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Türkiye’nin ilk yerli ve millî baz istasyonu ULAK’la ilgili çalışmalar tüm 

hızıyla sürüyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-

lan, ULAK’ın, “Evrensel Mobil Kapsama Projesi” çerçevesinde üretilen 150 

adetlik ilk parti ürünlerinin teslimatının bu ay yapılacağını söyledi. 

Bakan Arslan, ASELSAN’ın ana yüklenici, Netaş ve Argela’nın alt yükleni-

ci olduğu ULAK projesinde, geçen yıl kurulan ULAK Haberleşme A.Ş.’nin 

koordinasyon ve sorumluluğu üstlendiğini belirterek, “Bu projeyle 4.5G 

ticari, evrensel hizmet ve kamu güvenliği şebekelerinde kullanılmak üzere 

değişik frekans bantlarında yerli LTE-Advanced makrocell baz istasyonları 

üretilmektedir. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen 4.5G 

baz istasyonlarının yerli ve millî imkanlarla üretilmesi Türkiye’ye stratejik 

olarak çok önemli bir kazanım sağlayacak. Kırsal kesimlerimiz de dünya-

nın her yerine ulaşabilecek” dedi.

Bakan Ahmet Arslan, ULAK projesinin teknolojide dışa bağımlılığı azalt-

manın yanı sıra yeni gelişen teknolojilerde önde olmak açısından büyük 

önem taşıdığını vurgulayarak, “Bakanlığımız, ULAK projesine ilk günden 

beri verdiği desteği, Haberleşme Genel Müdürlüğü’nce yürütülen Evrensel 

Hizmet Projeleri kapsamında kırsal bölgelerde kurdurduğu mobil haber-

leşme altyapılarında belli oranlarda ULAK baz istasyonları kurulum şartı 

getirerek göstermiştir” diye konuştu. Evrensel Mobil Kapsama Projesi’nin 

1. fazında daha önce kurulum yapılan 1799 yerleşim yerine 4.5G mobil ge-

The works regarding the first local and national base station of Tur-
key continues at full speed. Minister of Transport, Maritime Affairs 
and Communication Ahmet Arslan said that the first group prod-
ucts of 150 produced within the framework of the “Universal Mobile 
Coverage Project” would be delivered this month. 

Indicating that the ULAK Communication Corp. undertakes the 
coordination and responsibility in the ULAK project, whereas 
ASELSAN is the prime contractor, Netaş and Argela subcontrac-
tors, Minister Arslan said, “With this project, local LTE-Advanced 
macrocell base stations in various frequency bands to be used in 
4.5G commercial, universal service and public security networks are 
produced. The production of 4.5G base stations – completely de-
veloped by Turkish engineers – with local and national means will 
provide a very important gain to Turkey in the strategical sense. Our 
rural regions will be able to reach all over the world, as well.” 

Emphasizing that the ULAK project has crucial importance in terms 
of reducing foreign dependency as well as being a step ahead in the 
new developing technologies, Minister Ahmet Arslan expressed, 
“Our Ministry showed its support, which it has provided since the 
first day, by stipulating the installation of a certain amount of 
ULAK base stations in the mobile communication infrastructures 
which it established in the rural regions within the framework 
of the Universal Service Projects carried out by the Directorate 

“The ULAK project will provide a very important gain to Turkey in the strategical sense”

“ULAK projesi Türkiye’ye stratejik olarak 
çok önemli bir kazanım sağlayacak”
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nişbant hizmeti götürülmesi için imzalanan sözleşmede en az yüzde 10 

ULAK ürünleri kullanımı şartı konulduğunu hatırlatan Arslan, gelinen 

noktada proje kapsamında 489 baz istasyonunda 4.5G yükseltmelerinin 

ULAK ürünleriyle yaptırıldığını bildirdi.

Bakan Arslan, 1. fazda ULAK kullanım oranının yaklaşık yüzde 45 ola-

cağını belirterek, “Evrensel Mobil Kapsama Projesi’nin 2. fazında ise ilk 

kez mobil kapsama altına alınacak 1472 yerleşim yeri için imzalanan 

sözleşmede en az yüzde 30 ULAK ürünleri kullanımı şartı getirildi. Bu 

projede gelinen noktada yaklaşık 590 baz istasyonunda ULAK ürünleri 

kullanılacak. Bu sayede 2. fazda ULAK ürünleri kullanım oranı yaklaşık 

yüzde 55 olacak. Evrensel Mobil Kapsama Projesi’nin 1. fazı kapsamında 

15 Nisan’da yükleniciye teslimi planlanan 150 adet ULAK baz istasyonu-

nun fabrika kabulü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız 

tarafından görevlendirilen muayene ve kabul heyetince ASELSAN’a ait 

üretim tesislerinde yapılacak” dedi.

Bakan Arslan, projenin her iki fazı için kullanılacak yaklaşık 1080 ULAK 

baz istasyonunun teslimatının ayda ortalama 150 adet olacak şekilde 

2019’a kadar gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

General Of Communication.” Reminding that the condition of 
minimum 10 percent use of ULAK products was stipulated in the 
agreement signed for bringing 4.5G mobile broadband services 
to 1799 settlement areas where the installations were previously 
made, Arslan declared that, at this point within the framework of 
the project, 4.5G upgrades in 489 base stations were made by the 
ULAK products. 

Indicating that the ULAK usage rate will approximately be 45 per-
cent in the first phase, Minister Ahmet Arslan said, “In the second 
phase of the Universal Mobile Coverage Project, the condition of 
30 percent use of ULAK products was stipulated for 1472 settle-
ment areas to be taken under mobile coverage for the first time. 
So far in the project, the ULAK products will be used in 590 base 
stations. Therefore, in the 2nd phase, the usage rate of ULAK will 
approximately be 55 percent. Within the first phase of the Univer-
sal Mobile Coverage Project, the factory acceptance of the 150 base 
stations which are planned to be delivered to the contractor on 15 
April will be carried out in the production facilities of ASELSAN by 
the inspection and acceptance committee assigned by our Ministry 
of Transport, Maritime Affairs and Communication.” 

Minister Arslan said that the delivery of the 1800 ULAK base sta-
tions to be used for both phases of the project is planned to be 
carried out until 2019, with an average of 150 products per month. 

Bakan Ahmet Arslan, 
ULAK projesinin teknolojide 
dışa bağımlılığı azaltmanın 

yanı sıra yeni gelişen 
teknolojilerde önde olmak 

açısından büyük önem 
taşıdığını vurguladı.

Minister Ahmet Arslan emphasized that 
the ULAK project has crucial importance 
in terms of reducing foreign dependency 
as well as being a step ahead in the new 
developing technologies.
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Life at 5G speed
5G hızında hayat
Onur Alp Öztürk



5G hızında hayat
Dünyada ve ülkemizde mobil veri kullanımı gün geçtikçe artıyor, insan-
lar internete artık mobil cihazlarından giriş yapmayı tercih ediyor. Mobil 
teknolojilerde büyük gelişmeler yaşanırken sistemin altyapısını oluş-
turan unsurlar da kendini yenilemek zorunda kalıyor.

Günümüzde veri boyutlarının ve transfer sayılarının gittikçe artması 
nedeniyle yeni bir sisteme gereksinim duyuldu. İnternete bağlanabilen 
cihazların çoğalmasıyla oluşan Nesnelerin İnterneti ekosisteminde 
daha hızlı ve güvenli bir ağ altyapısına geçilmesi planlanıyor. İnternete 
bağlı tüm akıllı cihazların eş zamanlı olarak sorunsuz çalışabilmesi için 
daha yüksek teknolojiye sahip bir kablosuz ağ sistemi gerekiyor. Bu 
sistemin adı 5G, yani 5. nesil kablosuz haberleşme sistemi...

Mobile data usage increases by the day in the world and in our country, 
people now prefer to access the Internet via their mobile devices. As 
huge developments take place in mobile technologies, the components 
that make up the infrastructure of the system also have to renew 
themselves. 

Since the data size and transfer numbers continually increase in our 
day, the need for a new system emerged. Formed with the increase in 
the number of devices that can connect to the Internet, the Internet 
of Things ecosystem is planned to ensure transition to a faster and 
more secure network infrastructure. For all connected devices to work 
unproblematically at the same time, a wireless network system with 
more advanced technology is required. This system is called 5G, mea-
ning the 5th generation wireless communication system... 

Ufukta Teknoloji / Technology on the Horizon



Faste r  I n te r n et  w i th  5 G
At first, mobile Internet was used for surf-
ing the web or for necessities such as sending 
messages. As years went by, needs diversified; 
mobile Internet started being used by cameras 
that broadcast online wirelessly, even driverless 
cars. In our day, the speed of wireless network 
technologies is not enough to transfer the data 
produced by new generation smart devices. 
These data consumption beasts require the 5G 
technology. The data traffic increasing with the 
proliferation of video content on social media 
platforms and the popularization of social me-
dia live feeds, on the other hand, is among the 
factors that necessitate the transition to 5G. 

Currently on trial run, the 5G technology is 
awaited with excitement in the entire world 
since the 4G did not quite live up to expecta-
tions and did not fully meet the requirements 
of the technological devices of our day. The 
countdown for 5G has begun, it is expected that 
the transition to this technology will be made 
in 2020.

Turkey carries out important works in terms of 
the production of 5G and beyond technologies 
through local and national means, and rapidly 

5 G  i l e  d a h a  h ı z l ı  i n te r n et 
Mobil internet ilk zamanlarda sadece web si-
telerini dolaşmak veya mesaj göndermek gibi 
ihtiyaçlar için kullanılıyordu. Yıllar ilerledik-
çe ihtiyaçlar çeşitlendi; mobil internet artık 
kablosuz olarak online yayın yapan kamera-
lar, hatta sürücüsüz arabalar tarafından bile 
kullanılır hale geldi. Günümüzde kablosuz ağ 
teknolojilerinin hızı yeni nesil akıllı cihazların 
ürettiği verileri aktarmaya yetmiyor. Veri tü-
ketim canavarı bu cihazlar 5G teknolojisine 
ihtiyaç duyuyor. Sosyal medya mecralarında 
video içeriklerin çoğalması ve sosyal medya 
canlı yayınlarının popüler hale gelmesiyle ar-
tan veri trafiği ise 5G’ye geçişi zorunlu kılan 
faktörler arasında yer alıyor.

Şu anda deneme çalışmaları yapılan 5G tek-
nolojisi, 4G’nin bekleneni tam olarak vereme-
mesi ve günümüzün teknolojik cihazlarının 
gereksinimlerini bütünüyle karşılayamaması 
nedeniyle tüm dünyada heyecanla bekleni-
yor. 5G için geri sayım başlamış durumda, bu 
teknolojiye 2020 yılında geçileceği tahmin 
ediliyor.

Türkiye, 5G ve ötesi teknolojilerin yerli ve 
millî imkanlarla üretilmesi konusunda önemli  

Türkiye, 5G ve ötesi 
teknolojilerin yerli ve millî 

imkanlarla üretilmesi 
konusunda önemli 

çalışmalar yürütüyor ve  
Ar-Ge faaliyetlerini tüm 

hızıyla sürdürüyor.

Turkey carries out 
important works in terms 
of the production of 5G 
and beyond technologies 
through local and national 
means, and rapidly 
continues its R&D activities. 
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çalışmalar yürütüyor ve Ar-Ge faaliyetlerini 
tüm hızıyla sürdürüyor. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, konuy-
la ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulunu-
yor: “Kendi 4.5G baz istasyonlarını kullanan 

ülkemiz, 5G’ye yönelik de çok önemli ça-
lışmalar gerçekleştiriyor. 5G ve ötesi tek-
nolojileri yerli imkanlarla üreten ve ticari 
olarak 5G’yi dünyada hizmete sunan ilk 

ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz. 
2020 yılında dünya 5G’ye geçmeye ça-

lışırken, Türkiye’nin de öncü ülkeler 
arasında yer alması için çalışmalar 
yürütüyoruz.” 

continues its R&D activities. Minister of Trans-
port, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan makes the following evaluation 
on the subject: “Our country, which uses its own 
4.5G wireless towers, carries out very important 
works in terms of 5G, as well. We aim to be-
come one of the first countries to produce 5G 
and beyond technologies through local means 
and to commercially offer 5G to service. As the 
world is trying to transition to 5G in 2020, we 
are carrying out works for Turkey to be featured 
among the pioneering countries.”

Ufukta Teknoloji / Technology on the Horizon 9



5 G  b i z e  n e l e r  su n aca k ?
Kablosuz internet ağının hızlanması sayesinde Türkiye’de yaşayan bir 
doktor sanal gerçeklik teknolojisi ile yurt dışındaki bir ameliyatı robot 
kollu cerrahi aletleriyle yapabilecek. İnternette gecikme hızı minimu-
ma ineceği için milimetrik tepkimeler bile anlık olarak binlerce kilo-
metre öteye aktarılacak. 5G teknolojisi sayesinde bulut depolama ile 
cihaz içi depolama arasında bir ayrım kalmayacak. Buluttaki verilere 
telefonun hafızasına erişiyormuş gibi kolaylıkla ve hızla ulaşılabile-
cek, istenirse aynı hızla yeni veriler buluta eklenebilecek. 

Ayrıca, görüntülü konuşmalarda hareket halinde olunsa bile şimdikin-
den çok daha iyi ses ve görüntü kalitesine kavuşulacak. Telefonlar ve 
diğer akıllı cihazların pil ömrü uzayacak. Giyilebilir teknolojiler önemli 
ölçüde gelişecek. Kablolu altyapı sistemlerine yeni yatırımlar yapılma-
sına gerek kalmayacak. 

2020 yılında hayatımıza girmeye hazırlanan bu teknolojinin en önemli 
faydalarından biri ise insan faktörünün yerini 5G ile internete bağla-
nan otonom sistemlerin almasıyla trafik kazalarında ciddi düşüş sağ-
lanacak olması. 

Wh at  d oes  5 G  h a ve  to  of f e r ?
With the speeding of the wireless Internet network, a doctor in Turkey 
will be able to perform a surgery abroad with robotic arm surgical in-
struments. Since the lag speed will be minimized on the Internet, even 
milimetric reactions will be instantly conveyed to thousands of kilome-
ters beyond. Thanks to the 5G technology, there will be no distinction 
between cloud storing and in-device storing. The data on the cloud will 
be accessed easily and rapidly as if accessing telephone memory, and if 
so wished new data will be uploaded to the cloud at the same speed.

In addition, even if one is on the move in video chats, the sound and im-
age quality will be much better than it is now. Phones and other smart 
devices will have longer battery life. Wearable technologies will develop 
considerably. There will be no need to make new investments in cabled 
infrastructure systems.

Getting prepared to be part of our lives by 2020, this technology’s most 
important benefits include the considerable decrease in traffic accidents 
as the human factor is replaced by autonomous systems that connect 
to the Internet with 5G.

PTTTECH - NİSAN  APRIL10
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Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda 
bilim ve teknoloji alanlarındaki hedefler ne-
lerdir?

Bakanlık olarak amacımız, bilim merkezi, 
teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi bir Türkiye 
hedefine ulaşmaktır. Bu hedefe erişmek 
ve ülkemize bir sıçrama yaptırabilmek için 
sanayi üretimimizi katma değeri yüksek 
ürünlere dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu 
gerçekleştirebilmek için teknolojik ürünlere 
yönelmemiz lazım. Bu teknolojik ürünleri 
de ancak bilimin katkısıyla yapabiliriz; yani 
sanayiye teknoloji, teknolojiye ise bilim 
enjekte etmemiz gerekiyor.

Bu kapsamda kamu, sanayi ve üniversite iş-
birliğine büyük önem veriyoruz. Nitelikli insan 
yetiştirilmesi konusunda YÖK ve Millî Eğitim 
Bakanlığı ile ortak projeler yürütüyoruz. Tek-
nokentlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl-
masını destekliyoruz. Ar-Ge merkezlerinin 
sayısını artırıyoruz. 5746 sayılı Araştırma, 

Bakan Dr. Faruk Özlü, 
“Türkiye’nin Sanayi ve 

Teknoloji Hamlesi” adlı bir proje 
başlattıklarını belirterek, bu 

çerçevede “İmalat Sanayinde 
Dijital Dönüşüm Yol Haritası” 

çalışmalarının tamamlandığını ve 
yakın bir zamanda kamuoyuna 

açıklanacağını söyledi.

Röportaj / Interview

In line with Turkey’s 2023 vision, what are 
the goals in the fields of science and technol-
ogy?

As the Ministry, our aim is to reach the goal 
of a Turkey that is the center of science, base 
of technology and an advanced industri-
al country. To reach this goal and make our 
country achieve a leap, we have to transform 
our industrial production into products with 
high added value. To make that happen, we 
have to steer towards technological products. 
These technological products can only be de-
veloped with the contribution of science; that 
means we have to integrate technology into 
industry and science into technology.

Within this context, we attribute major im-
portance to the public, industry and university 
collaboration. We are carrying out joint proj-
ects with the Council of Higher Education and 
the Ministry of National Education in terms of 
raising people of quality. We support the de-

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü:
Minister of Science, Industry and Technology 
Dr. Faruk Özlü: 

Stating they have initiated a 
project by the name of “Turkey’s 
Industry and Technology Move”, 

Minister Dr. Faruk Özlü said 
that the works for “Digital 

Transformation Roadmap in the 
Manufacturing Industry” have 
been completed and would be 

revealed to the public soon.

Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi 
ülkesi bir Türkiye inşa etmeyi hedefliyoruz
We are aiming to build a Turkey that is the center of science, base of 
technology and an advanced industrial country

Röportaj / 
Interview:  

Songül Baş
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Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 
belge verilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı  
15 Mart 2018 tarihi itibarıyla 838’i Ar-Ge 
Merkezi, 183’ü Tasarım Merkezi olmak üzere 
1021’e ulaşmıştır. Bu merkezlerde çalışan per-
sonel sayısı 51 binlere, proje sayısı ise 28 bin-
lere çıkmıştır. 5746 sayılı Kanun kapsamında 
belge verilen Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayı-
sının 2018 yılı sonunda 1350’ye yükselmesini 
hedefliyoruz.

Kısa bir süre önce Türkiye’deki teknopark sa-
yısının 72’ye ulaştığını açıkladınız. Önümüz-
deki dönemde teknoparklara yönelik hedef 
ve projeler nelerdir?

2001 yılında yürürlüğe giren 4691 sayılı Tek-
noloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurulan 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, teknolojik 
bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileş-

velopment and propagation of technoparks. We are increasing the number of R&D centers. The 
number of R&D centers, which were granted certification within the scope of the 5746 numbered 
Law on Supporting Research, Development and Design Activities, has reached 1021 — 838 R&D 
centers and 183 Design Centers — as of 15 March 2018. The number of personnel employed in 
these centers has increased to 51 thousand, and the number of projects implemented to 28 
thousand. We are aiming to increase the number of R&D and Design Centers certified within the 
scope of the Law numbered 5746 to 1350 by the end of 2018.

You recently announced that the number of Turkey’s technoparks increased to 72. What will 
be the aims and projects related to technoparks in the period to come?

At the Technology Development Zones established with the 4691 numbered Law on Technology 
Development Zones, the aim is to create technological knowledge, commercialize the produced 
knowledge, increase product quality and standard, develop innovations to enhance productivity 
and decrease production costs, ensure the adaptation of small and medium sized enterprises to 
new and advanced technologies, create employment opportunities for researchers, and speed 
up the entrance of foreign capital to make advanced technology investments in the country.

Uniting our industrialists with researchers and our universities, Technology Development Zones 
are one of the most important institutional structures that ensure they develop new produc-
tion-oriented products as well as production techniques. Within the scope of the Law numbered 
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tirilmesi, ürün kalitesi ve standardının yük-
seltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim 
maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştiril-
mesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni 
ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, 
araştırmacılara iş imkanlarının yaratılması 
ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı 
sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması ile 
sanayinin rekabet gücünün artırılması amaç-
lanmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ülkemizde sa-
nayicimizi araştırmacı ve üniversitelerimiz ile 
buluşturarak onların teknolojik üretime yöne-
lik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirme-
sini sağlayan en önemli kurumsal yapılardan 
biridir. 4691 sayılı Kanun kapsamında bugüne 
kadar 72 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi ku-
rulmuştur. Bunların 56’sı faaliyettedir, diğer-
lerinde ise alt ve üst yapı çalışmaları devam 
etmektedir.

4691, 72 Technology Development Zones have been established until today. 56 of these zones 

are active, and the infrastructure and superstructure activities are ongoing at the rest. 

In how many cities of ours are Technology Development Zones present?

In 51 out of 81 cities in our country, Technology Development Zones are present. In 30 cities, 

where there are no Technology Development Zones, technopark foundation efforts are ongoing, 

and the aim is to establish Technology Development Zones in these cities, as well.

Yet another aim of our Ministry is to establish Technology Development Zones (TDZ) inside Or-

ganized Industrial Sites (OIS). Until now, the TDZs in Turkey were usually established inside or 

around campuses. 18 Technology Development Zones were established inside OISs. Problems 

were encountered in ensuring the active participation of our industrialists in university-based 

TDZs. With new TDZs to be established inside industrial zones, R&D and production will be clos-

er to another, and thus industrialists and universities will have the opportunity to merge further. 

Yet another priority our Ministry attributes importance to in terms of Technology Development 

Zones is increasing the number of specialized TDZs in which entrepreneurs active in the same 

sector group or sub-sectors of this sector group are heavily represented at the rate of 75 percent. 

The Dokuz Eylül Health Specialized Technology Development Zone has been established thus 

far, and the Mersin Agriculture and Food Specialized Technology Development Zone is at the 

announcement stage.
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kaç ilimizde mevcuttur?

Ülkemizdeki 81 ilin 51’inde Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmaktadır. Teknoloji Geliştirme Böl-
gesi olmayan 30 ilimizde teknopark kurulumuna ilişkin çalışmalar  yürütülmekte ve bu illerde de 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri oluşturulması hedeflenmektedir.

Bakanlığımızın bir diğer hedefi ise Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) Organize Sanayi Böl-
geleri (OSB) içerisinde kurulmasıdır. Bugüne kadar Türkiye’deki TGB’ler genellikle üniversite 
kampüsleri ve kampüslerin yakın çevrelerinde yer almıştır. OSB içerisinde 18 Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi kurulmuştur. Üniversite merkezli TGB’lere sanayicilerimizin aktif katılımının sağlanma-
sında sıkıntı yaşanmıştır. Sanayi bölgelerinin içerisinde kurulacak yeni TGB’ler ile birlikte Ar-Ge 
ve üretimin birbirine daha yakın olması, sanayicinin ve üniversitenin bu vesileyle daha fazla 
kaynaşması sağlanacaktır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleriyle ilgili olarak Bakanlığımızın önem verdiği bir diğer öncelik, aynı 
sektör grubunda ve bu sektör grubuna dahil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin en 
az yüzde 75 oranında ağırlıklı olarak yer aldığı ihtisas TGB’lerin sayısının artırılmasıdır. Bugüne 
kadar Dokuz Eylül Sağlık İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur, Mersin Tarım ve Gıda 
İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi ise ilan edilme aşamasındadır.

Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti gibi kavramları konuştuğumuz günümüz dünyasında 
“dijital dönüşüm” büyük önem taşıyor. Bakanlık olarak bu konuda ne tür faaliyetler 
yürütüyorsunuz?

Bilindiği üzere, sanayide küresel bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bir yandan olağanüstü bir hıza 
ulaşmış teknolojik gelişmeler, dijitalleşme uygulamaları, ülkeler arası yeni işbirlikleri, yerelleş-

 In our day, when we are talking about con-
cepts such as Industry 4.0 and the Internet of 
Things, “digital transformation” is of major 
importance. As the Ministry, what sort of ac-
tivities do you carry out in this field?

As known, a global transformation is being 
experienced in industry. Technological de-
velopments of tremendous speed, digitali-
zation implementations, new collaborations 
between countries, localization tendencies 
on one hand, many issues such as emerging 
middle classes and crowded markets, chang-
ing customer expectations and preferences on 
the other are influential in this transforma-
tion. Rapidly developing emerging technolo-
gies offer top-tier opportunities for both in-
dustry and society. Emerging as a result of the 
use of new technologies in industry together 
with these digital technologies, the Fourth 
Industrial Revolution will ensure the enhance-
ment of efficiency, speed, quality and flexibil-
ity through the analysis of data collected from 
cyber physical systems. 

“Dördüncü Sanayi Devrimi, 
siber fiziksel sistemlerden 
elde edilen verilerin analiz 
edilmesiyle verimliliğin, 
hızın, kalitenin ve 
esnekliğin artırılmasını 
sağlayacaktır.”

“The Fourth Industrial 
Revolution will ensure  
the enhancement of 
efficiency, speed, quality 
and flexibility through the 
analysis of data collected 
from cyber physical 
systems.”
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me eğilimleri, diğer yandan yeni gelişen orta sınıf-
lar ve kalabalık pazarlar, değişen tüketici beklenti 
ve tercihleri gibi birçok husus bu dönüşümde etkili 
olmaktadır. Hızla gelişen ve yeni ortaya çıkan dijital 
teknolojiler hem sanayi hem de toplum için üst dü-
zey fırsatlar sunmaktadır. İşte bu dijital teknolojiler ile 
birlikte sanayide yeni teknolojilerin kullanılması sonu-
cu ortaya çıkan Dördüncü Sanayi Devrimi, siber fiziksel 
sistemlerden elde edilen verilerin analiz edilmesiyle ve-
rimliliğin, hızın, kalitenin ve esnekliğin artırılmasını sağ-
layacaktır.

Daha önce de ifade ettiğim üzere, bilim merkezi, teknoloji 
üssü ve ileri sanayi ülkesi bir Türkiye inşa etmeye yönelik 
bir hedefimiz söz konusudur ve bölgesel bir güç ve küresel 
bir oyuncu olma yolunda Sanayi 4.0’ın önemli bir fırsat ol-
duğunun bilincindeyiz. Bakanlık olarak, bu dönüşüme ayak 
uydurmak, hatta bunu bir fırsata dönüştürmek için iddialı bir 
proje başlatmış bulunmaktayız. “Türkiye’nin Sanayi ve Tek-
noloji Hamlesi” olarak adlandırdığımız bu proje, sanayimizin 
mevcut sorunlarına ve gelişim ihtiyaçlarına da cevap vermeyi 
amaçlamaktadır.

