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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda 6 Şubat 

2018 tarihinde “Güvenli İnternet Günü 2018” etkinliği gerçekleştirildi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Daha İyi Bir 

İnternet Seninle Başlayacak: Değerlerine Sahip Çık” temasıyla düzenle-

nen etkinlikte yaptığı konuşmada internet güvenliği konusunun küresel 

boyutta işbirliği ve mücadele gerektirdiğini belirterek, “İnternetiniz gü-

venli olmazsa hak ve özgürlüklerinizin de güvenliğinden bahsedemezsi-

niz” dedi.

Bakan Arslan, dünyada 3,8 milyardan fazla insanın internet kullanıcısı, 

yaklaşık 2,8 milyar insanın ise aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu 

ifade etti. Bir yılda internet kullanıcı sayısının ortalama yüzde 10 artış gös-

terdiğini kaydeden Ahmet Arslan, “Sosyal medya kullanıcısı artışında bu 

hızın yılda yüzde 21 olduğunu, dünyada her 100 insandan yaklaşık 40’ının 

bir şekilde internetle kendisini ifade ettiğini düşündüğümüzde uluslarara-

sı düzeyde bir farkındalığa ihtiyaç duyulduğunu bilmemiz gerekiyor” diye 

konuştu. 130’dan fazla ülkede kutlanan “Güvenli İnternet Günü” etkin-

liklerinin amacının söz konusu farkındalığın oluşmasına katkı sağlamak 

olduğunu ifade eden Bakan Arslan, sadece internetin zararlı yönlerinin 

değil, fırsat ve faydalarının da doğru anlatılmasının öncelikli politikalar 

arasında yer aldığını bildirdi.

“Secure Internet Day 2018” was organized on 6 February 2018 under 
the coordination of the Information and Communication Technol-
ogies Authority (ICTA). Delivering a speech at the event organized 
with the theme “A Better Internet Starts with You: Look After Your 
Values”, Minister of Transport, Maritime Affairs and Communica-
tion Ahmet Arslan indicated that the issue of Internet security re-
quires collaboration and tackling on a global level and said, “If your 
Internet is not secure, you cannot talk about the security of your 
rights and freedoms.”

Minister Arslan stated that over 3.8 billion people are Internet us-
ers in the world and around 2.8 billion people are active social me-
dia users. Indicating that the number of Internet users increased 
by about 10 percent in one year, Ahmet Arslan added, “When we 
consider that this speed is 21 percent per annum in the number of 
social media users, that around 40 out of 100 people in the world 
express themselves through the Internet in some way, we need 
to know that an awareness on the international level is required.” 
Stating that the “Secure Internet Day” events, celebrated in over 
130 countries, aim to contribute to the formation of the said aware-
ness, Minister Arslan informed that the proper conveyance of not 
only the harmful aspects but also the opportunities and benefits of 
the Internet are among the policies of priority.

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan:
Minister of Transport, Maritime Affairs 
and Communication 
Ahmet Arslan:

Internet security requires collaboration 
and tackling on a global level

İnternet güvenliği, 
küresel boyutta 
işbirliği ve mücadele 
gerektiriyor
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Ahmet Arslan, interneti evrensel bir hizmet olarak Türkiye’nin her yerine 

yaymaya devam ettiklerini söyledi. Kamu İnternet Erişim Merkezleri’ne 

ücretsiz hizmet sunduklarını, okullara bilişim teknolojileri altyapı yatı-

rımlarını sürdürdüklerini kaydeden Bakan Arslan, “e-Devlet Kapısı bu yıl 

10’uncu yaşını kutladı. Yerli baz istasyonu ULAK geliştirildi. Türksat 5A 

ve 5B’nin ihalesi yapıldı, yapım süreci başladı. Türksat 6A’nın yapımı sü-

rüyor. İnşallah 2020’de yerli uydumuz Türksat 6A’yı da fırlatmış olacağız. 

4.5G’den 5G’ye geçiş çalışmalarımız devam ediyor” dedi. 

“Güvenli İnternet Günü 2018” etkinliğinde BTK Başkanı Ömer Fatih 

Sayan da bir konuşma yaptı. “BTK olarak daha güvenli bir internet için 

çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz” diyen Sayan, 2011 yılında 

sunulan ücretsiz Güvenli İnternet Hizmeti’ni bugüne kadar 6 milyona 

yakın kullanıcının tercih ettiğini söyledi. Ömer Fatih Sayan, son 3 ayda 

internetin bilinçli ve güvenli kullanımı amacıyla 7 bin 500 öğrenci, eğitim-

ci ve aileye ulaşarak eğitimler verdiklerini belirtti. 

Ahmet Arslan said that they continue to spread the Internet 
throughout Turkey as a universal service. Affirming that they offer 
free services at the Public Internet Access Centers and that they 
continue their infrastructure investments at schools, Minister 
Arslan said, “The e-Government Portal turned 10 this year. We 
developed the local wireless tower ULAK. Tenders for Türksat 
5A and 5B have been lodged, their building process has begun. 
The building of Türksat 6A is ongoing. Allah willing, we will have 
launched our local satellite Türksat 6A by 2020. We continue our 
efforts for the transition from 4.5G to 5G.”

ICTA President Ömer Fatih Sayan also delivered a speech at the 
“Secure Internet Day 2018” event. Stating, “As the ICTA, we contin-
ue our efforts at full speed for a more secure Internet” Sayan said 
that the Secure Internet Service, offered in 2011, has been preferred 
by around 6 million users until now. Ömer Fatih Sayan indicated 
that they reached out to 7 thousand 500 students, educators and 
families in the last 3 months for the conscious and secure use of 
Internet, and offered trainings.

Bakan Ahmet Arslan, dünyada 
3,8 milyardan fazla insanın 

internet kullanıcısı, yaklaşık 
2,8 milyar insanın ise aktif sosyal 

medya kullanıcısı olduğunu ifade etti. 

Minister Ahmet Arslan stated 
that over 3.8 billion people are 
Internet users and around 2.8 
billion people are active social 
media users in the world.

Haber / News
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Ufukta Teknoloji / Technology on the Horizon

Industrialization from steam to cloud
Buhardan buluta   fabrikalaşma
Onur Alp Öztürk



Buhardan buluta   fabrikalaşma
We have started to use wireless communication, sensors and the tech-
nology of the Internet of Things in all fields of our lives. Nowadays, 
everything is rapidly becoming “smart”. We call our phones, which 
can connect to the Internet, smart; we have smart watches and smart 
homes. Now, thanks to Industry 4.0, we will have smart factories. De-
vices in production facilities, each of which is connected to a different 
computer, will now be controlled by a single computer, and the human 
factor will be removed from our business model, leaving management 
to digital technologies.

Also deemed the 4th Industrial Revolution, Industry 4.0 is a new gen-
eration smart production system in which the mass production and 
industrialization, which began with steam technology, is reinterpreted 
through cloud technology.

Although production, which has always improved thanks to innova-
tions brought in by the first three industrial revolutions, has made 
many positive contributions to our lives, it is a well-known fact that 
the industrial revolutions facilitating access to technological products 
and enhancing purchasing power unfortunately have paved the way for 
consumerism and pollution, which pose a threat against the future of 
the world.

Hayatımızın her alanında kablosuz iletişimi, sensörleri ve nesnelerin 
interneti teknolojisini kullanmaya başladık. Günümüzde her şey büyük 
bir hızla “akıllı” hale geliyor. İnternete bağlanabilen telefonlarımıza 
akıllı telefon diyoruz; akıllı saatlerimiz, akıllı evlerimiz var. Şimdi de 
Endüstri 4.0 sayesinde akıllı fabrikalarımız olacak. Üretim tesislerinde 
her biri farklı bilgisayarlara bağlı cihazları artık tek bir bilgisayar kont-
rol edecek ve iş modelimizden insan faktörü çıkarak yönetim dijital 
teknolojilere kalacak. 

4. Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0, buhar teknolojisi 
ile başlayan seri üretimin ve fabrikalaşmanın bulut teknolojisi ile yeni-
den yorumlandığı yeni nesil bir akıllı üretim sistemidir. 

İlk üç endüstri devriminin getirdiği yenilikler sayesinde gelişen üretim, 
hayatımıza pek çok olumlu katkıda bulunsa da, teknolojik ürünlere eri-
şimi kolaylaştıran ve alım gücünü artıran sanayi devrimlerinin tüketim 
çılgınlığının yanı sıra dünyanın geleceğini tehdit eden çevre kirliliğinin 
önünü açtığı bilinen bir gerçek.
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Industry 4.0, an environmentally friendly pro-
duction model, stands out as it enhances effi-
ciency and at the same time lowers production 
costs and thus takes customer satisfaction to 
the next level. Thanks to the advantages of-
fered by the production system that comes 
with Industry 4.0, system failures will be in-
stantly determined and any obstacles hindering 
production will be immediately removed.

Of course, this new technology, which will allow 
us to produce higher quality products at a lower 
cost and in a more rapid manner, also has cer-
tain aspects that might worry us about various 
subjects, particularly labor. Since the need for 
manpower will decrease as artificial intelligence 
and robots take over production, in the peri-
od to come we might face a risk of increase in 
the problem of unemployment. It can already 
be foreseen that, with the digitalized produc-
tion, cheap labor advantage of the Far Eastern 
countries will come to an end, IT specialists 
with advanced technical knowledge will shoul-
der more responsibility, and in particular, the 
issue of information security will come to the 
forefront. It can be expressed that shining pro-
duction lines will be replaced by “dark factories” 
where machines work and there is no need for 
light as there are no humans. The fundamental 
way to adapt to the new production model goes 
through proper education; thus, educating the 
young generation must be among the priorities 
of the entire world.

Çevre dostu bir üretim modeli olan Endüstri 
4.0, verimliliği artırırken aynı zamanda 
üretim maliyetlerini azaltması ve bu sayede 
müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye 
çıkarmasıyla dikkat çekiyor. Endüstri 
4.0’ın getirdiği üretim sisteminin sunduğu 
avantajlar sayesinde sistem arızaları anlık 
olarak belirlenebilecek ve üretimi aksatan 
engellere hemen müdahale edilebilecek.

Daha kaliteli ürünleri daha ucuza ve daha 
hızlı üretmemizi sağlayacak bu yeni teknolo-
jinin elbette başta iş gücü olmak üzere çeşitli 
hususlarda endişe verici yanları da mevcut. 
Yapay zeka ve robotların üretimi insanlardan 
devralması ile insan gücüne duyulan ihtiyaç 
azalacağı için ilerleyen dönemde işsizlik so-
rununda artış riskiyle karşı karşıya kalınabilir. 
Dijitalleşen üretim ile Uzak Doğu ülkelerinin 
ucuz iş gücü avantajının sona ereceği, teknik 
bilgisi yüksek bilişimcilere daha çok iş düşe-
ceği, özellikle bilgi güvenliği konusunun ön 
plana çıkacağı şimdiden öngörülebilir. Işıl 
ışıl parlayan üretim bantlarının yerini maki-
nelerin çalıştığı ve insan olmadığı için ışığa 
ihtiyaç duyulmayan “karanlık fabrikalar”ın 
alacağı ifade edilebilir. Yeni üretim modeline 
adapte olabilmenin en temel yolu ise doğru 
eğitimden geçiyor, bu bakımdan genç nüfu-
sun eğitilmesi tüm dünyanın önceliklerinden 
olmalı.

PTTTECH - MART  MARCH
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Dönüşüm sürecini 
sağlıklı bir şekilde 
yönetebilmek için 

şirketlerin doğru 
ekipmanlara, eğitime 

ve dijital teknolojilere 
büyük yatırımlar 

yapmaları gerekiyor. 

Şirketler Endüstri 4.0’a entegre olabilmek 

için akıllı üretim sistemleri, 3D yazıcılar, Big 

Data ve bulut teknolojilerini yakından ta-

kip ediyor. Ülkeler de iş gücü planlamalarını 

Endüstri 4.0’a uygun şekilde yapmak duru-

mundalar. Bu dönüşüm sürecini sağlıklı bir 

şekilde yönetebilmek için şirketlerin doğru 

ekipmanlara, eğitime ve dijital teknolojilere 

büyük yatırımlar yapmaları gerekiyor. 

Dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri 

olan ülkemizde de Endüstri 4.0 ile ilgili çalış-

malar tüm hızıyla devam ediyor. Yaygın ağı 

ve ileri teknolojiye sahip işyerleri sayesinde 

müşterilerine çağın gerektirdiği şekilde hız-

lı, kaliteli ve güvenli hizmet sunan Posta ve 

Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 

Endüstri 4.0 teknolojileri alanında da ulu-

sal ve uluslararası düzeyde etkin çalışmalar 

yürütüyor. Son yıllarda büyük bir değişim 

ve dönüşüm süreci içindeki Şirket lojistik, 

bankacılık ve e-ticaret gibi alanlarda yaptığı 

inovatif faaliyetleri Endüstri 4.0’a entegre 

olurken de var gücüyle sürdürüyor.

In order to integrate with Industry 4.0, compa-
nies keep a close watch on smart production 
systems, 3D printers, Big Data and cloud tech-
nologies. Countries, too, have to plan their labor 
force in accordance with Industry 4.0. In order to 
properly manage this transformation process, 
companies have to make major investments in 
the right equipment, training and digital tech-
nologies.

In our country, which is one of the significant 
production centers of the world, works regard-
ing Industry 4.0 continue at full speed. Offer-
ing its customers fast, high-quality and secure 
services thanks to its widespread network and 
high technology-equipped branches just as our 
era requires, the Post and Telegraph Organiza-
tion Corporation (PTT Corp.) carries out effec-
tive works on national and international level 
in the field of Industry 4.0 technologies. Going 
through a great process of change and trans-
formation in the recent years, the Company 
continues to carry out its innovative activities in 
the fields of logistics, banking and e-commerce 
with full effort, as it integrates itself with In-
dustry 4.0.

In order to properly manage 
the transformation process, 

companies have to make 
major investments in the 
right equipment, training 
and digital technologies.

Ufukta Teknoloji / Technology on the Horizon
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E-posta güvenliği   için “altın” kurallar
Çağımızın en önemli iletişim araçlarından e-postanın hayatımızı 
kolaylaştırdığı bir gerçek. Bununla birlikte e-posta güvenliği göz 
ardı edilmemesi gereken son derece kritik bir konu. Günümüzde 
e-posta, aldatıcı mesajlar kullanılarak kişilerin hassas bilgilerinin 
ifşa edilmesi ve kötü amaçlı yazılımların yayılmasının sağlanması 
gibi amaçlarla başvurulan en popüler araç. Bu nedenle e-posta alıp 
gönderirken belirli hususlara dikkat edilmesi şart. 

E-posta güvenliği, hassas bilgilerin e-posta iletişiminde tutulması, 
hesapların yetkisiz erişime karşı korunması, potansiyel zararlıların 
ve saldırıların tespit edilmesi gibi çeşitli teknikleri tanımlar.

Symantec’in İnternet Güvenlik Tehdit Raporu (ISTR), e-postaların 
2016’da siber saldırılar için en çok tercih edilen silah olduğunu orta-
ya koydu. 2015 yılında 220 e-postadan birinde kötü amaçlı yazılım 
bulunurken, bu oran 2016’da ciddi artış göstererek 131 e-postadan 
birine ulaştı. 

E-postalarımız ne kadar güvende? Daha da önemlisi, “güvenli” bir 
e-posta adresi için neler yapmamız gerektiğini ve hangi düzeyde 
güvenliğe ihtiyaç olduğunu biliyor muyuz? İşte bu yazıda, e-posta 
güvenliğimiz için mutlaka bilmemiz gereken çok değerli ipuçların-
dan bahsedeceğiz.

Öncelikle, birden çok e-posta adresimiz olmalıdır. Özel hayatımız, 
işimiz ve sosyal medya hesaplarımız gibi e-posta kullanmamızı 
gerektiren her alan için farklı e-posta adresleri oluşturmalıyız. Bu, 
e-posta güvenliğinin en temel kurallarındandır. 

Dilek Karakaya
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Uzmanı

Information Security Management Systems Expert

It is a fact that e-mail, one of the most important communication 
tools of our age, facilitates our lives. That being said, e-mail secu-
rity is a very critical topic that should not be neglected. Nowadays, 
e-mail is the most popular tool used to expose people’s sensitive 
information using deceiving messages and spreading malicious 
software. Thus, it is a must to pay attention to specific points 
when sending and receiving e-mails.

E-mail security defines various techniques such as retaining sen-
sitive information in e-mail communication, protecting accounts 
against unauthorized access and identifying potential damages 
and attacks.

The Internet Security Threat Report (ISTR) by Symantec reveals 
that in 2016, e-mail was the most used tool for cyber attacks. 
Whereas one out of 220 e-mails contained malicious software in 
2015, this ratio considerably increased in 2016 and reached one 
out of 131 e-mails. 

How safe is our e-mail? More importantly, do we know what 
needs to be done to have a “secure” e-mail address and the level 
of security we need? In this article, we will talk about valuable 
tips we absolutely need to know about for our e-mail security.

First of all, you must have more than one e-mail address. We 
must create different e-mail accounts for every field requiring it 
such as our private life, work and social media. This is the most 
basic rule of e-mail security.
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Her e-posta adresimiz için farklı bir parola kullanmalıyız. Ayrıca 
sosyal medya hesaplarımız ile e-posta hesabımızın parolası ke-
sinlikle farklı olmalıdır. Aksi takdirde, ele geçirilen sosyal medya 
hesabımız için kurtarma e-postası gönderilebilecek bir hesabımız 
olmayacaktır.

Güçlü parola kullanmalıyız. Parolamız en az sekiz karakterden 
oluşmalı ve küçük harf, büyük harf, sayı, “?, !, #, %, +, -, @, *” gibi 
özel karakterler içermelidir. Ayrıca, asla tahmin edilmesi kolay ol-
mamalıdır (doğum günü/yeri, evcil hayvan adı, tuttuğumuz takım 
gibi).

E-posta hesaplarımızın parolalarını sık sık değiştirmeli ve kimseyle 
paylaşmamalıyız. Tanımadığımız kişilerden gelen bir e-posta alır-
sak onu açmamalı ve hemen silmeliyiz. Hassas bilgilerimizi müm-
kün olduğunca e-postayla göndermemeye çalışmalı ve bu tarz veri-
leri yalnızca ilgili alıcılara gönderdiğimizden emin olmalıyız.

E-posta adresimizi kullandığımız platformlarda spam (istenmeyen 
e-posta) filtreleri ve anti-virüs yazılımlarından yararlanmalıyız. Ay-
rıca, güncel kalmamız çok önemlidir. Şüphelendiğimiz e-posta ekle-
rini daima taramalıyız. Yapılan araştırmalar, her on virüsten dokuzu-
nun bir e-posta eki aracılığıyla bilgisayarlara eriştiğini göstermiştir. 
 
Bankalar, GSM firmaları ve kamuoyunda tanınan saygın kurum ve 
kuruluşlardan e-posta yoluyla kesinlikle kişisel bilgilerimizin talep 
edilmeyeceğini unutmamalıyız. İçinde yer alan bağlantıya tıklama-
dan ve dönüş yapmadan mutlaka e-postayı silmeliyiz.

We must use a different password for each e-mail account. Addi-

tionally, the passwords to our social media accounts and e-mail ac-

count should be different. Otherwise, we won’t have an account to 

send a recovery e-mail for our hacked social media account.

We must use strong passwords which should contain at least eight 

characters and lower case letters, upper case letters, numbers and 

special characters such as “?, !, #, %, +, -, @, *”. Moreover, it should 

never be easy enough to guess (such as day/place of birth, pet 

name, favorite team).

We should regularly update the passwords to our e-mail accounts 

and not share them with anyone. If we receive an e-mail from a 

stranger, we should not open it and immediately delete it. We 

should try to refrain from including our sensitive information in our 

e-mails and make sure to send such data to relevant recipients only.

On platforms where we use our e-mail address, we should benefit 

from spam (unwanted mail) filters and anti-virus software. Moreover, 

it is of high importance to stay up-to-date. We should always scan 

suspicious e-mail attachments. Researches indicate that nine out 

of every ten viruses reach computers through an e-mail attachment. 

 

We should not forget that banks, GSM companies and publicly rec-

ognized respectable institutions and establishments would in no 

way demand our personal information via e-mail. We should delete 

such e-mails without clicking on the link inside or replying to them.

1212
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Bewa re  of  i d e n t i ty  th i e ves
To steer us towards wrong web sites, identity thieves send “URL”s 
to our e-mail addresses that conceal their true intentions. In order 
to see where the URL really directs us, we can bring the mouse over 
the URL before clicking on it and know the real address. Instead of 
clicking on suspicious links, opening a new browser page and man-
ually writing the address in the correct way can prevent us from 
being directed to unwanted sites.

We should pay attention to not clicking on the “Cancel subscrip-
tion” link for spam e-mails regularly coming in. This will send the 
sender address the signal that our account is active and result in 
us getting even more spam e-mails. Directly blocking the sender 
would be the exact solution.

We should definitely learn about how identity thieves act. What 
people who force us to visit a fake web site by sending a seem-
ingly real e-mail or entering our sensitive information do is called 
“identity hunt”. An identity hunt e-mail definitely contains one of 
the following: 

They request user name, password, identity information and credit 
card information. There are many grammatical mistakes and typos 
in the sender address, topic and content text. They force us to act 
immediately. Stating our account has been hacked, they direct us 
to an address where we can supposedly fix things. They ask us to 
update our information.

In March 2016, John Podesta, who managed Hillary Clinton’s elec-
toral campaign, had received an e-mail that was later on under-
stood to be from an official Gmail account. With a very straight-
forward story, the e-mail told Podesta that his account had been 
hacked and that he had to reset his password. As can be guessed, 
the “victim” clicked on the malicious link without being aware of it 
and hackers obtained his password.

K i m l i k  h ı rs ı z l a r ı n a  d i k kat
Kimlik hırsızları, bizi yanlış web sitelerine yönlendirmek için e-pos-
ta adresimize asıl maksatlarını gizleyen “URL”ler gönderirler. 
URL’nin bizi gerçekte nereye yönlendirdiğini öğrenmek için bağ-
lantıya tıklamadan önce fareyi URL üzerine getirerek asıl adresi 
görebiliriz.

Şüphelendiğimiz bağlantılara tıklamak yerine, yeni bir tarayıcı say-
fası açıp adresi doğru bildiğimiz şekliyle elle yazmak, istemediği-
miz sitelere gitmemizi önleyebilir.

Bilmediğimiz bir adresten düzenli olarak gelen spam e-postalar-
daki “Aboneliği iptal et” bağlantısına tıklamamaya özen göster-
meliyiz. Bu durum spam e-postaları ileten adrese hesabımızın 
aktif olduğu sinyalini gönderecek ve daha fazla spam e-posta 
almamıza yol açacaktır. E-postanın gönderildiği adresi doğrudan 
engellemek kesin çözüm olacaktır. 

Kimlik hırsızlarının nasıl davrandığını mutlaka öğrenmeliyiz. Ger-
çek gibi görünen bir e-posta göndererek bizi sahte bir siteyi ziyaret 
etmeye veya hassas bilgilerimizi girmeye zorlayanların yaptığı işe 
“kimlik avı” denir. Bir kimlik avı e-postasında şunlardan biri mut-
laka bulunur:

Kullanıcı adı, şifre, kimlik bilgileri ve kredi kartı bilgileri talep eder. 
E-postanın geldiği adres, konu ve içerik metinlerinde pek çok dil 
bilgisi ve imla hatası bulunur. Bizi acil bir şekilde hareket etmeye 
zorlar. Hesabımızın çalındığını söyleyerek bizi sözde bu durumu 
düzeltebileceğimiz bir adrese yönlendirir. Bizden bilgilerimizin 
güncellenmesini talep eder.

2016 yılının Mart ayında, Hillary Clinton’ın seçim kampanyasını yö-
neten John Podesta’nın hesabına, sonradan resmî bir Gmail hesa-
bından geldiği ortaya çıkan bir e-posta gönderilmişti. E-posta, çok 
basit bir hikaye ile Podesta’ya hesabının ele geçirildiğini ve şifresini 
sıfırlaması gerektiğini söylüyordu. Tahmin edilebileceği gibi, “kur-
ban” bilmeden bu kötü amaçlı bağlantıya tıkladı ve şifresi saldır-
ganların eline geçti.



PTTTECH - MART  MARCH

14

K ö t ü  s ü r p r i z l e r l e  k a r ş ı l a ş m a y a l ı m
Fidye yazılımlarına dikkat etmeliyiz. Diyelim ki, GSM firmamız-
dan e-posta kanalıyla her ay 46 TL tutarında cep telefonu fatura-
sı gelirken, bu kez 252 TL’lik bir faturayla karşılaştık. Yaşadığımız 
şaşkınlıkla faturanın ayrıntısını görmek için ilgili bağlantıya tıkla-
yıp son derece masum “.pdf” uzantılı gibi görünen, ama aslında 
“.exe” uzantılı bir uygulama dosyasını bilgisayarımıza indirdik. İşte 
böyle bir durumda dosyaya tıkladığımızda oldukça kötü bir sürp-
rizle karşılaşabiliriz. Fidye yazılımlarının en tehlikelilerinden olan  
CryptoLocker virüsü video, resim ve başka birçok önemli dosyamı-
zın olduğu bütün klasörleri şifreler ve üstüne o dosyalara tekrar eri-
şebilmemiz için bizden yüksek miktarda para talep eder. 

Özellikle hassas bilgilerimizin olduğu e-posta hesaplarımızı mut-
laka SMS veya başka bir e-posta adresine doğrulama kodu gön-
derebilecek bir çifte doğrulama sistemi ile korumalıyız. Böylece, 
hesabımıza başka bir platformdan erişim sağlandığında bundan 
derhal haberdar olabiliriz.

Herkese açık bir Wi-Fi ağının kullanıldığı alanlarda internete girip 
e-postalarımızı kontrol etmekten kaçınmalıyız. Saldırganlar bu tür 
kablosuz ağlarda verilerin izlenebildiği programlar aracılığıyla kul-
lanıcı adı ve parolamızı rahatça elde edebilirler.

“Bu mesajın bir kopyasını 40 kişiye göndermezsen yarın bütün ha-
yatın mahvolur” ya da “Bu mesajın bir kopyasını 40 kişiye gönde-
rirsen mavi Merkür’ün etkisinde olan Ay senin dileklerinin gerçek-
leşmesini sağlar” şeklindeki, hoax denilen aldatıcı e-postalara asla 
itibar etmemeliyiz. Bu mesajların amacı, aktif olarak kullanılan he-
sapları tespit etmektir. Çünkü aktif e-posta listelerinin piyasadaki 
parasal değeri son derece yüksektir. 

Daima güvenli kalmamız ve güvende hissetmemiz dileğiyle...

Avo i d  bad  su r p r i ses
We should be aware of ransomware. Suppose you monthly receive a 

bill of 46 liras from your GSM operator but this month you are facing 

a bill of 252 liras. In order to see the bill in detail, you click on the 

relevant link and download an innocent-looking “.pdf” extension 

that is actually an “.exe” extension. In this case, you might be in for 

a pretty bad surprise. One of the most dangerous ransomware, the 

CryptoLocker virus enciphers all files containing our videos, photos 

and other important documents and on top of that, asks for a high 

amount of money to allow us access to those files.

