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BİLMESEK DE OLUR
GEREKSİZ BİLGİLER

BİSİKLETTE
SELFIE’CİLİK!
Artık bisikletle sürerken de fotoğraflarınız
olacak çünkü iki teker üzerinde giderken
kendi fotoğrafınızı çekmek hiç bu kadar
kolay olmamıştı. Bisikletinizin gidonuna
takılan bu aparat sayesinde telefonunuzla
isterseniz gittiğiniz yolu isterseniz kendinizi
kaydedebilir ya da fotoğraflayabilirsiniz.
Ürünün en önemli özelliği kesinlikle
sarsılmaması. Böylece en engebeli yolda
bile titreşimsiz kareler çekmenize olanak
sağlıyor. Ayrıca diğer selfie ürünleri ile
de uyumlu. Unutmadan ekleyelim ürünü
motorsiklet ile de kullanabilirsiniz.

FANCY.com

19$

HER ŞEYİ AÇAN ANAHTAR
Öyle bir anahtar hayal edin ki şişe,
konserve, mektup, ambalaj, boya
kutusu açabilir, vida sıkabilir, havuç
soyabilirsiniz. Üstelik şık görüntüsünün
yanında boyutları gerçek bir anahtarı
geçmeyecek kadar. Ürünü anahtarlığınıza
da takabilirsiniz çünkü üzerinde kesici

hiçbir nokta bulunmuyor. Bir Kickstarter
projesi olarak ortaya çıkan bu ürün
henüz piyasaya çıkmadan yaklaşık
110.000 dolar değerinde sipariş toplamış
durumda. Tabii ki biz de kendimize birer
tane sipariş ettik.

25$

KOYGANI.com

DARTH VADER MASANIZDA!
İlginç bir masaüstü lambasının insanları
ne kadar etkilediğini çok iyi biliyoruz.
Dahası böyle bir lamba insanda o
masaya oturma isteği ve çalışma
şevki de yaratıyor. Bir de Star Wars
fanıysanız ve masanızı Darth Vader
aydınlatıyorsa bu durum, yukarıda

69$

yazdıklarımızdan bile daha kıymetli bir
hal alıyor. Üstelik lambanın kumandası
sayesinde dark side’ın bir numarasını
kırmızı, yeşil, beyaz, mavi gibi farklı
renklere çevirebiliyorsunuz. Hiç şüphe
yok ki tüm zamanların en yaratıcı masa
lambalarından biri ile karşı karşıyayız.

Fancy.com

TABLETİNİZİ DUVARA ASIN
Tabletler artık hayatımıza öyle girmiş durumda ki pratikliği
sebebiyle bilgisayarın pabucunu dama atabilir. Tabii
ki çalıştığınız zamanlardan bahsetmiyoruz ama evde
dizi izlerken ya da internette dolaşırken hayatımızı çok
kolaylaştırmış durumdalar. Mesela yemek yaparken
ve tarifi tablette açmışken ya da koltuğa ayaklarımızı
uzatmış dizi izlerken o tableti nereye koyacağımız sorun
oluyor. İşte bu ürün bu derdi ortadan kaldırıyor. Kolay
yapıştırılması ve çıkartılması, çok sağlam bir koruyucu
içermesi öne çıkan özellikleri.

AMAZON.com

15$
MANGAL SONRASI
TATLI ŞART
Ailenizle ya da arkadaşlarınızla mangal sefası
yaptıktan sonra canınız tatlı çekerse ne
yapıyorsunuz? Dışarıdan aldığınız tatlılar ya da
dondurma ile bu ani tatlı krizini bastırabilirsiniz
elbette; ama bu ürün elinizdeyse közde kendi
hazırladığınız tatlıyı yapabilir ve tadına doyulmaz
dakikalar yaşayabilirsiniz. Oldukça pratik bu ürün
aynı zamanda yepyeni tatlı tasarımları için de
insana ilham veriyor. Biz siparişini verdik hatta
tarifler üzerinde düşünmeye başladık bile. Eğer
mangal seviyorsanız size de şiddetle tavsiye ederiz.

FANCY.com

SERİNLETEN
SAAT
Bugüne kadar ufak bir pille ya da usb port’u sayesinde
çalışan binlerce vantilatör üretilmiştir herhalde. Ancak
günümüzde bir ürünün tek fonksiyonu olması pek bir
önem taşımadığından, bu üründe de ‘madem pervane
dönüyor o zaman fazladan bir iş daha görsün’ prensibi
kullanılmış. Vantilatörün pervanesi sizi serinletirken
aynı zamanda ortaya LED saat çıkıyor. Görünüm olarak
estetik olmasının yanında çok da işlevsel. ‘Vay be hiç
aklıma gelmemişti!’ dedirtecek türden bir ürün.

AMAZON.com

9$

22$
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TELEFONA
GÜNEŞ ENERJİSİ
Cep telefonları ile en büyük derdimiz hiç kuşkusuz
‘şarj’. Çoğu zaman günde bir kere şarj etmek yetmiyor;
iki hatta bazen üç kez şarja takmak gerekiyor
telefonu. Bu süreçte ne kadar çok enerji harcandığını
hiç düşündünüz mü? Birileri bunu düşünmüş ve bu
konuda bir şey yapmaya karar verip güneş enerjili
telefon şarjını piyasaya sürmüşler. Doğa dostu
oluşunun yanında priz aramak gibi bir dertten de
kurtarıyor insanı. Dışarıyı gören bir cama takın ve
bırakın telefonunuz doğal yoldan şarj olsun.

AMAZON.COm

34$

HEM PRİZ HEM USB HEM DE PRATİK
Ofiste ya da evde o kadar çok elektrikli cihaz kullanıyoruz ki çoğu zaman
prizler yetmiyor ve çoklu 'prizler' takarak ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz.
Ancak piyasadaki çoklu prizlerin birbirine yakın yapısı kimi zaman üçlü prize
sadece iki fiş takılabilmesine sebep oluyor. İşte Powercube adındaki ‘dünyanın
en küçük ölçülerdeki grup prizi’ ünvanına sahip bu alet rahatlıkla aynı anda
dört fiş takmanıza olanak veriyor. Üstelik iki de USB girişine sahip. Dolayısıyla
usb adaptörüne ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Ayrıca istediğiniz renkte!

Pratigo.com

75
KOLLARI OLMAYAN SAAT
Akrep ve yelkovansız saat olur mu? Tabii ki olur. Buna bir çok tasarımda
rastlayabilirsiniz. Konumuz olan bu saatte ilgimizi çeken şey; akrep
ve yelkovanın yerine rakamların dönüyor olması. Hem de mekanik
bir sistemle. Gören herkesin bizim gibi ilgisini çekeceğini düşünerek
sayfalarımıza taşımaya karar verdik. Özellikle ofis duvarınız için harika
bir tercih olabilecek bu şık duvar saati büyük rakamları sayesinde
çok uzaktan bile rahatça okunabiliyor. Ama tabii ki en önemli özelliği
görüntüsü. Saatin üzerindeki irili ufaklı çarklardan oluşan mekanizma
oldukça ilgi çekici duruyor.

FANCY.com

100$

KORHAN ŞEN

KADİR YÜCEER

AZİZ BELKAYA

SEBAHATTİN SEZER

BÜLENT ÖZKAN

Uğur Levent Özcoşkun

Mutlu AtakİŞİ

YAPI KREDİ BANKASI

Mutlu AtakİŞİ Uyum ve İç Kontrol/ Dolandırıcılık ve Suistimalleri Önleme Direktörü
Uğur Levent Özcoşkun Uyum ve İç Kontrol/ Elektronik Bankacılık Suistimalleri Önleme Müdürü
SEBAHATTİN SEZER Uyum ve İç Kontrol/ Elektronik Bankacılık Suistimal İzleme ve Önleme Yöneticisi
AZİZ BELKAYA Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi/ Dijital Bankacılık Yazılım Geliştirme - Kıdemli Proje Mühendisi
KORHAN ŞEN Bilişim Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi/ BT Güvenlik Yönetimi - Sistem Yöneticisi

IHS TELEKOM

BÜLENT ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı
Kadir Yüceer Kurumsal Entegrasyon Müdürü

Türkiye’de internet ve mobil bankacılık kanallarının yaygınlaşması, işlem hacminin
yükselmesi ile birlikte karşılaşılan risk ve tehditler de hızla artıyor. Günümüzde
artık basit ve kolay önlenebilir saldırılar yerine çok daha karmaşık ve ‘ancak
uzmanlaşma’ ile önlenebilecek teknikler kullanılıyor. Bankacılık sektörüne yönelik
saldırılar için kullanılan ve hedefe yönelik atak yapabilmek için tasarlanan zararlı
yazılımlar zaman içerisinde çok karmaşık bir hale geldi ve artık birer saldırı kiti
olarak dolandırıcılık dünyasında pazarlanıyor. Trojan gibi zararlı yazılımla yapılan
dolandırıcılık teknikleri saldırı türlerinin en başında geliyor ve bankacılık kanalları
için tehditler oluşturuyor. Bankacılık Trojan’ı olarak da adlandırılan bu zararlı yazılım
türleri, kullanıcıların bilgisayar ve mobil cihazlarına bulaştıktan sonra, kullanıcıların
önüne bilgilerini ve sabit şifrelerini/tek kullanımlık şifrelerini ele geçirecek ekranlar
getiriyor.
Bu ekranlar vasıtasıyla elde edilen bilgiler kullanılarak müşteri bilgisi dışında
işlemler gerçekleştiriliyor. Gün geçtikçe sayısı artan bankacılık trojanlarının en
bilinenleri Zeus (türevleri), SpyEye olmasına rağmen, Trojan etkinliği ülkelere göre
farklılık gösterebiliyor. Yükselmekte olan bu tehdidi fark eden Yapı Kredi, 2014
yılında internet ve mobil bankacılık kanallarındaki müşterilerini korumak amacıyla
IHS Telekom ile birlikte kapsamlı bir Trojan Tespit Projesi başlattı.
IHS Kurumsal ve Yapı Kredi Dolandırıcılık ve Suistimalleri Önleme Birimi’nin ortak
çalışması ile iki ay gibi kısa bir sürede hayata geçirilen proje, internet ve mobil
bankacılık kanallarındaki trojan riskinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini ve
fraud (sahtecilik) faaliyetlerine, finansal işlem henüz gerçekleşmeden müdahale
edilebilmesini sağladı. Trojan tespit sisteminin diğer dolandırıcılık katmanları ile
entegre çalışabilmesi sayesinde ileri seviye ve karmaşık saldırılar artık Yapı Kredi
Bankası tarafından etkin bir şekilde önlenebiliyor.
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Müşteriler ile hiçbir etkileşime girmeden, gerçek zamanlı olarak tespit edilen trojan
aktiviteleri, Yapı Kredi Dolandırıcılık ve Suistimalleri Önleme Birimi tarafından analiz
edilerek engelleniyor. Bu transparan teknoloji sayesinde müşterilerin internet
bankacılığı deneyimleri etkilenmiyor.