Projenin detaylarıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Bu projeye ön hazırlık olarak Bakanlığımızca iki temel çalışma ger-
çekleştirildi. Bunlardan ilki, imalat sanayisinin dijital dönüşümüne 
yönelik bir yol haritası oluşturulması, ikincisi ise hamle projesinde 
diğer sektörlerden bir miktar daha fazla odaklanacağımız öncelikli 
sektörlerin belirlenmesi çalışmasıdır.

İmalat Sanayinde Dijital Dönüşüm Yol Haritası, kapsamlı ve geniş 
katılımlı bir çalışmayla belirlenmiştir. Bu noktada TÜSİAD, MÜSİAD, 
TOBB, TTGV, TİM ve YASED’in katılımıyla oluşturduğumuz “Sanayide 
Dijital Dönüşüm Platformu”nun 6 ayrı konuda farklı alt gruplarda ger-
çekleştirmiş olduğu çalışmalardan, Bakanlığımızın Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün 
Sağlanmasına Yönelik Politika Değerlendirme Çalışması”ndan, uluslara-
rası anket ve raporlardan, gelişmiş ülke uygulamalarından, Ar-Ge merkezi 
bulunan firmalar ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalar ile gerçek-
leştirdiğimiz anketten ve TÜBİTAK’ın akıllı üretim anketinden yararlanılmış-
tır. İmalat Sanayinde Dijital Dönüşüm Yol Haritası oluşturulması çalışmaları 
tamamlanmış olup yakın zamanda kamuoyuna duyurulacak ve uygulamaya 
başlanacaktır.

Ön hazırlık için gerçekleştirdiğimiz ikinci çalışma olan öncelikli sektörlerin be-
lirlenmesinde ise küresel ve ulusal eğilimler, potansiyel pazarlar, referans ülke-
lere yakınsama senaryoları ve ülkemiz sanayisi ile genel ekonomisinin ihtiyaçları 
dikkate alınmıştır. Çalışma sonucunda kimya ve ilaç, motorlu taşıtlar, makine ve 
teçhizat, yarı iletkenler ve elektronik ile gıda ve içecek sektörleri öncelikli sektörler 
olarak belirlenmiştir.

Oluşturulacak yol haritasının uygulanmasına yönelik olarak önümüzdeki dönem 
içerisinde saha çalışmaları tamamlanacak, belirlenen 5 odak sektöre yönelik detaylı 
endüstriyel planlar yapılacak, 2 adet dijital dönüşüm merkezi kurulacak, firmalara 
dijital dönüşüm konusunda eğitim ve danışmanlıklar verilecektir. 
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As I have previously stated, we have the aim of building a Turkey that is the cen-
ter of science, base of technology and an advanced industrial country and we are 
aware that Industry 4.0 is an important opportunity on the road to becoming a 
regional power and a global player. As the Ministry, we have initiated a very as-
sertive project to keep up with this change, even turn it into an opportunity. This 
project we call “Turkey’s Industry and Technology Leap” also aims to address 
the existing issues of our industry as well as its development needs.

Could you provide information on the details of the project?

Our Ministry carried out two main works as preliminary preparation for this 
project. The first is the creation of a roadmap in terms of the digital trans-
formation of the manufacturing industry, and the second move is the ef-
fort of determining sectors of priority we will focus a little more on the leap 
project in comparison to other sectors.

The Digital Transformation Roadmap in the Manufacturing Industry was 
determined through an extensive and well-attended work. At this point, 
the works carried out in different subgroups on 6 individual topics by 
the “Digital Transformation in Industry Platform” we have established 
with the participation of the Turkish Industry and Business Associ-
ation, Independent Industrialists’ and Businessmen’s Association, 
Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, Technol-
ogy Development Foundation of Turkey, Turkish Exporters’ Assem-
bly and International Investors Association, the “Policy Evaluation 
Study on Ensuring SMEs’ Digital Transformation” carried out by 
the Directorate-General of Science and Technology of our Minis-
try, international surveys and reports, implementations by devel-
oped countries, the survey we conducted with firms with R&D 
centers as well as firms at Technology Development Zones, and 
the smart production survey by the Scientific and Technologi-
cal Research Council of Turkey was benefitted from. The works 
for the Digital Transformation Roadmap in the Manufacturing 
Industry have been completed and will made public and start 
to be implemented soon.

In the determination of sectors of priority, which is the 
second work we have carried out as preliminary prepara-
tion, on the other hand, global and national tendencies, 
potential markets, converging scenarios with respect to 
reference countries as well as the needs of our country’s 
industry and general economy were taken into consid-
eration. As a result of the work, chemical and medicine, 
motor vehicles, machine and equipment, semiconduc-
tors and electronic, and food and drink sectors were 
determined as sectors of priority.

Towards the implementation of the roadmap to 
be created, fieldwork will be completed, detailed 
industrial plans will be developed for the 5 fo-
cal sectors that have been determined, 2 digital 
transformation centers will be established, and 
companies will be offered training and consul-
tancy on digital transformation.
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Erhan Öğüt

İddialı kamera performansı
Splendid camera performance

Hızlı ve tepkili / Fast and responsive

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy 
S9, iPhone X ile aynı kulvarda yarışıyor. 
Ürün, kamera performansı ile rakiplerinin 
karşısına oldukça iddialı çıkıyor. Telefo-
nun AR (Augmented Reality-Artırılmış 
Gerçeklik) Emoji özelliği sayesinde üreti-
lebilen sticker ve videolar mesajlaşmala-
rınızı eğlenceli hale getirmek için birebir. 
Gerçek zamanlı çeviri yapabilen kamerası 
ve AKG stereo hoparlörleri ile Galaxy S9, 
2018’de adından çokça söz ettireceğe 
benziyor.

Samsung’s new flagship Galaxy S9 com-
petes on the same track as iPhone X. The 
product stakes a claim against its rivals 
when it comes to camera performance. 
Stickers and videos, which can be created 
thanks to the telephone’s AR (Augment-
ed Reality) Emoji feature, are perfect for 
making messaging fun. With its camera 
that can convert real time and its AKG 
stereo loudspeakers, the Galaxy S9 is 
likely to be the talk of the town in 2018.

Logitech’in kablosuz oyun mouselarından 
G603, yeni nesil sensörü ile oyunculara  
10 kata kadar enerji verimliliği sunuyor. 
Firma, “Lightspeed” teknolojisi ile kab-
losuz mouseların en büyük dezavantajı 
olan gecikme sorununu minimum sevi-
yeye indiriyor. Logitech Gaming Software 
ile mouse üzerindeki tüm tuşları kendi-
nize göre özelleştirebiliyorsunuz. G603 
e-sporcular tarafından çok sevilecek gibi 
görünüyor.

A Logitech wireless gaming mouse, the 
G603 offers up to 10 times energy effi-
ciency to gamers with its new generation 
sensor. With the “Lightspeed” technology, 
the company minimizes lagging, the big-
gest disadvantage of the wireless mouse. 
With the Logitech Gaming Software, you 
can personalize all buttons on the mouse. 
It seems e-athletes will just love the G603.

Vitrindekiler / On Display
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360 derece videoların kolay hali  
Easy way of 360-degree videos

Telefonunuzu bir fotoğraf ve video cana-
varına dönüştürmek istiyorsanız Moto 
360 Kamera tam size göre. Bu ürün özel-
likle vloggerların ve YouTube’da içerik 
üretmek isteyen kişilerin rahatlıkla kulla-
nabileceği nitelikte. Motorola telefonunuz 
varsa 360 derecelik kayıtları aktarmak için 
ek bir yazılım indirmenize gerek kalmıyor. 

If you want to transform your phone into 
a photo and video beast, the Moto 360 
Camera is perfect for you. This product 
can be easily used by vloggers and YouTu-
bers in particular. If you have a Motorola 
phone, you don’t have to download any 
additional software to import 360-degree 
recordings.

Güvenli şarj arayanlar için 
For those looking for secure charging

Akıllı telefon konusunda dünyaya kendini 
kanıtlayan Xiaomi, satışa sunduğu yeni 
taşınabilir şarj cihazı ile herkesi hayran 
bıraktı. Hızlı şarj desteği sunan Mi Power 
Bank 2i, 10.000 mAh bataryası ve çift 
portlu şarj özelliği ile etkileyici bir per-
formans sergiliyor. Ürün, dokuz katmanlı 
koruması sayesinde dünyanın en güvenli 
taşınabilir şarj cihazı olmaya aday.

Having come of age in the world when 
it comes to smart phones, Xiaomi has 
wowed everyone with the new portable 
charging device it has released. Offering 
quick charging support, the Mi Power 
Bank 2i puts on an impressive perfor-
mance with its 10,000 mAh battery and 
double-ported charging feature. Thanks 
to its nine-layer protection, the product is 
likely to become the world’s most secure 
portable charging device.
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Akıllı Şehirler / Smart Cities

Barcelona

Estetik ve 
mimarinin akıllı 

şehri
Smart city of aesthetics 
and architecture

Ezgi Canpolat

Barselona



Barselona dendiği zaman akıllara onlarca şey gelebilir: Tuz kokulu so-
kakların ardında Gaudi’nin izleri, dünyanın her yanından sporseverleri 
kendine çeken futbol takımı, birbirinden lezzetli yemekleriyle eşsiz bir 
Akdeniz mutfağı... 

Günümüzde Barselona, sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en yaşanabi-
lir şehirleri arasında yer alıyor. Barselona’nın şehirleşme sürecini etkili 
bir biçimde değerlendirdiği görülüyor. Peki, bu süreç nasıl başladı?

There are many things one can think of when it comes to Barcelona: 
Traces of Gaudi beyond streets smelling of salt, the football team 
that attracts lovers of sport from all around the world, the unique 
Mediterranean cuisine with dishes each more tasty than the other...

Today, Barcelona is among the most livable cities of not just Europe, 
but the world, as well. It is seen that Barcelona has efficiently eval-
uated its urbanization process. Well, how did this process begin?
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Barselona’nın şehirleşme sürecini ele alırken 
elbette öncelikle şehirleşme alanında çığır 
açan “ızgara” şeklindeki meşhur kent pla-
nından bahsetmemiz gerekir. Tarih boyunca 
işlek bir liman kenti olan Barselona, 1850’li 
yıllara gelindiğinde, sanayileşmenin etki-
siyle ortaya çıkan bir nüfus sorunuyla karşı 
karşıya kalır. Bu dönemde şehirde boş arazi 
bulmak neredeyse imkansız hale gelir. Eski 
surların içine sıkışmış bu kalabalık bölgede 
pek çok salgın hastalık da baş gösterir. Bu-
nun üzerine surların yıkılmasına ve şehrin 
genişletilmesine karar verilir.

Surlar yıkıldıktan sonra, modern şehirleş-
me kavramının kurucularından mühendis 
Ildefons Cerda’nın ızgara şeklinde tasarla-
dığı şehir planının uygulanması kararı alınır. 
Cerda’nın planını özel kılan ise sadece görsel 
özellikleri değildir. Katalan mühendis, şehir  
planında insanların yaşam kalitesini artır-
maya yönelik hesaplamalar yapmıştır. Plan-
daki binalar eşit büyüklüklerde, ortasında 
avlu boşluğu olan dörtgen biçimli bloklardan 
oluşmuştur. Bloklar güneş alma açısına göre 
konut veya işyeri olarak değerlendirilmiş ve 
tüm blokların köşeleri 45 derecelik bir açıy-
la yumuşatılmıştır. Bu sayede, günümüz-
de trafiğin akışı kolaylaşmaktadır. Henüz 
motorlu taşıt trafiğinin olmadığı o yıllarda 
Cerda bunu hesaplamış mıydı yoksa estetik 
kaygılarla mı böyle bir karar almıştı bilinmi-
yor fakat günümüzde bu yaklaşımın Barse-
lonalıları hayli rahat ettirdiği söylenebilir.

Meşhur ızgara şeklinde 
kent planı

Kentsel inovasyon 
ekonomisi

Yıllar içinde Barselona’ya yeni yapılar eklen-
meye devam etti ancak bu yapılaşma süre-
cinde şehrin tarihî ve kültürel dokusunun 
bozulmaması için gerekli önlemler alındı. 
2008 yılına gelindiğinde Barselona yeni bir 
bunalımla karşı karşıya kaldı: Ekonomik kriz. 

Barselona yerel yönetimi önüne çıkan eko-
nomik ve finansal zorlukları aşarken, akıl-
lı şehirleşme temasının etrafında yeni bir 
kentsel inovasyon ekonomisinin de temel-
lerini attı. Böylece 2012 yılında 22 program 
dahilinde 122 akıllı şehirleşme projesi baş-
latıldı. 
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When treating the urbanization process of 
Barcelona, we of course have to talk about 
the renowned “grid” city plan that has bro-
ken fresh ground in the field. A busy port city 
throughout history, in 1850 Barcelona faced a 
population problem that deteriorated with the 
influence of industrialization. Finding unoccu-
pied terrain in the city became almost impos-
sible in this period. Many epidemics broke out 
in this crowded region cramped inside ancient 
ramparts. Thus, the decision was taken to tear 
down the bulwarks and expand the city. 

After the bulwarks were demolished, it was 
decided that the city plan devised by Ildefons 
Cerda – one of the founders of the concept of 
modern urbanization – in grid-shape would be 
implemented. What made Cerda’s plan spe-
cial was not just its visual features. In his city 
plan, the Catalan engineer had made calcula-
tions that would enhance the quality of life. 
The buildings in the plan were of the same 
size, and the courtyard space in the center 
was composed of rectangular blocks. Accord-
ing to the angle at which they were exposed 
to sunlight, blocks were used as residences or 
offices, and the corners of all blocks were soft-
ened with a 45-degree angle. Thus, the flow of 
traffic is facilitated in our day. It is not known 
whether Cerda did actually calculate that in 
those days when motor vehicle traffic was not 
yet in existence or if the decision was taken 
with aesthetical concern but the approach can 
be said to provide substantial ease to the lo-
cals of Barcelona today.

The renowned grid city plan

Urban innovation economy

Barcelona continued to acquire new buildings 
throughout the years but the necessary pre-
cautions were taken to make sure that the 
historical and cultural texture of the city was 
not ruined during this structuring process. In 
2008, Barcelona had to face a new depression: 
Economic crisis.

While the local administration of Barcelona 
eliminated the economic and financial obsta-
cles on its way, it also laid the foundations of 
a new urban innovation economy around the 
theme of smart urbanization. Thus, in 2012, 
122 smart urbanization projects were initiated 
within the scope of 22 programs. 
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Akıllı binalarda enerji 
tüketimi takip edilebiliyor, 
yangın gibi felaketlerin 
önüne geçilebiliyor.

Energy consumption can be 
monitored in smart buildings 
and disasters such as fires can 
be prevented. 

Kamu-özel sektör işbirliği
Public-private partnership

First of all, by establishing fiber optic infra-
structure throughout the city, the creation 
of innovative services through the Internet 
technology was aimed. At the first stage, 
data coming in from sensors placed all around 
the city, data from infrastructures and data 
formed on social media platforms are collect-
ed. In the second stage, these data are evalu-
ated and alternative solutions are developed. 
In the third stage, on the other hand, the solu-
tion that is decided on is implemented, and 
if it does not work other alternative plans are 
realized in accordance with costs.

Thanks to this three-stage process, energy 
consumption is constantly monitored, avail-
ability for drivers looking for a parking spot can 
be managed through applications, smart bins 
that continuously measure garbage levels are 
used, traffic density and bus departure times 
can be shared with users through applications. 
Thus, the aim is to make a difference in the 
lives of the people living in the city.

One of the most important parts of the pro-
cess of becoming smart is that new buildings 
are constructed in compliance with smart 
building features. Thus, the energy consump-
tion and water leaks of buildings can be mon-
itored and disasters such as fires can be pre-
vented. By integrating buildings with the solar 
energy systems, substantial savings are made 
in terms of energy efficiency.

The local administration of Barcelona aims to 
create important initiatives in the smart city 
sector. In this sense, by establishing connec-
tions with many local and multinational com-
panies, it carries out its smart city processes 
through the public-private partnership.

Also through the public-private partnership, 
the local administration of Barcelona contin-
ues the efforts of the construction of “Smart 
City Campus”. Once the campus is completed, 
it will serve as an important research center for 
smart city ecosystem researchers.

Öncelikle şehrin tamamına fiberoptik ağ 
altyapısı kurularak internet teknolojisi ara-
cılığıyla yenilikçi hizmetlerin oluşturulması 
hedeflendi. Şehrin akıllılaşma süreci ise üç 
aşamada ele alındı. İlk aşamada, şehrin her 
yanına yerleştirilmiş sensörlerden elde edi-
len veriler, altyapıdan gelen veriler ve sosyal 
medya platformlarında oluşturulan veriler 
toplanıyor. İkinci aşamada bu veriler değer-
lendirmeye alınıyor ve alternatif çözümler 
üretiliyor. Üçüncü aşamada ise karar verilen 
çözüm uygulamaya konuyor, bu işe yara-
mazsa maliyet durumuna göre diğer alter-
natif planlara geçiliyor.

Bu üç aşamalı süreç sayesinde enerji tüketi-
mi sürekli takip altında tutuluyor, park yeri 
arayan sürücüler için müsaitlik durumu uy-
gulamalar üzerinden yönetilebiliyor, çöp se-
viyesini devamlı ölçen sensörlere sahip akıllı 
çöp kovaları kullanılıyor, trafik yoğunluğu ve 
otobüs hareket saatleri uygulamalar vasıta-
sıyla kullanıcılarla paylaşılabiliyor. Böylelik-
le, şehirde yaşayan insanların hayatında fark 
yaratmak hedefleniyor.

Akıllılaşma sürecinin önemli parçalarından 
biri de, yeni binaların akıllı bina özellikleri-
ne uygun inşa edilmesi. Bu sayede binaların 
enerji tüketimleri ve su sızıntıları takip edi-
lebilirken, yangın gibi felaketlerin de önüne 
geçilebiliyor. Binalar güneş enerji sistem-
lerine entegre edilerek enerji verimliliğinde 
önemli tasarruflar sağlanıyor.

Barselona yerel yönetimi akıllı şehir sektö-
ründe önemli girişimler yaratmayı amaçlıyor. 
Bu çerçevede pek çok yerel ve çok uluslu şir-
ketle bağlantı kurarak akıllı şehir süreçlerini 
kamu-özel sektör işbirliğiyle yürütüyor. 

Barselona yerel yönetimi yine kamu-özel 
sektör işbirliğiyle “Akıllı Şehir Kampüsü” 
inşası çalışmalarını sürdürüyor. Kampüs ta-
mamlandığında akıllı şehir ekosistemi araş-
tırmacıları için önemli bir araştırma üssü 
olacak.
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Hız, kolaylık ve güven kavramları içinde yaşadığımız çağın 
karakteristik niteliklerini oluşturuyor. Bilişim ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişim kullanım alışkanlıklarımızı de-
ğiştirip istek ve beklentilerimizi yeniden şekillendirirken 
sistem ve süreçlerin de bu dönüşüme uyum sağlaması 
gerekiyor. Bu durumun farkında olan kurumların kendile-
rini yenileme, teknolojiye ayak uydurma, hatta teknoloji 
üretme süreçlerine ise dijital dönüşüm deniyor. Ülkemiz-
de dijital dönüşümün öncü kurumları arasında yer alan 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) bu 
doğrultuda geliştirdiği ürün ve hizmetlerle portfolyosunu 
zenginleştirip vatandaşın hayatını kolaylaştırırken ülke 
ekonomisine de katkıda bulunuyor.

PTT A.Ş.’nin çağı yakalayan hizmetlerinden Kayıtlı  
Elektronik Posta (KEP) fiziksel ve dijital ortamları bir ara-
ya getirmekte, iletilen içeriklerin olduğu gibi korunmasını 
sağlamakta, teslimat ve erişilme zamanı gibi kritik bilgi-
leri müşteriye sunmaktadır. Yasal dayanağını 13 Ocak 2011 
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bulan KEP 
hizmeti ülkemizde ilk olarak 2012 yılında Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Kurumu’nca yetkilendirilen PTT A.Ş. tarafın-
dan devreye sokulmuş, ardından diğer hizmet sağlayıcılar 
da bu hizmeti vermeye başlamıştır. Sistem günümüzde 
e-tebligat, e-yazışma (kamu kurumları arasındaki yazış-
malar) ve KEP iletisi olmak üzere üç tip ileti gönderimi-
ni mümkün kılmaktadır. Zamandan tasarruf ettirmenin 
yanı sıra kağıt kullanımını kayda değer ölçüde azalttığı 
için çevre dostu teknoloji niteliği taşıyan KEP hizmetin-

The concepts of speed, ease and trust form the characteris-
tic features of the era we live in. While the development in 
information and communication technologies change our 
usage habits and reshape our demands and expectations, 
systems and processes have to keep up with this transfor-
mation, as well. The process of renewing themselves, keep-
ing up with technology and even creating technology by the 
institutions aware of this fact is deemed digital transfor-
mation. Among the pioneering institutions of digital trans-
formation in our country, the Post and Telegraph Organiza-
tion Corporation (PTT Corp.) enhances its portfolio with the 
products and services it develops to this aim, facilitates the 
lives of citizens and contributes to the country’s economy.

One of the contemporary services by the PTT Corp.,  
Registered Electronic Mail (Kayıtlı Elektronik Posta-KEP) 
merges physical and digital mediums, ensures content is 
preserved, and offers critical information such as delivery 
and access time to customers. Legally based on the 6102 
numbered Turkish Trade Law dated 13 January 2011, the 
service of KEP was first offered in our country in 2012 by 
the PTT Corp., which had been so authorized by the Infor-
mation and Communication Technologies Authority, and 
afterwards other providers started to offer the service, as 
well. In our day, the system allows for the transmission of 
three types of dispatch: e-notification, e-correspondence 
(correspondence between institutions) and KEP messages. 
Considerably decreasing the use of paper and thus an en-
vironmentally friendly technology in addition to saving on 

Zamandan tasarruf 
sağlayan KEP hizmeti,  

kağıt kullanımını 
kayda değer ölçüde 

azalttığı için çevre dostu 
teknoloji niteliği taşıyor.

Saving on time, 
the KEP service is 
environmentally 
friendly as it 
considerably decreases 
the use of paper.
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With the new 
regulation, other KEP 
service providers will 
continue to transmit 
e-correspondence 
and KEP messages, 
whereas notification 
messages will be 
delivered by the  
PTT Corp. solely.

Yeni düzenlemeyle 
diğer KEP hizmet 

sağlayıcıları e-yazışma 
ve KEP iletilerini 

göndermeye devam 
edecek, e-tebligatta 

ise tek yetkili  
PTT A.Ş. olacak.
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de PTT A.Ş. pazar lideri konumundadır ve mevcut Tebligat Kanunu 
ile Yönetmeliği kapsamında e-tebligat iletilerinin gönderiminde tek 
yetkili kurum olarak tanımlanmıştır. Tebligat çıkarmaya yetkili ku-
rumlar, e-tebligat iletilerini PTT KEP sistemi üzerinden göndermek-
tedir.

E-tebligatta çağı yakalayan sistem

15 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İf-
lâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
kapsamında, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. 
Söz konusu değişiklik, Kanun’da belirtilen gerçek ve tüzel kişilere 
tebligatın elektronik ortamda yapılmasını zorunlu kılmış, gerçekleş-
tirilecek e-tebligat işlemlerinin de PTT A.Ş. tarafından kurulacak ve 
işletilecek Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülece-
ğini öngörmüştür. Kanun kapsamında oluşturulacak Elektronik Teb-
ligat Adresi kurum, kuruluş ve kişilerin kullanımına ücretsiz olarak 
sunulacak, arşiv alanı gibi ek hizmetler talep edilmesi durumunda 
ücret alınacaktır. Bu süreçte Şirket’in üzerine düşen görevlerden biri 
de çağımız dijital kullanıcısı için büyük önem taşıyan kişisel verilerin 
korunması noktasında gerekli çalışmaları yürütmek ve her tür tedbi-
ri almaktır. Türkiye’nin her yerindeki vatandaşlara hizmet götürme 
ve hizmetlerinde en üst kaliteyi yakalama şiarıyla hareket eden PTT 
A.Ş., bu yeni sorumluluğu gururla karşılamakta, ülkemize hizmet 
yolunda bir adım daha atmaktan memnuniyet duymaktadır.

Bununla birlikte, PTT A.Ş.’nin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ni 
kurmaya ve işletmeye yetkilendirilmiş olması, diğer KEP hizmet 
sağlayıcılarının faaliyetlerinin sona ereceği veya sekteye uğrayacağı 

time, the KEP service’s market leader is the PTT Corp., which has also 
been defined as the sole institution authorized to transmit e-notifica-
tions within the scope of the Notification Law and Regulation. Institu-
tions authorized to issue notifications send their dispatch through the 
PTT KEP system. 

A contemporary e-notification system

Within the scope of the 7010 numbered Law on Amendments to the 
Execution and Bankruptcy Law and Certain Laws, which was published 
in the Official Gazette of 15 March 2018, changes were introduced to the 
7201 numbered Notification Law. The said change renders it mandato-
ry for legal entities and natural persons stated in the Law to be notified 
electronically, and envisages that the process would be carried out via 
the National Electronic Notification System established and operat-
ed by the PTT Corp. The National Electronic Notification System to be 
established within the scope of the Law will be offered free of charge 
to institutions, establishments and persons, and fees will be deduct-
ed if additional services such as storage area are demanded. One of 
the duties to be undertaken by the Company in this process is to carry 
out the necessary works in terms of the protection of personal data – 
of critical importance for the digital user of our time – and to take all 
sorts of precautions. Moving with the principle of conveying services 
to citizens in all four corners of Turkey as well as achieving the 
highest quality in its services, the PTT Corp. welcomes 
this new responsibility with pride and is  
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anlamına gelmemektedir. 
Söz konusu hizmet sağlayıcılar 

KEP ve e-yazışma iletilerini göndermeye de-
vam edecek, tebligat gönderileri ise yalnızca PTT A.Ş. 
tarafından iletilebilecektir. Adil ve sağlıklı bir rekabet 
ortamının hem sektörel gelişim hem ülke ekonomisi-
ne katkı bakımından büyük önem taşıdığına inanan 
Şirket, 1 Ocak 2019 itibarıyla devreye alınacak Ulusal 
Elektronik Tebligat Sistemi’nin maliyetlerin azaltıl-
ması, personelin posta ve kargo teslimatı alanlarında 
yeniden konumlandırılmasıyla verimliliğin artırılması 
ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlanması 
açısından son derece kıymetli işlevler yerine getirece-
ğini öngörmektedir. 

content to take yet another step 
towards offering services to our country.