We should protect our e-mail accounts, which contain sensitive 

information in particular, with a double-verification system that 

sends a verification code via SMS or to another e-mail address. 

Thus, when our account is accessed from another platform, we are 

notified immediately.

We should refrain from checking our e-mails in places where a Wi-Fi 

network accessible by all is used. Owing to programs that keep track 

of data on such wireless networks, hackers can easily obtain your 

user name and password.

We should never give any credit to deceiving e-mails called hoaxes 

that state “If you don’t forward this message to 40 people your life 

will be ruined” or “If you forward it to 40 people the Moon, which 

is under the influence of the blue Mercury, will make your dreams 

come true.” The aim of these messages is to determine actively 

used accounts, for the monetary value of active e-mail lists is quite 

high in the market.

Hoping you always remain and feel safe…
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“Dijital dönüşüm” kavramı son yıllarda tekno-
loji gündemini meşgul ediyor. Yakın gelecekte 
bu kavramı duymayan kalmayacak. Bireylerin 
hayatındaki etkisi veya eksikliği şimdilik fazla 
hissedilmeyen dijital dönüşüm, günümüzde  
sadece kurum ve kuruluşların değil, ülkelerin 
de gelişebilmesi için adeta elzem hale gelmiş 
durumda. Uzmanlar, dijitalleşmeye ayak uy-
duramayan ülkelerin yeni fikir ve teknolojileri 
iş fırsatlarına dönüştüremeyeceğini, dolayı-
sıyla da kayda değer ekonomik büyüme sergi-
leyemeyeceğini söylüyor.

Dijitalleşme konusunda çağa ayak uydurmak, 
gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmamak önem-
li. Ancak teknoloji satın alındığında, en fazla 
o teknolojiyi üreten ülke kadar gelişme gös-
terilebiliyor. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi 
dijital dönüşümde de teknoloji üretimi son 
derece kritik.

The concept of “digital transformation” has 

been on the technological agenda in the recent 

years. In the near future, everyone will have 

heard of this concept. Digital transformation, 

the influence or lack of which on individuals’ 

lives is not quite felt for now, has almost be-

come essential for the development of not only 

institutions or organizations but also countries. 

Experts state that countries that cannot keep 

up with digitalization won’t be able to trans-

form new ideas and technologies into busi-

ness opportunities, and thus won’t perform  

significantly in terms of economic growth.

Keeping up with the age when it comes to dig-

italization and not falling behind developed 

countries is important. When technology is 

bought, however, the progress to be made is 

equivalent to that of the country that produced 

that technology. Thus, technology production is 

quite crtical in digital transformation - as is the 

case with every other thing.

Dijitalleşme konusunda 
çağa ayak uydurmak, 

gelişmiş ülkelerin gerisinde 
kalmamak önem taşıyor.

Keeping up with the 
age when it comes to 
digitalization and not falling 
behind developed countries is 
important.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirke-
ti (PTT A.Ş.), Türkiye’de dijital dönüşümün 
öncü kuruluşlarından. Son yıllarda hizmet 
alanlarını çeşitlendiren ve geliştiren, ulusal ve 
uluslararası platformlarda adından övgüyle 
söz ettiren, inovatif bakış açısıyla çağı yaka-
layan uygulamalar gerçekleştiren PTT A.Ş.,  
Kargomat 7/24 adındaki akıllı kargo otomatını 
üreterek teknoloji alanında büyük bir başarıya 
imza attı. PTT A.Ş. şimdi de anlık kurumsal 
mesajlaşma ve iletişim çözümünü kullanıma 
sunmaya hazırlanıyor. “PttMessenger” olarak 
ön lansmanı yapılan uygulamanın adıyla ilgili 
farklı seçenekler üzerinde duruluyor.

PttMessenger, kurum içi uçtan uca anlık ha-
berleşme için geliştirilmiş durumda. Prog-
ram aracılığıyla mesajlaşılabiliyor, dosya, 
video, fotoğraf ve konum paylaşılabiliyor. 
Millî mühendislik kabiliyetleri ile tasarlan-
ması, programın en önemli özelliklerinden.  
PttMessenger kurumsal bir çözüm ola-
rak hazırlandığı için bu programı şim-
dilik kamu kurumları ve özel şirketler 
edinebiliyor. Üstelik program kullanıcı 
sayısına bağlı olarak ölçeklendirilebiliyor. 
Kurumlar ister mevcut altyapılarını kulla-
narak ister PTT A.Ş.’nin veri merkezi aracı-
lığıyla PttMessenger hizmetini sunabiliyor.  
PttMessenger’la ilgili merak edilen hususlar-
dan biri PTT A.Ş.’nin kurumların yazışmalarını 
takip edip edemeyeceği. Şirket’in veri mer-
kezinden hizmet almayı talep eden kurumlar 
için dahi bu mümkün değil. Ayrıca sistemin 
saklama ve arşivleme özelliği de bulunmuyor.

PTT A.Ş., PttMessenger’ı “güvenli haberleş-
me, anlık mesajlaşma ve iletişim çözümü” 
nitelemesiyle piyasaya sunmaya hazırlanı-
yor. Şirket, programın öne çıkan özelliklerini 
“güvenilir, verimli, erişilebilir, inovatif” ola-
rak sıralıyor. Güvenli addedilmesinin nedeni 
Forward Secrecy (FS) gibi güvenliği dünyaca 
ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate 
alınarak geliştirilmesi. Program, çok fonksi-
yonlu kullanım kolaylığı sağlaması ve iletişim 
sırasında en iyi performansı vermesi nedeniy-
le verimli, bağımsız çalışabilir yapısıyla etkin 
bir ulaşılabilirlik sağladığı için erişilebilir ve 
güncellenmeye elverişli tasarımı sayesinde de 
inovatif olarak tanımlanıyor.
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The Post and Telegraph Organization Corpora-
tion (PTT Corp.) is among the pioneers of dig-
ital transformation in Turkey. Diversifying and 
enhancing its service fields in the recent years, 
making a name for itself on the national and 
international platforms through its successes 
and achieving contemporary implementations 
with an innovative perspective, the PTT Corp. 
secured major success by producing the smart 
cargo automat called Kargomat 7/24. The PTT 
Corp. is now getting prepared to offer an instant 
institutional messaging and communication 
solution to service. There are different alterna-
tives as to the name of the application, which 
was pre-launched as “PttMessenger”.

PttMessenger was developed for intra-
institutional end-to-end communication. 
Thanks to the program, it is possible to 
exchange messages and share files, videos, 
photos and location. That it was designed with 
national engineering capacities, is one of its 
most significant properties. Since PttMessenger 
was prepared as an institutional solution, this 
program can currently be obtained by public 
institutions and private companies. Moreover, 
the program can be scaled in accordance with 
the number of users. Institutions can offer 
PttMessenger service either by using their 
existing infrastructures or through the PTT 
Corp.’s data center. One of the questions raised 
about PttMessenger is whether the PTT Corp. 
will be able to keep track of the correspondence 
of the institutions. Even for institutions that 
request to receive services from the Company’s 
data center, this is not possible. Moreover, the 
system does not have a storage or archiving 
property.

The PTT Corp. is getting ready to release  
PttMessenger with the denotation of a “secure 
communication, instant messaging and com-
munication solution”. The Company lists the 
program’s prominent properties as “secure, ef-
ficient, accessible, innovative”. The reason why 
it is deemed secure is that it was developed 
considering a methodology and technology 
such as Forward Secrecy (FS), whose security 
has been proven on a global level. Since it al-
lows for multifunction usage ease and offers 
the best performance during communication, 
the program is defined as efficient; since it 



19

PTT Teknolojileri / PTT Technologies

PttMessenger’ın lansmanı yakın bir zaman 
sonra yapılacak. Ancak program şimdiden 
büyük ilgi gördü. Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT Haber’in 
canlı yayınında PttMessenger’ın 6 ay içinde 
bireysel kullanıma da açılmasının hedeflen-
diğini söyledi. Bu haberleşme sistemini kul-
lanmak için yurt dışından da büyük bir talep 
olduğunu dile getiren Bakan Arslan, Ar-Ge 
biriminin PttMessenger’ı kusursuz hale geti-
rebilmek için yoğun bir şekilde çalıştığını kay-
detti.

Başbakan Binali Yıldırım da PttMessenger 
aracılığıyla Afrin’deki operasyonu yürüten  
2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin 
Temel’le görüntülü konuştu. Kamuoyunda 
oldukça geniş yer bulan ve PTT A.Ş.’ye büyük 
bir gurur yaşatan bu olay PttMessenger için bir 
nevi ön lansman oldu.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-tebligat, 
Birleşik Posta gibi hizmetleriyle günümüz 
teknolojisini başarılı bir şekilde hayatın fark-
lı alanlarına yansıtan PTT A.Ş., şimdi de   
PttMessenger uygulamasıyla kamu iletişim 
platformu olma özelliğini pekiştiriyor.

allows for efficient accessibility with its inde-
pendent-operating structure, it is defined as 
accessible and since it is suitable for updates, it 
is defined as innovative. 

PttMessenger will be launched shortly. Howev-
er, the program has already received major in-
terest. Minister of Transport, Maritime Affairs 
and Communication Ahmet Arslan stated in a 
TRT Haber live broadcast that PttMessenger 
is aimed to be open to individual use within 6 
months, as well. Indicating that there is a major 
demand from abroad for this communication 
system, Minister Arslan said the R&D unit is 
working hard to perfect PttMessenger.

Prime Minister Binali Yıldırım did a video chat 
with Commander of the 2nd Army Lieutenant 
General İsmail Metin Temel, who runs the op-
eration in Afrin. This event, which received 
major interest in the public and made the PTT 
Corp. proud, acted as a sort of pre-launch for  
PttMessenger.

Successfully conveying today’s technology into 
different fields of life with its services such as 
Registered Electronic Mail (KEP), e-notifica-
tion and Hybrid Mail, PTT Corp. now reinforces 
its property of public communication platform 
with the PttMessenger application.

Başbakan Yıldırım’ın 
tanıtımını yaptığı 
mesajlaşma 
uygulaması hem mobil 
hem de masaüstü 
kullanılabiliyor.

The messaging application 
introduced by Prime 
Minister Yıldırım is 
available for both mobile 
and desktop use.
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Elif Şimşek

How to protect our information?

İnternetin sosyal medya ve nesnelerin in-
terneti gibi kavramlarla hayatımızın en özel 
noktalarına kadar girmesiyle birlikte dijital 
âlemde yaşanan güvenlik sorunları da günde-
me gelmeye başladı. Sadece kişiler değil, ku-
rumlar da gizli bilgilerine yanlışlıkla veya kötü 
niyetle içeriden ya da dışarıdan gelebilecek 
tüm tehditlere karşı kendilerini korumak zo-
rundalar. Söz konusu tehditlere yönelik olarak 
kurumlarda oluşturulan siber güvenlik birim-
lerinin en önemli görevi güvenlik standartla-
rını ve politikalarını belirlemek, bunları özenli 
bir şekilde hayata geçirmek ve uygulamaların 
doğru yürütülüp yürütülmediğini düzenli ola-
rak denetlemektir. 

Güvenlik tehditlerine karşı önlem almak ve 
dijital fidye saldırılarından korunmak için bil-
gi güvenliği uzmanlarına duyulan ihtiyaç son 
yıllarda oldukça arttı. Peki, genellikle bilgisa-
yar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi 
bölümlerden mezun olarak meslek hayatına 
atılan bilgi güvenliği uzmanları ne iş yapar?

Bilgi güvenliği uzmanlarının ilk işi hangi bil-
ginin ne kadar gizli olduğunu belirlemektir. 
Bunun ardından ikinci aşamaya geçilir; söz 

As the Internet made its way to the most pri-
vate parts of our lives with social media and 
concepts such as the Internet of Things, secu-
rity issues experienced in the digital realm also 
started to become an agenda item. Not only 
persons, but institutions, too, have to protect 
themselves against all sorts of inside or out-
side threats coming in unintentionally or with 
ill intentions. The most important task of the 
cyber security units, formed against the said 
threats, is to determine security standards 
and policies, implement them meticulously 
and regularly check whether they are duly op-
erated or not.

The need for information safety experts to 
take measures against security threats and be 
protected against digital ransom attacks has 
considerably increased in the recent years. 
Well, exactly what do information safety ex-
perts, who are usually computer engineering 
or software engineering graduates, do?

The first order of business for information 
safety experts is to determine how confi-
dential which type of information is. After 
that comes the second phase: concealing the 

Bilgilerimizi nasıl koruruz?

Yükselen Meslekler / Professions on the Rise

The need for information 
safety experts to take 

measures against security 
threats and be protected 

against digital ransom 
attacks has considerably 

increased in the recent years. 

Güvenlik tehditlerine 
karşı önlem almak ve 

dijital fidye saldırılarından 
korunmak için bilgi 

güvenliği uzmanlarına 
duyulan ihtiyaç son 

yıllarda oldukça arttı.
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konusu bilgiyi ya gizlemek ya da tamamen 
imha ederek ulaşılamaz hale getirmek. Hangi 
bilgiye kimin ne zaman ulaşabileceğine karar 
veren bilgi güvenliği uzmanları, aynı zamanda 
düzenli bir şekilde yöneticilere raporlar sunar 
ve kurumların sistemlerinde periyodik olarak 
gerekli güvenlik düzeltmelerini yaparlar.

Kişisel bilgiler ülkemizde 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ile güvence altına 
alınmıştır. Bilgi güvenliği uzmanları bu kanun-
la ilgili tüm detayları bilmek zorundadırlar.

Bu meslek mensupları, kişilere ya da kurum-
lara ait verileri taşıyan cihazlar istenmeyen 
kişilerin eline geçtiğinde veya diğer bilgi sızın-
tısı durumlarında uygulanacak prosedürü ön-
ceden belirlerler. Sisteme sızan kişileri tespit 
edip onların yerleştirdikleri kötü niyetli yazı-
lımları bertaraf ederler ve aynı durumun tekrar 
yaşanmaması için sistem açıklarını kapatırlar.

D i j i ta l  k r i z  tat b i kat l a r ı 
Kurumların kötü senaryolarla karşılaşmadan 
önce önlem alabilmeleri ve saldırıları en hafif 
şekilde atlatabilmeleri için düzenli olarak diji-
tal kriz tatbikatları yapmaları gerekmektedir. 

said information or rendering it inaccessible 
by completely removing it. Deciding on who 
gets to access which information when, in-
formation safety experts also regularly report 
to executives and periodically carry out the 
required security rectifications within the sys-
tems of institutions.

In our country, personal information is under 
protection with the Personal Data Protection 
Law numbered 6698. Information safety ex-
perts must know all the details on this law.

Professionals of this occupation predeter-
mine the procedure to be implemented when 
devices containing personal information on 
persons or institutions are in the hands of un-
wanted persons or in other cases of informa-
tion leaks. They determine the persons who 
have leaked into the system, eliminate the 
malevolent software they have installed and 
remove any gaps in the system to ensure that 
the incident is not repeated.

D i g i ta l  c r i s i s  d r i l l s 
In order for institutions to take precautions 
before actually experiencing the worst case 
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scenario and for them to make through the 
attacks with minimum damage, they regular-
ly have to carry out digital crises drills. Who 
should contact who in a time of crisis and how 
the crisis will be managed should be planned 
beforehand. Each unit’s tasks in cases of a 
blackout and power plant malfunction, inac-
cessible system or fire in the digital storage 
room should be predetermined and reported.

Information safety experts work in coordina-
tion with not just units related to technology, 
but all units. They also have a command over 
all information flow in the physical and elec-
tronic platforms.

Interested in information technologies, keep-
ing a close watch on the developments in the 
digital sector and adapting these develop-
ments to the security systems they use, infor-
mation safety experts can also establish their 
own businesses or work at an institution.

With the digitalization of information, digital 
data theft has increased but we should keep 
in mind that a paper left on the meeting table, 
a file forgotten in a café or a piece of paper in-
cluding passwords thrown in the garbage can 
also risk the security of personal information. 
Thus, information safety experts have to train 
all employees on digital and physical informa-
tion security and recount how valuable seem-
ingly small details actually are.

A paper left at the 
meeting table, a file left 

in a café or a note thrown 
in the garbage can risk 

the data security of the 
people, as well. 

Toplantı masasında kalan 
bir kağıt, kafede bırakılan 
bir dosya veya çöpe atılan 

bir not da kişilerin bilgi 
güvenliğini riske sokabilir. 

Kriz durumunda kimin kiminle irtibat kuracağı 
ve krizin nasıl yönetileceği önceden planlan-
malıdır. Elektrikler kesildiğinde jeneratörün 
arızalanması, sisteme erişilememesi, dijital 
depolayıcıların bulunduğu odada yangın çık-
ması gibi durumlarda hangi birimin ne yapa-
cağı önceden belirlenmeli ve raporlanmalıdır.

Bilgi güvenliği uzmanları sadece teknolojiyle 
ilgili birimlerle değil, bütün bölümlerle koordi-
nasyon halinde çalışırlar. Aynı zamanda fizik-
sel ve elektronik ortamdaki tüm bilgi akışına 
hâkimdirler.

Bilişim teknolojilerine ilgi duyan, dijital sek-
tördeki gelişmeleri yakından takip eden ve 
bu gelişmeleri kullandıkları güvenlik sistem-
lerine uyarlayan bilgi güvenliği uzmanları, bir 
kurumda çalışabilir veya kendi işlerini kurabi-
lirler. 

Bilginin dijital ortama aktarılması ile dijital 
veri hırsızlıkları çoğaldı, ancak unutulmamalı 
ki toplantı masasında kalan bir kağıt, kafede 
bırakılan bir dosya veya çöpe atılan ve üzerin-
de şifrelerin bulunduğu bir not kağıdı da kişile-
rin bilgi güvenliğini riske sokabilir. Bu yüzden 
bilgi güvenliği uzmanlarının tüm çalışanlara 
dijital ve fiziksel bilgi güvenliği konusunda 
eğitim vermeleri ve önemsiz gibi görünen kü-
çük detayların aslında ne kadar kıymetli oldu-
ğunu anlatmaları gerekmektedir.
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Enhancement of the Cyber Security Ecosystem Summit

Siber Güvenlik Ekosisteminin 
Geliştirilmesi Zirvesi

Haber / News

On 13 February 2018, the “Enhancement of the Cyber Security Ecosys-
tem Summit” was organized in cooperation with the Information and  
Communication Technologies Authority (ICTA) and the Informatics Asso-
ciation of Turkey.

In the speech he delivered at the event, Vice Undersecretary of the Ministry 
of Transport, Maritime Affairs and Communication Galip Zerey said, “The 
biggest issue in terms of cyber security is that 90 percent of the software is 
foreign-originated. We support local software and put an effort into their 
extensification.” Indicating that they control and test information leak in 
software used in public informatics infrastructure, Zerey stated, “In coor-
dination with us, these tests are carried out by all institutions. In cyber se-
curity drills, if institutions have any deficiencies we share those with them 
and come up with solutions.” Galip Zerey affirmed that carrying out corre-
spondences on the electronic platform is of significance in terms of Tur-
key’s transformation into an information society as well as cyber security. 

ICTA President Ömer Fatih Sayan stated in his speech that the issue of cy-
ber security has now become an important and integral part of national se-
curity. Informatics Association of Turkey Chairman Rahmi Aktepe, on the 
other hand, highlighted the importance of uniquely developing cyber se-
curity products, systems, solutions and services through national means.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türkiye Bilişim 
Derneği işbirliğiyle 13 Şubat 2018 tarihinde “Siber Güvenlik 
Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi” düzenlendi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Galip Zerey, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Siber güvenlikte en 
büyük sıkıntı yazılımların yüzde 90’ının yabancı kökenli olması. 
Biz yerli yazılımları destekliyor ve yaygınlaştırılması için çaba 
harcıyoruz” dedi. Kamuya ait bilişim altyapısında kullanılan 
yazılımlarda bilgi sızmasını kontrol ve test ettiklerini kaydeden 
Zerey, “Bu testleri bizimle koordineli olarak tüm kurumlar kendileri 
yapıyor. Siber güvenlik tatbikatlarında kurumların eksikleri varsa 
onlarla paylaşıp çözümler üretiyoruz” diye konuştu. Galip Zerey, 
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesinde ve siber güvenlikte, 
resmî yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesinin önem 
taşıdığını ifade etti.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, siber güvenlik konusunun artık 
millî güvenliğin önemli ve ayrılmaz bir parçası haline geldiğini 
söyledi. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe ise 
yerli siber güvenlik ürün, sistem, çözüm ve hizmetlerinin millî 
kabiliyetlerle özgün olarak geliştirilmesinin önemini vurguladı. 
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Erhan Öğüt

Oyun keyfiniz daima yanınızda
Carry the joy of gaming with you at all times

Selfieler artık daha net / Selfies are now clearer than before

Oyun oynamak için önceliği masaüstü 
bilgisayarlara veriyorsanız tekrar düşün-
melisiniz. Casper Excalibur G850 ile oyun 
keyfinizi her an yanınızda taşıyabilirsiniz. 
GeForce GTX 1050 grafik kartı, Intel Core 
i7 işlemcisi, DDR4 RAM’i, güçlü soğutma 
sistemi, ışıklı klavyesi ve üstün Dolby 
Digital ses sistemi ile bu oyun canavarı 
oyun meraklılarını bekliyor.

If your priority for gaming is desktop com-
puters, you should reconsider. Thanks to 
the Casper Excalibur G850, you can carry 
the joy of gaming with you at all times. 
With its GeForce GTX 1050 graphics 
card, Intel Core i7 processor, DDR4 RAM, 
strong cooling system, backlit keyboard 
and superior Dolby Digital sound system, 
this gaming beast awaits aficionados.

Önde ve arkada ikişer tane olmak üzere 
toplam dört kamerası bulunan Huawei 
Mate 10 Lite, 13 MP ve 2 MP fotoğraf çe-
kebilen ön kameraları ile selfie konusun-
da oldukça başarılı bir performans sergi-
liyor. Fotoğraflarınızın odak noktalarını 
çekim sonrasında da değiştirebilmenizi 
mümkün kılan ürün, 5.9 inçlik ekranı ve 
tek parçadan oluşan metal kasası ile za-
rif ama sağlam bir telefon arayanlar için 
ideal.

The Huawei Mate 10 Lite, which has four 
cameras in total – two in the front and two 
in the back – puts on a great performance 
in terms of selfies with its front cameras 
that can take 13 MP and 2 MP photographs. 
Allowing you to alter the focal points of 
your photos also after having taken them, 
the product is ideal for those looking for an 
elegant yet solid phone with its 5.9 inch 
screen and single-piece metal case.

Vitrindekiler / On Display
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Klasik saate dijital dokunuş / Digital touch to the classical watch

Cep telefonları gibi hayatımızın vazge-
çilmez bir parçası olma yolunda ilerleyen 
akıllı saatlere oldukça şık bir yenisi ek-
lendi. Yuvarlak bir kasaya sahip olan TCL 
Movetime, analog saatlere benzeyen mo-
dern tasarımı ile klasik saatleri seven ama 
teknolojiden de uzak durmak istemeyen 
kullanıcıları kendine çekmeyi başardı. Sa-
atin kalp ritmi sensörü ile kalp atış hızınızı 
anlık olarak görebilmeniz de mümkün.

A brand new addition has been made to 
smart watches, which are making head-
way towards becoming an irreplaceable 
parts of our lives. The TCL Movetime, 
which has a round casing, has managed 
to attract with its analogue-resembling 
modern design the lovers of classical 
watches who do not want to refrain from 
technology, either. Thanks to the cardiac 
rhtym sensor of the watch, you can keep 
instant track of your heartbeat.

Kulaklığınız tarzınızı yansıtsın 
Headphones that reflect your style 

40 mm’lik özelleştirilmiş sürücülerle pi-
yasaya çıkarılan Marshall Monitor Blue-
tooth, 30 saati aşan bir batarya perfor-
mansı sunuyor. Şık tasarımı ve Marshall 
amfilerden aldığı ilgi çekici tarzı ile ku-
laklık müzik tutkunlarına hitap ediyor. 
Üzerindeki tuş sistemi ile şarkıları değiş-
tirebildiğiniz ve ses kontrolünü sağlaya-
bildiğiniz bu ürün tarzınızı yansıtmak için 
hem güzel bir aksesuar hem de oldukça 
güçlü bir kulaklık.

Released with 40 mm customized driv-
ers, the Marshall Monitor Bluetooth of-
fers a battery performance of over 30 
hours. It appeals to the lovers of music 
with its sleek design and interesting style 
inspired by Marshall amps. This product, 
which allows you to change songs and 
manage sound control thanks to the key 
system on top, is both a nice accesory to 
reflect your style and a solid pair of head-
phones.
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Hem şık hem yardımcı

Giyilebilir teknolojiler
Buğra Ayan

A chic helpmate

Wearable technologies

Perspektif / Perspective



Teknolojinin baş döndürücü gelişmeleri arasında sık duyduğumuz konular-
dan biri “giyilebilir teknolojiler”. Bu iki kelime çoğumuzun aklına akıllı kol 
saatleri ile adımsayarları getiriyor ve son zamanlara ait bir şey gibi görünebi-
liyor. Oysa giyilebilir teknolojilerin ortaya çıkışı yüzyıllar öncesine dayanıyor.

“İlk giyilebilir teknoloji nedir?” sorusunun cevabı bizi 1286 yılına, ilk kez 
İtalya’nın Pisa şehrinde görülen numaralı gözlüğe götürüyor. Numaralı göz-
lüğü ilk taşınabilir saat olan “Nuremberg Egg” ve Çinlilerin üzerinde küçük 
bir abaküs bulunan yüzükleri izliyor. Bu yüzyıllarda, dünyanın farklı nokta-
larında, giyilebilir teknoloji örnekleri birbirinden habersiz bir şekilde hayat 
buluyor.

İlerleyen yıllar bu alanda oldukça dikkat çekici icatları beraberinde getirir-
ken Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan bir savaş tekniğiyle giyilebilir tek-
nolojilerin hem askerî sahada hem de diğer canlı türleri üzerinde nasıl ilginç 
sonuçlar ortaya çıkarabildiğine tanık olunuyor. “Pigeon Camera” denilen 
özel fotoğraf makineleri güvercinler üzerine yerleştiriliyor ve bu güvercinler 
istihbarat faaliyetinde kullanılıyor. Bundan esinlenen televizyon program-
ları ise hayal güçlerini ayakkabı tabanına yerleştirilen gizli telefona kadar 
götürüyor.

One of the subjects of which we hear the most amongst the dazzling de-
velopments within technology is “wearable technologies”. The term makes 
most of us think of smart watches and pedometers and can seem like a 
thing of the recent times. However, the emergence of wearable technolo-
gies dates to centuries ago.

The answer to the question of “What is the first wearable technology?” 
takes us to the year 1286, to the prescription glasses found in Pisa, Italy. 
Following the prescription glasses is the “Nuremberg Egg”, the first porta-
ble clock and the rings by the Chinese with a small abacus on top of them. 
During these centuries, examples of wearable technology came to life total-
ly unaware of one another.

