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KAPALI ALANLAR, KALABALIK TATİL 
MEKANLARI YERİNE KARAVAN TATİLİ, 
ÇADIR KAMPLARI, GEMİ SEYAHATLERİ 
YENİ SÜREÇTE YENİDEN KEŞFEDİLEN 
TATİL MODLARI OLDU. 

Çin’den başlamak üzere tüm dünyayı etkisi 
altına alan, 2020’nin Mart ayından itibaren de 
ülkemizde görülmeye başlanan Covid-19 salgını 
artık ezberlendiği üzere tüm hayatımızı değiştirdi. 
Çalışma, eğitim, sosyalleşme, alışveriş gibi aslında 
hayatımızın da bütününü oluşturan faaliyetler form 
değiştirdi. 

Normal düzenimizi bozmaya henüz alışmış 
olamasak da yeni sürece ayak uydurmak için çeşitli 
tedbirler de almıyoruz değil...
Tatil tercihlerimizi değiştirmek aldığımız tedbirlerin 
başında yer aldı. Kapalı alanlar, kalabalık tatil 
mekanları yerine karavan tatili, çadır kampları, gemi 
seyahatleri yeni süreçte yeniden keşfedilen tatil 
modları oldu. 

Bağlantı Noktası’nın bu ayki kapak haberi “gemi 
tatilleri”ne (kruvaziyer turizmi) ayırdı. Pandemi 
sürecinde gemi tatiline olan talebin artması, 
gemilerde alınan tüm tedbirler detayları ile kapak 
haberimizde, değerli okuyucularımızın ilgisine 
sunuluyor. 

Dergimiz kapak haberi dışında yine ayın öne 
çıkan ulaştırma, iletişim ve teknoloji haberlerini 
de sayfalarına taşıyor. Keyif ile okuyacağınız bir 
sayımız daha sizlerle... 

Yeni sayımızda görüşmek 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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DEMİRYOLLARI

12

ÇOCUKLARIN GÖZLERİNİ EN ÇOK 
AKILLI TELEFONLAR ZORLUYOR

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 
ÜLKEMİZİ DEMİR AĞLARLA 

ÖRÜYORUZ

ÇALIŞANLARIN %57’Sİ OFİSİNİ 
EVİNE TAŞIDI

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ, EKRAN KARŞISINDA 
GEÇİRİLEN UZUN SÜRELERİN ÇOCUKLARDA DİJİTAL 
GÖZ YORGUNLUĞUNA VE MİYOPİNİN HIZLI ARTIŞINA 
NEDEN OLABİLDİĞİ UYARISINI YAPTI.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL 

KARAİSMAİLOĞLU, ANKARA-SİVAS YHT HATTINI BİR 

AN ÖNCE HİZMETE AÇMAK İÇİN ÖZVERİLİ ŞEKİLDE 

ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ. 

GREAT PLACE TO WORK ENSTİTÜSÜ 
KORONAVİRÜSÜN İŞ DÜNYASINA ETKİLERİNİ 
ARAŞTIRDI. “CARE IN ACTION COVID-19” ANKET 
SORULARINI 24 ŞİRKETTEN 8 BİN 609 ÇALIŞAN 
YANITLADI. ARAŞTIRMA SONUÇLARI, ÇALIŞANLARIN 
%57’SİNİN EVDEN ÇALIŞTIĞINI, %19’UNUN İSE İŞ 
YÜKÜNÜN AŞIRI ARTTIĞINI SÖYLÜYOR.

COVID-19, KRUVAZİYER TURİZMİNE, BİR BAŞKA DEYİŞLE GEMİ TATİLİNE OLAN İLGİYİ ARTIRDI. SALGIN 
HASTALIKLARA KARŞI TÜM TEDBİRLERİ ALAN VE LİMANDAN HAREKET ETTİKTEN SONRA DIŞ DÜNYA İLE 
ETKİLEŞİME GİRMEYEREK KENDİ İÇİNDE GÜVENLİ ALAN YARATAN BU YÜZEN OTELLERİN 2021 YILINDA 

TATİL SEVERLERİN YENİ GÖZDESİ OLMASI BEKLENİYOR. 
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PANDEMİ SONRASI GEMİ TATİLİNE
OLAN TALEP ARTTI

24
ARAŞTIRMA

SAĞLIK

20

Tren ve trene 
dair çektiğiniz 

her kareyi 
bizimle paylaşın

www.tamoan.com.tr
/tamoancom
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ÖDÜLLÜ MOOVIT UYGULAMASI 
HUAWEI APPGALLERY İLE 
TÜRKİYE’DE

HUAWEI, MOOVIT İLE ORTAKLIK YAPTIĞINI 
DUYURDU. MOOVIT UYGULAMASI, HIZLA 
GENİŞLEYEN HUAWEI APPGALLERY’E 
EKLENİYOR VE TÜRKİYE'DEKİ 
TÜKETİCİLERE FARKLI ULAŞIM 
METOTLARI İLE BİNLERCE ULUSAL VE 
ULUSLARARASI ŞEHİRDE SEYAHAT 
ETMELERİ İÇİN KULLANIŞLI BİR REHBER 
SAĞLIYOR.
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46
ASELSAN’A ÖZEL GÜVENLİ           
İLETİŞİM PLATFORMU

ASELSAN İLE TURKCELL YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜM 
İÇİN BİR ARAYA GELDİ. BİP UYGULAMASI 
ÜZERİNDEN ASELSAN’A ÖZEL TASARLANAN 
A-İLETİ PLATFORMU SAYESİNDE 8 BİNİN 
ÜZERİNDE ASELSAN ÇALIŞANI TÜM 
HABERLEŞMESİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE 
GERÇEKLEŞTİREBİLECEK. 

SEKTÖRDEN

42
SEKTÖRDEN

TÜRK OYUN PAZARINDA HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

TÜRK OYUN SEKTÖRÜNÜN SON DÖNEMDE İVMELENEN GELİŞİMİ DÜNYA ÇAPINDA ETKİ 
UYANDIRIYOR. “GLOBAL KARANTİNA GÜNLERİNİN OYUN DÜNYASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ” 
RAPORUNA GÖRE, TÜRKİYE OYUN PAZAR HACMİNİN 2020 SONUNDA 1 MİLYAR DOLARI AŞMASI 
BEKLENİYOR.

GÜNCEL

38

GÜVENLİK

26
SİBER SUÇLULARIN PLAYSTATION 
5'EOLAN İLGİSİ ARTTI

GEÇTİĞİMİZ 3 AYDA DÜNYA GENELİNDE 
ADINDA "PLAYSTATİON" KELİMESİ GEÇEN 
150'YE YAKIN ŞÜPHELİ WEB SİTESİ 
KEŞFEDİLDİ. UZMANLAR, "KULLANICILARA 
İNTERNETTE BİR TEKLİF GERÇEK 
OLAMAYACAK KADAR İYİ GÖRÜNÜYORSA, 
BUNUN BÜYÜK OLASILIKLA BİR ALDATMACA 
OLDUĞUNU HATIRLATMAK İSTİYORUZ.” DİYOR. 

S2 Uluslararası Medya ve Stratejik Araştırmalar Ltd. Şti.
Via Green, Mustafa Kemal Mah. 2079. Sok. No: B/49 Eskişehir Yolu, Çankaya/Ankara 

Tel: +90 312 417 14 15/417 14 20/Faks: +90 312 417 14 94
www.hossajans.com.tr 
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Microsoft, yeni Windows 10 sürümlerinde yer 
alacak Meet Now özelliği ile video konferans 
uygulaması Zoom'a rakip olmayı hedefliyor. 
Meet Now sayesinde Windows kullanıcıları 
masaüstlerinde bir görüşme için link yarattık-
tan sonra bu linki istedikleri kişilere göndererek 
görüşmeye katılmalarını sağlayabilecek.  Meet 
Now'ı kullanmak için herhangi bir hesap açmak 
gerekmeyecek.

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.

THY, Eylül 2020 dönemine ilişkin trafik ve yolcu sayıları ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, 
Eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 4,3 milyon aza-
larak 2,4 milyon olarak gerçekleşti. Ağustos 2020’de ise yolcu sayısı 2,6 milyon kişiydi. Yolcu doluluk 
oranı Eylül 2020 döneminde yüzde 68,9 olarak açıklandı. Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2019 döneminde 
134 bin 801 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 11,4'lük azalışla 119 bin 420 tona düştü.

Facebook, sahibi olduğu uygulamalar Instagram, Messenger ve WhatsApp'ı birbirine bağlayarak plat-
formlar arasında da mesajlaşmayı mümkün kılacak. Plan, sadece WhatsApp hesabı olanların, başka bir 
uygulama indirmek ya da uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda olmadan Instagram ve Messen-
ger kullanıcılarına ya da bu uygulamalardan WhastApp'a mesaj gönderebilmesi fikrini temel alıyor

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 8 farklı ülkede gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasına göre Netflix 
üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 43’ü, “Türk insanıyla tanışmak, Türkiye’den arkadaşlar 
edinmek, onlarla birlikte çalışmak, vakit geçirmek isterim” diyor. Türk yapımlarını izlemeyenler arasında 
Türkiye’den arkadaş edinmek isteyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 28.

ABD merkezli teknoloji şirketi IBM 109 yıllık şirketini bölme kararı aldı. Yeni şirket 2021 sonu itibarıyla yeni 
bir isimle faaliyete başlayacak. IBM, veri merkezleri için teknik destek sağlayan bilgi teknoloji birimini ayrı 
bir şirket olarak halka açacağını açıkladı. Sürpriz açıklama şirketin genel müdürü Arvind Krishna’dan 
geldi. IBM, Krishna yönetiminde geçen sene bulut alanında hizmet veren Red Hat şirketini rekor bir 
bedelle 34 milyar dolara satın almıştı.

MICROSOFT, ZOOM’A 
RAKİP OLUYOR 

LİMANLARIN YÜK MİKTARI 
ARTTI 

THY, EYLÜL 2020 YOLCU SAYILARINI AÇIKLADI INSTAGRAM, MESSENGER VE WHATSAPP BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

NETFLIX İZLEYEN YABANCILAR TÜRK KÜLTÜRÜNE DAHA YAKIN
IBM 109 YILLIK ŞİRKETİNİ BÖLÜYOR

ABD ordusu, muharebe alanlarında görev 
yapan köpekler için artırılmış gerçeklik 

(AR) teknolojisinin kullanıldığı gözlükleri 
denemeye başladı. Gözlükler, patlayıcı 
bulmak ve diğer olası tehlikeleri tespit 
etmek için eğitilen köpeklerin uzaktan 

yönlendirilmesini sağlıyor. Halihazırda bu 
amaçla eğitilmiş köpekler el işaretleri ya 
da lazer kalemleriyle yönlendiriliyor. Bu 
teknolojide ise köpekler, gözlüklerinin 

ekranına yansıtılan işaretleri takip ediyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisik-
let ve elektrikli scooter gibi mikro hareketlilik 

sistemlerine yönelik standartların belirlenmesi 
noktasında ilk adımı attı. Sektöre ilişkin düzen-

lemelerde yer alması planlanan standartlara 
yönelik ilk taslak belirlendi. Buna göre 

e-scooter’da faaliyet izin belgesi almak iste-
yen firmalardan, mobil uygulama sahibi olma 

ve sunucuların Türkiye'de bulunması gibi şart-
lar aranacak.

