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• Levent DALGIÇ
E-TİCARET’TE 2021 
TRENDLERİ
n  Dünya genelinde yaşanan 
pandeminin etkisiyle beraber 
e-ticaret alanında büyük bir patlama 
yaşandı. Karantinalarla beraber 
gelen temastan uzak yaşam tarzı 
insanları ihtiyaçları konusunda 
fiziki temasın olmadığı e-ticaret 
portallarına yöneltti. 

SAYFA 15

• Erkut BENLİ
AKILLI BİNALAR İÇİN 
KABLOSUZ IoT AĞ 
GEÇİDİ
n Laird Connectivity’nin yeni 
Sentrius IG60-BL654-LTE kablosuz 
IoT ağ geçidi, akıllı binalar ve 
mühendislik kuruluşları için ideal bir 
seçimdir.

SAYFA 19

• Psk. Ayşenur AYDOĞDU 
AN’DA OLMAK ÜZERİNE
n Bu kavram hayatımıza carpe 
diem felsefesi olarak girdi. “Ânı 
yaşa” cümlesini ilk duyduğumuzda 
bize haz odaklı yaşayışın sloganı 
gibi gelse de aslında nefisperest bir 
yaklaşımı yansıtmıyor. 

SAYFA 20

• Gamze Nihal KARAKUŞ
LGE DÜŞÜK İLERİ 
GERİLİMLİ 
SCHOTTKY DİYOT
n 2002 yılından beri ayrık yarı 
iletken tasarımı, üretimi ve satışı 
yapan ulusal yüksek teknoloji 
kuruluşu olan LGE; otomotiv 
elektroniğinde, endüstriyel 
elektronikte, devre koruma 
sistemlerinde ve akıllı sistemlerde 
yaygın olarak kullanılan ürünlerini 
geliştirmeye devam ediyor.

SAYFA 03

• Ersel UZUN
DEVRE BİLEŞENLERİNİ 
KONUMLANDIRMA 
KILAVUZU
n Konumlandırma kılavuzu ile pcb 
üretim standartlarınızda iyileştirme 
yapmak artık çok kolay... Doğru 
konumlandırma ile EMU sorunlarını 
ortadan kaldırabilir, yer tasarrufu 
sağlayabilirsiniz.

SAYFA 05

• Necmi Cem KOYUNCUOĞLU 
MEMORY (BELLEK) 
TEKNOLOJİSİ 
KULLANICILARINI COVID  
SONRASINDA 
NASIL ETKİLEYECEK? 
n Yaşanan salgın sonrası dünyada 
değişikler bizleri bekliyor. Bu 
değişiklikler her sektörü etkilediği 
gibi üreticileri de kapsayacak. Yeni 
düzenle birlikte ihtiyaçlar farklılaşıp, 
taleplerde artışlar gözlenecek. 
Memory (bellek) teknolojisi de 
bunlardan biri.

SAYFA 09





www.megasan.com03

İŞ BİRLİĞİ

LGE DÜŞÜK İLERİ
GERİLİMLİ  
SCHOTTKY
DİYOT
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2002 yılından beri ayrık yarı 
iletken tasarımı, üretimi ve 
satışı yapan uluslararası bir 

yüksek teknoloji kuruluşu olan 
LGE; otomotiv elektroniğinde, 
endüstriyel elektronikte, 
devre koruma sistemlerinde 
ve akıllı sistemlerde yaygın 
olarak kullanılan ürünlerini 
geliştirmeye devam ediyor. 
Üretmiş olduğu mükemmel 
kalitede TVS, zener ve schottky 
diyot çözümleriyle birçok 
üreticinin birincil tercihi 
konumunda...  

Sunmuş olduğu çözümlerden bir 
tanesi olan düşük ileri gerilimli 
(FV) schottky diyotlar, sıradan 
schottky diyotlardan daha düşük 
ileri voltaj düşüşüne sahip yarı 
iletken bir üründür. Daha iyi 
performans ve daha az voltaj 
düşüşüne sahip bir schottky 
diyot olarak tanımlayabiliriz. Bu 
nedenle, voltaj düşüşü ne kadar 
az olursa, ısı üretimi o kadar az 
olur bunun neticesinde düşük FV 
schottky diyotunun verimliliği o 
kadar yüksek olur.

Düşük FV schottky diyot, düşük 
güç tüketimi, ultra yüksek hız 
ve ters engelleme gerilimine 
sahip bir diyottur. Bu nedenle, 
schottky diyotlar, yüksek 
frekans, düşük voltaj, yüksek 
akım doğrultucu diyotlar, 
koruma diyotları, doğrultucu 
diyotlar, küçük sinyal algılama 
diyotları, vb. gibi birçok kullanım 
alanına sahiptir. 

Genel olarak düşük FV schottky 
diyotlar, haberleşmede, güç 
kaynaklarında ve frekans 
dönüştürücülerde kullanılır. İleri 
gerilimin düşmesi, konvertörün 
verimini artırırken aynı 
zamanda kaçak akımı artırır ve 
ters kayıpların kontrol altında 
tutulabileceği çalışma aralığını 

sınırlar. Düşük ileri gerilimli 
bir schottkynin en iyi değiş 
tokuşunu tanımlamak için, 
uygulama koşullarını dikkate 
almalıyız. LGE, uygulamaya 
uygun düşük ileri gerilimi 
schottky diyotlar geliştirmiştir.

