNİ HEMEN DEĞİŞTİRMESİNİ İSTEDİ. 

GÜVENLİK

24

GİRİŞİM

30
ÜNLÜLER İLE HAYRANLARINI
BULUŞTURAN FİDEYO İLK 
YATIRIMINI ALDI
HAYRANI OLDUĞUNUZ KİŞİYE ULAŞARAK 
KİŞİYE ÖZEL İÇERİK SATIN ALMANIZI 
SAĞLAYAN FİDEYO, TECHONE VE TWOZERO 
VENTURES’TAN 5.6M TL DEĞERLEME İLE İLK 
YATIRIMINI ALDI.
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Dünyanın en zengin insanı Jeff  Bezos'un sahibi 
olduğu, online alışveriş platformu Amazon, 
uzun zamandır drone ile teslimat projesi üze-
rinde çalışıyordu. E-ticaret devi gerçekleştirdiği 
açıklamada, sistemi test etmeye başlamasına 
izin veren federal onayı aldığını ifade etti. Prime 
Air isimli teslimat sistemi ile şirketin 30 dakika 
veya daha kısa sürede paketleri teslim eden 
özel hizmet projesi yeniden hayata geçecek.

Apple Music ile Spotify arasındaki fark kapanma-
ya başladı. Spotify hali hazırda müzik uygulama-
ları pazarının açık ara lideri konumunda. Ancak 
son dönmde Apple Music, Spotify karşısında çok 
daha hızlı bir büyüme ivmesi yakalamış görünü-
yor. Son çeyrekte Spotify %6 büyürken, Apple 
Music ise %10 büyüdü. Buna karşın şu an için 
Spotify 138 milyon ücretli abone sayısıyla zirve-
de. Apple Music’in ücretli abone sayısı ise 82 mil-
yon.

Facebook'un geçtiğimiz yıllarda duyurduğu ve donanım gücü yeterli olmayan telefonlarda da Facebook kulla-
nılmasını sağlayan Facebook Lite sürümü tariha karışıyor. Hem iOS hem Android sürümü bulunan uygulama 
sayesinde telefonu çok güçlü olmayan kullanıcılar da sosyal medya platformunu kullanabiliyordu. Belli özellik-
leri kısıtlanan Facebook Lite uygulamasının sonu geliyor gibi görünüyor.

Yakın gelecekte perovskitler, maliyetleri düşürüp verimliliği artırarak güneş enerjisi endüstrisinde bir devrim 
yaratabilir. Güneş enerjisinden elektrik üretme özellikleri barındıran bu malzeme, birçok sektörde de gelecek 
vadediyor. İngiltere Cambridge'de bilim insanları, halojenür perovskilter olarak bilinen ve gelecek vadeden yeni 
bir malzeme ailesiyle çalışıyor. Işıkla uyarıldığında yük ileten bu yarı iletkenler ile birlikte ışığı emmek (güneş 
paneli için) ve ışığı yaymak (LED için) daha verimli hale getirilebilir.

Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor bugün online bir etkinlik düzenledi ve Watch ES modelini 
duyurdu. 456 x 280 piksel çözünürlüğünde ekranı özelleştirilebilir arayüzlerle ve çeşitli araçlarla donatmanız 
mümkün. Saatin fiyatı 100 euro olarak belirlenmiş durumda. Saati ön sipariş ile alanlar ise 100 euro yerine 
yalnızca 80 avro ödeyecekler. Ya da ücretsiz olarak Honor Sport Bluetooth Earphones’a sahip olacaklar.

Toyota’nın Ay'a göndermek üzere üzerinde çalıştığı aracın ismi "Lunar Cruiser" olarak duyuruldu. Açıklamaya 
göre, 2029 yılında gönderilmesi planlanan bu araç Ay yüzeyindeki araştırma faaliyetleri için kullanılacak. Geliş-
tirilen bu uzay araştırma aracı, Toyota’nın hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak uzayda yol alacak. 
Ay'da enerji kaynakları sınırlı. Bu durumu dikkate alarak tasarlanan araç, Ay'ın yüzeyinde 10 bin kilometreden 
daha fazla menzil yol alabilecek.

AMAZON DRONE İLE TESLİMAT İÇİN 
ONAY ALDI

APPLE MUSIC HIZLA 
BÜYÜYOR

INSTAGRAM VE FACEBOOK ORTAK ÖZELLİK TEST EDİYOR PEROVSKİTLER GÜNEŞ ENERJİSİNDE DEVRİM YARATABİLİR

UYGUN FİYATLI AKILLI SAAT HONOR WATCH ES TANITILDI
TOYOTA AY'A GÖNDERECEĞİ ARACININ İSMİNİ  AÇIKLADI

Ticaret Bakanlığı’nın 'Elektronik Ticarette 
Güven Damgası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ’i bugün itibarıyla 
Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe 

girdi. Kanundaki söz konusu madde, bir mal 
veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapıl-

masını ve tüketicinin mallara ulaşmasını 
engelleyici faaliyetlerde bulunulmasını yasak-
lıyor. Bilindiği üzere özellikle koronavirüsün ilk 

yayıldığı dönemlerde bazı ürünlerde fahiş 
fiyat artışları oluşmuştu. 

Dünyanın en popüler sosyal medya platformla-
rından birisi olan Instagram, ülkemizde de yoğun 

olarak kullanılıyor. Ancak her uygulamada olduğu 
gibi Instagram'da da fake hesap dediğimiz gerçek 
olmayan profiller fazlasıyla mevcut. İşte bu duru-
mun önüne geçmek isteyen yetkililer, çok yakın 

bir zaman dilimi içerisinde harekete geçecek. 
Buna göre artık şüpheli hareketleri tespit edilen 
hesaplar takibe alınacak ve sahte olduğu tespit 

edilirse hesap silinecek.

TURKCELL'DE İNTERNET 
PAYLAŞMA DÖNEMİ BAŞLADI

JAPONYA'DA 'UÇAN ARABA' 
DENEME UÇUŞU YAPILDI
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ANKARA-NİĞDE OTOYOLU'NDAN 
İLK GÜN 10 BİNE YAKIN ARAÇ GEÇTİ

U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülke 
genelinde büyük projelerin çalışmalarına devam edil-
diğini belirterek, "Ankara-Niğde Otoyolu vatandaştan 

çok büyük beğeni alıyor. Dün itibarıyla ilk gün olmasına rağmen 
10 bine yakın araç geçişi oldu. İnşallah bu artarak devam ede-
cek." dedi. Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun dev bir 
proje olmanın ötesinde, yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleriyle 
donatıldığını vurguladı. 

Ankara-Niğde Otoyolu'nun, akıllı sistemlerle donatılmış ana 
kontrol merkezinden yönetileceğini ve bu sayede yol güven-
liğinin en üst seviyede olacağını belirten Karaismailoğlu, şu 
bilgileri verdi: "1,3 milyon metre fiber optik ağı ve 500 trafik 
sensörü, meteorolojik ölçüm istasyonları, olay algılama kame-
raları, değişken mesaj sistemleri ile donatılmış otoyolumuzda 
Akıllı Ulaşım Sistemlerinin en gelişmiş örnekleri uygulandı. Her 
bir projemizde olduğu gibi vatandaşlarımızın güvenliğini ve 
konforunu önceliklendirdik. Ankara-Niğde Otoyolu da tüm ulaş-
tırma ve haberleşme yatırımlarımızda olduğu gibi, geçtiği her 
bir noktada, üretimi, ticareti, turizmi, istihdamı önemli derecede 
artıracaktır."

ULUSLARARASI TİCARET OTOYOLU OLACAK 

Karaismailoğlu, Türkiye’nin geleceği için ülkenin doğusunu 
batısına, kuzeyini güneyine sadece yüksek hızlı trenle ve 
havayolu ile değil otoyollarla da bağladıklarını söyleyerek, bu 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, ANKARA-NİĞDE OTOYOLU'NUN VATANDAŞTAN BÜYÜK BEĞENİ         
ALDIĞINI, AÇILDIKTAN SONRAKİ İLK GÜNÜNDE 10 BİNE YAKIN ARACIN GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ.

kapsamda Ankara-Niğde Otoyolu'nun büyük öneme sahip 
olduğunun altını çizdi. 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi 
bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki oto-
yolun Ankara’yı, Mersin’e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay’a 
ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol ile 
bağlamış olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yolun 
Türkiye’nin doğusunu batısına bağlayacağını belirtti. Kara-
ismailoğlu, “Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan, ulus-
lararası öneme sahip bir ulaşım ağını hizmete sunmuş 
olacağız. Daha da önemlisi bu otoyol, güzergahı üzerindeki 
şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyüte-
cek bir uluslararası ticaret otoyolu haline gelecek.” şeklinde 
konuştu.

YILLIK 1 MİLYAR 628 MİLYON LİRA TASARRUF 

Ankara-Niğde Otoyolu’nun hem ekonomik hem de sosyal anla-
mıyla stratejik bir proje olduğunu ve önemli tasarruf sağla-
yacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, otoyol sayesinde 
36 milyon 220 bin kişi/saatlik zaman tasarrufu sağlanaca-
ğını ve söz konusu zamanın ülke ekonomisine her yıl 885 
milyon liralık katkı olarak yansıyacağını söyledi. Otoyol saye-
sinde ayrıca yakıttan yıllık 127 milyon 551 bin litre tasarruf 
sağlanacağını da belirten Karaismailoğlu, “Yatırım ile her yıl 
ülkemiz 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolu-
muz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı 
yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak.” diye konuştu.
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ELEKTRİKLİ SCOOTERLAR
UZAKTAN HACKLENMEYE 
KARŞI KORUNMASIZ

K ısa mesafe yolculuklarda elektrikli scooter’lar tüm 
dünyada giderek daha popüler hale geliyor. Araçlar 
kullanışlı, ancak yapılan bir araştırma dijital güvenlik 

risklerine işaret ediyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET, ABD’de 
yapılan ve E-scooter‘lara yönelik olası ‘ortadaki adam‘ (man in 
the middle) saldırılarına dikkat çeken araştırmayı mercek altına 
aldı. 

University of Texas in San Antonio (UTSA) tarafından gerçek-
leştirilen araştırma, elektronik scooter’lar ile ilgili yazılımların ve 
uygulamaların siber güvenlik ve gizlilik risklerini gözden geçiren 
ilk çalışma olarak betimlendi. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in 
dikkatini çeken ve paylaştığı bu araştırma, riskleri azaltmak için 
bazı önerileri de içeriyor. 

HANGİ RİSKLER VAR? 

Birçok elektrikli scooter, Bluetooth Low Energy (BLE) ağ tek-
nolojisi ve kullanıcıların sahip olduğu akıllı telefonların internet 
bağlantısını kullanarak çalışıyor. Aynı zamanda da hizmet sağ-
layıcısına veri gönderiyor. Bu da olası saldırılara zemin hazırlı-
yor. Örneğin, saldırganlar yayımlanan verilere ulaşarak ‘orta-
daki adam‘ (man in the middle) saldırılarına neden olabiliyor ve 
bu saldırıları tekrarlayabiliyor. Hacker’ların, scooter’ı uzaktan ele 
geçirerek komutlarla kullanıcıya veya yayalara zarar verebilme 
ihtimali sözkonusu olabiliyor . 

AKÜSÜ, MOTORU, FRENLERİ HEDEF ALINABİLİR

Scooter’ın aküsü, motoru, frenleri, farları ve kontrol çipi, fizik-
sel bir saldırı sırasında hedef alınabilecek temel bileşenlerden 
bazıları. Saldırganlar bu temel bileşenleri değiştirerek veya kötü 
niyetli modüller indirerek scooter’ları uzaktan yönetebiliyor. 

Saldırganlar, aracın frenlerini ve hızını uzaktan yöneterek kulla-
nıcının veya başka insanların yaralanmasına neden olabilir. 