KÖPEKLER İÇİN ARTIRILMIŞ 
GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ

E-SCOOTER YÖNETMELİĞİ'NDE 
İLK ADIM ATILDI
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ÜLKEMİZİ 
DEMİR AĞLARLA ÖRÜYORUZ

U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anka-
ra-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Yozgat'ın 
Akdağmadeni ilçesindeki şantiyesini ziyaret ederek, 

altyapı işleri tamamlanan T318 Tüneli'nde devam eden elekt-
romekanik çalışmaları yerinde inceledi.

Ray serimi de gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, yaptı-
ğı açıklamada, "Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son 
noktasındayız. Bütün hat ve ray serimi tamamlandı. Burayı 
bir an önce açmak için bütün arkadaşlarımızla özverili çalışma 
sürdürüyoruz. Bu hat bittikten sonra Sivas'tan binen bir kişi 
buradan İstanbul Halkalı İstasyonu'na kadar gidebilecek. Hatta 
2023 yılında Kapıkule sınır kapısına kadar gidebilecek. Ülke-
mizi demir ağlarla örüyoruz. İnşallah, bundan sonra da çok 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, ANKARA-SİVAS YHT HATTINI BİR AN ÖNCE HİZMETE AÇMAK İÇİN 
ÖZVERİLİ ŞEKİLDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ. 

büyük projelerle vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek 
için çok büyük işler yapacağız. Ülkemizi raylı sistemlerde dün-
yanın en gelişmiş ülkelerinden birisi haline getirmek için canla 
başla çalışıyoruz.” dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattını bir an 
önce hizmete açmak için özverili şekilde çalışmalarını sürdür-
düklerini söyledi. Projede Ankara'dan Sivas'a kadar binlerce 
kişinin çalıştığını ifade eden Karaismailoğlu, hat faaliyete geç-
tiğinde ekonomi, istihdam ve ticaret açısından bölge ve ülke 
ekonomisine büyük katkılar sunacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini vur-
gulayarak “Ülkemizin her noktasında havada, karada, denizde, 

raylı sistemlerde, uzayda büyük bir çaba içerisindeyiz. Ülkemi-
zin dünyanın en ileri ekonomileri arasına gelmesi için altyapı-
mızı tamamlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

"SİVAS'TAN BİNEN BİR KİŞİ BURADAN İSTANBUL HALKALI 
İSTASYONU'NA KADAR GİDEBİLECEK"

Ülkemizde 100 yıldır yapılamayan işleri 18 yıla sığdırdıklarının 
altını çizen Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İnşallah, bundan sonra da çok büyük projelerle vatandaşımı-
zın yaşam kalitesini yükseltmek için çok büyük işler yapaca-
ğız. Binlerce hatta yüz binlerce çalışanımızla yüzlerce şantiye-
mizde çok yoğun hummalı bir çalışma var. Ankara-Sivas hattı 
da aynı şekilde. Çalışmalar bitme aşamasına geldi. Bir an önce 
bitmesi için, biz de en güvenli şekilde vatandaşımızı taşımak 
için en ince ayrıntısına kadar denetlemelerimizi, incelemele-
rimizi yapıyoruz. İnşallah tam güvenlikli bir şekilde yakın bir 
zamanda vatandaşlarımıza hızlı tren konforunu Ankara-Sivas 
arasında da sunacağız. Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en 
son noktasındayız. Bütün hat ve ray serimi tamamlandı. Bura-
yı bir an önce açmak için bütün arkadaşlarımızla özverili çalış-
ma sürdürüyoruz. Bu hat bittikten sonra Sivas'tan binen bir 
kişi buradan İstanbul Halkalı İstasyonu'na kadar gidebilecek. 

Hatta 2023 yılında Kapıkule sınır kapısına kadar gidebilecek. 
Ülkemizi demir ağlarla örüyoruz.”

“HEDEF, TÜRKİYE'Yİ RAYLI SİSTEMLERDE ÖNCÜ ÜLKELER-
DEN BİRİ HALİNE GETİRMEK”

Konya-Karaman tarafında da ciddi çalışmalar yürüttükle-
rini kaydeden Karaismailoğlu, Karaman'ı Ulukışla’ya, oradan 
Mersin'e ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederken, “Mersin-
Adana-Gaziantep'te de hummalı bir çalışma var. Ankara-İzmir 
hattında çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Yine Bursa'yı Anka-
ra-İstanbul hattına bağlama çalışması var. Ülkenin her tara-
fında hummalı bir çalışma yapılıyor. İnşallah Ankara-İstanbul 
hattı da bittiği zaman burası da hızlı tren konforu ile tanışacak. 
Ülkemizi raylı sistemlerde dünyanın en gelişmiş ülkelerinden 
birisi haline getirmek için canla başla çalışıyoruz. İnşallah 
buradaki konforu en iyi şekilde sağlamak için özverili bir şekil-
de çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Bütün dertlerinin vatandaşı 
memnun etmek olduğunu da kaydeden Bakan Karaismailoğ-
lu, “Tek amacımız, ülkemizi dünyanın en ileri teknolojilerine 
ulaştırmak, vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst noktaya 
çıkarmak." dedi.
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COVID-19, KRUVAZİYER TURİZMİNE, BİR BAŞKA DEYİŞLE GEMİ 
TATİLİNE OLAN İLGİYİ ARTIRDI. SALGIN HASTALIKLARA KARŞI TÜM 
TEDBİRLERİ ALAN VE LİMANDAN HAREKET ETTİKTEN SONRA DIŞ 
DÜNYA İLE ETKİLEŞİME GİRMEYEREK KENDİ İÇİNDE GÜVENLİ ALAN 
YARATAN BU YÜZEN OTELLERİN 2021 YILINDA TATİL SEVERLERİN 
YENİ GÖZDESİ OLMASI BEKLENİYOR. 

K oronavirüs salgını, gemi tatili olarak 
adlandırılan Kruvaziyer Turizmine 
olan ilgiyi artırdı.  Sektörün deneyimli 

isimlerinden Miray International - Miray Cruises 
Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, salgın hastalıklara 
karşı tüm tedbirleri alan ve limandan hareket 
ettikten sonra dış dünya ile etkileşime girme-
yerek kendi içinde güvenli alan yaratan tatil 
gemilerinin turizmcilerin yeni gözdesi olduğunu 
belirtti.2021 sezonu için şimdiden yoğun bir 
talep ile karşılaştıklarını belirten Miray Internati-
onal Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, 
yoğun talebin sebebini “Gemilerdeki personel 

ve misafirler testler sonucu gemiye alınıyor. 
Hem personel hem de yolcu test sonucu 
temiz ise gemiye giriş yapabiliyor. Böylece 
güvenli bir bölge oluşturuluyor. Ayrıca gemi 
içinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık 
Bakanlığı’mızın belirlediği COVID-19 tedbirler 
uygulanıyor. Bu sebeple dış dünya ile temasın 
az olduğu ve tüm tedbirlerin alındığı ‘Kruva-
ziyer Turizmi’ tatilcilere daha güvenli geliyor. 
Kruvaziyer turizmi ile oluşturulan ‘Güvenli 
Tatil’ konsepti, tatilciler için güçlü bir alternatif 
oldu. 2021 sezonunda gemi tatiline olan talep 
daha da artacaktır.” sözleriyle açıkladı.

PANDEMİ SONRASI

OLAN TALEP ARTTI
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KONUKLAR İÇİN BİR DİZİ ÖNLEM ALINDI

Tatil gemilerinde görev alan personelin ve misafirlerin düzenli 
şekilde sağlık kontrollerine tabi tutulduğunu dile getiren Ahmet 
Yazıcı, kruvaziyer tatilinde alınan önlemleri şu şekilde anlattı: “En 
başta gemiye sosyal mesafe kuralına tam uyulabilmesi için kapa-
sitesinin yüzde 50 altında yolcu alınıyor.  Tüm misafir ve müret-
tebat sağlık taramasından geçiyor. Ayrıca mürettebat tur öncesi 
ve sonrasında COVID-19 testine tabi tutuluyor. Tüm süreçlerde ve 
yolculuk sırasında temassız ateş ölçer ile misafirlerin sağlık duru-
mu düzenli olarak takip ediliyor. Geminin tüm sosyal alanlarında 
dezenfektan noktaları ile hijyen sürekliliği sağlanıyor.”

SAĞLIK ÖN PLANDA TUTULUYOR

Geminin hava sistemine dikkat çeken Yazıcı, ortak alanlara ve 
kabinlere sürekli temiz hava verildiğine ve kabinler arasında hava 
dolaşımını engelleyen sistemlerin kurulduğuna dikkat çekti ve 
şöyle devam etti: “Gemi içi, asansörler, korkuluklar, restoran, 
eğlence ve çocuk alanlarının yanı sıra SPA gibi tüm ortak alanlar 
buharlı makineler ve hastane sınıfı solüsyonlarla her kullanımda 
dezenfekte ediliyor. Sosyal alanlarda mümkün olduğunca kullan-
at ürünler tercih ediliyor. Gemi içinde doktor ve sağlık ekiplerinin 
olduğu bir tip merkezi de oluşturduk. ” 

GEMİDEKİ PANDEMİ ÖNLEMLERİ

Gemideki pandemi önlemleri yolcuların sağlıklarını korumayı hedef 
alan kurallar içeriyor. Bunlar şu şekilde; tüm misafir ve mürettebat 
için başlangıç öncesi sağlık taraması yapılması, tüm konuklar için 
zorunlu ateş taraması ve biniş öncesi sağlık durumu bilgilendirme-
si, mürettebata binmeden önce ve dönüşleri sonrasında COVID-19 
testi, mürettebat, seyahat belgeleri de dahil olmak üzere tüm giriş 
yapan kişiler için sıkı kontroller.

Öte yandan temassız ateş ölçer ile vücut ısısı ölçümü, hem gemiye 
binmeden önce hem de gemide yolculuk boyunca misafirler ve 
mürettebat sürekli izleniyor. Gemi geçit ve yolcu yürüyüş yolla-
rında sıklıkla artan sanitasyon ve dezenfekte seviyeleri kurularak 
önlemler üst seviyede tutuluyor. 

YEPYENİ HAVA FİLTRESİ

Birçok ulaştırma aracının aksine gemi kabinleri % 100 temiz hava 
ile filtreleniyor. Bu temiz hava her misafir kabinine ve mürettebat 
kabinine ve gemideki ortak alanlara veriliyor. Sağlıklı hava kalitesini 
sağlamak için hava filtreleri ve soğutma serpantinleri iyice kontrol 
edilip, temizleniyor ve değiştiriliyor.