As the years went by quite striking inventions emerged and with a combat 
technique used in the First World War, we got to witness how wearable 
technologies can produce interesting results on both the military field and 
on other living beings. Called the “Pigeon Camera”, special cameras were 
placed on pigeons, which were then used for intelligence purposes. Inspired 
by that, television shows, on the other hand, took their imagination all the 
way to secret telephones placed in shoe soles.
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Günümüzde giyilebilir 
teknolojiler başta 

sportif, askerî ve tıbbi 
olmak üzere her alanda 

karşımıza çıkıyor.

As these examples multiplied, the 20th cen-
tury became a period when both the imagina-
tion and the end products in terms of wear-
able technologies considerably increased in 
comparison to the other centuries. Whereas 
the shoe, which can manipulate games of rou-
lette sets one of the interesting examples of 
this technology, the watch that could be used 
as a television remote is among the interest-
ing experiences of the 1990s.

Come the 21st century, the ground covered in 
centuries could be now covered only within 
years. Nowadays, wearable technologies ap-
pear before us in every field, majorly sportive, 
military and medical. Payment rings, pajamas 
helping out people with dementia, solar-pow-
ered jackets… Inventions are almost in a race 
with our dreams.

Bu örneklerin çoğalmasıyla 20. yüzyıl giyilebi-

lir teknolojiler konusunda hem hayal gücünün 

hem de ortaya çıkan ürünlerin önceki yüzyılla-

ra göre ciddi şekilde arttığı bir dönem oluyor. 

İçindeki gizli mekanizma ile rulet oyunlarını 

manipüle edebilen ayakkabı bu teknolojiyle 

ilgili ilginç örneklerden birini oluştururken, 

televizyon kumandası olarak kullanılabilen 

kol saati 1990’lı yılların enteresan deneyimleri 

arasında yer alıyor. 

21. yüzyıla gelindiğinde ise asırlar boyunca ka-

tedilen yol sadece yıllar içinde alınmaya baş-

lıyor. Günümüzde giyilebilir teknolojiler başta 

sportif, askerî ve tıbbi olmak üzere her alanda 

karşımıza çıkıyor. Ödeme yapılabilen yüzük-

ler, bunama hastalarına yardımcı olan pijama-

lar, güneş enerjili ceketler derken icatlar adeta 

hayallerimizle yarışır hale gelmiş durumda.
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Giyilebilir teknolojilerin gelişmesi ilginç bir 
mesleğin ortaya çıkışına da vesile oldu: Giyile-
bilir teknoloji terapistliği. 2030 yılının popüler 
iş alanları arasında olacağı tahmin edilen bu 
meslek temel bir soruna ve çözümüne odak-
lanıyor. Vücudumuzda birçok giyilebilir tek-
noloji olduğunda, bu durum gerek bedensel 
hareketlerimizi gerek psikolojimizi pek çok 
yönden etkileyebilecek. Örneğin, sırtımız-
da bir şey taşıyormuşuz hissi daha öne eğik 
durmamıza sebep olabilecek ve duruşumuz 
kalıcı olarak bozulabilecek. İşte bu ve benzeri 
sorunları çözmek giyilebilir teknoloji terapist-
lerinin işi olacak. Benzer şekilde hayvanlarda 
kullanılan giyilebilir teknolojiler için de vete-
riner hekimlerin bu konuda eğitimler alması 
gerekebilecek.

800 yıl önce başlayan giyilebilir teknoloji hika-
yemiz hızlandıkça, beraberinde getirdiği soru 
işaretleri ve sorunlar da artacak gibi görünü-
yor. Yakın gelecekte cevap aramamız gereken 
konular arasında “Giyilebilir teknoloji diyetine 
girmeli miyim?”, “Muhakeme yeteneğimi ya-
pay zekaya bu kadar çok emanet etmeli mi-
yim?” gibi sorular olabilir. 

The development of wearable technologies 
also paved the way for the emergence of an 
interesting profession: Wearable technology 
therapist. Foreseen to be among the popular 
occupational fields of 2030, this profession 
focuses on a basic problem and its solution. 
When we will have many wearable technolo-
gies on our bodies, this will have an all-round 
impact on both our bodily movements and 
our psychology. The feeling of carrying some-
thing on our back, for instance, will cause us 
to stand more bent and deform our posture 
permanently. Solving this problem and simi-
lar ones will be the job of the wearable tech-
nology therapists. Similarly, veterinarians will 
have to receive a training for the wearable 
technologies used in animals.

As our story of wearable technologies, which 
began 800 years ago, gains speed, it seems 
the questions and problems that come with it 
will increase, as well. Possible to be featured 
among the questions to which we will seek 
answers in the future are, “Should I go on a 
wearable technology diet?” and “Should I re-
ally that much entrust my judgment to artifi-
cial intelligence?”

Yeni bir meslek: Giyilebilir teknoloji terapistliği
A new profession: Wearable technology therapist

Nowadays, wearable 
technologies appear 

before us in every 
field, majorly sportive, 
military and medical. 
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Akıllı Şehirler / Smart Cities

Bahçeler içinde bir 
akıllı şehir

A smart city surrounded 
by gardens

Ezgi Canpolat

Singapur
Singapore



Malay Yarımadası’nın güney ucunda yer alan ve yemyeşil doğası, park-
ları, bahçeleriyle “bahçeler şehri” olarak bilinen Singapur, adacıklarla 
çevrili bir şehir devletidir. 19. yüzyılın başlarında sıradan bir balıkçı 
kasabası olan, Çin ve Doğu Hindistan ticaret rotalarında önemli bir 
jeopolitik konumda bulunan ülke, sömürge arayışındaki devletlerin 
dikkatini çekmiş ve uzun zaman İngiliz kolonisi olarak yönetilmiştir. 
1963 yılında Malezya’ya bağlanan Singapur, siyasi anlaşmazlıkların ar-
dından 1965 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.

Bağımsızlık kazandıktan sonra ilk ekonomik kalkınma sürecine gi-
ren “küçük balıkçı kasabası” hızlı bir evrim geçirmiş ve günümüzün 
akıllı şehirleri arasında yer almayı başarmıştır. Geleneksel Asya-Hint 
kültürünü teknolojik çağa eşsiz bir uyumla taşıyan Singapur, doğal 
kaynaklar bakımından hayli kısıtlı bir ülke olmasına rağmen bu ek-
sikliği bilgi teknolojileriyle gidermiş ve “geleceğin akıllı şehri” olma 
yolunda önemli bir mesafe katetmiştir. Öyle ki akıllı şehirlerin haya-
ta geçirilmesi hususunda dünyanın en iyi uygulamaları Singapur’da 
görülmektedir.

Singapur’un “geleceğin akıllı şehri olma” arzusu 2014 yılından iti-
baren “Akıllı Ulus” projesiyle bir numaralı devlet politikası haline 
getirilmiş ve bu serüvende “akıllı şehrin yapılanması” sürecine de 
hız verilmiştir. Singapur, küçük ve kaynakları kısıtlı bir ada devle-
ti olmanın yol açtığı sıkıntıları, sistemli bir şekilde yürütülen akıllı 
şehirleşme süreciyle asgariye indirmeyi başarmıştır. Peki, şehirler 
nasıl akıllı hale getiriliyor? Singapur dünyanın en akıllı şehirlerinden 
biri olmayı nasıl başardı?

Situated to the southern end of the Malay Peninsula and known as 
the “city of gardens” with its evergreen nature, parks and gardens, 
Singapore is a city-state that is surrounded with islets. An ordinary 
fishing town in the early 19th century and of geopolitical importance 
in terms of the trade routes of China and Eastern India, the country 
has drawn the attention of states looking for colonies and was ruled 
as an English colony for a long time. Annexed to Malaysia in 1963, Sin-
gapore, following political conflict, declared its independence in 1965.

The “little fisher town”, which went into its first developmental phase 
following independence, underwent a rapid evolution and managed 
to make it among the smart cities of today. Carrying the tradition-
al Asian-Indian culture into the technological era with perfect har-
mony, Singapore – despite being pretty limited in terms of natural  
resources – made up for these deficiencies through information tech-
nologies and has made significant progress in terms of becoming the 
“smart city of the future”. This is so much so that some of the world’s 
best smart city applications in terms of realizing the smart cities are 
observed in Singapore.

Singapore’s wish “to become smart city of the future” was made 
into a state policy of high importance with the “Smart Nation” proj-
ect starting from 2014 and during this adventure, the process of the 
“structuring of the smart city” was sped up. Through the systematic 
smart urbanization process, Singapore has managed to minimize the 
problems it experiences due to being a small island state with limited 
resources. Well, then, how are cities rendered smart? How did Singa-
pore manage to become one of the world’s smartest cities?
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Yüzölçümü yaklaşık 720 kilometrekare olan 
Singapur’da 6 milyona yakın insan yaşıyor. Bu 
nüfus yoğunluğu, dünyanın en çok turist çe-
ken ülkelerinden biri olma özelliği de taşıyan 
Singapur’u ciddi bir trafik sorunuyla karşı kar-
şıya bırakıyor.

Singapur’un trafik probleminin çözülmesi için 
en önemli unsur “veri”dir. Bu bağlamda trafik 
verilerinin tamamı kameralar, sensörler, hatta 
araçlarda bulunan vericilerden yararlanılarak 
dijital bir harita haline getiriliyor. Bu sayede 
trafiğin rahat olduğu yollara yönlendirme ya-
pılabiliyor ve az tercih edilen yolu seçen sürü-
cülere düşük vergi ve elektronik yol sistemini 
kullanmaları dolayısıyla düşük ücretler yan-
sıtılıyor. Bu veriler sayesinde trafik cezaları 
doğrudan sürücüye gönderilebiliyor ve işlenen 
suçların failleri bile trafikte kullanılan yüz teş-
his programlarıyla tanımlanabiliyor. 

Toplu taşımada özellikle elektrikli araçlar ter-
cih ediliyor. Bu nedenle Singapur’un her ye-
rinde araç şarj noktalarına ulaşmak mümkün. 
Şehir trafiğinde gelişen acil durumlar akıllı 
telefonlar aracılığıyla sürücülere duyuruluyor. 
Sensörler sayesinde park yeri arama derdi de 
tarihe karışıyor. Bütün bu gelişmelerle Sin-
gapur trafiğindeki yaya ve sürücülerin yaşam 
kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Ulaşımda yenilikçi 
çözümler
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Around 6 million people live in Singapore, 
which has a surface area of about 720 thou-
sand square kilometers. This density in pop-
ulation is a challenge in terms of traffic, since 
Singapore is one of the countries to draw the 
highest number of tourists in the world.

“Data” is the most important element in the 
tackling of Singapore’s traffic problem. In this 
sense, the entire traffic data is being trans-
formed into a digital map by making use of 
sensors and even transmitters on vehicles. 
Thus, people can be steered to roads with less 
traffic and drivers who opt for the less used 
route meet with lower taxes and lower fees 
because they use the electronic road system. 
Thanks to these data, traffic tickets can be 
sent directly to the driver and even the per-
petrators can be determined with the facial 
recognition programs used in traffic.

Electric cars are preferred in particular in 
public transportation. Thus, it is possible to 
access car charging points anywhere in Sin-
gapore. Emergencies in the urban traffic are 
relayed to drivers through smart phones. 
Thanks to sensors, looking for a parking spot 
is now a thing of the past. With all the said 
developments, the aim is to enhance the life 
quality of the drivers and pedestrians in the 
Singapore traffic.

Innovative solutions in 
transportation
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Akıllı teknolojiler, başta 
deprem olmak üzere 
fırtına, hortum gibi afetler 
öncesinde uyarı yapıyor.

Smart technologies provide 
early warning for natural 
disasters, mainly earthquakes 
and also for storms and 
cyclones.

Akıllı ve yeşil şehir yapılanması
Smart and green urban structuring

Yerleşim alanı dar olan Singapur’un “Akıllı 
Ulus” politikasında akıllı konutlar, iş merkez-
leri ve yeşil alanlar da önemli bir yer kaplıyor. 
Örneğin, inşa edilen yapıların sağlamlığı titre-
şimler ve malzemeler sayesinde sürekli takip 
edilebiliyor. Akıllı yangın sistemleri kullanı-
larak yangının hangi katta ve odada başladı-
ğı belirlenebiliyor ve olaya direkt müdahale 
edilebiliyor. Çatı bahçeleri, teraslar ve dikey 
bahçe uygulamalarıyla hem karbon emisyonu 
azaltılıyor hem de ısı yalıtımı sağlanıyor. Isı, 
aydınlatma ve enerji yönetimi sistemlerinin 
kullanımıyla daha ekonomik ve çevreci konut-
lar hedefleniyor. 

Akıllı teknolojiler, başta deprem olmak üzere 
fırtına, hortum gibi afetler öncesinde uyarı 
yapıyor. Boru hatlarındaki sızıntılar anında 
tespit edilebiliyor. Bina ve gökdelenlerin ça-
tılarında rüzgar enerjisi türbinleri ve güneş 
enerjisi panelleri kullanılıyor. Elektrik tüketi-
mi akıllı şebekelerle kontrol ediliyor. Atık kon-
teynerlerinin doluluk seviyesi çevrimiçi olarak 
takip ediliyor ve çöp kamyonlarının rotaları kı-
saltılıyor. Su kaynakları da kısıtlı bir ülke olan 
Singapur, içme suyu konusunda Malezya’ya 
bağımlı. İçme suyu, deniz ve yağmur sularının 
arıtılmasından sağlanıyor. Gıda ürünlerinin ise 
büyük kısmı ithal ediliyor. 

Yetkililer “Akıllı Ulus” projesinin hükümet ve 
vatandaşlar arasında daha iyi bir bağ kurmak 
için oluşturulduğunu söylüyor, fakat özel ha-
yatın mahremiyeti ve güvenliği konusundaki 
tartışmalar uzunca bir süre bitmeyecek gibi 
görünüyor.

Son olarak Singapur’un tamamında kablosuz 
internet erişimi olduğunu söylememize gerek 
var mı?
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Having limited space in terms of settlement, 
Singapore’s “Smart Nation” policy encom-
passes smart houses, business centers and 
green spaces. For instance, the durability of 
the buildings can be constantly monitored 
through vibrations and materials. By using 
smart fire systems, the starting floor and 
room of the fire can be determined and a 
direct intervention can be made. With roof 
gardens, terraces and vertical gardens, both 
carbon emission is decreased and heat insu-
lation is ensured. The usage of heat, light and 
energy management systems aim for more 
economical and environment-friendly houses.

Smart technologies provide early warning for 
natural disasters, mainly earthquakes and 
also for storms and cyclones. Leakages in 
pipelines can be determined immediately. 
Wind energy turbines and solar energy panels 
are used on the roofs of buildings and sky-
scrapers. Electric consumption is controlled 
through smart networks. The fullness level of 
waste containers is monitored online and the 
routes of garbage vans are shortened. Also 
limited in terms of water resources, Singapore 
is dependent on Malaysia in terms of drink-
ing water. Drinking water is obtained from 
the refinement of sea and rain water. Most 
of the food products, on the other hand, are 
imported.

Officials state that the “Smart Nation” project 
was established to form a better bond between 
the government and citizens but it seems the 
discussions on the privacy and safety of pri-
vate life will continue for some time.

Last but not least, do we even need to men-
tion that the entire Singapore has wireless 
Internet access?
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Kaliforniya Üniversitesi’nin önde gelen fizikçilerinden Richard A. Mul-
ler, Şimdi-Zamanın Fiziği’nde zaman analizine farklı bir yaklaşım ge-
tiriyor. Fizikçilerin zamanın bir illüzyon olduğu yönündeki açıklamaları-
nın aksine Muller, fiziğin gerçekliği savunması gerektiğini öne sürüyor. 
Muller çalışmasında “şimdi” 
kavramı ve zamanın akışı ile ilgili 
önemli açıklamalarda bulunur-
ken okuyucuya fizik dünyasında 
yeni bir bakış açısı vadediyor. 
Richard A. Muller’ın kitapta sun-
duğu evrene ilişkin temel varsa-
yımlar bilim dünyasında tartış-
malara yol açacak nitelikte. Eseri  
www.epttavm.com üzerinden 
temin etmek mümkün.

A leading physicist of the University of California, Richard A. Muller 
introduces an alternative approach to the analysis of time in Now: 
The Physics of Time. Contrary to physicists’ statements that time 
is an illusion, Muller claims physics should defend reality. Offering 

significant explanations on the 
concept of “now” and the flow of 
time in his work, Muller promises 
the reader a new perspective into 
the realm of physics. The basic 
assumptions related to the uni-
verse, which Richard A. Muller of-
fers in the book, are likely to be-
come controversial in the world of 
science. The book can be bought 
on www.epttavm.com.

Şimdi-Zamanın Fiziği / Now: The Physics of Time  –  Richard A. Muller  

Kitap / Book
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Yerel yönetimlerin 
dijital dünyaya açılan kapısı 

A door to the digital world for 
local authorities 

Burçin Armutlu

Belediyelerdeki işlemlerinizi e-Devlet Kapısı aracılığıyla hızlı ve gü-
venli bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? 2017 
yılının sonunda yenilenen arayüz tasarımıyla dikkat çeken e-Devlet 
Kapısı, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için kamu kurumla-
rının birçok alanda online hizmet vermesine imkan tanıyor ve gün 
geçtikçe işlem çeşitliliğini artırıyor. O alanlardan birini de yerel yö-
netimlerin portal üzerinden verdiği hizmetler oluşturuyor. e-Devlet  
Kapısı sayesinde kullanıcılar Mart ayı başı itibarıyla 63 ilde 251 bele-
diye ve 10 yerel hizmet kurumunun sunduğu online işlem olanakla-
rından yararlanabiliyor. Belediyeler tarafından e-Devlet Kapısı üze-
rinden sunulan hizmetler “bilgi edinme”, “başvuruda bulunma” gibi 
alanlarda gerçekleşiyor.  

Did you know that you can carry out your municipal processes rapidly and 
safely thanks to the e-Government Gateway? Drawing attention with its 
interface design renewed in late 2017, the e-Government Gateway en-
ables public institutions to offer online services in many fields with the 
aim of facilitating the lives of citizens and enhances its process variety 
by the day. One of the said fields is constituted by the services offered 
by local authorities via the portal. Thanks to the e-Government Gateway, 
users can benefit from online services offered by 251 municipalities and 
10 local service institutions in 63 cities as of early March. The services 
offered by municipalities via the e-Government Gateway are carried out 
in the fields such as “information acquisition” and “filing applications”.

e-Devlet Hizmetleri / e-Government Services
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Peki, yerel yönetimlerin e-Devlet Kapısı’nda 
hizmet vermesinin ne tür yararları bulunuyor? 
Portal, tek bir noktadan hizmet entegrasyo-
nu imkanı sayesinde hem yerel yönetimlerin 
iş yükünü hafifletiyor, hem de vatandaşlara 
işlemlerini belediyelere uğramadan hızlı ve 
güvenli bir şekilde gerçekleştirme fırsatı su-
nuyor. Belediyelerin portalda yer alması, aynı 
zamanda kamusal kaynakların daha iyi kul-
lanılması anlamına geliyor. Belediye işlem-
lerinin dijital ortama aktarılmasının diğer bir 
faydası ise işleyişte şeffaflık sağlaması. Ör-
neğin, e-Devlet Kapısı sayesinde vatandaşla-
rın meclis ve encümen kararlarına online ola-
rak ulaşabilmesi mümkün. Bu durum, şehirde 
yaşayanların yönetimsel kararlarla ilgili bilgi 
edinmesini kolaylaştırırken vatandaşların be-
lediyeler üzerindeki denetimini de artıran bir 
unsur niteliği taşıyor. 

Ş e h r i m d e  n e l e r  v a r ?
Vatandaş olarak hizmetlerden yararlanmak 
için portalda yer alan “Şehrimde Neler Var?” 
bölümünden yaşadığınız ili seçebilir, beledi-
yeler ve yerel hizmet kurumlarının sunduğu 
e-hizmetlere ulaşabilirsiniz. 

Well, then, what are the benefits to local au-

thorities offering services on the e-Government 

Gateway? Thanks to its single-point service in-

tegration, the portal both eases the work load 

of local authorities and offers the citizens the 

opportunity to rapidly and safely carry out their 

processes without going to the municipalities. 

That the municipalities are featured on the 

portal means public resources to be used more 

efficiently. Yet another advantage offered by 

the digitalization of municipal processes is 

that in ensures transparency. For instance, 

citizens can access parliamentary and coun-

cil ordinances online thanks to the e-Govern-

ment Gateway. This fact, while facilitating the  

information-gathering on administrative deci-

sions, serves as an element that enhances citi-

zens’ control over municipalities.

Wh at ’s  i n  m y  c i ty ?
In order to benefit from the services as citizen, 

you can choose your city from the “What’s In 

My City” section of the portal and access the 

e-services offered by municipalities and local 

service institutions.

e-Devlet Kapısı sayesinde 
kullanıcılar 63 ilde 251 
belediye ve 10 yerel hizmet 
kurumunun sunduğu 
online işlemlerden 
yararlanabiliyor. 

Thanks to the e-Government 
Gateway, users can benefit 
from online services offered 
by 251 municipalities and  
10 local service institutions  
in 63 cities.

37

e-Devlet Hizmetleri / e-Government Services



Son dönemde e-Devlet Kapısı’na hizmet-
lerini taşıyan yerel yönetimler arasında  
Balıkesir-Gönen Belediyesi, Mersin-Anamur 
Belediyesi, Afyon-Şuhut Belediyesi bulunu-
yor. İstanbul-Bağcılar Belediyesi, portalda 
28 işlemle en fazla hizmet sunan yerel yö-
netim olarak ilk sırada yer alıyor. Belediye, 
Aralık 2017’de Antalya’da düzenlenen IDC  
(International Data Corporation) Kamu Tek-
nolojileri Ödülleri 2017 programında “En İyi 
BT (Bilişim Teknolojileri) Yönetişimi” katego-
risinde “e-Devlet Kapısı Hizmetleri” projesiy-
le ödül aldı. 

Yerel yönetimlerin vatandaşların hayatını 
kolaylaştıran hizmetleri arasında “Nöbet-
çi Eczane Sorgulama”, “Askıdaki İmar Planı 
Sorgulama”, “Su Aboneliği Sorgulama”, “Su 
Faturası Sorgulama”, “Bilgi Edinme Başvu-
rusu ve Sorgulaması”, “Nikah Salonu Durum 
Sorgulama”, “Ücret Tarifesi Sorgulama”, 
“Mezar Yeri Sorgulama” gibi işlemler bulu-
nuyor.  

Bu çerçevede vatandaşlar, örneğin “Belediye 
Hizmetleri”ne girip “Standart Hizmetler” bö-
lümündeki çoklu seçim kutusundan “Nöbetçi 
Eczane Sorgulama”ya tıkladıktan sonra bağlı 
bulundukları il ve ilçeyi seçerek o gün nöbetçi 
olan eczanelerin bilgisine ulaşabiliyor. Ben-
zer şekilde bağlı bulunulan belediye e-Devlet  
Kapısı’nda hizmet sunuyorsa, kullanıcıların 
su aboneliği bilgilerini ve faturalarını portal 
üzerinden sorgulamaları da mümkün. 

Yerel yönetimlerin e-Devlet 
Kapısı’nda yer almasının 

kamusal kaynakların 
daha iyi kullanılması, 

belediyelerin işleyişinde 
şeffaflık sağlanması gibi 

avantajları bulunuyor. 

Featured among the local authorities that 
recently conveyed their services to the  
e-Government Gateway are the Balıkesir-Gönen 
Municipality, Mersin-Anamur Municipality, 
Afyon-Şuhut Municipality. With 28 processes, 
the İstanbul-Bağcılar Municipality takes the 
lead as the local authority to offer the high-
est number of services. In December 2017, 
the Municipality received an award with the  
“e-Government Gateway Services” project 
in the “Best IT (Information Technologies)  
Governance” category of the IDC (International 
Data Corporation) Public Technology Awards 
2017 program.

Featured among the services by local authorities 
that facilitate the lives of citizens are processes 
such as “Pharmacy on Duty Query”, “Pendent 
Zoning Plan Query”, “Water Subscription Que-
ry”, “Water Bill Query”, “Information Acqui-
sition Application and Query”, “Wedding Hall 
Status Query”, “Fare Tariff Query” and “Burial 
Place Query”.

Within this framework, citizens can for instance 
go to “Municipal Services”, click on “Pharmacy 
on Duty Query” at the “Standard Services” mul-
tiple choice box, select their affiliated city and 
district and access the information on the phar-
macy on duty. Similarly, if the affiliated mu-
nicipality offers services on the e-Government 
Gateway, the users can also enquire their water 
subscription information and bills via the portal.

That local authorities 
are featured on the 

e-Government Gateway 
offers advantages such as 
the more efficient use of 

public resources and ensuring 
transparency in the operation 

of municipalities.
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ZAMANINDA



HGS’de hayatı 
kolaylaştıran 
uygulamalar
Making life easier: HGS

PTT Teknolojileri / PTT Technologies

Çağla Taşkın
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Güncel küresel düzen ve yaşam alışkanlıkla-

rımız üzerine yazıp çizerken üretim ve eko-

nomiye olduğu kadar toplumsal koşullara da 

büyük etki eden Sanayi Devrimi ile iletişim 

araçlarında kapsamlı bir gelişme ve yaygın-

laşmaya işaret eden İletişim Devrimi’nden 

bahsetmek kaçınılmazdır. Bu iki büyük ge-

lişmenin ortak özellikleri teknolojik değişim 

ve dönüşüm temelinde belirli alanlarda ve 

bilhassa toplumda ortaya çıkardıkları yeni-

liklerdir. Etkileri çok yönlü ve geniş kapsamlı 

olan bu devrimlerin sonuçlarından biri hiç kuş-

kusuz yaşama hızımızdaki yükseliştir. Bilgi 

akışı ve iletişim ivme kazandıkça hayatın da 

hızlandığı, süreçlerin bu hıza ayak uydurmak 

zorunda kaldığı bir gerçek. Günlük olarak kul-

landığımız çoğu teknoloji de bu durumun birer 

yansıması niteliğinde.

When writing on the current global order and 
our life habits, it is inevitable to talk about the 
Industrial Revolution, which had a major impact 
on not just production and economy but social 
conditions, as well, and the Communication 
Revolution, which points out to all-round de-
velopment and proliferation in communication 
mediums. What these two major developments 
have in common is the innovations they have 
introduced in specific fields and in the society in 
particular, based on technological change and 
transformation. One of the outcomes of these 
revolutions, the effects of which were versatile 
and far-reaching, is without doubt the increase 
in our living pace. It is a fact that as the flow 
of information and communication gains mo-
mentum, life accelerates, too, and processes 
have to keep up. Many technologies we use on 
a daily basis are projections of this fact.

Bilgi akışı ve iletişim 
ivme kazandıkça 

hayatın da hızlandığı, 
süreçlerin bu hıza ayak 

uydurmak zorunda 
kaldığı bir gerçek.