Yapı Kredi konu ile ilgili şunları söylüyor:
Dijital bankacılık dünyası işlem çeşitleri, müşteri sayısı, kullanılan teknoloji,
yatırımları ile devasa bir yapı. Bankalar 15 yıllık alternatif dağıtım kanal deneyimleri
ile geliştirdikleri elektronik bankacılık altyapıları sayesinde müşterilerine fiziki para
yatırma haricindeki tüm işlemlerini PC, tablet, cep telefonu ve hatta giyilebilir
teknolojiler ile hizmet verebilir hale geldiler.
Bu yapıya yatırım yapan bankalar için güvenilirlik ve prestijin artırılması, ürün
satışının yaygınlaştırılması gibi sebeplerden dolayı önümüzdeki dönemlerde de
dijital kanallar önemini koruyacak. Dijital kanalların hızlı, kolay ve sınırsız erişimi,
ucuz işlem ücretleri, yüksek hizmet kalitesi gibi nedenlerden dolayı müşteriler
tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Rakamsal verilere bakıldığında sektördeki
yüksek kalite – ucuz hizmet etkileşimi sayesinde 2006 yılına göre internet
bankacılığı kullanıcı sayısının %350 artış göstererek 15 milyonun üzerine çıktığı
görülüyor.
İnternet ve mobil kanalların ifade edilen yapısal ve fonksiyonel gelişimleri,
beraberinde dolandırıcılık araçlarının da evrilmesi konusunu meydana getirdi.
Artık basit bir keylogger veya sim kartın ele geçirilmesi yerine çok daha sofistike
dolandırıcılıkların gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu sebeple bankalar dijital alanda
yapı ve süreçlerinin güvenliğini farklı katmanlara farklı önlemler geliştirerek
sağlıyorlar.
Yapı Kredi olarak yaptığımız risk değerlendirmesi neticesinde müşteri cihazlarının
oldukça önemli derecede güvenlik açığı oluşturduğunu gördük. Türkiye’deki
teknoloji tüketicileri her ne kadar güncel cihaz modellerini takip etse de kullanım
alışkanlarına yönelik güvenlik önlemleri konusunda yeterli bilinç düzeyine
sahip değiller. PC’lerde lisanslı işletim sistemlerinin olmaması, orjinal ve güncel
antivirüsler kullanılmaması, mobil cihazların yazılımlarının kırılması (root-jailbreak)
gibi noktalar bunlardan bazıları. Güvenlik düzeyinin düşük olduğu bu cihazlardan
internet bankacılığı işlemleri gerçekleştirildiğinde, çeşitli zararlı yazılımlar müşteriye
ait hem şifre hem de bankalardaki davranış modelini çalarak dolandırıcılıklara
sebep olabiliyor. IHS ile gerçekleştirdiğimiz proje ile bankamız, bu kapsamdaki
müşterilerine aynı kalitedeki hizmetini vermeye devam ederken aynı zamanda
onları finansal zarar veren durumlardan koruyarak çok daha güvenli dijital
bankacılık ortamları oluşturur pozisyona geldi.

Kişisel verileri koruyan genel bir yasal
düzenlemenin henüz yürürlükte olmaması
nedeni ile kişisel verilerin korunması hususunda
Türkiye, yüksek riskli ülkeler arasında yer alıyor.
Av. Burcu Erdoğan
linkedin.com/in/berdogan1
berdogan@eyahukuk.com
Bilgi çağının itici gücü olan bilişim ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması
ile birlikte, günlük hayatımızdaki birçok işlemi artık, zamandan ve mekandan
bağımsız olarak gerçekleştirebiliyoruz. Cebimize sığan bu dünyadan
faydalanmak için kimlik, kredi kartı, sağlık, eğitim, konum, fotoğraflar ve
videolar gibi kişisel bilgilerimizi çevrim içi veri toplayan kamu ve özel
sektör kuruluşları vasıtası ile büyük veri ekosistemine dahil ediyoruz.
Kayıt altına alınan, depolanan veya işlenen bu veriler, niteliklerine göre
bizim için kişisel veri vasfını korumaktadır. Fakat bu verilerin durumu ve
vasfı sadece bununla sınırlı değildir. Çünkü bahse konu veriler öte yandan
bakıldığında bu verileri toplayan, işleyen ve saklayan kurum ve kuruluşlar
açısından; “ticari veri”, “müşteri sırrı”, “ticari sır”, “hasta sırrı” gibi ayrıca
korunması gereken diğer haklar ile iç içe geçmektedir. Özellikle hassas
veri olarak nitelendirilen “sağlık verileri” konusunda yerel ve uluslararası
tartışmalar devam etmektedir. Bir yanda sağlık verilerinin paylaşılması
ile tıp alanında elde edilecek kazanımlar öne sürülürken diğer yanda bu
verilerin paylaşımının kişilik haklarına ağır bir saldırı olduğu tartışılmaktadır.
Buna benzer bir tartışma ülkemizde de 2012 senesinde SGK’nın uhdesindeki
kişisel sağlık verilerinin 5 ayrı firmaya 65 bin TL karşılığında satılması ile
gündeme gelmiştir. Meslek örgütleri ve akademisyenlerin oluşturduğu
bir kesim konuyu yargıya taşıyarak kişisel verilerin korunması ile ilgili
çekinceleri gündeme getirmiş ancak bu konuya yeterli kamuoyu desteği
sağlayamamıştır.
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Kişisel verilerin korunması ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler;
taraflar arasındaki hak/ menfaat dengesini sağlayarak, kişisel
verilerin kayıt altına alınması ve saklanması ile ilgili genel ilkeleri
belirleyecek çerçeve bir düzenleme sunmayı hedeflemektedir.
Aşağıda belirtilen ilkeler Avrupa Birliği ve uluslararası
düzenlemelerde kabul edilen genel ilkelerden olmakla birlikte
henüz ülkemizde yürürlüğe girmemiş olan kişisel veriler kanun
tasarısında benimsenmiş ilkelerdir.
Bu kapsamda kişisel veri kayıt eden ve kullanan özel kuruluşların
ve kamu kuruluşlarının kişisel verileri işlerken;
*Hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun işlenmesi,
*Belirli, açık ve meşru amaçlar için veri toplanması ve verilerin bu
amaçlara aykırı olarak yeniden işlenmemesi,
*Verilerin doğru ve güncel olması,
*Gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uyulmasından
sorumlu olacakları öngörülmüştür.
Kİşİsel verİ nedİr? Nasıl korunur?
Avrupa Birliği ile uyum sürecinin bir gereği olarak hazırlanan
‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nda kişisel veriler;
“Bireyleri tanınabilir veya belirlenebilir kılmaya yarayacak her
türlü veri, kişisel veridir." şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma giren
kişisel verileri; kimlik bilgileri, kredi kartı bilgileri, sosyal ve kültürel
bilgiler, sağlık verileri, adli veriler, banka hesap bilgileri, kamera
görüntüleri, fotoğraf, IP Adresi bilgileri, konum bilgileri gibi sayısı
ve türü çoğaltılabilecek örnekler oluşturmaktadır.
Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesinde
2010 senesinde yapılan referandum ile değişikliğe gidilmiş; kişisel
verilerin korunması anayasal bir hak olarak kabul edilmiş olsa da,
mevzuatımızda kişisel verilerin korunması ile ilgili özel bir yasa
maalesef henüz mevcut değildir.
Ancak, Türk Ceza Kanunu’nun 135-136-138. maddelerinde yer
alan düzenlemelerde; kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi, ifşa
edilmesi halinde altı aydan dört yıla kadar cezai yaptırımlar
getirilmiştir. Türk Medeni Kanunu 23-24-25 maddeleri ile kişilik
haklarına yönelik yapılan ihlaller düzenlenmekte ve kişilik hakları
kapsamında yer alan kişisel verilerin korunduğu görülmektedir.
Bunun dışında özellikle “telekomünikasyon”, “bankacılık” ve
“sağlık” sektörlerinde verilerin toplanması ve saklanması ile
ilgili bazı dağınık yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu genel
ve dağınık haldeki yasal düzenlemelerin ötesinde ayrıca kısa