ARTAN SANİTASYON ÖNLEMLERİ

Her yolculuktan önce gemi iyice temizlenerek dezenfekte ediliyor. 
Konuk kabinlerinde sanitasyon ve dezenfeksiyon seviyelerinin 
artmasıyla birlikte hastane sınıfı dezenfektanla daha sıklıkla 
işlem gerçekleştiriliyor. Misafir kabinlerinin ve misafir kabin 
koridorlarının günde iki kez silinmesi, boş misafir kabinlerinin 
ve misafir kabin koridorlarının buhar makinası ile temizlenmesi, 
konuk banyolarını ağır alkali banyo temizleyici ve dezenfektan ile 
temizlenip ve dezenfekte edilmesi, mikroorganizmaların ve bak-
terilerin bozulmasını önlemek için gıda maddelerinin kabinlerden 
zamanında çıkarılması da bu kapsamda alınan tedbirlerden bazı-
ları olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte kabinlerin çarşaf ve 
nevresim bakımı zamanında yüksek sıcaklıklarda profesyonelce 
temizlenip ve dezenfekte ediliyor, gemideki tüm ortak alanlar, 
hastane sınıfı dezenfektan kullanılarak kapsamlı olarak temizle-
nip, buharla ve silme ile iki katmanlı bir sanitizasyon işleminden 
geçiriliyor. 
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GEMİDEKİ TÜM ALANLARIN TEMİZLİK SIKLIĞI

Gemide; asansörler 2 saatte bir, ortak alanlar ve tesisler günde 2 - 
10 kez, SPA ve buklet malzemeleri günde en az 2 kez, diğer ortak 
alanlar: Dezenfeksiyon işlemini ayarlamak için ortak kamu alanları 
günde 2 ila 4 kez dezenfekte ediliyor. Ek olarak, aşamalı biniş ve 
check-in sürecine azami önem gösteriliyor. Gemide ve halka açık 
alanlarda toplam kapasite de azaltılmaktadır. 

GELİŞTİRİLMİŞ TIBBİ KAYNAKLAR

Pandemi dönemi ile birlikte gemideki tıbbi kaynaklar da artırılmış 
vaziyette. Bu kapsamda alınan tedbirler şöyle: “Tıp Merkezi ve 
kabinlerde izole edilmiş bölmeler gerektiğinde karantina odalarına 
dönüştürülebilir. Kirlenmiş ürünler ve tıbbi atıklar, sağlık ve güven-
lik yönergelerine göre uygun şekilde mühürlenecek ve bertaraf 
edilecektir. Belirlenmiş merkezi toplama noktalarına yüz maskeleri 
ve koruyucu ekipman yerleştirilecektir. Tıbbi ekipman ve atık 
kutuları, günde iki kez hastane sınıfı dezenfektan ile temizlenip, 
dezenfekte edilir ve yıkanır. Yerleşik merkezlerde, COVID-19 için 
en son test kitleri ve tıbbi malzemelerle tam olarak donatılacak-
tır. Hastalık durumunda, hastane sınıfı dezenfektan ile kapsamlı 
temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştirilir.  Ardından kabinler 
buharlı temizleyici makina ile temizlenir.”

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE  GENİŞLETİLMİŞ GEMİ

“Düşük kapasitede çalışan tur koçları sık sık dezenfekte edilecek; 
Dünya Sağlık Örgütü rehberliğinde tur operatörleri için de eğitim 
alınacak. Uğranan her limanda kıyıdaki duruma bakılarak, gereken 
durumlarda güzergah değiştirilebilecek. Revize edilen değişiklikle-
rin misafirlere bilgilendirilmesi hızlıca yapılacak.”

GIDA HİJYEN UYGULAMALARI VE STANDARTLARI

“Gemi mutfağı da dahil olmak üzere F&B restoranları / bar alan-
ları, servis sırasında ve sonrasında günde 3 kez temizlenecek ve 
sterilize edilecek. Konukların girişten önce ellerini yıkaması ve F&B 
giriş- çıkışlarında bulunan dezenfektan dispanseri kullanmala-
rı gerekecek. Gemi restoranında konuk koltukları geniş bir alan 

sağlar. İstek üzerine tek kullanımlık çatal-bıçaklar sağlanacak. 
F&B büfe restoranlarında self servis askıya alınacak. Tüm yiyecek 
ve içecekler konuklara yüz maskesi ve tek kullanımlık eldivenler 
takan mürettebat üyeleri tarafından servis edilecek. Sıkı tedarik 
yönergeleri uygulanacak. Covıd-19 dan en çok etkilenen bölgeler-
den ürün tedarik edilmesi kesinlikle yasaktır.”

EĞLENCE VE GÖSTERİ FAALİYETLERİ

“Tiyatro alanı her gösteriden önce ve sonra sterilize edilecek. Tüm 
oyuncak, oyun ve Çocuk Kulübü tesislerinin günde iki kez ve/veya 
her kullanımdan sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Tüm 
gümrüksüz satış mağazaları ve eğlence mekanları, hizmetten önce 
ve sonra günde iki kez dezenfekte edilecek. Bunlara ilaveten tüm 
eğlence ekipmanları konukların kullanımından önce her 2 saatte bir 
dezenfekte edilecektir. Geniş alan sağlamak için düşük kapasitede 
çalışan araç içi mekanlar, dezenfektan dispanserleri, eğlence mekanı 
girişleri ve çıkışları da dahil olmak üzere bütün mekanlarda kolayca 
bulunacaktır. SPA & GYM tesisleri konuklar tarafından kullanılmadan 
önce ve sonra sterilize edilecektir.”

MÜRETTEBAT ÜYELERİ UYGULAMALARI VE STANDARTLARI

Gemideki mürettebat üyelerine de sıkı kontrol ve tedbirler uygu-
lanmaktadır. Bu kapsamda günlük sıcaklık kontrolleri yapılmakta-
dır. Şüpheli vakalarla ilgili Tıp Merkezi İzolasyon Alanı personelinin 
şunları yapması gerekmektedir: “Yeterli Kişisel Koruyucu Donanım 
(Yüz maskesi, göz koruması, tek kullanımlık eldivenler ve bertaraf 
dış giysisi). Çalışma öncesi ve sonrası uygun el yıkama uygula-
malarını takip edilmesi. Kişisel sağlık bilgilerini günlük olarak gün-
cellenmesi. Tüm Frontline mürettebatının yüz maskesi takması 
gerekir. Kat hizmetleri ve F&B ekibi tek kullanımlık eldivenler 
giymelidir. Tayin edilmiş mürettebat gerektiğinde uygun Kişisel 
Koruyucu Ekipman (KKD) da kullanabilir. Tüm mürettebat, elleri 
sterilize etmek için anti-bakteriyel el sabunu ile en az 20 saniye 
yıkamalıdır. Sağlık ve güvenliği önleyici tedbirler hakkında eği-
tim çalıştayları aracılığıyla ilgili bilgileri sağlamak. Miray Cruises'ın 
belirtmiş olduğu tüm önleyici tedbirler gemi programlarının uygu-
landığı ülkelerin salgın önleme ve müdahale planına uygun olarak 
hazırlanmıştır.”
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ÇOCUKLARIN GÖZLERİNİ 
EN ÇOK AKILLI TELEFONLAR 
ZORLUYOR
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ, EKRAN KARŞISINDA GEÇİRİLEN 
UZUN SÜRELERİN ÇOCUKLARDA DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞUNA 
VE MİYOPİNİN HIZLI ARTIŞINA NEDEN OLABİLDİĞİ UYARISINI YAPTI.

U zaktan online eğitim, çocukların ekran karşısında 
uzun saatler geçirmelerini kaçınılmaz hale dönüş-
türdü. Doğru ekran kullanımına dikkat çeken Türk 

Oftalmoloji Derneği, ekran karşısında geçirilen uzun sürelerin 
çocuklarda dijital göz yorgunluğuna ve miyopinin hızlı artışına 
neden olabildiği uyarısını yaptı. Gözleri en çok akıllı telefonların 
yorduğuna vurgu yapan dernek, 20-20-20 kuralına uyulma-
sını ve ders aralarında ekrandan uzaklaşılması istedi. 

Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği, 
dijital ağırlıklı yeni eğitim döneminde, göz sağlığı açısından 
ebeveynlere düşen en önemli görevin çocukların ekran kulla-
nımını bilinçli şekilde yönetmek olduğuna işaret etti. 

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Şaşılık Birimi Başkanı Prof. Dr. 
Nazan Bengüdeniz’e göre, uzun ekranlar süreleri, son yıllarda 
çok yaygın olarak dijital göz yorgunluğuna ve miyopinin hızlı 
artışına neden oluyor. Ancak “çocukları ekrandan tümüyle 
uzak tutmak mümkün olmadığı gibi gerekli de değil, çünkü 
çocukların dijital becerilere de ihtiyacı var.” tespitini yapan 
Bengüdeniz, yoğun ekran kullanımının etkilerini ve nelere 
dikkat edilmesi gerektiğini paylaştı. 

EKRAN GÖZÜ BOZAR MI?

Prof. Dr. Nazan Bengüdeniz, ekranların arasında gözü en 
çok zorlayan cihazların akıllı telefonlar olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: “Çok yakından ve çok küçük bir ekrana uzun 
süre odaklanarak bakmak, yatkın olan çocuklarda miyopiyi, 
astigmatı ve hatta kaymaları tetikleyebiliyor. Akıllı telefonla-
rın çocuklar tarafından da uzun süreli kullanılmasından beri, 
çocuklarda farklı göz kaymaları görebilmekteyiz. Son yıllar-
da miyopinin yaşı çok aşağılara inmiş durumda. Bu nedenle 
çocukları akıllı telefonlardan kesinlikle uzak tutmak gerek.” 

TELEVİZYON EN MASUM SEÇENEK

“45 cm’den daha fazla yaklaşılmaması koşulu ile tablet ve bil-
gisayar, telefonlara göre nispeten daha az yorucu. Ama koşullar 
elveriyorsa uzaktan televizyon ekranının kullanılması en masum 
seçenek.” diyen TOD Şaşılık Birimi Başkanı, “Televizyonun, yakla-
şılmaması koşulu ile görme bozukluğu yaptığını gösteren çalışma 
yok. Bu konuda genellikle sebep sonuç bağlantısı yanlış yorumla-
nıyor. Çocuklar televizyona yaklaştıkları için gözleri bozulmuyor, 
çoğunlukla miyopi ya da astigmatizma nedeniyle gözleri uzağı iyi 
görmediği için televizyona yaklaşıyor.” şeklinde açıklama yaptı. 
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“45 cm’den daha fazla 
yaklaşılmaması koşulu ile tablet ve 
bilgisayar, telefonlara göre nispeten 
daha az yorucu. Ama koşullar 
elveriyorsa uzaktan televizyon 
ekranının kullanılması en masum 
seçenek.” 
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HİPERMETROP ÇOCUKLAR 

Prof. Dr. Nazan Bengüdeniz, hipermetrop olan çocuklarda ise 
durumun farklı olduğunu söyledi. Bengüdeniz, “Uzağı ve yakını 
iyi gören çocuklarda aile, çocuğun gözlerinin sağlıklı olduğunu 
düşünebiliyor. Oysaki bu çocukların göz muayenelerinde bazen 
ancak damlalı muayene yapıldığında ortaya çıkarılabilen gizli 
hipermetropiler söz konusu olabiliyor. Hipermetrop çocuklar, 
uzağı ve yakını iyi görebiliyorlar ancak özellikle yakını net görebil-
mek için göz kaslarını kullanarak uyum yapmak zorunda kalıyor 
ve bu da onların görme bozukluğu olmayan çocuklara göre daha 
erken yorulmasına, baş ağrısına, çalışma ve okuma isteksizliğine, 
konsantrasyon sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle çocukla-
rın göz muayenesinden geçirilerek, gerekli durumlarda gözlük 
verilerek ekran karşısındaki konforlarını arttırmak gerekiyor.” 
tespitini yaptı. 