It is a fact that as the 
flow of information 
and communication 
gains momentum, life 
accelerates, too, and 
processes have to  
keep up.
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Hayatın hızına ayak uydurma gerekliliği kendini tek-
nolojik gelişmelerde de gösteriyor elbette. Teknolojik 
atılımların temelinde bir ihtiyaca cevap vermenin yanı 
sıra insanların hayatını kolaylaştırmak yatıyor. Bu atı-
lımların başarılı örneklerinden biri otoyol ve köprüler 
ile millî park geçişlerini kolaylaştıran ve hızlandıran 
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS). Söz konusu hizmetin teme-
linde radyo frekansı ile tanımlama (Radio-frequency 
identification-RFID) teknolojisi bulunuyor. Oldukça 
geniş bir kullanım alanına sahip RFID teknolojisinin 
atasının Amerikalı Mario Cardullo tarafından 1973 yı-
lında geliştirilen pasif radyo aktarıcısı olduğu düşünü-
lüyor. İlk RFID patenti ise 1983 yılında Charles Walton 
tarafından alınmış. RFID teknolojisi temel olarak rad-
yo frekansı vasıtasıyla nesnelerin tekil ve otomatik 
olarak tanımlanması anlamına geliyor. Bir etiket ve 
okuyucuyla çalışan sistem bilgi akışını hızlandırarak 
süreçlerin saniyeler içinde tamamlanmasını sağlıyor.

Entegre hizmet anlayışı
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT 
A.Ş.) çağı yakalayan hizmetlerinden HGS’nin kulla-
nımı son derece pratik. Zira bütün işlemler internet-
le entegre edilmiş durumda ve çevrimiçi olarak takip 
edilip tamamlanabiliyor. Devlet hizmetlerinde dijital-
leşmenin somut ifadesi olan e-Devlet üzerinden HGS 
hesap bilgileri ile ihlalli geçiş bilgileri sorgulanabiliyor. 
Hizmet ayrıca hâlihazırda büyük önem kazanmış olan 
ve önümüzdeki dönemde etkinliğini artırması bekle-
nen mobil alanında da faaliyet gösteriyor. HGS mobil 
uygulaması iOS ve Android uygulama mağazalarından 
ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama üzerinden 
bakiye sorgulaması yapılabiliyor, geçmiş bakiye yük-
lemeleri görüntülenebiliyor ve etiket bilgileri uygula-
maya kaydedilip hızlı bakiye yüklemesi gerçekleştiri-
lebiliyor. HGS uygulaması indirildikten sonra üye girişi 
ile yapılan ilk yüklemede komisyon ücreti alınmaması, 
sistemin sunduğu sayısız avantajdan yalnızca biri. 
HGS mobil uygulamasının dikkat çeken özelliklerin-
den biri de parmak izi ile yükleme yapılabilmesi. Bir 
biyometrik tanıma unsuru olan parmak izi tanıma 
teknolojisi sayesinde bakiye yükleme işlemi saniyeler 
içinde gerçekleştirilebiliyor. Bu işlemi kolayca tamam-
lamanın bir diğer yolu ise yalnızca iOS için geçerli olan 
Apple Watch desteğine başvurmak. Mobil uygulama 
kullanılırken herhangi bir sorun yaşanması halinde 
yine uygulama üzerinden Müşteri Hizmetleri’ne mesaj 
gönderilip destek alınabiliyor.  

The need to keep up with the pace of life certainly also 

reveals itself when it comes to technological develop-

ments. At the basis of a technological leap is to facilitate 

life as well as to meet a need. One of the successful ex-

amples of these leaps is the Fast Transit System (Hızlı 

Geçiş Sistemi-HGS) which faciliatates and speeds up 

highway, bridge and national park transits. The said ser-

vice is based on the radio-frequency identification (RFID) 

technology. The RFID technology, which is used in a va-

riety of fields, is thought to have originated by the pas-

sive radio transponder developed by the American Ma-

rio Cardullo in 1973. The first RFID patent, on the other 

hand, was obtained by Charles Walton in 1983. Basically, 

the RFID technology means the singular and automatic 

identification of objects through radio frequency. Using 

a tag and a reader to operate, the system accelerates 

information flow and ensures that processes are com-

pleted within seconds.

Concept: Integrated services

Using the HGS, one of the contemporary services of 

the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT 

Corp.) is quite easy, for all operations are Internet-inte-

grated and can be tracked and completed online. A tan-

gible expression of the digitalization in state services,  

e-Government offers HGS account information and tran-

sit violation inquiries. The service is also active in the field 

of mobile, which has already gained major importance 

and is expected to enhance its efficiency in the period to 

come. The HGS mobile application can be downloaded 

for free on iOS and Android application stores. You can 

check your balance on the application, view previous bal-

ance operations and identify your tag information and 

quickly load money. The fact that a commission fee is 

not deducted for the first loading through membership 

login after the HGS application has been downloaded 

is only one of the numerous advantages the system 

offers. Also coming to the forefront in the HGS mobile 

application is that it allows the user to load money with 

a finger print. A means of biometric identification, the 

finger print technology allows processes to be completed 

within seconds. Another way to do so is to opt for the 

Apple Watch, which is valid for iOS only. If you experi-

ence any problems while using the mobile application, 

you can send a message to Customer Services through 

the application and get help.

4242



ePttAVM.com’dan son 1 ay 
içinde 100 TL ve üzerinde 

alışveriş yapılması halinde 
ilk HGS yüklemesinde 

komisyon ücreti alınmıyor.

If you shop for 100 
TL or higher within 1 
month on ePttAVM.
com, no commission fee 
is charged for the first 
HGS money loading. 
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HGS mobil uygulaması kapsamında sunulan araç kilo-
metre sorgulama hizmeti sayesinde ikinci el araçların 
güncel muayene ve kilometre bilgilerine erişilebilmesi 
ise sistemin çok yönlü ve entegre işleyişinin bir diğer 
başarılı örneği.

ePttAVM.com avantajları
Dijitalleşmenin getirdiği en önemli gerekliliklerden biri, 
geliştirilen hizmetlerin birbirini tamamlamasını sağ-
lamak. Zira dijitalleşme ancak sistemler uyum içinde 
çalıştıklarında ve bir arada işleyebildiklerinde tam an-
lamıyla gerçekleştirilmiş oluyor. HGS ile ePttAVM.com 
entegrasyonu, bu durumun başarılı örneklerinden biri-
ni teşkil ediyor. PTT A.Ş.’nin küresel e-ticaret girişimi 
ePttAVM.com üzerinden https://hgs.epttavm.com/ 
linki ziyaret edilerek HGS bakiye yüklemesi yapılabili-
yor. Siteden son 1 ay içinde 100 TL ve üzerinde alışve-
riş yapılması halinde ilk HGS yüklemesinde komisyon 
ücreti alınmıyor. Ayrıca ePttAVM.com üzerinden üye 
girişi yapılarak gerçekleştirilen bakiye yüklemelerinde 
komisyon ücretlerinde indirim uygulanıyor.

The fact that you can access current inspection and mile-

age information of second hand vehicles with the mile-

age inquiry service offered within the scope of the HGS 

mobile application is yet another example of the diverse 

and integrated operation of the system.

ePttAVM.com advantages

One of the requirements of digitalization is to ensure 

that the services developed complement one another, 

for digitalization is only truly achieved when systems 

work together in harmony. The HGS-ePttAVM.com in-

tegration sets a successful example to that. By visiting 

the link https://hgs.epttavm.com/ on ePttAVM.com, 

the PTT Corp.’s global e-commerce initiative, you can 

load money to your HGS account. If you shop for 100 TL 

or higher within 1 month, no commission fee is charged 

for the first HGS money loading. Moreover, loading mon-

ey by logging in as an ePttAVM.com customer ensures 

reductions in commission fees.



Günümüzde e-ticaret “ekonominin yükselen 
yıldızı” olarak nitelendiriliyor. Bu sektördeki 
hızlı gelişimi destekleyen faktörler nelerdir?

E-ticaretin hızlı gelişimini destekleyen başlıca 
faktörler arasında dünya genelinde internete 
ulaşımın kolaylaşması ve akıllı telefonların 
yaygınlaşması sayılabilir. Böylece mobil tica-
ret, yeni nesil ticareti şekillendiren ana unsur-
lardan biri olarak daha fazla ön plana çıkıyor. 

Yeni dönemde e-ticaretin başlıca konuların-
dan olan pazar yerleri ve sınır ötesi e-ticaret, 
bu alandaki iş yapış şekillerini değiştirmeye 
başladı; özellikle küçük ölçekli işletmeler için 
uluslararası yeni müşteri ve pazarlara erişim 
fırsatı doğurdu.

Ticarette fiziki sınırları kaldıran ve tüketici-
ye yeni imkanlar sunan teknoloji trendleri  
e-ticareti yeniden şekillendiriyor. Sanal müş-
teri temsilcileri, kişiye özel teklifler, drone’lar-
la teslimat gibi uygulamaların da e-ticaretin 
yakın geleceğini önemli ölçüde etkileyecek 
faktörler arasında olduğunu düşünüyoruz. 

Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Fatih Metin, e-ticaretin firmaların 

küresel pazarlara ulaşmaları 
ve ihracat kapasitelerini 

artırmaları için eşsiz bir araç 
olduğunu belirterek, “Sınır ötesi 

ihracatımızda yaşanacak artış, ülke 
ekonomimize birçok alanda önemli 

katkılar sağlayacaktır” dedi.

Röportaj / Interview

In our day, e-commerce is deemed the “rising 
star of economy”. What are the factors that 
promote the rapid development in this sec-
tor?

Easy Internet access and the prevalence of 
smart phones throughout the world can be 
listed among the leading factors that promote 
the rapid development of e-commerce. Thus, 
mobile commerce comes more prominently 
to the forefront as one of the main elements 
that shape the new generation commerce.

Marketplaces and cross-border e-commerce, 
the leading topics of e-commerce in the new 
era, have started to change the ways of doing 
business in this field; in particular, it has in-
troduced the opportunity to access new inter-
national clients and markets for small-scale 
businesses.

Technology trends, which eliminate physical 
borders in commerce and offer new opportu-
nities to the customer, are reshaping e-com-
merce. We are of the opinion that implemen-

Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Fatih Metin:
Deputy Minister of Economy Fatih Metin:

Stating that e-commerce is an 
unparalleled tool for companies 

to reach global markets and 
increase their export potential, 

“An increase in our cross-border 
export will significantly contribute 
to our country’s economy in many 

fields,” says Deputy Minister of 
Economy Fatih Metin.

Türkiye’nin bölgesel 
e-ticaret merkezi olmasını 
hedefliyoruz
We aim for Turkey to become a regional 
e-commerce hub

Röportaj / Interview: Songül Baş
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E-ticaretin ülkemizde ve dünyada ulaştığı 
noktayla ilgili değerlendirmelerinizi öğrene-
bilir miyiz?

Günümüzde mal ve hizmetlerin dijital ticare-
ti hızla yaygınlaşıyor. Geleneksel yöntemlerle 
müşteriye ulaşan firmalar, yoğun rekabetten 
çıkışta e-ticareti önemli bir kanal olarak kul-
lanmaktalar. Ülkelerin kendi içlerinde ve bir-
birleriyle gerçekleştirdikleri ticaret de gelenek-
sel yapıdan ve usullerden uzaklaşarak giderek 
artan bir şekilde elektronik ortama taşınıyor.

Rakam vermek gerekirse, dünya genelinde 
işletmeden tüketiciye (B2C) elektronik ticaret 
hacmi 2016 yılında 1,27 trilyon dolarlık bir de-
ğere ulaştı. Bu ticaret büyüklüğünün 2017 yı-
lında yüzde 16 artışla 1,47 trilyon dolar olarak 
gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Bölgelerin e-ticaret hacimlerine baktığımızda, 
2016’da dünya B2C elektronik ticaret pazarın-
dan en büyük payı yüzde 43 ile Asya’nın aldı-
ğını görüyoruz. Bu kıtayı sırasıyla Kuzey Ame-
rika yaklaşık yüzde 30 ve Avrupa yüzde 27’lik 
payla izliyor. 

tations such as virtual customer representatives, tailored offers and drone delivery are among 

the factors that will considerably influence the near future of e-commerce.

Can we learn about your evaluations concerning the current status of e-commerce in our 

country and in the world?

Nowadays, the digital commerce of goods and services is rapidly becoming widespread. Firms 

that reach the customer through traditional means use e-commerce as an important channel 

of high competition outlet. Commerce carried out by countries within themselves and with one 

another, too, is increasingly breaking away from the traditional structures and ways, and is con-

veyed to the electronic platform.

To speak in numbers, the business to customer (B2C) electronic commerce volume in the world 

has reached an amount of 1.27 trillion dollars in 2016. This commerce size is estimated to have 

reached 1.47 trillion dollars in 2017 with an increase of 16 percent.

When we take a look at regions’ e-commerce volumes, we see that Asia takes the biggest share 

from the global B2C electronic commerce market with 43 percent. This continent is followed by 

North America with a share of around 30 percent and Europe with a share of around 27 percent. 

We see that e-commerce in Turkey is on the rise in harmony with the world. In Turkey, the retail 

e-commerce revenue in 2016 was calculated at 5 billion dollars. The figure is estimated to have 

reached 5.7 billion dollars in 2017 with an increase of 15 percent.

What sort of regional and global advantages does Turkey’s geographical position, which 

serves as a bridge between continents, offer?
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Türkiye’de e-ticaretin dünyayla uyumlu bi-
çimde artış trendinde olduğunu görmekteyiz. 
Türkiye’de perakende e-ticaret geliri 2016 yı-
lında yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşti. 2017 yılında söz konusu rakamın yüz-
de 15 artarak 5,7 milyar dolara ulaştığı tahmin 
ediliyor.

Türkiye’nin kıtalar arası köprü görevi gören 
coğrafi konumu ülkemize e-ticaret alanında 
bölgesel ve küresel düzeyde ne gibi avantaj-
lar sağlıyor? 

Ne kadar kaliteli ürün veya hizmet de sunsa-
nız var olmadığınız pazarda satış yapamazsı-
nız. İşte e-ticaret, firmalarımıza her pazarda 
yer edinebilme imkanı sunan eşsiz bir araçtır. 
Ancak bu aracı kullanmak için firmalarımızın 
inovatif ve girişimci ruha sahip olmaları, yeni-
liği doğru yöneterek müşteri davranışlarını ve 
tepkilerini doğru okuyabilmeleri gerekir.

Zikrettiğim ön koşullar sağlandıktan sonra ül-
kemizin avantajları çarpan etkisiyle girişimci-
lerimize başarı getirecektir. E-ihracat yoluyla 
kültür coğrafyamızda yer alan ülkeler başta ol-
mak üzere tüm dünyada Türk malı imajının yer-
leştirilmesi ve sağlamlaştırılması, Türkiye’nin 
avantajlı konumu sayesinde bölgesel e-ticaret 
merkezi olması hedeflerimiz arasındadır.

No matter how high-quality your products or services are, you cannot sell in a market where you 
do not exist. E-commerce is an unparalleled tool that offers our companies the opportunity to 
get a foothold in each and every single market. However, in order to make use of this tool, our 
companies must have an innovative and entrepreneurial spirit, steer innovation properly and 
correctly read the behavior and reactions of customers.

When the prerequisites I have mentioned are met, the advantages of our country shall bring our 
entrepreneurs success with multiplier effect. Situating and reinforcing the “made in Turkey” 
image through e-export in the entire world, especially in the countries within our cultural geog-
raphy, and rendering Turkey a regional e-commerce hub thanks to its advantegous position are 
among our goals. 

We think that the atmosphere necessary to turn the historical commercial and economic rela-
tions ongoing with mainly Middle Eastern, CIS, Central and Eastern European and North African 
countries into an advantage in the field of e-commerce is present and can be developed even 
further.

The ongoing infrastructure projects, especially the 3rd Airport, the logistics bases and integra-
tion, our free zones and holistic solutions that can faciliate the fastest delivery of products to 
the end consumer offer Turkey significant advantages. When we look at the addressed consum-
er group, we can say that the young population is concentrated in certain regions, e-commerce 
habits continually increase and that the entrepreneurs and companies of our country are willing 
to make use of these developments.

Could you provide information on your approach to the e-commerce sector and your activities 
in the field as the Ministry of Economy?

As the Ministry, we are aware that the cross-border facet of e-commerce is an important ele-
ment in terms of introduction to the market. The works we have been carrying out to this end 
until now have been put forward as the “e-Export Strategy and Action Plan”. During the prepa-
ratory process of the said plan, we carried out extensive evaluations with all stakeholders and 
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Başta Ortadoğu, BDT ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa ile Kuzey Afrika ülkeleriyle tarihsel süreçte 
devam eden ticari ve ekonomik ilişkilerin e-ticaret alanında da avantaja dönüştürülmesi için 
gerekli ortamın mevcut olduğunu ve daha da geliştirilebileceğini düşünüyoruz.   

Devam eden altyapı projeleri, özellikle 3. Havalimanı, lojistik üsleri ve entegrasyonu, serbest 
bölgelerimiz ve ürünlerin nihai tüketiciye en kısa sürede ulaştırılabilmesini kolaylaştırabilecek 
bütüncül çözümler Türkiye’ye önemli avantajlar sağlıyor. Hitap edilen tüketici kitlesine bakıl-
dığında, genç nüfusun belirli bölgelerde yoğunlaşmış olduğunu, e-ticaret alışkanlığının giderek 
arttığını, ülkemiz girişimci ve firmalarının da bu gelişmeleri değerlendirme konusunda istekli 
olduklarını söylemek mümkündür. 

Ekonomi Bakanlığı olarak e-ticaret sektörüne yaklaşımınız ve bu alandaki faaliyetlerinizle 
ilgili bilgi verebilir misiniz? 

Bakanlık olarak e-ticaretin sınır ötesi boyutunun pazara girişte önemli bir unsur olduğunun bi-
lincindeyiz. Bu amaçla uzun süredir devam ettirdiğimiz çalışmalarımız “e-İhracat Stratejisi ve 
Eylem Planı” olarak ortaya koyulmuştur. Söz konusu planın hazırlanması sürecinde tüm pay-
daşlarla kapsamlı değerlendirmeler yaptık ve neticede pek çok kurum ve kuruluşun önümüzdeki 
üç yıllık yol haritasını şekillendirdik.

E-ticaretin dünyada kaydettiği hızlı gelişim karşısında bu alanda farkındalığı artıracak ve 
elektronik ticareti teşvik edecek bir anlayışla destek mekanizmalarımızı yeniledik. Türk 
şirketlerinin sınır ötesi e-ticaret imkanlarından daha fazla yararlanabilmeleri için 24 Kasım 2016 
tarihinde yürürlüğe giren yeni destek mevzuatımız ile şirketlerin işbirliği kuruluşları vasıtasıyla 
e-ticaret sitelerine toplu üyeliklerini destekliyoruz. Üyelik desteği kapsamında 36 proje grubuyla 
12 bini aşkın firmaya toplam 52 milyon TL’den fazla destek verilmesi planlanıyor. Söz konusu 
destek ile orta vadede tüm ihracatçılarımızın dünyadaki e-ticaret ağına katılmasını amaçlıyoruz. 

Ayrıca, dijital ticaret ortamının ve e-ticaretin ülkemizin dış ticaretine olabilecek katkı ve etkileri 
kapsamında, Sayın Bakanımızın talimatıyla, konunun sürekli takibi, raporlanması ve önerilebi-
lecek politikaların belirlenmesine yardımcı olmak üzere Bakanlık içinde yeni bir yapılanma üze-
rinde çalışıyoruz. 

consequently shaped the three-year roadmap 
of many institutions and establishments.

With an understanding to increase awareness 
in the face of the fast development achieved 
by e-commerce in the world and to encourage 
electronic commerce, we have renewed our in-
centive mechanisms. With our new incentive 
legislation enacted as of 24 November 2016, 
we support companies’ mass subscription 
to e-commerce sites through collaboration 
establishments to ensure that Turkish com-
panies can further benefit from cross-border 
e-commerce opportunities. Within the mem-
bership support, over 12 thousand companies 
together with 36 project groups are planned to 
be granted a support of more than 52 million 
liras. With the said support, we aim for all of 
our exporters to join the global e-commerce 
network in the mid-term.

Moreover, within the framework of the pos-
sible contributions and effects of the digital 
platform and e-commerce on the foreign trade 
of our country, upon the instructions of our 
Esteemed Minister we are working on a new 
structuring within the Ministry to continuous-
ly monitor and report on the topic as well as 
to help with policies that could be suggested.

What would you like to say about the current 
and future contribution of e-commerce to 
the economy of our country and export?

As is known, the developments experienced 
in the tools and methods of communication 
have brought along innovations in how com-
panies promote, sell and distribute their prod-
ucts and services. As the number and quality 
of the services provided online have increased 
rapidly in the recent years, e-commerce has 
been one of the channels to develop the fast-
est.

It is also important to raise awareness among 
micro entrepreneurs with exporting potential 
and to encourage them. We foresee that our 
e-exporter firms can open up to the glob-
al market by becoming integrated with the 
e-commerce platforms that are already domi-
nant in the developed markets and by making 
pioneering investments in countries where 
the e-commerce market and infrastructure 
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E-ticaretin günümüzde ve gelecekte ülkemiz 
ekonomisi ile ihracata katkıları hakkında ne-
ler söylemek istersiniz?

Bilindiği üzere, iletişim araç ve yöntemlerinde 
yaşanan gelişmeler firmaların ürün ve hiz-
metlerinin pazarlama, satış ve dağıtım şekil-
lerinde yenilikleri de beraberinde getirmiştir. 
İnternet üzerinden sağlanan hizmet sayısı ve 
kalitesi son yıllarda giderek artarken, en hızlı 
gelişen kanallardan biri de e-ticaret olmuştur. 

İhracat potansiyeline sahip mikro girişimci-
lerin bilinçlendirilmesi ve e-ihracata özen-
dirilmesi de önem taşımaktadır. E-ihracatçı 
firmalarımızın gelişmiş pazarlarda hâlihazırda 
hâkim e-ticaret platformlarına entegre olma-
ları, e-ticaret pazarı ve altyapısı daha sınırlı 
olan ülkelerde ise öncü yatırımlar yaparak 
pazar payının önemli bir bölümüne sahip ol-
maları yoluyla küresel piyasaya açılabileceğini 
öngörüyoruz.

E-ticaret ülkemizde son yıllarda oldukça geliş-
ti ancak özellikle sınır ötesi ihracat noktasında 
daha hızlı yol katetmemiz gerektiğine inanı-
yorum. E-ticaretin, büyük firmalarımızın ya-
nında küçük ölçekli firmalarımızın da küresel 
pazarlara ulaşmaları ve ihracat kapasitelerini 
artırmaları için önemli bir araç olduğunu düşü-
nüyorum. Sınır ötesi ihracatımızda yaşanacak 
artış, en başta dış ticaret dengemizi olumlu 
etkileyecek ve ülke ekonomimize birçok alan-
da önemli katkılar sağlayacaktır.

Ekonomi Bakanlığı’nın ülkemizin 2023 viz-
yonu doğrultusunda e-ticaretle ilgili hedef 
ve projeleri nelerdir? 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 
ile 2023 yılında Türkiye’nin dünya ihracatın-
dan aldığı payın yüzde 1,5’e yükseltilmesini 
ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer al-
masını hedefliyoruz. Mal ve hizmet ticaretinin 
giderek dijitalleştiği günümüz dünyasında, 
e-ticaretin Türkiye’nin 2023 vizyonu için çok 
önemli olduğunu düşünüyor, Bakanlık olarak 
dünyadaki gelişmeleri takip ediyor ve gerekli 
çalışmaları yapıyoruz. Bu çerçevede Bakanlı-
ğımızca lojistik, gümrük işlemleri, uluslararası 
rekabetçilik, uluslararası işbirlikleri gibi birçok 
alanı kapsayan hedef ve eylemlerden oluşan 
“e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlan-
mış ve yakın zamanda yürürlüğe girmiştir. 

“2023 Türkiye İhracat 
Stratejisi ve Eylem Planı 
ile 2023 yılında Türkiye’nin 
dünya ihracatından 
aldığı payın yüzde 1,5’e 
yükseltilmesini ve 
dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasında yer almasını 
hedefliyoruz.”

are rather limited and thus owning a signifi-
cant part of the market share.

E-commerce has considerably developed in 
our country in the recent years but I believe 
we have to make faster progress in terms of 
cross-border export. I think that e-commerce 
is an important tool for our big companies as 
well as small-scale ones in terms of reaching 
global markets and enhancing their exporting 
capacity. An increase in cross-border export 
will firstly have a positive impact on our for-
eign trade and significantly contribute to our 
country’s economy in many fields.

What are the e-commerce related aims and 
projects of the Ministry of Economy towards 
our country’s 2023 vision?

With the 2023 Turkey Export Strategy and 
Action Plan, we aim for Turkey’s global ex-
port share to increase to 1.5 percent and for 
Turkey to make it among the first 10 econo-
mies of the world. We think that in our day, 
where the commerce of goods and services 
are increasingly digitalized, e-commerce is 
very important for Turkey’s 2023 vision, and 
keep up with the developments in the world 
and carry out the required works as the Min-
istry. In this field, our Ministry has prepared 
the recently enacted “e-Export Strategy and 
Action Plan” encompassing aims and actions 
covering many different fields such as logis-
tics, customs procedures, international com-
petitiveness and international collaborations.

“With the 2023 Turkey Export 
Strategy and Action Plan, 
we aim for Turkey’s global 
export share to increase to 
1.5 percent and for Turkey to 
make it among the first  
10 economies of the world.”
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Erhan Öğüt

Oyun tutkunlarının gözdesi 
A favorite for avid gamers
Bilgisayar oyunlarına yönelik fare ve klav-
ye gibi birçok cihaz üreten Razer’ın Black-
Widow Tournament Edition Chroma V2 
modeli şık tasarımı ve hızlı tepkime sü-
resi ile oyun tutkunlarının vazgeçilmezi 
haline geldi. Yumuşak bilek desteği ve 
üstün oyun performansı ile bu klavye 
özellikle e-sporcuların gözdesi olacağa 
benziyor.

The BlackWidow Tournament Edition 
Chroma V2 by Razer, which comes up 
with many gaming-oriented products 
such as mouses and keyboards, has be-
come a favorite for gamers with its sleek 
design and rapid reaction time. With its 
soft wrist support and superior gaming 
performance, this keyboard is likely to 
become indispensable for e-athletes.

Hem şık hem bütçe dostu / Both chic and budget-friendly

Rakiplerine göre uygun fiyatla satışa 
sunulan Alcatel Idol 5, alüminyum kasası 
ve kıvrımlı ekranı ile dikkat çekiyor. 13 MP 
arka ve 5 MP ön kamerası ile oldukça iyi 
bir performans sergileyen akıllı telefon, 
uygulama klonlayıcı özelliği ile tek bir 
cihazda aynı anda farklı sosyal medya 
hesapları açabilmenizi mümkün kılıyor.

Released with an affordable price in com-
parison with its competitors, the Alcatel 
Idol 5 is striking with its aluminum casing 
and curled screen. Offering quite a satis-
factory performance with its 13 MP back 
and 5 MP front camera, the smart phone 
enables you to launch different social 
media accounts at once thanks to its ap-
plication cloning feature.

Vitrindekiler / On Display
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Zarafet ve performans bir arada / Elegance and performance combined

İnce ve hafif kasası ile dikkatleri üzeri-
ne çeken HP Envy 13 zarif, şık ve sade 
bir tasarıma sahip. Ultra parlak ekranına 
rağmen 14 saate varan bir batarya per-
formansı sergileyen bu dizüstü bilgisayar 
gürültü önleme özellikli iki mikrofonu ile 
etkileyici bir görüntülü görüşme deneyimi 
sunuyor. 