Düşük FV schottky diyotlar 
genellikle düşük dayanma 
gerilimine sahiptir, ancak 
hızlı bir şekilde ilk haline 
geri dönmesi  ve yüksek 
frekanslı uygulamalarda bile 
kullanılabilmesi kullanım 
avantajları arasındadır. Bu 
nedenle, anahtarlamalı güç 
kaynaklarında, redresör çıkışı 
olarak düşük FV schottky 
diyotlar kullanır. Bununla 
birlikte, anahtarlamalı güç 
kaynağı üzerindeki doğrultucu 
tüpün sıcaklığı çok yüksektir. 
Düşük FV schottky diyotlar, 
gerilim düşüşünü azaltarak 
anahtarlama hızını artırabilirler. 
Tabi oldukları akım sınırına göre 
kabaca iki tip kılıfta üretilirler. 
Küçük akımlar SS14 ve SS24, 
yüksek akımlar (MBR20100CT 
ve MBR10100FCT) TO-
220AB ve ITO-220AB şeklinde 
kılıflandırılır.

• Gamze Nihal Karakuş
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Bir schottky diyot anahtarlamalı 
güç kaynağında kullanıldığında 
(ileri, geri dönüş) aynı 
anahtarlama periyodu 
boyunca iletim kayıplarını 
ve ters kayıpları görür. Bu 
konfigürasyonlarda, ileri gerilim 
ile kaçak akım arasındaki denge, 
yeterli bir güvenlik marjı ile en 
iyi verime sahip olacak şekilde 
seçilmelidir. Böylelikle ters 
kayıplar kontrol altında tutulur.

Düşük FV schottky diyotların 
yapısı ve özellikleri (düşük 
başlangıç gerilimi ve düşük şarj 
depolama etkisi), onu düşük 
voltaj ve yüksek akım çıkış 
durumlarında yüksek frekanslı 
doğrultmaya uygun hale getirir. 
Düşük FV schottky diyotlar, 
birçok entegre devre ürününde 
ve çeşitli elektronik üründe 
yaygın olarak kullanılır. Düşük 
FV schottky diyotlar, bir P-tipi 
yarı iletken ve bir N-tipi yarı 

iletken ile bir PN bağlantısı 
oluşturma prensibi kullanılarak 
değil, bir metal yarı iletken 
kontağı ile bir metal yarı iletken 
bağlantısı oluşturma prensibi 
kullanılarak üretilir. Bu nedenle 
bu tip schottky diyotlar, metal 
yarı iletken (temaslı) diyotlar 
veya yüzey bariyer diyotları 
olarak da adlandırılır.

Schottky diyotlar, her bir güç 
kaynağının çıkışı ile seri olarak 
bağlanır. Kararlı durumda, her 
schottky’den sürekli bir akım 
(IOUT/n) geçer. Bu durumda 
ters kayıp olmaz. Bir güç kaynağı 
arızalandığında, ilgili diyotlar 
akımı taşımayı durdurur ve 
sistem çıkış voltajı bozulmaz. 
Diyot daha sonra ters voltaj 
Vout’u görür. Bu uygulamada 
en kritik parametre, sistemin 
verimliliğini en iyi şekilde 
sağlamak için ileri gerilim 
düşüşüdür. 5V ve 3.3.V çıkış 
gerilimi için 10V’luk bir arıza 
gerilimi yeterlidir. Takas, düşük 
bir ileri voltaj elde etmek için 
seçilmiştir. Bu uygulamada 
yüksek kaçak akımı kabul 
edebiliriz çünkü diyot bloke 
edildiğinde tekrar uygulanan 
voltaj düşüktür (3.3V veya 5V), 

bağlantı sıcaklığı da düşüktür, 
sadece ters kayıplar vardır. 
Dolayısıyla, tersine kayıpları 
kontrol altında tutmak kolaydır.

Schottky diyotları için çerçeve 
ve pimler, dikişsiz kaynak 
teknolojisi ile dövülür. Malzeme, 
eğilme direnci, oksidasyon 
direnci ve yüksek iletkenliğe 
sahip yüksek saflıkta oksijensiz 
bakırdır. Serigrafi baskı, lazer 
markalama kullanılır. Verimli 
ve çevre dostudur, maliyetleri 
nispeten daha düşüktür.

Tipik bir uygulama olarak, 
bipolar transistör BJT’nin 
anahtarlama devresinde, 
Düşük FV schottky diyot, BJT 
kelepçeleme devresine bağlanır. 
Transistör açıldığında aslında 
kapalı duruma gelir,  böylece 
anahtarlama iyileştirilir. Bu 
yöntem, 74LS, 74ALS ve 
74AS gibi tipik dijital entegre 
devrelerin TTL entegre 
devreleri için uygundur.
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DEVRE
BİLEŞENLERİNİ 
KONUMLANDIRMA 
KILAVUZU
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Konumlandırma kılavuzu 
ile pcb (baskı devre) 
üretim standartlarınızda 
iyileştirme yapmak 
artık çok kolay... Doğru 
konumlandırma ile  
EMU sorunlarını 
ortadan kaldırabilir, 
yer tasarrufu 
sağlayabilirsiniz.

Önceki sayımızda bir 
pcbye (baskı devreye)
ait tasarım sürecinden 

bahsetmiştik. Bu sayımızda ise 
tasarıma ait bileşenlerin tasarım 
sırasında konumlandırılması 
ve bu işlem sırasında dikkat 
edilmesi gereken hususlar 
hakkında bilgi vereceğiz. 