YANILTICI KONUM

Mikro ulaştırma uygulamaları, elektrikli scooter’ların konumla-
rını takip ettiği için, yanıltıcı konumlar da göz önünde tutulması 
gereken başka bir tehdit. Örneğin, saldırganlar kullanıcıyı ıssız 
bir yere sürükleyip ona zarar verebilir. 

E-SCOOTER YOLUYLA KULLANICI BİLGİLERİNE ULAŞMAK... 

Elektronik scooter sağlayıcıları hizmetlerine abone olan kul-
lanıcılardan çeşitli bilgiler talep ediyor. Talepleri çoğu zaman 
bir kimliğin yanında fatura, iletişim ve demografik bilgiler de 
içeriyor. Hizmet sağlayıcıları otomatik olarak GPS ve akıllı tele-
fonlara özel bilgiler gibi ek veriler de topluyor. Bu verilere erişimi 
olan saldırganlar, kullanıcıların alışkanlıkları, sık sık ziyaret ettik-
leri yerler ve tercih ettikleri rotalar hakkında kapsamlı bir fikir 
edinebiliyor. Yani aslında gizlice kullanıcıların kişisel bilgilerini 
toplayabiliyor.

NE YAPILMALI? 

Bu risklerin çoğu, en iyi siber güvenlik uygulamalarını yürürlüğe 
koyarak azaltılabilir. Scooter’ları şarj eden çalışanlar, mekanik 
veya elektrikli unsurlarını kontrol ederek hiç kimsenin scoo-
ter’larla oynamadığından emin olabilir. Gizlilik riskleri konusunda 
atılabilecek en iyi adımlardan biri ise uygulamalar için tasarımda 
gizlilik yaklaşımını benimseyerek yetkili olmayan personelin 
verilerle ilgili olan parçalara erişimini engellemek. Ayrıca veri 
trafiği denetimi de hizmet sağlayıcılarının tehditlere gerçek 
zamanlı tepki verebilmesine yardımcı olabilir.

SON DÖNEMLERDE ŞEHİRLERDE DAHA ÇOK RASTLADIĞIMIZ ELEKTRİKLİ 
SCOOTERLARI KULLANIRKEN KASK TAKMAK SİZİ YETERİNCE KORUYAMAYABİLİR.                                
SCOOTERLAR HACKLANME RİSKİ İLE DE KARŞI KARŞIYA... 
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C ovid-19 salgınının Mart ayında Türkiye’de başlaması 
ile en az sağlık sistemi kadar tartışılan başlıklardan 
biri de eğitim sistemi oldu. Takip eden süreçte uzun 

bir süre okulların hangi koşullarda, nasıl açılacağı; uzaktan 
eğitim mi yoksa yüz yüze eğitimin mi uygulanacağı soruları 
tartışılmaya devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve 
öğretim yılının 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayaca-
ğını, 21 Eylül’de de okullarda yüzyüze eğitimin başlamasını 
planladıklarını açıkladı. Ancak akıllardaki soru eğer yüzyüze 
eğitim başlarsa, çocukların özleyerek dönmek istedikleri okul 
ortamları özledikleri eski ortamlarından çok farklı olacak. Yeni 
kurallar ve alışık olmadıkları bir düzende “yeni normal” onları 
bekliyor. 

Gelişim Enstitüsü Kurucusu ve Gelişim Lideri Yasemin Sun-
gur, “yeni normal” düzeninde başlayacak olan, öğrencilerin 
yanı sıra ebeveynlerin, öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin 
de adım atacakları alışık olunan da farklı bir eğitim öğretim 
dönemi için tavsiyelerde bulunuyor.Gelişim Enstitüsü kuru-
cusu ve Gelişim Lideri Yasemin Sungur, “yeni normal” düze-
ninde öğrencilerin yanı sıra ebeveynlerin, öğretmenlerin ve 
okul yönetimlerinin de adım atacakları eğitim öğretim döne-
mi için açıklamaları şöyle:

ÇOCUKLAR “YENİ 
NORMAL” 
EĞİTİM HAYATINA NE KADAR 
HAZIR?
PANDEMİ SÜRECİNDE AİLELERİN EN ÇOK ZORLANDIĞI 
KONU ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ OLDU. YENİ DÖNEMDE DE 
OKULLARIN ONLINE EĞİTİME DEVAM EDECEĞİ YÖNÜNDE 
KARARLAR ALINIRKEN, EĞİTİM UZMANI YASEMİN SUNGUR, 
HEM AİLELER HEM DE EĞİTİMCİLER İÇİN BU SÜRECİ 
YÖNETMEK ADINA ÖNEMLİ TAVSİYELERDE BULUNUYOR.
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ONLINE EĞİTİM ZORUNLULUKLA DEĞİL, İSTEKLE        
YAPILMALI  

“Yeni dönem, aslında tüm eğitim sisteminin gözden geçirile-
rek, radikal bir takım kararlar alınarak uygulamaya geçilmesi 
gereken bir dönem olacağını bize gösteriyor. Online eğitim, 
bence artık zorunlulukla yapılan bir eğitim değil, istekle yapı-
lan bir eğitim sürecine dönüşmeli. Online eğitimin nasıl 
daha iyi yapılabileceği ile ilgili gelişim çalışmaları sürdürül-
meli. Öğretmenlere online eğitimlerde nasıl daha etkin ola-
cakları üzerine gelişim çalışmaları yürütülmeli. Şehirlerdeki 
kamu görevlileri dahil aileler ve okullar, genel kararların 
içinden kendi özel kararlarını çıkartmalı. Çocukların hareket 
özgürlüğü, hızlı olmaları ve sosyal mesafe uygulamaları 
süreci zorlaştıracak gibi görünüyor. Çocuklar kendilerini 
korumaları konusunda bir yetişkine göre daha çok zorla-
nacaktır. Bu nedenle her şeyden önce günlük vaka sayısı 
100’e düşene kadar eğitimin online olarak sürdürülmesi son 
derece önemli.”

ONLINE EĞİTİM, SINIF EĞİTİMİNİN ALTERNATİFİ OLARAK 
YER ALMALI 

“Her bir okul, kendi fiziksel ve kültürel ortamında verdiği eğitimi 
gözden geçirerek nasıl açılacağına, hangi grup öğrencilere hangi 
sınıfları açacağına karar vermeli. Belki de pandeminin en büyük 
faydası, eğitim sisteminin yenilenmesi oldu. Dokunmatik ekran-
larla ve interaktif süreçlerle online eğitim, bence bundan sonra 
sınıf eğitiminin alternatifi olarak yerini almalıdır. Okullar, isteyen 
öğrenci ve velilere online eğitim fırsatı sunmalıdır. Yani bundan 
sonra bu bir seçenek olmalıdır. Deneyimsel çalışmalar online’da 
nasıl geliştirilir; bunun uygulamaları yapılmalıdır. Eğitimin gelecek 
bakış açısı, vizyonu, aktif olarak pek çok meslekten uzman kişi-
lerin oluşturduğu kurullarda çalışılmalı ve en kısa sürede uygula-
nabilir hale getirilmelidir. Ebeveynlerin çocuklarını okula götürüp 
götürmeme kararı zor bir karar. Özellikle zayıf bünyeli bir çocuk-
sa, mevcut bir hastalığı varsa, okulun koşulları sosyal mesafeye 
ve çocuğu hijyenik bir ortamda tutmaya müsait değilse, çocuk 
okula gönderilmemeli ve online eğitimin yolları aranmalıdır.”

BİLGİDEN BESLENEN İLETİŞİM TARZIYLA ÇOCUKLARLA 
İLETİŞİME GEÇİLMELİ  

 “Gerçekler, çocuğun yaşına uygun kelimeler seçilerek, korkut-
madan ama gerçekle karşılaştırılarak anlatılmalıdır. Çocuğun 
yaşına uygun dil seçilmelidir; gerekirse pedagoglardan, rehber 
danışmanlardan destek alınmalı. Psikologlardan çocuğun yapı-
sına göre destek alınmalıdır. Korkutmak çözüm değildir, öğren-
menin önünü keser. Korkutmak yerine, gerçek bilgiyle çocuğun 
yaşına uygun şekilde görseller kullanılarak, çeşitli uygulamalar-
dan örnekler gösterilerek onlara konunun anlatılması gerekir. 
Sadece okul ortamında değil, bundan sonraki yaşamda da ken-
disini nasıl koruyacağını öğrenmeli çocuk; çünkü bu virüs artık 
bizimle birlikte yaşayacak. Gün gelip kaybolmayacak. Bugüne 
kadar gelmiş ve aramızda yaşamasını sürdüren diğer virüsler gibi 
bu virüs de ilacı, aşısı bulunarak yine varlığını sürdüren bir virüs 
olacak. Bu virüsten korunmak hepimizin görevi. Bu nedenle tüm 
yaşam buna adapte olmak durumunda. Biz de çocuğumuzun 
yaşına en uygun şekilde bunu anlatmayı ve birlikte üzerine 

konuşmayı, korkudan değil bilgiden beslenen iletişim tarzıyla 
bu konuyu rahatlıkla aile içinde konuşabilir hale getirmeliyiz.”

ÇOCUKLAR İNGİLİZCE ÖĞRENMELİ   

 “Hepimiz pandemiyle beraber zorunlu olarak online eğitime 
geçtik. Ben de çeşitli yaşlarda çalıştığım gençler ve yetiş-
kinlerle pandemi döneminde zorunlu olarak online’a geçtim. 
Ancak ben yaklaşık 10 yıldır hem farklı şirketlerde hem de 
kendi projelerimde online süreçleri destekleyen bir eğit-
men ve danışmanım. Teknolojiyi ve geleceği önemsiyorum. 
Gelecek teknolojinin gelişiminin, hayatımızı ve öğrenmeyi 
kolaylaştırmasını, öğrenmeyi globalleştirme halini çok önem-
siyorum. Bu dönemde öğrencilerimizin tüm ebeveynlerinin en 
çok yapmasını istediğim şey, öğrencinin anadili gibi İngilizce 
öğrenmesini sağlamak. Birinci derecede buna ağırlık vermeli-
yiz; o zaman gerçekten çocuğumuz bir dünya insanı olacak ve 
dünyanın her yerinde online sistemi uygulayan eğitim kurum-
ları artacak. Binasız eğitim kurumları artacak. Artık insanları 
binalarda toplamak gerekmediğine göre çok küçük merkez-
lerden hatta belki farklı ülkelerden yönetilen eğitim kurumları 
giderek hızla çoğalacak. Üniversiteler ve mevcut köklü okullar 
bu konuda yatırımlar yapacak. O zaman bizim Türk insanı ola-
rak yapmamız gereken, çocuğumuz hangi yaşta olursa olsun 
çocuğumuzun anadilinin yanına İngilizce eklemek, öğrenme-
sini sağlamak. Böylece çocuğumuzun mekansız, sınırsız ve 
zamansız eğitim almasını sağlayabiliriz. Bu fırsatı sunabilece-
ğiz. Belki de çok konuşulan Finlandiya eğitim sistemi, belki de 
en kısa sürede pandemi sürecine adapte olan sistem olacak. 
Belki de biz çocuğumuzu Finlandiya sistemi içine dahil edebi-
leceğiz.”

OKUL DURABİLİR, AMA ÖĞRENME DURMAMALIDIR!