bir süre içerisinde, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Veri
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe
girmesi beklenmektedir.
Maalesef kişisel verileri koruyan genel bir yasal düzenlemenin
henüz yürürlükte olmaması nedeni ile kişisel verilerin korunması
hususunda Türkiye yüksek riskli ülkeler arasında yer almaktadır.
Türkiye’nin riskli ülkeler arasında olmasının etkisi ile çok uluslu
şirketlerin kişisel verileri ülkemizde barındırmaları kendi iç
düzenlemeleri nedeni ile mümkün olmamaktadır. Zira kişisel
verilerin korunması ile ilgili yasal düzenleme bulunmayan ülkelere
veri aktarımı uygun görülmemektedir.
Yakın bir tarihte Amerika’da, içerisinde müşteri bilgilerini içeren
taşınabilir bilgisayarını çaldıran banka personeli ile ilgili olarak
bankaya iki milyon dolar ceza uygulanmıştır. Başka bir örnek
olarak, Kanada’da bir eğitim kurumunda çalışan personel,
içerisinde öğrenci verileri olan taşınabilir belleğini çaldırması
üzerine kişisel verilerin ihlalinden ötürü cezalandırılmıştır.
Bu olaylar kişisel verilerin korunması ile ilgili yurt dışında yaşanan
örneklerden sadece birkaçı olmakla birlikte vatandaşlar ile özel
ve kamu kurumlarının artık veri güvenliğinin sadece dışarıdan
gelecek saldırılara karşı birkaç yazılım kullanmak demek
olmadığının farkına varmasında büyük rol oynamıştır. Özellikle
banka ve finans sektöründe yapılan kişisel verilerin korunmasına
ilişkin yatırımların sonucu olarak; İngiltere’de bir teknoloji firması
tarafından yapılan araştırmada İngiliz vatandaşlarının kişisel
verilerin korunması hususunda devletten daha çok bankalara
güvendiği ortaya konulmuştur.
Çok yakın bir tarihte Türk hukuk sisteminde ‘Kişisel Verilerin
Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı’nın yürürlüğe gireceği
ve kişisel verilerin kayıt edilmesi, saklanması ve paylaşılması
hususlarında tüm özel ve kamu kuruluşlarının bu kanun
kapsamında olacağı ve denetleneceği unutulmamalıdır.
Tasarıda yapılan son revizyonlarla kamu kuruluşlarının veri
koruma ve veri gizliliği mükellefiyetlerinden muaf tutulmasına
dair eğilimlerin hukuken uygun olmadığını, bu yasal düzenlemenin
ruhu ile son derece derin ve tehlikeli bir şekilde çelişki yaratacağını
da belirtmek gerekir. Bu nedenle tüm sektörlerin kişisel veri ve
bilgi güvenliği hususlarında politikalarını şimdiden oluşturmaları
ve teknik koruma yöntemlerini içeren eylem planlarını hayata
geçirmeleri, idari ve cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalınmaması
için önem arz etmektedir.

Adobe VAKASI

Home Depot VAKASI

Ne oldu?
Ekim 2013 tarihinde hackerlar ayrıntıları bugün bile açıklanmamış
bir yöntemle Adobe'un ağına erişim sağladılar. 150 milyon insanın
e-mail adresleri, şifreleri ve kredi kartı bilgilerini çalmanın yanı
sıra Adobe'un bütün programlarının temelini oluşturan yazılımın
kaynak kodlarını çaldılar.

Ne oldu?
Eylül 2014 tarihinde Home Depot'nun açıklamasına göre
hackerlar bir satıcının bilgilerini kullanarak sistemin ağına
girdiler ve sistemin oto-kontrol sistemine kötü amaçlı yazılım
yerleştirdiler. Bu yazılım zaman içinde Amerika ve Kanada'da
bulunan kullanıcıların bilgilerini topladı. Toplamda 53 milyon
insanın e-mail adresi ve 56 milyon kredi kartı numarası ve borç
bilgileri çalındı.

ETKİLENEN KİŞİ SAYISI: 150 mİlyon

Nasıl sonlandı?
Adobe saldırıdan etkilenen bütün kullanıcılarına kredi kartlarının
takibi için ücretsiz bir izleme programı sundu. Etkilenmeyenlere
ise şifrelerini değiştirmelerini ve verilen siteden e-mail
adreslerinin çalınıp çalınmadığını kontrol etmelerini söyledi.

ETKİLENEN KİŞİ SAYISI: 109 mİlyon

Nasıl sonlandı?
Şirketin, sistemini yazılımdan kurtarması 62 milyon dolara mal
oldu.

eBay VAKASI

Anthem vakası

Ne oldu?
Mayıs 2014 tarihinde hackerlar aynı zamanda eBay'in de
sistemiyle uyuşan ve önceden farklı bir yerden çalınmış olan
çalışan bilgileri ile sisteme giriş yaptılar. 145 milyon müşterinin
kullanıcı adları, şifreleri, e-mail adresleri ve diğer kişisel bilgileri
çalındı ancak ödeme bilgilerine bir şey olmadı.

Ne oldu?
Şubat 2015 tarihinde ABD’nin en büyük ikinci sosyal güvenlik
sigorta sağlayıcısı olan Anthem’e yapılan bu saldırı söylentilere
göre aylar öncesinden Çin hükümetinin desteklediği bir grubun
United Airlines'ın ve Amerikan Personel Yönetim Bürosu'nun
sistemine girmesiyle gerçekleşti. 88 milyon kişinin sosyal
güvenlik numaraları, çalışan bilgileri ve diğer kişisel bilgileri
çalındı

ETKİLENEN KİŞİ SAYISI: 145 mİlyon

Nasıl sonlandı?
eBay kullanıcıların hepsinden şifrelerini değiştirmelerini istedi
ve yeni güvenlik önlemleri ile hesapları güçlendirdi.

Target VAKASI

ETKİLENEN KİŞİ SAYISI: 110 mİlyon

Ne oldu?
Ocak 2014 tarihinde hackerlar şirketin güvenliğine girişi olan
birinin bilgilerini çaldılar ve bu sayede sisteme giriş yaptılar. 70
milyon e-mail adresi, 40 milyon kredi kartı ve borç numarası
çalındı.
Nasıl sonlandı?
Olayın gerçekleşmesinden altı ay sonra şirketin CEO'su Gregg
Steinhafel istifaya zorlandı. Bilgileri çalınan müşteriler Target'a
10 milyon dolar değerinde bir tazminat davası açtı.

ETKİLENEN KİŞİ SAYISI: 88 mİlyon

Nasıl sonlandı?
Anthem etkilenenlere ücretsiz kart takip sistemi sundu.

JPMorgan Chase VAKASI
ETKİLENEN KİŞİ SAYISI: 83 mİlyon

Ne oldu?
Temmuz 2014 tarihinde hackerlar, JPMorgan'ın bir çalışanının
bilgilerine ulaşarak sisteme giriş yaptılar. Toplamda 2.6 trilyon
dolar değerindeki dev finans servisinden isimler, adresler
ve telefon numaraları çalındı.
Nasıl sonlandı?
Araştırmalar sonucunda hack saldırısında yer aldığından
şüphelenilen dört çalışan gözaltına alındı.
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Röportaj için bir araya geldiğimizde takım elbisesi ve sırtındaki gitarıyla The
Commitments filminden fırlamış gibi bir havası vardı Bülent Özkan’ın.
Röportaja başlamak istiyorduk ama Fender’ini elinden bir türlü bırakamıyor, fonda
çalan müziğin satır aralarına ‘feel’ler yerleştiriyordu.
Müzik aklına girivermişti belli ki!

Gitara da sıra gelecek ama önce IHS! IHS Telekom’u bize
biraz anlatır mısınız?
(Gitarı koltuğun kenarına özenle yerleştirdikten sonra...) Ben
on yıldır IHS Telekom’dayım. Sürece ilk önce Türkiye’nin en iyi
hosting servis sağlayıcılarından biri olma gayesiyle başladık. Şu
anda ilk üç içerisinde yer alıyoruz. Burada bağımsız bir kuruluş
tarafından denetlenen bir sıralamadan bahsetmiyorum ama
satış sayısı gibi verileri karşılaştırdığımızda ilk üç içerisinde yer
aldığımızı görebiliyoruz. 2009’da ise entegrasyon projelerine
başladık. Bunun sebebi bizim sahada verdiğimiz servislerin
çoğunu kendi tarafımızda kullandığımızı görmüş olmamızdı.
Çoğu servisi zaten kullanıp cloud tarafında müşterilerimize
sağlıyorduk. Bu tecrübeyi de sahaya yansıtmak istedik ve
entegrasyon tarafında da oldukça başarılı olduk. Türkiye’nin en
iyi entegratörü olmak gibi bir amacımız daha var. Niş ürünler
üzerinde çalışmak istiyoruz, bu en büyük isteklerimizden biri.
Niş ürünler derken mobil cihaz yönetimi gibi konseptlerden
bahsediyorum. Bu doğrultuda da devam ediyoruz.

‘Niş’ anlamdaki ilk işiniz neydi?
İlk niş işimizi büyük bir bankaya yaptık. Bir fraud yönetim sistemi
projesiydi. Bu da bizim için büyük şans oldu açıkçası. Daha sonra
bu ürünü tamamlayan bir projeyle devam ettik. Şimdi de yine
niş olabilecek, Türkiye sektöründe henüz dominant olmamış
konularda farklı projeler üzerinde çalışıyoruz.
Şirketin bu kadar önemli işi bir arada götürmesi nasıl
mümkün oluyor?
ISP tarafında yüz bine yakın müşterimiz var, biz ise 35 kişilik bir
şirketiz ki, entegrasyon tarafı da buna dahil. Bu kadar az kişiyle
bu kadar işi yönetiyor olmak zaten başlı başına büyük bir başarı.
Bunu sadece biz söylemiyoruz, etrafımızdaki insanlar da sıklıkla
dile getiriyor. Bunun sebebi işe olan tutkumuz. Şirketimizin
CEO’su da ben de teknik işlerden gelen insanlarız. Sadece satış
tarafıyla ilgilenerek değil satış sonrası da en iyi desteği vermeye
çalışarak, işimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Temel anlamda
konsepti anlamış olmamız bu işin anahtarı diyebilirim.
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“IHS TELEKOM HANGİ ÜRÜNÜ SATARSA SATSIN, EN İYİ DESTEĞİ
VERİR.”