GÖZ KIRPMADAKİ AZALMA GÖZ KURULUĞUNA NEDEN OLUYOR

“Aslında göz kuruluğu çocuklarda nadir görülen bir durum” 
diyen Prof. Bengüdeniz,  buna karşın uzun süre ekran karşı-
sında kalmanın çocuklarda da dakikadaki göz kırpma sayısını 
azalttığı için gözlerde kuruluk ve buna bağlı olarak kızarma, 
yanma, batma, kaşıntı, kırpıştırma gibi belirtilere neden olduğu-
nu ve hatta tiklere zemin hazırlayabildiğini söyledi. Bengüdeniz, 
“Bu durumlarda göz muayenesinden geçerek oküler yüzeyin 
değerlendirilmesi ve ek bir patoloji varsa uygun tedavinin baş-
lanması gerekiyor.” dedi.

BİLGİSAYAR EKRANI GÖZ HİZASINDA OLMALI

“Bilgisayar ekranı kullanılıyorsa göz seviyesinin üzerinde olma-
masına dikkat edilmeli, çünkü bu durumda yukarı bakış pozisyo-
nunda kapak aralığının genişlemesi nedeni ile göz kuruluğu daha 
fazla görülüyor.” diyen Prof. Bengüdeniz, “ekran karşısında uzun 
sürelerin geçirilmesinin kaçılmaz olduğu günümüzde bu yakın-
malar görüldüğünde, suni gözyaşı kullanımı ile destek olmak 
gözleri kısmen rahatlatacaktır.” diye konuştu. 

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN 20-20-20 KURALI 

TOD Şaşılık Birimi Başkanı, ekran süresi ve gözün dinlendirilme-
siyle ilgili ise şunları ifade etti: “Ekran karşısında 20 dakikalık bir 
çalışmanın ardından verilen aralarda gözler, yakına odaklanıl-
mayan bir uğraş ile dinlendirilmelidir. Örneğin çocuk ders ara-
larında ekran başından kalkıp cep telefonuna geçmemeli ya da 
bilgisayar oyununa yönlenmemelidir. Online derslerin dışındaki 
ekran kullanımlarında dünyada genel kabul gören süre 20-20-
20 kuralıdır. Yani her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 feet 
yani 6 metre ya da daha uzağa bakılmalıdır.”

AYDINLATMA VE GÜN IŞIĞI ÇOK ÖNEMLİ 

Mümkün olduğu kadar uzak mesafeden büyük ekran tercih 
edilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Bengüdeniz, ortam aydın-
latması ile ekran aydınlatmasının da birbiriyle uyumlu olması 
gerektiğini belirtti. Bengüdeniz, “Ders aralarında çocuklar ekran 
dışı aktivitelere yönlendirilmeli. Son çalışmalar günde 1.5-2 saat 
günışığı görmenin miyopinin ilerlemesini yavaşlattığını göste-
riyor. Bu nedenle ders saatlerinin dışında çocuklar açık hava 
aktivitelerine yönlendirilmeli.” açıklamalarında bulundu. 
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ÇALIŞANLARIN 
%57’Sİ OFİSİNİ 
EVİNE TAŞIDI

G reat Place to Work tarafından düzenlenen “Care In Action 
COVID-19” araştırması, pandemi sürecinde edinilen farklı 
çalışma deneyimlerini anlamak ve içinde bulunulan belirsizlik 

döneminde şirketlere yeni bakış açıları kazandırmak üzere gerçekleşti-
rildi. 

Farklı sektör ve büyüklükteki 24 şirketten 8 bin 609 çalışanın dahil 
olduğu ankette katılımcıların yüzde 57’sini 34 yaş ve altı çalışanlar 
oluşturuyor. Araştırmada, 55 yaş ve üstü çalışanların alınan önlemler, 
aksiyonlar, iletişim ve yönetime güven ile ilgili algılarının 25 yaş ve altı 
yaş grubuna göre daha pozitif olduğu görülüyor. Care In Action COVID-
19 araştırmasında, pandemi döneminde uzaktan çalışmaya geçiş, çalış-
ma yeri değişikliğine göre algı farkları ve iş yükünün değişimi gibi pek 
çok konuda ölçümlemeler yapıldı.

ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ EVDEN ÇALIŞIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 57’si pandemi dönemin-
de evden çalıştığını belirtiyor. Daha önce bu şekilde çalışanlarla birlikte, 
her üç çalışandan ikisinin bu süreçte evden çalıştığı belirlendi. Katılım-
cıların yüzde 87’si işini yaparken ihtiyaç duyduğu insanlara ulaşmanın 
kolay olduğunu ifade ederken, yüzde 84’ü uzaktan çalıştığında da nor-
mal çalışma düzeninde olduğu kadar etkin olduğunu belirtiyor.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 19’U İŞ YÜKÜNÜN ARTTIĞINI SÖYLÜYOR

Care In Action COVID-19 araştırması, pandemi döneminde uzaktan 
çalışma modeline geçen pek çok kişinin ortak düşüncesi olan “artan iş 
yükü” konusunda da veriler barındırıyor. Ankete katılanların yüzde 19’u 
pandemi sürecinde iş yükünün arttığını belirtiyor. Çalışanların yüzde 35’i 
iş yükünün normalden biraz daha yüksek olduğunu söylerken, sadece 
yüzde 9’u azaldığı görüşünde. İş yüklerinin normalden daha yüksek 
olduğunu belirten çalışanlar, iletişim ve destek alma ile ilgili konularda 
diğer çalışanlara oranla daha çok zorlandıklarını ifade ediyor.

ÇALIŞANLAR EMPATİ VE ANLAYIŞ BEKLENTİSİNDE

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Great Place to Work Türkiye Genel 
Müdürü Eyüp Toprak, “Care In Action araştırmasını gerçekleştirerek 
Covid-19 sürecini anlamlandırmayı, farklı yaklaşımları ve deneyimleri bir 
araya getirerek sonuçları paylaşmayı amaçladık. Araştırma sonuçlarına 
göre, düşünce ve endişelerin şirket tarafından önemsendiğini hissetme 
oranı üst yönetimde yüzde 88 iken, yönetim görevi olmayan çalışanlar-
da yüzde 61 seviyesinde. Sonuçlar, bu dönemde çalışanların yöneticile-
rinden daha çok empati ve anlayış beklentisi içinde olduğunu gösteriyor. 
Pandemi dönemini, tüm zorluklarına rağmen yeni çalışma modelleri 
üretme, belirsizlikleri yönetme, değişime uyum sağlama, dijitalleşme ve 
çeviklik gibi yetkinlikleri geliştirme fırsatlarını iyi değerlendirebileceğimiz 
bir süreç olarak görmeliyiz. Teknolojinin tek başına ihtiyaçları karşıla-
mada yetersiz kalması, insan faktörünün önemini daha iyi anlamak ve 
kurum kültürüne yatırım yapmak için dikkate alınması gereken bir işaret 
olarak nitelendirilmeli.” dedi. 

GREAT PLACE TO WORK ENSTİTÜSÜ 
KORONAVİRÜSÜN İŞ DÜNYASINA 
ETKİLERİNİ ARAŞTIRDI. “CARE 
IN ACTION COVID-19” ANKET 
SORULARINI 24 ŞİRKETTEN 8 
BİN 609 ÇALIŞAN YANITLADI. 
ARAŞTIRMA SONUÇLARI, 
ÇALIŞANLARIN %57’SİNİN EVDEN 
ÇALIŞTIĞINI, %19’UNUN İSE 
İŞ YÜKÜNÜN AŞIRI ARTTIĞINI 
SÖYLÜYOR.
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SİBER SUÇLULARIN 
PLAYSTATION 5'E
OLAN İLGİSİ ARTTI
GEÇTİĞİMİZ 3 AYDA DÜNYA GENELİNDE 
ADINDA "PLAYSTATİON" KELİMESİ GEÇEN 
150'YE YAKIN ŞÜPHELİ WEB SİTESİ 
KEŞFEDİLDİ. UZMANLAR, "KULLANICILARA 
İNTERNETTE BİR TEKLİF GERÇEK 
OLAMAYACAK KADAR İYİ GÖRÜNÜYORSA, 
BUNUN BÜYÜK OLASILIKLA BİR ALDATMACA 
OLDUĞUNU HATIRLATMAK İSTİYORUZ.” DİYOR. 
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K aspersky uzmanları, yeni sürümü kasım ayında piyasa-
ya sürülecek olan popüler oyun konsolu playstation'a 
yönelik son dönemde kimlik avcıları ve dolandırıcılar 

arasında artan bir ilgi olduğunu fark etti. 

Temmuz-Eylül 2020 arasında dünya genelinde adında "PlayS-
tation" kelimesi geçen 150'ye yakın şüpheli web sitesi keşfedildi. 
Kaspersky uzmanları yalnızca Eylül ayında 60'tan fazla benzer 
site daha buldu. Gerçekte bu sayı çok daha fazla olabilir.

Kimlik avına yönelik web siteleri, çoğunlukla bir ön ödeme 
veya kişisel bilgi karşılığında PlayStation 5 için ön sipariş teklifi 
sunuyor. Bazı sitelerde normalden düşük fiyata bir konsol satın 
alma vaadi mevcut. Bazılarında ise konsolun mevcut sürümü 
olan PlayStation 4’e dair büyük indirimler listeleniyor ve bunun 
sebebi olarak PS5'in piyasaya sürülmesine az bir zaman kalması 
gösteriliyor.

Kaspersky Web İçeriği Analiz Lideri Tatyana Sidorina, "Kullanıcı-
lara internette bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor-
sa, bunun büyük olasılıkla bir aldatmaca olduğunu hatırlatmak 
istiyoruz.” diyor. Tatyana Sidoruna, “Tüketicilerin tuzağa düşme-
mek için satış ve ön sipariş mesajlarını güvenilir kaynaklardan 
kontrol etmeleri şart. Şüpheli e-postalar, mesajlaşma servisleri 
veya sosyal ağlar aracılığıyla gönderilen mesajlardaki bağlantıları 
takip etmemeliler. Ayrıca güncel kimlik avı ve spam kaynakları veri-
tabanlarını içeren bir güvenlik çözümü kurmak yerinde olacaktır.” 
açıklamasını yapıyor. 

BAĞLANTI ADRESLERİNİ KONTROL EDİN

Kaspersky Lab uzmanları, kimlik avı tehditlerine karşı korunmak 
için şu önerilerde bulunuyor: “Beklenmedik bir mesaj eşliğinde 
paylaşılan bağlantıların gerçek olduğundan ve kötü amaçlı bir 
sayfaya veya indirmeye yönlenmediğinden emin olmak için, bağ-
lantı adreslerini iki kez kontrol edin.”

