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ERP SİSTEMLERİ
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir ?

4acc.com

xtuple.com

Kurumsal kaynak planlaması, işletmelerin
tüm iş süreçlerinin bilgilerini takip
etmesini ve buradan ortaya çıkan verilerin
bilgiye dönüşebilmesini sağlayan, dünya
çapında kullanılan iş süreçleri yönetim
yazılımı olarak adlandırılabilir.
1960’lı yıllarda özellikle üretim yapan
işletmelerin stok miktarlarını yönetimi,
üretim için gerekli ürün ağaçlarının
oluşturulması
ile
ilgili
ihtiyaçların
artmasıyla Malzeme ihtiyaç planlaması
(Material Requirements Planning - MRP)
yazılımları ortaya çıkmıştır. 1980’lere
gelindiğinde çevrim süreleri ve üretim
kapasite
planlamasının
belirlenmesi
karmaşıklaştıkça
Malzeme
Kaynak
Planlaması (Material Resource PlanningMRP II) yazılımları kullanılmaya başlandı.
1990’lı yıllara gelindiğinde ise, işletmelerde
sadece üretim kaynaklarının planlamanın
ve takip etmenin yetersiz kalmaya
başlamasıyla Finans, İnsan Kaynakları gibi
departmanlarında birbirleriyle
6

ilişkilendirilme
ihtiyacından
dolayı
kurumsal kaynak planlaması (Enterprise
Resource Planning - ERP) yazılımları hız
kazanmıştır.
2000’li yıllarda ise müşteri ilişkilerinin ve
tedarik zincirinin buradan yönetilmesi tüm
kaynakların ilişkili olarak takip edilmesi
ihtiyaçları ile işletmelerde kullanılan
bu yazılımların kapsamı genişlemiş ve
şirketlerin ana bilgilerinin toplandığı ve
operasyonel süreçlerinin verimli halde
yönetilmesini sağlayan ana yapılar haline
gelmiştir. Günümüzde ERP yazılımlarının
şirketlerin kendi altyapılarında kurulması
ile birlikte bulut tabanlı olarak uygulanabilir
haline gelmesi ile hem akıllı telefon,
tablet gibi cihazlardan da erişebilir hale
gelirken, küçük ve orta ölçekli işletmeler
için ulaşılabilirliğini artırmıştır.

Kurumsal kaynak planlamasının getirdiği
en büyük avantajlar üretim maliyetlerini
azaltmak, kurum içi iletişimi arttırmak,
bilgi akışını doğru ve hızlı kılabilmek ve
bu sayede karar mekanizmalarını doğru
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ERP SİSTEMLERİ
bir şekilde beslenmesini sağlaması olarak
gösterilebilir.
Dünya çapında büyük ölçekli şirketlerde
oldukça yaygın kullanılan ERP yazılımları,
küçük ve orta ölçekli şirketlerde kullanımı
gittikçe artmakta ve bu yazılımları
geliştiren şirketlerin Pazar payları gün
geçtikçe büyüdüğü söylenebilir.
4acc.com

Gartner’ın yayınladığı ERP yazılımlarının
değer skorlarına ve kapasitelerine göre
oluşturduğu Magic Quadrant grafiğinde
görüleceği üzere; SAP, Oracle, Microsoft
Dynamics, Netsuit gibi birçok farklı
ERP yazılımı sağlayan şirket var. Avrupa
pazarında Alman menşeili SAP daha
fazla kullanımı yaygın iken, ABD ve çevre
ülkelerinde Oracle ERP çözümleri daha
yaygın olarak kullanılmakta. Bu şirketlerin
özelikle havacılık, otomotiv, petrol ve
doğalgaz, perakende, lojistik, e-ticaret
gibi farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre
sunduğu çözümleri ile farklı özellikler
göstermektedirler.