 “Ekran kullanımından korkuyor bana danışan ebeveynler. 
Çocukların ekran karşısında çok vakit geçirdiklerinden ve çok 
hareketsiz kaldıklarından şikayetçiler. Burada çocuğumu-
zun ihtiyaçlarına bakarak, hangi alanlarda kendisini üretken 
kılacağına, yeteneğini hangi alanlarda kullanacağına bakarak 
birlikte ve yalnız oyun oynayacağı alanlar yaratmalıyız. Ekran 
süresi önemli elbette, göz ve zihin kullanımı için. Sağlıklı bir 
zaman diliminde, sağlıklı bir mesafeden ekranı kullanmasını 
sağlayalım ve onun dışında evin içinde oyun alanları yaratalım 
çocuklarımız için. Gençlerin güvenli ve hijyenik ortamlarda 
bir araya gelip oyun oynayacakları, sosyal, kültürel ve sanat-
sal eylemlerin içinde olabilecekleri süreçleri dahil edelim bu 
döneme. Her konuda eğitim alabileceğimiz kurumların açık 
olduğunu fark edelim. Araştıralım, soru soralım, merak edelim, 
çocuklarımızın eğitimde geç kaldığı düşüncesine kapılmaya-
lım. Öncelikle sağlıklı olmaları gerektiğini düşünelim. Sağlıklı 
kalmaları gerektiğini, onları sağlıkları açısından korumaya 
alalım. Kendilerini korumayı onlara öğretelim, benimsetelim, 
alışkanlık haline getirelim. 3-5 ay veya 1-2 sene kayıp değildir. 
Okul durabilir gerekirse ama öğrenme durmamalıdır. Kitap 
okuma devam etmelidir. Araştırma devam etmelidir. Oyun 
oynama devam etmelidir. Sanatsal ve kültürel olarak yete-
neklerini geliştirecekleri aktiviteler devam etmelidir. Çocukla-
rın online’da kendilerini, zekalarını ve yeteneklerini geliştirebi-
leceği bir takım etkinlik alanları bulunmalıdır. Çocuklar bunları 
kendileri de yapacaklardır. Biz ebeveynler de bu konuda onlara 
destek olmalıyız.”



K
A

PA
K

K
A

PA
K

ÖĞRETMENLER BİLGİLENDİRMELİ

“Okullar fiziksel olarak kendilerini gözden geçirmeliler. Sınıf 
düzenleri ve sınıflardaki öğrenci sayısı gözden geçirilmeli. Bu 
nedenle özellikle öğrenci sayısı çok kalabalık olan bölgelerde 
kesinlikle eğitim saatleri düşürülerek öğrencilerin farklı saat-
lerde okula gelmesi sağlanmalı, gerekirse velilerin okulun içine 
girmesi engellenmelidir. Öğretmenler özellikle hem ruhsal 
olarak hem psikolojik olarak hem de pandemi konusunda yete-
rince bilgilendirmeliler. Öğretmenlerimiz endişeli olmamalılar; 
onlar da kendilerini korumak durumundalar, iyi hizmet verebil-
mek için iyi rehberlik edebilmek için öğrenmenin yolunu aça-
bilmek için onların morallerinin yüksek olması gerekiyor. Hem 
okul yönetiminin hem de öğretmenlerimizin moralleri iyi olmalı; 
onları da bilgilendirmeliyiz dinlendirmeliyiz, zorlamamalıyız ve 
yıpratmamalıyız bu dönemde. Bence özellikle moral bozukluğu 
pek çok konuda dikkatsizliğe de yol açıyor. Dikkatsizlik de bir-
çok riskin nedeni oluyor bu nedenle okulların ve yönetim ekip-
lerinin bu konuda kendilerini geliştirmesi şart. Öğretmenlerin 

çalışma sistemini geliştirmeliler. Öğretmenlerin kendilerini geliştir-
meleri için fırsat vermeliler ve öğretmenlere kriz yönetimi ve bu tür 
salgın ya da doğal afet gibi bir takım hayatı zorlaştıran, öğrenmeyi 
zorlaştıran, psikolojik olarak baskı yaratan krizler yaşadığımızda 
nasıl davranmalı konusunda eğitimler verilmeli. Öğretmenlerimiz ve 
yöneticilerimizin de bu anlamda kendisini geliştirmesi şart.

EĞİTİMCİ, VELİ VE ÖĞRENCİ BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ 

“Yönetim, öğretmen, veli ve öğrenci denge içinde, bilinçle birlikte 
yönetilmesi gereken unsurlardır. Net dil, temiz dil, sevgi dili kul-
lanılmalı ve bilgi görsel olarak en iyi şekilde aktarılmalı herkese. 
Hem ebeveyne, hem öğrenciye, hem öğretmene, hem yöneticiye. 
Herkesin bu konuda da görevleri var. Online eğitimi reddetmek 
yerine benimsemeyi seçmeliyiz. 2020, bizi online eğitime pandemi 
nedeniyle çok hızlı soktu. Hazır değildik; fakat bundan sonra hazır 
olmamız gerekiyor ve en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Online’da etkin 
eğitimin nasıl olur? Deneyimsel süreçler online eğitimde nasıl 
uygulanmalıdır? Teknolojik olarak hazırlanmalıyız ve gelişmeliyiz.”

YOKSUL BÖLGELERE DESTEK VERİLMELİ

“Bu konularda bir de ülkemizin önemli bir ihtiyacı var.  Pek çok 
bölgede, yoksulluk sınırının altında yaşayan birçok ailede var olan 
öğrencilerin evlerinde bir ekran olmaması, bilgisayar, telefon ya 
da televizyon gibi ekranların eksikliği o öğrencilerin eğitimden 
kopmalarına neden olabilir. Bu konuda sosyal olarak belediyelerin, 
devletin çeşitli kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının projeler 
yapması gerekir belki de. Bu konuda bir sosyal kampanya yürü-
tülebilir. Eğitime gönül vermiş, eğitimi iyileştirmek üzere çalışan 
pek çok sivil toplum kuruluşu var, işbirliği yaparak özellikle yok-
sulluk olan bölgede ihtiyaç olan evlerde buna çözüm üretilmeli en 
kısa sürede. Yoksa o öğrencilerin okuldan ve eğitim sisteminden 
kopmalarına neden oluruz. Aslında böyle bir tehlike de var. Bu da 
dikkat etmemiz gereken diğer önemli bir konu.”

BİLİŞİM UZMANLARI DA UYARIYOR!

Türkiye tarihinin en dijital eğitim yılının başladığı bu günlerde mil-
yonlarca öğrenci ekran başında ders alacak. Bilgisayar, tablet, 
telefon ve internet, en önemli eğitim malzemesi haline dönüştü. 
Ancak ne yazık ki, dijital dünyada gezinen 1 milyarı aşkın zararlı 
yazılım; fotoğraflarımızın, özel yazışmalarımızın, kısaca hassas 

bilgilerimizin peşinde. Siber güvenlik kuruluşu ESET’ten Türkiye 
Teknik Müdürü Erkan Tuğral, yeni döneme siber güvende başlaya-
bilmek için uyarılarda bulunuyor: 

CİHAZI YAVAŞLATAN PERFORMANS YİYİCİLERİNİ TEMİZLEYİN

Online eğitim sırasında bilgisayarın ‘kasılmasına’ neden olabilecek 
oyunları ve başka internet bağlantılarını sonlandırın. Ayrıca önce-
sinde bilgisayarınızdaki geçici dosyalarınızı temizleyin ardından çöp 
sepetini boşaltın. Aynı işlemi tablet ve telefonlarınıza da uygulayın. 
Yer kaplayan ve performans kaybına neden olabilecek gereksiz 
uygulamaları silin.” 

CİHAZ, SİSTEM VE VERİLERİNİZE İYİ BAKIN

“Cihazlarınızda sistem ve program yamalarınızı ihmal etmeyin. 
Güvenliğin öncelikli kuralı, sistemi güncel tutmaktır. Bir diğer 
önemli kural da tıkladığımız yerlere dikkat etmektir. Özellikle ‘exe‘ 
uzantılı ekli mesajlar başta olmak üzere internette karşınıza çıkan 
her bağlantıya tıklamayın.” 

EBA’NIN GERÇEKTEN EBA OLMASINA DİKKAT EDİN

“Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimi, televizyonda TRT kanal-
ları ve internette eba.gov.tr sitesi (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden 
yapacak. İnternette muhtemel giriş ya da bağlantı problemle-
rinde çözüm önerisiyle karşınıza çıkabilecek sahte site ve yön-
lendirmelere dikkat edin! Adres çubuğunu sık sık kontrol altında 
tutun. Kullanıcı adı ve parola taleplerinde temkinli davranın.” 

ZOOM UYGULAMANIZI GÜNCELLEYİN

“Zoom uygulaması, bu dönemde de özellikle yine öğretmenler, 
özel okullar ve kurslar tarafından yoğun kullanılacaktır. Zoom, 
bahar dönemine göre pek çok önlem alarak daha güvenli hale 
geldi. Bu nedenle en güncel uygulamanın kullanılması önemli. 
Aynı dikkat, Microsoft Teams gibi başka uzaktan çalışma 
ve videokonferans uygulamaları için de gösterilmeli. Canlı 
bağlantı sırasında arkadaki görüntüye özen gösterin! Zoom 
veya Microsoft Teams gibi programlar yoluyla yapılan görün-
tülü video bağlantılarında, öncelikle öğrenciler sadece kendi 
öğretmeninden gelecek e-posta veya mesajdaki bağlantılara 
tıklamalı. Öğrenci, mümkünse yalnız olacağı ve sakin bir oda-
dan katılmalı. Görüntülü konuşma sırasında görüntünün arka 
planında, yaşadığı yeri ve ailesi ile ilgili özel bilgileri açığa çıka-
rabilecek resimler olmamalı.” 

GÜNCEL ANTİVİRÜS YAZILIMI KULLANIN

“En başta söylemiştik: 1 milyarı aşkın zararlı yazılım var ve 
bunlara her gün 350 bin yeni zararlı yazılım katılıyor. Hiçbiri iyi 
niyetli değil. Pandemi döneminde zararlı yazılım bulaştırmayı 
veya kimlik bilgisi elde etmeyi hedefleyen oltalama (phishing) 
çabaları çok fazla artış gösterdi. Güncel ve proaktif bir anti-
virüs veya internet güvenliği yazılımı, pek çok dertten uzak 
tutar. İnternette eğitimin keyfini güvenle sürmenize imkan 
tanır.” 

YEDEKLEMEYİ İHMAL ETMEYİN! 

“Ödev ve ders notlarının kaybolmaması için verileri mutlaka 
yedekleyin ve güvenli başka bir ortamda saklayın. Cihazınız 
bozulduğu veya kaybolduğu zamanda da veriler ulaşılabilir 
halde olsun. Yaz döneminden kalan kıymetli fotoğaf ve anıları 
da mümkünse harici ve sürekli internete bağlı olmayan bir depola-
ma (hard disk) cihazında saklayın.” 
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8 MİLYON FREEPIK 
KULLANICISININ
ŞİFRESİ ÇALINDI

T ürkiye’de de pek çok kişinin kullandığı popüler 
ücretsiz görsel indirme sitesi Freepik, siber 
saldırıya uğradığını ve 8 milyonu aşkın kulla-

nıcısının giriş bilgilerinin çalındığını açıkladı. Dünyada 
500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender 
Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyun-
lu, Freepik’te üyeliği bulunan kullanıcıları uyararak aynı 
e-posta adresi ve şifre kombinasyonuyla açılan diğer 
tüm hesaplardaki şifrelerin değiştirilmesi gerektiğini 
belirtiyor.

Kullanıcılarına yüksek kalitede ücretsiz görsel indirme 
imkanı sunan Freepik, 8 milyondan fazla kullanıcısının 
kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin çalındığını açıkladı. Dünya 
çapında en çok ziyaret edilen 100 site arasında yer alan 
ve 20 milyon kullanıcısı olan Freepik’ten yapılan açık-
lamaya göre saldırı, SQL Injection yöntemi kullanılarak 
yapıldı. Freepik’te üyeliği bulunan kullanıcıları uyaran 
Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akko-
yunlu, benzer kullanıcı adı ve şifre kombinasyonunun 
kullanıldığı diğer tüm şifrelerin değiştirilmesi gerektiğini 
söylüyor.