KİMLİK BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN 

“Bir web sitesinin gerçek ve güvenli olduğundan emin değilseniz, 
asla kimlik bilgilerinizi veya kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Giriş 
bilgilerinizi ve şifrenizi sahte bir sayfaya girmiş olabileceğinizi 
düşünüyorsanız hemen şifrenizi değiştirin. Kart bilgilerinizin ele 
geçirilmiş olabileceğini düşünüyorsanız bankanızı veya diğer 
ödeme sağlayıcınızı arayın.”

GÜVENLİ WI-FI BAĞLANTISI KULLANIN 

“Özellikle hassas web sitelerini ziyaret ederken her zaman 
güvenli bir Wi-Fi bağlantısı kullanın. Herkese açık ücretsiz ve 
şifresiz Wi-Fi bağlantılarını kullanmayın Güvenli olmayan bir 
bağlantı kullanıyorsanız, siber suçlular sizi bilginiz olmadan kimlik 
avı sayfalarına yönlendirebilir. Daha fazla güvenlik için, trafiğinizi 
şifreleyen VPN çözümlerini kullanın. Kimliğinizi çalmaya niyetli bir 
web sayfasını ziyaret etmeye çalıştığınızda sizi uyaran, davranış 
tabanlı anti-phishing teknolojilerine sahip bir güvenlik çözümü 
kullanın.”
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ATMACA, GPS OLMADAN 
HEDEFİNİ BULUP İMHA ETTİ
ROKETSAN, LALAHAN TESİSLERİ’NİN KAPILARINI AÇTI. SSB 
BAŞKANI PROF. DR. İSMAİL DEMİR, MAVİ VATAN KORUMASI İÇİN 
GELİŞTİRİLEN ATMACA FÜZESİNİN SON DOĞRULAMA ATIŞININ 
BAŞARIYLA İCRA EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI. 

S avunma sanayiinde dünyanın ilk 100 firması arasında yer 
alan Roketsan, Lalahan Tesisleri’nin kapısını ilk kez basın 
mensuplarına açtı. Yerli ve millî savunma sanayii için 

denizlerin altında, havada ve artık uzayda da etkin olan sistemleri 
üreterek Türkiye’nin rekabet gücünü artıran Roketsan, Cumhu-
rbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in 
katılımlarıyla basın mensuplarıyla en son teknolojik gelişmeleri 
paylaştı, merak edilen soruları cevapladı. Toplantının açılışını yapan 
Roketsan YK Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, yüksek teknoloji tasar-

layan ve üreten bir firma olduklarını belirterek, “Türkiye’nin dışarı 
sattığı ürünlerdeki ortalama katma değer, kilogram başına 1,25 
dolar civarında. Roketsan olarak ürettiğimiz ürünlerin değeri ise 
kilogram başına 2 bin-2 bin 500 dolar civarında. Ülkemizin eko-
nomisine katma değeri yüksek ürünlerle faydalı olmaktan dolayı 
gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

ATMACA, EN ZORLU KOŞULLARA HAZIR

Toplantıda, Roketsan’ın en son geliştirdiği teknolojilerle ilgili detaylı 

bilgiler veren SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Mavi Vatan koru-
ması için geliştirilen ATMACA füzesinin son doğrulama atışının 
başarıyla icra edildiğini açıkladı. ATMACA’nın denizlerdeki gücümü-
ze güç katacağını belirten Demir, “ATMACA füzemiz bugüne 
kadar onlarca testten geçti ve geçtiğimiz günlerdeki son doğrula-
ma atışında da çok başarılı oldu. Bundan sonra mühimmatlı son bir 
atış daha yapılacak. Yıl sonu itibarıyla TSK'nın hizmetine sunmayı 
planlıyoruz.” dedi.Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de son 
doğrulama atışında ATMACA’nın GPS olmadan hedefi bulduğuna 
vurgu yaparak, “Bu atış, ATMACA’nın en zorlu koşullarda test 
edilmesini içeren bir senaryo idi. Tamamen GPS bağımsız, sadece 
kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefine uzak mesafeden 
yüksek hassasiyet ile ulaştı. Füzemizi en zorlu koşullara hazırlıyo-
ruz.” diye konuştu.

UZAYDA İLK HEDEF, UYDUYU 400 KM SEVİYESİNDEKİ        
YÖRÜNGEYE YERLEŞTİRMEK

Toplantıda, Türkiye’nin tamamen kendi geliştirdiği teknolojilerle uzaya ilk 
adım atışını gösteren yerli sonda roketinin görüntüleri de basınla paylaşıldı. 
SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ülkemizin dünyada sayılı ülkenin sahip 
olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine 
kavuşması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “İlk hedefimiz 100 
kg’lık bir uyduyu 400 km seviyesindeki yörüngeye yerleştirmek. Başta 
katı yakıtlı olmak üzere sıvı ve hibrit yakıtlı motor teknolojileri kabiliyetleri-
miz var. Bunların çeşitli boy ve yeteneklerde geliştirilmesi için çalışıyoruz.” 
derken; Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye’nin 2017 yılında 
uzaya eriştiğini, bu yılın sonuna doğru 135 km irtifaya çıkmayı plan-
ladıklarını, uzun vadede ise 1-1,5 tonluk uyduları uzaya fırlatma kabiliyeti-
ne kavuşmayı hedeflediklerini belirtti.
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E lon Musk’ın insan beynine çip yerleştirmek üzere 
çalıştığı Neuralink projesini tanıtmasıyla tüm dünyada 
gündem değişti. Bu zamana kadar dizi ve film sena-

ryolarında izlediğimiz kitaplarda okuduğumuz, insan beynine çip 
takılması çip teknolojisinin hayata geçme olasılığı tüm insanlığa, 
teknoloji-insanlık ilişkisinin seyrine ilişkin sorular sordurmaya 
başladı. Bilinmezlikler ve endişelerin yanında umut da doğuran 
Neuralink projesinin Türkiye’de nasıl algılandığını DORinsight 
araştırdı.

4 KATILIMCIDAN 3’Ü PROJEDEN HABERDAR 

Hitay Holding grup şirketlerinden Türkiye’nin en büyük izinli veri-
tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight “İnsanlığın 
Geleceği” konulu online araştırmasını, 9-14 Eylül 2020 tarihleri 

TÜRK HALKI 
 
ÇİP TAKTIRIR MI?

ONLINE ARAŞTIRMA ŞİRKETİ DORINSIGHT TARAFINDAN YAPILAN 
“İNSANLIĞIN GELECEĞİ” ARAŞTIRMASI, ELON MUSK’IN BEYNE 
ÇİP TEKNOLOJİSİ OLARAK ÖZETLENEN NEURALİNK PROJESİNE 
TÜRK HALKININ BAKIŞ AÇISINI VE İNSANLIĞIN GELECEĞİNE DAİR 
TEKNOLOJİYE DUYULAN GÜVEN VE ENDİŞE DÜZEYİNİ ORTAYA 
KOYDU.

arasında gerçekleştirdi. Araştırmaya Türkiye temsili, A-B-C1-C2-D 
sosyo-ekonomik segmente mensup 2.873 kişi katıldı. Araştırmada 
öncelikle Neuralink projesinden haberdarlık durumu sorgulandı. 
Buna göre katılımcıların yüzde 74’ü Neuralink projesini duyduğunu, 
yüzde 26’sı ise haberdar olmadığını belirtti. 

ENDİŞE VE HEYACAN AYNI POTADA 

Elon Musk’ın bilimde çığır açacak bir teknoloji olarak görülen, insan 
beyniyle bilgisayarı birbirine bağlayan ve tek potada birleştiren 
Neuralink çip teknolojisi projesine tüm dünya genelinde en önemli 
tepkiler heyecan, umut ve endişe olarak ortaya çıkmıştı. DORin-
sight da “İnsanlığın geleceği” araştırmasında Türkiye’de yaşayan 
geniş bir sosyo ekonomik gruba dahil farklı kesimlerin tepkilerini 
ölçmeye odaklandı.
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Buna göre katılımcıların yüzde 57’si Neuralink projesiyle beynin 
karmaşık yapısının deşifre edebileceğini düşünüyor. Projeyi des-
tekleme konusunda daha geri planda kalan kadın katılımcıların 
beynin deşifre edilebileceğine ilişkin endişelerinin erkek katılımcılara 
oranla daha yüksek olduğu gözlendi.

Bu teknolojinin katılımcılar nezdinde neler hissettirdikleri sorgu-
landığında da heyecan ve endişe başa baş noktada yer aldı. Yani 
Neuralink projesi hem heyecanlandırıyor hem endişelendiriyor. 
Katılımcıların yüzde 45’i bu projenin kendilerini heyecanlandığını, 
yüzde 43’üyse endişelendirdiğini ifade etti. Hiçbir şey hissetme-
diğini belirtenlerin oranıysa yüzde 12’de kaldı. 

SAĞLIKTA UMUT OLDU, GÜVENLİKTE İSE ENDİŞE YARATTI

İnsan beyninin şifrelerinin çözülerek çeşitli hastalıklara beyne çip 
yerleştirilmesi teknolojisiyle tedavi edici olma ihtimali katılımcıların 
projeden heyecan duymasının en önemli nedeni. Projenin heyeca-
nlandırdığı katılımcılara nedenleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 
65’i sağlık ve tıp teknolojilerinde kullanılacak olmasından, yüzde 
59’u engellilerin hayatını büyük çapta değiştirebilme ihtimalinden, 
yüzde 50’si her alanda öğrenme becerilerinin artacağından ve 
yüzde 31’i ise insanların düşüncelerini okuyabilmenin artık mümkün 
olabileceğinden dolayı heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Öte yandan projeye dair çok büyük endişe kaynakları da var. 
Projenin endişelendirdiği katılımcılara nedenleri sorulduğundaysa 
katılımcıların yüzde 60’ı düşüncelerini kimsenin okumasını iste-
mediklerini çünkü bu durumda kendilerini güvende hissedemey-
eceklerini belirtti. Yüzde 58’i hükümetlerin halkların beynini kendi 
istedikleri gibi yönlendireceklerini düşünmelerinden, yüzde 50’si 
kişisel verilerinin güvende olacağına inanmamalarından, yüzde 
47’si ise siber korsanların pek çok amaç için beyinlerini ele geçirip 
kötüye kullanabilme ihtimalinin olduğunu düşündükleri için Neura-
link ve benzeri teknolojilerin kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.

KENDİLERİ ÜZERİNDE DENENMESİNE GÖNÜLLÜ DEĞİLLER 

Neuralink projesi hayata geçerse Alzheimer, otizm ve felç gibi 
birçok hastalığa çare bulunabileceği en önemli umut kaynağı. Daha 
şimdiden Amerika’da uygulamalar için gönüllüler bulunduğu bili-
niyor. Peki Türkiye’den beynine çip takılması için gönüllü çıkar mı?

DORinsight’ın yapmış olduğu araştırmaya göre katılımcıların yüzde 
77’si Neuralink projesinin insanlar üzerinde denenmeye başlan-
dığında kendilerinin gönüllüler arasında yer almayacaklarını söyledi. 
Beyne takılacak bu çip sayesinde sağlıkla ilgili çığır açan gelişmeler 
olabilmesi durumunda katılımcıların yüzde 30’u izin vereceğini, 
yüzde 47’si bu teknolojinin üzerlerinde uygulanmasına hiçbir koşul-
da izin vermeyeceğini, yüzde 23’ü ise kararsız kaldıklarını belirtti.