That being said, that the PTT Corp. has been authorized 
to establish and operate the National Electronic Noti-
fication System does not imply that other KEP service 
providers’ activities will end or be interrupted. The said 
service providers will continue to transmit KEP and 
e-correspondence messages, whereas notification mes-
sages will be delivered by the PTT Corp. solely. Believing 
that a fair and healthy competitive environment is of 
major importance in terms of both sectoral development 
and contribution to the country’s economy, the Compa-
ny foresees that the National Electronic Notification 
System, which will be put into use as of 1 January 2019, 
will fulfill highly valuable functions in terms of decreas-
ing costs, repositioning the personnel in post and cargo 
delivery and thus increasing efficiency, and contributing 
to our country’s digital transformation.



İnternette gezinirken veya bir şeyler araştırır-
ken arama motorlarına hiç girmeden bilgisa-
yarı kapattığınız oldu mu? Hepimizin bildiği 
üzere bu oldukça düşük bir ihtimal. Arama 
motorları, internete giren herkesin neredeyse 
ilk adresi oluyor ve esasında aradığımız içeriği 
bulmamızda bizi yönlendiriyor. Buna paralel 
olarak, web sitesi sahipleri de kullanıcılar ara-
ma yaptıklarında karşılarına ilk çıkanın kendi 
siteleri olmasını istiyor. 

Ticari satış yaptığınız bir web siteniz olduğunu 
düşünelim. Sitenizin alan adı çok basit de 
olsa, ürünlerinizi herkesin yarı fiyatına da 
satsanız eğer internet aramalarında kimse sizi 
bulamıyorsa işleriniz pek de iyi gitmeyebilir. 
Bu sorunu aşmak elbette mümkün, Arama 
Motoru Optimizasyonu (Search Engine 
Optimization), yani kısaca SEO sayesinde 
arama motorlarında kendinize iyi bir yer 
edinebilirsiniz. Ancak, dünyada en çok tercih 
edilen Google gibi arama motorları sayfa 
tasarımları dolayısıyla ilk bakışta oldukça 
sade ve basit gibi görünse de aslında arka 
planda işler o kadar kolay yürümüyor.

Dijital pazarın hızla gelişmesi ve insanların 
internetten daha fazla alışveriş yapmaya baş-
lamasıyla birlikte firmaların bu alandaki reka-
beti hiç olmadığı kadar arttı. İnternet üzerinde 

Have you ever shut down the computer with-
out visiting a search engine at all while surfing 
the web or reading about something? As we 
all know, this is very unlikely. Search engines 
are the first stop of almost anyone who goes 
on the Internet and in fact steers us in finding 
the content we are looking for. In parallel, web 
site owners want their sites to be the first one 
to appear when users search for something.

Suppose you have a web site through which 
you carry out commercial sales. Even if your 
domain name is quite simple, if people can-
not find you in Internet queries, your business 
might not be doing very well even if you are 
selling your products for half the price of all 
others. It is of course possible to overcome 
this problem; thanks to Search Engine Opti-
mization – SEO for short – you can guaran-
tee a good spot for yourself in search results. 
However, although the world’s most popular 
search engines such as Google may appear 
easy and simple at first due to their page de-
sign, the background is not that straightfor-
ward. 

The quick expansion of the digital market and 
the increase in the number of people shop-
ping online have heightened companies’ com-

Dijital pazarın hızla 
gelişmesi ve insanların 
internetten daha fazla 

alışveriş yapmaya 
başlamasıyla birlikte 

firmaların bu alandaki 
rekabeti hiç olmadığı 

kadar arttı.
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The quick expansion 
of the digital market 
and the increase in 
the number of people 
shopping online have 
heightened companies’ 
competition in the field in 
an unprecedented level.

Arama motorlarında        uzman desteği 

sektörü kontrol altına almak çok zor. Parayla 
her şeyi satın alabileceğiniz internette, arama 
motorlarında yapılan aramalarda bulunacağı-
nız yeri elde etmek için paradan daha fazlası-
na ihtiyacınız var.

Bir başlığı ön plana çıkarırken kullandığınız 
anahtar kelimeler ve bu etiketlerin sizi ne 
kadar iyi özetlediği önemlidir. Sizi ifade eden 
kelimeler arama motoruna yazıldığında hangi 
sırada çıktığınızsa çok daha önemlidir. Eğer 
arama motoru sıralamasında veya sosyal 
medyada yeterince iyi değilseniz sitenize ye-
terli sayıda ziyaretçi çekemezsiniz. Samanlık-
ta sizin sattığınız iğneden arayan insanlara yol 
gösterip size ulaşmalarını sağlamak için ihti-
yacınız olan şey ise bir SEO uzmanıdır.

S E O  u z m a n ı  k i m d i r ,  n e  i ş  ya pa r ?
Google, Bing, Yahoo, Yandex gibi bir arama 
motorunda ön sıralarda yer almak şehrin en 
işlek caddesinde dükkan açmaya benzer. Her 
web sitesi sahibi kendi alanı ile ilgili etiketlerle 
örneğin Google’da yapılan aramalarda birinci 
sırada veya birinci sayfada olmak ister ama 
bu iş göründüğü kadar kolay değildir. İşte sizi 
arama motorlarında doğal yollarla ön plana çı-
karabilen kişilere “SEO uzmanı” diyoruz.

petition in the field in an unprecedented level. 
It is very difficult to control the sector on the 
Internet. On the Internet, where you can buy 
anything with money, you need much more 
than cash to get the place where you will be 
found in search engines.

Keywords you use when highlighting a top-
ic and how well these tags summarize you 
are important. Much more important is your 
ranking when the words that express you are 
typed into the search engine. If you are not 
good enough at search engine ranking and so-
cial media, you cannot attract enough number 
of visitors to your site. What you need to lead 
the way to you for people looking for a needle 
in a haystack is an SEO expert.

Wh o  a re  S E O  ex pe r ts ,  a n d  w h at  d o  th ey  d o ? 
Ranking at the top on a search engine such as 
Google, Bing, Yahoo or Yandex is like opening 
a shop on the busiest street of the city. Ev-
ery website owner wants to rank first or be on 
the first page, for example, in Google searches 
made with their respective tags but this is not 
as simple as it may seem. We call people who 
can naturally highlight you in search engines 
“SEO experts”.

Elif Akkuş

Expert backup in search engines
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Since there are not yet enough SEO experts in 
the sector, this new occupational field offers 
ample employment opportunities. Anyone 
who knows the working principles of search 
engines and has an interest in algorithms can 
become an SEO expert. To improve yourself in 
the field and stand one step ahead of your ri-
vals, you must keep a close watch on resourc-
es in English as well as all developments on 
popular search engines, primarily Google. Be-
ing knowledgeable about digital marketing is 
a must for becoming a successful SEO expert. 
If you don’t constantly undertake research on 
this topic, you might easily lose your spot to 
your rivals by missing trends.

The first goal of the SEO expert is to draw in-
terested visitors to the site by ranking at the 
top or on the first page in searches made with 
the determined keywords. When preparing 
your site, you have to consider not just SEO 
completely but user habits, as well, which re-
quires you to understand and know them well.

To rank at the top in search engines, your site 
content must be as unique as possible; how 
fast your page loads is also an important fac-
tor. How much time people spend on your site 
is a critical issue. The longer term you buy your 
domain, the more beneficial. Each online plat-
form has its idiosyncratic rules and an algo-
rithm. To be part of the system and move for-
ward, on the other hand, you must not forget 
that you should play the game by the rules.

Being knowledgeable 
about digital marketing 
is a must for successful 

SEO expertise.

Başarılı bir SEO 
uzmanlığı için 

dijital pazarlama 
konusunda bilgi 

sahibi olmak şarttır.

Sektörde henüz yeterince SEO uzmanı bu-
lunmadığı için bu yeni iş alanı geniş istihdam 
imkanları sunuyor. Arama motorlarının çalış-
ma prensiplerini bilen, algoritma konusuna 
ilgi duyan herkes SEO uzmanı olabilir. Bu ko-
nuda kendinizi geliştirmek ve rakiplerinizden 
bir adım önde olmak için İngilizce kaynakları 
ve Google başta olmak üzere yaygın arama 
motorlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından 
takip etmeniz gerekir. Başarılı bir SEO uzmanı 
olmak için dijital pazarlama konusunda da bil-
gi sahibi olmak şart. Bu alanda devamlı araş-
tırma yapmazsanız trendleri kaçırarak yerinizi 
kolayca rakiplerinize kaptırabilirsiniz.

SEO uzmanının ilk amacı belirlenen anahtar 
kelimeler ile yapılan aramalarda ilk sırada 
veya ilk sayfada bulunarak siteye konu ile 
ilgili kullanıcıları çekmektir. Sitenizi hazırlar-
ken bütünüyle SEO’yu değil, aynı zamanda 
kullanıcılarınızın alışkanlıklarını da göz önüne 
almalısınız, bunun için de onları iyi anlamanız 
ve tanımanız gerekir. 

Arama motorlarında üst sıralarda yer almak 
için sitenizdeki içerik olabildiğince özgün ol-
malıdır, sayfanızın ne kadar hızlı açıldığı da 
önemli bir faktördür. Sitenizde insanların va-
kit geçirme süresi kritik bir konudur. Sitenizin 
alan adını ne kadar uzun süreli alırsanız size 
faydası o kadar fazla olacaktır. Her çevrimiçi  
mecranın kendine has kuralları ve bir algorit-
ması vardır. Sistemde yer almak ve ilerleyebil-
mek içinse, oyunu kurallarına göre oynamak 
gerektiği unutulmamalıdır.
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Jazz lakabıyla bilinen Jasmine Bashara, Ay’da kurulan ilk ve tek şehir  
Artemis’te yaşamakta ve hayatını hamallık yaparak sürdürmektedir. Tek 
isteği zenginliğe ulaşmak olan genç kadın, ufak tefek kaçakçılık işleri 
yaparken, karşısına reddedemeyeceği bir teklif çıkar. Jazz, işlerin sarpa 
sarmasıyla kendini Artemis’in 
kontrolünü ele geçirmeye çalı-
şan karşıt güçlerin tam ortasın-
da bulacaktır. 

Known with the nickname Jazz, Jasmine Bashara lives in Artemis, the 
first and only city to be established on the Moon and makes a living by 
working as a porter. The young woman, whose only wish is to become 
rich, comes across an offer she can’t refuse while she is involved with 

minor smuggling. As things spiral 
out of control, Jazz will find herself 
right in the center of opposing forces 
who are trying to take over Artemis. 

Artemis / Artemis  –  Andy Weir 

Kitap / Book
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Buğra Ayan

Perspektif / Perspective

Yeni  dünyanın şifresi

Blockchain
Code to the new world

Blockchain



“Lütfen hediye göndermeyin. Bunun için yerimiz yok. Bize verebileceğiniz 
en iyi hediye dünyayı değiştirmemize yardımcı olmak.” Geçtiğimiz yıllarda 
evlenen Edurne ve Mayel düğün mesajlarının sonuna bu ilginç notu iliştir-
mişti. Genç çiftin yaptığı bir başka ilginç şey ise “Bir bit farkla evleniyoruz” 
diyerek düğünlerini blockchain (Türkçe kullanımıyla blokzincir) üzerinden 
gerçekleştirmesi oldu. Evlilikle ilgili binlerce yıllık bir geleneğin blokzincir 
yoluyla yeniden yorumlandığı bu olay adeta “Bir cisim yaklaşıyor!” dedirtse 
de, zihinlerde blockchain teknolojisinin gücünün nerelere kadar ulaşacağı 
halen net değil.

Peki, nedir bu blockchain ve nasıl çalışır? Blockchain, kısaca “şifrelenmiş 
işlem takibi sağlayan bir dağıtık veri tabanı” olarak tanımlanabilir. İsmin-
den de anlaşılacağı üzere zincirleme bir modelle oluşturulan, takip edile-
bilen ama kırılamayan blockchain teknolojisi, bir merkeze bağlı olmaksızın 
işlem yapmaya izin veriyor. Burada “dağıtık” anahtar kelime. Çünkü sahip 
olduğumuz tüm ekonomik ve sosyal kültür, bir merkez üzerine inşa edilmiş 
durumda. Yaptığımız her işte aracılar var. Devlet kurumlarına başvurarak 
kimlik çıkarma, tapu kaydı alma, evlenme, oy verme gibi durumları içeren 
liste uzayıp gidiyor. 

“No gifts, please – we’re glomads and have no room in our suitcases! The 
very best present you could give us is your support for our projects, to help 
us try and change the world!” Edurne and Mayel, who got married a couple 
of years ago, had attached this interesting note at the end of their wed-
ding message. Another interesting thing the young couple did was to wed 
through blockchain, saying “Getting married with a bit of difference”. Al-
though this event, in which a thousand-year-old wedding tradition was re-
interpreted through blockchain, makes you go, “Something’s going on!” it 
is still not clear how far the power of the blockchain technology could go.

Well, what is this blockchain and how does it work? Blockchain can briefly 
be defined as “a distributed database that allows for ciphered operation 
tracking”. The blockchain technology, which, as the name suggests, is cre-
ated with a chain model, which can be traced but not broken, allows carrying 
out operation without depending on a center. “Distributed” is the keyword 
here, for all the economic and social culture we have is built on a center. 
There are mediators in everything we do. The list, which includes getting 
identity cards by applying to state institutions, receiving land registers, 
marriage and voting, goes on and on. 

Perspektif / Perspective



Blockchain 
teknolojisinin dünyayı 

dağıtık hale getirme 
potansiyeli onun kimi 

çevrelerde “internetten 
daha büyük bir icat” 

olarak tanımlanmasına 
yol açtı.

The blockchain technology’s potential to ren-
der the world distributed has resulted in cer-
tain spheres calling it “an invention greater 
than the Internet”.

One might ask, “How does the system work 
distributed?” Let’s think of it this way: Every-
one has a notebook in hand and all actions are 
written down in them. You might say, “It’s all 
good, but those notebooks will get thicker and 
thicker and become obsolete after a while!” 
This is a very just reaction and one of the main 
challenges awaiting blockchain mechanisms. 
But various solutions are being proposed for it.

Smart contracts

There are already many initiatives from the 
field of finance to copyrights, in which the 
blockchain technology is used. Moreover, the 
first blockchain-supported elections were 
held in the Western African country of Sierra 
Leone. The field of blockchain continues to 
grow with a new development almost every 
day. One of the important headlines here is 
“smart contracts”.

An innovation introduced into the realm of 
blockchain by Ethereum, a popular crypto 
currency, smart contracts are defined as “the 
resharing of presented digital assets by two or 

İşte, blockchain teknolojisinin dünyayı dağıtık 
hale getirme potansiyeli de onun kimi çevre-
lerde “internetten daha büyük bir icat” olarak 
tanımlanmasına yol açtı.

“Sistem nasıl dağıtık çalışıyor?” diye sorulabi-
lir. Şöyle düşünelim: Herkesin elinde bir defter 
var ve tüm hareketler, tüm defterlere yazılı-
yor. “İyi, güzel ama o defterlerin kalınlığı git-
gide artar ve bir süre sonra işlevsiz hale gelir!” 
denilebilir. Bu çok haklı bir tepki ve blockchain 
mekanizmalarını bekleyen başlıca sorunlar-
dan biri. Fakat bunun için de çeşitli çözümler 
öneriliyor.

Akıllı kontratlar

Hâlihazırda finans alanından telif haklarına 
kadar blockchain teknolojisinin kullanıldı-
ğı birçok girişim var. Hatta Batı Afrika ülkesi 
Sierra Leone’da blockchain destekli ilk seçim 
yapıldı. Neredeyse her geçen gün yeni bir ge-
lişme ile blockchain alanı büyüyor. Buradaki 
önemli başlıklardan biri de “akıllı kontratlar.”

Popüler kripto paralardan Ethereum tarafın-
dan blockchain dünyasına getirilen bir yeni-
lik olan akıllı kontratları, geliştiricisi Vitalik  
Buterin, “merkezî olmayan otomatize bir ya-
pıda, iki veya daha çok tarafın ortaya konan 
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dijital varlıkları belirli kurallar doğrultusunda 
yeniden paylaşması” olarak tanımlıyor. Akıllı 
kontratı şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Diye-
lim ki bir ürün Adana’dan Ankara’ya gitmek 
üzere yola çıkıyor. Yolda ürünün saklandığı de-
podaki sıcaklık 11 derecenin üzerine çıktığında 
veya nem oranı yüzde 65’i geçtiğinde kontrat-
ta belirlenen orana göre Ethereum kesintisi 
yapılabilecek. Ayrıca, konum bilgileri alınarak 
aracın belli bir hızın üzerine çıkmaması ve gi-
deceği yere zamanında varması istenebilecek. 
Konum doğrulaması yapıldığında iki dijital 
cüzdan arasında para transferi olacak ve para-
lar kontrat taraflarının hesabına geçecek. Bu 
tür akıllı kontratların birçok denklemi değiştir-
mesi bekleniyor.

Bitcoin ile büyük bir çıkış yakalayarak kendini 
ispatlayan blockchain teknolojisi, akıllı 
kontratlar ile 2.0 evresine geçerken, şimdiden 
içerisinde şifreleme yeniliklerini barındıran 
blockchain 3.0 projeksiyonları konuşulmaya 
başladı.  Belki de Aldous Huxley bu günleri 
görseydi Cesur Yeni Dünya yerine Dağıtık Yeni 
Dünya isminde bir eser kaleme alırdı.

more parties in a decentralized automatized 
structure” by their developer Vitalik Buterin. 
We can explain smart contracts through such 
an example: Let’s suppose a product is on its 
way from Adana to Ankara. If the warehouse 
temperature goes over 11 degrees or if the hu-
midity level falls under 65 percent, Ethereum 
deductions can be made according to the con-
tract. Moreover, by receiving location informa-
tion, the vehicle can be requested to stay be-
low a certain speed and get to its destination 
on time. When location verification is made, 
a money transfer will take place between the 
two digital wallets and the money will be de-
posited to the account of the parties of the 
contract. Such smart contracts are expected 
to change many equations.

While the blockchain technology, which has 
come of age by gaining tremendous momen-
tum with Bitcoin, is transitioning to the 2.0 
phase with smart contracts, we have now 
started to talk about blockchain 3.0 projec-
tions that feature ciphering innovations. Per-
haps if Aldous Huxley lived to see the day, he 
would pen a work entitled Distributed New 
World, not Brave New World.

The blockchain 
technology’s potential 

to render the world 
distributed has 

resulted in certain 
spheres calling it “an 

invention greater than 
the Internet”.
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Sağlıklı yaşama giden 
yolda güvenilir adres 
The reliable address leading to a 

healthy life
Burçin Armutlu

Günümüzde kamu kurumları dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Adaletten eğitime, ulaştırmadan sosyal güvenliğe bir-
çok alanda teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin kurumlardaki 
etkilerini hissetmek mümkün. Dönüşümün güçlü şekilde gözlemlen-
diği alanlardan birini de sağlık oluşturuyor. Dijitalleşme sayesinde 
hastalar hizmetlere çok daha hızlı ulaşabilirken, hekimler hastala-
rıyla ilgili istedikleri bilgileri daha çabuk ve detaylı görüntüleyebiliyor. 
Hastaneler ise hasta trafiğini daha rahat kontrol edebiliyor. 

Ülkemizde, sağlıkta dijital dönüşümün önemli bir ayağını e-Devlet 
Kapısı oluşturuyor. Mart ayı itibarıyla kullanıcı sayısı 36,6 milyonu aşan 
e-Devlet Kapısı’nda, “Sağlık” başlığı altında Sağlık Bakanlığı’ndan 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na çeşitli kurumlar vatandaşların hayatını 
kolaylaştıracak hizmetlere imza atıyor. 

In our day, public institutions continue to realize their digital transforma-
tion. It is possible to feel the effects of technological advancements and 
digitalization on institutions from justice to education, from transporta-
tion to social security. One of the fields in which this transformation is 
solidly observed is health. Thanks to digitalization, patients can access 
services much quicker and physicians can view the requested informa-
tion on their patients more rapidly and in more detail. Hospitals, on the 
other hand, can control patient traffic with more ease.

In our country, the e-Government Gateway constitutes an important leg 
of the digital transformation in health. Having over 36.6 million users as 
of March, on the e-Government Gateway, various institutions from the 
Ministry of Health to Social Security Institution offer services under the 
heading of “Health” that facilitate the lives of citizens.

e-Devlet Hizmetleri / E-Government Gateway
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Sağlık Bakanlığı, e-Devlet Kapısı’nda 9 hiz-
metle yer alıyor. Bu hizmetlerin başında “Aile 
Hekim Bilgisi Sorgulama” geliyor. Vatandaş 
sisteme giriş yaptığında bağlı bulunduğu aile 
hekiminin adı-soyadı, kurum adı-adresi gibi 
bilgilere erişebiliyor ve vakit kaybetmeden  
hekimiyle görüşme imkanı buluyor. 

e-Devlet Kapısı organ nakli gibi hayati bir 
konuda da çok kıymetli bir işlev görüyor. Va-
tandaşlar portal sayesinde “Organ ve Doku 
Bağışı Sorgulama ve İptali”, “Organ ve Doku 
Bekleme Listesi Sorgulama” gibi başlıklarda 
önemli hizmetlerden yararlanabiliyor. 8 Ara-
lık 2017 itibarıyla aktif hale gelen “Organ ve 
Doku Nakil Listesi Sorgulama” seçeneğiyse 
organ bağışı bekleyen vatandaşların listeyi 
takip etmesini kolaylaştırıyor. e-Devlet Ka-
pısı’nda “Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri 
Sorgulama” bağlantısı da bulunuyor. Portal 
sayesinde ebeveynler çocuklarına 1. ve 8. sı-
nıfta yapılan aşılarla ilgili bilgi edinebiliyor. 

Bakanlık sağlık çalışanları için de hizmetler 
sunuyor. Örneğin, Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda 
(SHS) yer alan personel e-Devlet Kapısı’nda 
“Hizmet Puanı Sorgulama” seçeneğine tık-
layarak atama ve yer değiştirme işlemlerinde 
kullanılmak üzere esas alınan hizmet puanını 
öğrenebiliyor. Ayrıca doktorlar “Doktor Bilgi 
Bankası” seçeneğine tıklayarak Sağlık Bakan-

The Ministry of Health is active on the e-Gov-
ernment Gateway with 9 services. Taking the 
lead among these services is “Family Physician 
Information Query”. When citizens log into the 
system, they can access information such as 
the name and surname of the family physician 
to which they are affiliated as well as institu-
tion name and address, and find the opportu-
nity to see their physicians without losing time.

The e-Government Gateway also assumes a 
very valuable role in the vital matter of organ 
donation. Thanks to the gateway, citizens can 
benefit from important services under head-
ings such as “Organ and Tissue Donation Query 
and Cancellation” and “Organ and Tissue Wait-
ing List Query”. Active as of 8 December 2017, 
the “Organ and Tissue Transplant List Query”, 
on the other hand, makes keeping track easier 
for citizens on the said list. Also to be found on 
the e-Government Gateway is the “Vaccina-
tions Given in School Age” link. Thanks to the 
gateway, parents can acquire information on 
the vaccinations given to their children in the 1st 
and 8th grades. 

Services are offered for Ministry health person-
nel, too. For instance, personnel in the Health 
Services Category (SHS) can click on “Service 
Points Query” on the e-Government Gateway 
and learn their service points, which is used as 

e-Devlet Kapısı’nda 
“Sağlık” başlığı altında 
vatandaşlara pek çok 
önemli hizmet sunuluyor. 
Bu hizmetlerden  
biri de “Aile Hekim  
Bilgisi Sorgulama”.

On the e-Government 
Gateway, many important 
services are provided to 
the citizens under the 
heading of “Health”. 
One of these services 
is “Family Physician 
Information Query”. 
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lığı bilgi sisteminde kayıtlı kişisel eğitim ve 
sertifika bilgilerine erişebiliyor. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), portalda 
“Sağlık” başlığı altında 10 hizmet sunuyor. 
Kurumun bu hizmetleri sayesinde, örneğin 
SGK güvencesine sahip kişiler “Medula Optik 
Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama” bağlantı-
sına tıklayarak gözlük çerçeve ve cam hakları 
olup olmadığını takip edebiliyor, “4A/4B/4C 
İlaç Kullanım Süresi Sorgulama”yı seçtikle-
rindeyse varsa düzenli kullandıkları ilaçların 
listesini ve tekrar yazdırabilecekleri tarihi gö-
rüntüleyebiliyor. Kullanıcılar, “Tedavi Bilgileri 
Sorgulama” sayesinde 30 gün içindeki tüm 
tedavi bilgilerine ulaşabiliyor. Ayrıca, Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun “Medikal Market Sor-
gulama” uygulaması sayesinde vatandaşlar 
bulundukları il ve ilçedeki medikal marketle-
rin adresini öğrenebiliyor. SGK, doktorlar için 
de bir hizmet sunuyor. Hekimler, e-Devlet 
Kapısı’nda muayene ettikleri hasta sayısı ve 
ücret bilgisi gibi verilere kolay ve güvenli bir 
şekilde ulaşabiliyor. 

Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun e-Devlet 

Kapısı’ndaki hizmetleri 
sayesinde vatandaşlar  

30 gün içindeki tüm tedavi 
bilgilerine ulaşabiliyor.

a basis for appointment and relocation process-
es. Moreover, physicians can click on the “Phy-
sician Information Bank” option and reach their 
personal training and certificate information 
recorded in the information system of the Min-
istry of Health.

The Social Security Institution (SGK) offers 10 
services on the gateway under the heading of 
“Health”. Thanks to these services of the insti-
tution, SGK-insured people, for instance, can 
click on the “Medula Optical Glass and Frame 
Information Query” and monitor if they have 
the right to glass and frame; when they click 
on “4A/4B/4C Medication Usage Period Query”, 
on the other hand, they can view the list of any 
medications they might be on as well as the 
date on which they can have them re-prescribed. 
Thanks to “Treatment Information Query”, us-
ers can access information on all treatments 
received within 30 days. Moreover, thanks to 
“Medical Market Query” of the Social Security 
Institution, citizens can learn the location of the 
medical markets in their cities and provinces. 
SGK offers a service for physicians, too. Physi-
cians can easily and securely access data such as 
the number of patients they have examined and 
price information.

Thanks to the services 
of the Social Security 

Institution on e-Government 
Gateway, citizens can 

access information on all 
treatments received within 

30 days. 
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Erhan Öğüt

Bütçe dostu, uzun pil ömürlü 
Budget friendly with long battery life
Nokia 2’nin iddialı bataryası tek şarj ile  
2 günlük kullanım vadediyor. Telefon  
8 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla gayet 
yeterli performans sunuyor. Ürünün en 
dikkat çekici özelliklerinden biri fiyatı. 
Rakiplerine göre daha uygun fiyata satı-
lan telefonun ekranı 1280x720 çözünür-
lüğe sahip ve Corning Gorilla Glass 3 ile 
korunuyor.

Beko, yeni 4K Crystal TV ile akıllı TV pi-
yasasında çıtayı bir üst seviyeye koydu. 
Kullanıcı dostu özelliklere sahip ürün, 
UHD çözünürlük ve 4K görüntü teknoloji-
si ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 
Televizyonda “tek tuş” adı verilen özellik 
sayesinde geniş listelere tek bir dokunuş-
la ulaşmak mümkün.

The assertive battery by Nokia 2 promis-
es 2 days of usage with a single charge. 
With its 8 MP back and 5 MP front cam-
era, the telephone offers quite sufficient 
performance. One of the most striking 
features of the product is its price. Sold 
at a more affordable price in comparison 
with its rivals, the telephone’s screen 
has 1280x720 resolution and is protected 
with the Corning Gorilla Glass 3.

Tek tuşla 4K / 4K with a single button

Beko has set the bar higher in the smart 
TV market with the new 4K Crystal TV. 
Having user-friendly features, the prod-
uct has managed to attract the attention 
of consumers with its UHD resolution 
and 4K image technology. Thanks to the 
feature called “single button”, it is possi-
ble to reach extensive lists with a single 
button.

Vitrindekiler / On Display
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Akıllı, şık ve rahat / Smart, chic and comfortable

Turkcell T-Fit’i sağlığına, kilosuna dikkat 
edenler ve daha iyi bir uyku için uyku ta-
kibi yapmak isteyenler rahatlıkla tercih 
edebilir. Bu şık ve rahat akıllı bilekliği 
kullanmak için Turkcell AppMarket ya da 
Google Play’den “Turkcell Fit” uygula-
masını indirmek yeterli. Ancak akıllı te-
lefon senkronizasyonu için kullanıcıların  
Turkcell abonesi de olmaları gerekiyor.

Those keeping a watch on their health 
and weight as well as who want to mon-
itor their sleep for a better sleeping ex-
perience can choose the Turkcell T-Fit 
with ease. Downloading the “Turkcell 
Fit” application from Turkcell AppMarket 
or Google Play is all it takes to use this 
chic and comfortable wristlet. For smart 
phone synchronization, however, users 
have to be Turkcell subscribers.

Kulağınızdan çıkaramayacaksınız  
You will have a hard time getting them off your ears

You can set your phone free with the 
Samsung Gear IconX. Offering battery life 
of up to 7 hours, the wireless headphones 
also offer 1-hour usage with 10-minute 
charging thanks to its quick charging 
feature. The headphones, which you can 
easily control by touching, stand strong 
in the face of its rivals with its design, as 
well.

Vitrindekiler / On Display

Samsung Gear IconX ile telefonunuzu 
özgür bırakabilirsiniz. 7 saate kadar pil 
ömrü sunan kablosuz kulaklık ayrıca hızlı 
şarj özelliği sayesinde 10 dakikalık şarj ile 
1 saatlik kullanım vadediyor. Dokunarak 
kolayca kontrol edebileceğiniz kulaklık, 
tasarımıyla da rakiplerinin karşısına ol-
dukça güçlü çıkıyor. 
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Daha az bürokrasi, daha çok verimlilik
e-Apostil

Less bureaucracy, more efficiency

e-Apostille

PTT Teknolojileri / PTT Technologies

Çağla Taşkın
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20. yüzyılda ivme kazanan, 21. yüzyılda baş döndürücü hıza 
erişen ulaştırma ve iletişim alanlarındaki gelişmeler hayatın 
birçok sahasına tesir ederken ülkeler arası ilişkilerde de deği-
şimleri beraberinde getirdi. Etkileşim arttıkça ülkelerin ken-
dilerine özgü işleyişleri ve bürokratik yapılarının ikili ve çoklu 
ilişkilerde aksamalara neden olma ihtimali daha görünür hale 
geldi. Dolayısıyla bu aksaklıkların önüne geçebilmek, hızın ve 
kolaylığın büyük önem taşıdığı bir çağda süreçlerin daha kolay 
tamamlanmasını sağlamak için birtakım adımlar atılması ge-
rekliliği ortaya çıktı. Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı 
kapsamında imzalanan Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mec-
buriyetinin Kaldırılması Sözleşmesi, bu adımların somut bir so-
nucu niteliği taşır. 5 Ekim 1961 tarihli sözleşme, taraf ülkelerin 
herhangi birinde geçerli sayılan bir belgenin, diğer ülkelerde 
hangi koşullar altında geçerli olacağına dair hükümler içerir. Bu 
noktada da “apostil” adı verilen belge devreye girer. Apostil, bir 
devlet makamınca düzenlenmiş belgelerin ilave herhangi bir 
tasdik işlemine tabi tutulmaksızın bir başka devlet makamı 
tarafından geçerli kabul edilmesine yönelik işlemler bütünüdür. 

Having gained prominence in the 20th century and having reached 
dazzling speed in the 21st, the developments in the fields of com-
munication and transportation have had an impact on many 
spheres of life, and also introduced changes in relations between 
countries. As interaction increased, the possibility that the coun-
tries’ idiosyncratic ways of working and bureaucratic structures 
disrupting bilateral and multiple relations became more visible. 
Thus, the requirement emerged to take certain measures to 
prevent these disruptions, and ensuring that processes are com-
pleted with ease in an age where speed and convenience have 
major importance. Signed within the scope of the Hague Con-
ference on Private International Law, the Convention Abolishing 
the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents is 
a solid result of these steps. Dated 5 October 1961, the conven-
tion includes provisions on the conditions on which a document 
deemed valid in a country is also deemed valid in other countries. 
At this point, the document called “apostille” comes into play. 
Apostille is the totality of processes towards the acknowledge-
ment of documents produced by a state authority, bu a different 
state authority, without the need for any confirmation.

Devlet hizmetlerinin 
dijitalleştirilmesi erişimi 

artırmanın yanı sıra
vatandaşın hayatını 

kolaylaştırma açısından da 
kritik rol üstleniyor.

In addition to enhancing 
access, the digitalization 
of state services 
assumes critical role in 
terms of facilitating the 
lives of citizens, as well. 
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P T T ’d e n  h ayat ı  ko l ay l aşt ı ra n  b i r  h i z m et  d a h a
Süreçlerin elektronik ortama aktarılarak daha 
verimli ve hızlı işlemesini sağlayan dijitalleş-
me, devlet hizmetleri söz konusu olduğunda 
ayrı önem kazanıyor. Devlet hizmetlerinin 
dijitalleştirilmesi erişimi artırmanın yanı sıra 
vatandaşın hayatını kolaylaştırma açısından 
da kritik rol üstleniyor. Bu bakımdan, faaliyet 
alanlarını sürekli çeşitlendirirken dijitalleşme 
yolunda da ciddi mesafe kateden Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 
apostil hizmetlerinin daha etkin sunumu hu-
susunda da büyük potansiyele sahip bulunu-
yor. 15 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra 
ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun’la birlikte, PTT’nin 
e-Apostil işlemlerine aracılık etmesi amacıy-
la 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nda 
değişiklik yapıldı ve “ilişkili faaliyetler” mad-
desine “yetkili birimler tarafından onay şerhi 
(apostille) verilmiş belgelerin, kişisel verilerin 
korunması kaydıyla, elektronik ortamda ilgili-
lere ulaştırılması için aracılık işlemleri” ibaresi 
eklendi. Söz konusu madde 1 Ocak 2019 tari-
hinde yürürlüğe girecek.

Böylece PTT A.Ş., vatandaşın hayatını kolay-
laştıran hizmetlerine bir yenisini daha eklemiş 
olacak. Ayrıca, apostil şerhi vurmaya yetki-
li olan Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 
ayrı sistemler kurmak zorunda kalmayacak; 
bunun yerine PTT A.Ş.’nin oluşturacağı ortak 
platform üzerinden vatandaşların başvuruları 
elektronik ortamda tek noktadan alınıp onay 
için ilgili kuruma aktarılacak. Kurum tarafın-
dan elektronik imza doğrulaması esas alına-
rak e-Apostilin oluşturulmasının ardından 
işlemleri tamamlanan belgeler ile bunların 
onay linkleri PTT e-Apostil sistemi üzerinden 
vatandaşla paylaşılacak. Bu süreçte PTT ilgili 
kurumdan gelen belgeyi doğrulama işlevini 
değil, e-Apostil şerhli belgelerin uluslararası 
dolaşıma çıkmasına aracılık etme işlevini üst-
lenecek. 

Yet  a n oth e r  se r v i ce  by  th e  P T T  to  f ac i l i tate  l i f e
Ensuring that proccesses are carried out more 
efficiently and quicker by conveying them onto 
the electronic platform, digitalization acquires 
exclusive importance when it comes to state 
services. In addition to enhancing access, the 
digitalization of state services assumes critical 
role in terms of facilitating the lives of citizens, 
as well. In this sense, the Post and Telegraph 
Organization Corporation (PTT Corp.), which 
has made significant progress in terms of dig-
italization while at the same time diversifying 
its fields of activity, has tremendous poten-
tial in terms of the more efficient provision of 
apostille services. With the Draft Law on the 
Amendment to the Execution and Bankrupt-
cy Law and Certain Laws with the Aim of the 
Amelioration of the Investment Atmosphere, 
which was published in the Official Gazette and 
enacted on 15 March 2018, a change was intro-
duced in the Post Law numbered 6475 so that 
the PTT can mediate e-Apostille processes and 
the clause “mediation operations for the con-
veyance of documents issued apostille to the 
authorities on the electronic platform on the 
condition that personal data is protected” was 
added to the “related activities” article. The 
said article will be enacted as of 1 January 2019.

Thus, the PTT Corp. will add to its services that 
facilitate the lives of citizens. Moreover, the 
Ministry of Justice and the Ministry of Inte-
rior, which are authorized to issue apostilles, 
will not have to establish separate systems; 
instead, through the joint platform to be es-
tablished by the PTT Corp., citizens’ applica-
tions will be received from a single point on the 
electronic medium and will be transferred to 
the related institution for validation. After the 
creation of the e-Apostille on the basis of e-sig-
nature verification, the completed documents 
and their validation links will be shared with 
citizens on the PTT e-Apostille system. During 
this process, the PTT will assume the function 
of not verifying the document coming in from 
the institution, but mediating the international 
circulation of e-Apostille issued documents.
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Ç e v re  d ostu  te k n o l o j i
Vatandaşın e-Apostil ile kullanabileceği bel-
geler arasında nüfus kayıt örneği, isim denklik 
belgesi, öğrenci belgesi, noter senetleri, veka-
letname, muvafakatname, adli sicil belgesi, 
temyiz belgesi, mahkeme kararları, boşanma 
ilamı ve yabancı fatura bulunuyor. e-Apostil 
hizmeti sayesinde bürokratik işlemler kayda 
değer ölçüde azalacak, süreçler çok daha hız-
lı ve etkin yürütülecek. Talep alma ve yerine 
getirme süreçlerinin tamamının çevrimiçi ya-
pılacağı sistem, uluslararası dolaşıma giren 
belgelerin imza veritabanları ile eşleştirilip ori-
jinalliklerinin doğrulanabilmesine imkan tanı-
yacak. Sistemin en önemli avantajlarından biri 
de maliyetleri düşürmesi. Ayrıca kağıt israfının 
da önüne geçecek olan e-Apostil, çevreci bili-
şim teknolojilerine örnek teşkil ediyor. 
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E n v i ro n m e n ta l l y  f r i e n d l y  tec h n o l og y
Found among the documents citizens can 
use with e-Apostille are identity register 
copy, name equivalency certificate, student 
document, notarial deeds, warrant of attor-
ney, deed of consent, criminal record certif-
icate, document of  appeal, court decisions, 
divorce decree and foreign bills. Thanks to 
the e-Apostille service, bureacratic process-
es will considerably decrease, and processes 
will run more rapidly and efficiently. The sys-
tem, in which requests and their executions 
will entirely be carried out online, will allow 
internationally circulating documents to be 
matched with signature databases, and thus 
their authenticity can be verified. One of the 
most important advantages of the system 
is that it decreases costs. Also expected to 
prevent paper waste, e-Apostille is an exam-
ple of environmentally friendly information  
technologies.

e-Apostil hizmeti 
sayesinde bürokratik 
işlemler kayda değer 
ölçüde azalacak, süreçler 
çok daha hızlı ve etkin 
yürütülecek.

Thanks to the e-Apostille 
service, bureacratic 
procedures will 
considerably decrease, and 
processes will run more 
rapidly and efficiently.



Kelimeler kifayetsiz kalınca…
Tolga Akkuş

Yeni Medya Mütehassısı
New Media Connoisseur

When words are just not enough...
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Bazen pek çok şey söylemek isterken doğru kelimeleri bulamayız  
ya da öyle bir noktaya geliriz ki kelimeler kifayetsiz kalır. İçinde bulun-
duğumuz çağda, böyle durumlarla karşılaştığımızda yardımımıza yeni 
nesil bir dil koşuyor: Emoji.

Teknolojinin getirdiği hız ile hayatın çabuk ve kolayca akıp gittiğini 
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dijital dünyada etrafımızı saran bildi-
rimler ve her yerden akan bilgiler zihnimizi zorlayan bir seviyeye geldi. 
Bu hız telefon klavyelerinin ayak uyduramayacağı kadar arttığında 
Japonya’dan tüm dünyaya yayılan “emoji dili” imdadımıza yetişti. Bu 
eğlenceli yeni nesil dil sayesinde telefon ekranımıza tek bir dokunuşla 
üzüntümüzü, sevincimizi veya şaşkınlığımızı karşımızdakine net şe-
kilde anlatabiliyoruz. Kelimelerle ifade etmekte zorlanacağımız pek 
çok duyguyu tek emoji ile anlatmak mümkün olduğu için özellikle 
mobil mesajlaşmada kurallar yeniden yazılıyor.

Emoji dili sayesinde 
telefon ekranımıza tek bir 
dokunuşla duygularımızı 

karşımızdakilere ifade 
edebiliyoruz.

Thanks to the emoji 
language, we can tell 
of our sadness, joy or 
astonishment with a 
single tap on the phone 
screen. 

Yeni Medya / New Media

Sometimes we can’t find the right words when we want to say too 
much or we come at such a point that words are just not enough. In the 
age we live in, when we encounter such situations, a new generation 
language comes to the rescue: Emoji.

If you think life flows quickly and easily with the speed introduced by 
technology, you are wrong. Notifications that surround us in the digital 
world and the information flowing in from all around have come to a 
point where things are challenging for our minds. When this speed was 
too increased for smart phones to keep up with, the “emoji language”, 
which spread to the entire world from Japan, came to the rescue. 
Thanks to this new fun language, we can tell of our sadness, joy or as-
tonishment with a single tap on the phone screen. Since it is possible 
to relay many emotions, which we would struggle to put into words, 
with a single emoji, rules are being rewritten in mobile messaging in 
particular.



Facebook’un “Like” butonunun yanına 
“Dislike” butonunun getirileceği bir süredir 
konuşuluyor ve olumlu-olumsuz yönleri 
tartışılıyordu. Facebook insanların kendilerini 
daha iyi ifade edebilmeleri için gönderilerin 
altındaki “Like” butonunun yanına 5 emoji 
daha yerleştirdi. Bu uygulama kullanıcılar 
tarafından çok sevildi.

Emoji alfabesinde yer alan bazı simgeler farklı 
ülkelerde ve farklı kültürlerde değişik anlam-
lara gelebiliyor ve ilişkiler açısından sorun 
oluşturabiliyor. Yakın zaman önce, eski kız 
arkadaşına tabancalı emojiler gönderen bir 
Fransa vatandaşı gözaltına alındı, çalışanına 
göz kırpmalı emoji gönderen bir kişi ise taciz 
suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bu yüzden 
emoji kullanırken dikkatli olmak gerekiyor, eğ-
lenelim derken üzücü sonuçlarla karşılaşmak 
mümkün.

Dijital yerlilerin iş hayatına girmesiyle beraber, 
artık en ciddi yazışmalarda bile emoji kullan-
mak gayet normal bir şekilde karşılanıyor. İyi 
niyeti ifade etmek için özellikle gülen ve po-
zitif algı oluşturan sempatik emojiler iş yazış-
malarında da kullanılıyor.

It has been discussed for some time that Face-
book will introduce the “Dislike” button next 
to the “Like” one, and its pros and cons were 
being debated. To ensure that people express 
themselves better, Facebook placed 5 more 
emojis next to the “Like” button under posts. 
Users loved it.

Some symbols in the emoji alphabet can have 
different meanings in different countries and 
different cultures, and create problems in 
terms of relations. Recently, a French citizen 
who was sending gun emojis to his ex-girl 
friend was arrested, and a person sending 
winking emojis to a colleague faced harass-
ment accusations. Thus, one needs to be care-
ful when using emojis; it is possible that the 
will to have fun can result in saddening con-
sequences.

With the inclusion of digital natives in busi-
ness life, it has now become normal to use 
emojis even in most serious correspondences. 
Smiling, congenial emojis that create a posi-
tive perception are used in business corre-
spondences to express goodwill.

İletişim alanındaki trendleri 
yakından takip eden 
PTT A.Ş.’nin kısa bir süre 
önce hazırladığı emojili 
video, sosyal medya 
kullanıcılarından büyük ilgi 
gördü. Bu eğlenceli videoyu 
izlemek için aşağıdaki  
QR kodu okutmanız yeterli.
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Keeping a close watch on 
the trends in the field of 

communication, the emoji 
video recently prepared by 

the PTT Corp. received major 
interest from social media 

users. All you have to do to 
watch the video is to scan 

the QR code.

Oxford Sözlüğü her sene “yılın kelimesi”ni be-
lirliyor. Harflerin 21. yüzyılın iletişim talepleri-
ni karşılamaya yetmediği gerekçesiyle 2015’te 
yılın kelimesi olarak bir emoji seçildi.

Gülen yüz emojisi dünyanın neresine giderse-
niz gidin aynı anlama geliyor. Peki, karşınız-
daki kişi WhatsApp’ta size çok komik bir fo-
toğraf gönderseydi ve farklı dilleri konuşuyor 
olsaydınız gülen yüz emojisi iletmek yerine 
harflerle kendinizi nasıl ifade ederdiniz?

1 7  Te m m u z :  D ü n ya  E m o j i  G ü n ü
emojitracker.com isimli web sitesinde 
Twitter’da anlık olarak hangi emojilerin 
kullanıldığını görebiliyorsunuz. Siteden hangi 
emojinin kaç defa tweet içinde kullanıldığını 
öğrenebildiğiniz gibi, o an hangi emojide 
yoğunluk yaşandığını da tespit ederek ona 
göre strateji geliştirebiliyorsunuz.

Emojiler yakında şifrelemede de yaygın şekil-
de kullanılmaya başlayacak ve böylece şim-
dikinden çok daha fazla bir güvenliğe sahip 
olacağız.

17 Temmuz günü, her yıl “Dünya Emoji Günü” 
olarak kutlanıyor. Emojiler iletişim konusunda 
insanlık için geriye doğru bir adım mı olacak 
yoksa yeni bir iletişim çağını mı tetikleyecek, 
bunu zamanla göreceğiz. 

The Oxford Dictionary annually picks a “word 
of the year”. In 2015, an emoji was chosen word 
of the year on the grounds that letters are not 
sufficient to meet the communication require-
ments of the 21st century. 

The smiley emoji has the same meaning no 
matter where you go in the world. Well, if the 
person you were talking to sent you a very fun-
ny ptoho through WhatsApp and you spoke 
different languages, how would you express 
yourself through letters instead of sending a 
smiley emoji?

1 7  J u l y :  Wo r l d  E m o j i  D ay
On emojitracker.com, you can see which emo-
jis are instantaneously used on Twitter. Not 
only can you learn about how many times 
which emoji was used in a tweet, but you can 
also determine which emoji is the most popu-
lar one and develop strategies accordingly.

Soon, emojis will start to be commonly used 
in enciphering, as well and thus we will have 
increased security compared to the present.

Each year, 17 July is celebrated as “World Emoji 
Day”. Will emojis be a step back for humanity 
in terms of communication or will they trigger 
a new era in communication? We shall wait 
and see.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
(BTK) misyon ve vizyonu nedir?

Elektronik haberleşme sektörünü düzenle-
mek ve denetlemek amacıyla 2000 yılında 
kurulan BTK, Türkiye’nin ilk sektörel düzenle-
yici kurumudur. Misyonumuz, bilgi ve iletişim 
sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabeti 
tesis etmek, ilgili tarafların hak ve menfaat-
lerini koruyarak memnuniyetlerini artırmak 
ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmek sure-
tiyle bilgi toplumuna dönüşümü sağlamaktır. 
Vizyonumuz ise bilgi ve iletişim sektöründe 
ülkemizi uluslararası ölçekte, etkili, rekabetçi 
ve yenilikçi bir konuma ulaştırmak şeklinde 
özetlenebilir.  

Ülkemizde internet ve mobil abone sayıla-
rıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Ülkemizde 2017 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 
68,9 milyon genişbant internet abonesi bu-
lunmaktadır. Bunların 56,9 milyonu mobil, 8,6 
milyonu xDSL, 2,4 milyonu fiber, 830 bini ise 
kablo internet abonesidir. Bu rakamlar ülke 

Teknolojinin sorunlu 
değil, sorumlu 

kullanımı için çalışmalar 
yürüttüklerini ifade 

eden BTK Başkanı 
Dr. Ömer Fatih 

Sayan, vatandaşların 
internetten daha 
etkin bir şekilde 

yararlanabilmeleri 
amacıyla bilinçlendirme 

faaliyetleri 
gerçekleştirdiklerini 

söyledi.

Röportaj / Interview

What is the mission and vision of the Infor-
mation and Communication Technologies 
Authority (ICTA)?

Established in 2000 with the aim of regulat-
ing and supervising the electronic communi-
cation sector, the ICTA is Turkey’s first sec-
toral regulatory institution. Our mission is to 
ensure the transformation into an informa-
tion society by establishing efficient and sus-
tainable competition in the information and 
communication sector, increasing their satis-
faction by protecting the rights and interests 
of related parties, and encouraging techno-
logical developments. Our vision, on the oth-
er hand, can be summarized as ensuring our 
country reaches an efficient, competitive and 
innovative position on the international scale 
within the information and communication 
sector.

Could you provide information on the num-
ber of Internet and mobile subscribers in our 
country?

BTK Başkanı 
Dr. Ömer Fatih Sayan:
ICTA President 
Dr. Ömer Fatih Sayan:

Elektronik haberleşme 
alanında yerli ve millî 
bir üretim ekosistemi 
oluşturulmasını amaçlıyoruz

Röportaj / Interview: Zeynep Yiğit
We aim towards the creation of a local and national 
production ecosystem in the field of electronic communication
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nüfusu ile karşılaştırıldığında genişbant pe-
netrasyon oranının yüzde 85 seviyesini aştığı 
görülmektedir. Hem mobil hem de sabit ge-
nişbant hizmetleri için kritik önemi olan fiber 
altyapı uzunluğu 2017 sonunda bir önceki yıla 
göre yüzde 11,6 artarak 325 bin kilometreye 
erişmiştir. 

Genişbant hizmetlerinde tercih edilen hızlar 
değerlendirildiğinde 2013 yılında 4-8 Mbps 
arasındaki yoğunlaşmanın bugün itibarıyla 
10-30 Mbps arasına yükseldiği görülmektedir. 
Altyapının gelişmesiyle doğru orantılı olarak 
yaşanan bu tercih değişikliği abonelerin aylık 
ortalama kullanım miktarlarını da etkilemek-
tedir. Sabit abonelerin 2010 sonunda 14 GB 
olan aylık ortalama kullanımı 2017’nin son 
çeyreğinde 91 GB seviyelerine, mobil abonele-
rin 0,2 GB olan kullanımı ise 3,5 GB seviyesine 
çıkmıştır.

Mobil iletişim sektörünü genişbant boyu-
tundan ayrı olarak tek başına değerlendirdi-
ğimizde ise 2017 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 
77,8 milyon mobil telefon abonesi bulunan 
ülkemizde penetrasyon oranının yüzde 96 
seviyesini aştığı görülmektedir. 77,8 milyon 
abonenin yaklaşık 64,6 milyonu 4.5G abone-
sidir ve bu abonelerin 30,1 milyonu hizmeti 
aktif olarak kullanmaktadır. Mobil açısından 
önemli bir gösterge olan ve Endüstri 4.0’ın 
temel girdilerinden biri olarak değerlendirilen 
M2M abone sayımız ise yaklaşık 4,5 milyona 
ulaşmıştır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yerli ve millî 
üretimin önemine yönelik değerlendirmele-
rinizi öğrenebilir miyiz?

