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Hükümetler Covid-19 salgınını kontrol altına almak
için akıllı telefon uygulamaları geliştirirlerken,
kullanıcıların gizlilik haklarının nasıl sağlanacağı
sorusu da gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar
ve aktivistler, Covid-19'u önlemek için geliştirilen
telefon uygulamalarında, kişisel verilerin korunması
çağrısında bulunuyorlar.
Kişisel veriler özellikle de sağlık sigorta şirketleri ile
Apple ve Google gibi teknoloji devlerinin iştahlarını
kabartıyor.
Hükümetler ise, dijital gizliliği korumak için küresel
çapta atılımlar yaparak kişisel veri toplayan teknoloji
şirketlerine yönelik katı yasalar çıkarmaya başladılar.
Ancak buna rağmen, kişisel verilerin kullanılabileceğine dair şüpheler hakim.

Aydın YILDIRIM
a.yildirim@haberpodium.ch

Basılı yayına son vermenin yaratacağı imkânlarla, elektronik ve dijital habercilikte yeni bir sayfa
açmanın yollarına bakacak, Korona süreci ile birlikte
kitle iletişim alanında yaşanan olağanüstü teknolojik
değişimlere paralel olarak; gazetecilik faaliyetlerimizi internet odaklı, okuyucularımızla da direk
etkileşim halinde daha güçlü bir şekilde yürütmeye
çalışacağız.
Bundan sonraki aşamada haber ve paylaşımlarımızı
şu linkler üzerinden edinebilirsiniz;
www.haberpodium.ch
www.facebook.com/haber.podium
www.instagram.com/haberpodium
www.youtube.com/haberpodium

Gelelim yazılması en zor olan konulardan birine...
Sözü fazla uzatmayayım;

Öte yandan, dergimizi bunca süre yaşatan abonelerimize, maddi desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza, İsviçre’de yaşayan insanlarımıza kendi
alanlarında önemli ve yararlı bilgiler aktaran kıymetli
yazarlarımıza, 90 sayının her bir tasarım aşamasında mide krampları geçiren-geçirten, kimi olumsuz
durumlara rağmen desteğini esirgemeyen grafik
tasarımcı arkadaşımız Kurtuluş Karaşın’a, derginin
çıkmasında önemli katkıları olan Derya Özgül’e,
redaksiyonda, teknik işlerde ve dağıtımda yer alan
arkadaşlara teşekkür ediyorum buradan.

Koronavirüs’ün yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle, HaberPodium dergisinin basılı yayınına son
veriyoruz.

Bu arada abonelerimiz, ödedikleri abonelik aidatlarının geri kalanını edinmek üzere bizimle iletişime
geçebilirler.

2013 yılının Mart ayında başlayan yayın hayatımız,
8,5 yıl sonra bu sayı ile sonlanıyor. Bundan sonraki
çalışmalarımız dijital boyutta, gelişerek ve çeşitlenerek devam edecek.

.....

İçeriğimizde, kişisel verilerimizin gelecekte nasıl
kullanılabileceğine ilişkin yapılan bir araştırmaya yer
verdik. Araştırma, kişisel bilgilerin gelecekte nasıl
kullanılabileceğini ve bilgi paylaşımlarının toplum
için ne gibi riskler taşıdığını irdeliyor.
.....

Basılı yayından edindiğimiz deneyimler sonucunda,
basılı yayının her zaman bir parçamız olarak kalacağını ifade edeyim. Kim bilir, belki bu deneyimlerimiz
ilerleyen süreçte, hiç de hesapta olmayan farklı
çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olur.

2021 yılından aktardığımız haberlerin ve bilgilendirmelerin büyük bir çoğunluğu, 2020 yılında olduğu
gibi yine Koronavirüs ile ilgili oldu. Bu dönemde
sağlığımızın her şeyden önemli olduğunu daha iyi
anladık.
Tüm bunların ışığında, 2022 yılının tüm insanlığa
sağlık, mutluluk, sevgi, barış ve huzur getirmesi
dileğiyle.

Özellikle de kâğıt kokusuna alışık olan abone ve
okuyucularımızın bu kararımızı anlayışla karşılayacaklarını umuyorum.
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Nachrichten auf Türkisch anbietet und für
die türkischsprachige Bevölkerung der
Schweiz zur Verfügung stellt.
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besseres gegenseitiges Verständnis.
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Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara
aittir ve reklamların içeriğinden reklam
verenler sorumludur. Doğacak hukuki
sorumluluk hiçbir şekilde dergimizi ve sitemizi
bağlamaz. Dergi ve sitemizde yer alan yazı,
resim, ilan ve reklamlar ismimiz belirtilmek
suretiyle ya da izin alınarak kullanılabilir.
HaberPodium basın yayın ilkelerine uymayı
taahhüt eder.
Redaksiyon kapanış:
Her ayın 3'ü. Dergimizde yayınlanmasını
istediğiniz haber, duyuru ve reklamlarınızı her
ayın 3'üne kadar göndermeniz gerekmektedir.
Verdikleri ilanlarla sponsor desteği sunan
firmalarımıza teşekkür ediyoruz.
www.haberpodium.ch
facebook/haber.podium
twitter/haberpodium
instagram/haberpodium
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