YAPAY ZEKA İNSANLIĞIN SONU MU?

Yapay zeka, giyilebilir teknoloji, biyoteknoloji insanlığın geleceğinde 

bugünkünden çok daha fazla yer edinecek. “İnsanlığın geleceği” 
araştırması Türkiye’deki insanların bu teknolojiler hakkında ne 
kadar fikir sahibi olduğunu ve ne talep ettiklerini de araştırdı.

Araştırmaya katılanların yüzde 37’si yapay zeka kullanılan, deri altı/ 
giyilebilir çip teknolojileriyle ilgili bilgi sahibi olduklarını belirtiyor. 
Katılımcıların yüzde 48’i bu teknolojilerle beyinlerine çip yerleştiri-
lirse bugünkünden daha sağlıklı, daha mutlu, daha başarılı ve daha 
güvende olmayacaklarını, yüzde 22’si bugünkünden daha sağlıklı, 
daha mutlu, daha başarılı ve daha güvende olacaklarını yüzde 
yüzde 30’u da bu konuda herhangi bir fikri olmadığını belirtti.

Önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zekanın insan üzerindeki etkileri 
hakkında fikirleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 54’ü insanlık 
için birçok avantaj sağlarken fiziksel ve zihinsel zararı olacağını ve 
kişisel haklara zarar vereceğini düşündüklerini ifade etti. Katılım-
cıların yüzde 26’sıysa yapay zeka teknolojilerinin insanlığı geliştire-
ceğine ve her alanda avantaj sağlayacağını belirtti. Her 5 kişiden 1’i 
ise yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğini inandığını söyledi.

HUKUKİ DÜZENLEME TALEP EDİLDİ

Bir diğer endişe faktörü bu gelecek teknolojilerinin hükümetler 
tarafından zorla uygulatılmak istenebileceği konusu. Araştırmaya 
katılanların yüzde 31’i yapay zeka kullanılan, deri altı/ giyilebilir çip 
teknolojilerinin yakın zamanda insanlara zorunlu olarak uygulatıl-
mak isteneceğini düşündüğünü ifade etti. Yüzde 46’sıysa bu konu-
da bir zorunluluk olmayacağını, yüzde 23’ü ise konu hakkında fikir 
sahibi olmadıklarını belirtti.

Sonuç olarak büyük bir uzlaşmayla araştırmaya katılan her 10 
kişiden 8’i biyoteknoloji, giyilebilir teknolojiler, deri altına çip uygula-
maları ve yapay zeka gibi teknolojiler konusunda hukuki düzenleme 
yapılması gerektiğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 77’si beyne ve 
vücuda yerleştirilecek çiplerle kişisel verilerinin güvende kalabile-
ceğine inanmadıklarını belirtti.

Türk halkı bu teknolojinin kendi üzerinde 
denenmesine yüksek oranda gönüllü 

değil. Her 5 kişiden 1’iyse yapay 
zekanın insanlığın sonunu getireceğini 

düşünüyor. Ve katılımcıların yüzde 80’i 
yapay zeka ve tüm biyoteknoloji ürün 

ve hizmetleri için hukuki düzenleme 
yapılması gerektiğini düşünüyor.
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T ürk hükümetinin 2023 ihracat hedefine ulaşmasını sağlamak 
ve e-ihracatın gelişimini desteklemeyi amaçlayan Mastercard, 
dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan AliEx-

press ile ortak bir kampanyaya imza atıyor. Dijitalleşen KOBİ'lere ihtiyaç 
duydukları çözümleri sunan MasterKOBİ platformu üzerinden, AliEx-
press'teki Türk e-ihracatçılara yönelik kampanyada, dünyanın en büyük 
online alışveriş etkinliklerinden birisi olan AliExpress 11.11 Global Alışve-
riş Festivali’ndeki gönderi ücretlerinin yarısını Mastercard karşılıyor. 
Böylece dünya genelinde satıcıların yüzde 70’lere varan indirimler 
sunduğu festival gününde, Türk satıcılar da kargo ücretlerinden elde 
ettiği avantajla, daha rekabetçi fiyatlar sunabiliyor. Mastercard Türkiye 
ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “İhracatın ülke ekonomisi 
için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dijitalleşen dünyaya paralel 
olarak, online ihracat da artmaya deva ediyor. Hükümetin 2023 hede-
fleri kapsamında 214 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor. Mevcut kon-
jonktürde e-ticaretin, Türkiye'deki ihracatın itici gücü olacağına ve dijital 
dönüşümü tetikleyeceğine inanıyoruz. MasterKOBİ platformu ile dijital 
dünyanın bir parçası olmayı hedefleyen KOBİ'lere ihtiyaç duyabilecekleri 
çözümleri sunuyoruz. Dijital dünyada küresel bir oyuncu olmayı hede-
fleyen şirketlerin büyümesini tetikleyecek e-ticareti destekleyecek 
uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda her sene 11 Kasım’da 
düzenlenen ve online dünyanın en rekabetçi çevrimiçi alışveriş festivali 
olan 11.11 kapsamında AliExpress'teki Türk satıcılara destek vermekten 
mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

MASTERCARD TÜRKİYE 
VE ALIEXPRESS’TEN 
E-İHRACATÇILARA DESTEK 
KAMPANYASI
E-TİCARETİN DÜNYA GENELİNDEKİ YÜKSELİŞİ DEVAM 
EDERKEN, MASTERCARD TÜRKİYE YERLİ ÜRETİCİ VE 
İŞLETMECİLERİN ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ 
REKABETÇİ GÜCÜNÜ ARTIRACAK ÇÖZÜMLER SUNMAYA 
DEVAM EDİYOR.

160 ÜLKEYE E-İHRACAT 

AliExpress Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Yaman Alpata da 
işbirliği ile ilgili olarak, “Alibaba Group'taki misyonumuz dünyanın 
neresinde olursa olsun iş yapmayı kolaylaştırmak. Geçtiğimiz 
sene AliExpress ve sahip olduğu güçlü küresel ve yerel ortakları 
sayesinde binlerce KOBİ ilk defa e-ihracata başlayarak “Made 
in Turkey” ibareli ürünlerini 160'tan fazla ülkeye ulaştırdı. Bir 
işletme için e-ihracattaki en önemli adımın lojistik olduğunu 
biliyoruz. Bu bağlamda, 11.11 Global Alışveriş Festivali'nde lojistik 
maliyetlerini PTS'nin rekabetçi fiyatlarına ek olarak yüzde 50 
düşürmek için Mastercard ve PTS ile iş birliği yapmaktan mutlu-
luk duyuyoruz. Ayrıca, yine kampanya kapsamında lojistik öde-
melerini 60 güne kadar erteleyerek satıcıların nakit akışına da 
önemli bir fayda sağlamayı planlıyoruz. Bu işbirliği ile e-ihracat 
tarihinde yeni bir rekora imza atılacağından eminim.” ifadelerini 
kullandı. 

PTS Worldwide Express CEO'su Onur Ülseven ise, “23 yıldır 
yaptığımız gibi tüm ihracatçıları lojistik çözümlerimizle destek-
lemeye devam ediyoruz. AliExpress, Mastercard Türkiye ve PTS 
Worldwide Express olarak hayata geçirdiğimiz bu işbirliği ile, 
tüm ihracatçı KOBİ'lerin dünyanın her yerindeki müşterilerine 
ulaşmalarına yardımcı olmak için özel çözümlerimizi sunacağız.” 
dedi.
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SOSYAL MEDYA VE İNTERNETİN 
GEZEGENE BEDELİ
P andemi nedeniyle alınan bireysel ve kamusal önlemler, 

internet ve sosyal medya kullanımını, beraberinde ise 
dijital ayak izini artırdı. Çevrimiçi geçirilen her saniye ve 

dijital ortamda yaptığımız her işlem, yol açtığı karbon salımıyla 
iklim krizini tetikliyor ve gezegene zarar veriyor.

Dünyada internet ve sosyal medya kullanımı her geçen yıl 
artıyor. Son bir yılda 300 milyon kişi daha internet kullanmaya 
başladı ve toplam internet kullanıcısı sayısı dünyada 4.5 milyara, 
Türkiye’de ise 62 milyona ulaştı. Benzer bir artış sosyal medya 
kullanımında da görülüyor. Dünya genelinde sosyal medya kul-
lanıcısı 3.8 milyara, Türkiye’de ise 54 milyona ulaştı.

Bir kişi günde ortalama 6 saat 43 dakikasını internet kullana-
rak, 2 saat 24 dakikasını sosyal medyada geçiriyor. Pandemi 
döneminde alınan bireysel ve kamusal önlemlerle birlikte insan-
ların eve kapanması, bu sürenin uzamasına neden oldu. Anadolu 
Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından yapılan bir araştır-
maya göre bilgisayar kullanımı yüzde 70, cep telefonu kullanımı 
yüzde 80 artış gösterdi. Görüntülü konuşma ve video konfe-
rans uygulamalarını kullanma sıklığı ise yüzde 78 arttı. Benzer 
şekilde, video konferans uygulamalarından biri olan Zoom’un 
kullanıcı sayısı pandemi döneminde yüzde 50 artış gösterdi.

TEK TIKLA KARBON SALIMI

İnternet ve sosyal medya kullanımındaki artış, bu dijital faali-
yetin ekosisteme olan maliyetini de artırıyor. Dünya genelinde 
tüketilen toplam elektriğin yüzde 4’ü bilişim teknolojileri 
ve onları bir araya getiren küresel veri ağı tarafından tüke-
tiliyor. Bir akıllı telefonun yapımında 70 kadar kimyasal 
kullanılabiliyor ve bunların bir bölümü dünyada nadir olarak 
bulunuyor. Bu kimyasalların topraktan çıkarılma süreçleri 
de ekosistem açısından oldukça önemli bir ayak izi oluştu-
ruyor. Bununla birlikte, cep telefonlarının sadece yüzde 5’i, 
genel olarak elektronik atıkların ise yüzde 16’sı geri dönüş-
türülebiliyor.

Dünyada kullanılan 7 milyar cep telefonunu ve veri ağını 
birbirine bağlayan dijital sistemi işletmenin bir yılda 600 
milyon ton karbon salımına neden olduğu tahmin ediliyor. 
Bu rakam küresel karbon salımının yüzde 4’üne denk geli-
yor.  

Twitter’da yayınlanan her tweet, Facebook’ta yayınlanan 
her durum güncellemesi ve Instagram’da paylaşılan her 
fotoğraf, WhatsApp’ta atılan her bir mesaj dijital ayak izi 
oluşturmaya yetiyor. Sosyal ağ sitelerinde ne kadar çok 
zaman geçirilirse, dijital ayak izi o kadar büyüyor. Bir say-
fayı veya bir Facebook gönderisini “beğenmek” bile, veriler 
Facebook’un sunucularına kaydedildiğinden dijital ayak izi 
hanesine ekleniyor.
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COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE 
ARTAN İNTERNET VE SOSYAL MEDYA 
KULLANIMIYLA BİRLİKTE DİJİTAL AYAK İZİ 
DE BÜYÜYOR. HER BİR PAYLAŞIM YA DA 
BEĞENİ, KARBON SALIMINA, DOLAYISIYLA 
İKLİM KRİZİNE NEDEN OLUYOR.