Yakın geçmişte ülke olarak tecrübe etmiş ol-
duğumuz hadiseler, sektörümüz açısından 
yerli ve millî üretim konusunun ne derece 
önem taşıdığını bize göstermiştir. Günü-
müzde bilgi ve iletişim teknolojileri tüm sek-
törlerin kesişim noktasında yer almaktadır. 
Üretimden sağlığa, eğitimden ulaşıma birçok 
alanda bilgi ve iletişim teknolojilerinin imkan-
ları kullanılarak çalışmalar yürütülmektedir. 

Kurum olarak sektörümüzü hâlihazırda içinde 
bulunduğu dışa bağımlılıktan kurtarmak için 
yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu konudaki düzen-
leme çalışmalarımıza örnek vermek gerekirse, 
2015 yılında gerçekleştirdiğimiz 4.5G ihalesi ile 
yetki verdiğimiz işletmecilere her yıl şebekeye 

As of late 2017, there are about 68.9 million 
broadband Internet subscribers in our country, 
56.9 million of which are mobile, 8.6 million 
xDSL, 2.4 million fiber, and 830 thousand 
cable Internet subscribers. When these fig-
ures are compared with the population of the 
country, it is seen that broadband penetration 
rate has exceeded 85 percent. Of critical im-
portance for both mobile and fixed broadband 
services, fiber infrastructure length increased 
by 11.6 percent in 2017 in comparison to the 
previous year and reached 325 thousand kilo-
meters.

When the speeds preferred in broadband ser-
vices are evaluated, it is seen that concentra-
tion, which was between 4-8 Mbps in 2013, 
has increased to between 10-30 Mbps as of 
today. This change in preferences experienced 
in parallel with the development of infra-
structure also has an impact on subscribers’ 
monthly usage. The monthly usage of fixed 
subscribers, which was 14 GB as of late 2010, 
has reached 91 GB by the last quarter of 2017, 
and the usage of mobile subscribers, which 
was 0.2 GB has increased to 3.5 GB.

Stating that they 
carry out works for 
the responsible, not 
problematic use of 
technology, ICTA 
President Dr. Ömer Fatih 
Sayan said they are 
undertaking works so 
that citizens can benefit 
more efficiently from 
the Internet.
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When we evaluate the mobile communication sector independently of the broadband aspect, 
on the other hand, it is seen that the penetration rate in our country – which has around 77.8 
million mobile telephone subscribers as of late 2017 – has exceeded 96 percent. 64.6 million of 
the 77.8 million subscribers are 4.5G users and of them, 30.1 million use the service actively. An 
important indicator in terms of mobile and considered one of the basic inputs of Industry 4.0, 
our M2M subscriber number, on the other hand, has reached almost 4.5 million. 

Could we learn about your evaluations on the importance of local and national production in 
information and communication technologies?

The events we have experienced as a country in the recent past have shown how important the 
issue of local and national production is. In our day, information and communication technol-
ogies stand at the juncture of all sectors. Works are carried out in many fields from production 
to health, from education to transportation by using the means of information and communi-
cation technologies.

As an institution, we are putting an effort into freeing our country from its current state of 
foreign dependency. To provide an example of the regulation works we carry in this regard, the 
operators we have authorized with the 4.5G tender we have lodged in 2015 are obliged to meet 
a certain part of their annual network and communication service software and hardware in-
vestments through Domestic Good Certified products, and yet another part from the products 
developed by SMEs in our country. With the decision taken by our Institution last January, a 
regulation was introduced, stating that operators’ 7 Ghz, 13 Ghz and 80 Ghz radio link frequency 
allocation requests will be met if Domestic Good Certified radio link is used.

We are aiming to provide input for the creation of a local and national production ecosystem 
in the field of electronic communication in our country through the said regulations. Our main 
goal is to create a self-sufficient ecosystem that can meet the needs of our sector through its 
own equity. We are carrying out various works in this framework. To unite the stakeholders of 
the ecosystem – producers, operators, public institutions and establishments, universities and 
civil society organizations – we are carrying out activities such as meetings, visits, seminars and 
workshops. For us, it is pleasing for us to see that a local and national production awareness 
has been raised in the sector as a result of these initiatives of ours. In the next step, for this 
awareness to produce tangible outputs, we must take on result-oriented works.

ve haberleşme hizmetlerine yapmış oldukları 
donanım ve yazılım gibi yüksek teknoloji ih-
tiva eden yatırımlarının belirli bir kısmını Yerli 
Malı Belgeli ürünlerden, yine belirli bir kısmını 
KOBİ’lerin ülkemizde üretmiş olduğu ürünler-
den karşılamalarına ilişkin yükümlülük getiril-
miştir. Geçtiğimiz Ocak ayında Kurulumuzun 
almış olduğu bir karar ile işletmecilerin 7Ghz, 
13Ghz ve 80Ghz radyolink frekansları tahsis 
taleplerinin Yerli Malı Belgeli radyolink kulla-
nılması durumunda karşılanacağına yönelik 
düzenleme yapılmıştır. 

Söz konusu düzenlemeler ile ülkemizde  
elektronik haberleşme alanında yerli ve millî 
bir üretim ekosistemi oluşturulmasına katkı 
vermeyi hedeflemekteyiz. Kendi kendine ye-
tebilen ve sektörümüzün ihtiyaçlarını öz kay-
nakları ile karşılayabilen bir ekosistem oluş-
turmak esas amacımızdır. Bu çerçevede çeşitli 
çalışmalar yapıyoruz. Ekosistemin paydaşları 
olan üreticileri, işletmecileri, kamu kurum ve 
kuruluşlarını, üniversiteleri, sivil toplum ku-
ruluşlarını bir araya getirmek için toplantı, 
ziyaret, seminer ve çalıştay gibi faaliyetler yü-
rütüyoruz. Bu girişimlerimiz neticesinde sek-
törde yerli ve millî üretim bilincinin oluştuğu-
nu görmek bizim açımızdan mutluluk verici. 
Bir sonraki adımda, bu bilincin somut çıktılar 
üretebilmesi için sonuç odaklı çalışmalar ger-
çekleştirmemiz gerekiyor. 

“Son 5 ayda 15 bin 
öğrenci, eğitimci ve 
aileye internetin 
bilinçli ve güvenli 
kullanımı konusunda 
eğitimler verdik.”

“We have offered  
15 thousand students, 
educators and families 
training on the aware and 
safe use of the Internet 
in the last 5 months.”
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Our country is getting prepared for the 5G 
technology with local and national production. 
What would you like to say on the subject?

With the aim of developing products, ser-
vices and technologies of high added value 
to be featured locally and nationally in the 
global sector in new generation mobile com-
munication systems, and towards the goal 
of national and international public, industry 
and academia collaboration as well as works 
with stakeholders in the ecosystem, we have 
established the 5GTR Forum. Featured within 
the 5GTR Forum are Service and Implemen-
tation Group, Core Network Group, Physical 
Network Group and Standardization Group as 
well as the Academic Board composed of our 
university professors and the Advisory Board 
composed of our public institutions. By com-
ing together the 5GTR Forum working groups 
have formed sub-working groups and set on 
their path of developing local products.

What sort of activities do you carry out in re-
lation to safe Internet usage?

As an institution, we are certain that our 
youth, our children will not be blindly addict-
ed to technology, but individuals who know 
technology and use it in a beneficial manner 
for themselves and their country. That being 
said, we do not neglect our duties. We are car-
rying out works for the not problematic but 
responsible use of technology. Within this 
framework, our institution coordinates the 
works for protecting our citizens, primarily our 
children and youth, from harmful and illegal 
activities on the Internet and ensuring they 
benefit more efficiently from the advantages 
offered by the Internet.

Our institution’s safe Internet works continue 
in the two sections of Safer Internet Center 
and Safer Internet Service. In many Euro-
pean countries, Safer Internet Centers are 
composed of the combination of one or more 
of the Notification Center, Help Center and 
Awareness Center. In our country, these three 
pillars were composed with the completion of 
Help and Awareness Centers in 2016 under the 
leadership of our institution. Our Notification 
Center receives warnings on illegal content on 
the Internet and makes evaluations. Our Help 
Center has started to be operated within a 
structure that offers solutions for problemat-
ic Internet use.

Ülkemiz 5G teknolojisine yerli ve millî üre-
timle hazırlanıyor. Bu konuda neler söyle-
mek istersiniz?

5G ve ötesi yeni nesil mobil haberleşme sis-
temlerinde yerli ve millî olarak dünya paza-
rında yer alacak katma değeri yüksek ürün, 
hizmet ve teknolojiler geliştirmek amacıyla 
ulusal ve uluslararası seviyede kamu, sanayi 
ve akademi işbirliği ile ekosistemdeki paydaş-
larla çalışmalar yapılması hedefi doğrultusun-
da 5GTR Forumu’nu kurmuş bulunmaktayız. 
5GTR Forumu kapsamında Hizmet ve Uygu-
lama Grubu, Çekirdek Ağ Grubu, Fiziksel Ağ 
Grubu ve Standardizasyon Grubu ile üniver-
site hocalarımızdan oluşan Akademik Kurul 
ve kamu kurumlarımızın bulunduğu Danışma 
Kurulu yer almaktadır. 5GTR Forumu çalışma 
grupları bir araya gelerek alt çalışma grupları 
oluşturmuş ve yerli ürün üretmek için kolları 
sıvamışlardır.

Güvenli internet kullanımı konusunda ne tür 
faaliyetler yürütüyorsunuz?

Kurum olarak, gençlerimizin, çocuklarımızın 
teknolojiye körü körüne bağımlı değil, 
teknolojiyi tanıyan, kendisi ve ülkesi için 
faydalı şekilde kullanan bireyler olacaklarından 
endişe duymuyoruz. Bununla birlikte,  
üzerimize düşen görevleri de ihmal etmiyoruz. 
Teknolojinin sorunlu değil, sorumlu kullanımı 
için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, 
başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak 
üzere tüm vatandaşlarımızın internetin zararlı 
ve yasa dışı faaliyetlerinden korunmaları 
ile internetin fırsatlarından daha etkin bir 
şekilde yararlanabilmeleri için bilinçlendirme 
faaliyetleri Kurumumuz koordinasyonunda 
devam etmektedir.

Kurumumuzun güvenli internet çalışmaları 
Güvenli İnternet Merkezi ve Güvenli İnternet 
Hizmeti olmak üzere iki koldan gerçekleşti-
rilmektedir. Güvenli İnternet Merkezleri çoğu 
Avrupa ülkesinde İhbar Merkezi, Yardım Mer-
kezi ve Bilinçlendirme Merkezlerinin bir veya 
birkaçının birleşiminden oluşmaktadır. Ülke-
mizde de bu üç çatı Kurumumuz öncülüğünde 
2016 yılında Yardım ve Bilinçlendirme Merkez-
lerinin de tamamlanmasıyla oluşturulmuştur. 
İhbar Merkezimiz, internetin yasa dışı içeriği-
ne ilişkin ihbarları alıp değerlendiren bir yapı-
da çalışmaktadır. Yardım Merkezimiz internet 
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Our Awareness Center, on the other hand, has 
initiated project and training works for the 
aware, safe and efficient use of the Internet. 
Within the body of our Safer Internet Center, 
we have reached 15 thousand students, edu-
cators and families in the last 5 months and 
offered face-to-face training on the aware 
and safe use of the Internet. The number of 
brochures and booklets we have distributed 
on the issue exceeds 12 million. The Safer In-
ternet Service, on the other hand, is an Inter-
net filtration service offered completely free 
of charge by Internet Service Providers to the 
users of the Internet. Additionally, we are car-
rying out projects in close cooperation with all 
public institutions and establishments, civil 
society organizations and universities on the 
safe and aware use of the Internet.

What are your evaluations and activities re-
lated to the issue of cyber security?

The recent years have once again showed us 
the importance of cyber security. We have 
seen that cyber attacks have been added to 
conventional attacks launched with cannons 
and rifles, that an increase has been experi-
enced in cyber attacks in terms of both num-
ber and size, that as a result of the connec-
tion of critical infrastructures to the Internet, 
the effects of these attacks have reached 
much more dangerous levels, and that more 
sophisticated attacks in terms of quality are 
carried out. Against these attacks, we are 
taking precautions with the National Cen-
ter for Cyber Incident Response (USOM) and 
other stakeholders. We have reinforced our 
strength with our own software AVCI, AZAD 
and KASIRGA we have developed with local 
and national means. The number of Cyber  
Incident Response Teams, that is to say 
SOMEs that was 544 at the end of 2016 has 
currently reached 865. The SİP (SOME Com-
munication Platform), which ensures safe and 
rapid sharing of cyber threats, weaknesses 
and attacks between the USOM and SOMEs 
was realized in 2017 and started to be actively 
used. Currently, 1970 registered cyber securi-
ty experts protect the SİP system. Our USOM 
teams are on duty and alert 24/7. At our In-
stitution, which is at the heart of communi-
cation so to speak, attacks are repelled at the 
source. 

kullanıcılarının problematik internet kullanı-
mına ilişkin çözüm sunan bir yapıda işletil-
meye başlamıştır. Bilinçlendirme Merkezimiz 
ise internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanı-
mına ilişkin çeşitli proje ve eğitim çalışmala-
rına başlamıştır. Güvenli İnternet Merkezimiz 
bünyesinde sadece son 5 ayda 15 bin öğrenci, 
eğitimci ve aileye ulaşarak internetin bilinçli 
ve güvenli kullanımı konusunda yüz yüze eği-
timler verdik. Bu hususta dağıttığımız broşür 
ve bilgilendirme kitapçıklarının sayısı 12 mil-
yonun üzerindedir. Güvenli İnternet Hizmeti 
ise tamamen ücretsiz olarak İSS’ler tarafın-
dan internet kullanıcılarına sunulan internet 
filtreleme hizmetidir. Bununla birlikte inter-
netin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda 
tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
kuruluşları ve üniversitelerle yakın işbirliği içe-
risinde projeler yürütmekteyiz.

Siber güvenlik konusundaki değerlendirme-
leriniz ve faaliyetleriniz nelerdir? 

Geçtiğimiz yıllar bizlere siber güvenliğin öne-
mini bir kere daha göstermiştir. Artık topla 
tüfekle yapılan konvansiyonel saldırıların ya-
nına siber saldırıların da eklendiğini, siber sal-
dırılarda sayı ve büyüklük olarak artış yaşan-
dığını, kritik altyapıların internete bağlanması 
neticesinde bu saldırıların etkilerinin çok daha 
tehlikeli seviyelere geldiğini, ayrıca nitelik ola-
rak daha karmaşık saldırılar yapıldığını gördük. 
Bu saldırılara karşı, BTK bünyesinde kurulmuş 
olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 
(USOM) ve ilgili diğer paydaşlarımızla birlikte 
önlem alıyoruz. Siber güvenlikte tamamen 
kendi ürünümüz olan, yerli ve millî imkanlarla 
geliştirdiğimiz AVCI, AZAD ve KASIRGA yazı-
lımlarıyla önleyici gücümüze güç katmış bulu-
nuyoruz. 2016 yılı sonu itibarıyla 544 olan Si-
ber Olaylara Müdahale Ekibi, yani SOME sayısı 
hâlihazırda 865’e çıkmış durumdadır. USOM 
ile SOME’ler arasında siber tehdit, zafiyet ve 
saldırıların güvenli ve hızlı bir biçimde paylaşı-
mını sağlayan SİP (SOME İletişim Platformu) 
Projesi 2017 yılında hayata geçirilmiş ve aktif 
olarak kullanılmaya başlamıştır. Hâlihazırda 
1970 kayıtlı siber güvenlik uzmanı SİP siste-
mini kullanmaktadır. USOM ekiplerimiz 7/24 
nöbette ve tetiktedir. Adeta iletişimin kalbi 
konumunda olan Kurumumuzda saldırılar 
kaynağında engellenmektedir. 

“Ulusal Siber Olaylara 
Müdahale Merkezi 
(USOM) ekiplerimiz 7/24 
nöbette ve tetiktedir.”

“Our National Center for 
Cyber Incident Response 
(USOM) teams are on duty 
and alert 24/7.” 
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Çocuklarımız için 
teknolojik ürünler
Technological products 
for our children

Onlar bizim her şeyimiz… Varlıklarıyla hayatı-
mızı da dünyamızı da güzelleştiriyorlar. Doğ-
dukları andan itibaren üzerine titrediğimiz 
çocuklarımızın gelişimini destekleyici pek çok 
ürün mevcut. Bunlardan biri eğitici tablet-
ler. Sesler, renkler ve müzikler eşliğinde hem 
eğlenme hem de öğrenme imkanı sunan bu 
ürünler, farklı yaş aralıklarına göre tasarlanıyor. 

They mean everything to us... They make our 
lives and our world more beautiful through 
their existence. There are many products to 
support the development of our children, 
who are the apple of our eye from the mo-
ment they are born. Offering the opportunity 
to both have fun and learn in the company of 
sounds, colors and music, these products are 
designed for specific age groups.

Alışveriş / Shopping
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Akıllı saatler, giyilebilir teknolojilerin en yay-
gın örneklerinden birini oluşturuyor. Üstelik 
bu ürünler sadece büyüklere özgü değil. Ço-
cuklara yönelik şık ve işlevsel akıllı saatler 
mevcut. Telefon görüşmesi yapabilme, sesli 
mesaj bırakabilme gibi özellikleri de bulunan 
akıllı saatlerin en önemli yanlarından biri ise 
ebeveynlere çocuklarının nerede olduğunu 
akıllı telefon üzerinden anlık olarak takip ede-
bilme imkanı sunması. 

Şu sıralar derslerinin yoğunluğu ve sınavlar 
nedeniyle uzak dursalar da çocukların vaz-
geçilmezlerinden biri oyun konsolu. Tekno-
lojideki gelişmelerle birlikte yenilenip farklı 
özelliklerle karşımıza çıkan bu ürünler oyun, 
eğlence ve heyecanı bir arada sunuyor. Bize de 
çocuklarımızın sevinç ve mutluluğunu paylaş-
mak kalıyor.

Smart watches constitute one of the most 
prevalent examples of wearable technolo-
gies. Moreover, these products are not just for 
adults. There are chic and functional smart 
watches designed for children. Also having 
the features of making telephone calls and 
leaving voice messages, smart watches’ most 
important aspects include offering the oppor-
tunity for parents to keep instantaneous track 
of where they children are.

Although they steer away from them for now 
because of the heavy lesson and exam sched-
ule, children cannot make do without game 
consoles. Renewing in line with the develop-
ments in technology and appearing before us 
with different features, these products offer 
fun and excitement combined. What is left for 
us to do, then, is to share the joy and happi-
ness of our children.
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The Turkish entrepreneurship ecosystem is developing by the day, 
training programs are becoming widespread and grants donated on 
behalf of states as well as their budgets are increasing. On the other 
hand, the number of centers providing incubation and commercial-
ization services increases, new investment groups start to form and 
the amount of risk capital which aims to invest in start-ups and tech-
nology companies increases. 

Despite all these developments, there are problems regarding the 
growth rate of technology start-ups, the rate of investor exit and 
export. In order to solve these problems, new programs and appli-
cations have to be carried into effect in our ecosystem. The estab-
lishment of a cooperation model between corporate companies and 
technology start-ups is important so that the number of technology 
companies increases. 

Corporate companies operate in tough competitive conditions in big 
markets.  Differentness, protecting its market share, acquiring new 
customers and efficiency are always among their targets. In addition, 
innovation and R&D activities acquire more place in our country in 
the recent years. In order to be successful in the fields of innovation 
and R&D, patient and continuous work is a must. Even though fail-
ures are experienced from time to time, one has to stay motivated 
and continue on his own way by learning from failures. 

Türkiye girişimcilik ekosistemi giderek gelişmekte, eğitim programla-
rı yaygınlaşmakta, devlet tarafından verilen hibe desteklerinin çeşit-
leri ve bütçeleri artmaktadır. Diğer yandan inkübasyon ve ticarileşme 
hizmeti veren merkezler çoğalmakta, yeni yatırımcı gruplar oluşmak-
ta, girişimcilere ve teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı hedefleyen 
risk sermayesi miktarı artmaktadır.

Bütün bu gelişmelere karşılık, teknoloji girişimlerinin büyüme hızı, 
yatırımcıların exit yapma oranı ve yurt dışına satış konularında so-
runlar mevcuttur. Bu sorunların çözümü için ekosistemimizde yeni 
program ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Tek-
noloji şirketlerinin büyüme hızını artırmak için kurumsal şirketler ile 
teknoloji girişimleri arasındaki işbirliği modelinin geliştirilmesi önem 
taşımaktadır.

Kurumsal şirketler büyük piyasalarda zorlu rekabet şartlarında 
faaliyet göstermektedir. Farklılık, yenilik, pazar payını koruma, yeni 
müşteri edinme ve verimlilik, kurumsal şirketlerin sürekli stratejik 
hedefleri arasındadır. Ayrıca, son yıllarda ülkemizde inovasyon ve 
Ar-Ge çalışmaları kurumsal yapıların faaliyetleri arasında giderek 
daha fazla yer almaktadır. İnovasyon ve Ar-Ge alanlarında başarılı 
olabilmek için sabırlı ve sürekli bir çalışmanın gerçekleştirilmesi 
gerekir. Zaman zaman başarısızlıklarla karşılaşılsa da motivasyon 
korunmalı, başarısızlıklardan öğrenerek yola devam edilmelidir. 

Girişimcilik / Entrepreneurship
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Ülkemizde girişimcilik 
ekosisteminin gelişim 

hızına uygun bir 
şekilde, kurumsal 
yapılarla girişimci 

şirketlerin ilişkileri de 
giderek artmakta ve 

çeşitlenmektedir. 

Büyük piyasalarda mücadele eden kurumsal 
şirketlerin, rekabet güçlerini artırmak için ih-
tiyaç duydukları yenilik, farklılık, yüksek kat-
ma değer ve verimliliğe kendi iç kaynakları ile 
ulaşmaya çalışmalarının yanı sıra startuplar 
ile işbirliğine gitmeleri dünyada giderek yay-
gınlaşan bir eğilimdir. Bir kurumsal şirket için 
içeride kalabalık inovasyon ya da Ar-Ge bi-
rimleri kurmak yerine, girişimci ekosistemin-
den, başarı potansiyelini gerçekleştirmeye 
başlamış, büyüme potansiyeli olan girişimci 
şirketlerle işbirliği yapmak akılcı ve etkili bir 
yöntemdir.

Kurumsal-startup ilişki modelinin başarıya 
ulaşması için öncelikli şart, güçlü ve gelişmeye 
açık bir girişimcilik ekosistemine sahip olmak-
tır. Ancak böyle bir ekosistemde rekabet fak-
törlerinin farkında olarak kurulan ve gelişen 
girişimci şirketler, kurumsal yapı ile uyumlu 
çalışmaya aday olabilirler.

Başa r ı  h i kaye l e r i  n as ı l  ya z ı l ı r ?
Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin gelişim 
hızına uygun bir şekilde, kurumsal yapılarla 
girişimci şirketlerin ilişkileri de giderek art-
makta ve çeşitlenmektedir. Bugün bu ilişki 
modeline bakıldığında şu tür farklı örneklerle 
karşılaşılmaktadır: 1- Kurumsal şirket girişim-
ci şirkete yatırım yapar ya da tamamını satın 
alır. 2- Kurumsal yapı girişimci ile ortak şirket 
kurar. 3- Kurumsal yapı girişimcinin iş fikrini 
ya da iş modelini satın alır. 4- Kurumsal yapı 

It is a gradually increasing trend in the world that corporate companies which struggle in big 
markets cooperate with start-ups as well as use their internal resources to achieve innovation, 
difference, high added-value and high efficiency which they need in order to increase their com-
petitive power. It is a logical and effective method for corporate companies to cooperate with 
start-up companies from the start-up ecosystem which have started to realize their potential, 
have growth potential instead of establishing crowded innovation and R&D units.  

For corporate-start-up relation model be successful, the primary condition is to have a strong 
and open-ended entrepreneurship ecosystem. It is only the start-up companies that have been 
established and developed in such an ecosystem that can be good candidates for working in 
harmony with the corporate structure. 

H ow  to  w r i te  su ccess  sto r i es ? 
In our country, in line with the development pace of the entrepreneurship ecosystem, the relation be-
tween the corporate structures and entrepreneurs develop and diversify by the day.  Today, when this 
relation model is analyzed, these different examples are observed: 1. The corporate company invests 
in the start-up or acquires it. 2. The corporate structure establishes joint venture with the start-up 3. 
The corporate structure buys the business idea or model of the start-up. 4. The corporate structure 

In our country, 
in line with the 
development pace of 
the entrepreneurship 
ecosystem, the 
relation between the 
corporate structures 
and entrepreneurs 
develop and diversify 
by the day.  
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girişimcinin ürün/hizmet satış haklarını sa-
tın alır. 5- Kurumsal yapı girişimciyi istihdam 
eder.

Bu örneklere bakıldığında ülkemizde kurum-
sal şirketlerin teknoloji ihtiyaçlarında girişimci 
şirketlerin farkında olduklarına ve bu tür kü-
çük şirketlerle giderek daha fazla iş yaptıkla-
rına yönelik bir değerlendirmede bulunulabilir. 
Ancak kurumsal şirketlerle girişimci şirketle-
rin işbirliğinin yaygınlaşması ve başarı hikaye-
lerinin ortaya çıkması için iki tarafa da önemli 
görevler düşmektedir. Kurumsal şirketler açı-
sından şunlar söylenebilir: 1- Kurumsal şirket-
ler girişimci ekosistemini yakından izlemeli, 
proaktif bir yaklaşımla girişimci şirketleri ve 
iş fikirlerini sürekli olarak değerlendirmelidir. 
2- Kurumsal şirketler, girişimci şirketleri ve 
yenilikçi iş modellerini anlamak ve ortak faali-
yetler geliştirmek için kurum içinde bürokratik 
olmayan birim ya da süreçler oluşturmalıdır. 
3- Kurumsal şirketler, girişimci şirketlerin ba-
ğımsız ve girişimci kimliklerini korumalıdır.  
4- Kurumsal şirketler, girişimcilerin potan-
siyelini geliştirmeye uygun anlaşmalar yap-
maya çalışmalıdır. Girişimci güçlendikçe daha 
güçlü yenilik ve iş modelleri sunacaktır.