Bunların arasında SAP dünya da kullanım
olarak lider konumda yer almaktadır.
1980’lerden beri pazarda olan SAP yaptığı
yeni geliştirmeler ve farklı alanlarla entegre
olabilmek için yaptığı satın almalar ile
sektörde lider haline gelmiştir. İnsan
kaynakları için SuccessFactors, nesnelerin
interneti için Coresystems gibi satın
almalar ile farklı alanlarda hızlı gelişim
göstermiştir. SAP’i dijital dönüşümün hız
kazandığı ve endüstri 4.0 uygulamalarını
gerçekleştirmek ve iş süreçlerini üretimle
beraber dijitalleştirmek isteyen şirketlerin
ihtiyaçlarının artmasıyla beraber SAP
S4HANA versiyonunu 2015 yılında
kullanıma sundu. Yeni HANA veri tabanı
mimarisine sahip sistem ile daha hızlı
işlem yapabilme olanağı sunan ERP ile
sektörde yeni bir dönüşüme olanak
sağladı. Tipik ilişkisel veri tabanlarında
verilerin diskler üzerinde tutulmasından
dolayı daha yavaş sorgular ve raporların
gelmesinin önüne yüksek sıkıştırma
olanıyla verileri ram üstünde tutmakta
olan HANA ile daha hızlı sonuçlar elde
edilebilmektedir. Şirketlerde kullanılan
farklı sistemlerle tam entegrasyonu ile
birlikte şirketlerin veri akışını anlık olarak
takibini sağlayabilmektedir.
7

INNOTECH I OCAK’19

ÜRETİM TRENDLERİ 4.0

SAP S4 HANA
FARPLAS SAP Dijital Dönüşüm Projesi
Farplas’ta tüm dünya standartlarında
çalışacak dijital bir altyapıyı kurmak ve
kullanabileceği tüm akıllı sistemler için
hazır hale gelebilmek için SAP S4HANA
Dijital Dönüşüm Projesinin başlangıcını
yaptı.

blog.sap.com

Farplas’taki iş süreçlerinin dijital hale
geleceği ve yeni nesil HANA database
üzerinde çalışacak SAP ERP sistemi ile
beraber Üretim yönetim modülü olan SAP
ME ve MII modüllerininden uygulanmakta
olacağı proje Türkiye’de örnek olarak
gösterilebilecek bir başarı hikayesi olmayı
amaçlıyor.

Farplas’ın gelecek hedefleri için ihtiyaç
duyduğu altyapıyı sağlayacak projede
tüm iş birimlerinin hem dijitalleşen yeni
iş dünyasında gerekli farklı yetkinlikleri de
kazandırırken, kurumsal bilgi birikiminin
sağlam bir temel üzerinde yükselmesi de
sağlanmış olacak.
8

SAP’nin Model Company (Model Şirket)
adını verdiği SAP sisteminin uygulanacak
şirkette ki geçiş sürecini kısaltan
uygulaması Farplas’ta ki projede de
gerçekleştirilecek.
Model şirket SAP’nin şu ana kadar
farklı sektörlerden yüzlerce şirket ile
gerçekleştirdiği projelerden deneyimlerine
göre oluşturduğu dünya standardında ki
iş süreçleri şablonları diyebiliriz.
Dünya’da farklı sektörler için sağladığı
Model şirket yaklaşımı ile şirketlerin
hali hazırda ki iş süreçlerini hem dünya
standartlarına yaklaştırırken hem de daha
az değişiklik ile daha fazla etkiyi en kısa
uygulama süreciyle yakalamayı hedefliyor.
Farplas’ın bu yaklaşımı uygularken
dünya çapında bir Türk şirketi olması
için Future, Digital, Together mottosu
ile ilk başlangıcını verdiği proje için tüm
paydaşlara şimdiden başarılar diliyoruz.
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HYUNDAI ELEVATE
Hyundai, Dünya’nın ilk yürüyen arabası
olan Elevate’i CES 2019’da tanıttı.
Dört ayaklı mobil bir robota benzeyen
Elevate, Sundberg - Ferar ile Hyundai
ortaklığıyla
geliştirildi.
Transformers
filminde olduğu gibi ayakları üzerine
kalkan bir araç var karşımızda. Engebeli
şartlarda kolayca hareket edebilen
konsept araç, 1.5 metre yükseklikteki
duvarı aşabiliyor, çöp ve atık yığınlarının
üzerinden geçebiliyor. Bunları yapmasını
sağlayan ise birbirinden bağımsız, mafsallı
ayakları!