DİJİTAL İŞLEMLERİN SONUÇLARI

E-posta gönderimi: Karbon ayak izi konusunda uzman olan 
Mike Berners-Lee’nin “Muzlar Ne Kadar Kötüdür?” kitabı, 
e-postaların CO2 emisyonlarını detaylandırıyor. Görünüşe göre, 
bir spam e-postası ortalama 0,3 gram CO2 emisyonuna eşde-
ğer bir taban alanına sahipken, normal bir e-posta 4 gram CO2 
taban alanına sahip. Daha büyük eke sahip olan bir e-posta ise 
50 gram CO2’e eşdeğer karbon ayak izine sahip olabilir.

Video izlemek: Veri merkezleri üzerine çalışan ITE Projects’e 
göre, kedi videolarını izlemenin bir bedeli var: Her 10 dakikalık 
izleme 1 gram CO2 salınımına yol açıyor.

Tweet atmak: Kullanıcıların küresel dijital ayak izlerini etiket 
ve tweet cinsinden hesaplamasına yardımcı olan Tweetfarts’a 
göre, bir tweet göndermek için harcanan enerji 0,2 gram CO2 
üretiyor. Günlük gönderilen 500 milyon tweet ile toplam 10 
metrik ton CO2 salınıyor.

Haber okumak: The Guardian’ın 2012 yılında, kendi içeriğini 
üretmekle ilişkili karbon ayak izine dair yaptığı kapsamlı çalış-
ma, makale okumak için bir dizüstü bilgisayar kullanmanın beş 
adet 11W ampulle aynı miktarda CO2 salınımına sebep olduğu-
nu ortaya çıkardı.

Dijital ayak izini azaltmak için ne yapmalı?

Bireysel olarak dijital ayak izini azaltmaya yönelik yapılabilecekler:

• Telefonlarınızda kullanmadığınız uygulamaları temizleyin.

• Sık kullanmadığınız ve dikkatinizi dağıtabilecek uygulamalara 
ait bildirimleri kapatın.

• Mesaj/mail kutularınızı düzenli olarak temizleyin.

• Sosyal mecralarda takip ettiğiniz hesapları azaltın.

• İnternet tarayıcınızda sekmeleri açık bırakmamaya gayret 
edin.

• Galerinizi düzenli olarak temizleyin.

• Ekran kullanım sürenizi takip edin ve sınırlayın.

• Alternatif ve çevre dostu arama motorlarını araştırıp, kullanın: 
Ecosia, Lilo vb. 

• Ekran ışığını kısık tutun.

• Kullanmadığınız zaman telefonunuzun kablosuz ağ bağlantı-
sını kapatın.

• Kullanmadığınız hesaplarınızı silin.

• Mailinizi, tekrar mail atmanızı gerektirmeyecek şekilde atın; 
gereksiz maillerden kaçının.

• Dijital dünyadan uzak, yeni hobiler edinin.
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TÜRK OYUN PAZARINDA 
HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

N ext in Game tarafından hazırlanan “Global Karantina Günlerinin 
Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri” raporu ülkemizdeki oyun 
pazarına yönelik beklentilerin büyüdüğünü gösteriyor. Rapora 

göre, Türkiye oyun pazarının 2020 sonunda 1 milyar doları aşması bekle-
niyor.

OYUN SEKTÖRÜNDEKİ GİRİŞİMCİLERE DEVLET DESTEĞİ

Devlet, oyun sektörüne adım atmak isteyen girişimcilere çeşitli destekler 
sağlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Bilgisayar Oyunu-Mobil 
Uygulama Geliştirme Desteği kapsamında bilgisayar oyunu veya mobil 
uygulama geliştirmek isteyen girişimcilere pazara giriş giderleri, yazılım 
lisanslarına ilişkin gideler, platformlarca tahsil edilen komasiyon bedelleri, 
reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gibi pek çok alan için destek veri-
liyor. Personel ihtiyaçları konusunda da desteklenen girişimcilere, istihdam 
edilecek en fazla 2 personelin ücretleri için destek sağlanıyor.  

YABANCI DİLDE HAZIRLANAN OYUN VEYA UYGULAMALAR DA 
DESTEKLENİYOR

Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği hakkında bilgi 
veren IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Ticaret 
Bakanlığı’nın oyun ve uygulama girişimlerine sağladığı destekten yazılım, 
mobil uygulama, bilgisayar oyunu ve bilişim hizmetleri alanında faaliyet 
gösteren şirketler faydalanabiliyor. Destek almaya hak kazanmış her 
bir proje en fazla bir yıl süre ile desteklenebiliyor. Uluslararası tüketiciye 
yönelik olarak yabancı dilde hazırlanan oyun veya uygulamalar da bu 
desteğin kapsamında yer alıyor. IFASTURK olarak mobil uygulama ve oyun 
geliştirme desteği danışmanlığı konusunda yıllara dayanan tecrübemiz 
bulunuyor. Bugüne kadar yüzlerce girişimcinin oyun ve uygulama alanın-
da destek alması ve kendi markasını oluştırmasına katkıda bulunduk. 
Sektörün gelişimi ve üke ekonomisindeki payının artması için daha fazla 
girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.
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TÜRK OYUN SEKTÖRÜNÜN SON DÖNEMDE İVMELENEN GELİŞİMİ 
DÜNYA ÇAPINDA ETKİ UYANDIRIYOR. “GLOBAL KARANTİNA 

GÜNLERİNİN OYUN DÜNYASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ” RAPORUNA 
GÖRE, TÜRKİYE OYUN PAZAR HACMİNİN 2020 SONUNDA 1 MİLYAR 

DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR.
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Vodafone Türkiye Ceo’su 
Alex Froment-Curtil
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VODAFONE 
TÜRKİYE’DE BAYRAK 
DEĞİŞİMİ
VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU OLARAK ALEX FROMENT-CURTIL ATANDI. 
VODAFONE MISIR CEO’SU OLARAK GÖREV YAPAN FROMENT-CURTIL, 
VODAFONE TÜRKİYE CEO’LUĞUNU COLMAN DEEGAN’DAN DEVRALDI.

V odafone Türkiye CEO görevine Alex Froment-Curtil 
atandı. 2018 yılından bu yana Vodafone Mısır CEO’su ola-
rak görev yapmakta olan Alex Froment-Curtil, Vodafone 

Türkiye CEO görevini 1 Kasım 2020 itibariyle Colman Deegan’dan 
devraldı. 

2016 yılından bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yap-
makta olan Colman Deegan ise Vodafone İspanya CEO’su olarak 
yeni görevine başlayacak. 

2003 yılından bu yana Vodafone Grubu, Vodafone Malta ve Voda-
fone Macaristan’da üst düzey rollerde yer alan Froment-Curtil, 
2016-2018 yılları arasında Vodafone Macaristan CEO’luğu görevini 
yürüttü. Alex Froment-Curtil, 2018’den bu yana Vodafone Mısır’ın 
CEO’su olarak görev yapmaktaydı. 

Froment-Curtil, finansal hizmetler ve sağlık alanlarında Vodafone 
dijital çözümlerini pazara sunan büyüme odaklı bir döneme ve 
Vodafone Mısır’ın operasyonları ile müşteri hizmetlerinin dijitalleş-
mesi süreçlerine liderlik etti.  

VODAFONE MISIR, “EN İYİ İŞVEREN” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Alex Froment-Curtil, yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: “Türkiye’deki yatırımlarının 15. yılını kutlayacak Vodafone 

Türkiye’ye katılmaktan ötürü çok mutluyum. Vodafone Türkiye, 
yıllar boyunca imza attığı büyük başarılar ve son dönemde tekno-
loji iletişim şirketi olma yolunda gerçekleştirdiği önemli dönüşüm 
ile beraber, topluma sunduğu kritik dijital hizmetlerle herkes için 
kesintisiz iletişim sağlamada merkezi bir role sahip bulunmaktadır.” 

Vodafone’daki kariyerine 1998 yılında genel merkezde Grup Finans 
biriminde başlayan Colman Deegan, 2007-2011 yılları arasında 
Vodafone Grubu’nun Birleşme ve Satın Almalarından Sorumlu 
Direktörü olarak çalıştı. Sonrasında sırasıyla Vodafone Hindistan ve 
Vodafone İtalya’nın Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardım-
cılığı görevlerini yürüttü. 

2016 yılında Vodafone Türkiye CEO’su olarak atanan Deegan, görev 
yaptığı 4 yıl boyunca şirketin dijitalleşmesine ve bir telekomüni-
kasyon şirketinden, teknoloji iletişim şirketine dönüşümüne liderlik 
etti. 

Deegan, “Vodafone Türkiye’deki ekipten ve son 4 yılda birlikte 
başardıklarımızdan çok gurur duyuyorum. Bu başarıların içerisinde 
dijitalleşme vizyonumuz çerçevesinde tüm dijital kanallarımızda 
aylık 16 milyon kullanıcı, Vodafone Yanımda ve TOBi gibi uygulama-
lar ile 600 milyondan fazla etkileşim gerçekleşmesi de yer alıyor. 
Ayrıca, 2018 yılında En İyi İşveren ve kadın çalışanların en çok tercih 
ettiği şirket olarak seçilmek de gurur vericiydi.” dedi.
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ASELSAN’A ÖZEL 
GÜVENLİ İLETİŞİM 
PLATFORMU
ASELSAN İLE TURKCELL YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜM İÇİN BİR ARAYA 
GELDİ. BİP UYGULAMASI ÜZERİNDEN ASELSAN’A ÖZEL TASARLA-
NAN A-İLETİ PLATFORMU SAYESİNDE 8 BİNİN ÜZERİNDE ASELSAN 
ÇALIŞANI TÜM HABERLEŞMESİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ-
REBİLECEK. 

T ürkiye’de yerli ve milli teknolojinin gelişimine en fazla 
katkı sunan şirketlerden ASELSAN ve Turkcell, güvenli 
dijital iletişim çözümü için güç birliğine gitti. Yapılan iş 

birliğiyle ASELSAN çalışanları, tamamen yerli ve milli a-ileti platfor-
mu üzerinden haberleşmeye başladı. ASELSAN’ın ihtiyaçları doğru-
ltusunda tasarlanan a-ileti’de Turkcell mühendislerinin geliştirdiği 
BiP iletişim platformunun uygulama özelleştirme altyapısı kullanıldı. 
Güvenli iletişim sunan platform üzerindeki veriler “Türkiye’nin verisi 
Türkiye’de kalmalı” ilkesine uygun olarak ASELSAN’ın kendi veri 
merkezlerinde saklanıyor.