TÜM ŞİFRELER İPTAL EDİLDİ

Güvenlik ihlalini fark ettikleri anda kullanıcılarını bilgi-
lendiren ve soruşturmaya başlayan Freepik, saldırının 
ne zaman gerçekleştiğini ise açıklamadı. Freepik tüm 
mevcut şifreleri iptal etti ve kullanıcılardan hesapları-

na giriş yapmaları için yeni bir şifre seçmelerini istedi. 
Ayrıca 8 milyonu aşkın kullanıcının yaklaşık 4,5 milyo-
nunun Google, Facebook veya Twitter hesaplarını kul-
lanarak platforma giriş yaptıkları ve bu nedenle parola 
bilgilerinin çalınmadığı, ancak kalan 3,7 milyona yakın 
kullanıcının ise e-posta adreslerinin yanı sıra parola 
bilgilerinin de çalındığı açıklandı. Siber saldırıda kullanılan 
SQL Injection yöntemi, hackerlerin web uygulamalarının 
arkasındaki veri tabanını kontrol edebilmelerine imkan 
tanıyor.

“AYNI ŞİFREYİ TEKRAR TEKRAR KULLANMAK   
BÜYÜK RİSK!”

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bit-
defender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros 
Akkoyunlu, Türkiye’deki Freepik kullanıcılarına doğru-
dan siteye girerek şifre değişimi yapmalarını tavsiye 
ediyor. Aynı e-posta adresi ve şifre kombinasyonunun 
birden fazla sitede kullanılmasının karşılaşılan en yaygın 
hatalardan biri olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, hac-
kerlerin bir siteye yaptığı saldırıyla birden çok siteye ait 
kullanıcı giriş bilgilerine ulaşma olasılığının bu şekilde 
yükseldiğinin altını çiziyor. Bu nedenle, Freepik hesabı 
olan kullanıcıların bu şifrelerini başka bir platformda 
kullanmadıklarından emin olmalarını öneriyor. Farklı ve 
güçlü birçok şifreyi akılda tutmak oldukça zor olabilir. Bir 
insanın ortalama 15 hesabı bulunduğu düşünüldüğün-
de, hesap ve şifre güvenliği şifre yöneticileri kullanılabilir.

DÜNYA ÇAPINDA 20 MİLYON KULLANICISI OLAN FOTOĞRAF SİTESİ FREEPIK 
SİBER SALDIRYA UĞRADI. SİTENİN KULLANICISININ YARISINA YAKINININ 
ŞİFRELERİ ÇALINDI. UZMANLAR, KULLANICILARIN ŞİFRELERİNİ HEMEN 
DEĞİŞTİRMESİNİ İSTEDİ. 
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FACEBOOK’TA 
PAYLAŞILAN 
YANLIŞ SAĞLIK BİLGİLERİ 
KORKUTUYOR
FACEBOOK'TA SAĞLIKLA İLGİLİ PAYLAŞILAN 
YANLIŞ BİLGİLER 3,8 MİLYAR KİŞİ 
TARAFINDAN GÖRÜLDÜ VE COVİD-19 KRİZİ 
DÖNEMİNDE BU YANLIŞ BİLGİLERİN ERİŞTİĞİ 
KİŞİ SAYISI BÜYÜK ORANDA ARTTI.

Y anlış sağlık bilgilerin yayılmaması için önlem aldığını 
belirten Facebook yönetimi, “Nisan ve Haziran ayları 
arasında Covid-19'la ilgili yayılan bilgiler için 98 milyon 

uyarı etiketi kullandık ve zarara yol açabilecek 7 milyon içeriği 
kaldırdık.” açıklamasını yaptı. 

Sivil toplum kuruluşu Avaaz'ın yaptığı bir araştırmaya göre geçen 
yıl, Facebook'ta sağlıkla ilgili paylaşılan yanlış bilgiler 3,8 milyar 
kişi tarafından görüldü ve Covid-19 krizi döneminde bu yanlış 
bilgilerin eriştiği kişi sayısı büyük oranda arttı.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'daki hesapları incele-
yerek araştırmayı yapan Avaaz, Facebook'un kamu sağlığı için 
"büyük bir tehlike oluşturduğu" görüşünde. Doktorlar, sosyal 
medya sitesinde aşılarla ilgili ortaya atılan yanlış iddiaların Covid-
19 aşısı hazırlıklarını sınırlandırabileceğini ve bu iddialar nedeniyle 
ihtiyaç duyulduğunda yeteri kadar aşı bulunamayabileceğini 
söylüyor.

Facebook ise araştırma sonuçlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 
"Avaaz'ın yanlış bilgilerin sınırlandırılması amacını biz de güdüyo-
ruz. Küresel veri doğrulayan ağımız sayesinde, Nisan ve Haziran 
ayları arasında Covid-19'la ilgili yayılan bilgiler için 98 milyon uyarı 

etiketi kullandık ve zarara yol açabilecek 7 milyon içeriği kaldırdık. 2 
milyardan fazla kişiyi sağlık yetkililerinin kaynaklarına yönlendirdik 
ve biri Covid-19 hakkında bir link paylaşmaya çalıştığında onları 
güvenilir sağlık bilgilerine ulaştıran sitelere bağladık."

SAHTE TEDAVİLER

Tüm bu çabalara rağmen Avaaz, Facebook'ta yanlış bilgilerin yal-
nızca yüzde 16'sında uyarı etiketi olduğuna dikkat çekiyor. Rapora 
göre araştırmacıların yanlış haber yaydıklarını tespit ettiği ilk 10 
internet sitesinin Facebook'taki okur sayısı, Dünya Sağlık Örgütü 
gibi resmi internet sitesinin okur sayısının neredeyse dört katı. 
Sağlıkla ilgili yanlış bilgilerin büyük bir kısmı herkese açık sayfalar-
dan paylaşıldı. Bu sayfalardan 42'si, 28 milyondan fazla kişi tarafın-
dan takip ediliyor.

Avaaz'ı kampanya müdürü Fadi Quran, "Facebook'un algoritması 
kamu sağlığı için büyük tehdit." dedi ve şu yorumu yaptı: "Mark 
Zuckerberg pandemi boyunca güvenilir bilgi sağlanacağı sözü 
verdi. Ama algoritması bu çabaları sabote ediyor. Facebook'un 2,7 
milyar kullanıcısını sağlıkla ilgili yanlış bilgiler yayan ağlara yönlen-
diriyor. Facebook algoritmasını zehrinden arındırmazsa ve bu viral 
olan yalanlara maruz kalanlara düzeltmeler vermezse yanlış bilgi 
salgını pandemiyi daha da kötüleştirecek."

“AŞI KARŞITLARI KOMPLO TEORİLERİNİ YAYMAK İÇİN 
FACEBOOK’U KULLANIYOR”

Avaaz Facebook'a, sağlıkla ilgili yanlış bilgileri gören herkese, plat-
form üzerinden bağımsız veri doğrulama düzeltmeleri sağlaması 
çağrısında bulundu. İnsan hakları örgütü ayrıca, yanlış bilgiler içe-
ren paylaşımların erişiminin zayıflatılması için Facebook'un sayfa-
daki görünürlüklerini aşağı çekmesi gerektiğini söyledi.Dünya Tıp 
Derneği Başkanı Prof. Frank Ulrich Montgomery, "Bu pandemi, 
aşıların ne kadar başarılı olduğunun güçlü bir hatırlatıcısı olmalı. 
Ama onun yerine, aşı karşıtları zehirli yalanlarını ve komplo teorile-
rini yaymak için Facebook'u kullanıyor." dedi.Avrupa Tıp Uzmanları 
Birliği Genel Sekreteri Dr. Joao Miguel Grenho da şu çağrıyı yaptı: 
"Mark Zuckerberg bu yalan haber salgınını durdurmamıza yardım 
etmek için derhal harekete geçmeli. Aksi takdirde, aşı karşıtlığıyla 
zehirlenenlerin sayısı arttıkça bu pande

Facebook’tan yayılan yanlış bilgilerin bazıları:  

•  Bill Gates'in, Hindistan'da yarım milyon çocuğun felç 
olmasına yol açan bir çocuk felci aşısına destek çıktığını 
iddia eden makale 8,4 milyon kişi tarafından okundu.

• Ebola için kolloidal gümüş tedavisi gibi ölümcül hastalıklar 
için sahte tedavi yöntemleri öneren bir makale 4,5 milyon 
kişi tarafından okundu.

•  Karantinanın kamu sağlığına zarar verdiğini öne süren bir 
makale 2,4 milyon kişi tarafından okundu.
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FANUC, 
YENİ NESİL HAFİF ROBOTUNU 
AVRUPA PAZARINA SÜRÜYOR

JAPONYA MERKEZLİ CNC, ROBOT VE 
MAKİNE ÜRETİCİSİ FANUC, ARALIK 
2019'DA TOKYO'DAKİ IREX FUARINDA İLK 
PROTOTİPLERİNİ SUNDUĞU YENİ NESİL HAFİF 
ROBOTU CRX-10iA’YI AVRUPA PAZARINA 
SÜRÜYOR. 

F ANUC'un hafif robotu CRX-10iA, tüm Avrupa'daki yerel 
FANUC showroom’larında yerini alıyor. Yüksek düzeyde 
güvenilirlik, kolay programlama ve çok yönlü uygulama 

nitelikleriyle CRX-10iA, ISO 10218-1 güvenlik standardıyla öne 
çıkıyor. İnsanlarla en hafif temasta hareket etmeyi otomatik ola-
rak durduran robot; kullanım kolaylığı, hafifliği, kusursuz ve zarif 
tasarımı, sıkışmaya karşı koruma sağlayan yapısıyla da üretim 
işçileri için ideal bir ortak olarak kabul görüyor. 

KULLANIM KOLAYLIĞI 

CRX-10iA'nın kullanım kolaylığı kurulumla başlıyor. Sadece 40 
kilogram ağırlığındaki robot ve 20 kilogramlık kontrolör, kullanım 
noktalarına elle taşınabiliyor veya kurulabiliyor. CRX-10iA yeni, 
sezgisel dokunmatik panele, grafik sembollere sahip belirgin bir 
biçimde düzenlenmiş bir kullanıcı ara yüzüne sahip olup "sürük-
le ve bırak" işleviyle programlanabiliyor. Bu işlev, robotları yeni 
kullanmaya başlayanların bile basit adımlarla çalışma programları 
oluşturmalarını sağlıyor. Ayrıca, robota istenen hareket sırasını 
öğretmek için operatör, robotu uygun noktalara manuel olarak 
yönlendirebiliyor. Öte yandan profesyoneller tek düğmeyle ara 
yüzü değiştirebiliyor ve geleneksel bir öğretme kumandasının 
görüntülenmesini sağlayabiliyor veya alternatif olarak CRX-
10iA'ya bir iPendant bağlayabiliyor. Öğretme kumandası modu ve 
iPendant ile karmaşık programlamalar dahi mümkün hale geliyor. 

OPTİMİZE EDİLMİŞ GÜVENİRLİLİK STANDARTLARI

CRX-10iA güvenilirlik açısından en yüksek kalite standart-
larında üretiliyor. Robot, örneğin, nemli yerlerde makinelere 
yükleme yapılmasına ve boşaltmasına izin veren zorlu IP67 
endüstri standardını karşılıyor. Bu sayede cilalama uygulamala-
rı ile oluşan çok ince toz parçacıkları dahi sorun haline gelmek-
ten çıkıyor. Kontrolör ve tablet ise IP54 endüstri standardıyla 
tasarlandığından endüstriyel üretimde kullanım için ideal.

MODA BAĞLI HIZ

CRX-10iA, oldukça esnek bir yapıda olup maksimum 1000 
milimetre hızda işbirliği modunda ve saniyede 2000 milimet-
reye kadar hızlarda bağımsız modda çalışabiliyor. Söz konusu 
mod değişikliği, gece veya hafta sonları örneğin, robotun 
insan işçiler olmadan tek başına görevleri yerine getirebileceği 
durumlarda fayda sağlıyor. Robot üzerinde bulunan trafik lam-
bası sistemi aktif modu gösteriyor ve bir kişi şayet menzil içine 
girerse hızı izin verilen hıza düşürmek için ek güvenlik sensör-
leri kullanılabiliyor. 