Elevate’in; tsunami, deprem, yangın, sel
gibi doğal afetlerde arama kurtarma
çalışmalarında kullanılabileceği ve çok
yararlı olacağı konuşuluyor. Ayrıca sadece
kurtarma çalışmalarında değil, inşaat, geri
dönüşüm gibi alanlarda da kullanılması
öngörülüyor.

wired.com

theguardian.com

Neredeyse tüm otomobil üreticileri uçan
araçlara yatırım yaparken, Hyundai’nin
yere dört ayak ile tutunan bir araç için
çalışması ilginç bir detay. :) Elevate, saatte
3 mil hızla yürüyebiliyor, zıplayabiliyor,
tırmanabiliyor
ve
kendi
etrafında
dönebiliyor. Yani aracın yürüyeni sağlam.

Aracın piyasaya çıkıp çıkmayacağı, ne
zaman çıkacağı konusunda herhangi
bir resmi açıklama yapılmamış olsa da
Elevate’e benzer çalışmaların artacağı
öngörülüyor.

digitaltrends.com

teslarati.com
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UÇAN TAKSİ
Otonom araçların boy gösterdiği ve büyük
bir ilgiyle takip edilen CES 2019’da, Bell
firmasının geliştirdiği uçan araç gösterime
sunuldu.

wiredcom

ntv.com

“Bell Nexus” olarak adlandırılan uçan
taksi, daha önce tanıtılandan farklı olarak
göze çarpıyor. Tasarım ve konseptindeki
değişiklikler sonrası kapsamlı bir şekilde
sergilenen araç, CES 2019’da büyük ilgi
gördü.
4 yolcu ve 1 pilot koltuğu bulunan uçan
taksi, otonom sürüş teknolojisi ve hibritelektrikli motor kullanıyor. Tek şarj ile 240
kilometre menzil sunuyor.

bellflight.com

İlk bakıldığında helikoptere benzeyen araç,
farklı açılarda çalışabilen 6 tane fan ile dikey
kalkışı ve inişi kullanmak istiyor.

10

Hızlı ve etkili bir ulaşım sunmayı hedefleyen
uçan taksi, saatte 240 km hız yapabiliyor ve
şehir içi trafiğinden kurtulmak için harika
bir çözüm.
Bell Nexus; Bell, Safran, EPS, Thales, Moog ve
Garmin gibi bir dizi havacılık ve mühendislik
firmasının işbirliği sonucu ortaya çıktı. Yer
seviyesindeki alan sınırlı kaldıkça taşımacılık
sorunlarının dikey olarak çözülebileceğini
düşünen firma, 2020 yılında aracın test
edilmeye başlanması ve 2023 yılında da
satışa sunulması bekleniyor.
Sürücülü
veya
sürücüsüz
olarak
düşünebileceğimiz bu araçlar, Jetgiller’de
izlediğimiz hava trafiğini akla getiriyor.
Uber bu gelişmeler karşısında ilgisiz
kalmayıp, hava taşımacılığı için hükümetler
ile görüşürken, diğer yandan da sürücüsüz
araçlar için NASA ile birlikte hava trafik
yönetim sistemi geliştirmek için iş birliği
yapmayı düşünüyor.
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MODÜLER OTOMOBİL - CES 2019
Araç teknolojisinin sürekli değiştiği bu hız
çağında birbirinden farklı tasarımlar ve
konseptler her geçen gün artıyor. Yine CES
2019’da ilk kez beğenilere sunulan AEV
Robotics, geliştirdiği modüler araç sistemini
tanıttı.