Kuruluşunuzdan bu yana geçen süreçte nasıl bir yol izlediniz?
Başta belirlenmiş bir şey olmamasına rağmen rahat çalışmaya
özen gösteren bir şirketiz. Rahat çalışmak derken, mesai
saatlerinin olmaması gibi bir şeyden bahsetmiyorum elbette
ama şirkete girdiğinizde gerilim hissetmezsiniz mesela. Sakin
sakin işini yapan insanlarla karşılaşırsınız. Büyük kriz anlarında
dahi etrafta bağıra çağıra dolaşan birini de göremezsiniz. IHS
Telekom’da insanlar problemin çözümüne odaklanır. En çok dikkat
ettiğimiz şey ilk olarak problemi çözmek; probleme neden olan
kişiyi soruşturmak değil. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü biz
önce problemi ortadan kaldırıyoruz, daha sonra neden olduğunu
araştırıyoruz. Çoğu firmada, bir problem yaşandığında herkes
problemi kimin yarattığı ile ilgili kısır tartışmalara giriyor. Ama bu
hiç anlamlı değil ve biz bundan özellikle kaçınıyoruz. Her zaman
motto’muz şu oldu: ‘IHS Telekom hangi ürünü satarsa satsın
en iyi desteği verir’. Bu kuruluşumuzdan beri böyle, değişmedi,
değişmeyecek de.
''Mutlu Çalışan''ın şirkete ve hayata geçirilen projelere katkısı
nedir?
(Bu soru esnasında kısa da olsa gitar çaldıktan sonra...)
Çalışanlarımızdan biri bana 'Ben sahaya gittiğimde ne olursa
olsun, IHS Telekom’un ve yöneticilerinin benim arkamda olduğunu
hissediyorum. Teknik anlamda bir yanlış yapsam bile, beni
suçlamak yerine gelip yanlışımı düzeltmek için uğraşacaklarını
biliyorum. Bu sebeple çok rahat çalışıyorum' demişti. Bu bizim
bakışımızı çok iyi özetliyor bence. Çalışanlar üzerindeki gereksiz
baskıyı kaldırdığınızda, kendi kendine motive olabilen, işin
sorumluluğunu alan ve müdahalesiz projeleri tamamlayan
insanlar haline geliyorlar. Dolayısı ile başarı sürekli hale gelmeye
başlıyor. Tabii ki burada çalıştığımız arkadaşların profili çok önemli.
IHS Telekom her zaman kendi motivasyonuna sahip insanlarla
çalışmayı tercih ediyor. Geriye motive olmuş insanları demotive
etmemek kalıyor.
Önümüzdeki dönem IT sektöründeki projeksiyonunuz nedir?
Böylesine stabil olmayan bir ortamda projeksiyon yapmak
çok da kolay değil tabii. Bulut bilişim yatırımları konusunda
Türkiye’de kurumların vizyonu dar. Bunun zamanla gelişeceğini ve
değişeceğini düşünüyorum. Ama Türkiye hiçbir zaman teknoloji
konusunda öncü bir ülke olmadı, bunu da belirtmek gerekir.
Projeler her zaman önce Amerika’da, sonra Avrupa’da, daha
sonrasında Türkiye’de hayata geçiriliyor. Dünyada sektörün öncü
kurumlarının projeksiyonu 2016 senesi için ne ise 2018 yılında bu
projeksiyonu görebilirsiniz.
-MÜZİK ARASIPride and Joy – Stevie Ray Vaughan
Sultans of Swing – Dire Straits
Mary Had a Little Lamb – Stevie Ray Vaughan
Stop! - Joe Bonamassa
“GİTAR ÇALMAYI KENDİ KENDİME ÖĞRENDİM.”

Gelelim büyük tutkunuz müziğe. Nedir müzikle ilişkiniz?
Müzikle ilişkim çok enteresan bir şekilde başladı. Ben Zonguldak
doğumluyum. Babam da maden mühendisi olduğu için TTK
Lojmanları’nda oturuyorduk. Bahçe içinde kocaman bir evdi.
Babam bir gün garajı temizlerken, daha sonradan öğrendiğimiz
üzere yan komşunun oğlunun çalmaktan sıkılıp atmış olduğu,
akustik bir gitar buldu. Gitar perişan bir haldeydi. Babam gitarı
onardı, tellerini yeniledi, akordunu yaptı. O zamanlar orta birinci

sınıftaydım. Kendi kendime birkaç çalma denemesi yaptım ama
sonra sıkıldım çünkü bana öğretecek kimse yoktu. O dönemde abim
kuzenimden birkaç akor basmayı öğrenmişti. Bana da öğretmesini
istedim ama kesinlikle göstermedi. Hatta hiç unutmuyorum
“Böyle şeyleri insana abileri değil arkadaşları gösterir” gibi bir
laf etmişti bana. Ben de bir arkadaşından rica ederek defterime
temel akorları yazdırdım ve kendi kendime çalışmaya başladım.
Ama başlangıçtan sonra abimin müziğe devam etmemdeki katkısı
büyük oldu. Dire Straits, Supertramp gibi grupları, Stevie Ray
Vaughan gibi gitaristleri onun sayesinde tanıdım.

Şimdi ise bir grubunuz var ve sahne alıyorsunuz?
Grup olayı çok yeni. Ben gitarı öğrendiğim zamandan sonra
17 yıl boyunca hiç sahneye çıkmadım, gitarı hep evde, kendi
kendime çaldım. 32 yaşında evlenirken düğünümde çalmak için
arkadaşlarımla bir grup kurduk. Müzik ortak nokta olunca o grup
devam etti. Tabii müzisyenlerle çalışmıyoruz. Hepimiz amatör
olarak müzikle ilgileniyoruz. Grubun solistinin kaptan, basçısının
doktor olması nedeni ile o gruba ara verdik. Şimdi farklı bir cover
grubu ile haftada bir gece İstanbul Beyoğlu’nda bir mekanda
sahneye çıkıyorum. Genellikle Blues-Rock tarzında çalıyoruz. Aynı
zamanda bir arkadaşımızın kendi şarkılarını düzenlediğimiz farklı
bir grubumuz da var. Yine profesyonel bir şey düşünmüyoruz
ancak Spotify‘da albüm formatında şarkılarımızı yayınlamak gibi
bir niyetimiz var.
Sahneye çıkıp performans sergiliyor oluşunuzun hafta içi
çalışmanıza yansıması nasıl?
Ben biraz takıntılı bir adamım. Özellikle işle ilgili aklımda her
zaman bir şeyler var. Ama hafta sonu sahneye çıktığım zaman
boyunca müzikten başka hiçbir şey düşünmüyorum. Bu da bana
çok iyi geliyor, hem çok eğlenceli hem de çok dinlendirici oluyor.
İşime de çok olumlu yansıdığını söyleyebilirim. Kafamı tamamen
boşaltabiliyorum.
“100 TANE GİTARIM OLSA DA DOYMAM.”

Müziğe daha fazla zaman ayırmak ister miydiniz?
Müzik benim için büyük bir tutku. Gitar çalmayı da gerçekten çok
seviyorum, 100 tane gitarım olsa doymam mesela. Ama bunu
profesyonel anlamda yapmayı hiç düşünmedim. Bence üretmek
zorunda olmadan üretmek çok daha eğlenceli. Günde ortalama
bir saat gitar mutlaka çalarım ve yatmadan önce mutlaka oturup
sadece müzik dinlerim. Bu yüzden müziğe yeteri kadar zaman
ayırıyorum diyebilirim.
Teknolojinin müziğe bu kadar dahil olmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Müziğin içine teknolojinin bu kadar girmesinden hiç hoşlanmıyorum.
Müzik analog olmalı. Mesela transistörlü amfiler yerine lambalı
amfileri kullanıyoruz. Elektronik davullar var son teknoloji ürünü
ama kimse sahnede profesyonel olarak onu kullanmaz. Elektro
gitar bile adında elektronik olsa da aslında analog bir enstrüman.
Dolayısıyla müzik de tamamen analog yapılan bir şey. Bu klasik
müzikte de, cazda da, blues’da da, Türk Halk Müziği’nde de böyle.
Burada değişen şey teknolojinin ucuzlaması ve ucuz teknolojiyle
daha hızlı daha yüksek performans gösteren cihazların yapılması.
Söylemeye çalıştığım şey şu; birileri davul çalmadığı sürece
bilgisayarda yazılan davul hiçbir anlam ifade etmiyor. Eğer
teknoloji derken turntable gibi cihazlardan bahsediyorsanız, onlar
zaten enstrüman değil.
‘Bir gün mutlaka’ dediğiniz neler var?
Eğer olursa çok istediğim bir şey var. ‘Bir gün mutlaka’ kızımla
sahnede beraber çalmak isterim.
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Bilindiği üzere kişisel verilerin korunması
hakkında üzerinde çalışılan bir yasa tasarısı var.
Bu yasa yürürlüğe girdiğinde, bankaları bekleyen
riskler daha net ortaya çıkacak.
Emre Sayın
tr.linkedin.com/in/emresayin/tr
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Artık bankamıza internetten oturum açınca E-Devlet kapısına yani
"turkiye.gov.tr"ye giriş yapabiliyoruz. E-Devlet portalına girdiğimizde
çocuklarımızın okudukları okul ve sınıflardan trafik cezalarımıza,
tapularımızdan trafik ve vergi borçlarımıza kadar birçok kişisel veriyi
görebiliyoruz. Yani bütün mahrem bilgilerimize artık tek bir tık' la
erişebiliyoruz.
Merkezi kimlik doğrulama aslında uzun zamandır birçok organizasyon
tarafından sunuluyor. Örneğin artık birçok uygulamaya üye olmadan
doğrudan Facebook veya Gmail hesaplarımızla oturum açabiliyoruz.
Ancak bu uygulamalar oyun, forum vs. gibi eften püften uygulamalar.
Muhtemelen Gmail veya Facebook hesabınızla bankanıza oturum
açmak istemezsiniz. Peki internet bankacılığı hesabınızla "turkiye.
gov.tr" ye girmek ister misiniz?
İnternet bankacılığı pazarında çetin bir rekabet var. Bu sebeple
bankalar farklı hizmetler üreterek birbirlerinden ayrışmaya çalışıyor.
Bu kabul edilebilir bir durum. Vatandaşa Ptt aracılığı ile E-Devlet şifresi
dağıtma süreci planlandığı gibi yürümeyince, bankalar burada bir fırsat
görüp turkiye.gov.tr için erişimi yaygınlaştırma ve kimlik denetimi
sorumluluğunu üstlenmiş olabilir.