Bileşenlerin doğru 
konumlandırılması ile pcb 
boyutları minimalize edilebilir 
dolayısıyla maliyet düşürülebilir. 
Elektromanyetik uyumluluk 
testlerinde olası sorunların 
önüne geçilir ve kullanılacak 
alanın maksimum verimle 
kullanılması hedeflenir.

Devre kartının her iki yüzünü 
kullanarak yer tasarrufu 
yapabilirsiniz.

Pcb Tasarımları  
Artık Daha Küçük

Geçmişteki tasarımlarda, 
genellikle tek yüzeyli tasarımlar 
yapılmaktaydı. Bunun doğal bir 

sonucu olarak pcb tasarımları 
oldukça büyük boyutlarda 
tasarlanıyordu. Yüzey montaj 
teknolojisinin(SMT) gelişmesi 
ve çift yüzeyli tasarımların 
yaygınlaşması ile birlikte 
tasarımlarda yer tasarrufu üst 
düzeye çıktı. Dikkat edilmesi 
gereken nokta bileşenleri her iki 
tarafa yerleştirebilirsiniz fakat 
montaj “birincil” olarak seçilen 
yüzeye yapılmalıdır.

Tasarımlarda Dikkat 
Edilecek Hususlar

 Bileşenleri daha kolay 
hizalamak için;

l Bileşenleri yatay ve dikey 
olarak bir veya iki yönde 
konumlandırın.

l Açısı dik olmayan bileşenlerin 
montajı zordur. Maliyet ve olası 
sorunları engellemek için dik 
bacak yapısına sahip bileşenler 
tercih edin.

Montaj hataları ve buna bağlı 
olarak yapılacak tamiri en 
aza indirmek için seçtiğiniz 
bileşenleri aynı yönde ve 
polarize olacak şekilde 
yerleştirmelisiniz. Örneğin 
tüm diyot katotlarını sağ 
üst köşeye gelecek şekilde 
yerleştirebilirsiniz.

Eşdeğer matristeki IC paketleri 
kullanın ve bunları işlevsel 
olarak gruplandırdığınızdan 
emin olun. 

• Ersel UZUN
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Böylelikle güç ve toprak 
bağlantılarınız daha kolay 
olacaktır.

Bileşenleri düzenlerken;

l Eşit aralıklar ile 
konumlandırılmış,

l Birbiri ile örtüşmeyen,

l Tasarımdaki bakır yolların 
geçmesine izin verecek 
şekilde bileşen ve pad’ler 
arasında en az 0.020 inçlik bir 
aralık bulunduracak biçimde 
düzenlemelisiniz.

l Direnç ve kapasitörler gibi 
eksenel bileşenlerin aşağıdaki 
gibi yerleştirilmesi gerekir;

a . Bileşen bacakları her 
yönden eşit olacak şekilde 
yerleştirilmeli

b. Diğer eksenel bileşenlerde 
benzer mesafelerde iki pad 
vardır. 

c. Genellikle küçük boyutlu 
bileşenler için 0.500 inç aralık 
değeri iyi bir değerdir.

Yerleştirme programları 
donanım için montaj delikleri 
çevresindeki çapı oluştururken, 
eklenen bileşenin çevresindeki 
parçaları etkilemeden 
ve sıkıştırmadan yapar. 
Böylelikle parçalar arasında 
yeterli mesafeyi sağlayarak 

lehimleme esnasında parçaların 
güvenliğini sağlar.

Böylelikle tasarımınızı 
tamamlarken dikkat edilecek 
genel hususlardan bahsettik. 
Kılavuzların kullanım nedeni 
tasarımcıya ait üretim 
standartlarının belirlenmesidir. 
Tasarımcılara göre ve kullanılan 
bileşenlerin özellikleri 
doğrultusunda kılavuzlar 
değişkenlik gösterebilir. 
Tasarımlarınızı standart 
ölçümleriniz doğrultusunda 
hayata geçirebilir ya da 
mevcut tasarımlarınızı 
geliştirmek adına düzenlemeler 
yapabilirsiniz.
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MEMORY (BELLEK)TEKNOLOJİSİ 
KULLANICILARINI COVID SONRASINDA 
NASIL ETKİLEYECEK?
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Yaşanan salgın sonrası 
dünyada değişiklikler 
bizleri bekliyor. Bu 
değişiklikler her sektörü 
etkilediği gibi üreticileri 
de kapsayacak. Yeni 
düzenle birlikte ihtiyaçlar 
farklılaşıp, taleplerde 
artışlar gözlenecek. 
Memory (bellek) 
teknolojisi de bunlardan 
biri.

Covid-19 salgını 
başlangıcından bu yana 
bir yıldan fazla zaman 

geçti ve başlarda enfeksiyonun 
yayılmasını kontrol etmek 
için geçici olarak kabul edilen 
katı kurallar artık bir yaşam 
biçimi haline geldi. Pandemi 
geçtikten sonraki aylara ve 
yıllara baktığımızda, eski 
normal yaşantımızdaki hangi 
değişikliklerin devam etmesi 
muhtemeldir? Bu süreçte 
memory (bellek) IC üreticileri, 
elektronik cihaz OEM’lerinin 
değişen gereksinimlerini 
karşılamaya nasıl hazır 
olacaklar?