Üst yapılar robotik temelle bağlantılı.
Bu üst yapıların kişilerin, işletmelerin
ihtiyacına göre tasarlanmış. Mevcut bir
katalogdan seçilebildiği gibi ihtiyaca göre
de tasarlanabiliyor.
AEV Robotics, bu yıl içinde programlanabilir
arayüzü geliştiricilere açarak sistemlerini
iyileştirmek istiyor. İleri bir teknoloji
hedefleyen şirket, ürünün kentlerde sosyal
bir değişim yaratacağına inanıyor.

micorporate.com

AEV Robotics, 2050 yılında dünya nüfusunun
yüzde 68’inin şehirlerde yaşayacağını,
bununda 6,5 milyar kişiye denk geleceği
verisi üzerinden daha yeni bir çözüm
üretmek istemiş.
Dünyadaki araç konseptinin, ortak kullanım
ve otonom araçlara doğru yöneldiği göz
önüne alındığında, AEV Robotics tam da bu
noktalar üzerinde durmuş gibi görünüyor.
AEV Robotics CEO’su Julian Broadbent,
insanları taşımak, malları dağıtmak ve
şehirlerdeki diğer talepleri karşılamanın
farklı yollarının bulunması gerektiğine
inanıyor. Yaptıkları çalışma ile geleneksel
araçlara teknoloji eklemek yerine, araçları
tamamen yeniden yaratma kararı almışlar.

micorporate.com

Altta görülen tekerli kısım robotik temele
dayanıyor. Programlanabilir bir arayüz ile
kontrol edilen yapı, elektrikli, dört tekerden
çekişli ve ön-arka tekerler yönlendirilebiliyor.

11
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DİJİTAL KOKU
Eskiden sanal ortam ile gerçek ortam
arasındaki fark fazlayken, günümüzde
bu fark hızlı gelişen teknolojik şartlar
sayesinde git gide azalıyor. Önce sanal
gerçeklik
ve
sonrasında
arttırılmış
gerçeklik teknolojileri, sanal ile gerçeği
birbirine
epey
yaklaştırdı.
Geçmiş
sayılarımızda bahsi geçen ”Tesla Suit”
de bu teknolojilere bir yenisini ekleyip
oyundayken aldığınız yaraları vücudunuza
elektriksel sinyal olarak iletmesiyle sanal
ortamı hissetmenize olanak sağlamıştı.
Araştırmacıların şimdiki hedefi ise bir diğer
duyumuz olan kokuyu dijital ortamdan
gerçek ortama iletmek.
2013 yılında Google, beta sürümü olarak
Google Nose’u tanıtarak internetten
konu göndermenin mümkün olacağını
açıklamıştı.
Açıklamanın
yapıldığı
güne özel olarak da insanların bu yeni
uygulamayı deneyebileceği bir buton
eklemişti. Birçok insan bu uygulamayı
denerken o günün tarihinin 1 Nisan
olduğunu unutmuş olacaklar ki, bunun bir
şaka olduğunun farkına varamadılar .

Imagineengineering Enstitüsü’nde bir
grup araştırması şu sıralar Google’ın 2013
yılında yaptığı şakayı gerçeğe dönüştürme
adına ilerleme kaydediyor. Proje, doktora
öğrencisi iken Kasun Karunanayaka
tarafından doktora tezi olması amacıyla
başlatılmış. Sonrasında ise Enstitü Müdürü
ve Londra Şehir Üniversitesi’nde profesör
olan Adrian Cheok ve ekibinin destekleri
ile genişletilmiş.
31 gönüllü denek ile anlaşılarak deneklerin
burun
içindeki
nazal
reseptörlere
elektrotlar yerleştirilmiş. Reseptörler,
burun içerisinde ilerletilen bir kablo
ve ucundaki mini kamera kullanılarak
bulunmuş. Deneklerin birçoğu burunlarına
yerleştirilen reseptörlerden rahatsız olup
deneylere devam etmemişler.
Karunanayaka, gerçekte kimyasal bileşikler
tarafından uyarılan nazal reseptörleri,
elektriksel akım ile uyarmayı denemiş.
Akım değerlerini değiştirerek kişilere
farklı koku algıları yaratılması denenmiş.
Deneklerin büyük çoğunluğu elektriksel
sinyalleri, kimyasal madde veya güzel
kokular olarak tanımlamış. Bazı denekler
ise meyveli, tatlı, odunsu, yanık nane
kokuları aldıklarını söylemişler.
IEE
SPECTRUM’un
haberine
göre;
Karunanayaka, asıl hedeflerinin hiçbir
kablo ve elektroda ihtiyaç duymadan bu
gönderimi yapabilmek olduğunu söylüyor.