Drawing attention with its slim and light 
case, the HP Envy 13 has an elegant, sleek 
and simple design. This desktop com-
puter, which has a battery performance 
of up to 14 hours despite its ultra bright 
screen, offers a striking video chat expe-
rience with its two noise-prevention mi-
crophones.

Geniş görüntünün keyfini çıkarın  
Enjoy wide display

The Samsung Galaxy A8+ is quite splashy 
when it comes to taking photographs 
with its double front camera and 16 MP 
back camera. Moreover, it can add fun fil-
ters to your photos with its face recogni-
tion feature. Offering wide display thanks 
to its “Infinity Display” screen, the phone 
is water and dust resistant. Keeping your 
personal data safe thanks to its “Secure 
Folder” feature, the product is among the 
best of 2018.

Vitrindekiler / On Display

Samsung Galaxy A8+ çift ön kamerası ve 
16 MP arka kamerası ile fotoğraf konu-
sunda oldukça iddialı. Üstelik, yüz tanı-
ma özelliği ile fotoğraflarınıza eğlenceli 
filtreler ekleyebiliyor. “Infinity Display” 
adı verilen ekranı ile geniş bir görüntü su-
nan telefon suya ve toza karşı dayanıklı. 
“Secure Folder” özelliği ile kişisel bilgile-
rinizi güvende tutan ürün 2018’in en iyi-
lerinden. 

51



“Merhaba arkadaşlar, 
kanalıma hoş geldiniz” 

Tolga Akkuş
Yeni Medya Mütehassısı
New Media Connoisseur

“Hi everyone, welcome to my channel”

Yeni Medya / New Media



“Bende ne cevherler var ama kimse beni keşfetmiyor” sözü mazide 
kaldı...

Sosyal medya sayesinde köyde çobanlık yapan bir çocuk veya şelale 
kenarına gidip video çeken 70 yaşında bir vatandaş aniden ülkede hat-
ta dünya genelinde en çok konuşulan kişi olabiliyor. 

Andy Warhol, “Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak” derken tam 
da bundan bahsediyordu.

Sosyal medyanın geleneksel medyadan en önemli farklarından biri, 
içerikler için büyük prodüksiyonlara gerek olmamasıdır. İçeriğin kolay 
üretilmesi ve bir anda çığ gibi büyüyerek yayılması sonucunda kendi-
nizi bir sevgi çemberinde veya nefretlerin odağında bulabilirsiniz. Bu 
yüzden sosyal medyada bir tweet atarken veya bir video yüklerken 
tüm olasılıkları hesaplamanız gerekiyor.

Sosyal medya sayesinde ön plana çıkan vatandaş gazeteciliği ile bir-
likte son yıllarda özellikle YouTube kanallarına özel olarak üretilen 
içerikler seyircilerden büyük ilgi görüyor. Bir yapım şirketi ile çalışma-
dan veya oyunculuk eğitimi almadan kitlelere seslenmek ve ünlü ol-
mak artık mümkün...

Saying, “Oh, the talents I have, yet no one brings them out” is now a 
thing of the past…

Thanks to social media, a shepherd boy in a village or a 70-year-old 
citizen who goes to a waterfall and takes a video can suddenly be-
come a hot topic in the country, even throughout the world.

This is exactly what Andy Warhol was talking about when he once 
said, “In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.”

One of the most significant differences between social media and tra-
ditional media is that there is no need for major productions to create 
content. Since content is produced easily and snowballs instantly, 
you can find yourself in a sphere of love or in the center of hate. Thus, 
when tweeting or uploading a video on social media, you have to take 
all possibilities into account.

Together with citizen journalism, which has come to the forefront 
thanks to social media, YouTube-specific content is also receiving 
major interest from the audience especially in the recent years. It is 
now possible to appeal to masses and become a celebrity without 
working with a production company or receiving acting training…

Andy Warhol, “Herkes 
bir gün 15 dakikalığına 

ünlü olacak” derken 
tam da bugünlerden 

bahsediyordu.

When Andy Warhol 
said, “In the future, 
everyone will be 
world-famous for 
15 minutes”, he was 
exactly talking about 
these days.
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YouTube ile para kazanmak ve fenomen ol-
mak için ne yapmak gerekiyor?

YouTube’da kanal açmak ücretsiz. Yükledi-
ğiniz videolar çok izlenirse para kazanmak 
mümkün. 

Kanal adında Türkçe karakterler kullanma-
makta fayda var, ayrıca videolarınızı altyazılı 
yaparsanız yurt dışından da çok sayıda izleyici 
edinebilirsiniz.

Bir YouTube kanalı kurarken daha önce kim-
senin aklına gelmemiş bir konu ve hem akılda 
kalıcı hem de özgün bir kanal adı seçmelisiniz. 
Kanalınıza düzenli olarak video yüklemelisi-
niz ve video yüklerken olabildiğince az sayıda 
ama kanalınızı ve sizi özetleyen etiketler kul-
lanmalısınız. Videolarınızda başka kanalları 
taklit etmek yerine kendinize özgü içerikler 
üretebilirsiniz, tek dikkat etmeniz gereken 
herkesin konuştuğu trend konularla ilgili  
videolar hazırlamak.

Sosyal medyada başarılı olmanın en önemli 
kriterlerinden biri de devamlılığı sağlayabil-
mektir. En sevdiğiniz dizi her çarşamba saat 
20:00’de yayımlanıyor diyelim, bir hafta ya-
yımlanıp diğer hafta yayımlanmasa bir süre 
sonra bu süreci takip etmekten yorulup dizi-
yi izlemeyi bırakırsınız. Bu yüzden kendinize 
bir gün ve saat belirlemeli ve hep aynı zaman 
diliminde yayın yapmalısınız. Hemen pes et-
memelisiniz, sizi bulmaları aylar sürebilir, 
kulaktan kulağa pazarlamaya önem vermeli, 
içeriğinize güveniyorsanız sabretmeli ve bek-
lemelisiniz.

Yayımladığınız videoları Facebook, Instagram 
ve Twitter gibi diğer sosyal medya sayfaları-
nızda da paylaşmalı, izlenmeyi artırmak için 
takipçisi çok olan sayfalardan destek isteme-
lisiniz. Yorum yazan herkese cevap vermeyi 
ihmal etmemelisiniz.

What to do to make money through YouTube 
and to become an Internet sensation?

Creating a channel on YouTube is free. If the 
videos you upload get a lot of views, you can 
make money out of them.

It is beneficial to not use Turkish characters 
for the name of your channel; additionally, if 
you add subtitles to your videos, you can ac-
quire many viewers from abroad, as well.

When setting up a YouTube channel, you have 
to come up with a topic that has not been pre-
viously considered and a channel name that 
is both memorable and unique. You should 
upload regularly and use few but distinct tags 
that tell of you and your channel. Instead of 
imitating other channels in your videos, you 
can produce unique content yourself; all you 
have to pay attention to is to prepare videos 
on trending topics everyone is talking about.

One of the most important criteria of achiev-
ing success on social media is to ensure con-
tinuity. Let’s say your favorite TV show airs 
at 20:00 every Wednesday; if it aired for one 
week and not for the next, you would get tired 
of the process after a while and stop watching 
it. Thus, you should determine a day and time 
for yourself and always broadcast accordingly. 
You should not give up easily, it might take 
months for people to find you should; care 
about word of mouth marketing, if you trust 
your content, you should have patience and 
wait.

Share the videos you upload on your other so-
cial media channels such as Facebook, Insta-
gram and Twitter; you should ask for support 
from pages with a lot of followers to enhance 
views. You should make sure to answer any-
one who leaves a comment.

Sosyal medyada 
başarılı olmanın 
en önemli kriterlerinden 
biri devamlılığı 
sağlayabilmektir.
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One of the most important 
criteria of achieving 

success on social media is 
ensuring continuity.

Videolarınızda gerçekçi olmalısınız, insan-
lar profesyonel dizi oyuncularını izlemek için 
YouTube’a girmiyorlar. Bu yüzden rol yapma-
malı, kendiniz gibi davranmalısınız.

Videolarınızın kaliteli olması da önemli bir 
faktör; iyi bir kamera almanıza gerek yok, ar-
tık telefonlarla da çok güzel çekimler yapıla-
biliyor. Ses kalitesini düşürmemek için kapalı 
alan çekimlerinde arka plan seslerini minimu-
ma indirmeye çalışmalı, klimayı ve açık pen-
cereleri kapatmalısınız. Videolarınıza müzik 
eklerken “YouTube Müzik Kütüphanesi”nden 
yararlanabilirsiniz. Popüler şarkıları kullandı-
ğınızda telif hakları nedeniyle videonuz yayın-
dan kaldırılabilir veya sesi kısılabilir. 

Videoları tanıtan küçük önizleme resimleri 
büyük önem taşıyor. Kanalınıza uygun dikkat 
çekici bir tasarım teması seçerek tüm küçük 
resimlerinizi standart hale getirmelisiniz.

Videonuzu izleyenleri kanalınıza abone 
olmaları ve diğer videolarınızı görmeleri 
için davet etmelisiniz. Videolarınızda ad-
res, telefon numarası gibi özel bilgilerinizi  
paylaşmamalısınız.

Dijital yerli diye tabir ettiğimiz yeni nesil in-
ternet kullanıcıları YouTuberlara TV yıldız-
larından daha fazla önem veriyor. Fenomen 
olmak ve para kazanmak güzeldir, tadını çıka-
rın, ama videolarınızı izleyen kişilere özellikle 
de çocuklara ve gençlere kötü örnek olabilecek 
içeriklerden lütfen uzak durun. 

You should be realistic in your videos; people 
don’t go on YouTube to watch professional 
actors. So, you should not act, you sohuld just 
be yourself. 

Achieving quality in your videos is yet anoth-
er important factor; you don’t have to buy a 
good camera, phones can record in pretty good 
quality now. You should try to minimize back-
ground noises in closed space shootings to 
make sure sound quality is not compromised; 
turn off the AC and close any open windows. 
When adding music to your videos, you can 
benefit from the “YouTube Music Library”. 
When you use popular songs, your videos can 
be removed due to copyrights, or muted.

Small thumbnails that promote the videos 
are of major importance. Choosing a striking 
design theme that is fit for your channel, you 
must standardize all thumbnails.

You should encourage people to subscribe 
and watch other videos. You should not share 
personal information such as address and 
phone number in your videos.

Deemed digital native, new generation In-
ternet users attach more importance to  
YouTubers than to TV stars. Becoming an In-
ternet sensation and making money is great 
- enjoy it to the fullest but please stay away 
from content that might be a bad influence 
on people watching your videos, especially  
children.
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Evim evim güzel evim... 
Home sweet home… 

Çeşit çeşit renk ve desenle evimize ayrı bir 
güzellik katıyor, aynı zamanda tarzımızı yan-
sıtıyorlar. Salondan misafir odasına, mutfak-
tan çalışma alanına yuvamızın her köşesinde 
farklı bir hava yaratırken, çocuk odasını ise 
adeta masal diyarına dönüştürüyorlar. Şu sı-
ralar “Evde bir değişiklik yapmanın zamanı 
geldi” diye düşünüyorsanız, işe yeni bir halıyla 
başlayabilirsiniz.  

With all sorts of colors and patterns, they add 
a different kind of beauty to our homes and 
at the same time reflect our style. Creating a 
different atmosphere in all four corners of our 
home from living room to guest room, from 
kitchen to study, they turn the kids room al-
most into a magical land. If nowadays you are 
thinking, “It is time to change things up a bit 
in the house” you can start with a new carpet.

Alışveriş / Shopping
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Onlar evimizin vazgeçilmezleri... Eşimizle 
dostumuzla güzel sohbetlerimize de tanıklar, 
televizyon karşısında geçirdiğimiz veya kitap 
okuduğumuz keyifli saatlere de... Şık tasa-
rımlı, rahat ve ergonomik koltuklar hayatı-
mıza hem renk hem konfor katıyor. Tabii, her 
geçen gün yeni ürünler de mağazalarda boy 
gösteriyor. Bu ürünlere bir göz atıp doğanın 
canlandığı bahar aylarında evimizde de çiçek 
açtırabiliriz.

They are an indispensable part of our homes… 
They bear witness to our nice chats with our 
friends and family as well as the enjoyable 
hours we spend in front of the television or 
reading a book… Comfortable and ergonomic 
couches with sleek designs add both color and 
comfort into our lives. We can take a look at 
these products and make our homes bloom in 
spring when the nature is in blossom.
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Bahar mevsiminin müjdecisi mart ayındayız. 
Kış rehavetinden kurtulup canlanmanın tam 
vakti. Öyle ya, uzun süredir dört duvar arasın-
da kaldık, şimdi açık havaya çıkmaya hazırız. 
Peki, masa-sandalyeden oturma grubuna, 
salıncaktan hamağa balkon ve bahçe mobil-
yalarımızı yenileyerek veya eksikleri gidererek 
bahar keyfimizi katlamaya ne dersiniz? Şık 
tasarımlı, rengarenk ürünler balkon ve bah-
çelerimizi daha da güzelleştirmek için bizleri 
bekliyor. 

We are in the month of March, which heralds 
the arrival of spring. It is the perfect time to 
shake off the slackness of winter and revital-
ize. After all, we have been stuck inside four 
walls for a long time, we are now ready to go 
out into the open air. Well, what do you think 
about multiplying our joy of spring by renew-
ing or completing our balcony and garden fur-
niture from table and chairs to lounge suite, 
from swing to hammock? Colorful products 
with sleek designs await us to make our bal-
conies and gardens even more beautiful.

Siz de mutfakta vakit geçirmekten büyük 
keyif alanlardan mısınız? Hünerli ellerinizle 
lezzetli yemekler yaptığınız, bir kahve içimlik 
keyifli sohbetler ettiğiniz, günün herhangi bir 
öğününde ailece bir araya geldiğiniz mutfakta 
hem iştahınızı hem gözünüzü gönlünüzü aça-
cak mobilyalara sahip olmak istemez misiniz? 
Yanıtınız “Evet” ise size önerimiz hiç vakit 
kaybetmeden en uygun fiyatlı ürünleri araştır-
maya başlamanız... 

Are you one of those who enjoy spending time 
in the kitchen? Wouldn’t you like to have fur-
niture that will appeal to both your appetite 
and your eyes in the kitchen, where you cook 
delicious meals with your skilled hands and 
come together as a family in one course? If 
your answer is “Yes”, our recommendation to 
you is to start looking at the most affordable 
products without losing time…
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Cem Karaca - Merhaba Gençler 2018

Türk rock müziğinin efsanelerinden Cem Karaca, ölümünün 14’üncü 

yıldönümünde bir saygı albümüyle anılıyor. “Merhaba Gençler 2018” 

ismiyle piyasaya sürülen çalışma, müzik ve sinema dünyasından bir-

çok sanatçıyı bir araya getiriyor. Albümde Sıla, Teoman, Haluk Levent, 

Halil Sezai, Can Bonomo, Yük-

sek Sadakat, Şevket Çoruh, 

Ayşen Gruda gibi isimlerin 

kendi tarzlarında seslendirdik-

leri 13 Cem Karaca parçası bu-

lunuyor. Eseri www.epttavm.

com üzerinden temin etmek 

mümkün.

Cem Karaca, one of the legends of the Turkish rock music, is commem-

orated with a homage album on the 14th anniversary of his passing. 

Released with the name of “Merhaba Gençler 2018”, the work unites 

many artists from the world of music and cinema. The album features 

13 songs by Cem Karaca, which 

figures such as Sıla, Teoman, 

Haluk Levent, Halil Sezai, Can 

Bonomo, Yüksek Sadakat, 

Şevket Çoruh and Ayşen Gruda 

interpret in their own styles. 

The album can be bought on 

 www.epttavm.com.

Müzik / Music
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Girişimcilik ve 
teknoloji destekleri
Entrepreneurship and 
technology incentives
Mehmet Ş. Sanlı
Girişim Merkezi Kurucusu
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Depending on the changes in the fields of industry, science or tech-
nology, countries’ efforts to grow and enhance their competitive 
strength varies. Whereas supporting big scale investments was the 
primary approach during the early phases of industrialization, with 
the transition to the information society, entrepreneurship and 
technological developments have started to gain importance. To-
day, economies of every country are competing to go even beyond 
the information society through headlines such as digital transfor-
mation or Industry 4.0. This is the race to create products/services 
of unprecedented speed, flexibility and quality by merging physical 
technologies and the digital world.

In this age, during which a complete transition is made to the digi-
tal systems in contrast with the previous phases of industrialization, 
countries’ competitive strength is constituted rather by knowledge 
and technology potentials instead of capital. Through the various 
grant and incentive systems they develop, countries try to enhance 
their speed as much as possible in this process.

In line with the change in international competition, in the recent 
years the support granted to both entrepreneurship and technolog-
ical developments have rapidly increased and diversified through 
both public programs and the ever-growing private sector invest-
ment funds. When we take a closer look at public incentives, the Sci-
entific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) and 
the Small and Medium-Sized Enterprises Development Organization 
(KOSGEB), which have significantly contributed to the progress of en-
trepreneurship and the technological ecosystem in our country, come 
to the forefront. Providing various support to both entrepreneurs as 

Ülkelerin büyümek ve rekabet güçlerini artırmak için gösterdiği ça-
balar endüstri, bilim ya da teknoloji alanlarındaki gelişmelere bağlı 
olarak dönem dönem değişiklik arz eder. Sanayileşmenin ilk dönem-
lerinde büyük ölçekli yatırımları desteklemek öncelikli yaklaşımken, 
bilgi toplumuna geçişle beraber girişimcilik ve teknolojik gelişmeler 
önem kazanmaya başlamıştır. Bugün bütün ülkelerin ekonomile-
rinde, dijital dönüşüm veya Endüstri 4.0 gibi başlıklar altında bilgi 
toplumunun da ötesine geçme yarışı yaşanmaktadır. Bu, fiziksel tek-
nolojilerle dijital dünyayı birleştirerek, dünyanın bugüne kadar gör-
mediği hız, esneklik ve kalitede ürün/hizmet üretilebilecek seviyelere 
çıkma yarışıdır. Ülkemiz de elbette bu yarışın içindedir. 

Sanayileşmenin geçmişteki evrelerinden farklı olarak, bütünüyle diji-
tal sistemlere geçilen bu çağda ülkelerin rekabet gücünü sermayeden 
çok bilgi ve teknoloji potansiyelleri oluşturmaktadır. Ülkeler geliştir-
dikleri çok çeşitli destek ve teşvik sistemleri ile bu dönüşüm sürecin-
deki hızlarını mümkün olduğunca artırmaya çalışmaktadır.

Uluslararası rekabetteki değişime uygun olarak, son yıllarda ülkemiz-
de de girişimciliğe ve teknolojik gelişmelere verilen destekler hem 
kamu programları hem de giderek büyüyen özel sektör yatırım fonları 
ile hızla artmış ve çeşitlenmiştir. Kamu desteklerine daha yakından 
bakıldığında, ülkemizde girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin geliş-
mesine çok önemli katkılar veren TÜBİTAK ve KOSGEB öne çıkmak-
tadır. Hem girişimcilere hem de teknoloji firmalarına farklı destekler 
veren ve bu konuda uzun yıllara dayanan deneyimlere sahip olan bu 
iki kurumumuz, günümüz ekosisteminin ihtiyaçlarına göre yeni prog-
ramlar geliştirmektedir. 
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TÜBİTAK ve KOSGEB, 
günümüz girişimcilik ve 
teknoloji ekosisteminin 

ihtiyaçlarına göre 
yeni programlar 
geliştirmektedir. 

 TÜBİTAK and KOSGEB 
develop new programs 

in line with the needs of 
today’s entrepreneurship 

and technology 
ecosystem.

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı, 
TÜBİTAK tarafından 2012 yılından bu yana 
uygulanan ve ülkemizde teknolojik girişim-
cilik hareketinin ciddi seviyede canlanmasını 
sağlamış önemli bir destek programıdır. 2009 
yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı uzmanlarınca geliştirilen ve daha sonra  
TÜBİTAK’a devredilen bu program teknoloji 
girişimcilerine 150 bin TL hibe imkanı sunmak-
tadır. Programın en önemli özelliği, çoğu des-
tek programında uygulanan “önce harcama 
sonra destek” yaklaşımı yerine “önce destek 
sonra harcama” modeline geçmiş olmasıdır. 
Bu sayede girişimciler teknolojik ürün geliş-
tirme faaliyetine başlamak için gereken ilk 
maddi kaynağa kolaylıkla ulaşabilmektedir. 
Ayrıca 1512 desteği alanlara teknokentlerde-
ki kuluçka merkezlerinden yer verme önceliği 
sayesinde ofis gibi ihtiyaçlar da kolaylıkla kar-
şılanabilmektedir. 1512 Teknogirişim Sermaye 
Desteği Programı’ndan yararlanmak isteyen-
ler için başvurular devam etmektedir. 2018 
yılının Mart ve Nisan aylarında 1. ve 2. aşaması 
gerçekleştirilecek olan programda desteklerin 
Temmuz 2018’de verilmesi hedeflenmektedir. 

Teknolojik gelişmelere verilen destekler ara-
sında KOSGEB tarafından ilk defa hayata ge-
çirilen “Stratejik Ürün Destek Programı” da 
hem kapsamı hem destek miktarı açısından 
özel bir önem taşımaktadır. KOBİ’lerin tek-
nolojik seviyelerinin geliştirilmesini ve ithalat 
oranı yüksek olan stratejik teknoloji ürünleri-

well as technology firms and having deep-rooted experience in the field, these two institutions 
develop new programs in accordance with the requirements of the current ecosystem.

The 1512 Technentrepreneurship Capital Support Program is an important incentive program 
that has been implemented by TÜBİTAK since 2012 and has contributed significantly to the 
considerable animation of technological entrepreneurship in our country. Developed by the ex-
perts of the Ministry of Science, Industry and Technology in 2009 and later assigned to TÜBİ-
TAK, this program offers a grant of 150 thousand TL to technology entrepreneurs. The most 
important feature of the program is that it has made a transition from the “first expense, then 
support” approach, adopted by many incentive programs, to the “first support, then expense” 
model. Thus, entrepreneurs can have easy access to the initial material resource required to 
get on with the activity of technological product development. Moreover, thanks to the prior-
ity of offering places to the beneficiaries of the 1512 program in the incubation centers within 
technoparks, requirements such as office space can be easily met. Applications are ongoing for 
those who want to benefit from the 1512 Technentrepreneurship Capital Support Program. As 
part of the program, the 1st and 2nd phases of which will be realized in March and April 2018, the 
grants are aimed to be offered by July 2018.
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nin yerlileştirilmesini amaçlayan programda 
toplam destek miktarı 5 milyon TL’ye kadar 
çıkabilmektedir. Başvuruları Mart 2018 sonu-
na kadar devam edecek programda destek ve-
rilecek KOBİ’lerin Haziran ayında belirlenmesi 
öngörülmektedir.

İki kamu kurumumuz tarafından ülkemizin gi-
rişimcilik ve teknolojik gelişme mücadelesine 
destek olmak amacıyla oluşturulan program-
lar öncelikle bu alanlarda faaliyet gösterenler 
tarafından dikkatle takip edilmelidir. Girişim-
ciler bu destek kaynaklarından yararlanmak 
için gereken hazırlıkları bütün detayları dikka-
te alarak özenli bir şekilde yerine getirmelidir. 
Bu çabalar, söz konusu programlara ayrılan 
finansal kaynakların en doğru hedef kitleye 
ulaşmasına da katkı sağlayacaktır. 

Girişimcilik, başarılı olmak için gelişmeleri ta-
kip etmeyi, fırsatlara ulaşmak için çaba gös-
termeyi ve hedeflere erişmek için çok çalışma-
yı gerektirmektedir.

Among the support granted to technological 
developments, the “Strategic Product Sup-
port Program”, realized by KOSGEB for the 
first time, is of exclusive significance in terms 
of both scope and grant amount. In the pro-
gram, which aims for the enhancement of 
the technological levels of SME’s and the lo-
calization of strategic technological products 
with a high import rate, the total amount of 
grant can go up to 5 million TL. The SME’s, to 
which the grants will be offered as part of the 
program that is open to application until late 
March 2018, are foreseen to be determined in 
June.

The programs, developed by these two public 
institutions with the aim of contributing to 
the struggle of entrepreneurship and techno-
logical progress, should be carefully tracked 
by firstly those operating in the field. Entre-
preneurs should consider all details and ful-
fill them accordingly so that they can benefit 
from these sources of support. These efforts 
shall ensure that the financial resources allo-
cated to the said programs will reach the most 
appopriate target group.

Entrepreneurship requires keeping up with 
the developments to succeed, putting an ef-
fort into seizing opportunities and working 
hard to reach goals.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’deki teknopark 
sayısının 72’ye ulaştığını belirterek, “Bu yılın ilk yarısında hedefimiz 
bu sayıyı 80’e çıkarmak” dedi. Söz konusu teknoparkların 56’sında 
Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri yürütüldüğünü, diğerlerinde ise 
yapılaşma süreçlerinin devam ettiğini kaydeden Özlü, Bakanlık ola-
rak firmaların gelişmesine imkan sağlayan teknoparkların kurulması-
na ve kuruluşu tamamlananların en kısa sürede faaliyete geçmesine 
özel önem verdiklerini söyledi. 

Bakan Faruk Özlü, teknoparklar sayesinde projelerin somut çıktılara 
dönüştürüleceğini, katma değeri yüksek, yerli, millî ürünlerin sayı ve 
çeşidinin daha da artacağını ifade ederek, “Staj yapacak öğrenciler 
için de teknoparklar önemli bir alternatif sunuyor. Bu şekilde genç-
lerimiz mezuniyetten önce bilinçli ve araştırma odaklı, ne istediğini 
bilen bakış açısıyla sektöre adım atabilecek” diye konuştu. Bakan 
Özlü, teknoparklar aracılığıyla 37 bin 740’ı Ar-Ge personeli olmak üze-
re toplam 46 bin kişiye istihdam sağlandığını bildirdi. 

Bakan Faruk Özlü, büyümesi ve gelişmesi için büyük gayret sarf et-
tikleri teknoparkların sayısı her geçen gün artarken, faaliyete geçmiş 
teknoloji geliştirme bölgelerinde de ilerleme kaydedildiğini ve ek 
alanlara gereksinim olduğunu ifade etti. Bakan Özlü, sanayinin ih-
tiyaç duyduğu teknolojilere daha rahat ulaşabilmesi, Ar-Ge ve ino-
vasyon faaliyetlerini daha etkin bir biçimde yürütebilmesi, mevcut 
teknolojileri kendi süreçlerine daha kolay adapte edebilmesi amacıy-
la OSB’ler bünyesinde teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmasının da 
özellikle desteklendiğini söyledi. 

Minister of Science, Industry and Technology Faruk Özlü indicated 
that the number of technoparks in Turkey increased to 72 and said, 
“Our aim for the first half of this year is to increase this figure to 80.” 
Stating that R&D, software and design activities are carried out in 56 
of the said technoparks and that structuring efforts are ongoing in 
the rest, Özlü stated that as the Ministry they attribute importance 
to the building of technoparks, which offer the companies the chance 
to develop, and to the immediate activation of those already built.