Eyvallah, kabul. Anlaştık ama bu bankaları kimlik doğrulama
otoritesi olarak tanımlayan bir yasal düzenleme var mı? Ulaştırma
Bakanlığı ile bu servisi sağlayan bankalar arasında bir sözleşme olması
gerekir. Ancak bu konuda bir şeffaflık olmadığı için, böyle bir sözleşme
olup olmadığını, varsa da olası risk senaryoları karşısında tarafların
yükümlülüklerini maalesef bilemiyoruz.
Her neyse, konunun hukuksal tarafını incelemek zaten benim işim değil.
Ancak güvenlik riskleri açısından bu konuyu masaya yatırmak gerekir.
Ülkemizde teknolojik yenilikler apar topar kabul edilir, ürünleştirilir ve
her şey güle oynaya başlar. Güvenlik riskleri ise bir iki yıl sonra anlaşılıp
tartışılmaya başlanır. Yaşanan bu süreç de tıpkı buna benziyor.
Bilindiği üzere Türkiye'de her yıl binlerce kişinin internet bankacılığı
şifreleri çalınarak hesaplarına usulsüz giriş yapılıyor. Bu mağdurların
eskiden sadece parası gidiyordu. Artık dolandırıcılar, mağdurların kişisel
verilerine "turkive.gov.tr" üzerinden erişebilecek. Yani; “Hacker” lar bir
taşla iki kuş vurmuş olacaklar. Bundan iyisi Şam’da kayısı.
Bu kişisel ve mahrem verilerin dolandırıcıların eline geçmesiyle birlikte
ise vatandaşı, bankaları, kamu kuruluşlarını çok daha karmaşık fraud
senaryoları bekliyor olacak.
Konuya "turkive.gov.tr" erişim servisi sağlayan bankalar açısından
bakmak gerekirse; mevcut finansal fraud risklerinin üzerine, bir de
kişisel verilerin korunması ile ilgili risk ve yükümlülükleri üstleniyor
olacaklar.
Bilindiği üzere kişisel verilerin korunması hakkında üzerinde çalışılan
bir yasa tasarısı var. Bu yasa yürürlüğe girdiğinde, bankaları bekleyen
riskler daha net ortaya çıkacak.
Şu aşamada müşterilerine "turkive.gov.tr" erişim servisi sağlayan veya
sağlamayı planlayan tüm bankalar internet bankacılığı için kullandıkları
kimlik denetimi katmanlarını mutlaka elden geçirmeliler.
Çünkü artık kişisel verilerimiz bankalara emanet!
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Fotoğraflar > Fatih Meitin Demirkol
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60.000’den fazla kurumsal mobil cihaz yönetiyoruz.
3 milyondan fazla banka müşterisini koruyoruz.
Yılda 10.000’den fazla SSL sertifikası üretiyoruz.

Her ay 18.000’den fazla çağrı cevaplıyoruz.
Çözüm süremiz ortalama 2 dakika 45 saniye.

Müşterilerimize ulaşmak için her yıl
146.000 kilometre yol katediyoruz.

28
29

100.000’den fazla e-posta adresi yönetiyoruz.
Her gün 2 milyondan fazla sakıncalı e-postayı durduruyoruz.
5 bin core CPU, 50 Terabyte RAM, 1.5 Petabyte alan kullanıyoruz.
Türkiye DNS altyapısının %16,93’ü bize emanet.

Her yıl 1,5 milyon satırdan fazla kod yazılıyor.
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Her gün 200’den fazla şut çekiliyor.
Bunların 80’den fazlası kaleyi buluyor.
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Bazı isimler vardır ki, koskoca bir
markanın yaratılmasında büyük pay
sahibi olmalarına rağmen sahnenin
gerisinde kalmayı tercih ederler. İşte
bize göre o isimlerin en iyileri ve
başardıkları.

Özgür Özgencer
ozgur@sifirsayi.com

LINUS TORVALDS

STEVE WOZNIAK

Bazı insanlar önde olmayı sevmezler.
Onlar için her zaman ‘ortaya çıkartmak’
daha tatmin edicidir. Sahne ışıklarının
değil perde arkasından duyulan alkışların
peşindedirler. Ancak dikkatli bakıldığında
önde olan isimden çok, kendi isimleri parlar
ışıl ışıl. Spordan siyasete, işletmecilikten
televizyonculuğa kadar her meslekte
görebilirsiniz bu ‘esas oğlanları’. Ama belki
de hiçbir sektörde IT’de olduğu gibi hayatın
akışını etkileyecek, gelecek nesillere miras
olacak hamleleri olmamıştır. İşte karşınızda
Apple’ın dahisi Steve Wozniak, Facebook’un
kurucularından Eduardo Saverin ve Linux’un
yaratıcısı Linus Torvalds’ın hikayeleri.

EDUARDO SAVERIN

LINUS TORVALDS
1969 – Fİnlandİya

Bilgisayarları kurcalamak konusunda her zaman meraklı bir
insan olan Linus Torvalds, Linux çekirdeğini 1991 yılında, yani
22 yaşındayken kodlamaya başladı.
Öğrencisi olduğu Helsinki Üniversitesi’nde, okulun kullandığı
Unix işletim sistemini kullanan Torvalds bu sistemin bir benzeri
olan Minix ile de bu sayede tanıştı. Ancak evindeki bilgisayar
Minix çalıştıramadığından bir yıl boyunca para biriktirip
Intel-386 işlemcili bir IBM PC satın aldı. İlk yaptığı şey ise yeni
bilgisayarına Minix kurarak bir taraftan i386 işlemcisini ve PC
mimarisini anlamaya çalışmak, bir taraftan da Minix sayesinde
Unix'e olan merakını gidermek oldu.
Minix son kullanıcıya hitap etmeyen akademik bir sistem
olduğundan, kullanıcının araştırıp öğrenmesini teşvik etmek
amacıyla bilinçli olarak bazı noktalarda sakatlanmış veya eksik
bırakılmış bir yapıya sahipti. Üzerindeki bazı yazılımlar da
Linus'a hiç kullanışlı gelmedi. Bu yazılımı beğenmeyen Linus'un
kendi uçbirim benzetme yazılımını yazmaya karar vermesiyle
Linux'un temeli de atılmış oldu. Ancak buradaki can alıcı kısım

STEVE WOZNIAK
1950 - ABD

Elektroniğe çok meraklı olan Steve Wozniak, 11 yaşında amatör
telsizci oldu. Lisede bilgisayara merak saldı ama ailesinin bilgisayar
alacak gücü yoktu. Wozniak, Berkley Üniversitesi’nde mühendislik
öğrencisiyken, az sayıda ve ucuz parçalarla bilgisayar tasarlamaya
başladı.
Parçalar pahalı olduğundan onları monte edemedi. Ancak ‘madem
para yok o zaman kendim yaparım’ diyerek, ekran olarak evdeki
televizyonu, klavye olarak da 60 dolara satın aldığı bir daktilo
klavyesini kullandı. Gerçekten de elektronik devreleri yaparak
sistemi çalıştırdı ve bunu, 1968 yılında tanışıp iyi arkadaş
olduğu Steve Jobs’a gösterdi. Jobs’un öngörüsü ve önerisiyle,
bu terminallerden üretip sattılar. O terminal, daha sonra Apple-I
bilgisayarının temelini oluşturdu.
Wozniak’ın yaşadığı “Silikon Vadisi” civarında “Amatör Bilgisayarcılar
Derneği” vardı. Jobs ile derneğin toplantılarına katılıyordu. Wozniak,
üyelerin bilgisinin bilgisayar tasarlamak için yetersiz oluşuna
şaşırdı ve ilk bilgisayarını üretme gününün geldiğine karar verdi.
Bilgisayarın tasarımı hazırdı, iş parçaları satın alıp lehimlemeye
kalmıştı. Prospektüsleri okuyarak mikro işlemcinin aslında minik