UZUN HİZMET ÖMRÜ: BAKIM GEREKTİRMEDEN SEKİZ YIL

CRX-10iA ile FANUC,  bakım gerekmeden sekiz yıl hizmet 
süresi vaat ediyor. Bu süre dahilinde robot doğru kullanıldığında 
motorların, redüktörlerin, sensörlerin, kabloların ve greslerin 
değiştirilmesi gerekmiyor. Müşteriler için bu hem çok düşük 
toplam sahip olma maliyeti (TCO) hem de üretimde minimum 
kesinti süresi anlamına geliyor. Hatalı programlama gibi neden-
lerle robota yine de bakım yapılması gerekiyorsa, robotun 
çıkarılması kolay kapağı sayesinde parçalar hızlı ve kolay bir 
şekilde değiştirilebiliyor. En önemli ilkelerinden ikisi "ömür boyu 
bakım" ve "önce servis" olan FANUC, üretimi durdurulan ürün-
ler için bile yeterli yedek parça depoluyor ve müşteriler kullan-
maya devam ettiği sürece tüm ürünleri için hizmet veriyor. 108 
ülkede 264 bölgeye hizmet veren kapsamlı bir servis ve destek 
ağını yöneten otomasyon uzmanı şirket, tüm geleneksel sarı 
robotları için olduğu gibi CRX için de aynı mükemmel müşteri 
desteğini sağlıyor.

2 FARKLI TASARIM VERSİYONU 

CRX-10iA'nın 1249 milimetre menzilli standart bir model ve 
1418 milimetre menzilli uzun kollu bir model olmak üzere iki 
versiyonu bulunuyor. Uzun kollu robot, kolunu doğrudan kendi 
tabanına hareket ettirebilecek şekilde tasarlanmışken, bu kol 
uzunluğu robotun parçayı önündeki bir tezgahtan alıp düz bir 
hareketle doğrudan arkasındaki tezgaha koymasını sağlıyor. 
Paletleme görevlerine ek olarak CRX-10iA, vidalama, kaynak 
yapma, parçaları raflardan veya konveyörlerden toplama ve 
bunları kutulara yerleştirme veya ham parçaları CNC makine-
sine yükleme ve bittiğinde buradan boşaltma gibi çok çeşitli 
görevleri otomatikleştiriyor. 
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H ayranı olduğunuz kişiye ulaşarak kişiye özel içerik 
satın almanızı sağlayan Fideyo, TechOne ve twozero 
Ventures’tan 5.6M TL değerleme ile ilk yatırımını aldı. 

Ünlüler ile hayranlarını bir araya getiren ve Türkiye’de yoğun ilgi 
gören Fideyo, aldığı yatırım ile globale açılacak ve başta MENA 
bölgesi olmak üzere Almanya ve Hollanda’da ofis açacak.

ALIŞILMIŞ KALIPLARIN DIŞINDA HEDİYE PLATFORMU

Efe Hızır, Doruk Demirsar ve Eren Güncü tarafından kurulan Fide-
yo, sıradışı bir hediye arayanlara ya da sürprizleri sevenlere yeni bir 
alternatif sunuyor. Kullanıcılar, aralarında Serdar Ortaç, Okan Bayül-
gen, İrem Derici, Hayko Cepkin, Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Derya 
Baykal gibi 185’den fazla ünlü isim arasından dilediklerini seçerek 
video talep edebiliyor. Ünlü isimler kendilerine gelen mesaj taleple-
rini eğlenceli videolar haline getirerek Fideyo platformu üzerinden 
talep eden kişiye ulaştırıyor. Yeni iş tebriği, geçmiş olsun dileği, 
doğum günü kutlaması, aşk ilanı ya da evlenme teklifi gibi birçok 
farklı konuda mesaj ünlüler aracıyla eşsiz birer anıya dönüşüyor.

TÜRKİYE’DE YOĞUN İLGİ GÖREN FİDEYO GLOBAL PAZARA        
AÇILIYOR

Fideyo, bu ay yayına almış olduğu yeni versiyonu ile videonun yanı 

HAYRANI OLDUĞUNUZ KİŞİYE ULAŞARAK KİŞİYE ÖZEL İÇERİK SATIN ALMANIZI 
SAĞLAYAN FİDEYO, TECHONE VE TWOZERO VENTURES’TAN 5.6M TL DEĞERLEME 
İLE İLK YATIRIMINI ALDI.

sıra birçok farklı hediye içerik imkanı da sunuyor. Fideyo’nun 
yeni versiyonu ile kullanıcılar, ünlü isimlerden Twitter ve Ins-
tagram gibi sosyal medya platformları üzerinden etkileşim 
satın alabiliyor. Kullanıcılar, diledikleri kişinin sosyal medya 
hesaplarına seçtikleri ünlü ismin direkt mesaj göndermesini 
ya da herhangi bir paylaşımını beğenmesini talep edebiliyor. 
Kısa sürede aylık video talep sayısını 4 katına çıkaran girişi-
min yeni içerikleri de oldukça talep görüyor. Türkiye’de yoğun 
ilgi gören Fideyo, TechOne ve twozero Ventures’dan aldığı 
yatırım ile operasyonunu MENA, Almanya ve Hollanda gibi 
ülkelere genişletecek. 

“BU YATIRIM İLE GLOBAL PAZARA ÇOK DAHA GÜÇLÜ ADIM 
ATIYORUZ.”

Fideyo kurucu ortağı ve CEO’su Efe Hızır, “Fideyo platformunu 
yayına aldığımız ilk günden beri oluşan ilginin artarak devam 
etmesi bizi çok mutlu ediyor. Yeni versiyonumuz ile sunmuş 
olduğumuz özelliklerin de çok kısa sürede yoğun talep alması 
bize doğru yolda olduğumuzu tekrar kanıtladı. TechOne ve 
twozero Ventures gibi 2 önemli fonun yatırımı ile global pazara 
çok daha güçlü adım atıyoruz. Kısa süre sonra başta MENA 
bölgesi, Almanya ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede Fideyo 
ismini duyuracağımıza gönülden inanıyoruz.”

ÜNLÜLER İLE HAYRANLARINI 
BULUŞTURAN 

FİDEYO 
İLK YATIRIMINI ALDI
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TATİLDE DİJİTAL 
DETOKS 
ZOR!
“TATİL YAPARKEN 
KULLANILAN TEKNOLOJİK 
ALIŞKANLIKLARI” 
ARAŞTIRMASINA 
KATILANLARIN %97’Sİ CEP 
TELEFONU OLMADAN TATİL 
YAPAMAYACAĞINI SÖYLEDİ.  
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T atil için gidilen her yerde yanımızda olduğunda iyi hissetti-
ren teknoloji harikalarını katılımcıların %68’i eğlence amaçlı 
kullanırken, %66’sı ise bugüne kadar herhangi bir tatilinde 

dijital detoks yapmadığını belirtti. 

Tatilde çalışma hayatının tüm stresini atmayı planlıyor olsanız 
da giderek hayatımızda daha büyük yer kaplayan cep telefon-
ları sayesinde teknolojiden tamamen kopmanız mümkün değil! 
Hitay Holding bünyesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük izinli veri 
tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, “Tatil yapar-
ken sürdürülen teknolojik alışkanlıkları” araştırdı. 22 Temmuz-13 
Ağustos tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; 
Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup 
çalışan 6.241 kişi katıldı.

CEP TELEFONSUZ TATİLE ÇIKMAM!

Yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 97’si tatile çıkarken yan-
larına mutlaka en az bir tane teknolojik ürün aldıklarını belirtti. 
“Onsuz tatil yapamam” denilen teknolojik ürünler sorulduğunda, 
katılımcıların yüzde 96’sı cep telefonu, yüzde 53’ü taşınabilir şarj 
aleti, yüzde 37’si diz üstü bilgisayar, yüzde 31’i tablet, yüzde 29’u 
fotoğraf makinesi, yüzde 20’si giyilebilir teknolojiler (Akıllı saat, akıllı 
bileklik, kulaklık, vb.), yüzde 16’sı dijital kamera/aksiyon kamerası, 
yüzde 14’ü taşınabilir hoparlör, yüzde 7’si araç kamerası, yüzde 5’i 
ise e-kitap okuyucu şeklinde yanıt verdi.

TEKNOLOJİ, EN BÜYÜK EĞLENCE ARACIMIZ

Ankete katılanların yüzde 68’i tatilde eğlence, yüzde 64’ü bilgi, 
yüzde 60’ı ihtiyaç, yüzde 36’sı iş, yüzde 20’si güvenlik amaçlı tek-
nolojik ürün kullanmayı tercih ettiklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 
69’u teknolojinin seyahatlerine hızlı planlama, yüzde 65’i dünyaya 
bağlı kalmayı sağladığını, yüzde 54’ü kolay rezervasyon, diğer bir 
yüzde 54’lük kesimi ise verimlilik kattığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 71’i tatilde teknoloji kullanımının tatil alışkan-
lıklarını olumlu, yüzde 4’ü olumsuz etkilediğini, yüzde 25’i ise 
herhangi bir etkisi olmadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 41’i bu 
yıl tatile çıkmadan önce satın almak istedikleri bir teknoloji ürünü 
olduğunu ifade etti.

DİJİTAL DETOKSU TERCİH EDENLER AZINLIKTA

Katılımcıların yüzde 68’i tatilde konakladıkları yerde Wi-Fi ağı 
üzerinden bağlanmayı güvenli bulunurken, yüzde 66’sı ise bugü-
ne kadar herhangi bir tatilinde dijital detoks (belirlenen zaman 
aralığında tüm internet ve teknoloji erişimi kısıtlanarak zihinsel ve 
bedensel arınma) yapmadıklarını söyledi. Anket sonucuna göre, 
katılımcıların yüzde 62’si bu yıl çıktıkları tatilde de dijital detoks 
yapmayı düşünmüyor.

Katılımcıların yüzde 85’i tatile çıkmadan önce, tatille ilgili kullan-
dıkları herhangi bir online ve offline uygulama olmadığını, yüzde 15’i 
ise bu tarz uygulamalar kullandığını belirtti.
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TÜRKİYE’DE KADINLARIN 
TASARRUF EĞİLİMLERİNİ VE 
YATIRIM ALIŞKANLIKLARINI 
İNCELEMEK AMACIYLA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 
“KADINLARIN BİRİKİM 
ALIŞKANLIKLARI 
ARAŞTIRMASI”, COVİD-19 
SALGINININ KADINLARDA 
TASARRUF EĞİLİMİNİ 
ARTTIRDIĞINI ORTAYA KOYDU. 

PANDEMİDE EĞİTİM VE SAĞLIK 
İÇİN TASARRUF ETTİ

KADINLAR

YA
Ş

A
M O deabank, Türkiye’de kadınların tasarruf eğilimlerini 

izlemek amacıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Yöntem 
Araştırma Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan Kadın-

ların Birikim Alışkanlıkları Araştırması, Türkiye temsili olarak 260 
kadınla gerçekleştirildi. Covid-19 salgını öncesinde Şubat ayında 
yapılan ve yeni normal dönemi ile birlikte Temmuz ayında tekrarla-
nan araştırma ile Birikim Alışkanlıkları, Birikim Motivasyonu, Yatırım 
Aracı Kullanım Dinamikleri, Banka İlişkileri ve Gelecek Hayalleri ola-
rak 5 kategoride kadınların tasarruf eğilimleri incelendi. 

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, araştırma ile toplumsal tasa-
rruf eğilimine yön veren kadınların değişik dönemlerde tasarruf 
eğilimlerindeki tutum değişikliğini ortaya koyarak, “daha iyi bir 
hayat” için birikim yapan kadınları desteklemeyi hedeflediklerini 
söyledi. Öncü, araştırmanın amacının Türkiye’deki kadınların eko-
nomik ve sosyal hayattaki rollerini ve yatırım alışkanlıklarını ince-
leyerek, tasarruflarını doğru yatırım araçlarında değerlendirmelerini 
sağlamak olduğunu vurguladı.