İş gücünün büyük çoğunluğu 
evden çalışmaya devam ederken, 
yarı iletken teknolojisine 
olan talep, daha fazla veri ve 
daha iyi bant genişliği ihtiyacı 
nedeniyle bu zamana kadarki 
en yüksek seviyelere ulaşmıştır. 
İşte Covid sonrası dünyanın 
nasıl şekilleneceğine ve bunun 

tedarikçilere memory (bellek) 
IC pazarına getireceği taleplere 
dair geniş bir değerlendirmeyle 
karşınızdayız.

1. Bellek depolama, 2021’de 
kritik olmaya devam edecek

Hükümetler pandemi süreciyle 
alakalı kısmi ya da tamamen 
kısıtlamalar uyguladığında bu 
tüm çalışma sistemini etkiledi. 
Çalışan kesime mümkünse 
evden çalışmaları gerektiği 
söylendi. Şirketler, bu konuyla 
alakalı yeni sistem ve süreçlerle 
ilgili çalışmalara başladı. 
Çalışanlarının kısmi olarak veya 
tamamen evden çalışmasına izin 
verecek hazırlıklara başladı.

Başlangıçta kısa vadeli bir 
önlem olması amaçlanan bu 
değişikliğin verimli bir çalışma 

yolu olduğu ortaya çıktı. Evde 
çalışma, çoğu insanı şaşırtarak 
salgında ortaya çıkan birkaç 
olumlu değişiklikten biri oldu. 
Görünüşe göre çalışanlar ve 
şirketler de bu durumu sevdi. 
İki tarafında fayda sağladığı bir 
kazan-kazan durumu oluştu. 
İnsanlar, normalde işe gidip 
gelmek için harcayacakları 
zamandan tasarruf ediyor. 
Bu da aileleri ile daha fazla 
zaman geçirmelerini veya 
boş zamanlarını daha etkili 
değerlendirmelerini sağlıyor.

Şirketler şuan, özellikle 
ofis personeli için çalışma 
alanlarının sağlanması ve 
ofis giderleri konusunda 
tasarruf etmenin 
analizini yapıyor. Ayrıca iş 
seyahatlerinden de tasarruf 
etmeye istekliler. Çalışanlar, 
yüz yüze toplantılarını 

• Necmi Cem KOYUNCUOĞLU
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kısmen ya da tamamen 
gerçekleştiremediğinden, 
Microsoft Teams, Zoom veya 
Skype gibi platformlarda bu 
görüşmeleri gerçekleştirdi. 
Yapılan görüşmelerde, yüz yüze 
bir toplantı için harcanan zaman 
ve enerji olmadan, ekstra iş 
seyahati maliyeti oluşmadan da 
verim alındığı görüldü. 

Hem çalışanlar hem de onları 
istihdam eden kuruluşlar için 
evde çalışma kalıcı bir hal alacak 
gibi gözüküyor. Bu da, iş ve 
iletişim ekipmanlarının verimli 
ve etkili bir şekilde çalışmasını 
sağlayan teknolojilere yönelik 
talepte bir artış olacağını 
gösteriyor. Fiber (FTTH) ve 

Wi-Fi® 6 yönlendiricileri, ev 
çalışanlarının yüksek internet 
bant genişliği ihtiyacını 
karşılamak için özellikle önemli 
olacak. Elektronik çalışma 
ekipmanına daha yüksek 
talep göreceğiz. Ayrıca, evde 
çalışmayı daha rahat ve verimli 
hale getiren çevresel cihazlar 
ve yüksek performanslı akıllı 
telefonlar, bilgisayarlar için 
pazarda güçlü bir büyüme 
bekliyoruz.

Birçok elektronik  ve iletişim 
cihazı, Boot Code depolaması 
için güçlü bir NOR veya NAND 
Flash’a bağlıdır. QspiNAND 
Flash teknolojisi geliştirme 
yatırımları bu bağlamda 

önemlidir: QspiNAND Flash 
cihazları, 512Mbit’ten daha 
büyük kod depolamak için 
geleneksel NOR Flash’a 
göre daha düşük maliyetli 
alternatiflerdir. QspiNAND 
Flash ürünleri, Code Shadowing 
işlemi için gerekli olan 
yüksek hızlı okuma ve yazma 
performansı sağlar. Ayrıca 
küçük boyutuna ve düşük 
pin sayısına sahiptir, bu da 
OEM’lerin kartın boyutunu 
ve maliyetini azaltmasını 
sağlar. Kablosuz kulaklıklar 
veya wireless cihazlar gibi 
tasarımında yer kısıtlaması olan 
bu cihazlarda,  düşük pin sayılı 
HyperRAMTM bellek bir avantaj 
sağlayacaktır.
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Covid sonrası devam edecek 
gibi görünen bir başka önemli 
olgu, ev eğlencesi için gelişmiş 
teknolojilerin daha fazla 
kullanılmasıdır. Netflix ve 
Amazon Prime gibi video izleme 
hizmetleri eskisinden çok daha 
popüler bir hal aldı. Ev sineması 
deneyimi ve oyun performansı 
için 8K ekranlara olan talepte 
artışlar gözlendi.  Yüksek 
çözünürlüklü ekranlardaki 
T-CON modülünde Düşük 
Güçlü DDR3 (LPDDR3) DRAM 
ürünleri ideal seçim olacaktır. 
T-CON modülünde, birden çok 
alternatif bileşenin yerine tek 
bir LPDDR3 kullanmak önemli 
bir alan ve maliyet tasarrufu 
sağlar.