Girişimci şirketlere düşen görevler ise şöyle 
sıralanabilir: 1- Kurumsal yapılar veya büyük 
müşteriler, girişimci şirketten pazarlama ve 
satış yönetiminde nitelikli davranışlar bekler. 
2- Proje yönetimi, bütçe, maliyet ve perfor-
mans takibi başarılı olunması gereken ko-
nulardır. 3- Kurumsal yapılar yatay ve dikey 
olarak çok katmanlıdır. Girişimci bu yapı içinde 
sonuca ulaşabilmek için azim ve hırsla müca-
dele etmelidir. 4- Bir kurumsal yapı ile sürdü-
rülebilir bir ilişki için girişimci şirketin sürekli 
yenilik ve farklılık üretmesi gerekir. 5- Kurum-
sal yapılar, girişimci şirketlerin kurumsal ol-
mayan yönetim özelliklerini bilirler, ama işbir-
liği sürdükçe bu alanlarda gelişme beklerler. 

Bu maddeler elbette her iki taraf açısından 
da çoğaltılabilir. Bugün kamu kurumları, 
bankalar, uluslararası kuruluşlar, sanayi 
şirketleri, zincir mağazalar vb. girişimcilik 
ekosistemi ile çeşitli ilişkiler kurmaktadır. Her 
iki taraf kendine düşen adımları attıkça başarı 
hikayeleri ortaya çıkacak, ülkemizde girişimci 
şirket-kurumsal yapı ilişkileri ekosistemi 
büyüten önemli bir güç haline gelecektir. 

acquires the sale rights of the start-up’s product/
service. 5. The corporate structure employs the 
start-up. 

When these examples are analyzed, the evalua-
tion can be made that the corporate companies 
in our country are aware of start-ups in their 
technological needs and that they do business 
with these companies more and more. Howev-
er, for the evolvement of the collaboration be-
tween corporate and start-up companies and 
for success stories to emerge, important duties 
fall on both sides. The following can be said for 
corporate companies: 1. Corporate companies 
should closely follow the start-up ecosystem 
and continuously evaluate start-up companies 
and business ideas with a proactive approach. 2. 
Corporate companies should establish non-bu-
reaucratic units and processes to understand the 
innovative business models and to develop joint 
activities. 3. Corporate companies must protect 
their independent and entrepreneurial identities 
of start-ups. 4. Corporate companies should try 
to conclude agreements to develop the potential 
of entrepreneurs. As the start-up grows stronger, 
it will provide stronger innovations and business 
models. 

The duties that fall on start-up companies, on 
the other hand, can be listed as follows: 1. Cor-
porate structures and big customers expect be-
haviors of quality in sale and marketing manage-
ment from the start-up. 2- Project management, 
budget, cost and performance follow-up are the 
subjects to succeed in. 3. Corporate structures are 
vertically and horizontally multi-layered. Start-
ups should struggle with passion and ambition 
to make it in this structure. 4- For a sustainable 
relation with corporate structure, the start-up 
company should continuously foster innovation 
and make a difference. 5. Corporate structures 
know non-corporate management features of 
start-ups but expect development in this field as 
the cooperation continues. 

Of course, these articles can be reproduced for 
both sides. Today, public institutions, banks, 
international institutions, industry companies, 
chain stores etc. establish various relations with 
the entrepreneurship ecosystem. As both sides 
keep their end’s up, success stories will emerge 
and start-up/corporate company relations in our 
country will become a power that expands the 
ecosystem. 
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Bugün dünya üzerinde 65 milyon insan mül-
teci olarak yaşıyor veya ülkelerinden edilmiş 
durumda. Bu, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği veri toplamaya başladı-
ğından beri ölçülen en yüksek rakam. Çoğu 
ülke savaş ve açlık nedeniyle evlerinden olan 
bu kişilere sınırlarını açtı ama büyük insan 
akınını idare etmek zorlaşıyor.

Bu küresel kriz çoğu zaman -yanlış şekil-
de- kimsenin tatminkar bir çözüm suna-
mayacağı bir zorluk olarak anlaşılıyor. Fakat 
küresel toplum olarak bu krize çare bulma 
adına büyük adımlar atmada kullanabilece-
ğimiz bir dizi araç var. Kestirimsel analizden, 
yani gelecekteki sonuçları öngörebilmek için 
mevcut ve geçmiş verileri araştıran istatis-
tik biliminden (bazılarına göre sanatından) 
bahsediyorum.

(…)

Mü l tec i  a k ı n l a r ı
(…)

Söz konusu mülteciler olduğunda, öngörü 
eksikliği hâlihazırda istikrarsız olan jeopoli-
tik durumu daha da kötüleştirdi. Çok az ülke 
mülteci kabul edebildi ve Avrupa’ya kaçan 
binlerce kişinin geçici yurtları olarak Ürdün, 
Lübnan, Türkiye ve Yunanistan gibi ön saf-
lardaki ülkelerin karşılaştıkları zorlukları 
kimse tam olarak kestiremedi. Çoğu Avrupa 
ülkesi artık mülteci kabul etmez olunca bu, 
ön saflardaki ülkelerin yükünü daha da ağır-
laştırdı.

(…)

Ulusal nüfus sayımları, örneklem araştırma-
ları, akıllı telefonlar, sınır geçişleri ve nüfus 
kayıtları gibi yönetimsel kaynaklar dahil ol-
mak üzere bir dizi araçla hâlihazırda göç ve-
rileri toplanıyor.

Elde edilen bu veriler, krizin ön saflarında yer 
alan idareciler için büyük fark yaratabilir. Ge-
lişmiş analizler, uzmanların mültecilerin bir 
sonraki duraklarının neresi olacağını kesin 
şekilde ortaya koymasına yardımcı olabilir. 
Gelecekte yaşanması muhtemel bir mülteci 
akınının farkına varan karar verici konumda-
ki yetkililer, mültecileri başka ülkelere yön-
lendirebilir. Bu gerçek zamanlı veriler aynı 
zamanda kuruluşların para ve emtiayı en çok 

Today, 65 million people live as refugees or are displaced within their home countries – more 
than at any other point since the U.N. Refugee Agency began collecting data. Many countries 
have opened their borders to those displaced by war and famine, but struggle to handle the 
large influx.

This global crisis is often misunderstood as an overwhelming challenge for which no one can 
offer a satisfactory solution. But there are a set of tools that would help us, as a global society, 
take major leaps forward in addressing this crisis. I’m talking about predictive analytics — the 
statistical science (some would say art) that mines current and past data to predict future 
outcomes.

(…)

Ref u gee  f l ows
(…)

When it comes to refugees, a lack of forethought has made an already unstable geopoliti-
cal situation even worse. Few host countries had the ability to absorb refugees, and nobody 
fully anticipated the challenges the front-line states of Jordan, Lebanon, Turkey and Greece 
would face as temporary homes for thousands fleeing to Europe. When many European states 
stopped accepting migrants, that only exacerbated the strain on front-line states.

(…)

Migration data is already being collected by a variety of sources, including national popula-
tion censuses, sample surveys, smartphones, border crossings and administrative sources like 
population registers.

Such rolling data could be a game-changer for officials on the front lines of the crisis. So-
phisticated analytics could help experts confidently chart where refugees are likely to head 
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ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı ve isabetli şekilde ulaştırmasını sağ-
layabilir.

Başarı kolay gelmeyebilir. Fakat kestirimler mevcut “en iyi tahmin-
ler” üzerinde bir nebze de olsa iyileştirme gerçekleştirebilirse mül-
teciler aşırı kalabalık kamplarda sıkış tepiş yaşamaktan kurtulabilir. 

Teoride, algoritmalar potansiyel bir ev sahibi ülkenin siyasi iradesi-
ni, kamuoyunu ve lojistik kabiliyetlerini açıklayabilir. Benzer şekilde, 
gelişmiş istatistiksel modeller uzun süredir devletler arası çatışma-
ları ve iç savaşları incelemek için kullanılıyor. Krizlerin ön saflarında 
yer alan ülkeler kırılma noktasındaysa veya süregelen bir bölgesel 
kriz dikkatlerini dağıtıyorsa, bu veri sayesinde mültecilere yönelik 
yardım kuruluşları, mültecilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek al-
ternatif rotalar geliştirme konusunda önceden uyarılabilir. 

Ö n ü m ü z d e k i  e n ge l l e r
Ülkelerin çok devletli ve hükümetler arası kuruluşlarla çalışması, 
göçmen örüntü verilerini paylaşması ve en çok ihtiyaç halinde olan 
ev sahibi ülkelere nasıl kaynak temin edileceğine karar vermesi siya-
si irade gerektirir. Fakat kabaca ifade etmek gerekirse, nasıl en fazla 
mülteciye ev sahipliği yapılabileceğini çözmek çoğu ülke için öncelik 
taşıyan bir mesele değil.

Ayrıca, uluslararası bir kestirimsel analiz çalışmasının başarılı olma-
sı için aşılması gereken büyük teknik zorluklar bulunuyor. Bu zor-
lukların en büyüklerinden biri, bütün verilerin güvenli şekilde sakla-
nabileceği bir sistemin kurulması. Verilerin kazara paylaşılması, bu 
korunmasız insanları kasıtlı şiddet eylemlerine maruz bırakabilir.

(…)

En muhtaç durumda olanlara insani yardımda bulunmak… Bundan 
daha yüce bir amaç olamaz. Mülteci sorununa veri kaynaklı bir çö-
züm geliştirilmesi kulağa zorlu gelse de bu yoğun çalışmalar, bu-
günün Suriye ve Arakan mültecilerinin çocukları ile iklim değişikliği 
tehlikesinden veya henüz öngöremediğimiz başka tehlikelerden ka-
çan insanlar için faydalı olabilir.

next. Policymakers, spotting signs of a future influx, might reroute 
refugees to different countries. This real-time data could also help 
organizations quickly and accurately shunt money and goods to the 
locales that need them the most.

Success may not come easy. But if the predictions are even small im-
provements on current “best guesses,” refugees would benefit from 
not being bottled up in overcrowded refugee camps.

In theory, perhaps algorithms could account for the political will, pub-
lic opinion and the logistical capabilities of a potential host state. 
Similarly sophisticated statistical models have long been used to 
study interstate conflicts and civil wars. If front-line states are at 
breaking point or distracted by an ongoing regional crisis, then ref-
ugee aid organizations would be forewarned to develop alternative 
routes equipped to deal with refugees.

O bstac l es  a h ead
It requires political will for countries to work with multistate and in-
tergovernmental organizations, share migrant pattern data, and de-
cide how to provide resources to host countries who need them most. 
But, to put it bluntly, figuring out how to welcome the most refugees 
possible is not a top priority for most countries.

There are also major technical challenges that will need to be ad-
dressed if an international effort around predictive analytics is to suc-
ceed. One of the biggest is establishing a system to house all of the 
data securely. Accidental data releases could lead to targeted violence 
against these vulnerable populations.

(…)

Providing humanitarian assistance to those most in need – there 
could be no higher purpose. While implementing a data-driven solu-
tion to the refugee problem may sound daunting, the hard work could 
pay off in the future – for the children of today’s Syrian and Rohingya 
refugees, for people fleeing the threat of climate change, or for other 
threats that we have not yet foreseen.

En muhtaç durumda olanlara insani 
yardımda bulunmak… Bundan daha 

yüce bir amaç olamaz. 

Providing humanitarian assistance to 
those most in need – there could be no 
higher purpose.

* Makale The Conversation’ın (www.theconversation.com) izniyle kullanılmıştır.
Article featured courtesy of The Conversation (www.theconversation.com). 



TÜYOLAR Tricks of the Trade
Agâh Murat Selim

Taşınabilir bilgisayar ve akıllı telefonlar sayesinde bize ait olmayan bilgi-
sayarları kullanmak zorunda kalmadığımız için kişisel verilerimizin korun-
ması konusunda bir avantaja sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak kimi 
durumlarda bize ait olmayan bir bilgisayardan e-posta hesabımızı kontrol 
etmek veya üye olduğumuz bir siteye giriş yapmak zorunda kalabi-
liyoruz. Böyle bir durumda ilk önerimiz, internette gezinmek için 
kullandığınız tarayıcıyı gizli moda almanız. Artık bütün modern 
tarayıcı yazılımlarında mevcut olan bu özellik sayesinde bil-
gisayarı geçici olarak kullanan kişilerin verileri pencere ka-
patılınca siliniyor. Fakat maalesef bu çözüm de mükemmel 
bir koruma sağlamıyor. Tarayıcıda eklentiler varsa o eklentileri 
geçici olarak durdurmak güvenliği artırabilecek bir diğer adım. 
Son olarak, bilgisayarlara yüklenen “keylogger” adlı casus yazılım-
lar klavyeden girdiğiniz tüm bilgileri kaydederek attığınız koruyucu adımları 
geçersiz kılabiliyor. Dolayısıyla, iyi yönetilmediğinden ve korunmadığından 
şüphelendiğiniz bilgisayarlarda sizin için önemli olan e-posta, internet ban-
kacılığı şifreleri gibi bilgileri kullanmamanız en doğru ve en koruyucu yakla-
şım olacaktır.

Hızlı ve pratik bir şekilde yazı yazmak bilgisayarların temel varoluş amaçla-
rından biri. Hesap yapmak veya grafik çizmekten çok daha fazla kullanılan 
bu özelliğin daktiloyu tarihin konusu olan nostaljik bir objeye dönüştürmeye 
yettiğini görüyoruz. Bizlere uzun süredir farklı yazı tiplerini kullanma imkanı 
da sunan bilgisayarlar bunu gelişen font teknolojisi sayesinde yapı-
yorlar. Peki, nedir bu font? Font dosyaları bir veya birden fazla yazı 
tipinin bilgisini içeren dijital dosyalardır. Yazıyüzü veya yazı tipi 
ifadeleri ise farklı tasarımlara sahip karakter kümelerine karşılık 
gelir. Örneğin, en meşhur yazı tiplerinden Helvetica, 1957 yılında 
İsviçre’de tasarlanmış, ancak 1980’li yıllarda dijital ortama aktarı-
larak bir font haline gelmiştir. Fontların farklı tipleri mevcuttur ve 
bunlardan “Type 1” gibi bazıları artık tarihe karışmıştır. Günümüz-
de varlığını sürdüren iki standart vardır: “TrueType” ve “OpenType”. Özellikle 
“OpenType” standardında sonunda “Pro” ifadesi bulunan fontların Türkçe 
desteği tam olduğu için tavsiyemiz, imkanınız varsa “OpenType” fontları 
tercih etmeniz.

Since we don’t have to use computers that do not belong to us 
thanks to portable computers and smart phones, we can say we 
have an advantage in terms of personal data protection. In some 

cases, however, we have to check our e-mail or log into a site 
of which we are a member. Our first recommendation in 

such a case is to use the browser in secret mode. Thanks 
to this feature, which can now be found in all modern 

browsers, the data of those who are using the com-
puter temporarily are deleted when the tabs are 
closed. Sadly enough, this solution does not provide 

perfect protection. If the browser has add-ons, removing 
them temporarily is yet another step that can be taken. 

Lastly, spywares called “keylogger” installed in computers 
can record all data you enter in the keyboard and invalidate any 
protective steps. Thus, the most protective and correct approach 
would be not to use passwords to important accounts such as 
e-mails and Internet banking in computers you suspect are not 
managed or protected properly.

Typing quickly and practically is one of the main reasons of exis-
tence of computers. Used more frequently than making calcula-
tions or drawing graphs, this feature is enough to turn fingerboards 
into an object of history. Computers, which have long been offer-

ing us the opportunity to use different writing styles, do this 
with the developed font technology. Well, what is a font? Font 
files are digital files that contain information on one or more 

writing styles. The expressions typeface or typefont, on the 
other hand, correspond to character clusters of different 
designs. One of the most famous typefonts, Helvetica, for 
instance, was designed in Switzerland in 1957 and only in 

the 1980s was it conveyed onto the digital platform and be-
came a font. There are two existing standards in our day: “True-
Type” and “OpenType”. Since the fonts with a “Pro” extension in 
the “OpenType” standard in particular have complete Turkish sup-
port, our recommendation is to use “OpenType” fonts if possible.
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Dünya o kadar hızlı gelişiyor, teknoloji öyle çabuk ilerliyor ki hayatın 
her alanında pek çok yenilikle karşılaşıyoruz. Bu gelişmeler sonucunda 
elbette alışkanlıklarımız da değişime uğruyor. Teknolojik ilerlemelerin 
günlük hayatta etkisinin en yoğun hissedildiği alanlardan biri alışveriş 
ve tüketim alışkanlıklarımız. 2000’li yıllarda tanıştığımız, dijital dönü-
şüm denen süreç ile geleneksel ticaretin yerini dijital ticaret yani e-ti-
caret almaya başladı. E-ticaret, sağladığı birçok kolaylıkla ortaya çıktığı 
günden bugüne kullanıcı sayısını artırıyor ve etki alanını genişletiyor. 

ePttAVM.com gibi Türkiye’nin dört bir yanına hızlı gönderimler yapan 
platformlar ile daha çok e-ticaret siteleri üzerinden alışveriş eder hale 
geliyoruz. Artık birçoğumuz internet üzerinde yaptığımız giyim, elekt-
ronik, beyaz eşya, mobilya, ofis, hatta gıda ihtiyaçlarımıza yönelik araş-
tırmaları bir satın alma işlemi ile sonlandırıyoruz. Her yaş grubundan 
insanlar e-ticaretle tanıştı ve bu yeni alışveriş yöntemini giderek daha 
fazla tercih etmeye başladı. 

Peki, gitgide daha yaygın hale gelen ve bize hayatın birçok alanında 
rahatlık sağlayan e-ticaretten sonra karşımıza ne çıkacak, bunu hiç dü-
şündünüz mü? İnternet teknolojileri durmadan etkisini artırarak büyü-
mekte iken, farklı bir alanda da akıllı cihazlar konusunda oldukça ciddi 
araştırmalar yürütülüyor. Her geçen gün daha güçlü ve kolay taşınabilir 
hale gelen akıllı telefon ve diğer cihazların da kullanımı sürekli artıyor.

İnsanın Ay’a ilk defa ayak basmasını sağlayan Apollo 11’i hatırlarsı-
nız. NASA’nın 1960’ların sonunda gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki 
olayın başrolünde olan bu uzay aracındakinden daha hızlı işlemciye 
ve daha büyük belleğe sahip akıllı cihazları bugün hepimiz cebimizde 
taşıyoruz.

The world develops so quickly and technology progresses so fast that 
we come across many innovations and changes in every field of life. Of 
course, as a result of these developments, our habits change, as well. 
One of the fields, in which we heavily feel the effects of technological 
advancements in daily life, is our shopping and consumption habits. 
With the process called digital transformation, which we were intro-
duced in the 2000s, digital commerce, in other words e-commerce, 
replaces traditional commerce. With many facilities it ensures, e-com-
merce has been enhancing its number of users and enlarging its field of 
impact from the day it has emerged. 

With platforms such as ePttAVM.com, which ensures fast delivery to 
the four corners of Turkey, we started to do more shopping through 
e-commerce websites. Most of us complete researches we have made 
on clothing, appliances, white goods, furniture, office and even food 
with a purchasing activity. People of every age group have met e-com-
merce and started to choose this new method of shopping more and 
more. 

Well then, what is to come after e-commerce, which is becoming wide-
spread by the day and which ensures comfort in many fields of life; have 
you ever thought about it? While the Internet technologies are increas-
ingly enhancing their impact, quite serious researches are carried out on 
smart devices in a different field. Becoming more powerful and easier 
to use everyday, smart phones and other devices are more and more 
frequently used. 

You might recall Apollo 11 which ensured man’s first landing on the 
Moon. Today, we all carry smart devices which have a faster processor 
and greater storage than the spacecraft which was the star of the revo-



70 PTTTECH - NİSAN  APRIL

İşte bu sürekli gelişen akıllı cihaz teknolojisi 
e-ticareti de baştan sona etkiliyor ve hep bir-
likte, e-ticaretin yerini “m-ticaret” yani mobil 
ticarete bırakacağı bir dünyaya doğru ilerliyo-
ruz. Giderek akıllanan ve ekranları daha büyük 
ve kullanışlı hale gelen cep telefonu ve tablet-
lerimizi birçok konuda araştırma yapmak için 
kullanmaya çoktan alıştık. Fakat doğrudan bu 
cihazlar üzerinden yapılan araştırmaların satın 
almayla sonuçlanma oranı şimdilik oldukça 
düşük. 

Şu an mobil cihazlardan çoğunlukla ön bilgi 
almak ve ön araştırma yapmak amacıyla fay-
dalanılıyor. Fakat giderek artan yeni kullanım 
alışkanlıkları ve kredi ya da banka kartlarıyla 
ödeme işlemlerini oldukça kolaylaştıran mo-
bil uygulamalar sayesinde birçok bilgimizin 
hâlihazırda kayıtlı olduğu akıllı cihazlarımız 
üzerinden alışveriş imkanı sağlayan m-ticaret, 
e-ticaretin geleceğini belirleyen en önemli un-
sur olacak gibi görünüyor.

ePttAVM.com, yüksek 
mobil uyumluluğu 

sayesinde akıllı 
cihazlardan alışveriş 
yaparken rahatlıkla 

kullanılabilir. 

Thanks to its high 
mobile compatibility, 

ePttAVM.com can 
easily be used while 
shopping on smart 

devices. 

lutionary event that took place in the late 1960s 
and was realized by NASA. 

Thus, this ever-growing smart device technolo-
gy entirely affects e-commerce and we are all 
heading for a world where e-commerce will give 
way to m-commerce. We are already accus-
tomed to using our mobile phones and tablets, 
which get smarter by the day and the screens of 
which have become larger and more useful, to 
carry out research on many subjects. However, 
for now, the ratio of researches made directly 
on these devices that end up with a purchasing 
activity is quite low. 

For now, mobile devices are used to receive pre-
liminary information and carry out preliminary 
research. However, thanks to ever-increasing 
new usage habits and mobile applications that 
facilitate payment through credit or bank cards, 
it seems that m-commerce, which ensures 
shopping on our smart devices on which our 
information have been already recorded, will be 
the most important factor that determines the 
future of e-commerce. 



Son dönemin öne çıkan gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz’un yeni 

albümü “Akustik Travma” raflardaki yerini aldı. Kaan Boşnak, Engin 

Sevik, Can Tunaboylu ve Can Kalyoncu’dan oluşan grup, yeni albüm-

lerinin altyapısında elektronik ögelere de yer veriyor. 9 parçanın yer 

aldığı albümde tüm şarkıların 

söz ve bestesi Kaan Boşnak 

imzası taşıyor. 

One of the prominent bands of the recent period, Yüzyüzeyken 

Konuşuruz’s new album “Akustik Travma” hit the shelves. Composed 

of Kaan Boşnak, Engin Sevik, Can Tunaboylu and Can Kalyoncu, the 

band features electronic elements as well in the foundation of their 

new album. The lyrics and 

composition of all 9 songs in 

the album bear the signature 

of Kaan Boşnak.

Müzik / Music

Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz
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Her yönüyle   sosyal mühendislik

Birçoğumuz sosyal mühendislik kavramıyla belki ilk defa bu yazıda 
tanışacağız, ancak aslında hepimiz sosyal mühendisliğe aşinayız, 
hatta burada bahsedilecek tekniklerle günlük hayatımızda bizzat 
karşılaşıyoruz. 

Sosyal mühendislik en bilinen tanımıyla, teknolojiyi kullanarak  
ya da kullanmadan insanları aldatma sanatıdır. İnsanları aldatarak 
bilgi alma ya da menfaat sağlamanın yeni bir yöntem olmadığını 
düşünürsek, sosyal mühendisliğin tarihini de insanlığın tarihi ile 
başlatmamız yanlış olmaz. Bununla birlikte, sosyal mühendisliğin 
günümüzdeki anlamıyla kullanımı ilk kez 1978 yılında, Kevin Mitnick 
ve arkadaşları Roscoe, Susan ve Steven’ın ABD’deki telefon sistem-
lerine illegal yollarla sızmaları, bilgi çalma ve çeşitli yönlendirmeler 
yaparak şirketleri zarara uğratmaları ile karşımıza çıkmıştır.

Dilek Karakaya
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Uzmanı

Information Security Management Systems Expert

Perhaps most of us will make acquaintance with the concept of 
social engineering in this article but we are in fact all familiar with 
it; we even come accross some of the techniques mentioned here 
in our daily lives.

Social engineering is most commonly known as the art of de-
ceiving people by using or not using technology. Considering that 
gaining information or enjoying benefits by deceiving people is 
not a new method, it would not be wrong to start the history of 
social engineering with the history of mankind. That being said, 
with its current meaning social engineering first emerged in 1978, 
when Kevin Mitnick and friends Roscoe, Susan and Steven ille-
gally leaked into the telephone systems in the USA, stole infor-
mation and caused companies loss through certain instructions.

All about social engineering



757474 PTTTECH - NİSAN  APRIL

Bir başka tanıma göre sosyal mühendislik, insanları eylemde bu-
lunmaları veya gizli bilgileri ifşa etmeleri için psikolojik olarak ma-
nipüle etme işidir. İki kavrama ayrı ayrı bakarsak, örneğin Webster’s  
Dictionary’de sosyal kelimesinin “bir topluluktaki insanların hayatı, 
refahı ve ilişkilerine dair” olarak, mühendislik kelimesinin ise “fizik 
ya da kimya gibi kuramsal bilimlerin bilgi birikimini pratik olarak uy-
gulama sanatı ya da bilimi, örneğin motorların, köprülerin, binaların, 
madenlerin, gemilerin ve kimya tesislerinin yapılması; becerikli ya da 
sanatsal icat; manevra yapma” olarak tanımlandığını görürüz. Bu iki 
tanımı birleştirdiğimizde, sosyal mühendisliğin insanoğlunu harekete 
geçmesi için becerikli bir şekilde yönlendirme sanatı, daha doğrusu bi-
limi olduğunu söyleyebiliriz. 