Araştırmanın salgın öncesi ve Covid-19 döneminde Türkiye’deki 
kadınların harcama ve yatırım alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğini 
ortaya koyduğunu belirten Mert Öncü: “Araştıma, Covid -19’un 
kadınlarda tasarruf eğilimi artırmakla birlikte, birikim motivasyon-
larını da değiştirdiğini gösterdi. Kadınlarımız salgında sağlık ve eği-
timi birikim için öncelikli alan olarak ön plana aldı. Odeabank olarak 
amacımız kadınların birikim eğilimlerini doğru bir şekilde yön-
lendirerek tasarruf etme çabalarına destek olmak. Banka olarak 
hizmete sunduğumuz yeni nesil bankacılık ve yatırım hizmetleri ile 
müşterilerimize bankamızın ürün çeşitliliğinden, avantajlı koşullar-
da birikim yapma imkânı sunuyoruz. Odeabank olarak, kadınların 
birikim yapma eğilimlerini doğru ürünler sunarak desteklemeye 
devam edeceğiz.” dedi.

Kadınların Birikim Alışkanlıkları Araştırmasında öne çıkan unsurlar:

TASARRUF YAPANLAR ARASINDA GENÇLERİN PAYI ARTIYOR 

Kadınlarda salgın sonrası, birikim yapma miktarı azalan grup kadar 
birikim yapma miktarı artan bir grup olduğu da görüldüğü araştır-
mada, 18-24 yaş grubu kadınlar arasında birikim yapma eğiliminin 
arttığı ortaya çıktı.  Covid-19 öncesi dönemde kadınların %94'ü 
aylık birikim yapma eğilimi gösterirken, kadınlar arasında haftalık 
ve daha sık birikim yapma isteğinin arttığı görüldü. Salgın öncesi 
kadınların %28'inin, salgın sonrası ise %56'sının aylık ortalama biri-
kim düzeyinin, aylık toplam gelirinin %11’inden fazla olduğu ortaya 
çıktı. Salgın, hedef grubun daha yüksek miktarda birikim yapması-
na olanak sağladı.  

TASARRUF AMACI OLARAK SAĞLIK VE EĞİTİM EN                              
ÖN PLANA ÇIKTI

Araştırma birikim için öne çıkan motivasyonlarda salgın öncesinde 
olduğu gibi zorunlu gereksinimlere odaklanıldığını gösterdi. Araştır-
mada dikkat çeken önemli bir unsur sağlık amaçlı birikim moti-
vasyonunun ilk yapılan araştırmadaki 4. sıradan, Temmuz ayında 

yapılan ikinci araştırmada 3. sıraya yükseldiğini ortaya çıkardı. Sağlık 
birikimi motivasyonu Covid-19 öncesinde yüzde 15 iken, pandemi 
ile birlikte % 32’lere ulaşıyor. Araştırmada yer alan 260 kişilik hedef 
grubun %65'i salgın ilan edildikten sonra birikim sebeplerinde 
değişiklik olduğunu belirtti. Yapılan çalışma ile salgın ilanından sonra 
birikim yapma sebebi olarak öne çıkan konuların ise sağlık ve eğitim 
harcamaları olduğu görüldü. Salgın sonrası birikim motivasyonu 
değişen grubun tamamının, genel birikim yapma sebebinde sağlık 
harcamalarının önemli yer tuttuğu ortaya konuldu. 

ÇOCUK SAHİBİ OLANLAR DAHA FAZLA YATIRIM                               
ARACI KULLANIYOR

Salgın öncesi 45 yaş üstü yaş grubunda yatırım aracı kullanma 
eğilimi daha yüksek iken, salgın sonrasında çocuk sahibi olan 
katılımcıların arasında yatırım aracı kullanma eğiliminde artış yaşan-
dığı gözlemlendi. Yatırım aracı kullanma eğiliminde “altın hesabı", 
"döviz" ve "vadeli mevduat hesabı”nın yatırım aracı kullananlar 
arasında salgın öncesine göre daha yüksek düzeyde tercih edildiği 
kaydedildi. 

TEMASSIZ KART KULLANIMI ARTTI

Salgın öncesi harcamalara ilişkin genel eğilimin özellikle metro-
pol dışı illerde nakit üzerinden yapılması yönünde iken salgından 
sonrası bu eğilimin yerini banka kartı ve kredi kartına bıraktığı 
ortaya çıktı. Salgın öncesi kıyafet ve eğitim konuları harcama kale-
mlerinde öne çıkarken, salgından sonra kişisel bakım, sağlık en çok 
harcama yapılan kategoriler olarak öne çıktı. Salgın süreci öncesine 
göre kadınların farklı sektörlerdeki harcama durumlarının ne yönde 
değiştiği incelendiğinde, gıdadan sonra en çok artış gösteren 3 
sektörün sağlık, kişisel bakım ve hobiler olduğu görüldü. Araştır-
mada harcamaların belirgin bir şekilde azaldığı temel sektörler ise 
seyahat ve eğlence sektörleri olduğu ortaya çıktı. Hedef grubun 
%67'sinin kartının temassız özelliği bulunurken, bu grubun yaklaşık 
yarısının bu özelliği "salgından sonra" kullanmaya başladığı gözle-
mlendi. Araştırmada kadınların %57'si salgınla internet bankacılığını, 
%63'ünün ise mobil bankacılığını daha fazla kullanma yönünde 
görüş bildirdi. Araştırma sonuçlarına göre salgın sonrası internet/
mobil bankacılığı ayda 1'den daha sık kullandığını belirten %84'lük 
bir grup olduğu görüldü. 

SALGIN KADINLARIN HAYALLERİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Kadınlar, fazladan 5.000 TL’ye sahip olmaları durumunda birikim 
yapmayı tercih ettiği yönünde görüş bildirdi. Kadınların salgından 
önce, gelecek için hayalleri arasında tatil yapmak ve araba yeni-
lemek öne çıkarken, salgından sonra önümüzdeki 1 yıl için kadın-
ların hayalleri incelendiğinde ev alma isteği öne çıktı. Araştırma 
kapsamında belirlenen parayı COVID-19 salgını öncesinde “tatil” 
için kullanma tercihinin %18’den %12’ye gerilediği görüldü. Bankalar, 
salgın öncesi ve sonrası dönemde de iş kurmak için maddi destek 
alma konusunda ilk sırada tercih edilirken, kadınların salgın sonrası 
e-ticaret alanında bir iş kurma tercihlerinde artış kaydedildiği dikkat 
çekti.
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ENDÜSTRİ 4.0’IN EN BELİRLEYİCİ BİLEŞENLERİ OLAN İNSAN –ROBOT / COBOT 
İŞBİRLİĞİ, ÜRETİCİLERE YENİ BİR ALAN AÇARAK REKABET ORTAMINI SERTLEŞTİRDİ. 
PEKİ, OTOMASYON SİSTEMLERİNİN KAHRAMANLARI OLAN ROBOTLAR İLE 
COBOTLAR ARASINDA NE GİBİ FARKLAR VAR? 

jeyi robotlar ile tasarlamak gerekiyor. Bununla birlikte şayet taşıma 
kapasitesi ve çevrim süreleri uygun ise cobot kullanımı yer avantajı 
sağlıyor. Öte yandan ilgili proseste cobot ve insanlar sürekli olarak 
aynı alanda çalışmıyorsa cobotun çevrim süresi bir alan tarayıcı 
sayesinde hızlandırılabiliyor. Uygulama alanları bazında örnek ver-
mek gerekirse; ana üretim hatlarında kaynak, boya ve taşıma işle-
mlerinde çevrim süresi ve kapasite nedeniyle robotlar kullanılırken 
montaj, mastikleme, düşük kapasiteli taşıma ve insana yardımcı 
süreçlerde cobotlar ön plana çıkıyor. 

SEÇİMİNİZİ PROSESİNİZE UYARLAYIN 

Global dünyada trendlerin çok hızlı değiştiğini ve neredeyse bütün 
sektörlerin robotize olmanın yollarını aradığını söyleyen Fanuc 
Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit robotlaşmada ağırlığın 
otomotivde olduğunu, ikinci sırada beyaz eşya ve metal endüstri-
sinin, sonrasında ise gıda, ilaç, kimya gibi sektörler geldiğini ifade 
ediyor. Yiğit şunları kaydediyor: “Türkiye’de en çok talep gören 
robotlar kaynak robotları. Bunun sebebi otomotiv ve otomotiv yan 
sanayinde çok fazla robotun kullanılıyor olması. İkinci sıraya genel 
endüstride kullanılan taşıma robotların -yani bir ürünü bir yerden 
bir yere yerleştiren robotları-üçüncü sıraya paletleme robotları 
tarzında biraz daha büyük ve hat sonlarında hizmet veren robotları 
koyabiliriz. Bunula birlikte yeni trend insanla çalışan cobotlara yöne-
lik. Cobotlar yeni uygulamalar sayılabilir, robot ve insan işbirliği ve 
fabrikalardaki fiziksel alanlara olan ihtiyacın artması gibi nedenlerle 
son dönemde oldukça rağbet görüyor. İşbirlikçi robotlar olarak 
tanımladığımız cobotlar, günümüz teknolojisinde güvenlik çitini 
ortadan kaldırıp insanla birlikte çalışabilir olmaları sayesinde büyük 
bir ihtiyaca hizmet ediyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ya da 
otomasyona yeni geçiş yapmış işletmelerin kolaylıkla kullanabile-
ceği cobotlar, gücünü insanlardan çok daha hassas bir şekilde kon-
trol ettiğinden kalite ve tekrarlanabilirlik açısından da büyük avan-
tajlar sunuyor. Sezgisel kullanımla çok az programlama deneyimi 
olan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Robotların mı yoksa 
cobotların mı daha avantajlı olduğu konusu ise tamamen uygulanan 
proseslerle ilgili. Biri diğerinden daha üstündür ya da daha verimlidir 
gibi bir yargıda bulunmak doğru değil.”

G ünümüzde pek çok yeni uygulamada insan ile makine el 
ele çalışıyor ve her ikisi de kendilerine has kabiliyetlerle 
üretime katkıda bulunuyor. Bugün kurumların strateji 

ve yatırımlarını şekillendiren bir ana çerçeve haline gelen Endüstri 
4.0’ın belirleyici bileşenleri olan robotlar ile cobotların birbirleriyle 
etkileşimi ve işbirliği, verimliliği arttırarak rekabeti canlandırıyor. 
Peki, otomasyon sistemlerinin kahramanları olan robotlar ile 
cobotlar arasında ne gibi ayrımlar var? Hangi prosesler hangi tür 
ile daha verimli hale geliyor. Küçük veya büyük ölçekli firmalar 
seçimlerini yaparken nelere dikkat etmeli? Güvenlik çitini ortadan 
kaldırarak insanlarla birlikte çalışabilen, sezgisel kullanıma açık 
cobotlar mı, özerk alanlarda yüksek güvenlik önlemleriyle iş gören, 
yüksek taşıma ve yüksek hız kabiliyetine sahip robotlar mı?

TEMEL FARK: GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ 

Güvenlik nedeniyle robotlarla insanların aynı ortamda çalışması her 
zaman ve şartta uygun olmadığından belirli proseslerde insanlara 
yardımcı olması adına geliştirilen cobotlar, insanlar ile aynı ortamda, 
güvenli bir şekilde çalışabiliyor. Cobotların hızları, belirlenen ISO 
standartları doğrultusunda herhangi bir çarpışma anında zarar 
önleyici şekilde optimize edilebiliyor. Cobotların eksen ve gövde-
lerinde bulunan force sensörler ile sürekli olarak hassas biçimde 
kuvvet algılama yapıyorlar,  böylece herhangi bir temas anında 
daha hızlı tepki vererek insanlara zarar vermiyorlar. Robotlar ise 
yüksek hızlarda üretim gerektiren uygulamalarda etrafı güvenlik 
çitleri ile çevrilmiş veya kapalı bir ortamda iş görüyorlar. Anlık tork 
bilgilerini motorlar üzerinden alan robotlar, çarpışma anında kendi-
sine ve etrafına ufak zararlar verebiliyor, bu nedenle gerekli güven-
lik önlemleri alınarak robot çalışma hücreleri tasarlanıyor. 