2. Toplumlar, hastalıkların 
önlenmesi adına özel hayata 
daha fazla müdahaleyi kabul 
edecektir.

Covid-19 veya diğer bulaşıcı 
hastalıklarla alakalı kabul edilen 
ve yürütülen uygulama ülkeden 
ülkeye farklılık gösterecektir. 
Ancak dünya çapında 
halihazırda görebildiğimiz 
genel eğilim, vatandaşlar, 
Covid-19’un veya diğer bulaşıcı 
hastalıkların yayılmasını 
sınırlamak için mahremiyete 
yapılan bu müdahalenin gerekli 
olması koşuluyla, enfekte 
kişilerin karantinada tutulması 
ve potansiyel olarak enfekte 
kişilerle temasları hakkında 
bilgi alabilmesi filyasyon 
çalışmalarının doğru bir şekilde 
yapılabilmesi için yetkililere 
konum, sağlık durumu gibi 

konularda veri alma ve saklama 
izni vereceklerdir.

Bu eğilim, virüs bulaştığı 
bilinen kişilere kimlerin yakın 
olduğunu bulmak için akıllı 
telefon radyo teknolojilerinin ve 
uygulamalarının kullanılmasına 
yol açtı. Gelecekte, halka 
açık yerlerde IP kameralar ve 

kamusal alanlardaki sosyal 
mesafe düzenlemelerine 
uyumu izleyen kamera dronları 
gibi daha da müdahaleci 
teknolojilerin yaygınlaştığını 
görebiliriz.

Ancak vatandaşlar, kişisel 
verilerin kesinlikle tıbbi 
amaçlarla elde edilmesini ve 
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kullanılmasını kabul edebilirken, 
verilerin kötüye kullanılmasını 
veya yanlış kullanılmasını 
kabul etmeyecektir. Bu da 
kamera, telefon, bilgisayar gibi 
elektronik cihazlara yapılan 
saldırılara karşı koruyabilen 
kanıtlanmış güvenlik 
bileşenlerine olan talebi 
artıracak gibi görünüyor.

Güvenlik ve şifreleme, 
genellikle üst düzey bir dijital 
sistemde bir mikro denetleyici 
üzerinde, güvenli öğeler veya 
mikroişlemciye uygulanacak 
işlevler olarak tanımlanabilir. 
Ayrıca  boot  kodunun  
ve /veya kişisel verilerin harici 
bir bellekte depolandığı sistem 
tasarımlarının da güvenlik 
gereksinimlerini dikkate alması 
gerekir.

3. Robotlar ve yapay zeka, 
artan bir hızla insan 
işçilerin yerini alacak

Covid-19 salgını, bazı 
şirketlerin, görevli personelin 
çalışmaması durumunda 
operasyonların askıya 
alınmasına karşı ne kadar 
savunmasız olduğunu gösterdi. 
Gelecekte şirketler, spesifik 
konumdaki çalışanlarının 
fiziksel varlığına daha az 
bağımlı, daha az müdahale 
gerektiren sistemler uygulamaya 
çalışacaklar.

 Ek olarak, kuruluşlar sahada 
ortak alan içinde çalışması 

gereken çalışanlarının 
sayısını azaltarak, işyerinde 
sosyal mesafeyi korumayı 
kolaylaştıracaklar. İnsan 
iş gücünün yerini robotik 
sistemler devralacak. Giderek 
daha karmaşık hale gelen yapay 
zeka (AI) ve makine öğrenimi 
teknolojileri ile desteklenen 
bu robotik benimseme eğilimi, 
hızlı mikroişlemciler (MPU’lar) 
ve grafik işlemcileri (GPU’lar) 
talebinde bir artışa yol açacaktır. 
Bu cihazların yürüttüğü 
gelişmiş ve karmaşık yazılım, 
yüksek yoğunluklu, yüksek 
bant genişliğine sahip kod 

depolama cihazları pazarını 
yönlendirecektir.

Mega trendlerden 
kaynaklanan bellek 
gereksinimlerini öngörmek

2020’de dünyanın odak noktası 
haklı olarak Covid-19’un acil 
tıbbi aciliyetine odaklanırken, 
pandeminin neden olabileceği 
iş uygulamaları ve teknoloji 
operasyonlarındaki değişiklikleri 
ve kullanıcıların Covid sonrası 
başarılı olmasına yardımcı 
olacak bellek ürünlerinin nasıl 
geliştirileceğini dört gözle 
bekleyeceğiz.

KAYNAK: https://www.semiconductor-digest.com/how-will-a-post-covid-world-affect-users-of-memory-technology/
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Dünya genelinde yaşanan 
pandeminin etkisiyle 
beraber e-ticaret 

alanında büyük bir patlama 
yaşandı. Karantinalarla beraber 
gelen temastan uzak yaşam 
tarzı insanları ihtiyaçları 
konusunda fiziki temasın 

olmadığı e-ticaret portallarına 
yöneltti. Bu etkiyle büyük 
bir ivme kazanan e-ticaret 
sektöründe 2021 yılında dünya 
çapında 5 trilyon dolara yakın 
bir ciro bekleniyor. Pazarın 
bu denli büyük olması birçok 
işletmeyi e-ticarete ve dijital 
dönüşüme zorluyor. Ancak 
bu alandaki trendler de artık 
internet dünyasının diğer 

alanlarında olduğu gibi çok hızlı 
değişim gösteriyor.