Affirming that owing to technoparks projects will be transformed 
into tangible outputs and the number and variety of local and na-
tional products with high added value would increase, “Technoparks 
offer an important alternative for students seeking internship. Thus, 
our youth will be able to step into the sector prior to graduation with 
an awareness and focus on research and a perspective that knows 
what it wants,” said Minister Faruk Özlü. Minister Özlü informed that 
through technoparks, a total of 46 thousand people, 37 thousand of 
which are R&D personnel are employed.

Minister Faruk Özlü expressed that while the number of technoparks, 
the growth and expansion of which they put in great effort for, in-
crease by the day, there is also progress in technology development 
zones which came into operation and additional spaces are needed. 
Minister Özlü said that they support especially the establishment 
of technology development zones within Organized Industrial Sites 
(OSBs) in order to ensure that the industry accesses technology more 
comfortably, carries out R&D and innovation activities more effec-
tively and integrates the existing technologies into its processes 
more easily.

Türkiye’deki 
teknopark 
sayısı 72’ye 
yükseldi
Number of Turkey’s 
technoparks rises to 72

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Minister of Science, Industry and Technology Faruk Özlü
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TÜYOLAR Tricks of the Trade
Agâh Murat Selim

Ofiste ve evde artık günümüzün çoğunu bilgisayar ekranına bakarak 
geçiriyoruz. Karşısında bu kadar fazla kaldığımız bilgisayar ekranını 
doğru seçmek ise son derece önemli. Bu sadece renklerinin doğruluğu 
ve sunduğu konfor açısından değil, göz sağlığını da doğrudan ilgilen-
dirdiği için neredeyse hayati bir konu. Ekran seçimi yaparken iki ana 
kriter belirleyici olmalı. Birincisi tazeleme frekansı. Hertz cinsinden 
ölçülen bu değer, ekrandaki görüntünün 
saniyede kaç defa yenilendiğini belirtir 
ve ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. 
Standart değer olan 60 Hz çoğu durum-
da yeterli gelse de özellikle ekranınızı 
oyun oynamak için kullanacaksanız 
60’ın üzerinde veya değişken tazeleme 
frekanslı bir model seçmeniz sizi çok 
daha rahat ettirecektir. İkinci belirleyici kriter ise panel tipidir. Çoğu 
üreticinin belirtmediği bu bilgi özellikle renk doğruluğu, tepki süresi 
ve görüş açısını belirleyen bir özelliktir. TN paneller hızlı tepkime sü-
releri dolayısıyla oyuncular için tercih sebebi olabilir, fakat biz düşük 
görüş açıları ve başarısız renkleri yüzünden tavsiye etmiyoruz. IPS (ve 
türevleri), VA, PLS veya ANVA paneller ise hem daha iyi renkler hem 
de daha iyi görüş açısı sundukları için fiyatlarının yüksekliğine rağmen 
bizce doğru seçim.

Bilgisayar konusundaki en eski ikilemlerden biri toplama ve markalı 
bilgisayarlarla ilgilidir. Bunlardan biri ucuz fiyata yüksek performanslı 
bir sistem vadederken, diğeri problemsiz ve kullanıma hazır bir seçe-
nekle sizi kendini tercih etmeye çağırır. Peki, hangisi sizin için doğru? 
“Ben bilgisayardan anlamıyorum, anlamak da istemiyorum, 
işimi görsün yeter” diyorsanız hazır ve markalı bir bilgisa-
yar almak sizin için neredeyse tek seçenek. “Bilgisayardan 
anlamıyorum ama öğrenmek istiyorum” diyorsanız ve biraz 
maceraya ayıracak zamanınız varsa o zaman size toplama bir 
bilgisayarı tavsiye edebiliriz. Biraz zorlu ama çok öğretici bir 
süreç olacağına eminiz. “Bilgisayarla ilgili her şeyi avcumun içi gibi bi-
lirim” diyorsanız siz zaten hangi seçeneği tercih edeceğinizi bizden iyi 
biliyorsunuz, o yüzden susma hakkımızı kullanıyoruz. Yine de vaktiniz 
azsa ve hızlı sonuç almanız gerekiyorsa markalı bilgisayarları göz ardı 
etmemenizi tavsiye ederiz. 

We now spend most of our time at the office and at home looking at 
the monitor. Choosing the right monitor, in front of which we spend so 
much time, is quite significant. This is an almost vital issue not only 
in terms of the correctness of the colors and the comfort it offers, but 
also in terms of ophthalmological health. Two main criteria should be 
determinant when choosing the monitor. The first one is refresh rate. 

Measured by Hertz, this value indicates 
how many times per second the view on 
the monitor is renewed and the higher it 
is, the better. Although the standard value 
of 60 Hz is mostly sufficient, it will provide 
you much more comfort to pick a model 
with over 60 Hz refresh rate or variable 
refresh rate, especially if you are going to 

use your monitor to play games. The second determining criteria is 
panel type. Not indicated by most producers, this feature determines 
color correctness, response time and viewing angle in particular. Owing 
to their quick response times, TN panels can be opted for by gamers 
but we do not recommend them because of their low viewing angle 
or failing colors. IPS (and kinds), VA, PLS or ANV panels, on the other 
hand, are the right choice despite the high price in our opinion thanks 
to the better colors and the better viewing angle.

One of the oldest dilemmas in terms of computers is related to assem-
bled and branded computers. Whereas one offers high performance at 
a low price, the other invites you to go for it with unproblematic and 
ready-to-use features. Well, which one is the right choice for you? If 

you are saying, “I don’t know about computers and I don’t 
want to” then buying a ready and branded computer is al-
most the sole option for you. If you are saying, “I don’t know 
about computers but I want to learn” and if you have the time 
for a little bit of adventure, then we can recommend you an 
assembled computer. We are certain the process will be a lit-

tle challenging but very educative. If you are saying, “I know everything 
about computers like the back of my hand” you already know which 
option to go for, so we shall use our right to remain silent. Still, if you 
are short on time and require quick results, we advise you not to ne-
glect branded computers.
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Standart bilgisayar işlemcileri son elli yıl içinde 
giderek daha hızlı hale geldi. Fakat son birkaç 
senede bu teknolojinin limitleri netlik kazan-
dı: Çip bileşenlerinin küçülmesinin ve birlikte 
yakinen sıkıştırılmasının bir sınırı var. Bu sınır 
aşıldığında ise çakışma veya kısa devre ihtima-
li söz konusu oluyor. (...)

Hızı giderek artan hesaplamanın geleceği 
için kilit nitelik taşıyan bir umut unsuru be-
nim alanım olan kuantum fiziği. Kuantum 
bilgisayarların, bilgi çağında şimdiye kadar 
geliştirilen her şeyden çok daha hızlı olması 
bekleniyor. (...)

Akademisyenler yakın zamana kadar kuantum 
fiziğinin de sınırları olduğuna dair belli belirsiz 
bir fikre sahipti ama bu sınırların gerçek dün-
yada kendini ne şekilde gösterdiğini nasıl keş-
fedeceklerini bilemiyorlardı. (...)

Kuantum dünyasında bir nesne bir yerden bir 
başka yere hareket ederse, araştırmacılar onun 
konumundan tam olarak ne zaman ayrıldığını 
veya yeni konumuna tam olarak ne zaman 
varacağını hesaplayamazlar. Fiziğin sınırları 
nedeniyle bunun belirlenmesinde ufak bir ge-
cikme yaşanır. Dolayısıyla hareket gerçekte ne 
kadar hızlı gerçekleşirse gerçekleşsin yalnızca 
bir müddet sonra tespit edilebilir. (Bu noktada 
zaman uzunlukları inanılmaz derecede ufaktır 
-saniyenin katrilyonda biri- ama trilyonlarca 
bilgisayar hesaplamasına tekabül eder.)

Söz konusu gecikme bir kuantum hesaplama-
sının potansiyel hızını düşürerek “kuantum 
hız limiti” olarak adlandırdığımız şeyi zorunlu 
kılar.

Benim grubumun da önemli katkı sunduğu 
araştırmalar, son birkaç sene içinde bu kuan-
tum hız limitinin farklı koşullarda -örneğin 
farklı manyetik ve elektrik sahalarında farklı 
tür malzemeler kullanılarak- nasıl belirlendi-
ğini ortaya koymuştur. Bu koşulların her biri 
için kuantum hız limiti biraz daha yüksek veya 
biraz daha düşüktür.

(...) Vardığımız sonuçlar arasında beklenmedik 
faktörlerin bazen işleri hızlandırdığı, bunu za-
man zaman sezgilere aykırı şekilde yaptığı bile 
bulunuyor. 

Over the past five decades, standard computer processors have gotten increasingly fast-
er. In recent years, however, the limits to that technology have become clear: Chip compo-
nents can only get so small, and be packed only so closely together, before they overlap or 
short-circuit. (...) 

One key hope for the future of increasingly fast computing is my own field, quantum phys-
ics. Quantum computers are expected to be much faster than anything the information age 
has developed so far. (...)

Until recently, scholars only had a rather vague idea that quantum physics had limits too, 
but didn’t know how to figure out how they might apply in the real world. (...)

If an object in the quantum world travels from one location to another, researchers can’t 
measure exactly when it has left nor when it will arrive. The limits of physics impose a tiny 
delay on detecting it. So no matter how quickly the movement actually happens, it won’t be 
detected until slightly later. (The lengths of time here are incredibly tiny – quadrillionths of 
a second – but add up over trillions of computer calculations.)

That delay effectively slows down the potential speed of a quantum computation – it im-
poses what we call the “quantum speed limit.”

Over the last few years, research, to which my group has contributed significantly, has 
shown how this quantum speed limit is determined under different conditions, such as us-
ing different types of materials in different magnetic and electric fields. For each of these 
situations, the quantum speed limit is a little higher or a little lower.

(...) We even found that sometimes unexpected factors can help speed things up, at times, 
in counterintuitive ways.
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Bu durumu anlamak için bir partikülün suda hareket ettiğini tahay-

yül edebiliriz: Partikül hareket ettikçe su moleküllerinin yerini alır. 

Partikül geçip gittikten sonra su molekülleri hızla eski konumlarına 

döner, geride partikülün geçişine dair hiçbir iz bırakmadan.

Şimdi aynı partikülün balda hareket ettiğini düşünün. Balın akış-

mazlığı sudan daha yüksektir -bal daha yoğundur ve daha yavaş 

akar- dolayısıyla partikül hareket ettikten sonra bal partiküllerinin 

eski konumlarına dönmesi daha uzun sürecektir. Fakat kuantum 

dünyasında balın geri dönüş akışı, kuantum partikülünü ileri iten 

bir basınç ortaya çıkarabilir. Bu ilave ivme, bir kuantum partikülü-

nün hız sınırını, bir gözlemcinin bekleyebileceğinden farklı kılabilir.

Araştırmacılar kuantum hız limitini daha iyi anladıkça bu durum ku-

antum bilgisayar işlemcilerinin tasarımını etkileyecek. Mühendisler 

nasıl transistörlerin boyutunu küçültmeyi ve klasik bir bilgisayar çi-

pinde onları daha yakın şekilde sıkıştırmayı başardılarsa, nihai hız 

limitine mümkün olduğunca yakın işleyen en hızlı kuantum sistem-

lerini inşa etmek için de akıllıca bir inovasyona ihiyaçları olacak. 

(...) Kuantum fiziğine dayanan teknolojiler daha yaygın hale gel-

dikçe kuantum fiziğinin sınırlarının ne olduğuna ve nasıl bildikleri-

mizden en iyi şekilde faydalanan sistemler geliştirilebileceğine dair 

daha fazla şey öğrenmek durumunda kalacağız.

To understand this situation, it might be useful to imagine a 
particle moving through water: The particle displaces water 
molecules as it moves. And after the particle has moved on, the 
water molecules quickly flow back where they were, leaving no 
trace behind of the particle’s passage.

Now imagine that same particle traveling through honey. Honey 
has a higher viscosity than water – it’s thicker and flows more 
slowly – so the honey particles will take longer to move back 
after the particle moves on. But in the quantum world, the re-
turning flow of honey can build up pressure that propels the 
quantum particle forward. This extra acceleration can make a 
quantum particle’s speed limit different from what an observer 
might otherwise expect.

As researchers understand more about this quantum speed lim-
it, it will affect how quantum computer processors are designed. 
Just as engineers figured out how to shrink the size of transis-
tors and pack them more closely together on a classical comput-
er chip, they’ll need some clever innovation to build the fastest 
possible quantum systems, operating as close as possible to the 
ultimate speed limit.

(...) As technologies based on quantum physics become more 
common, we’ll need to find out more about where the limits of 
quantum physics are, and how to engineer systems that take 
the best advantage of what we know.

Kuantum fiziğine dayanan 
teknolojiler daha yaygın hale geldikçe 

kuantum fiziğinin sınırlarının 
ne olduğuna dair daha fazla şey 

öğrenmek durumunda kalacağız.

As technologies based on quantum 
physics become more common, we’ll need 
to find out more about where the limits of 
quantum physics are.

*Makale, yazarının ve The Conversation’ın (www.theconversation.com) izniyle kullanılmıştır. 
Article featured courtesy of its author and The Conversation (www.theconversation.com). 



YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ
Agâh Murat Selim

We’ve Got it Wrong

Akıl akıldan üstündür
Telefonunuz akıllı, adından belli. Fakat son zamanlarda bir tuhaf 
davranmaya mı başladı ne! Mesaj hafızasında gönderdiğinizi hatırla-
madığınız mesajlar, birden artan internet kullanım oranları ve aniden 
görülen genel bir yavaşlama derken artık iyice şüphelenmeye başladı-
nız ama yine de yakıştıramıyorsunuz. Kesin geçici bir durumdur, akıllı 
telefonunuza virüs bulaşacak hali yok ya! Haklısınız, virüs dediğimiz, 
sisteme gizlice giren ve çalışmaya devam eden programların akıllı te-
lefonlara bulaşma ihtimali özellikle güncel ve modern sistemlerde yok 
gibi. Fakat bu engeli aşmak için kötü niyetli programcılar bilgisayarlar-
da daha önce işe yarayan ve adını Antik Dönem’in meşhur savaşından 
alan Truva atı taktiğini tekrar kullanmaya başladılar; size kendilerini 
gönüllü olarak yükletecek, faydalı görünen ama aslında kötü amaçlı 
yazılımlar... Başta oyunlar olmak üzere tüm uygulamalara eklene-
bilen kötü amaçlı yazılımlar, virüsler gibi kendilerini belli edip zarar 
vermekten ziyade kişisel bilgilerinizi ele geçirmek ve kendilerini açık 
etmemek üzere tasarlanıyor. Akıllı telefonların yazılım mağazaları bu 
tür yazılımları sıkı bir şekilde denetliyor. Fakat ender de olsa bazı ya-
zılımlar bu denetimden sıyrılabiliyor. Bu yüzden telefonunuza yazılım 
yüklerken bilindik ve büyük bir geliştiriciye ait değilse biraz şüpheci 
davranmanın faydasını görebilirsiniz. 

Two heads are better than one
As the name suggests, your phone is smart. But is it starting to act 
weird lately, or what?! Messages you don’t remember sending, sud-
denly increasing Internet usage rates and a sudden general slowing 
down are making you suspicious but you can’t bring yourself to ad-
mit it. It must be temporary; it’s not like your smart phone got in-
fected with a virus! You are right, it is almost not probable that a vi-
rus, which sneaks into the system and keeps running, will infect a 
smart phone, especially in up-to-date and modern systems. However, 
programmers with ill intentions once again started to use the Tro-
jan tactic, which used to work in computers and which is named after 
the famous war of Antiquity; beneficial-looking malicious software 
that will make you voluntarily download them… Malware, which can 
be attached to all applications, mostly games, are designed to take 
hold of your personal information and conceal themselves instead of 
exposing themselves and causing harms like viruses. Software stores 
of smart phones meticulously check such software. However, althou-
gh rarely, they can get through. Thus, when downloading software to 
your phone, it might prove beneficial to act a little skeptical if it does 
not belong to a well-known and major developer.

Gigahertzin kadar konuş
Bilgisayar alacaksınız veya bilgisayarınıza işlemci seçiyorsunuz. Tüm 
ilanların gigahertz diye bir özelliği öne çıkardığını görüyorsunuz. Bu 
durumda “Biz megabayt, gigabayt nedir anlamaya çalışırken bu giga-
hertz de nereden çıktı?” sorusu hiç de haksız bir soru değil. Peki, nedir 
ve neyin ölçüsüdür bu gigahertz denen birim? Neden 4 gigahertzlik bir 
işlemci 3 gigahertzlikten daha ucuz olabiliyor? Daha fazla kafa karışık-
lığına mahal vermeden açıklamak gerekirse, megahertz ve gigahertz 
bilgisayarın kalbinin atış hızını belirten ölçü birimleridir. Biz de doğal 
olarak, hız belirten bir birimin ne kadar çok olursa o kadar iyi olduğunu 
düşünürüz. Teknolojinin karmaşık doğasının bizi yanılttığı nokta tam 
da burasıdır. Dijital dünyada bilgisayarın kalbine benzettiğimiz işlemci-
ler birbirine denk değildir ve her işlemcinin bir atımda yapabildiği işlem 
sayısı farklıdır. Tamamen teorik bir hesapla, 1 çevrimde 1 işlem yapabi-
len 4 gigahertzlik bir işlemci saniyede 4000 işlem gerçekleştirebilirken, 
1 çevrimde 2 işlem yapabilen 3 gigahertzlik bir işlemci saniyede 6000 
işlemle rakibini geride bırakabilir. Bu nedenle önerimiz, seçim yaparken 
hız konusunda güvenilir incelemelere ve kıyaslamalara bakarak karar 
vermeniz ve tek başına gigahertz değerine çok takılmamanız olacaktır.

Let your gigahertz do the talking
You’re going to buy a computer or you’re picking a processor for your 
computer. You see that all advertisements highlight a feature called 
gigahertz. In this case, the question, “We’re barely figuring out what 
megabytes and gigabytes are, where did this gigahertz come from?” is 
a fairly just one. Well, what is this unit called gigahertz and what does 
it measure? Why can a 4-gigahertz processor be cheaper than a 3-giga-
hertz one? If we are to clear things up without further confusion, mega-
hertz and gigahertz are measurement units that indicate the heart rate 
of a computer. Naturally, we think the higher the unit is, the better. This 
is exactly where the complicated nature of technology proves us wrong. 
In the digital world, processors, which we liken to the computer’s he-
art, are not equal to one another and what they can process at a single 
shot is different. With a completely theoretical calculation, a 4-giga-
hertz processor that can process 1 unit in 1 cycle can process 4000 units 
per second, whereas a 3-gigahertz processor that can process 2 units in  
1 cycle can process 6000 units per second. Thus, our recommendation is 
to decide by looking at reliable reviews and benchmarks and not to get 
too hung up on the gigahertz value alone.
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Dijital Oyunlar As Başkanlığı olarak ne tür 
faaliyetler yürütüyorsunuz?

Özellikle kişisel bilgisayarların hayatımıza 
girmeye başlaması ve internet kullanımının 
yaygınlaşması ile tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de dijital oyunlara ilgi artmıştır. 
As Başkanlığın temel amacı, her tür dijital 
ortamda oyun oynayan ve ülkemizde sayıları 
giderek artış gösteren oyunculara ve oyuncu 
topluluklarına hizmet etmektir. As Başkanlık, 
oyuncuların dijital ortamlardaki her tür faali-
yetinde güvenliklerini sağlamak için onları bil-
gilendirmektedir. Diğer yandan, As Başkanlık 
tarafından 4 binin üzerinde e-sporcuya lisans 
verilmiştir.

Dünyada ve ülkemizde dijital oyun sektörü-
ne yönelik rakamsal veriler nelerdir?

Dijital oyun, dünyada 2017 yılında 116 mil-
yar dolar toplam gelire ulaşan ve 2,2 milyar 
oyuncu bulunan devasa bir sektör. Ülkelerin 
bu sektördeki hacmine baktığımızda ilk sıra-
da 32,5 milyar dolarlık pay ile Çin’i görüyoruz. 

Gelişmekte Olan Spor 
Branşları Federasyonu 

Dijital Oyunlar As 
Başkanı Huzeyfe 

Yılmaz, dijital oyunların 
tüm dünyada devasa bir 

sektör haline geldiğini 
ve ülkemizin bu alanda 

ciddi bir potansiyele 
sahip olduğunu belirtti. 

Yılmaz, dijital oyunlar 
konusunda ailelere de 

önemli tavsiyelerde 
bulundu. 
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As the Digital Games Presidency, what sort 
of activities do you carry out?

Especially with the introduction of person-
al computers in our lives and the prevalence 
of Internet use, in Turkey – just like it is the 
case in the entire world – the interest in digi-
tal games has increased. The main goal of the 
Presidency is to serve the players and player 
groups, who play games in all sorts of digital 
platforms and the numbers of which contin-
ually increase in our country. The Presidency 
informs them to ensure security in all of their 
activities on the digital platform. On the other 
hand, the Presidency has provided certifica-
tion to over 4 thousand e-athletes.

What are the figures in terms of the digital 
gaming sector in the world and in our coun-
try?

Digital gaming is a huge sector that has 
reached a total revenue of 116 billion dollars 
as well as 2.2 billion players in 2017. When 
we look at countries’ volume within this sec-

Dijital Oyunlar 
As Başkanı 
Huzeyfe Yılmaz:
Digital Games President 
Huzeyfe Yılmaz:

“Nusrat” gibi projeler 
gençlerimize tarihimizi 
öğretmede çok etkili 
birer araçtır

Röportaj / Interview: Zeynep Yiğit
Projects such as “Nusrat” are very efficient tools 
in teaching our youth of our history
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İkinci sırada 25,4 milyar dolar ile ABD, üçüncü 
sırada 14 milyar dolar ile Japonya yer alıyor. 
Bölgeler itibarıyla dijital oyun sektöründe ise 
ilk sırada 57,8 milyar dolar ile Asya-Pasifik böl-
gesi, ikinci sırada 27,4 milyar dolar ile Kuzey 
Amerika, üçüncü sırada 26,4 milyar dolar ile 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, dördüncü sırada 
4,4 milyar dolar ile Latin Amerika bulunuyor.

Son açıklanan veriler, yaklaşık 7,5 milyarlık 
dünya nüfusunun 2,2 milyarının oyun oyna-
dığını, bu oyuncuların 565 milyonunun Çin’de, 
160 milyonunun ABD’de, 71 milyonunun Rus-
ya’da, 37,2 milyonunun Almanya’da, 31,6 mil-
yonunun Fransa’da olduğunu ortaya koyuyor. 
Ülkemiz 30,8 milyon oyuncu sayısı ve 774 mil-
yon dolarlık hacimle dünyada 18’inci sırada yer 
alıyor.

Dijital oyunlar söz konusu olduğunda 
aileleri endişelendiren kimi hususlar var; 
bağımlılık, zararlı içerik gibi. Son derece 
önemli bu konularla ilgili ne tür çalışmalar 
yürütüyorsunuz?

tor, we see China on the top of the list with a 
share of 32.5 billion dollars. The USA comes 
second with 25.4 billion dollars, and Japan 
third with 14 billion dollars. In terms of re-
gions, Asia-Pacific takes the lead in the digi-
tal gaming sector with 57.8 billion dollars and 
is followed by North America with 27.4 billion 
dollars; Europe, Middle East and Africa with 
26.4 billion dollars and Latin America with 4.4 
billion dollars.

The latest data reveal that of the global popu-
lation of 7.5 billion, 2.2 billion play games and 
that 565 million of these players are in China, 
160 million in the USA, 71 million in Russia, 
37.2 million in Germany and 31.6 million in 
France. Our country ranks 18th with 30.8 mil-
lion players and a volume of 774 million dol-
lars.

When it comes to digital games, there are is-
sues that are of concern to families such as 
addiction and harmful content. What sort 
of works do you carry out on these utterly  
important topics?

Emergent Sports Branches 
Federation Digital Games 
President Huzeyfe Yılmaz 
indicated that digital 
games have become a 
huge sector in the entire 
world and that our country 
has significant potential 
in the field. Yılmaz also 
provided important advice 
to families on the topic of 
digital games.
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Although they mostly come to the agenda with their negative impacts, digital games also 
have positive aspects that contribute to personal development. We share all of the concerns 
of our families. Within this framework, the “Digital Games Workshop” was organized with the 
Child and Information Security Association on 10 October 2017, and the “Digital Games Sym-
posium” with the Information and Communication Technologies Authority on 11 October 2017. 
Moreover, the Ministry of Youth and Sports, for which I serve as Director-General of Educa-
tion, Culture and Research, carries out the “Islamophobia in Games” project, in which digital 
games were meticulously scrutinized by our expert team, and those with Islamophobic ele-
ments were determined. An information booklet was printed on these games and the web site  
“www.oyunlardaislamofobi.com” was prepared. Moreover, our Ministry also provides support 
to ongoing projects in the fields of Internet addiction, Internet and social media and IT law.

I firstly advise families to not ban digital games but to make sure their children play them in 
a controlled manner. In addition to being a reality of the time in which we live just like the In-
ternet and social media, digital games have inevitably become a need. We need to be aware of 
that and manage to control it instead of running away from it. Parents can participate in various 
educational activities in terms of technology and the conscious use of the Internet, play games 
with their children or carry out research on the games in which they are interested or popular 
ones. Moreover, creating free time activities that provide an alternative to digital games and 
having an awareness of enhancing intrafamilial communication will help prevent issues such 
as digital gaming addiction.

Can digital games be useful especially for children and the youth in terms of learning of our 
past, like in the mobile war game “Nusrat” by the Ministry of Youth and Sports?

“Nusrat”, which we have developed as Turkey’s first local and national 3-dimensional mobile 
war game, has exceeded 3 million downloads on the iOS and Android platforms. Recounting the 
story of the Nusrat Mining Ship, one of the most significant symbols of the Victory of Gallipoli, 
and having won the Kristal Pixel Jury Special Award and the GameX Best Mobile Local Game 
Award, I would like to indicate that “Nusrat” can now be downloaded for free to tablets of all 
students as part of the EBA Fatih Project.

When evaluated in terms of the size of the masses it reaches and its power to influence minds, 
it would not be wrong to say that digital games are the most influential cultural transmission 
tools of our day. Thus, it is an undeniable fact that projects such as “Nusrat” are very influ-
ential tools in terms of teaching our youth of our history. Moreover, I would like to give some 
good news to our youth here; We are planning to release “Nusrat 2-Battle of the Skies” on 25 
April 2018. Two ground wars, which were very significant within the Epic of Gallipoli, are added 

Çoğu zaman olumsuz etkileriyle gündeme 
gelseler de dijital oyunların kişisel gelişime 
katkı sağlayıcı olumlu tarafları da bulunuyor. 
Ailelerimizin endişelerinin tamamını paylaş-
maktayız. Bu kapsamda, 10 Ekim 2017 tari-
hinde Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği ile bir-
likte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda 
“Dijital Oyunlar Çalıştayı”, 11 Ekim 2017 tari-
hinde ise “Dijital Oyunlar Sempozyumu” dü-
zenlendi. Ayrıca, Eğitim, Kültür ve Araştırma 
Genel Müdürü olarak görev yaptığım Genç-
lik ve Spor Bakanlığı tarafından “Oyunlarda  
İslamofobi” çalışması gerçekleştirilmek-
tedir. Dijital oyunlar, uzman ekibimizce 
titizlikle taranıp İslamofobik unsurlar ba-
rındıranlar tespit edilmiştir. Bu oyunlar hak-
kında bilgilendirme kitapçığı basılmış ve   
“www.oyunlardaislamofobi.com” isimli inter-
net sitesi hazırlanmıştır. Ayrıca, yine Bakanlı-
ğımız tarafından, internet bağımlılığı, internet 
ve sosyal medya, bilişim hukuku gibi konular-
da yürütülen projelere destek verilmektedir.