ÜRETİM PARKURUNUZUN NEYE İHTİYACI VAR?

Robotlar ile cobotlar arasındaki bir diğer fark ise taşıma kapasiteleri 
ile ilgili. Cobotların taşıma kapasiteleri ve uygulama alanları daha 
sınırlı olduğundan robotlar daha fazla kullanım alanına sahip.  Bir 
FANUC robotun kapasitesi 0.5kg’dan başlayıp 2300 kg’a kadar 
geniş bir skaladayken, en yüksek kapasitedeki FANUC cobotlar 4 
kg ile 35 kg aralığındaki skalada. Örneğin 50 kg bir parçanın taşın-
ması gerektiğinde cobotlar ile çözüm bulunamadığından aynı pro-

OTOMASYON ÇÖZÜMÜNÜZÜ
İHTİYACINIZA GÖRE BELİRLEYİN
ROBOT MU, COBOT MU?
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H er yıl trafik kurallarının dikkate alınmaması dolayısıyla 
milyonlarca kaza meydana geliyor. Generali Sigorta, 
yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla en çok ihlal 

edilen trafik kurallarını kamuoyuyla paylaştı.

Resmi kaynakların kamuoyuyla paylaştığı son verilere göre 
geçtiğimiz yıl Türkiye'de 1 milyon 168 bin civarında trafik kazası 
meydana geldi. Söz konusu kazaların 993 bin 248'ini maddi 
hasarlı, 174 bin 896'sını ölümlü-yaralanmalı kazalar oluşturdu. 
Yaşanan kazalar incelendiğinde, kazaların en temel trafik kural-
larını ihlal etmek ve dikkatsizlik sebebiyle ortaya çıktığı ista-
tistiklere yansıdı. Generali Sigorta, hayati önem taşıyan konuya 
dikkat çekmek amacıyla, hangi temel trafik kurallarının en çok 
ihlal edildiğini kamuoyuyla paylaştı.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK

Araç içerisinde bulunan ve genelde üç sabit noktası olan emni-
yet kemeri, araç sürücüsünün ve diğer yolcuların şiddetli bir 
kaza esnasında dışarı fırlamalarını engellediği gibi doğru bir 
pozisyonda yolculuk yapmalarına da olanak sağlar. Araç içerin-
de can kurtaran vazifesi gören emniyet kemerini takmamak, 
yaşanan kazalarda ölüm ve yaralanma riskini doğrudan artıran 
faktörlerin başında geliyor.

AŞIRI HIZ YAPMAK VE HIZ LİMİTLERİNE UYMAMAK

Türkiye genelinde, meydana gelen trafik kazaları nedenleri 
arasında "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara 
uydurmamak" ilk sıralarda yer alıyor. Aşırı hız yapmak aracın 
kontrolden çıkma ihtimalini artırmasının yanı sıra olası bir tehli-
keyle karşılaşıldığında durma mesafesini de önemli ölçüde etki-
lemektedir. Ayrıca yasal hız limitini aşmak, kazanın sonuçlarının 
da ağırlaşmasına neden olmaktadır.

ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANMAK

Trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu da alkollü araç kullanıl-
ması sebebiyle yaşanmaktadır. Alkol almak araç sürücüsünün 
dikkatinin dağılmasına neden olarak, hem kendi aracı hem de 
diğer araçlar için kaza riskini maksimuma çıkartmaktadır.

HATALI SOLLAMA YAPMAK

Hem araçtaki sürücünün hem de diğer sürücülerin güvenliği 
için güvenli sollama yapmak oldukça önemlidir. Her yıl trafikte 
yaşanan ölümlerin ve yaralanmaların nedenleri arasında hatalı 
sollama yapılması üst sıralarda yer almaktadır.

TRAFİK İŞARETLERİNE UYMAMAK

Sürücülerin yanlış davranışlarından ve trafik kurallarına uyma-
malarından kaynaklanan kazalar da can ve mal kaybına neden 
olan faktörlerin başında geliyor. Özellikle ışıklı ve sesli trafik işa-
retlerine, trafik levhalarına ve yer işaretlemelerine uyulmaması 
bu kazaların en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

DİĞER HAYATİ İHMALLER

Sinyal vermeden dönüş veya şerit değiştirmek, takip mesa-
fesine uymamak, sinyal vermeden dönmek, yasak yere park 
etmek, şerit ihlali yapmak, fazla yolcu taşımak gibi kural ihlalleri 
de hem can hem de mal güvenliğine neden olan diğer önemli 
nedenler arasında yer alıyor.

RESMİ KAYNAKLARIN 
KAMUOYUYLA PAYLAŞTIĞI SON 
VERİLERE GÖRE GEÇTİĞİMİZ 
YIL TÜRKİYE'DE 1 MİLYON 168 
BİN CİVARINDA TRAFİK KAZASI 
MEYDANA GELDİ. YAŞANAN 
KAZALAR İNCELENDİĞİNDE, 
KAZALARIN EN TEMEL TRAFİK 
KURALLARINI İHLAL ETMEK VE 
DİKKATSİZLİK SEBEBİYLE ORTAYA 
ÇIKTIĞI İSTATİSTİKLERE YANSIDI.

EN ÇOK İHLAL EDİLEN 
5 TRAFİK KURALI
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T ürkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i ürün veya hizmetlerini 
tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. İnterneti ürün 
veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı ise yüzde 

56. Şirketler, yeni normalde arama motorlarında üst sıralarda çık-
mak ve kolay bulunmak için reklam verme eğiliminde. KOBİ'lerin 
radarında ise dijital pazarlama var. 

KOBİ’LER İÇİN ÜCRETSİZ DİJİTAL DOPİNG

Yaz döneminde koronavürüs nedeniyle hedef kitlelerine ulaşa-
mayan işletmeler için geliştirdikleri destek paketlerine değinen EG 
Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül şu bilgileri verdi: “Türk 
ekonomi yapısının belkemiğini oluşturan KOBİ’lerin koronavirüs 
nedeniyle yaşadığı pazarlama sorununa yardım etmek üzere üç 
ayrı dijital pazarlama paketini kullanıma sunduk. ‘Yeni başlayan-
lar için Google Ads reklamları’ paketlerimiz ile etkin destek ve 
hizmetlerle KOBİ’lerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya 
ulaşmalarını sağlayarak ekonomik kalkınmadaki paylarını artırma-
larına katkı sağlıyoruz. İşletmelerin bu hizmetten ücretsiz fayda-
lanmaları için sadece sitemizde yer alan formu doldurmaları yeterli. 
Ardından Google Ads reklam hesapları ve reklam kampanyaları 
ücretsiz olarak açılacak ve herhangi bir hizmet bedeli ödemeye-
cekler.” 

EKONOMİYE DİJİTAL DESTEK 

Google SMB Premier partnerlerinden EG Bilişim Teknolojile-
ri tarafından hizmete sunulan “Yeni başlayanlar için Google Ads 
reklamları” destek paketleri, dijital pazarlama ile henüz tanışmamış 
işletmelerin bu alanı etkin kullanarak ekonomik performanslarını 
artırmayı hedefliyor. Eylül sonuna kadar ücretsiz kullanılabilen 
reklam paketleri cazip çözümler sağlıyor. Koronavirüs sürecinde 
ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ’lerin büyümesine katkı 
sağlayacak destek, kurulum hizmeti ve opsiyonel olarak sunulan 
optimizasyon, iletişim ve ileri seviye hizmetlerle işletmelerin dijital 
dünyada daha etkin rol oynamasını sağlıyor.

KOBİ’LER YARALARINI DİJİTAL 
PAZARLAMAYLA SARACAK 
TÜRKİYE’DEKİ KOBİ’LERİN YÜZDE 71’İ ÜRÜN VEYA HİZMETLERİNİ TANITMAK İÇİN 
DİJİTAL PLATFORMLARI KULLANIYOR. İNTERNETİ ÜRÜN VEYA HİZMET SATIŞI İÇİN 
KULLANAN KOBİ’LERİN ORANI İSE YÜZDE 56. TİCARİ FAALİYETLERİ OLUMSUZ 
ETKİLENEN KOBİ’LER HEDEF KİTLELERİNE ULAŞMAK İÇİN DİJİTAL PAZARLAMAYA 
YÖNELDİLER.  
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TOBB VE
VODAFONE’DAN 
KOBİ’LERE ÖZEL E-TİCARET 
DESTEĞİ
KOBİ’LERİN DİJİTALLEŞMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA TİCARET BAKANLIĞI’NIN 
DESTEĞİYLE, TOBB’UN HİMAYESİNDE DÜZENLENEN “TÜRKİYE TEKNOLOJİ BULUŞMALARI’’ 
ONLINE PLATFORMA TAŞINDI.
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T icaret Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’nin (TOBB) himayesinde, Vodafone Türkiye ve 
Akbank ana sponsorluğunda 5 yıldır gerçekleştirilen Tür-

kiye Teknoloji Buluşmaları online platforma taşındı. 

TOBB çatısı altındaki 365 oda ve borsanın üyelerine özel E-Tica-
ret Hizmet Paketi hazırlayan Vodafone Business, KOBİ’lerin hedef 
kitlelerine ve potansiyel müşterilerine dijital kanallardan kolayca 
ulaşabilmelerini sağlayacak. E-Ticaret Hizmet Paketi; alan adı, 
hosting, email, güvenlik yedekleme, ödeme altyapıları, tüm yazılım 
özellikleri ve arama motoru optimizasyonu ile anahtar teslim e-ti-
caret sitesi kurma imkanı veriyor. Ek paketin Hepsiburada, Gittigi-
diyor, N11 gibi Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarına ente-
grasyonu sayesinde KOBİ’ler ürünlerini birkaç kısa adımda bu plat-
formlara aktararak büyük bir iş yükünden kurtuluyor. Ayrıca yine 
bu sitelere sağlanan kargo entegrasyonu ile de sipariş çıktılarını, 
barkod ve takip numaralarını otomatik oluşturarak zamandan 
kazanıyor.

Dijital dönüşüm sürecinde e-ticaretin öneminin artmasıyla KOBİ’le-
rin ihtiyaç duyacakları her türlü hizmet ve altyapıyı E-Ticaret 
Hizmet Paketi’nde toplayan Vodafone Business, TOBB üyelerinin 
bu pakete yüzde 45 indirimli ulaşmasını sağlayacak. Ayrıca üyelerin 
teknik ihtiyaçları ve dijital pazarlamayla ilgili soruları için de ücretsiz 
danışmanlık ve eğitim desteği verecek. 

KOBİ’LERE SEKTÖREL EĞİTİMLER VERİLECEK

Etkinlikte KOBİ’lerin dijital dönüşümünü destekleyecek, e-ti-

caret faaliyetlerinde yönlendirici olacak ve farklı uzmanlık 
seviyelerinde sürekli güncellenecek eğitim platformu Voda-
fone Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu da tanıtıldı. www.
vodafone.com/kobiegitimi adresinden ulaşılabilecek. Vodafone 
Business Dijital KOBİ Eğitim Platformu’nda 100’e yakın eğitim 
ücretsiz verilecek. 

Burada e-Ticaret’ten dijital tarıma, e-ihracattan dijital paz-
arlamaya, dijital ve finansal okur yazarlıktan girişimciliğe 
kadar birçok başlıkta KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu sektörel ve 
temel eğitim seviyesinde tüm bilgiler verilecek. Aynı zaman-
da Endüstri 4.0, KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılmaları, yeni 
pazarlara ve potansiyel müşterilere erişme yöntemleri, sosyal 
medya ve diğer dijital kanalları kullanma gibi başlıklarda eği-
timler de olacak. 