Rekabetin arttığı ve 
kullanıcıların bilinçlendiği 
bu dönemde, trendlere ayak 
uyduran markalar bu sürecin 
kazananı olacak gibi görülüyor. 
Peki 2021 yılında e-ticaret 
dünyasında hangi trendler 
yaygın olacak?

• Levent DALGIÇ

SOSYAL TİCARET 
(S-TİCARET)

Günümüzde sosyal medyanın 
alışveriş dünyasında önemi 
büyük rol oynuyor. Kullanıcılar 
ihtiyaç duydukları ürünleri 

sosyal medyadan araştırıyor, 
sorular soruyor hatta kullanıcı 
deneyimlerinden faydalanarak 
kendisine bir yol haritası 
çiziyor. 2021 yılında bu trend 
artarak devam edecek. İlave 
olarak Instagram’ın Türkiye’ye 

temsilci ataması ile birlikte 
Instagram üzerinden ödeme 
alarak S-Ticaret’i Türkiye’de 
de açması bekleniyor. Bu 
yöntemle tüketiciler Instagram 
üzerinden kesintisiz alışveriş 
yapabilecekler.
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PROGRESSİVE WEB APPS (PWA)

Progressive Web Apps, web sitelerinin mobil 
cihazlarda kullanılan sisteme özel olarak 
kullanılmasını sağlayan bir teknolojidir. PWA ile 
web sitelerinin görünümü ve kullanıcı deneyimi, 
bir mobil uygulama ile eşdüzeye getirilebilir. 
Kullanıcılar masaüstü bilgisayara ihtiyaç 
duymadan mobil telefonlar ile benzer deneyimler 
yaşayabilir.

Mobil kullanımının günümüzde giderek artması, 
markaların da mobile yatırım yapmasını 
zorunlu hale getirdi. Ancak mobil sitelerin 
yetersiz oluşu ve mobil uygulamaların cihaz 
belleğini doldurması, tek seferlik alışverişlerde 
uygulama olmadan alışveriş imkânı sunulması, 
bazı uygulamalarda tanıtım maliyeti vb. 
uygulama kullanımını engelleyen sebepler yeni 
bir ihtiyacı ortaya çıkardı. Bu noktada 2021 
yılında markaların imdadına PWA yetişecek 
gibi görünüyor. Kısaca, ekrana uygulama gibi 
ikon atan ancak mobil site gibi çalışan ve hiçbir 
yüklemeye ihtiyaç duymayan, bellekte yer 
kaplamayan bir ara çözüm markaların işini 
oldukça kolaylaştıracak ve yaygın hale gelecektir.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK(AR)  
SANAL GERÇEKLİK (VR) 

Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) ve 
sanal gerçeklik (Virtual Reality) teknolojisi, 
fiziksel dünyamızı dijital dünya ile birleştiriyor.  
Artırılmış gerçeklik (AR), bir akıllı telefon veya 
tablet üzerinde kamera aracılığıyla acil fiziksel 
ortamın canlı görüntüsünün üstüne dijital 
nesneleri ekler. 

Sanal gerçeklik (VR), gerçek hayattaki bir 
ortamın bilgisayar tarafından üretilen bir 
simülasyonudur. Fiziksel ortamınızı başa 
takılan bir ekran aracılığıyla dijital dünyaya 
dönüştüren tamamen sürükleyici bir 
deneyimdir. VR, günümüzde ağırlıklı olarak 
eğlence amaçlı kullanılıyor.

Arttırılmış gerçeklik (AR), üzerine eklenen 
bilgisayar ve üretilen nesnelerle gerçek dünyaya 
genişletilmiş farklı bir bakış açısıdır. Kullanıcı 
bu arttırmayı bir mobil cihaz aracılığıyla görür. 
Yani tamamen sanal bir ortam yerine gerçek 
dünya ile dijital dünya bir arada sunulur.

AR ve VR konusunda yolun çok başında 
olmamıza rağmen bu teknolojinin gelişmesi ile 
birlikte e-ticaretin dinamiklerinin arasındaki 
yerini alması kaçınılmaz görünüyor. Bu 
teknoloji ile birlikte e-ticaretin en büyük 
handikapı tüketicinin ürünü anlayamaması, 
deneyip görememesi, uygun olup olmayacağı 
sorunu ortadan kalkacak. Ayrıca müşteri sanal 
mağaza yaratma imkânı sayesinde fiziki olarak 
bir mekana gitme gereksinimi olmadan bir 
alışveriş deneyimi yaşayabilecek.



www.megasan.com 18

PAZARLAMA

Voice Commerce (V-Ticaret) 
akıllı cihaz kullanıcılarının 
ses komutlarını kullanarak 
çevrimiçi işlem yapmalarını 
sağlayan bir sistemdir. 
V-ticaretin ana odağı, satın 
alma işlemini kolaylaştırmak 
ve ürünleri çevrimiçi olarak 
sipariş etmektir. Ses ticareti 
sayesinde, bir satın alma 
işleminin tamamlanması daha 
hızlı hale gelir ve asistanınız sizi 
duyabiliyorsa, duş alırken bile 
günün her saatinde alışveriş 
yapılabilir.

Dünyanın önde gelen bilişim 
teknoloji şirketlerinden 
Capgemini 2020 yılında ABD, 

İngiltere, Fransa ve Almanya’da 
5.000’den fazla insanı analiz 
ederek aşağıdaki istatistikleri 
elde etti.