Ailelere öncelikle çocuklarına dijital oyunla-
rı yasaklamayı değil, kontrollü oynamalarını 
sağlamayı tavsiye ediyorum. Dijital oyunlar, 
internet, sosyal medya gibi platformlar artık 
yaşadığımız dönemin bir gerçeği olmasının 
yanında önüne geçilemez bir şekilde ihtiyaç 
haline gelmeye başlamıştır. Bunun farkında 
olmamız ve bundan kaçmak yerine kontrol et-
meyi başarabilmemiz gerekiyor. Anne babalar 
teknoloji ve internetin bilinçli kullanımı konu-
sunda çeşitli eğitim faaliyetlerine katılabilir, 
çocuklarıyla birlikte oyun oynayabilir, onların 
ilgi gösterdiği ya da popüler oyunlar hakkında 
araştırma yapabilirler. Ayrıca, ailelerin, ço-
cukları için dijital oyunlara alternatif serbest 
zaman etkinlikleri oluşturması ve aile içi ile-
tişimin güçlendirilmesi hususlarında bilinçli 
olması dijital oyun bağımlılığı gibi sorunları 
önlemeye yardımcı olacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Nusrat” mo-
bil savaş oyunu örneğinde olduğu gibi dijital 
oyunlar özellikle çocuklar ve gençlerin tari-
himizi öğrenmesinde fayda sağlayabilir mi? 

Türkiye’nin ilk yerli ve millî 3 boyutlu tarihî 
mobil savaş oyunu olarak geliştirdiğimiz 
“Nusrat”, iOS ve Android platformlarında şu 
anda 3 milyon indirme sayısını geçmiş durum-
da. Çanakkale Zaferi’nin en önemli simgele-
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to the game. Moreover, there are plane man-
agement parts. Our games will feature other 
surprise innovations in addition to these.

What would you like to say about the inter-
national achievements of local game devel-
opers and their contribution to export?

With its population of 81 million, 49 mil-
lion online users and over 30 million digital 
gamers, Turkey constitutes an important as-
set within the EMEA (Europe, Middle East, 
Africa) region. Gamescom picked Turkey as 
partner country in 2016 and on Steam, online 
game selling platform, Turkish lira became 
one of the currencies used online. Local game 
developers are putting an effort into increas-
ing the country potential within the global 
gaming market, which has expanded and be-
come a profitable market.

Turkey hosts GameX and GIST (Gaming Istan-
bul), two of the biggest gaming fairs in the 
EMEA region. The expansion of Peak Games 
in the USA and Gram Games in England, and 
the fact that “Mount & Blade”, the Medie-
val-themed role-playing game by TaleWorld 
has reached a record-breaking sales of 7 mil-
lion copies point out to the fact that Turkey 
has a significant potential. The first and only 
Turkish-made MMOFPS game “Zula”, on the 
other hand, receives major interest in our 
country and in the world. I am certain that 
such examples will continue to multiply.

With digital games, we are now also speak-
ing of “e-sports”…

We can easily say that the “Are e-sports 
sports or not?” debate is a thing of the past. 
In 2017, the e-sports audience increased to 
385 million and the e-sports economy to 696 
million dollars. Nowadays, giant e-sports 
events are organized. We can provide an up-
to-date example of this; prior to the Winter 
Olympics in South Korea, Intel Extreme Mas-
ters introduced an e-sports event at Pyeong-
Chang. Major e-sports events are organized 
in our country, as well. I would like to share 
with the public that the works to establish an 
E-sports Federation in Turkey has begun and 
that digital games and e-sports will now have 
an institutional structure.

rinden Nusrat Mayın Gemisi’nin hikayesini anlatan ve Kristal Pixel Jüri Özel Ödülü ile GameX En 
İyi Mobil Yerli Oyun Ödülü’nü alan “Nusrat”ın, EBA Fatih Projesi kapsamında artık tüm öğrenci-
lerimizin tabletlerine ücretsiz indirilebilir olduğunu belirtmek istiyorum. 

Ulaştığı kitlelerin büyüklüğü ve zihinlere tesir edebilme gücü bağlamında değerlendirildiğinde, 
dijital oyunların, günümüzün en etkili kültür aktarım araçları olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Dolayısıyla “Nusrat” gibi projelerin gençlerimize tarihimizi öğretebilmemiz noktasında çok etkili 
bir araç olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ayrıca, buradan gençlerimize bir müjde vermek istiyorum; 
25 Nisan 2018 tarihinde “Nusrat 2-Göklerin Harbi”ni piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. Oyuna, Ça-
nakkale Destanı’nda çok önemli bir yere sahip iki kara savaşı bölümü ekleniyor. Ayrıca, uçak 
yönetme bölümleri yer alıyor. Oyunumuzda bunların dışında da sürpriz yeniliklerimiz olacak.

Yerli oyun geliştiricilerinin uluslararası başarıları ve ihracata katkılarıyla ilgili neler söylemek 
istersiniz? 

Türkiye 81 milyon nüfus, 49 milyon çevrimiçi kullanıcı, 30 milyonun üzerinde dijital oyuncu ile 
EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesi içinde önemli bir değer oluşturuyor. Gamescom, 
2016 yılında Türkiye’yi ortak ülke seçti ve online oyun satış platformu Steam’de Türk lirası çev-
rimiçinde kullanılan para birimlerinden biri oldu. Yerli oyun geliştiriciler de genişleyen ve kârlı bir 
piyasa haline gelen dünya oyun pazarında ülke potansiyelini yukarı çıkarmak için çalışıyorlar. 

Türkiye, EMEA bölgesindeki en büyük iki oyun fuarı olan GameX ve GIST’e (Gaming İstan-
bul) ev sahipliği yapıyor. ABD’de Peak Games ve İngiltere’de Gram Games’in genişlemesi ve  
TaleWorlds’ün Orta Çağ temalı rol yapma oyunu “Mount & Blade”in 7 milyon kopyayla rekor bir 
satışa ulaşması Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret ediyor. İlk ve tek Türk 
yapımı MMOFPS oyunu “Zula” ise ülkemizde ve dünyada büyük ilgi görüyor. Bunun gibi örnekler 
eminim ki artış göstermeye devam edecektir. 

Dijital oyunlarla birlikte artık “e-spor”u da konuşuyoruz… 

“E-spor, bir spor mudur, değil midir?” tartışmalarının artık geride kaldığını rahatlıkla söyleye-
biliriz. 2017 yılında e-spor izleyicisi 385 milyona, e-spor ekonomisi ise 696 milyon dolara ulaştı. 
Günümüzde e-sporla ilgili dev organizasyonlar yapılıyor. Bununla ilgili güncel bir örnek verebi-
liriz; Güney Kore’deki Kış Olimpiyatları öncesinde Intel Extreme Masters tarafından PyeongC-
hang’a e-spor organizasyonu getirildi. Ülkemizde de büyük e-spor organizasyonları yapılıyor. 
Türkiye’de E-spor Federasyonu kurulması çalışmasının başladığını ve dijital oyunlar ile e-sporun 
artık kurumsal bir yapıya kavuşacağını kamuoyuyla paylaşmak isterim. 
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E-ticaret ile geleneksel ticaret arasında kuşkusuz sayısız fark var. Ge-
leneksel ticarete kıyasla birçok değişikliği beraberinde getiren e-tica-
retin sağladığı en önemli avantajlardan biri odak pazarları büyütmek 
için gereken maliyetlerin çok daha düşük olması.

Bir dükkanımız olduğunu düşünelim. Geleneksel olarak tasarım ürün-
ler sattığımızı varsayalım. Dükkanımız eğer şehrin en işlek caddesinde 
değilse ve şehrimize çok sayıda turist gelmiyorsa ya iç pazarla yetin-
mek durumunda kalırız ya da dünyaya satış yapabilmek için ihracat 
olanaklarını zorlamamız gerekir. İhracat ülke ekonomimiz için oldukça 
önemli bir nokta, fakat küçük girişimcilerin aklında hâlâ bunu yapıp 
yapamayacaklarına ilişkin sorular var.

İşte bu noktada e-ticaret bize farklı nimetler sunabilir. Bilindiği gibi 
internet üzerinde, geleneksel bir satış yerinde yapılabileceklerin çok 
daha fazlasını çok daha kolay ve hızlı şekilde yapmak mümkün. Bunlar 
arasında yurt dışındaki potansiyel müşterilere ulaşmak da var.

İşe nereden başlamalı?
E-ticaret konusunda yapılması gerekenlerden ilki çoklu dil desteğine 
sahip bir altyapı ile işe başlamak ve ürün detay sayfalarını buna göre 
tasarlamak olacaktır. Bununla birlikte bütünüyle bir ülkeye odaklana-
rak oraya özel yeni bir e-ticaret noktası da kurulabilir. Örneğin Rusya 
için Rusça bir site ve Rusça bir domain ile işe başlamak faydalı olur. 

Geleneksel sistemde bunu yapmak için Moskova’ya birkaç kere git-
mek, orada uygun bir dükkan ve çalışanlar bulmak, dükkanın içini 
ürünlerle doldurarak satışa başlamak gerekirken, internet üzerinde 

There are certainly countless differences between e-commerce and tra-
ditional commerce. One of the most significant advantages offered by 
e-commerce, which brings along many changes in comparison with tra-
ditional commerce, is that the cost of expanding focal markets is much 
lower.

Imagine we own a shop. Suppose we traditionally sell design products. 
If our shop is not located on the busiest street of the city or if does 
not attract many tourists, we either have to make do with the domes-
tic market or push exporting opportunities to sell to the entire world. 
Export is a pretty important point for the economy of our country but 
small entrepreneurs still wonder if they can indeed do it or not. 

Right at this point, e-commerce can offer us different blessings. As is 
well known, on the Internet, it is possible to do much more than what 
can be done in a traditional selling point in a much easier and rapid man-
ner, including reaching potential customers abroad.

Where to begin?

One of the first things to do when it comes to e-commerce is to start 
out with an infrastructure with a multiple language support and to de-
sign the product detail pages accordingly. Additionally, a new, exclusive 
e-commerce spot can be established by focusing on a particular country. 
For Russia, for instance, it would be beneficial to start out with a Rus-
sian web site and domain.

Whereas in the traditional system this requires visiting Moscow a cou-
ple of times, finding a suitable shop and employees there and filling in-
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tüm bunlar çok daha düşük maliyetle ve çok 
daha kısa sürede gerçekleştirilebilir.

İyi seviye bir dille hazırlanmış ve o pazara uy-
gun ürünleri barındıran bir internet sitesi oluş-
turduktan sonra, etkili bir SEO (Search Engine 
Optimisation) yani Arama Motoru Optimizas-
yonu yapılmalı ve Google aramalarında yuka-
rılarda yer almaya çalışılmalıdır. Böylece sıra 
yeni müşteriler kazanmayı beklemeye gelir.

Tüm bunların sonrasında ise geleneksel tica-
ret ile hemen hemen aynı yol izlenir. Müşte-
rilerin mutlu olması için gerekenleri yapmak 
ve kullanıcıların e-ticaret sitesini birbirlerine 
tavsiye etmeleri üzerine yeni kişilere ulaşmak 
kar topu etkisi ile büyüyen bir müşteri kitlesi 
kazandırırken ülkemize ve ekonomimize de 
doğrudan katkı sunacaktır. 

Kolay ve kazançlı satış
E-ticarete atılmak veya e-ticaret hacmini ge-
liştirmek için PTT’nin sunduğu avantajlardan 
da yararlanmak mümkün. İster kendi e-tica-
ret siteniz olsun ister olmasın markanızı ve 
ürünlerinizi daha geniş kitlelere ulaştırmak, 
daha fazla satış yapmak için PTT’nin e-ticaret 
sitesi ePttAVM.com’a başvurabilirsiniz. 177 
yıllık PTT güvencesiyle hizmet veren bu siteye 
ürünlerinizi yükleyebilir, sizin adınıza yapılan 
reklam ve tanıtımlar sayesinde çok daha kolay 
ve kazançlı satışlar elde edebilirsiniz. 

ePttAVM.com’a mağaza açma başvurusu 
yapıldıktan çok kısa bir süre sonra ürün-
ler milyonlarca kişi tarafından görüntülen-
mekte ve satışa hazır hale gelmektedir.  
ePttAVM.com’da mağaza açmanın bazı avan-
tajları ise şöyle sıralanabilir: ePttAVM.com 
üzerinde mağaza açmak ve ürün listelemek 
için hiçbir ücret ödenmemektedir. Herhangi 
bir reklam ücreti alınmadan ürünlerin tanı-
tımı ePttAVM.com tarafından yapılmakta-
dır. “E-mail marketing” çalışmaları ile ürün-
ler milyonlarca kişiyle buluşturulmaktadır.  
ePttAVM.com’un e-ihracat platformu  
ready2sale.com sayesinde hiçbir ek maliyet ve 
iş yükü üstlenmeden yurt dışına satış yapabil-
me imkanı da bulunmaktadır. 

E-ticarete atılmak 
veya e-ticaret hacmini 
geliştirmek için  
PTT’nin sunduğu 
avantajlardan da 
yararlanmak mümkün.

In order to access 
e-commerce or develop 
e-commerce volume, it is 
possible to benefit from 
the advantages  
PTT offers.

side the shop and start selling, on the Internet 
all of this can be realized in a much shorter time 
at a much lower cost.

After building a web site prepared in an ad-
vanced language and including products fit for 
that market, an effective SEO (Search Engine 
Optimization) has to be carried out and the aim 
should be to rank at the top in Google searches. 
Then it is time to wait for new customers.

Following all of these steps, the road taken is 
almost the same as in traditional commerce. 
While doing what it takes to keep customers 
happy and reaching new people through word 
of mouth will result in a snowballing body of 
customers, it will also directly contribute to our 
country and economy.

Easy and profitable sale

In order to access e-commerce or develop 
e-commerce volume, it is possible to benefit 
from the advantages PTT offers. Whether you 
have your own e-commerce web site or not, you 
may apply to the e-commerce web site of PTT, 
ePttAVM.com, in order to bring in your prod-
ucts to large masses and to sell more.  You may 
upload your products to this site that provides 
service under the guarantee of the 177-year-old 
PTT and acquire much more easier and profit-
able sales thanks to advertisements and pub-
licities made in your name.

Shortly after you apply to ePttAVM.com for 
opening a store, the products are viewed 
by millions of people and are ready for sale. 
Some of the advantages of opening a store on  
ePttAVM.com can be listed as follows: No pay-
ment is required for opening a store and listing 
products on ePttAVM.com. Products are pro-
moted by ePttAVM.com without any advertis-
ing costs. Through “e-mail marketing” works, 
products are brought in to millions of people. 
Thanks to ready2sale.com, the e-export plat-
form of ePttAVM.com, there is the oppor-
tunity to export without any addi-
tional cost and workload.
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enjoy reading
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Kitabınızı nasıl okumayı tercih edersiniz? Özel zaman ayırıp kitabıyla say-
falarını çevire çevire haşır neşir olanlardan mı, yoksa vakit bulduğu her 
yerde ve her koşulda bir şeyler okumayı önemseyenlerden misiniz? Belki 
de konuya bakışınız daha farklıdır ancak bu iki seçenek kitabınızı hangi 
formatta okumayı tercih ettiğinize dair ipucu verebilir. 

Teknolojinin hayatımızın her noktasına girmesiyle alışkanlıklarımızın 
değişmesi gibi, yaşadığımız yüzyılda okumaya ve kitaplara bakışımız da 
değişim geçiriyor. Son 10 yıldır “e-kitap” kavramını daha sık duyar olduk. 
İnternete ulaşabildiğimiz her yerde oldukça uygun fiyatlara satın alabildi-
ğimiz, hatta kimi zaman ücretsiz erişebildiğimiz ve cihazımızın şarjı oldu-
ğu sürece nereye gidersek gidelim yanımızda taşıyabildiğimiz e-kitaplar, 
günlük hayatımızda hatırı sayılır bir yer edinmeye başladı. 

E-kitap basitçe metin, görüntü veya her ikisinden oluşan ve dijital format-
ta erişime sunulan kitap olarak tanımlanabilir. E-kitaplara masaüstü ve 
dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar üzerinden erişilebilir. Bu 
cihazlar dışında doğrudan e-kitaplar için özel olarak tasarlanan e-kitap 
okuyucular da mevcuttur. 

How do you prefer to read your book? Are you one of those who mingles 
with their book page by page by taking special time or do you attach im-
portance to reading whenever, wherever? Perhaps your perspective on the 
subject is rather different but these two options can provide clues on the 
format in which you prefer to read.

Just like our habits change as technology makes it into every field of our 
lives, in the century in which we live, our perspective on reading and books 
also changes. We have been hearing more of the concept of “e-book” in 
the last decade. E-books, which we can buy at quite affordable prices 
wherever we have Internet access, even reach free of charge at times, and 
carry with us wherever we go as long as our battery is full, have started to 
make a considerable place within our daily lives.

Put simply, an e-book can be defined as a book composed of text, visu-
als or both, and is put to access in digital format. E-books are accessible 
through desktop and laptop computers, tablets and smart phones. In ad-
dition to these devices, there are specifically designed e-book readers, as 
well.

E-kitap basitçe metin, 
görüntü veya her 

ikisinden oluşan ve 
dijital formatta erişime 

sunulan kitap olarak 
tanımlanabilir.

Put simply, an e-book 
can be defined as a 
book composed of 

text, visuals or both, 
and is put to access in 

digital format.
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E-kitap okuyucular, küresel pazardaki en bili-
nen örnek olan Amazon Kindle’ın 2007 yılında 
kitapseverlerle buluşmasıyla hayatlarımız-
da giderek daha fazla yaygınlık kazanmaya 
başladı. Sadece e-kitap okumayı sağlayan 
ilk e-kitap okuyucu fikrinin ortaya çıkışı ise 
1930’lara dayanıyor. Ciltsiz kitapların yay-
gınlaşmaya başladığı bu dönemde Amerikalı 
yazar Bob Brown, ilk sesli filmini izledikten 
sonra filmlerin hayatlarımızda ne kadar yer 
sahibi olacağını öngörerek kitapların filmler 
karşısında ezilmemesi gerektiğini söylediği 
bir manifesto kaleme aldı. Buna çözüm olarak 
önerdiği fikir bugün kullandığımız teknolojiye 
göz kırpsa da, kendisi e-kitabın mucidi olarak 
görülmüyor. 

1949 ile 1970 yılları arasında ise e-kitapların 
geliştirilmesine yönelik çeşitli girişimlerin gö-
rüldüğü söylenebilir. Yine de ilk mucidin kim 
olduğu konusuna açıklık getirilebilmiş değil. 
Tarihin en eski dijital kütüphanesi olarak ad-
landırılan “Project Gutenberg” ise e-kitaplar 
için uygun ortamın oluşturulması ve e-kitap 
kavramının meşrulaşmasında büyük rol oy-
nadı. İlk dosyasını 1971’de edinen ve Amerikalı 
yazar Michael S. Hart tarafından başlatılan bu 
dijital arşiv projesi ağırlıklı olarak kamu malı 
sayılan kitapları içeriyor. Günümüzde varlığı-
nı korumaya devam eden ve 56 binden fazla 
dosya barındıran proje, e-kitapların ücretsiz 
erişim hakkı ve açık kaynak gibi konularda 
önemli bir araç olduğunu vurguluyor.

With the introduction of the Amazon Kindle 
in 2007 – the most well-known example in 
the global market – e-book readers started to 
gain further prominence in our lives. The idea 
of the first e-book reader, which exclusively 
allows for reading books, on the other hand, 
goes back to the 1930s. In this time, when 
paperbacks started to become widespread, 
American writer Bob Brown, after watching 
his first talking picture, foresaw what a ma-
jor place films would occupy in our lives and 
penned a manifesto stating books should not 
become subordinate to films. Although the 
idea he put forward as a solution salutes the 
technology we use today, he is not considered 
the inventor of the e-book.

It can be stated that between 1949 and 1970, 
various initiatives on the development of 
e-books were observed. Still, the question 
of who the first inventor was remains un-
clear. Deemed the oldest digital library of the 
world, the “Project Gutenberg”, on the other 
hand, played a major role in the creation of a 
suitable environment for e-books and the le-
gitimization of the concept of e-books. This 
digital archive project, which acquired its first 
file in 1971 and was initiated by the American 
writer Michael S. Hart, mostly includes books 
considered public domain. Maintaining its ex-
istence in the present and containing over 56 
thousand files, the project underlines that it 
is an important tool in issues such as the right 
to free access to e-books and open resource.

Erişilen kaynaklar 
ve cihazların 

çeşitlenmesiyle 
e-kitap pazarı hem 

küresel hem de ulusal 
çapta kayda değer bir 

büyüme gösterdi.

 As the resources and 
the tools accessed 

diversified, the e-book 
market showed 

considerable growth 
in both the global and 

national sense.
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Project Gutenberg ile e-kitap okuyucuların 

ortaya çıkışı arasında geçen 30 yılda CD-ROM 

ve Blu-ray diskler e-kitaplar için aracı işlevi 

gördü. 2010’da teknoloji devleri kendi e-kitap 

pazarlarını oluşturmaya başladı. Aynı yıl ülke-

mizde de e-kitap satışlarına yönelik adımlar 

atıldı. 2014 yılında ise Türkiye yerli e-kitap 

okuyucusu Calibro ile tanıştı. Erişilen kaynak-

lar ve cihazlar çeşitlenirken e-kitap pazarı da 

hem küresel hem de ulusal çapta kayda de-

ğer bir büyüme gösterdi. Pazarın büyümesine 

katkı sağlayanlar arasında kitaplara her an her 

yerde, makul fiyata erişmek isteyenler ve kü-

tüphaneler bulunuyor. Pazarda yer alan aktör-

lere baktığımızda ise yayınevleriyle anlaşmalı 

yazarların yanı sıra kitabını kendi imkanlarıyla 

çıkartan yazarlarla da karşılaşıyoruz. 

2016 itibarıyla ABD, Birleşik Krallık gibi ülkeler-

de e-kitap satışlarının düştüğüne işaret eden 

bazı veriler kitap satışlarını incelerken hangi 

kriterleri esas almak gerektiğine dair tartış-

malara yol açtı. 2017 Küresel E-Kitap Raporu 

ise e-kitaplara yönelik veriler için merkezî bir 

hizmet sağlanmadığından veri temini ve ana-

lizi gibi konularda sorunlar yaşanabildiğine 

işaret etti. Pazar değerlendirmeleri henüz ki-

tap piyasasına ilişkin net bir tablo çizmemize 

yetmiyor olsa da, e-kitapların gündelik hayatı-

mıza bir şekilde nüfuz ettiğini rahatlıkla kabul 

edebiliriz. En çok nerede, ne zaman ve hangi 

kitaplar söz konusu olunca elektronik olanları 

tercih ettiğimize bakmak da e-kitapların gü-

nümüzdeki durumuna ilişkin fikir verebilir. 

81

In the 30 years in between the Project Guten-
berg and the emergence of e-book readers, 
CD-ROMs and Blu-ray disks served as inter-
mediaries for e-books. In 2010, the giants of 
technology started to create their own e-book 
markets. In the same year, steps are taken  
towards the sale of e-books in our country. 
In 2014, on the other hand, Turkey made ac-
quaintance with Calibro, the first local e-book 
reader. As the resources accessed and the 
tools diversified, the e-book market showed 
considerable growth in the both global and 
national sense. Among those who have con-
tributed to the growth of the market are peo-
ple who want to access books anywhere at 
affordable prices as well as libraries. When 
we look at the actors within the market, on 
the other hand, we come across writers work-
ing under agreement with publishing houses 
as well as writers who publish their books by 
their own means.

As of 2016, certain data indicating that e-book 
sales have decreased in countries such as the 
USA and the United Kingdom caused debates 
on which criteria to base the analysis of book 
sales. The 2017 Global E-Book Report, on 
the other hand, pointed out that since there 
is no central service towards data related to 
e-books, problems might be experienced in 
terms of data procurement and analysis. Al-
though market evaluations are not yet suffi-
cient for us to get a clear picture of the book 
market, we can easily admit that e-books 
have somehow penetrated into our daily lives. 
Looking at when and where we prefer elec-
tronic ones the most and for which types 
of books can also provide clues on 
the current status of e-books.
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“Alo alo, muhterem samiin... Burası İstanbul 

Telsiz Telefonu... 1200 metre tûl-i mevc, 250 

kilosikl... Bugünkü tecrübe neşriyatımıza baş-

lıyoruz.” 

Her şey, 6 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul’da 

yapılan bu anonsla başlar. Kısa sürede dünya-

nın en önemli kitle iletişim aracına dönüşecek 

olan radyo, Türkiye’de 1923’ten itibaren birkaç 

yıl boyunca gerçekleştirilen yayın denemele-

rinin sonunda, işte bu tarihte düzenli olarak 

hayatımıza girer. 

Dünyadaki ilk radyo yayını denemeleri 1920 

yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapı-

lır. Ülkemizde ise 1926’da Atatürk’ün teşvik 

ve destekleriyle İstanbul’da Türk Telsiz Te-

lefon Anonim Şirketi kurulur ve bir yıl sonra  

TRT Museum of Broadcasting History

“Hello hello, esteemed listeners… İstanbul 

Radiotelephone here… Wave length 1200 

meters, 250 kilocycles… We begin our experi-

mental broadcast of today.”

It all began with this announcement made 

in İstanbul on 6 May 1927. The radio, which 

would transform into the world’s most im-

portant mass communication means in no 

time, started to be regularly featured in our 

lives on this day, following the broadcast ex-

periments realized in Turkey from 1923 on.

The world’s first radio broadcasting exper-

iments were held in the United States of 

America in 1920. In our country, on the other 

hand, the Turkish Radiotelephone Corpora-

tion was established in 1926 upon the initia-

Sesler, renkler, anılar
Sounds, colors, memories

Mekanlar / Places

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi
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Fotoğraflar / Photographs: Melis Seçkin

İlk televizyon yayını 
31 Ocak 1968 tarihinde 

siyah-beyaz olarak 
gerçekleştirilir.

Türkiye’de ilk düzenli radyo yayınları başlatılır. 
Takip eden dönemlerde idaresi PTT dahil çe-
şitli kurumlara verilen radyolar giderek gelişip 
yaygınlaşır, İstanbul ve Ankara radyolarına  
İzmir Radyosu da eklenir. 

Ülkemizdeki ilk televizyon yayını denemeleri 
ise 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversite-
si’nde gerçekleştirilir. Burada yapılan yayın ça-
lışmaları ve çeşitli türde program denemeleri, 
ulusal düzeyde televizyon yayınlarına başlan-
gıcın temellerini oluşturur. 1 Mayıs 1964’te 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) 
kurulmasıyla radyo ve televizyon faaliyetleri 
tek bir çatı altında toplanarak hız kazanır ve 
ülke geneline yayılmaya başlar. İlk televiz-
yon yayını 31 Ocak 1968 tarihinde siyah-be-
yaz olarak gerçekleştirilir; böylece TRT’nin ve  

tive and support of Atatürk, and a year later, 
the first regular radio broadcasts began. The 
radio, the management of which was grant-
ed to various institutions including the PTT, 
developed and became widespread; İstanbul 
and Ankara radios were followed by the İzmir 
Radio. 