ASELSAN’ın 8 binin üzerindeki çalışanının tüm haberleşme altya-
pısını sağlayan a-ileti platformu ile çalışanlar kendi aralarında 
güvenli ve hızlı iletişim kurarak yazılı, sesli ve görüntülü görüşmele-
rini yapabiliyorlar. Ayrıca platformda bulunan Keşfet bölümündeki 
kapalı grup iletişim kanalları da kurum ile çalışan iletişiminin dijita-
lleşmesine olanak sağlıyor. Yerli ve milli olmasıyla güvenli altyapıya 
sahip uygulama, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu 
olarak da dikkat çekiyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk 
Görgün bu önemli iş birliği hakkında şöyle konuştu: “ASELSAN, 
dünyanın en büyük 50 savunma sanayi şirketi arasında yer alıyor. 

ASELSAN ürünleri dünyanın 69 ülkesinde kullanılıyor. İki milyar 
doları geçen cirosu ile ASELSAN ile ilgili bilgiler ticari olarak gizlilik 
taşıyor. Ayrıca yazışmalarımız, ürünlerimiz nedeniyle askeri olarak 
da gizlilik taşıyor. ASELSAN ile ilgili anlık da olsa her iletinin yerli ve 
milli olarak bize özel geliştirilen bir platform üzerinden paylaşıl-
masını çok önemli görüyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını dışa bağımlı 
olmadan çözmemiz için kurumlar arası birlikte çalışabilirliğe örnek 
gösterilecek bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.”

ALTYAPIMIZ HAZIR

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Genel Müdürü Murat 
Erkan ise şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği 
kuruluşu olan ve tüm olanaklarını yerli ve milli teknoloji için sefer-
ber eden ASELSAN ile ortak çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Yaptığımız iş birliğiyle yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi nok-
tasında aynı misyonu paylaştığımız ASELSAN çalışanlarının, bu ülke-
nin mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu a-ileti üzerinden 
güvenli şekilde haberleşmelerini sağlıyoruz. Tamamen ASELSAN’ın 
ihtiyaçlarına göre BiP altyapımız üzerinden tasarladığımız a-ileti 
uygulaması, bu anlamda bir ilk olma özelliği de taşıyor. Önümüzdeki 
dönemde de şirketlerin ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına özel 
uygulama ve çözümler geliştirmek için altyapımız hazır. Bu vesileyle 
projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”
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TÜRK TELEKOM’DAN 
‘HAYAT KURTARAN’ YERLİ 
TEKNOLOJİ
TÜRK TELEKOM, ‘HAYAT KURTARAN’ YERLİ ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI SİSTEMİ ECALL 
TEKNOLOJİSİNİ TÜRKİYE’DE HONDA İLE HAYATA GEÇİRİYOR. OLASI BİR TRAFİK 
KAZASINDA ARAÇ, ECALL İLE 112’Yİ OTOMATİK YA DA MANUEL OLARAK ARAYARAK 
GEREKLİ BİLGİLERİ ECALL ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE İLETECEK.

İ nsan odaklı çözümler sunmak için çalışan Türk Telekom, daha 
önce araç içi acil çağrı eCall sistemine altyapı olarak hazır olduğu-
nu duyurmuştu. Şimdi ise Honda iş birliğiyle araç içi acil çağrı 

(eCall) sistemini hayata geçiriyor. Yeni nesil Honda araçlarda yer alacak 
Türk Telekom’un yerli eCall çözümü ile bir trafik kazası durumunda, 
kazazedelerin bilinci kapalı olsa dahi araç, otomatik olarak 112’yi araya-
rak kazanın konumu, yönü gibi bilgileri İçişleri Bakanlığı tarafından kuru-
lan eCall Acil Çağrı Merkezi’ne iletecek. 

YENİ NESİL ARAÇLAR TÜRK TELEKOM’A EMANET

Yenilikçi çözümleri ile Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik 
eden Türk Telekom’un Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardım-
cısı Barış Karakullukçu, “Türk Telekom olarak dijitalleşmenin somut 
göstergeleri ve 5G’nin habercisi sayılan akıllı şehirler, IoT, yapay zekâ 
ve robotik alanlarında yaptığımız testler, iş birlikleri ve geliştirdiğimiz 
uygulamalarla, birçok projeyi hayata geçirdik. Faaliyet gösterdiğimiz 
her alanda vatandaşlarımız için en iyisini sunmaya devam ediyoruz. 
Bunlardan birisi de olası bir trafik kazasında, kazazedeleri İçişleri Bakan-
lığı tarafından kurulan Acil Çağrı merkezi ile iletişime geçirecek olan 
eCall teknolojisi. Honda ile iş birliğimiz kapsamında eCall teknolojisini 
deneyimlediğimiz test sürüşümüzü gerçekleştirdik. Yeni nesil Honda 
araçlarda bulunan eCall Acil Çağrı Sistemi ile inanıyoruz ki; trafik kaza-

larına erken müdahale ile hızlıca aksiyon alınabilecek. Türk Telekom 
olarak insan hayatını kolaylaştıracak benzer projelere imza atmaktan 
her zaman gurur duyuyoruz.” dedi. 

Karakullukçu şu açıklamalarda bulundu: “eCall sisteminde araçların için-
de gömülü olarak bulunacak SIM kartlar gelecekte sadece kaza anında 
yardım çağrısı göndermekle kalmayacak, aynı zamanda sürücülerin 
hayatını kolaylaştıracak bağlantılı çözümler için de kullanılacak. Araç içi 
internet başta olmak üzere canlı trafik verisinin gösterildiği navigasyon 
sistemleri, sürüş performansı raporlama, arıza bildirimi gibi pek çok ek 
özelliği yakın gelecekte yeni nesil araçlarda tecrübe etmeye başlaya-
cağız.”

ÖZELLİK TÜM MODELLER İÇİN GELİŞTİRİLECEK

Sürücülerin ve yolcuların araç içinde güvende olmaları, istenmeyen 
durumlarda hızla destek almaları için geliştirilen tüm teknolojilerin çok 
kıymetli olduğunu belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
Bülent Kılıçer, “Bu farkındalıkla güvenlik teknolojilerindeki öncülüğünü 
koruyan ve bu alanda sınıfında fark yaratan Honda, sunduğu diğer 
güvenlik sistemleri gibi eCallsistemini de yeni nesil güvenlik teknoloji 
kapsamında sunuyor. Bu özelliği ilerleyen dönemlerde tüm modelleri-
mize entegre etmeyi hedefliyoruz.” dedi.
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1 06 ülkede 3200 şehirde 865 milyondan fazla kişi tarafından 
kullanılan Moovit, toplu taşıma işletmecilerinden, mikro ulaşım ope-
ratörlerinden ve ulaşım otoritelerinden gelen bilgileri kullanıcı toplu-

luğundan aldığı canlı bilgilerle birleştiriyor. Sonuç olarak uygulama, herhan-
gi bir yolculuk için en iyi rotanın doğru, gerçek zamanlı durumunu sağlaya-

HUAWEI, MOOVIT İLE ORTAKLIK YAPTIĞINI DUYURDU. MOOVIT UYGULAMASI, HIZLA GENİŞLEYEN HUAWEI 
APPGALLERY’E EKLENİYOR VE TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİLERE FARKLI ULAŞIM METOTLARI İLE BİNLERCE 
ULUSAL VE ULUSLARARASI ŞEHİRDE SEYAHAT ETMELERİ İÇİN KULLANIŞLI BİR REHBER SAĞLIYOR.

ÖDÜLLÜ MOOVIT UYGULAMASI 
HUAWEI APPGALLERY İLE 
TÜRKİYE’DE

rak varış bilgileri ve hizmet uyarıları veriyor. İçerdiği erişilebilirlik özellikleri 
ile engelli insanlara yardımcı oluyor.Pandemi sırasında Moovit, şehirlerdeki 
yerel toplu taşıma bilgilerini haritalayan ve saklayan 700.000 yerel "editör-
den" oluşan Moovit Mooviter Topluluğu'nun desteğiyle kullanıcılara doğru, 
güvenilir ulaşım ve kentsel hareketlilik verileri sağladı.Huawei Tüketici 
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klıklar ve Eko-Geliştirme Başkan Yardımcısı Wang Heng yaptığı açıklama-
da: "Önde gelen kentsel mobilite uygulaması olan Moovit, herkesin ulaşımı 
güvenle kullanabilmesi için AppGallery'e tamamen kapsayıcı ve harika bir 
katkı oldu. Mevcut sağlık önlemleri nedeniyle sürekli değişen durumun 
ortasında bile, müşterilerimiz nerede olurlarsa olsunlar üstün yol bulmanın 
keyfini çıkaracaklar." dedi.

Huawei, AppGallery'deki seyahatle ilgili artan uygulama yelpazesinin yanı 
sıra Moovit'i 100'den fazla ülkede ve 45 dilde ücretsiz olarak kullanıma 
sunuyor. Ayrıca yakında Avrupa'nın önde gelen ulaşım şirketi Bolt'tan araç 
çağırma ve istasyon bazlı paylaşımlı bisiklet sistemleri ve scooterlar gibi 
seyahat seçenekleri sunulacak. Uygulamalara eklenen avantajlar arasında 
özel kuponlar, promosyonlar ve ücretsiz hediyeler de bulunuyor. Tüm 
bu fırsatlardan yalnızca Huawei kullanıcıları değil, Android işletim sistemli 
cihazlara sahip tüm kullanıcılar da faydalanabilecek.

Moovit'in Büyüme ve Pazarlama Direktörü Yovav Meydad şunları söyledi: 
"Moovit'in ilk günden itibaren misyonu dünya çapında kentsel mobiliteyi 
basitleştirmek oldu. "Moovit'in çok modlu yolculuk planlama ve navigas-

yon uygulamasının Huawei akıllı telefonlara entegrasyonu, milyonlarca 
kişinin günlük hayatını kolaylaştırmaya yardımcı olacak. Gerçek zamanlı 
bilgilerle toplu taşıma yolculuklarını verimli ve rahat bir şekilde planlayarak 
Huawei müşterileri şehirlerde rahatça ve güvenle gezinebilirler. "

MOOVIT UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN APPGALLERY'İ ZİYARET EDİN

AppGallery, geliştiricilerin tüketiciler için benzersiz deneyimler oluştur-
masına olanak tanıyan akıllı ve yenilikçi bir ekosistemdir. Benzersiz HMS 
Core, uygulamaların farklı cihazlara entegre edilmesine olanak tanıyarak 
daha fazla kolaylık ve daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. Bu, Hua-
wei'deki daha kapsamlı 1+8+N stratejisinin bir parçasıdır. AppGallery’nin 
vizyonu, tüketiciler için erişilebilir açık, yenilikçi bir uygulama dağıtım 
platformu haline getirmek, aynı zamanda benzersiz ve akıllı bir deneyim 
sağlarken kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini sıkı bir şekilde korumaktır. 
Küresel olarak en büyük üç uygulama mağazasından biri olan AppGallery, 
navigasyon, ulaşım, haberler, sosyal medya ve daha fazlasını içeren 18 
kategoride çok çeşitli küresel ve yerel uygulamalar sunuyor. AppGallery, 
dünya çapında aylık 460 milyon aktif kullanıcıyla 170'ten fazla ülke ve 
bölgede mevcut. 2020'nin ilk yarısında, AppGallery'den toplam indirme 
sayısı 184 milyara ulaştı.
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