Mevcut tüketicilerin % 51’i 
gündelik hayatta ses asistanı 
kullanıyor.

% 35’i ses ürünleri satın aldı.

% 34’ü sesli yemek siparişi verdi.

% 28’i ise ses asistanları 
aracılığıyla bir uber veya taksi 
hizmeti rezervasyonu yaptırdı.

Apple’da Siri, Amazon’da Alexa, 
Google’da Google Asistanı en 
çok kullanılan ses asistanları 
arasında yer alarak e-ticaret 

sürecince aktif rol aldı. 

Son dönemin yaygınlaşan 
Clubhouse uygulamasının 
hayatımıza girmesiyle, 
video döneminin bir miktar 
ses dönemine evrileceği de 
düşünülürse e-ticaretin bundan 
payını almaması ise imkânsız 
görünüyor. 

Tüm bunlar göz önünde 
bulundurulduğunda 2021 
yılında e-ticaretin yeni 
trendlerle daha büyüyeceği ve 
birçok sektörün vazgeçilmezi 
haline gelerek hayatın birçok 
alanına entegre olacağı 
şüphesiz… 

VOİCE COMMERCE (V-COMMERCE)

www.capgemini.com  www2.deloitte.com www.thinkwithgoogle.com

Kaynaklar
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Laird 
Connectivity’nin 
yeni Sentrius 
IG60-BL654-LTE 
kablosuz IoT ağ 
geçidi, akıllı binalar 
ve mühendislik 
kuruluşları için ideal 
bir seçimdir.

Erkut BENLİ

AKILLI BİNALAR İÇİN 
KABLOSUZ IoT AĞ GEÇİDİ

Kapsamlı bağlantı 
yeteneklerine sahip olan 
Laird Connectivity’nin 

yeni Sentrius IG60-BL654-
LTE kablosuz IoT ağ geçidi, 
kullanıcıların Bluetooth 5 
özellikli sensörlerden veri 
yakalamasına, verileri bulut 
tarafından yönetilen üstün 
zekâsı ile artırmasına ve 2x2 
MIMO veya LTE kablosuz 
bağlantı özellikli Wi-Fi 802.11ac 
Wave 2 aracılığıyla buluta 
aktarmasına olanak tanır.
Mouser’den temin edilebilen 
Sentrius Lg60-BL654-LTE ağ 

geçidi, 3/G2G geri dönüşü ile 
verimli ve çok bantlı Cat 1LTE 
bağlantısı sağlar, gerekli SIM ve 
LTE veri izini ile etkinleştirilir. 
İki çeşidi mevcuttur, biri 
Amazon Web Services (AWS) loT 
Greengarass ile entegredir diğeri 
ise Linux yapılıdır.
AWS loT Greengrass sürümü, 
yönetilen loT güvenlik 
hizmetlerini (önceden 
yapılandırılmış bir AWS loT 
Greengrass korumalı alanı gibi)  
ve dağıtım araçlarını içerir. 
Bu değişken, kullanıcıların 
uygulamaları anında kablosuz 
olarak dağıtmasına olanak tanır 
ve AWS loT çekirdeği verilerin 
doğrudan buluta akışını sağlar.

Linux Build sürümü, Laird 
Connectivity’nin Linux 
Buildroot platformuna ve 
donanım güven kaynağına sahip 
uzun vadeli desteklenen, açık bir 
platformdur.
Bu sürüm, çoklu kablosuz 
bağlantı gerektiren yerleşik 
Linux deneyimine sahip 
mühendislik kuruluşları için 
idealdir.
Sentrius IG60-BL654-LTE ağ 
geçidi, IG60-BL654-LTE ağ 
geçidinin AWS sürümünü ve 
üç BT510 Bluetooth 5 özellikli 
sensörünü içeren IG60-BL654-
LTE + BT510 loT başlangıç 
kitinin bir parçası olarak da 
mevcuttur.

https://cloud.3dissue.com/75530/75877/90119/MouserEIUJanuary2021/index.html?elqTrackId=83506c7df69e457bae0994b20f049b29&elqaid=1583&elqat=2
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AN’DA OLMAK ÜZERİNE…

Bu kavram hayatımıza 
carpe diem felsefesi olarak 
girdi. “Ânı yaşa” cümlesini 

ilk duyduğumuzda bize haz 
odaklı yaşayışın sloganı gibi 
gelse de aslında nefisperest bir 
yaklaşımı yansıtmıyor. Aksine, 
yarının garantisi olmadığından 
ona güvenilmemesi ve bugün 
iyi bir şekilde çalışılması 
gerektiğini öğütleyen bir ifade. 
Ancak uzunca bir süre bu 
şekilde anlaşıldı daha doğrusu 
bu amaca hizmet için kullanıldı. 
Son zamanlarda bu kavramı 
yeniden ünlendiren başka 
gelişmeler oldu. Bu 
defa kişiyi alacağı 
anlık lezzete 
ve daha çok 
dünyaya 

yönlendiren değil de anlık acıya 
ve belki de dünyayı yaşamaktan 
çok onu anlamlandırmaya sevk 
eden bir anlayışı beraberinde 
getirdi “an’da olmak.” Önce 
şunu bir sormak lazım diye 
düşünüyorum: An’da değiliz de 
nerdeyiz ya?