The first television broadcasting experiments 
in our country, on the other hand, were real-
ized at the İstanbul Technical University in 
1949. Broadcasting efforts and various pro-
gram experiments carried out here laid the 
foundations of the beginning of national 
television broadcasts. With the establish-
ment of the Turkish Radio and Television 
Corporation (TRT) on 1 May 1964, radio and 
television activities were gathered under a 

 The first television 
broadcast was a black and 

white one on 31 January 1968.

Emre Bozkır
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Türkiye’nin gitgide renklenip çeşitlenen tele-
vizyon macerası başlamış olur.

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, ziyaretçilerine 
tüm bu serüvene yakından tanıklık etme fır-
satı sunuyor. Girenleri, televizyonun ilk yılla-
rında kullanılan montaj makinesi ile Türk si-
nemasının meşhur “altın makas”ı karşılıyor. 
Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nu okuduğu 
mikrofonlarla tarih kokan yolculuk başlıyor. 
Bu duygu “Tarih” koridoru boyunca hissedi-
lebiliyor. Koridor takip edildiğinde karşımıza 
çıkan, TRT’nin kullandığı logolarla kaplı duvar 
ise kurumun yıllar içinde yaşadığı değişimi 
gösteriyor. 

Müze gezisinin başından sonuna kadar her 
yerde karşılaşılan radyolar, mikrofonlar, ses 
kayıt cihazları, kameralar gibi pek çok ekipman ve cihaz radyo ve te-
levizyon maceramızı gözler önüne seriyor. Müzede en çok ilgi çeken 
objelerden biri, gerçeğe uygun hazırlanan Radyo Stüdyosu’nun girişin-
deki 1930’lardan kalma lambalı radyo. İlk yıllarda radyolar, o dönemki 
adıyla telsiz telefonlar otomobil kadar pahalıydı ve kullanıcılar ruhsat 
bulundurmak, cihazlarının düzenli muayenesini yaptırmak ve vergi 
ödemek zorundaydı. 

Drama Stüdyosu’nda, radyo tiyatrosu yapılırken günlük hayattaki 
seslerin dinleyicilere nasıl aktarıldığı ve elektronik cihazlar kullanıla-

single roof, gained speed and spread throughout the country. The first 
television broadcast was a black and white one on 31 January 1968; thus 
the TRT’s and Turkey’s television adventure, which would grow ever 
more colorful and diversified, began.

The TRT Museum of Broadcasting History offers its visitors the chance 
to take a closer look at this adventure. Those who enter the building 
are first greeted by the montage machine used in the early years of 
the television and the famous “golden scissors” of the Turkish cinema. 
With the microphones to which Atatürk recited the Decennial Oration, 

the history-laden journey begins. This sen-
timent is felt throughout the “History” cor-
ridor. The wall covered in logos used by the 
TRT throughout the years you see when you 
follow the corridor, on the other hand, reveals 
the change experienced by the institution.

Many equipment and devices seen from the 
beginning of the visit to the end such as ra-
dios, microphones, voice recorders and cam-
eras bring our radio and television adventure 
to light. One of the most interesting objects 
in the museum is the 1930s lamp radio, which 
has been prepared true to the original and 
which is situated to the entrance of the Radio 
Studio. In the early years, radios – called ra-
diotelephones back then – were as expensive 
as cars and users had to have a permit, get 
their devices checked regularly and pay taxes.

In the Drama Studio, one can experience how 
daily sounds were conveyed to the audience 
when the radio theater was performed, and 
how electronic devices were used to produce 
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rak mekanik ses efektlerinin nasıl çıkarıldığı 
deneyimlenebiliyor. Stüdyolar arasında ge-
zerken, Türkiye’nin ilk televizyon haber spi-
keri olarak yayıncılık tarihimize geçmiş Zafer 
Cilasun’la karşılaşılıyor. 1968’de ilk televiz-
yon yayınının yapıldığı gün Cilasun’un ilk TV 
haberini sunuşu, o anın fotoğrafından yola 
çıkılarak hazırlanan hologramla canlandırılı-
yor. Günümüz standartlarında düzenlenmiş 
Televizyon Stüdyosu’nda ise kameraların 
karşısına geçmek mümkün. Müzede ayrıca 
TRT’nin ilk yayın yıllarında herhangi bir teknik 
aksaklık durumunda izleyicilere gösterilen ne-
cefli maşrapa ve daha sonraki dönemde onun 
yerini alan akvaryumdaki balık da gezenleri 
eski zamanlara götüren unsurlar arasında  
bulunuyor. 

“Sesler, renkler, anılar” sloganıyla hayatına 
başlayan müzede elbette çocuklar da unutul-
mamış. Fotoğraf ve Canlandırma Salonu’nda 
çocuklar çizgi filmlerin nasıl yapıldığını görebi-
liyor, “Oyun Gemisi”nde Grup Şurup’la birlikte 
şarkılar söyleyebiliyor, Sanal Stüdyo’da Keloğ-
lan’la tanışma fırsatı bulabiliyorlar. Ziyaret-
çilerini geçmişten bugüne hem büyülü hem 
eğlenceli bir yolculuğa çıkaran TRT Yayıncılık 
Tarihi Müzesi “Aşk-ı Memnu”, “Çalıkuşu” 
gibi unutulmaz dizilerde kullanılan kostümler 
ve “Kurtuluş” filmi için aslına uygun üretilen 
arabaların sergilendiği salonuyla bu deneyimi 
taçlandırıyor. 

mechanical sound effects. While wandering 
around the studios, you come across Zafer 
Cilasun, who has gone down in our broadcast-
ing history as the first television anchorman. 
Cilasun’s presentation of the first TV news on 
the day when the first television broadcast 
was made in 1968 is animated with a holo-
gram departing from the photographs of the 
moment. In the Television Studio, which has 
been arranged in contemporary standards, 
on the other hand, it is possible to go before 
cameras. Also taking you on a journey to the 
past in the museum is the pebbled stoup, 
which would be displayed to the audience in 
the case of a technical failure, and the fish in 
an aquarium, which later replaced it.

Setting on its journey with the motto 
“Sounds, colors, memories”, the museum 
also has something to offer for kids. In the 
Photograph and Animation Hall, children 
can see how cartoons are made, sing with 
Grup Şurup inside the “Play Ship” and meet 
Keloğlan in the Virtual Studio. 

Taking visitors on a magical and fun journey 
from the past to the present, the TRT Muse-
um of Broadcasting History crowns the expe-
rience with its hall in which costumes used in 
unforgettable series such as “Aşk-ı Memnu” 
and “Çalıkuşu” were used as well as true to 
original cars made for the film “Kurtuluş”.

Zafer Cilasun’un ilk 
TV haberini sunuşu, 

o anın fotoğrafından 
yola çıkılarak 

hazırlanan hologramla 
canlandırılıyor. 

Zafer Cilasun’s 
presentation of the first 

TV news is animated with 
a hologram departing 

from the photographs of 
the moment.
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Jake, Jaeger adı verilen devasa robotları kullanmak için 
aldığı pilotluk eğitimini babasının vefatı üzerine yarım 
bırakır ve suça bulaşır. Ancak Dünya’yı tehlike altına alan 
canavarların tekrar ortaya çıkışıyla Jake’e ve yeni yetişmekte 
olan pilotlara ihtiyaç duyulur. O andan sonra Jake ve pilot 
arkadaşları Dünya’yı korumak için güç birliği yapmaya 
başlar. Jake’in bu savaşta en büyük destekçisi Jaeger hackerı 
Amara ve yetenekli pilot Lambert olacaktır. 

Upon the death of his father, Jake gives up on the piloting 
training he has been receiving to man the giant robots 
called Jaeger, and gets involved in crime. However, with the 
reemergence of the monsters that pose a threat to the Earth, 
Jake and other newly raised pilots are in demand. From then 
on, Jake and his fellow pilots unite forces to protect the 
Earth. In this war, Jack would get the greatest support from 
Amara, the Jaeger hacker and the gifted pilot Lambert.
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Pasifik Savaşı: İsyan / Pacific Rim: Uprising 

YÖNETMEN / DIRECTOR: 

STEVEN S. DEKNIGHT

OYUNCULAR / STARS: 

JOHN BOYEGA,  SCOTT EASTWOOD,  TIAN JING,   
ADRIA ARJONA, RINKO KIKUCHI

YAPIM / PRODUCTION: 

ABD / USA

TÜR / GENRE:

 BİLİMKURGU, AKSİYON 
 SCIENCE-FICTION, ACTION   

Film / Movie



Paul Kersey oldukça başarılı bir travma cerrahıdır. Ailesiy-
le mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmektedir. Ancak bir gün 
evine düzenlenen saldırıyla hayatı değişir. Saldırıda eşi ya-
şamını yitirir, kızı ise çok ciddi şekilde yaralanır. Bu büyük 
trajedi Paul Kersey için bir dönüm noktası olur. Başarılı cer-
rah mesleki becerilerini de kullanarak ailesinin intikamını 
almaya karar verir. 

Paul Kersey is a successful trauma surgeon. He is leading 
a happy and peaceful life with his family. However, his life 
changes when his house is attacked one day. The attack 
kills his wife and seriously injures his daughter. This great 
tragedy proves to be a turning point for Paul Kersey. Using 
his professional skills, as well, the successful surgeon de-
cides to avenge his family.

YÖNETMEN / DIRECTOR: 

ELI ROTH

OYUNCULAR / STARS:

BRUCE WILLIS, ELISABETH SHUE, VINCENT D’ONOFRIO,  
DEAN NORRIS

YAPIM / PRODUCTION:

ABD / USA

TÜR / GENRE: 

AKSİYON, DRAM 
ACTION, DRAMA
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Haluk Arslan

An Ottoman astronomer
Taqi ad-Din al-Rasid 
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Born in Damascus in 1526, Taqi ad-Din al-Rasid 
is a scholar who is recognized as the last great 
representative of the classical Islamic astrono-
my. His pedigree, laid out in his works, goes back 
to Mengüpars and Humâr Tegin, commanders of 
Saladin.

Within the framework of classical Islamic train-
ing, Taqi ad-Din first received lessons in the 
Qur’an and Islamic law at the madrasah; fol-
lowing his education in Damascus and Cairo, 
he taught in Damascus for a while. He received 
lessons in sciences such as chemistry and as-
tronomy from the pioneering figures of his time. 
Starting from the 1550s, he visited İstanbul for 
a couple of times and taught at the Edirnekapı 
madrasah for a while. Also acting as an Islamic 
judge in addition to teaching, Taqi ad-Din – upon 
the encouragement of Mullah Abdülkerim Çele-
bi, who served as kazasker during the time of 
Selim II and who is the son of Kutbüddin Efendi, 
grandson of Ali Kuşçu – steered towards math-
ematics and astronomy and specialized in these 
fields.

The year 1570 can be said to be a turning point in 
the life of Taqi ad-Din al-Rasid. Once again com-
ing to İstanbul this year, Taqi ad-Din, following 
the passing of head soothsayer Mustafa bin Ali 
el-Muvakkıt a year later, was promoted to the 
position by Selim II. Seen as a single science up 
until the 19th century, astrology and astronomy 
were known as ilm-i nücûm, meaning the sci-
ence of the stars in the Islamic science literature. 
In this manner, the Ottoman head soothsayer 
used to serve as the star scientist of the court, 
and his main tasks included observing the stars 
and preparing calendars and astronomical tables 
accordingly.

Using the Galata Tower for his observation ef-
forts upon becoming the head soothsayer, in 
1577 Taqi ad-Din started to carry out his works  
by building a new observetory on the hills of 
Tophane with the permission of Murad III, the 
sultan of the time, and equipped the place with 
important books and devices on astronomy. 
His works were also granted support by Hodja 
Sâdeddin, teacher to Murad III, and Grand Vizier 
Sokullu Mehmed Pasha. With the calculations 
he made in line with the data he obtained from 

1526 yılında Şam’da doğan Takıyyüddin er-Râ-
sıd, klasik İslam astronomisinin son büyük 
temsilcisi olarak görülen bir bilim insanıdır. 
Eserlerinde verdiği şeceresi Selahaddin Ey-
yubî’nin kumandanlarından Mengüpars ve 
Humâr Tegin’e dayanmaktadır. 

Takıyyüddin, klasik İslam eğitimi çerçevesinde 
ilk etapta medresede Kur’an ve fıkıh alanların-
da dersler aldı, Şam ve Kahire’deki tahsilinin 
ardından bir müddet Şam’da müderrislik yap-
tı. Kimya ve astronomi gibi fen bilimleri alanla-
rında da dönemin önemli isimlerinden dersler 
aldı. 1550’lerden itibaren birkaç kez İstanbul’a 
geldi ve bir dönem de Edirnekapı medresesin-
de müderris olarak çalıştı. Müderrisliğin yanı 
sıra çeşitli kadılık görevlerinde de bulunan 
Takıyyüddin, bu süreçte Ali Kuşçu’nun torunu 
Kutbüddin Efendi’nin oğlu olan ve II. Selim dö-
neminde kazaskerlik yapan Molla Abdülkerim 
Çelebi’nin teşvikiyle matematik ve astronomi-
ye yönelerek bu alanlarda uzmanlaştı. 

1570 yılının, Takıyyüddin er-Râsıd’ın haya-
tında bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. 
Bu yıl yeniden İstanbul’a gelen Takıyyüddin, 
bir sene sonra müneccimbaşı Mustafa bin Ali  
el-Muvakkıt’ın ölümüyle II. Selim tarafından 
müneccimbaşılığa tayin edildi. 19. yüzyıla 
kadar tek bir bilim olarak görülen astroloji ve 
astronomi, İslam bilim literatüründe ilm-i  
nücûm, yani yıldızlar bilimi olarak geçmek-
teydi. Osmanlılardaki müneccimbaşı da bu 
minvalde, sarayın yıldız bilimcisi olarak görev 
yapmaktaydı ve yıldızları gözlemleyerek buna 
göre takvimler ve astronomi cetvelleri hazırla-
mak temel görevleriydi.

Müneccimbaşı olduktan sonra gözlem 
çalışmaları için Galata Kulesi’ni kullanan 
Takıyyüddin, 1577’de dönemin sultanı III. 
Murad’ın izniyle Tophane sırtlarında yeni 
bir rasathane kurdurarak burayı astronomi 
alanıyla ilgili önemli kitap ve aletlerle donattı. 
Bu çalışmaları, III. Murad’ın hocası Hoca 
Sâdeddin ve Vezîrâzam Sokullu Mehmed 
Paşa tarafından da desteklendi. Takıyyüddin, 
bu rasathanedeki gözlemlerinden elde ettiği 
verilere göre yaptığı hesaplamalarla ay, 
yerküre ve diğer gezegenlerin hareketlerindeki 
düzensizlikleri günümüz sonuçlarına yakın 



bir biçimde açıklayarak yüzyıllardan beri 
kullanılan Uluğ Bey’in astronomi cetvelindeki 
(zîc) eksiklikleri tespit edip yeni bir cetvel 
hazırlamaya girişti. Takıyyüddin, bazılarını 
kendisinin icat ettiği gözlem aletleriyle, kısa 
sürede çağdaşı Danimarkalı Tyco Brahe’nin 
kurduğu ve buradan edinilen bulgularla 
Kepler’in günümüz Güneş sistemi modelini 
kurgulamasını sağlayan rasathaneye denk bir 
rasathane oluşturdu. 

Takıyyüddin, 11 Kasım 1577’de İstanbul sema-
larında belirip bir ay boyunca görülen kuyruklu 
yıldızı, o yıl başlayan İran savaşı nedeniyle Os-
manlılar için bir hayır işareti olarak yorumladı. 
Kuyruklu yıldızın görülmesinden kısa bir süre 
sonra İstanbul’da büyük bir deprem yaşandı, 
bir yıl sonra da veba salgını baş gösterdi. Bu 
olumsuz durumlar, payitahtta yaşanmakta 
olan siyasi çekişmelerle birleşince dönemin 
şeyhülislâmının verdiği fetva sonucunda 1580 
yılında Takıyyüddin’in rasathanesi top atışla-
rıyla yıkıldı. Osmanlı bilim tarihinin en dikkat 
çekici isimlerinden biri olan ve astronomi, ma-
tematik, fizik, optik ve tıp alanlarında otuza 
yakın eser vermiş olan Takıyyüddin, bu olayın 
üzüntüsüyle birkaç yıl içinde hayatını kaybetti. 

his efforts at this observatory, Taqi ad-Din ac-
counted for the irregularities in the movements 
of the Moon, the globe and other planets in a 
manner approximating the results of the pres-
ent day, determined the shortcomings in the 
astronomical table by Uluğ Bey (zîc) – which had 
been in use for centuries – and set to prepare a 
new table. With the observation tools, some of 
which he had personally invented, Taqi ad-Din 
shortly built an observatory equivalent to the 
one initiated by his Danish contemporary Tycho 
Brahe, whose data ensured the construction of 
the present-day solar system model by Kepler.

Taqi ad-Din interpreted the comet, which ap-
peared on the skies of İstanbul on 11 November 
1577 and lasted for an entire month, as a good 
omen for the Ottomans because of the Iranian 
war that had begun the same year. Shortly after 
the appearance of the comet, a major earth-
quake hit İstanbul, and a year later a plague out-
break occurred. When these negative conditions 
combined with the political conflicts going on in 
the capital, according to the fatwa issued by the 
Sheikh al-Islam of the time, Taqi ad-Din’s obser-
vatory was brought down with artillery shooting. 
One of the most striking figures in the Ottoman 
history of science and having produced almost 
thirty works in the fields of astronomy, math-
ematics, physics, optics and medicine, Taqi ad-
Din passed away in a few years due to the grief 
caused by this incident.

Osmanlı bilim tarihinin en 
dikkat çekici isimlerinden 

Takıyyüddin, astronomi, 
matematik, fizik, optik 
ve tıp alanlarında otuza 

yakın eser verdi.

One of the most remarkable 
names of the Ottoman 

science history, Taqi ad-Din 
produced approximately 

thirty works in the fields of 
astronomy, mathematics, 

physics, optics and medicine. 
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HEP YANINIZDA, 
HEP AÇIK

PTTBANK INTERNET BANKACILIĞI 
VE MOBIL UYGULAMALARIYLA

PTT GÜVENCESINI GÜNÜN
HER SAATINDE YAŞAYIN



A new expression in a changing 
world: Digital art

Sektörel / Sectoral

Değişen dünyanın yeni ifadesi
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Son bir asırdır teknolojik gelişmelerin kazandığı ivme insan haya-
tını derinden etkilemiş, hatta bütünüyle değiştirmiştir. Özellikle 
1980’lerden itibaren tüm dünyada kullanılmaya başlayan ve ne-
redeyse her meslek dalı için bir vazgeçilmeze dönüşen bilgisa-
yarların hayatımızda ne kadar büyük rol oynadığı aşikardır. Bu rol 
kaçınılmaz olarak sanat alanında da etkisini göstermiş ve dijital 
sanat olgusunu doğurmuştur. Bir başka deyişle, dijitalleşen dün-
ya düzeninde sanat da dijital ifadesine kavuşmuştur. 

Dijital sanatta yaratım bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirilmek-
tedir. Eserler fiziksel olmayan ortamlarda üretilir. Dijital teknolo-
jilere dayanan bu sanat biçimi fizik, matematik, kimya gibi bilim 
dallarıyla yakın ilişki içerisindedir. Nitekim bu alandaki ilk adımlar 
da bilim insanları tarafından atılmıştır. 

The momentum technological developments have gained in 
the last century has deeply influenced the life of mankind, 
even completely changed it. It is apparent that computers, 
which started to be used in the entire world especially from the 
1980s on and have now become a must for almost every pro-
fession, play a huge part in our lives. This role has inevitably 
made itself apparent in the field of art and paved the way for 
the emergence of the concept of digital art. Put differently, in 
the digitalizing world order, art, too, has found its digital ex-
pression.

In digital art, production is made through computers. Works 
come to life in non-physical mediums. Based on digital tech-
nologies, this form of art is in close relation with scientific 
branches such as physics, mathematics and chemistry. 

Itır Şensoy

Dijital sanat



94

İlk dijital sanat denemeleri 1946 yılında, bil-
gisayarların atası sayılan ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator and Computer) üzerin-
den yürütülen matematiksel hesaplamalara 
dayalı verilerin estetik amaçlar doğrultusun-
da kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. Teknoloji 
alanında uzman bilim insanlarıyla sanatçıları 
ortak çalışmalara yönlendirmek maksadıy-
la 1966’da New York’ta, Amerikan Sanat ve 
Teknoloji Deneyleri (EAT) adlı bir kuruluş 
meydana getirilmiş, Avrupa’daki ilk dijital 
sanat sergisi ise 1968 yılında Londra Çağdaş 
Sanatlar Enstitüsü (ICA) bünyesinde düzen-
lenmiştir. 

Dijital sanatı geleneksel sanat biçimlerinden 
ayıran özellikler, ortaya çıkarılan eserin fizik-
sel bir ortamda var edilmemesi, eserin üre-
timinde teknik ustalığın zorunlu şart olma-
ması, üretim aşamasının kısa sürebilmesi, 
eser tamamlandıktan sonra biricik kalmayıp 
milyonlarca kopyasının elde edilebilmesidir. 
Hatta eser, internetin sınırlar ötesi işlem 
alanı sayesinde çok sayıda insanın ilgisine 
sunulabilmektedir. Şu durumda haklı olarak 
“Dijital ortamda yaratılan bir ürünü sanat 
eseri yapan nedir?” sorusu sorulabilir. Gele-
neksel sanatlarda olduğu gibi burada da ayırt 
edici faktörler, sanatçının kendini ifade ediş 
biçimindeki estetik değerlerde, ortaya çıka-
rılan eserin ne kadar özgün, yaratıcı ve farklı 
olduğunda aranmalıdır.

Bu sanat türü, bilim ve teknoloji alanındaki 
ilerlemelere paralel olarak çeşitlenen dijital 
teknolojiler sayesinde yeni anlatım biçimleri 
oluşturabilmektedir. Dijital platformlardaki 
araç çeşitliliği, üretim adına neredeyse sı-
nırsız bir tercih potansiyeli sunduğundan, 
sanatçılar pekala mühendisler, bilgisayar 
programcıları, mimarlar, ses teknisyenleri 
gibi farklı uzmanlık alanlarından kişilerle ve 
çeşitli bilim insanlarıyla ekipler kurup çalışa-
bilmektedir. Böylece özgün yazılımlar, inter-
net ve ağ bağlantıları, veri tabanları, yapay 
organizmalar, yapay zeka, veri görüntüleme, 
veri haritaları, GPS teknolojileri, robotlar, sa-
nal gerçeklik ve hipermetinsel anlatılar da di-
jital sanat eserlerine dönüşebilmektedir. 

Bu sanat türü, dijital 
teknolojiler sayesinde 
yeni anlatım biçimleri 
oluşturabilmektedir.

Dijital sanat her ne kadar ana tüketim mec-
rası olarak interneti kullansa da bugün çok 
sayıda müze, galeri ve sergi dijital sanat 
üretimlerine ev sahipliği yapmakta, bu kap-
samda sunumlar, gösteriler ve performans-
lar düzenlemektedir. Öte yandan dijital sa-
nat müzelerinin sayısındaki artış, bu sanat 
türünün günden güne daha çok kabul gör-
mekte olduğuna işaret etmektedir. 

94
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Thanks to digital 
technologies, this type 

of art can create new 
narratives.

The first attempts at digital art emerged in 
1946, when the data based on the math-
ematical calculations of the ENIAC (Elec-
tronic Numerical Integrator and Computer) 
were used for aesthetical purposes. The 
American Experiments in Art and Technol-
ogy (EAT) was founded in New York in 1966 
with the aim of steering technology expert 
scientists as well as artists towards com-
mon works, whereas Europe’s first digital 
exhibition was organized in 1968 within the 
body of the London Institute of Contempo-
rary Arts (ICA).

The features that distinguish digital art 
from the traditional forms of art are that 
the end product is not created in a physical 
medium, technical mastery is not a prereq-
uisite in the production of the work, the 
production process can be short, and that 
once the work is complete, it is not unique 
but can be copied millions of times. More-
over, thanks to the cross-boundary pro-
cessing field of the Internet, the work can 
be offered to many people. In this case, one 
might rightfully ask the question, “What 

makes a digitally created product a work of 
art?” As is the case in traditional arts, here, 
too, the distinguishing factors should be 
sought in the aesthetical assets in how the 
artist expresses himself, and how original, 
creative and different the work actually is.

Thanks to the digital technologies that 
are diversified in parallel with the devel-
opments in the fields of science and tech-
nology, this art can form new narratives. 
Since the variety of the tools on the digital 
platforms offers an almost endless choice 
potential, artists can well form teams with 
people from different areas of expertise 
such as engineers, computer programmers, 
architects and sound technicians, as well 
as various scientists and work with them. 
Thus, unique software, Internet and net-
work connections, databases, artificial 
organisms, artificial intelligence, data dis-
play, data maps, GPS technologies, robots, 
virtual reality and hypertextual narratives 
can become works of digital art, as well. 

Although digital art uses the Internet as its 
main consumption platform, today many 
museums, galleries and exhibitions house 
digital art productions, and within this 
scope, presentations, shows and perfor-
mances are organized. The increase in the 
number of digital art museums, on the oth-
er hand, indicates that this art form is being 
more and more embraced by the day.
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Yıllar önce ilk üretilmesinden sonra kayıplara karışan 
ancak CES 2018’de tekrar görücüye çıkıp büyük ilgi gören  robot hangisidir?Which one is the robot that dissolved into thin air after its 

first production years ago, but reemerged at the CES 2018 and received major interest?

a. Boston Dynamics SpotMinic. Honda Asimo
b. Sony Aibo
d. Hanson Robotics-Sophia

1QUIZ
Aşağıdakilerden hangisi, yakın zaman önce kendi kripto 

para birimini geliştirerek bu konuda atılım yapan ilk 

ülkelerden olmuştur?

a. Rusya

c. Venezuela

b. Estonya  

d. Japonya

Which of the below recently developed its own crypto currency 

and became one of the first countries to take a leap in the field?

a. Russia 

c. Venezuela

b. Estonia

d. Japan

2

Türkiye’de en yaygın kullanılan web tarayıcısı aşağıdakilerden 

hangisidir?

a. Opera

c. Safari

b. Mozilla Firefox

d. Google Chrome

What is Turkey’s most widespread web browser?

3

Ocak 2004’te Mars’a gönderilen ve geçtiğimiz ay bu gezegendeki 

5000’inci gününü kutlayan Opportunity adlı keşif aracının Mars’ta 
aslında kaç gün kalması planlanmıştır? 

a. 150
c. 300 b. 90

d. 50

Launched to Mars in January 2004 and celebrating its 5000th day on 

the planet this month, the reconnaissance vehicle Opportunity was 
actually planned to remain on Mars for how many days?

4

Cevaplar / Key: 1/b, 2/c, 3/d, 4/b
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