Esasında sosyal mühendislik bütünüyle ve her zaman olum-
suz bir şey değildir, bu nedenle hem iyi hem de kötü amaçlar 
için nasıl kullanıldığını daha yakından bakarak gör-
mekte yarar var. Eşimizi, çocuklarımızı 
veya yakınlarımızı ikna etmek için 
kullandığımız yöntemlerin neredey-
se aynılarının sosyal mühendisler 
tarafından bizim ya da bağlı ol-
duğumuz kurumun bilgi, para 
ve diğer değerli varlıklarını ele 
geçirmek amacıyla kullanıldı-

ğı görülebilir.

Sosya l  m ü h e n d i s l i k  
sa l d ı r ı  yö n te m l e r i 
Sosyal mühendislik saldırıları 
temelde aynı sistem kullanı-
larak gerçekleştirilmelerine rağ-
men, insan ve teknoloji tabanlı ol-
mak üzere ikiye ayrılabilir. Çok sayıda 
saldırı yöntemi tanımlanmakla birlikte, 
burada en sık karşılaşılanları ele alacağız. 

“Kimlik avı” genellikle bankalar, GSM firmaları, sos-
yal medya siteleri gibi güvenilir kaynakların kötü amaçlı tak-
litleri üzerinden saldırılmasıdır. Kişi kandırılarak cihazına kötü amaçlı 
yazılım yüklemesi veya kişisel, finansal, kurumsal bilgilerini paylaşması 
sağlanır. E-posta, kimlik avı saldırıları için en popüler iletişim biçimi ol-
masına rağmen, sohbet uygulamaları, sosyal medya, telefon aramaları 
veya sahte web siteleri de kullanılabilir. 

“Vishing” (sesli kimlik avı) aslında telefonla yapılan bir kimlik avı tü-
rüdür. İnsanlara telefonla ulaşarak banka hesap bilgileri, kredi kartı 
numaraları gibi kişisel bilgileri ele geçirilmeye çalışılır. Bu, sosyal mü-
hendislerin en sık ve ısrarla kullandığı yöntemlerdendir. Çünkü profesör, 
doktor, hukukçu gibi uzman, iyi eğitimli kişiler bile bu tuzaklara kolay-
lıkla düşmektedir. Korku, ödül, yardım etme isteği gibi kişisel zaafları-
mız ve duygularımız kötü niyetli kişiler için fırsat anlamına gelmektedir.

According to yet another definition, social engineering is psychologi-
cally manipulating people to get them to act or reveal secret informa-
tion. When we take a look at the two concepts separately, in Webster’s 
Dictionary, we see that the word social is defined as “relating to the 
lives, well-being and relations of people within a society” whereas the 
word engineering is defined as “the art or science of the practical appli-
cation of the knowledge accumulation of pure sciences such as physics 
and chemistry, for instance the construction of motors, bridges, build-
ings, mines, ships or chemical facilities; skilled or artistic invention, 
maneuvering”. When we combine these two definitions, we can easily 
say that social engineering is the art – or more precisely the science – of 
skillfully steering mankind to act.

Social engineering, in fact, is not entirely and always a negative 
thing; thus, it is beneficial to take a closer look at how it is used 

for both good and bad purposes. It can be seen that almost 
the same methods we use to persuade our spouses, 

children or relatives are used by social 
engineers to capture our informa-
tion, money or other valuable as-
sets, or those of the institution to 

which we are affiliated.

Soc i a l  e n g i n ee r i n g  attac k  m eth od s
Although basically launched using 
the same system, social engineer-
ing attacks can be grouped into two 
as human and technology based. 

Although many attack methods 
have been defined, we will discuss 

the most frequent ones.

“Phishing” is attacking with the ill-in-
tentioned fakes of reliable sources such 

as banks, GSM companies and social media 
sites. The person is deceived and is made to 

download badware to their device or to share per-
sonal, financial or institutional information. Although 

e-mail is the most popular means of communication for phish-
ing attacks, chatting applications, social media, phone calls or fake 
web sites can also be used.

“Vishing” (voice phishing) is in fact a sort of phishing made with the 
telephone. People are reached by the telephone and the target is their 
personal information such as bank account information and credit card 
numbers. It is one of the most frequently and most persistently used 
methods by social engineers, for even well-educated and expert people 
such as professors, doctors and lawyers can easily fall for these traps. 
Our personal weaknesses and emotions such as fear, reward and the 
will to help suggest an opportunity to ill-intentioned people.

Yet another method used by social engineers is to act like a high-rank-
ing authority or employee. With the aim of convincing the target, the 
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social engineer acts like someone who works in an important position 
and applies psychological pressure on the person to get even more in-
formation by using previously acquired information. 

In the “shoulder surfing” method, the hacker spies on the target and 
tries to get personal information such as name, telephone number and 
credit card code, or valuable information for the institution for which 
they work. In the “dumpster diving” method, an important piece of in-
formation of software that has been thrown into the garbage is usually 
tracked (outside the institution) with the aim of finding any materials 
that might reflect the weaknesses of an employee.

In the “baiting” method, on the other hand, hackers leave a mal-
ware-containing device such as a USB memory stick or CD where it can 
be found and try to download the malware when people connect the 
device to their computers. When they reach this aim, the malware al-
lows for hackers to capture the victim’s system.

H ow  to  be  p rotected  aga i n st  attac ks ?
To be protected against a social engineering attack, we first have to 
understand when we are faced with an attack. When the person who 
has reached us refuses to give a number to call back, makes extraor-
dinary demands, suggests they are authorized, constantly highlights 

Bunların yanı sıra sosyal mühendislerin kullandığı yöntemlerden bir  
diğeri, üst düzey bir yetkili veya çalışan gibi davranmaktır. Sosyal mü-
hendis, hedefindekini ikna etmek amacıyla mühim bir pozisyonda gö-
revli biri gibi davranıp önceden elde ettiği bilgileri kullanarak daha fazla 
bilgi alabilmek için kişiye psikolojik baskı kurar. 

“Omuz sörfü” yönteminde saldırgan hedefindeki kişiyi gözetleyerek 
isim, telefon numarası, kredi kartı şifresi gibi kişisel bilgilerini veya çalış-
tığı kurum için değerli olan bilgileri elde etmeye çalışır. “Çöp karıştırma” 
yönteminde, çöpe atılan önemli bir bilgi ya da donanımın (genellikle 
kurum dışında) peşine düşülerek bir çalışanın zaaflarını yansıtabilecek 
herhangi bir materyal bulmak amaçlanır.

“Baiting” yönteminde ise saldırganlar, kötü amaçlı yazılım yüklenmiş 
USB bellek ya da CD gibi bir cihazı insanların bulabileceği bir yere bırakır 
ve bulan kişinin cihazı bilgisayarına takmasını hedefler. Bu amaçlarına 
ulaştıklarında, kötü amaçlı yazılım saldırganların kurbanın sistemini ele 
geçirmesini sağlar.

Sa l d ı r ı l a rd a n  n as ı l  ko r u n u r u z ? 
Sosyal mühendislik saldırılarından korunmak için öncelikle hangi du-
rumlarda bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu anlamamız gerekir. 
Bize ulaşan kişinin bir geri arama numarası vermekten kaçınması, sıra 
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dışı taleplerde bulunması, yetkili olduğunu öne sürmesi, sürekli aciliyet 
vurgusu yapması, isteğinin yerine getirilmemesi halinde kötü sonuçlar 
doğacağını söylemesi, soru sorduğumuzda rahatsız olması, bize iltifat 
etmesi ve hediyeler vermesi, bir sosyal mühendislik saldırısına maruz 
kaldığımızı anlayabileceğimiz durumlardan bazılarıdır. Bununla birlikte, 
özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen saldırılara karşı almamız 
gereken en temel önlem, donanım güvenliğimizi sağlamaktır. 

Dünyanın ilk sosyal mühendislik sistemi olan www.social-engineer.org 
adlı web sitesini geliştiren Christopher Hadnagy’ye göre ise sosyal mü-
hendislik saldırılarını önlemek ya da hafifletmek için atılabilecek altı 
adım şunlardır: Sosyal mühendislik saldırılarını tespit etmeyi öğren-
mek, bir kişisel güvenlik farkındalık programı oluşturmak, sosyal mü-
hendislerin peşinde oldukları bilginin değerine ilişkin farkındalık yarat-
mak, kullandığımız yazılımları güncel tutmak, senaryolar geliştirmek, 
sosyal mühendislik denetimleri yapmak. 

Bu yazılanlar bazılarımızı endişelendirebilir, hatta korkutabilir. Ancak 
istediğimiz, bahsedilenlerin en azından meseleye ilişkin farkındalığa 
vesile olmasıdır. Başta da belirttiğimiz gibi sosyal mühendislik teknikle-
rini sadece hackerlar, casuslar, kimlik hırsızları değil, bilerek veya bilme-
yerek, iyi veya kötü amaçlarla aslında hepimiz kullanıyoruz. Dolayısıyla, 
sosyal mühendislik saldırılarına karşı en etkili korunma yöntemi eğitim 
ve kişisel farkındalıktır. 

Daima güvenli kalmamız ve güvende hissetmemiz dileğiyle…

the emergency of the situation, says that bad results will follow if the 
request is not met, gets uncomfortable when we ask questions, com-
pliments us and gives us gifts are some of the instances we might un-
derstand we are facing a social engineering attack. That being said, the 
most basic precaution we need to take against attacks carried out on 
the Internet is to ensure our software security.

According to Christopher Hadgany, the developer of www. 
social-engineer.org, the world’s first social engineering system, these 
are the steps to be taken to prevent or mitigate social engineering at-
tacks: Learning how to detect social engineering attacks, establishing 
a personal security awareness program, creating awareness on the val-
ue of the information social engineers are after, updating the software 
we use, constructing scenarios, carrying out social engineering super-
visions.

What has been written can worry or even scare some of us. However, 
what we want is to pave the way for awareness for the issue. Like we 
have indicated in the beginning, social engineering techniques are not 
used only by hackers, spies, identity thieves, but all of us – knowing-
ly or not, with good or bad intentions. Thus, the most influential way 
to be protected against social engineering attacks is education and  
personal awareness.

Hoping you always remain and feel safe...



YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ
Agâh Murat Selim

Cana geleceğine cama gelsin
Yeni aldığınız gıcır gıcır telefonunuzu gözünüzden bile sakınıyorsu-
nuz. Aman çizilmesin, yere düşmesin diye üstüne titrediğiniz telefo-
nunuza ekran koruyucu almanın yaptığınız en iyi alışveriş olduğuna 
eminsiniz. Evet, ekran koruyucular çizilme riskini azaltarak cihazınızın 
yeni görünüşünü ve ikinci el değerini korumak için bazen iyi bir çözüm 
olabiliyor. Fakat yeni telefonların çoğu günlük kullanımda zarar gör-
meyen ekstra dayanıklı camlardan üretiliyor ve plastik koruyucuların 
kolayca çizilerek kötü bir görünüm sergilediği çoğu durumdan hiç et-
kilenmiyor. Ayrıca kimi koruyucular telefon ekranının dokunma sen-
sörlerinin tam işlev görmesini engelleyerek cihazınızı kullanmayı bir 
çileye de dönüştürebiliyor. Özellikle kıvrımlı ekranı olan telefonlarda 
bu soruna çok sık rastlandığını görüyoruz. Tavsiyemiz, hele yakın dö-
nemde üretilmiş bir telefonunuz varsa, ekran koruyucu almadan önce 
iyi bir araştırma yapmanız.

Heart of glass
Your brand new phone is all you care about. You think buying a scre-
en saver for your phone, which you make sure is not dropped or sc-
ratched, was the best shopping you’ve ever done. Yes, screen savers 
can indeed reduce the risk of scratches and offer a good solution in 
terms of preserving your phone’s new appearance and second hand 
value. But most new phones are made with extra strong glasses that 
are not harmed in daily use and are not affected in most cases when 
plastic savers are easily scratched, making the phone look ugly. What 
is more, some savers, by obstructing the touch sensors of the screen 
from fully operating, can turn using your device into a nightmare. We 
see this problem quite often especially in phones with curved screens. 
Our advice, especially if you have a recently produced phone, is to re-
search well before buying a screen saver.

Sağlam program sağlam bellekte bulunur
Bilgisayarınız durup dururken donuverdi. “Sorun değil, yeniden baş-
latsam düzelir” dediniz ve kapatıp açtınız. Her şey güllük gülistanlık 
derken… O da ne! Aynı sorun birkaç saat sonra tekrar karşınıza çıktı. 
Format zamanı gelmiş diye düşündünüz ve artık bilgisayarınızı baştan 
kurmak üzeresiniz. Bu, çözüm için doğru bir adım olabilir, fakat yanılıyor 
olmanız durumunda formatlama işlemiyle kaybedeceğiniz vaktin üstü-
ne probleminizden kurtulamayabilirsiniz de. Önerimiz, en sık rastlanan 
ve en sinsi bilgisayar problemlerinden biri olan hatalı bellek modülü ih-
timalini eleyip daha sonra formatlamaya geçmeniz. Rastgele erişimli 
bellek (RAM) modüllerinde ortaya çıktığı için belirtilerini de genellikle 
rastgele ve düzensiz zaman ve şekillerde gösteren bu hata türü çoğun-
lukla yazılımda bir problem olduğu izlenimi uyandırır ve sadece geçici 
bellekte değil, yazma işlemlerinde hatalara sebep olarak sabit diskler-
de de veri kaybına yol açabilir. “Bellek hatasını nasıl teşhis edebilirim?” 
diyorsanız, sayısız program arasından bizim tavsiyemiz açık kaynaklı 
memtest86+ (www.memtest.org). Belleğe yüksek miktarda veri yazıp 
okuyarak durumunu test eden bu programların sonuç vermesi biraz 
vakit alabiliyor ancak sisteminizi formatlamak ve tüm yazılımlarınızı 
baştan kurmaktan daha az bir süreden bahsettiğimiz kesin.

Sound program, sound memory
Your computer freezes all of a sudden. You think, “No worries, it will 
be fine if I restart” and turn it off and on again. Just when you think 
it’s all a bed of roses… Here we go again! A couple of hours later, you’re 
encountering the same problem. You think it might be time for format-
ting and you are about to set up your computer again. This might be a 
right step towards the solution but if you are wrong, you will not only 
lose time but might be stuck with the problem. Our recommendation to 
you is to first eliminate the possibility of flawed memory module, one 
of the most frequent and most sinister computer problems, and then 
move on to formatting. This error type, which shows itself randomly 
and in irregular times and forms since it emerges in random access 
memory (RAM), mostly creates the impression that there is something 
wrong with software and cause data loss in not just buffer memory but 
hard disks as well by causing errors in processing. If you are thinking, 
“How can I identify a memory flaw?” our recommendation amongst 
countless alternatives is the open source memtest86+ (www.memtest.
org). It can take some time for these programs, which process high vo-
lumes of data to the memory, to produce results but we are certainly 
talking about less time than formatting your system and setting up all 
your software from scratch.

We’ve Got it Wrong

777776



78 PTTTECH - NİSAN  APRIL

Teknoloji Yaşamda / Technology in Life

İpek Altun

Müzik artık 
akışta!
Music is now streaming!
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Her yeni teknolojik gelişme, alışkanlıklarımızı ciddi ölçüde değiştiriyor. 
Neredeyse hepimizin hayatında önemli bir yer tuttuğu için, bu gelişme-
lerin en fazla ve hızlı biçimde yansıdığı alanların başında müzik geliyor. 
On yıllar boyunca taş plaktan plağa, kasetten CD’ye müzik dinlediğimiz 
araçlar pek çok değişikliğe uğradı. Buna paralel olarak, müzik dinlemek 
için hep yeni cihazlar edindik. Ancak internetin yaygınlaşması, müzik 
dünyasında işleri başka bir boyuta taşıdı. 

Eskiden müzik albümlerini sadece mağazalardan satın alıyorduk. İnter-
netle birlikte, istediğimiz müzikleri bilgisayarlarımıza indirmeye ve baş-
larda hayal edemeyeceğimiz kadar çok müziği küçücük müzik çalarlara 
sığdırabilmeye başladık. İnternet, diğer pek çok alanda olduğu gibi müzik 
konusunda da sayısız şey araştırıp keşif yapmamızı kolaylaştırdı. Sonra-
sında Last.fm, Grooveshark gibi çevrimiçi müzik platformlarının ortaya 
çıkışı ile müzik indirmeye de ihtiyacımız kalmadı. 

Birçoğumuz için 
vazgeçilmez nitelikteki 

müzik, teknolojik 
gelişmelerin en fazla 

yansıdığı alanlar 
arasında yer alıyor.

Indispensible for 
most of us, music 
is one of the 
fields on which 
technological 
developments are 
reflected the most.

Each new technological development changes our habits in a serious 
manner.  As it has an important place in the lives of almost all of us, mu-
sic is one of the leading fields where these developments have the most 
impact in the most rapid manner. Throughout decades, the devices with 
which we have listened to music from gramophone records to records, 
from cassettes to CDs have gone through many changes. In parallel to 
this, we have always tried new devices to listen to music. However, the 
propagation of the Internet took things in the music world to another 
dimension. 

Once, we were only buying music albums from stores. With the Internet, 
we started to download the music we want and zip the amount of music, 
which we could not initially imagine, into small music players. The Inter-
net facilitated our research and discovery on music as in every field. Later, 
with the emergence of the online music platforms such as Last.fm and 
Grooveshark, we did not need to download music anymore. 
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Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihaz 
teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler sonu-
cunda müzik dinleme keyfimiz bir kez daha 
boyut atladı. Peki, dilediğimiz müziklere gü-
nümüzde nasıl ulaşıyoruz? Artık ister bilgi-
sayarımızda ister tablet ya da akıllı telefonu-
muzda kullanabildiğimiz müzik akış servisleri 
var. Spotify, Apple Music, Deezer gibi küresel 
pazarda kendini kanıtlamış platformlar çok 
geniş bir yelpazede ve inanılması güç hacim-
lerde müzik arşivleri sunuyor. Bu program-
larda hesap açarak ister belli bir aylık ücret 
karşılığında bütün imkanlardan sınırsızca 
yararlanabiliyor, ister ücretsiz şekilde sadece 
kısa reklam kesintileriyle müzik dinleyebili-
yoruz. 

İnternetten müzik indirme sayesinde şarkıla-
rı albümlerinden bağımsız şekilde dinleyebilir 
hale gelmiştik. Müzik akış servisleri ise ara-
dığımız şarkı ve/veya sanatçıları bulmamızın 
yanı sıra şarkılardan dilediğimiz türde çalma 
listeleri oluşturmamızı sağlıyor. Bu, müziği 
kasetten dinlediğimiz zamanlarda kendimize 
ve sevdiklerimize karışık kaset hazırlamak-
la bir bakıma aynı sayılabilir; fakat listeleri 
hazırlama kolaylığı ve hızı ile kullanacağımız 
şarkı çeşitliliği açısından esasında yepyeni bir 
dönemdeyiz. 

Sosyalliğe de önem veren platformlarda ar-
kadaşlarımızı ve diğer kullanıcıları takip ede-
rek onların dinledikleri şeyler aracılığıyla yeni 

Müzik akış servisleri 
aradığımız şarkı ve 

sanatçıları bulmamızın 
yanı sıra şarkılardan 

dilediğimiz türde  
çalma listeleri 

oluşturmamızı sağlıyor.

Music streaming 
services ensure that 

we find the songs 
and artists we are 

looking for and 
create playlists in the 

genre we like.

As a result of the developments in the elec-
tronic device technologies such as mobile 
phones and tablets, our joy of listening to mu-
sic reached a further dimension once again. 
Well, how do we reach the music we want 
in our day? Now, there are music streaming 
services which we can use both on our com-
puters and our tablets or our smart phones. 
Platforms such as Spotify, Apple Music and 
Deezer, which proved themselves in the glob-
al market, ensure music archives on a highly 
wide range and in an incredible volume.  With 
an account we create in these programs, we 
can outrightly benefit from all the opportu-
nities by paying a specific monthly fee or we 
can listen to music free of charge with short 
advertisement interruptions. 

Thanks to downloading music on the Inter-
net, we could listen to songs independent 
of their albums. Music streaming services 
ensure that we find the songs and/or artist 
we are looking for and create playlists in the 
genre we like.  This can be considered same 
with preparing mixtapes for ourselves or 
our beloved ones during the times when we 
listened to music on tapes, but we are in a 
brand-new period in terms of the easiness 
and pace of preparing the lists as well as song 
variety. 

In the platforms which attribute importance 
to socialness, by following our friends and 
other users and through the things they lis-
ten to, we can discover new music, and we 
can share new music we have discovered 
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müzikler keşfedebiliyor, keşfettiğimiz mü-
zikleri sevdiklerimizle paylaşabiliyoruz. “Ne 
olursa dinlerim” diye düşünerek müzik seç-
me ve çalma listesi hazırlamakla uğraşmak 
istemezsek de, söz konusu servislerin müzik 
türü ve çeşitli temalara göre hazırladığı liste-
leri kullanabiliyoruz. Şarkı sayısı ve çeşitliliği 
müzik akış servisleri arasındaki rekabette be-
lirleyici faktörlerin başında gelirken, bu plat-
formlar birtakım nüanslarla birbirinden ayrı-
lıyor. Örneğin Spotify, kullanıcılarının müzik 
dinleme verilerini kaydederek çeşitli temalar 
altında kişiselleştirilmiş çalma listeleri sunu-
yor. Platform bu özelliğiyle, dinlediklerinin bir 
yerden sonra müzik zevkine göre önüne hazır 
gelmesini isteyen seçici dinleyicilere büyük 
bir kolaylık sağlıyor.

Ülkemizde de bahsettiğimiz platformlarla 
benzer şekilde çalışan ve telekomünikasyon 
sektörünün devleri tarafından yönetilen Fizy, 
Muud gibi müzik akış servisleri mevcut. Do-
layısıyla, önümüzde aslında burada zikredi-
lenlerden çok daha fazla platform bulunuyor. 
Önceleri, teknolojideki gelişmeler doğrultu-
sunda müzik dinlediğimiz format ve cihazlar 
çeşitlilik gösterirken, günümüzde müzik akış 
servisleri bakımından seçeneklerin bol oldu-
ğunu görüyoruz. Aşağı yukarı benzer özellik-
lere sahip olsalar da her birinin vadettiklerine 
biraz dikkatli baktığımızda, önem verdiğimiz 
kriterlere göre kendimize en uygun müzik 
akış servisini belirleyebiliyoruz.

with our beloved ones. Thinking “I listen to 
whatever”, if we do not want to be bothered 
with choosing music and preparing playlists, 
we can use the lists which the services in 
question have prepared according to genre 
and several themes. While the number and 
variety of songs are leading determinant fac-
tors in the competition between the music 
streaming services, these platforms differ 
from each other with some minor differenc-
es. For instance, Spotify offers customized 
playlists under various themes by recording 
the listening data. With this feature, the 
platform provides great convenience to the 
selective audience who demand that what 
they listen gets ready before them according 
to their music taste. 

There are music streaming services such as 
Fizy and Muud which operate in a similar way 
as the said platforms and which are managed 
by the giants of the telecommunications 
sector. Thus, we have more platforms than 
those mentioned here. Whereas in the be-
ginning the format and devices in which we 
listened to music varied, in our day we see 
that there are plenty of choices in terms of 
music streaming services. Even though they 
have more or less similar features, when we 
look carefully at what each one promises, we 
can determine the most appropriate music 
streaming device for us according to the cri-
teria to which we attribute importance. 
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Haluk Arslan

A science bridge extending from 
Samarkand to İstanbul: Ali Qushji

İz Bırakanlar / Tycoons

Semerkant’tan İstanbul’a 
bir bilim köprüsü: 

Ali Kuşçu



İz Bırakanlar / Tycoons 8382

Ali Qushji, whose life started in Samarkand in the 
Timurid Empire and ended in the Ottoman İstan-
bul, put his stamp on science literature through 
his works in the fields of astronomy and mathe-
matics. Born in the early 15th century as the son of 
the falconer of Ulugh Beg, who was both the ruler 
of the Timurid Empire and a significant scholar, 
Ali Qushji – his full name was Ala al-Dīn Abu 
Al-Qasim Ali ibn Muhammed Qushji-zade – grew 
up at the palace of and received education from 
Ulugh Beg. This is the reason why he was first 
called Qushji-zade and later on Qushji. Rumour 
has it that, after he took courses from the im-
portant figures of Samarkand’s astronomy and 
mathematics school such as Qadizade Rumi, 
Ghiyath al-Din Jamshid and particularly Ulugh 
Beg, he went to Kerman on the coast of Sea of 
Oman for a while, where he made observations 
on tide, as well as attending courses of various 
scholars, and upon his return to Samarkand, he 
presented Ulugh Beg with his monograph on the 
shapes of the Moon. Another rumour has it that 
he was sent to China for some reason and stud-
ied astronomy there. Being commissioned to ad-
minister the observatory opened in Samarkand, 
Ali Qushji prepared an astronomical table that 
would be utilized all over the world for centuries 
as a result of his studies at the observatory. 

In 1449, the disturbance emerging in the Timu-
rid Empire following the death of Ulugh Beg led 
Ali Qushji’s way to Tabriz, to the palace of the 
Ak Koyunlu ruler Uzun Hasan. Uzun Hasan, who 
protected scholars and artists, showed inter-
est in Ali Qushji, so he settled in Tabriz with his 
family in 1469. Ali Qushji visited Istanbul for the 
first time when he was assigned to attend the 
negotiations conducted by envoys with Mehmed 
the Conqueror, the Ottoman sultan at that time. 
Renown at the Ottoman palace, Ali Qushji was 
welcome with a big ceremony there and received 
various offers. 