Şu ânın dışına çıkmak, yani 
geçmiş ve gelecekte yaşamak 

zihinsel bir beceri aslında. 
Geçmiş ve geleceği, dünü 
bugünü ve yarını fark etmeyi; 
gelecek için şimdiyi ertelemeyi 
çocuklukta öğreniyoruz. Daha 
doğrusu beynimiz bunun için 
yeterli olgunluğa eriştiğinde 
öğrenmek için hazır hâle 
geliyoruz diyebiliriz. Bu 
kabiliyet eğer doğru amaca 
hizmet ederse bize insanca ve 
daha kaliteli bir yaşam sürme 
fırsatı veriyor. An’da olma, 
hakikatte sürekli ve sadece bu 
anda olmaktan ziyade geçmiş-
şimdi ve gelecek arasında 
zihnimizi esnekçe hareket 

ettirmek anlamını taşıyor. 
Yani benim için, hayatım 
için, hayatımın daha 

anlamlı olması için 
önemli ve faydalı 

olan hangi 
zamanı 

• Psk. Ayşenur AYDOĞDU 
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düşünmem ise onu düşünmemi 
ve diğerlerine ait düşünceleri 
ekarte edebilmemi sağlıyor.

Eminim bu satırları okuyan 
herkes hayatında en az bir kere 
odaklanma sorunu yaşamıştır. 
Mesela sınavdasınız ve birden 
aklınıza tatilde gerçekleştirmeyi 
düşündüğünüz bir plan 
geldi. Ya da namaz kılıyorken 
önceki gün arkadaşınız veya 
aile bireylerinden biriyle 
yapılan kavga sahnesi, orada 
söylenen sözler zihninizde 
dönmeye başladı. Belki de 
çok daha derin ve karmaşık 
ve hayatî ancak şimdiye 
ait olmayan şeyler dönüp 
duruyor zihninizde çok uzun 
zamandır. Ne yapıyorsunuz 
böyle durumlarda? Bir şekilde 
çözebiliyor musunuz? Bu 
konuyla ilgili çok çaresiz 
hisseden ve yardıma ihtiyaç 
duyan kişiler oldukça fazla. 
Yapabileceğimiz en iyi şeye 
gelirsek: mümkün olan en 
kısa zamanda –bu da ne kadar 
sürede kendi zihnimizi fark 
edebildiğimize göre değişir– o 
anda bizim için neyin daha 
önemli olduğunu kendimize 
hatırlatır, geçmişi ve geleceği 
düşünmeyi daha uygun bir 
zamana erteler ve içinde 
bulunduğumuz işi yapmaya 
dikkatimizi tekrar veririz.

Dikkatimizi geçmiş ve geleceğe 
ait düşüncelerden nazikçe 
çekerek şu âna odaklamak 
zihnimizin an’da olma 
becerisidir. Nazikçe diyorum, 
çünkü eğer bunu şu şekilde 
yapmaya çalışırsak, “Bunu 

düşünmemeliyim, dikkatimi 
şimdiye vermeliyim. Âna 
odaklanmalıyım.” maksadımızın 
aksine asla dikkatimizi 
toplayamaz ve diğer zamanlarda 
debelenip dururuz. Bu nedenle 
bunu olağan ve rahat bir 
şekilde, sanki diğer zamana ait o 
düşünce hiç önemli değilmiş –ne 
kadar hayatî hatta travmatik de 
olsa istemsiz bir şekilde geldiği 
ve aslında o ân düşünülmeye 
yer olmadığı için- basit ve 
öylesine gelip geçen bir şeymiş 
gibi saymak zorundayız. Ta ki 
zihnimizde gerçekten bizim için 
gerekli olan şeyi düşünmeye yer 
kalana kadar.

An’da olmanın kaliteli yaşamaya 
sunduğu bir başka katkı da sabır 
üzerine. Geçmiş ve geleceğe dair 
düşünceler kişinin şu andan 
aldığı zevki acılaştırdığı için âna 
odaklanmak ona bu anlamda 
bir çıkar sağlıyor elbette. 
Ancak haz almak kadar elem 
duymak da bizim insanî bir 
özelliğimiz olduğu için geçmiş 
ve gelecek hakkındaki duygu 

ve düşüncelerimizden kaynaklı 
acılar, o an yaşadığımız acıyı da 
artırarak bizi ruhen büyük bir 
ızdıraba sokar. Bu nedenledir ki 
an’da kalmak bizim çektiğimiz 
mevcut sıkıntı ve zorluğa –
diğerine nisbeten– daha kolay 
bir şekilde tahammül etmemize 
yarar.

O hâlde öncelikle kendimize 
şunları sormakla başlayabiliriz: 
Tam şu anda neredeyim, hangi 
zamandayım, etrafımda neler/
kimler var? Ne yapıyorum?  Tam 
şu anda neyi düşünüyorum? 
Ne hissediyorum? Bana 
sıkıntı veren, dayanması güç 
gelen, sabretmeye çalıştığım 
şey şimdiye mi yoksa başka 
bir zamana mı ait? Yapmak 
istediğim, yapmak zorunda 
olduğum veya yapmamakta 
direndiğim şey şimdi burada 
mı yahut zihnimin içinde mi? 
Sabır ordumun askerleri hazır 
ânımı mı koruyorlar yoksa sağa 
sola savrulmuş bir şekilde beni 
desteksiz mi bırakmışlar? Peki 
ya bu ordunun kumandanı kim?