EDUARDO SAVERIN
1982 – Brezİlya

Brezilya'nın Sao Paolo kentinde doğan ve Florida'da büyüyen
Eduardo Saverin eğitim hayatına Miami'deki Gulliver Preparatory
School'da başladı. Daha sonra Phoenix S.K. Kulübü'nün üyesi ve
Yatırım Derneği'nin de başkanı olduğu Harvard Üniversitesi'nde
devam etti.
Harvard Üniversitesi'ndeki ikinci yılında, bir başka ikinci sınıf
öğrencisi olan Mark Zuckerberg ile tanıştı. Harvard öğrencilerine
özel bir sosyal ağın yokluğunu fark edip ‘thefacebook’ adlı siteyi
kurmak için beraber çalıştılar. Ortak kurucu olarak, Saverin
finans direktörü (CFO) ve işletme yöneticisi rolünü üstlendi.
Facebook Amerika'daki üniversitelerde hızla yayılırken, Saverin
ve Zuckerberg arasında anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları baş
gösterdi. Ertesi yaz, Saverin New York'ta Lehman Kardeşler'in
yanında stajyer olarak çalışırken, Zuckerberg şirketin yönetimini
Kaliforniya'ya, hızla büyüyen Silikon Vadisi'nin olduğu yere
taşıdı. Bu aynı zamanda Saverin için tehlike çanlarının da
çalmaya başlaması anlamına geliyordu. PayPal'ın kurucu ortağı
Peter Thiel ve Napster'ın kurucusu Sean Parker'ın Zuckerberg'ı
CEO olarak desteklemesi ve işleri yoluna koymak için gereken

Linus'un sadece yeni bir uçbirim benzetme yazılımı yazmaya
başlaması değil; bu yazılımı Minix'den ayrı olarak doğrudan
donanım kaynaklarını kullanarak yazmaya karar vermesiydi.
Bu radikal bir karardı çünkü yapmayı planladığı şey teknik
açıdan çok ağırdı ve uzun aylar boyunca neredeyse insan
üstü bir çalışma temposu gerektiriyordu. Linus 1991 yılının yaz
aylarını bilgisayar başında, ama kendi deyimiyle çok tatmin
olduğu eğlenceli bir şekilde geçirdi.
1991'in Eylül ayı geldiğinde artık Linus'un "Freax" adını verdiği
işletim sistemi çalışır haldeydi. Linus iyileştirme ve geliştirme
önerileri almak için Freax'ı üniversitenin bilgisayarı üzerinden
internette yayınlamaya karar verdi. Ancak tam geri bildirimlerin
gelmeye başladığı dönemde kendi yaptığı bir hata nedeniyle
bilgisayarındaki Minix kurulu olan bölüm zarar gördü. Elinde
tek çalışan sistem Linux kalmıştı ve bu noktada büyük bir
radikal karar daha verdi ve Minix'i tekrar kurmak yerine
tüm geliştirme işlemleri ve günlük işlerini Linux ile yapmaya
başladı. Bir yıl geçmeden Linux yüzlerce uzmanın katkısı ve
bir bilgisayar, yani sistemin beyni olduğunu anladı. İlk tasarladığı
bilgisayarın işini, bu küçük parça yapıyordu. Motorola’nın ucuz
olan ürünü 40 dolardan 20 dolara inince bir tane aldı. Televizyon
ve daktilo klavyesinden yaptığı terminal de hazır olduğundan
hepsini birbirine bağlayıp bilgisayarı yaptı.
Ancak, bilgisayara yazılım gerekiyordu. Bu “Basic” dilinde bir yazılım
olmalıydı, ama bu dil hakkında tek kelime bilmiyordu. Büyük
bilgisayarların kataloglarını buldu ve arkadaşının ders notlarını
alıp bu dili öğrendi. Bilgisayarın yazılımını bitirince, sistem çalıştı.
Bilgisayarın kullanımı, daha önce çıkanlara göre kolaydı ve maliyeti
ucuzdu. Yine Steve Jobs’un önerisiyle, bilgisayarın “ana kartını” 20
dolara mal edip 40 dolara satmaya karar verdiler. Wozniak önce,
çalıştığı şirkete teklif götürdü. Fakat, Hewlett Packart 40 dolarlık
bu küçük işi reddetti. Bunun üzerine Jobs’un önerisiyle, 1 Nisan
1976’da “Apple Computers” şirketini kurdular. Malzeme almak
için, Jobs’un minibüsünü ve Wozniak’ın hesap makinasını sattılar.
Böylece, 1300 dolarlık sermayeleri hazırdı.
Jobs, yeni bir mağazaya bilgisayarı gösterdi. Mağaza, ilk görüşte,
tanesi 500 dolardan 100 bilgisayar istedi. Elli bin dolarlık sipariş

maddi desteğin kontrolü ele almasıyla Saverin'in katılımı ve
etkisi azaldı. Nisan 2005'te, Zuckerberg Saverin'in Facebook'ta
sahip olduğu payını %34'ten %0.03'e düşürdü.
Saverin tarafından Facebook'a açılan ve oldukça ses getiren
dava mahkeme dışında çözüldü. Bu anlaşmanın şartları gizli
kaldı; ancak şirket Saverin'in Facebook'taki 'kurucu ortak'
ünvanını onayladı. Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden
Eduardo Saverin’in halen Singapur’da yaşadığı sanılıyor.

Ne dedİ?
“Özel hayatımı çevrimiçi yayınlamayı sevmiyorum.”

sayısı tahmin edilemeyen kullanıcı kitlesiyle bir üniversite
öğrencisinin eğlencesi olmaktan çıkmıştı. Ancak Linus birisinin
çıkıp Linux kodlarını ticari bir üründe kullanıp kodlarını
gizleme tehlikesine karşı Linus 0.12 sürümünü Genel Kamu
Lisansı (GPL) ile dağıttı. Bu radikal bir karardı çünkü bu sayede
Linux kodlarını ticari olarak kullanmak isteyenler yaptıkları
değişiklikleri ve geliştirmeleri herkesin göreceği şekilde açmak
zorunda kalacaktı ki bu da tam olarak Linus'un istediği şeydi.
Çünkü özgür bir yazılımın gelişimi, onunla ilgili kaynakların
özgürce ulaşılabilir olmasıyla doğrudan bağlantılıydı.

Ne dedİ?
“Herhangi bir program sadece yararı kadar iyidir.”
alınca, tekrar Hewlett Packart şirketine gittiler. Şirket büyük
bir öngörüyle(!) ‘biz ucuz bilgisayar üretmeyiz, siz yapıp satın’
dedi. Onlar da, parçaları 30 gün vadeyle alıp, montajlayarak
peşin parayla mağazaya verdiler. Böylece 150 bilgisayar sattılar.
Bilgisayar programını teyp kasetlerine kaydedip sattılar.
Kasetçalarla program yüklemek kolaylaştı. Apple-I’in daktiloya
benzeyen, klavyeli ve ekranlı yapısı tüm bilgisayarlara örnek oldu.
Bu bilgisayar 1976’da 666,67 dolara satılıyordu.
1980'de Apple halka arz işlemini gerçekleştirdi. Jobs ve Wozniak
artık mülti-milyoner olmuştu. Ancak içedönük bir kişi olarak
bilinen Wozniak ünlü olmaktan hep rahatsızlık duydu.

Ne dedİ?
“Akıllı insanların çalıştığı yerde tüm engeller ortadan kalkar.”
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Gönlümüzün sultanı, sofraların güzeli, mangalın varoluş
sebebi kırmızı et, seçilmesinden pişirmeye hazırlanmasına,
pişmesinden servis edilmesine kadar dikkat isteyen bir süreç
gerektiriyor. Bunlar yapıldığında ise lezzet kusursuz oluyor.
Kırmızı et hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızda var!
Cem Şirolu
Özgür Özgencer
Fatih Metin Demirkol / Foodoğraf

38
39

giren seçeneklere yönelmeniz gerekir. Bir ufak not da kasaplar
hakkında; çoğu kasap eti dövmeye bayılır bu sebeple eğer suyu
ve lezzeti gitmiş bir et yemek istemiyorsanız kalın bir dilim alın
ve asla dövdürmeyin.
Kıyma için ise en ideal kısım döştür. Kasabınızdan kıyma alırken
döşten iki kez çektirin. Eti mutlaka kendi yağıyla çektirin; yağsız
ete dışardan yağ ekleterek çektirirseniz lezzetli olmaz.
Etİ pİşİRMEye hazırlamak
Eti eğer marine edecekseniz ki etmelisiniz; bunu zeytinyağı,
limon, soğan suyu, süt gibi asitli sıvılarla yapmanız gerekir. Çünkü
marine etmekteki amaç asitli malzemeler sayesinde etin kas
ve sinir dokusunun yakılmasını sağlamaktır. Eti ve etin üzerine
çıkacak kadar sıvı malzemeyi koyduktan sonra lezzet vermek
için taze kekik, tane kişniş, tane karabiber kullanabilirsiniz. Ancak
otların mutlaka taze olması, baharatların da tane olması gerekiyor.
Marinasyona tuz eklerseniz et bunu içine almayacaktır. Bu sebeple
tuzlu bir tada ulaşmak için yapmanız gereken soya sosu eklemek
olmalıdır. Eğer soya sosu kullanmak istemezseniz, tuzu (tabii ki
kaya tuzu) pişirmeye başlamadan önce ete ekleyebilirsiniz (bu
konu hakkında yazının ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi
bulunuyor).
En iyi sonuç için yapmanız gereken etleri marine ettiğiniz kabı
streçleyip dolaba koyarak, 8-18 saat arasında dolapta bekletmektir.
Ancak unutulmamalı ki et dolaptan çıktığı gibi pişirilmez, oda
sıcaklığına gelene kadar yaklaşık bir saat bekletilmelidir. Bunun
sebebi etin içindeki canlı mikroorganizmaların soğukla beraber
etin merkezine toplanıyor olması. Bu mikroorganizmaların
homojen şekilde ete yayılması için oda sıcaklığına getirmek şart.