spectrum.ieee.org
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GELECEĞİN TELEVİZYONLARI - CES 2019
CES 2019’da sergilenen ekranlar ve
televizyonlar göz kamaştırdı. Kıvrılabilen
ekranlardan transparan televizyonlara
birçok teknolojiyi bu yazımızda sizlerle
paylaşacağız.
LG ‘Massive Curve Of Nature’
Geçen sene olduğu gibi LG, bu sene de iddialı
bir konsept sergiledi. 250’den fazla kıvrımlı
55’’ OLED televizyonun birleştirilmesi ile
oluşturulan tasarım ziyaretçilerin ilgi odağı
oldu.

Samsung MicroLED TV
Televizyon teknolojisine yeni bir bakış
getiren microLED TV mikron boyutundaki
ledlerin bir araya getirilmesi ile üretiliyor.
Boyutları 75-inch’ten 219-inch’e kadar
“genişletilebilen” bu televizyonlar henüz
satışa hazır değil.

shiftdelete.net

cnet.com

LG Rollable OLED TV
Bir önceki sene konsept olarak tanıtılan
rulo televizyon bu sene satışa hazır bir
şekilde izleyicilerle buluştu. Bu yıl içerisinde
Rollable OLED TV’yi LG mağazalarından
satın alabileceğiz.

Samsung 8K OLED
İlk 8K televizyonunu 2018 yılının sonlarına
doğru tanıtan Samsung, CES 2019’da
teknolojinin farklı boyutlara uygulanmış
halini tanıttı. Boyutları 65’’ ile 98’’ arasında
olan
televizyonların
fiyatları
henüz
belirlenmiş değil.

digitaltrends.com

engadget.com

Samsung AI upscaling
Samsung tarafından tanıtılan bir başka
teknoloji ise, 4K yayını yapay zeka desteği
ile 8K yayına çeviren AI upscaling oldu.
13
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SANAL POS
2001 yılından beri uçtan uca ödeme
çözümleri sunan Cardtek firması yeni
ürünü “Cardtek Soft POS Platform”u
tanıttı. Bu ürün sayesinde artık Samsung
telefon ve tabletlerimizi POS cihazı olarak
kullanabileceğiz.
Google Play’den kolayca indirebileceğimiz
bu uygulama sayesinde temassız kartları
telefona okutarak ödeme yapabileceğiz.
Bu uygulamayı kullanabilmeniz için ise
telefonunuzda NFC özelliği olması yeterli
olacak.
Samsung ve First Data ile gerçekleştirilen
projenin 2019 yılında ilk olarak Polonya’da
hayata geçirilmesi planlanıyor.

PROJECT TITAN
Apple, 2014 yılından beri üzerinde
çalıştığı otonom araç projesi Project Titan
ekibinden 200’den fazla çalışanın işine
son verdi.
Medyada büyük yankı uyandıran bu
haber sonrasında yapılan birçok yorumda
Apple’ın projeye olan desteğini kestiği
ve bu projenin sona doğru yaklaştığı
konuşuluyor.
Apple’ın CEO’su Tim Cook, 2017 yılının
Haziran ayında “Otonom sistemlere
odaklanıyoruz. Bu proje çok önemli
gördüğümüz bir proje. Onu tüm yapay
zeka projelerinin annesi olarak görüyoruz.”
Açıklamasını yapmıştı. Geçtiğimiz Ağustos
ayında ise Apple’ın eski genel müdürü
Doug Field, Tesla’daki Mühendislik Başkan
Yardımcısı görevinden ayrılarak Project
Titan’ın başına getirilmişti.
CNBC’ye
konuşan
Apple
sözcüsü,
otonom araçlar ve ilgili teknolojiler
konusunda uzman ekibin kilit bölümlere
odaklanacağını, ekibin bir kısmını ise
makine öğrenimi gibi farklı projelerde yer
alacağını söyledi.