KOBİ’LERİMİZİN DİJİTAL DÜNYAYA UYUMUNU                                  
KOLAYLAŞTIRACAĞIZ

“Teknoloji iletişimi şirketi” olarak  işletmeleri geleceğin dijital 
dünyasına hazırlamayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye 
CEO’su Colman Deegan, şöyle devam etti: “Vodafone Business 
Dijital KOBİ Eğitim Platformu eğitim portalimizi erişime açıyoruz. 
Dijital KOBİ Eğitim Platformu, yaşayan bir platform olacak. Bu plat-
formu yeni içeriklerle sürekli canlı tutacağız. Hem paketimiz hem 
de eğitimler ile KOBİ’ler için e-ticareti her anlamda kolaylaştırıyo-
ruz. KOBİ’lerin dijital pazaryerlerinde var olmasını önemsiyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerin “dijital yol arkadaşı.” olmaya 
devam edeceğiz.”
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T urkcell’in bu yıl beşinci kez hayata geçirdiği yeni mezun 
işe alım programı GNÇYTNK’te değerlendirme süreci 
sonuçlandı. Yaklaşık 63 bin başvurunun yapıldığı pro-

grama katılan gençler, bir yandan hayalini kurdukları işe adım 
adım yaklaşırken diğer yandan kendilerini geliştirme fırsatı 
buldular. Üniversite son sınıfta okuyan, yeni mezun, yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri ile iş hayatında maksimum 2 yıl 
deneyime sahip, 27 yaşını geçmemiş gençlerin kabul edildiği 
GNÇYTNK programında bu yıl ilk kez, tersine beyin göçünü 
desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi ile iş birliğine gidilerek yurt dışında yaşayan Türk vatan-
daşlarına da ulaşıldı. 

“150 GENCİMİZİ AİLEMİZE KATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, GNÇYTNK programının genç istih-
damına katkı sağlamasının yanı sıra, Türkiye’nin dijital dönüşümüne 
yön verecek yeni insan kaynağının yetişmesi açısında da büyük önem 
taşıdığını belirterek şöyle konuştu: “Turkcell olarak Genç Yetenek pro-
gramımızın 5. yılında en yetenekli 150 gencimizi daha ailemize kattığımız 
için çok mutluyuz. GNÇYTNK programını Türkiye’nin genç istihdamına 
önemli bir katkı olarak görüyoruz.”

ENGELLİ ADAYLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ

GNÇYTNK bu yıl da bir işe alım programının ötesinde adeta bir “dijital kariyer 

TÜRKİYE’NİN GENÇ YETENEKLERİ 
TURKCELL’DE 
HAYALLERİNE KAVUŞTU
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hazırlığı” programı gibi yürütüldü. Genel Yetenek ve İngilizce sınavlarını 
başarı ile geçerek video mülakat aşamasına ulaşan 2554 aday, Turkcell 
Akademi’nin sunduğu Geleceği Yazanlar Platformu üzerinden serti-
fikalı eğitimler alarak dijital yetkinliklerini geliştirdi. Çalışmak istedikleri 
departmanın yöneticileri ile video mülakat aşamasına gelen 662 aday 
arasında yapılan son değerlendirme sonucu, kendisine sunulan teklifi 
kabul eden 150 genç yetenek, hayallerini Turkcell’de gerçekleştirme 
imkanını elde etti. Programın bu yılki en önemli yeniliklerinden birisi de 
online başvuru ve değerlendirme süreçlerinin engelli adaylara %100 
fırsat eşitliği sağlayacak şekilde geliştirilmesi oldu. Bu çalışmanın bir 
sonucu olarak, tüm aşamaları başarıyla geçen görme engelli üç aday, 
Genç Yetenek olarak Turkcell ailesine katıldı.

GNÇYTNK İLE 925 GENÇ TURKCELL AİLESİNE KATILDI

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 5 dönemdir yürütülen GNÇYTNK 
programıyla toplamda 925 genç yeteneğin Turkcell ailesine katıldığını 
söyleyerek, “Ayrıca yine yüzlerce gencimiz, STAJCELL programımız 
sayesinde Turkcell’in farklı departmanlarında staj yaparak geliştirdik-
leri projelerle yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanına sahip 
oluyorlar. STAJCELL programıyla, 2020 yılı yaz döneminde 200 genci-
mize staj imkanı sağladık. Bizler de gurur duyduğumuz, inovatif bakış 
açılarından çok şey öğrendiğimiz bu gençlerimizin takipçisi oluyoruz. Yıl 
içerisinde gerçekleştirdiğimiz proje kampları, hackathon’lar ve online yarış-
malarla da yetenek havuzumuzu sürekli olarak genişletiyoruz.” dedi. 
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T ürkiye’de eğitimin dijitalleşmesi için yatırımlarına devam eden 
Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve dijital servisleriyle en zorlu 
koşullarda bile kesintisiz iletişimi sağlamak için çalışmalarını 

sürdürüyor.

Türk Telekom, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının 
upload hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 31 Ağustos 2020 tarihinden 
itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkardı. Türk Telekom’un fiber 
ve VDSL aboneleri ile Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis 
sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim 2020’ye 
kadar faydalanabilecek.

“HEM ÖĞRENCİLER HEM TÜM KULLANICILAR İÇİN”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni 
eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde 
takip etmesini sağlarken, aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir 
internet deneyimi sunmak istiyoruz.” diye konuştu.

Upload hız artışı için kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunmaları 
gerekmediğini de belirten Önal, “Mart ayında başlayan uzaktan eğitim 
süreci boyunca veri trafiğini başarıyla yöneterek EBA’yı (Eğitim Bilişim 
Ağı) öğrencilerimizle kesintisiz şekilde buluşturduk. EBA TV kanallarını 
Tivibu üzerinden izleyen öğrencilerimiz, ‘durdur izle, tekrar izle, geri al 
izle’ gibi özellikler sayesinde derslerini kolaylıkla takip edebildiler. Yeni 
eğitim döneminde de EBA ile oluşacak trafiği sorunsuz yönetecek ve 
kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu ses, mobil ve internet hizmetlerini 
kesintisiz sürdüreceğiz.” dedi.

“EBA ALTYAPISI TÜRK TELEKOM’A EMANET”

Önal, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 40 binin üzerindeki okulun erişim 
altyapısı ile birlikte 13 bin 500 okulun hızlı internetle buluşmasını sağlıyo-
ruz. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformunun altyapısı da tamamen Türk 
Telekom’a emanet. Grup şirketimiz Sebit’in Vitamin, Raunt gibi online 
eğitim çözümleriyle EBA platformuna, ders ve sınavlar için içerik des-
teği sunuyoruz. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures ile 
MentalUP gibi online eğitim platformlarına yatırımlarımızı sürdürüyoruz.” 
şeklinde konuştu.
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TÜRK TELEKOM, YENİ EĞİTİM   ÖĞRETİM YILINA HAZIR. TÜRK 
TELEKOM, KULLANICILARINA DAHA İYİ BİR İNTERNET DENEYİMİ 
SUNMAK İÇİN FİBER VE VDSL  ABONELERİNİN VERİ YÜKLEME 
(UPLOAD) HIZINI 2 KATINA ÇIKARIYOR.
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T ürk Telekom CEO’su Ümit Önal: 
“Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni 

eğitim öğretim yılında öğrencilerin 
çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde 

takip etmesini sağlarken, aynı 
zamanda tüm kullanıcılarımıza daha 

iyi bir internet deneyimi sunmak 
istiyoruz.”

TÜRK TELEKOM 
EĞİTİMDE 2 KAT HIZLI



DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN
SORUMLULUKLARI 
PAYLAŞMALIYIZ
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H UAWEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Catherine Chen, HUAWEI Better World zirvesinin üçüncü ve 
son gününde gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, "Dünya 

genelindeki telekomünikasyon regülatörleri, COVID-19 ile ortaya çıkan 
ortak sorunları çözmek ve herkes için daha iyi gelecek yaratmak için 
birlikte çalışmalıdır." dedi.

HUAWEI Better World zirvesinin üçüncü gününde, açılış konuşmasını, 
HUAWEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Catherine 
Chen gerçekleştirdi.

HERKES İÇİN DAHA İYİ BİR GELECEK ORTAK ÇABA GEREKTİRİR

Catherine Chen, şunları söyledi: “Geçtiğimiz 30 yıl içinde bilgi teknolojileri 
hızla gelişti ve insanların yaşamlarını kolaylaştırdı. COVID-19 salgını ise dijital 
altyapının teknolojik gelişmelere yeterince ayak uyduramadığını ortaya 
koydu. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) raporlarına göre, dünya 
nüfusunun yaklaşık yarısı halen internet erişimine veya birçok teknolojik 
imkana sahip değil. Ülkeler genelinde ekonomiler küçüldükçe, hükümetler 
dijitalleşme ile ilgili stratejilere daha fazla ağırlık vermektedir. Bizler daha 
bağlantılı, akıllı ve yenilikçi bir gelecek öngörüyoruz. Bu geleceğin herkes 
için; kapsayıcı, sürdürülebilir ve daha iyi olmasını sağlamalıyız.”

DAHA İYİ BİR EKONOMİ İÇİN YARATICILIĞIMIZI TEPEDEN TIRNAĞA 
ARTIRMALIYIZ

“Birçok ülke, COVID-19 sürecinde kritik önlemleri başarıyla aldığı için, bazı 
ülkelerdeki ekonomik durum normale dönmeye başladı. Yine bazı ülkeler, 
bilgi teknolojilerinin de ön planda olduğu farklı teşvik planlarını devreye aldı. 
Çin'deki yeni altyapı planı kapsamında, önümüzdeki 5 yılda kullanılmak 
üzere, sadece 5G yatırımı olarak, 140 milyar ABD dolarından fazla kaynak 
ayrıldı. Bu planlamanın, Çin'in dijital ekonomisine 2 trilyon dolardan fazla 
katkı sağlaması ve genel ekonomik durumu da olumlu yönde etkilemesi 
bekleniyor. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği de ekonomik düzelmeye katkıda 
bulunmak amacıyla, 1,1 trilyon Avroluk bir paket açıkladı.”

“Ekonomiyi canlandırmak için tepeden tırnağa yenilenmeye ve daha 
yaratıcı olmaya ihtiyacımız var.” diyen Catherine Chen, sektördeki aktif 
dijital dönüşümle birlikte, bu yöndeki hükümet politikalarını desteklemenin 
tüm sektörlere fayda sağlayacağını ve verimliliği artıracağını da sözlerine 
ekledi.

GELECEĞİN TOHUMLARI PROJESİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK 
İÇİN UMUTLARI YEŞERTİYOR

Hızla büyüyen küresel dijital ekonomi ve bu yöndeki eksiklikler arasında 
oluşan uçurumu konu alan Dünya Bankası raporuna atıfta bulunan Chen, 
“HUAWEI Geleceğin Tohumları programına devam ediyor. Bu program 
2008 yılında başlatılmış ve bugüne kadar 108 ülke ve bölgede, 400'den 
fazla üniversiteden yaklaşık 30.000 öğrenciye fayda sağlamıştır. Dijita-
lleşme, bugün daha fazla endüstri tarafından benimsenmiş bulunuyor. 
Gelecek için ektiğimiz bu tohumlar, ileride Birleşmiş Milletler'in 2030 stra-
tejik kalkınma hedeflerinde, özellikle de iklim değişikliği ile ilgili olan madde-
lerde karar verici konumda yer alacaklar.” dedi.

HUAWEI TÜRKİYE AR-GE MERKEZİ, VR 
(SANAL GERÇEKLİK) PLATFORMU İÇİN 
OYUN VE MULTİMEDYA ALANLARINDA İKİ 
YENİ SANAL GERÇEKLİK UYGULAMASI 
GELİŞTİRDİ. ŞİRKETIN TÜRK MÜHENDISLE-
Rİ, 5G TEKNOLOJİSİYLE YÜKSEK MİKTARDA 
VERİ AKTARIMINI DESTEKLEYEN HUAWEI 
CLOUD VR MEDIA PLAYER VE VR HENTBOL 
OYUNU UYGULAMALARINI DUYURDU. 
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