Etler genel olarak değerli ve değersiz etler olmak üzere ikiye ayrılır.
Değerli etler hayvanın sırt kısmından elde edilen; Antrikot (kuzu
ise pirzola), kontrfile (biftek), bonfile ve T-Bone Steak’tir. T-Bone
Steak’in altını özellikle çizmek gerekir; bonfile ve kontrfilenin
birbirine yapışık şekilde bulunduğu sırtın arka kısmından kemikli
olarak dilimlenir ve iki çeşit lezzeti barındırdığı için çok değerlidir.
Hayvanların sırt kısmında yağ oranı arttığı için en yumuşak ve en
lezzetli etler hayvanın sırtından çıkar. Kemiğe yakın etler daha
yağlı ve lezzetlidir. Sırt kısmında 13 kaburga vardır ancak ilk ve
son üç kaburga fazla sinir barındırdığından kolay pişmez ve lastik
gibi olur. Ancak ortadaki yedi kaburgadan çıkan etin de tadına
doyum olmaz. Steak ürünlerinde ise etin içindeki yağ dokusunun
mermerimsi bir yapıya sahip olması gerekir, böylece et pişerken
kasılıp sertleşmez. Bonfile ise hayvanın sırt kısmında, arkaya
yakın yerdedir. Çok yumuşak olmasına rağmen %3 yağ oranına
sahip olduğundan doğru yöntemle pişirilmezse tadı lezzetsiz
olabilir.
Et yüksek oranda sıvı içeren bir yapıya sahiptir, ete tadını
da içindeki bu sıvı verir. Et, her dokunuşta sıvı kaybettiği, bu
da lezzetin eksilmesi anlamına geldiği için bıçakla keserken
bile dikkat edilmelidir. Aynı sebepten eti asla dondurucuda
bekletmemek gerekir. Bu da su ve lezzet kaybına yol açtığından
en iyisi kasaptan alıp taze taze yemektir.
Doğru etİ seçmek
Kasaba gidince önce dikkatimizi kırmızı görünümlü etler çeker ve
doğal olarak onlara yöneliriz. Ancak yağ dokusu içermeyen bu
kırmızı etler (hayvanın but kısmı olan nuar, kontrnuar, tranç) çok
zor pişerler. Bunları kuşbaşı olarak kullanmak en mantıklısıdır.
Amacınız ızgara ise yukarıda bahsettiğimiz değerli et sınıfına

suyun üzerinde kalmasını engeller. Ancak eve gelmiş eti yıkamak
tamamen yanlıştır.

Ete tuz atılır mı?
Et hakkında bilinen en yaygın yanlış budur. Fizikte 'osmoz'
kuralı der ki; tuz içine giren her şeyin suyunu çeker. Bu yüzden
pişireceğiniz eti tuzlayarak ocağa koyarsanız, tuz etin üzerinde
bir set oluşturarak etin suyunun çıkmasını engeller. Bu da hem
ete tüm tadını veren suyun et içinde kalmasını hem de yumuşak
pişmesini sağlar. Ancak tabii ki tercihiniz kaya tuzu olmalıdır.

Et tam mi pişirilmelidir?
Cevabımız kocaman bir ‘hayır’. Eğer etin proteininden faydalanmak
istiyorsanız içi muhakkak pembe kalmalıdır.

Az pişmiş etin içinden akan kan mıdır?
Et pişince ortaya çıkan pembe renkli madde kan değil miyoglobindir.
Bu madde bir çeşit proteindir.

En lezzetli et hangisidir?
Bu tabii ki kişiye göre değişir ancak en lezzetli et; en yumuşak
olandır. Bu da hayvanın yağlı ve kemikli kısımlarından elde edilir.
Çünkü kemiği ete bağlayan bağ dokusu ete asıl lezzetini verir. Yağ
da eti her zaman yumuşak tutar.

Etin rengi pişince neden değişir?
Bunun sebebi Maillard reaksiyonudur. Fransız bilim adamı
Louis Camille Maillard yaklaşık 100 yıl önce protein ve şeker
karışımının ısıtılması halinde renk kararması oluştuğunu gördü.
Mutfakta protein ve şeker içeren gıdaları ısıttığımız zaman bu
renk değişikliğini görülüz. Etler için Maillard reaksiyonunun önemi
cezbedici tat ve aromaları ortaya çıkartmasıdır. İşte bu yüzden
yukarıda bahsettiğimiz ‘mühürleme’ işleminin önemi çok büyüktür.

Etİ pİşİrmek
Etin yüksek ısıda pişmesi gerekir; bu yüzden eğer eti evde
yapacaksanız mutlaka döküm tava kullanmanız gerekir. Çünkü
etlere yüksek ısı homojen ve iyi şekilde ancak döküm tava ile
verilebilir. Döküm tavayı yüksek ateşe koyarak yaklaşık on dakika
boyunca ısıtmak lezzet için önemli. Ancak tavayı asla yağlamamak
gerekiyor ki zaten marinasyonda yeterince yağ kullanılıyor.
İyice ısınmış tavaya etleri koyduktan sonra sıkça duyduğumuz
tabirle ‘mühürleme’ işlemini yapmanız gerekli. Mühürlemenin
önemi şu: etler dışarıya sıvı vermiyor ve böylece lezzet içeride
kalıyor. Pişirme süresi etin kalınlığına, tavanın ısısına ve bunun gibi
birkaç farklı şeye bağlı olduğu için net bir süre vermek zor olsa
da az pişmiş et için her iki tarafın yaklaşık ikişer dakika, az-orta
pişmiş için üçer dakika, orta pişmiş için beşer dakika pişirilmesi
öneriliyor. Fakat pişirme sırasında eti fazla çevirmemek lazım; zira
bu da sıvı ve lezzet kaybına sebep olan faktörlerden biri.
Et piştikten sonraki işlemler de en az pişirme kadar önemli.
Nasıl ki dolaptan çıktığında etin içindeki sıvı dağılımı homojen
değilse, çok yüksek ısı da ette aynı sıkıntıyı yaratıyor. Bu sebeple
eti hafif ısılı ızgarada beş dakika kadar dinlendirmek gerekiyor.
Servis ederken ise porselen tabak kullanmaktan kaçınmak gerek
çünkü porselen tabağa konan et soğukla temas edip su salar. Bu
durumda yapılacak şey ya tabağı ısıtmak ya da bizce daha şık
olanı; kesme tahtası kullanmaktır.
ET HAKKINDA EN ÇOK SORULANLAR

Et yıkanır mı?
Et sadece kesildikten hemen sonra yıkanabilir çünkü bu esnada
hayvanın etinden dışarıya doğru bir ısı aktarımı vardır. Bu da
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Yeterli sürede ve derin uyumanın sağlıklı ve
mutlu bir yaşam sürdürebilmemiz için gerekliliği
tartışılmaz. Yaşam kalitesini ciddi anlamda
düşüren uyuyamama hastalığı ‘insomnia’ ise
pençesine düşenleri bu mutluluktan mahrum
bırakıyor. İnsomnia hakkında bilinmesi
gerekenleri sizin için araştırdık.

Uyuyamama hastalığının tıptaki adı olan insomnia yeterli sürede ve dinlendirici
uyuyamama hastalığıdır. Hastalığın varlığı süresince uyku saatlerinde düzensizlik,
ani gece uyanmaları, uyandıktan sonra tekrar uykuya dalmada güçlük ve sabah
çok erken saatlerde uyanma gibi belirtiler gözlemlenir.
Uyku üzerine yapılan çalışmalarda, yetişkin bir bireyin, her gece 7-8 saat uyuması
gerektiği söylenir. Ancak bireyden bireye farklılık gösteren dinlenme süreci, kişinin
uyku uyuma süresini değiştirebilir. Araştırmacılar yetişkin bireylerin %30 ile
%40'lık bir bölümünün her sene insomnia problemi ile başa çıkmaya çalıştığını
belirtmektedir.
Akut ve kronİk insomnia
Bilinenin aksine insomnia'nın kısa süreli olarak görülmesi mümkündür. Bu ‘akut
insomnia‘ olarak tanımlanır. Akut insomnia genelde stresli bir günün ardından
ya da ruhsal gerilimin yüksek olduğu günlerde kendini gösterir. Vücut saatimiz
böylesine zor günlerde dinlenme vaktimizin geldiğini göstermekte zorlanır.
Genelde 1-2 gün arası süren bu düzensizlik, kendimizi daha iyi hissettiğimiz ana
kadar devam eder. Ancak dört haftayı bulabilen akut insomnia bulguları da vardır.
Bir ay veya daha fazla süren uyku düzensizliğine ise ‘kronik insomnia’ denir.
Yetişkinlerin %10-15'lik gibi büyük bir bölümü kronik insomnia'dan şikayetçidir.
Akut insomnia ile karşılaştırıldığında kronik insomnia, doktor yardımı gerektirir. Bu
tarz bir rahatsızlığın ana sebebi genellikle büyük çapta bir depresyonun varlığıdır.
Yeterli sürede ve derin uyumak bireyin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesi
için oldukça önemlidir. Tıbbi araştırmalar özellikle kronik insomnia hastalığının
bireyde davranış bozuklukları ortaya çıkardığını saptamıştır. Gündüz devamlı
uyku halinin varlığı, bunu takiben bazı rahatsızlıklar, enerji azalması, isteksizlik
ve konsantrasyon zorluğu gibi günlük hayatı zorlaştıran belirtilerinin varlığı
bilinmektedir. Tüm bunların varlığı kişiyi negatif etki altında bırakır, memnuniyetsizlik
kendini gösterir ve başarısızlıklar birbirini kovalar. İnsomnia kişinin psikolojik yapısı
üzerinde oldukça büyük sorunlara neden olur. Trafik kazalarının birincil nedenleri
arasında yer alan dikkatsizlik, dalgınlık, refleks azalması insomnia kaynaklı olabilir.
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Ne zaman doktora görünmelİ?