Uygulamada Samsung-Knox güvenlik
altyapısı kullanılmış. Bu sayede katmanlı
güvenlik
protokolleri
uygulanarak
telefonda
temassız
EMW
işlemleri
uygulanabilir hale getirilmiş. Uygulama
Visa ve Master Card ile çalışabiliyor.
Kartınızda temassız kullanım özelliği
olması yeterli.
macrumors.com
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AKILLI KEMER
Welt, kullanıcısının adımlarını sayan, ne
kadar süre oturduğunu hesaplayan, bel
ölçüsünü alan ve bu ölçüye göre fazla
yemek yediğiniz zaman sizi uyaran akıllı
bir kemer geliştirdi.

Giyilebilir teknolojilerin sayısı her geçen
gün artıyor. 2016 yılında piyasaya
sürülmek istenen bu kemer, gerekli talebi
alamadığı için piyasaya sunulmamıştı. Bu
yıl CES 2019’da gösterilen, Güney Koreli
start - up Welt’in ürettiği kemer aynı,
isimle satışa çıktı.

Üzerinde bulunan sensörler sayesinde
anlık olarak telefonunuzda bulunan
uygulamada verileri gösteren kemer,
ayrıca herhangi bir düşme durumunda
bunu saptayabiliyor ve alarm verebiliyor.
Sunduğu özellikler bakımından tıpkı bir
akıllı saat gibi olan bu ürün, tek şarj ile
30 gün kullanılabiliyor ve piyasada 199
dolara satılıyor.

TASINABİLİR YAZICI
için, uygulama üzerinde oluşturduğunuz
çizimleri yazıcıya aktarmak gerekiyor.
Cihazın hafızasında 4 adet görüntü
saklanabiliyor.

İşte, okulda, bazen de günlük işlerimizde
herhangi bir evrak işimiz olduğunda çıktı
almamız gerekiyor. Bunun için bir baskı
merkezine gidip yazıcı bulmak bazen
hepimizi zorluyor.
Stockholm
merkezli
PrintDreams
firması tarafından geliştirilen XDR, el
tipi mürekkep püskürtmeli bir yazıcı.
Kablosuz ağ ile akıllı telefonunuza yüklü
uygulama ile haberleşen cihazı kullanmak

Baskı yapabilmek için cihazı baskı
yüzeyinde hareket ettirmeniz gerekiyor.
Optik sensör sayesinde doğru baskı
yapmanızı sağlıyor. Ürün şu an tam sayfa
renkli baskı alamasa da, tek seferde 3 yatay
satıra baskı yapabiliyor. Ayrıca duvara,
tahtaya, telefon kabı üzeri gibi birçok yere
baskı yapmanıza imkan tanıyor.
Pil ile çalışan ürünün kullandığı bir
mürekkep kartuş ile, 5000 satır baskı
yapabiliyor.
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IDIOCRACY
Bu sayımızda, kişisel olarak çok sevdiğim,
geleceğe farklı bir bakış açısı olan olan bir
komedi filmi tanıtacağız. “Idiocracy”.
“Güldürürken
düşündürdü”
klişesi
yapmayayım
dedim
ama,
Idiocracy
gerçekten öyle bir film, dayanamadım. :)

Distopik bir geleceğin işlendiği film her
ne kadar eleştirel yaklaşsa ve düşünmeye
sevk etse de sonuçta işi biraz da güldürmek
olduğu için abartıya kaçmış olabilir. Bir örnek
vereyim isterseniz, aşağıda resmi bulunan
Camacho - eski bir yetişkin film yıldızı ve
güreşçi - Amerika Birleşik Devletleri başkanı
olarak karşımıza çıkıyor.