Akut insomnia genellikle herhangi bir tıbbi yardım gerektirmez.
Kişi ruhsal gerginliğini yenebildiği anda genellikle problem kendi
kendine çözülür. Ancak bu, akut insomnia’nın ciddiye alınmamasını
gerektirmez. Eğer uykusuzluk birkaç geceden daha uzun sürüyor
ve bünyeyi rahatsız ediyorsa, bunun sonucunda gün içinde
gergin, uykusuz ve dikkatsiz bir duruma geçildi ise bu problem
tıbbi yardım gerektirir. Bir hekim ile birlikte incelenmelidir. Akut
insomnia dikkate alınmazsa, vücut tarafından tanımlanır ve kronik
insomnia'ya dönüşebilir.
Doktor ve hasta tarafından atılacak en önemli adım, ilk olarak
uykusuzluk sorununun sebeplerinin araştırılması olmalıdır.
Birçok insomnia vakasında, ruhsal gerginliklerin yanında, sağlık
problemlerinin varlığı da önemli yer tutar. Depresyon, stres, zor
uyuma ve nefes alma zorlukları insomania'nın sıklıkla görülen
nedenleri arasındadır. Uykusuzluğun önüne geçmek için çeşitli
meditasyonlar ve uyku saati değiştirme yolları önerilebilir.

Amerikan Tıp Birliği’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre 65
yaşındaki toplam 78 hasta, sekiz hafta boyunca ilaç tedavisi
veya psikolojik tedavi ya da her iki tür tedaviye tabi tutulmuştur.
Hastalar iki yıl sonra tekrar incelendiğinde uykusuzluk
probleminde en başarılı tedavinin psikolojik tedavi olduğu ortaya
çıkmıştır. Ancak bu sadece psikoterapinin yeterli olduğu anlamına
gelmez. İnsomnia ile savaşta en doğru uygulama, yapılacak tıbbi
incelemeler sonucunda ortaya çıkacaktır.

Ne yapılabİlİr?

Uyarıcı kontrolü, bireyin uyumasını engelleyen ve tetik görevi
gören tüm aktivitelerin azaltılmasıdır. Amaç, kişiyi yatak odası
ve uyku arasındaki bağa inandırmaktır. Örneğin kişi yatak
odasını televizyon seyretmek, çalışmalarına devam etmek, kitap
okuyup, yemek yemek gibi başka işlerinde de kullanıyorsa bu
alışkanlıklardan bireyi uzaklaştırmak gerekir. Bir süre sonra kişi
yatak odasına, sadece uyumak için gidebileceği alışkanlığı kazanır.
Yatağa girdiğinde uykuya dalması kolaylaşır.

INSOMNIA HAKKINDA DOĞRULAR ve YANLIŞLAR
'Uyuyamıyorsanız yataktan kalkın'
DOĞRU

Yatakta yarım saatten daha fazladır dönüyor musunuz? Kalkıp
rahatlatıcı bir müzik dinlemek ya da kitap okumak mantıklı
bir hareket olur. Sessiz bir aktivite sizi rahatlatıp, uykulu
hissettirecektir. Yatakta kalmak sizi sinirlendirebilir ve uykunuzu
iyice açabilir.

'Kendİnİzİ uyumak İçİn eğİtebİlİrsİnİz'
DOĞRU

Dinlendirici hareketler ve davranışlar sayesinde vücudunuz ile
uyku arasındaki bağlantıyı güçlendirebilirsiniz. Anahtar olan şey
ise devamlılık ve tutarlılıktır. Yatmadan önce bir saat boyunca
okuyun ya da ılık bir duş alın. Meditasyon yapmak ya da hayal
kurmak da uykuya dalmanıza yardım eder.

'Uyku hapları rİsksİzdİr'
YANLIŞ

Bugünün uyku haplarının eskiye göre daha güvenli ve daha
efektif oldukları doğru. Ama bütün ilaçlar potansiyel riskler taşır.

Özellikle bağımlılık yaratma eğilimi bu konuda başı çeker. Uyku
hapları kullanmadan önce doktorunuzla kesinlikle konuşun. Bazı
uyku hapları insomnia semptomlarını geçici olarak dindirebilir ama
tedavi etmezler.

'Insomnia kesİnlİkle psİkolojİktİr'
YANLIŞ

Psikolojik etkenlerin insomnia’ya sebep olabileceği doğrudur. Aslına
bakarsanız stres, uyuyamama probleminin başlıca nedenidir. Ama
stres insomnia’nın tek tetikleyicisi değildir. Birçok şey insomnia’ya
sebep olabilir. Hastalık, ilaçların yan etkileri, kronik acı, huzursuz
ayak sendromu veya uyku apnesi.

'Egzersİz uyumanıza yardım eder'
DOĞRU

Çok geç saatlerde yapmadığınız takdirde, düzenli egzersiz daha
iyi bir uykuya geçmeniz için yararlı olabilir. Yatma zamanınıza
yakın spor yapmaktan kaçının. Yatmadan 2-3 saat önce egzersiz
yapmayı bırakın.
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Spor yapmanın faydaları saymakla bitmez ama saymakla
bitmeyecek bir başka şey de aktif spor için yaratılan
uygulamalar. Gün geçtikçe artan ve çok büyük işler başaran
aktif spor uygulamalarından en sevdiklerimizi sizin için bir
araya getirdik.

Strava

FITNET

Charity Miles

Sleep Cycle

Bisiklet sürerken ve sonrasında
ihtiyacınız olan hangi istatistiki
bilgi varsa bu uygulamada
mevcut. Strava size hız, zaman,
mesafe gibi özellikleri verdiği
gibi kaç kalori yaktığınız, ne
kadar tırmandığınız gibi bilgileri
de görüntülüyor. Tüm bu bilgiler
daha sonra online Strava
profilinize aktarılıyor ve böylece
detaylı bir bisiklet günlüğü de
tutabiliyorsunuz. Biz seviyoruz,
size de tavsiye ediyoruz.

Koşarken, bisiklete binerken ya
da yürürken sağlıkla ilgili bir
kampanyaya destek olmak ister
misiniz? Evet dediğinizi duyar
gibiyiz. O halde indirmeniz
gereken uygulama Charity Miles.
Adından da anlayabileceğiniz
gibi bu uygulamada spora
başlamadan önce aktif olan
bir kampanya seçiyorsunuz ve
geride bıraktığınız her kilometre
için sponsorlar bu kampanyaya
bağışta bulunuyor. Müthiş!

YOGA STUDIO

Yogaya başlamaya niyetliyseniz
ya da zaten yoga yapıyorsanız
Yoga Studio mutlaka indirmeniz
gereken
bir
uygulama.
Toplamda 280 duruş ve 65 farklı
ders, HD videolar ve daha fazlası
gittiğiniz her yere kendi yoga
sınıfınızı kurmanızı sağlıyor.
Meditasyonda
kullanılan
müzikler ise telefon ekranı
kilitlense bile çalmaya devam
ediyor ve konsantrasyonunuz
bozulmuyor.

Telefonunuzun ön kamerası
sadece selfie çekmek için
değil fit olma hedeflerinize
ulaşmada da işe yarıyor artık.
Fitnet
uygulamasının
çok
faydalı bu özelliği sayesinde
hareketi yaparken ne kadar
doğru
yaptığınızı
takip
edebiliyorsunuz. Tabii ki bu
da
performansa
yansıyor.
Uygulama ayrıca size gerçek
zamanlı
geri
bildirim
de
sunarak adeta bir antrenörle
çalışıyormuş hissi veriyor.

Bunun bir spor uygulamaları
listesi
olduğunun
gayet
farkındayız ancak performans
için iyi bir uykunun şart
olduğunu da çok iyi biliyoruz.
Sleep Cycle kullanarak uyanmak
istediğiniz
saat
aralığını
belirliyorsunuz ve telefonunuzu
başınıza yakın bir yere yatağa
bırakıyorsunuz.
Uygulama
uykunuzun hafiflediği anda
(tabii ki sizin Istediğiniz saate
en yakın olan zamanda) sizi
uyandırıyor.

Runtastic

Telefonunuzun GPS özelliği
sayesinde koştuğunuz yolu,
mesafeyi, süreyi ve diğer
egzersiz detaylarını hesaplayıp,
karşınıza
adeta
kişisel
antrenörünüzmüş gibi çıkartan
pek faydalı bir uygulama
Runtastic. Koşu rutinlerinizi
de harita üzerinde gösteren
uygulama insanı daha fazla
koşmaya yönelten cinsten.
İstatistiklerinizi sosyal ağlarda
da
paylaşmanıza
olanak
vermesinin yanında ücretsiz
oluşu da cabası.
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İnsan kalbi gün içerisinde
bir tırı 32 km götürebilecek kadar
enerji üretir.

Tüm dünyada, her gün ortalama
165.000 araç üretilmektedir.

Yetişkin bir insan günde ortalama
olarak
23 bin kez nefes alır.

Sıcak su soğuk sudan daha çabuk
donar.

Bir insandaki toplam damar
uzunluğu 150 bin km'dir.

Kıta isimlerinin hepsi aynı harfle
başlayıp aynı harfle biter.

Sabahları elma kahveden daha fazla
uyku açar.

Kedilerin her bir kulağında 32 adele
vardır.

Kirpiler suyun üzerinde batmadan
kalırlar.