scifiinterface.com

Aslında şu an Trump’ı seçen halk bundan 500
yıl sonra böyle bir başkan seçebilir, çok da
abartı değilmiş. (Umarım Trump dergiyi takip
etmiyordur.)

imdb.com

Bize diğer filmlerde resmedilen, aşırı
gelişmiş şehirler, müthiş buluşlar, ne
bileyim işte yapay zekânın insanlığı refaha
kavuşturduğu bir gelecek yok ne yazık ki.
Tam tersine insanların daha çok aptallaştığı,
en ufak bir zekâ kırıntısının olmadığı bir
gelecek yansıtılmış. Bu durumun oluşması
ile ilgili veya filmde yaşanan olaylarla ilgili
detayı tabi ki vermeyeceğim. :)
cleanuponislefour.blog
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IDIOCRACY
Amerika’yı da dize getirdikten sonra filmde
asıl dikkat çekilen noktayı biraz irdeleyelim.
İnsanların giderek aptallaşması, gerçekten
yaşanan veya yaşanacak bir durum mu
acaba?
“Yok canım ne alakası var?” da diyebilirsiniz,
buna katılıyorum da. Bazen kendi kendime
soruyordum, acaba aptallaşıyor muyuz
diye. Bu konuyla ilgili bir yazıya rastladım.
Sizinle de paylaşmak isterim.
Yazıda, 20. yüzyılda insanların IQ’larının
1970’lere kadar her 10 yılda 3 puan arttığını,
sonrasında ise düşüşe geçtiği yazılmıştı.
İsveç’te ise 1970-2009 yılları arası 700.000
erkek ile yapılan, asker öncesi mecburi IQ
testlerinde, her nesilde 7 puanlık bir düşüşe
rastlanmış. Bu sadece İsveç’teki erkeklerin
aptallaştığı anlamına da gelebilir. Hemen
panik yapmaya gerek olmayabilir de. Tabi
yersen. :)

reklamlar, yani medya çağı, Youtube, Twitch,
Instagram nasıl zamanlarımızı çalıyor
farkında mıyız acaba? Beynimizi nasıl boş
şeylerle dolduruyoruz, bir dönüp bakıyor
muyuz kendimize?
Bunların yanında artık bilgisayar, cep
telefonu, hesap makinesi gibi hayatımızı
kolaylaştıran aletler de daha az düşünmemize
ve beynimizi kullanmamıza neden oluyor.
Hafızamızda telefon numarası tutmuyoruz
çünkü rehber var, kitaplardan araştırma
yapıp onu zihnimize kazımıyoruz çünkü
internet var anında bilgiye ulaşabiliyoruz,
iki matematik işlemi yapmaktan bile imtina
ediyoruz, çünkü hesap makinesi var! Ve
daha birçoğu…
Çok fazla tepki çekmeden ve yazıyı daha fazla
uzatmadan -imkan olsa yardırırım dahabunların çoğunun subjektif düşünceler
olduğunu ve karşıt bir yaklaşımla yazıldığını
söylemek isterim :).
Filme geri dönecek olursak, aptal insanların
olduğu bir dünya psikolojik, ekonomik ve
sosyolojik açılardan eleştirel bir şekilde
incelenmiş.
Filmi kesinlikle izlemenizi tavsiye ederek
yazıyı bitiriyorum ve aşağıya filmin
fragmanına ulaşabileceğiniz Qr Code’u
bırakıyorum.
İyi seyirler!

dailymail.co.uk

İnsanların aptallaştığı savını ortaya koyarken
tabii ki bazı gerekçeler baz alınıyor.
Daha sağlıksız besinler tüketmemizden,
küresel ısınmaya kadar çevresel etkilerden
bahsedilebilir.
İlk çıktığı yıllarda “aptal kutusu” olarak
adlandırılan televizyon, değişik programlar,
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