Mehmed the Conqueror, who was trying to make 
İstanbul a centre of culture and science follow-
ing the conquest of the city, offered Ali Qush-
ji to work within the body of his own state in  
İstanbul. After he completed his duty as an 
envoy, Ali Qushji and those accompanying 
him were provided with all the financial sup-
port to make them comfortable throughout 
their journey to the Ottoman capital, where  

Timurlular Devleti’nde Semerkant’ta başlayan 
hayatı Osmanlı İstanbulu’nda sona eren Ali 
Kuşçu, astronomi ve matematik alanlarında 
yaptığı çalışmalarla bilim literatürüne geç-
miştir. 15. yüzyılın başlarında, hem Timurlu-
lar Devleti’nin hükümdarı hem de önemli bir 
bilim insanı olan Uluğ Bey’in doğancıbaşısı-
nın oğlu olarak dünyaya gelen Ali Kuşçu -tam 
adıyla Kuşçuzâde Alaeddin Ebü’l-Kasım Ali bin  
Muhammed- Uluğ Bey’in sarayında ve 
onun tedrisatında yetişti. Bu sebeple önce  
Kuşçuzâde, sonra da Kuşçu olarak anılmış-
tır. Uluğ Bey başta olmak üzere, Gıyaseddin 
Cemşid ve Kadızade-i Rumi gibi dönemin ve 
Semerkant astronomi ve matematik ekolünün 
önemli isimlerinden dersler aldıktan sonra, 
rivayete göre bir süreliğine Umman Denizi kı-
yısına, Kirman’a gitmiş, burada çeşitli âlimler-
den ders almasının yanı sıra metcezir ile ilgili 
gözlemler yapmış ve oradan dönüşte, Ay’ın şe-
killerine dair yazdığı yazıyı Uluğ Bey’e takdim 
etmiştir. Yine rivayete göre bir vesileyle Çin’e 
gönderilmiş, burada da astronomi çalışmaları 
yapmıştır. Semerkant’ta açılan rasathanenin 
başına getirilen Ali Kuşçu gözlemevindeki ça-
lışmalarıyla yüzyıllarca dünya çapında kullanı-
lacak astronomi cetvelini hazırlamıştır. 

1449’da Uluğ Bey’in öldürülmesiyle Timur-
lular Devleti’nde ortaya çıkan karışıklık, Ali 
Kuşçu’nun yolunu Tebriz’e, Akkoyunlu hü-
kümdarı Uzun Hasan’ın sarayına çıkarmıştır. 
Bilim ve sanat insanlarını himaye eden Uzun 
Hasan, Ali Kuşçu’ya ilgi göstermiş, böylelikle 
Kuşçu 1469 yılında ailesiyle birlikte Tebriz’e 
yerleşmiştir. Dönemin Osmanlı sultanı Fatih 
Sultan Mehmed ile elçiler aracılığıyla yapılan 
görüşmelerde görevlendirilen Ali Kuşçu, ilk kez 
bu vesileyle İstanbul’a gelmiştir. Ünü Osmanlı 
sarayında bilinen Ali Kuşçu, burada büyük bir 
törenle karşılanmış, kendisine çeşitli taltifler-
de bulunulmuştur. 

İstanbul’un fethi sonrası şehri aynı zamanda 
bir kültür ve bilim merkezi yapma gayretin-
de olan Fatih Sultan Mehmed, Ali Kuşçu’ya 
İstanbul’da kendi devleti bünyesinde çalış-
masını teklif etmiştir. Elçilik görevini tamam-
ladıktan sonra, Osmanlı başkentine bu defa 
kalmak üzere gelen Kuşçu ve beraberindeki-
lere yolculukları boyunca rahat etmeleri için 
bütün maddi imkanlar sağlanmıştır. Şehre  
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girişinde de İstanbul kadısı Hocazade tarafın-
dan karşılanan bu önemli bilim insanı, önceden  
Farsça olarak hazırladığı bir matematik risale-
sini genişletip Arapça redaksiyonunu yaparak 
Fatih’e izafeten Muhammediyye adıyla sul-
tana sunmuştur. Ayrıca, astronomiye dair bir 
başka eserini de yine benzer şekilde hazırlayıp 
Otlukbeli Savaşı’nın kazanıldığı gün, bu olaya 
atfen Fethiyye adıyla sultana iletmiştir. Ardın-
dan Ayasofya Medresesi’ne müderris olan Ali 
Kuşçu, burada astronomi ve matematik ders-
leri vermiştir. Bunların yanı sıra Kuşçu, Molla 
Hüsrev’le birlikte Semâniye medreselerinin 
ders programlarını da hazırlamıştır. İstanbul’da 
1474’te hayatını kaybeden Ali Kuşçu’nun hem 
araştırmaları hem de öğrencileri aracılığıyla İs-
lam bilim geleneğinin Maveraünnehir’den Os-
manlı dünyasına aktarılmasında oynadığı rol 
kendisinin Osmanlı bilimine en önemli katkısı 
olarak değerlendirilmektedir. 

Qushji was coming to stay this time. The signif-
icant scholar, who was welcome by the qadi of 
Istanbul Hodjazade at his entrance to the city, 
presented the sultan with a mathematical book 
originally prepared in Persian by the name of  
al-Muhammadiyya in honour of the Conqueror, 
by extending its scope and proofreading it in Ar-
abic. Furthermore, he prepared another work of 
himself on astronomy in a similar way and sub-
mitted to the sultan on the day when the Otluk-
beli Battle was won, by the name of al-Fathiyya 
with reference to the event. Later on, Ali Qushji 
was appointed to the Ayasofya Madrasa as a 
mudarris, where he lectured on astronomy and 
mathematics. In addition to these, he prepared 
the syllabus of the Semaniyye Madrasa with 
Molla Husrav. The role he played in the transfer 
of the Islamic scientific tradition from Ma Wara 
al-Nahr to the Ottoman world through both his 
studies and his students is considered his most 
significant contribution to the Ottoman science. 

Ali Kuşçu, hem 
araştırmaları hem de 

öğrencileri aracılığıyla 
İslam bilim geleneğinin 

Maveraünnehir’den Osmanlı 
dünyasına aktarılmasında 

önemli rol oynamıştır.

Ali Qushji played a crucial 
role in the conveyance of the 

Islamic science tradition from 
the Ma Wara al-Nahr to the 

Ottoman world both with his 
reseaches and students. 





878686

Çocukluğunu Ankara’da geçirmiş veya çocuk-
ken Ankara’ya yolu düşmüş pek çok kişinin 
bildiği Feza Gürsey Bilim Merkezi 23 Nisan 
1993 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Başkent’teki Altınpark içerisinde 
kurulmuştur. Adını tüm dünyada tanınan bilim 
insanımız Feza Gürsey’den alan tesis, Türki-
ye’nin ilk bilim merkezidir. 1993’te Kanada’daki 
Ontario Bilim Merkezi’nden aldığı 50 parçalık 
deney setiyle faaliyete başlayan Feza Gürsey 
Bilim Merkezi, yıllar içinde yelpazesine yeni 
parçalar eklemiş, yerli ürünler geliştirmiştir. 

Ülkemizin en önemli bilim insanlarından Feza 
Gürsey 1921 yılında İstanbul’da doğdu. Galata-
saray Lisesi’nde okudu, 1944 yılında İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik 
Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra İngil-

Feza Gürsey Science Center

Familiar to many who have spent their childhood in Ankara or happened to pass by Ankara, 
the Feza Gürsey Science Center was established inside Altınpark in the Capital by the Ankara 
Metropolitan Municipality on 23 April 1993. The facility, which is named after our wordly-re-
nowned scientist Feza Gürsey, is Turkey’s first science center. The Feza Gürsey Science Center, 
which started its activities with the experimental set of 50 pieces bought from the Ontorio 
Science Center in Canada in 1993, has included local items in its line and developed new prod-
ucts throughout the years. 

One of the most important scientists of our country, Feza Gürsey was born in İstanbul in 1921. 
He received education at the Galatasaray High School and graduated from the Mathematics 
and Physics Department of İstanbul University’s Faculty of Science in 1944. Afterwards, he 
went to United Kingdom and carried out works at the Imperial College and Cambridge Uni-
versity. He started to work in İstanbul University in 1951. Between 1957-1961, he carried out 
researches at the Brookhaven National Laboratory in the USA as well as at Princeton and Co-
lumbia Universities. He founded the Department of Theoretical Physics at the Middle East 
Technical University (METU) in 1961. Until 1974, he worked as faculty member at METU and 
Yale University. Afterwards, he became chairman at Yale and continued his works there until 
1990. As an ever-producing scientist throughout his life, he was accorded many distinguish-

Mekanlar / Places

Feza Gürsey Bilim Merkezi
Eğlencenin bilimsel hali

Scientific way of entertainment
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Adını tüm dünyada 
tanınan bilim insanı 

Feza Gürsey’den alan 
merkez, 23 Nisan 1993 

tarihinde kurulmuştur.

tere’ye giderek Imperial College ve Cambridge 
Üniversitesi’nde çalışmalar yürüttü. 1951’de 
İstanbul Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. 
1957-1961 yılları arasında ABD’deki Brookha-
ven Ulusal Laboratuvarı’nda, Princeton ve  
Columbia Üniversitelerinde araştırmalar 
yaptı. 1961’de ODTÜ’de Kuramsal Fizik Bölü-
mü’nü kurdu. 1974’e kadar ODTÜ ve Yale Üni-
versitesi’nde öğretim üyeliğini sürdürdü. Ar-
dından Yale’de kürsü başkanı oldu ve 1990’a 
kadar çalışmalarına burada devam etti. Haya-
tı boyunca sürekli üreten bir bilim insanı ola-
rak TÜBİTAK Bilim Ödülü’nden Einstein Ma-
dalyası’na, Collège de France Madalyası’ndan  
Wigner Madalyası’na pek çok seçkin ödüle 
layık görüldü. 1992 yılında, ardında 2 kitap 
ve 123 makale bırakarak ABD’nin New Haven 
şehrinde hayata veda etti. 

ing awards from the TÜBİTAK Science Award 
to the Einstein Medal, from the Collège de 
France Medal to the Wigner Medal. Having 
written 2 books and 123 articles, he passed 
away in 1992 in the city of New Haven in the 
USA. 

Honoring the name and memory of this 
valuable physicist, the Feza Gürsey Science 
Center provides the opportunity of empirical 
and enjoyful learning to people of any age 
group who are curious and love research. In 
the science center, there are entertaining ex-
perimental sets in many fields from physics 
to biology, from mathematics to chemistry, 
from astronomy to geography.

One of the most attention-grabbing activities 
in the science center is science shows. In the 

The facility, which is named 
after our wordly-renowned 
scientist Feza Gürsey, was 

established on 23 April 1993. 

Emre Bozkır
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İşte bu değerli fizikçinin adını ve anısını yaşatan Feza Gürsey Bilim 
Merkezi merak eden, araştırmayı seven tüm yaş gruplarından insan-
lara hem deneyerek hem eğlenerek öğrenme imkanı sunuyor. Bilim 
merkezinde fizikten biyolojiye, matematikten kimyaya, astronomiden 
coğrafyaya pek çok alanda eğlenceli deneyler yapmayı sağlayan deney 
setleri bulunuyor. 

Bilim merkezindeki en çok ilgi çeken faaliyetlerden biri bilim göste-
rileri. Van de Graaf jeneratörü kullanılarak yapılan durgun elektrik 
gösterisinde elektrik yüklerinin ne gibi etkileşimleri olduğu ortaya ko-
yularak elektrik, şimşek ve kazağımızı çıkarırken oluşan “kıvılcımlar” 
arasındaki ilişki açıklanıyor. Sıvı azot gösterisinde sıcaklığı -196°C olan 
sıvı azot kullanılarak sıcaklık farkının çeşitli maddeleri nasıl etkilediği, 
kimyasal tepkimeler gösterisinde ise kimyasal tepkimelerin özellikle-
ri eğlenceli ve etkileyici bir şekilde ortaya koyuluyor. Merkezde ayrıca 
karbondioksit, süt, hava gibi deney atölyelerinin yanı sıra arkeoloji ve 
böcek atölyeleri gerçekleştiriliyor. 

Bilim merkezinin ana salonunda bulunan yaklaşık 50 parçalık deney 
seti sayesinde aerodinamik bisiklet sürerek kaç Watt güç üretebildi-
ğimizi görebiliyor, sıcak hava balonunun çalışma prensibini anlayarak 
ısı-hava ilişkisini kavrayabiliyoruz. İnsan vücut modeliyle iç organları-
mızın yapısını, akciğerlerimizin biz nefes alırken nasıl çalıştığını öğre-
nebiliyor, insan iskeletiyle ise vücudumuzda kaç kemik olduğunu ve 
bu kemiklerin yapısını görebiliyoruz. Kum sarkacında, kumun bıraktığı 
şekilleri izleyerek sarkacın hareket prensibi hakkında bilgi sahibi ola-
biliyor, üç boyutlu kum havuzunda ise kumdan topoğrafik şekiller ya-
pabiliyoruz. Mikroskoplar birçok küçük canlıyı ve nesneyi ayrıntılarıyla 
incelememizi sağlarken, karadelik modelinde uzayın derinliklerinde 

static electricity show performed by using the Van de Graaf generator, 
the interaction between electric charges is shown and the relation be-
tween electricity, lightning and “sparks” that are formed when we are 
taking off our pullover is explained. In the liquid nitrogen show, how 
the temperature differences affect several materials is shown by using 
-196°C liquid nitrogen at -196°C whereas in the chemical reaction show, 
the properties of chemical reactions are exhibited in an entertaining 
and impressive manner. In the center, experimental workshops such 
as carbon dioxide, milk, air as well as the archeology and entomology 
ateliers are carried out, as well. 
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bir karadeliğin çekimine kapılan gezegenlerin 
nasıl bir davranış sergilediğini gözlemleyebi-
liyoruz. 

Bilim merkezinin sundukları tabii ki bunlarla 
bitmiyor. Daha pek çok deney imkanı, dino-
zorlarla ilgili üç boyutlu interaktif sergiler, 
ayrıca 7D sinema filmleri ziyaretçilere keyifli 
bir zaman vadediyor. Kuruluşun benimsediği, 
ziyaretçilerine eğlenceli bir deneyim yaşatarak 
bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırma misyo-
nuna uygun şekilde görevli rehberler herkese 
güler yüzle yardımcı oluyorlar. Dünyadaki di-
ğer bilim merkezleri gibi 7’den 77’ye herkese 
yönelik eğlenceli, ilgi çekici ve katılıma davet 
eden deney ve sergi birimlerine sahip Feza 
Gürsey Bilim Merkezi’nin en keyifli vakit geçi-
ren ziyaretçileri elbette çocuklar oluyor. Bu yıl 
kuruluşunun 25’inci yılını kutlayan bilim mer-
kezi bireysel veya grup halinde haftanın her 
günü ziyaret edilebiliyor. 

In the main hall of the science center, we can see how many watts of energy we can produce 
by riding an aerodynamic bike thanks to the experimental kit of 50 parts, we can understand 
the working principle of the hot air balloon and comprehend the temperature-air relation. With 
the human body model, we can see the structure of our internal organs, how our lungs work 
while we are breathing, and with the human skeleton we can learn how many bones we have 
in our body as well as the structure of these bones. By following the shapes left by the sand 
pendulum, we can receive information on the movement principle of the pendulum, and create 
topographical shapes of sand inside the 3D sandpit. While microscopes help us analyze many 
small living beings and objects in detail, in the black hole model we can observe the behavior 
of planets that could not resist the gravity of a black hole in the depths of space. 

This is of course not all the science center has to offer. It offers a fun time to visitors with 
many other experiment opportunities, interactive 3D exhibitions on dinosaurs and 7D movies. 
In line with the institution’s adopted mission of increasing interest in science and technology 
by ensuring its visitors have a good time, the guides in charge genially help everyone. With its 
entertaining, appealing and inviting experiment and exhibition units which address individuals 
of any age from 7 to 77, the Feza Gürsey Science Center’s visitors who have the most fun are 
obviously kids. Celebrating its 25th anniversary this year, the science center can be visited indi-
vidually or in groups each day of the week.  

Eğlenceli, ilgi çekici ve 
katılıma davet eden deney 

ve sergi birimlerine 
sahip Feza Gürsey Bilim 

Merkezi haftanın her günü 
ziyaret edilebiliyor.

With its entertaining, 
appealing and inviting 
experiment and exhibition 
units, the Feza Gürsey 
Science Center can be visited 
each day of the week.



Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın 
karşılaştığı en büyük tehdittir. Süper kahramanlar güçlerini 
birleştirerek insanlığın kaderi için savaşmak zorundadır. 
Marvel’in galaktik evreninin neredeyse tüm kahramanlarını 
bir araya getiren “Avengers: Sonsuzluk Savaşı”nın şirketin 
şimdiye kadar yaptığı en uzun film olması bekleniyor. Filmin 
yönetmenliğini Joe ve Anthony Russo kardeşler üstleniyor. 

Setting after stones of infinity, Thanos is the greatest threat 
faced by the Earth. Super heroes must unite forces and fight 
for the fate of mankind. Bringing together almost all heroes 
of Marvel’s galactic universe, “Avengers: Infinity War” is 
expected to be the company’s longest film yet. The film is 
directed by the brothers Joe and Anthony Russo.

Avengers: Sonsuzluk Savaşı / Avengers: Infinity War

YÖNETMEN / DIRECTOR: 

ANTHONY RUSSO, JOE RUSSO

OYUNCULAR / STARS: 

ROBERT DOWNEY Jr., SCARLETT JOHANSSON, CHRIS 
EVANS, CHRIS HEMSWORTH, JEREMY RENNER

YAPIM / PRODUCTION: 

ABD / USA

TÜR / GENRE:

 BİLİMKURGU, AKSİYON 
 SCIENCE-FICTION, ACTION   

Film / Movie
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İnsanlara kıyasla hayvanlarla daha iyi ilişkiler kuran  
primatolog Davis Okoye, iki yaşından beri bakımını üst-
lendiği goril George’la sıkı bir arkadaşlık bağına sahiptir. 
Ancak hayvanların genetik yapısını bozan izinsiz bir de-
ney George’un da aralarında bulunduğu bazı hayvanları 
devasa canavarlara dönüştürür. Davis, hem dünyayı hem 
arkadaşını kurtarmak için bir genetik bilimciyle işbirliği 
yapacaktır. 1980’li yılların popüler oyunu Rampage’ın be-
yazperde uyarlaması olan filmde başrolü Dwayne Johnson 
üstleniyor. 

Getting along better with animals in comparison to humans, 
primatologist Davis Okoye has formed a strong friendship 
with George the gorilla he has been taking care of since the 
age of two. However, an unauthorized experiment modi-
fying the genetic constitution transforms certain animals, 
including George into giant monsters. Davis will now col-
laborate with a geneticist to save both the world and his 
friend. Adapted from the popular 1980s game Rampage, 
the film stars Dwayne Johnson.

YÖNETMEN / DIRECTOR: 

BRAD PEYTON

OYUNCULAR / STARS:

DWAYNE JOHNSON, JEFFREY DEAN MORGAN, MALIN 
AKERMAN, NAOMIE HARRIS, MARLEY SHELTON

YAPIM / PRODUCTION:

ABD / USA

TÜR / GENRE: 

BİLİMKURGU, MACERA, AKSİYON 
SCIENCE FICTION, ADVENTURE, ACTION

Rampage: Büyük Yıkım / Rampage: Big Meets Bigger
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Turizm sektörünün yükselen değeri: 

Akıllı oteller
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Teknolojik gelişmeler ve hızla yaygınlık kazanan Nesnelerin İnter-
neti sadece alışkanlıklarımızı değiştirmiyor, sektörleri de doğru-
dan etkiliyor. Bu sektörler arasında turizm ilk sıralarda yer alıyor. 

Akıllı bina sistemleri ile çeşitli teknoloji ve internet tabanlı uygu-
lamalar turizm sektörü için gittikçe artan bir önem teşkil ediyor. 
Bireylerin günlük hayatlarına nüfuz eden ve birer vazgeçilmeze 
dönüşen teknolojik donanımlar, müşterilerin otel tercihlerinde 
giderek daha öncelikli bir rol oynuyor. Kablosuz internet erişimi 
ve daha pek çok hizmetin artık bir ayrıcalıktan ziyade zorunluluk 
olarak algılandığı günümüzde, akıllı oteller turizm sektörünün 
yükselen değerini oluşturuyor. 

Technological developments and the Internet of Things, which 
is rapidly gaining currency, do not only change our habits but 
have direct influences on sectors, as well. Tourism takes the 
lead amongst these sectors. 

Smart building systems as well as various technology and In-
ternet based implementations are gaining further importance 
for the tourism sector. Penetrating individuals’ daily lives and 
acquiring indispensible character, technological equipment 
plays more and more primary role in customers’ hotel prefer-
ences. In our day, when wireless Internet connection and many 
other services are perceived as necessities instead of privileges, 
smart hotels constitute the rising asset of the tourism sector.

Itır Şensoy

A rising asset in the tourism sector: 
Smart hotels



Ma ks i m u m  m ü şte r i  m e m n u n i yet i 
Akıllı oteller, kapıdan perdeye birçok detayı kap-
sayan otomasyon ve eğlence kontrol teknolojisi 
ile müşteri konforu ve memnuniyetini maksi-
mum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Odalarda 
bulunan dokunmatik ekran panelleri, tabletler, 
ses uygulamaları veya radyo frekansıyla işlem 
gören akıllı kumandalar müşterilerin misafirlik-
leri süresince perde, kapı, ışık, ısı gibi detayları 
tercihleri doğrultusunda kontrol edebilmelerini 
sağlıyor. Kaydedilen kişiye özel veriler, müşteri-
nin odadan ayrılmasıyla otel ayarlarına dönüyor, 
kişi geri geldiğinde ise yine onun tercihleri dev-
reye giriyor. Bu durum otel yönetimi adına hem 
maliyetlerin düşürülmesini hem de ciddi oranda 
enerji tasarrufu elde edilmesini sağlıyor. 

Uyandırılma saati tercihleri, vale, temizlik ve 
oda hizmeti talepleri, siparişler ve rezervasyon-
lar akıllı sistemler sayesinde tek kanaldan ve 
müşteri tarafından yapılabiliyor. İstenilen mü-
zik, televizyon programı, dizi veya filme kolay-
lıkla erişim sağlanabiliyor. Böylece oteller müş-
terilerine, kendilerini tanıyan ve özel tercihlerini 
karşılayabilen konforlu bir oda olanağı sunabili-
yor. Kimi akıllı otel örneklerinde çok daha ilginç 
uygulamalar yer alıyor. Örneğin, kişinin uykuya 
geçişini kolaylaştıran ve kaliteli bir uyku dene-
yimlemesini sağlayan teknolojiler, müşterinin 
bavullarını taşıyan ve oda hizmetlerini yerine 
getiren robotlar bazı otellerin hizmet portfö-
yündeki uygulamalar arasında yer alıyor.

G e l eceğ e  h a z ı r l ı k 
Teknolojinin ilerleme seyrine göre akıllı otellerin 
gelecek projeksiyonları da oldukça etkileyici bir 
tablo sergiliyor. Çok uzak olmayan bir gelecekte 
kendi başlarına hareket edebilen, müşterilerle 
ana dillerinde iletişim kurabilen, gurme yemek 
servisi, arkadaşlık veya iş danışmanlığı taleple-
rine cevap verebilen robotlar otel hizmetlerini 
devralacak gibi görünüyor. Yine yakın bir gele-
cekte nanoteknoloji ve gelişmiş donanımlar sa-
yesinde oda duvarları tercihe göre belirlenecek 
manzaralarla süslenebilecek. Hatta, müşteriler 
seyahatleri için özel bavullar hazırlamak zo-
runda kalmayacak, otel odalarında bulunan üç 
boyutlu yazıcılarla ihtiyaç duydukları objeleri 
üretebilecek. Yeni nesil SPA hizmetleri müşte-
rinin DNA analizini gerçekleştirebilecek, rahat-
sızlıkları tespit edilen kişi bu doğrultuda tedavi 

Akıllı otellerdeki kişiye 
özel uygulamalar müşteri 
memnuniyetini en üst 
seviyeye çıkarmayı 
hedefliyor.

görebilecek. Analizi yapılan müşteri, sağlık du-
rumuna göre optimize edilmiş ve damak tadına 
göre hazırlanmış menülerle beslenebilecek. 

Öyle görünüyor ki bu tür teknolojik gelişmeleri 
ve akıllı donanımları takip edip uygulamaya ge-
çirebilen otel işletmeleri sadece bugünün müş-
terileri için tercih sebebi olmakla kalmayacak, 
aynı zamanda yakın bir gelecekte turizm sektö-
ründe son derece güçlü bir konumda yer alacak. 
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Sektörel / Sectoral

Customized applications 
in smart hotels aim to 
maximize customer 
satisfaction.

Max i m u m  c u sto m e r  sat i sf act i o n
With automation and entertainment control 
technology that encompass many details 
from door to curtain, smart hotels aim to 
maximize customer comfort and satisfaction. 
Touch screen panels, tablets, sound applica-
tions or smart remotes operating with radio 
frequency in the rooms allows customers to 
control details such as curtain, door, light and 
warmth in accordance with their preferences 
throughout their stay. The recorded person-
al data goes back to hotel defaults once the 
customer leaves, and when the person comes 
back, their preferences are reactivated. For 
the hotel management, this allows for the 
reduction of costs as well as considerable en-
ergy saving. 

Thanks to smart systems, wake up call pref-
erences, valet, cleaning and room service re-
quests, orders and reservations can be made 
from a single channel and by the customer. 
Preferred music, television show, series or 
film can be easily accessed. Thus, hotels of-
fer their customers the possibility of a room 
that knows them and can meet their special 
requirements. For instance, technologies that 
facilitate falling asleep and ensure a quali-

ty sleeping is experienced, robots that carry 
the luggage of customers and carry out room 
services are among the implementations fea-
tured in some hotels’ service portfolio.

P repa rat i o n  f o r  th e  f u tu re
In line with the speed of progression of tech-
nology, smart hotels’ future projections ex-
hibit quite an impressive picture. It seems 
that in a not so far away future robots that 
can move on their own, communicate with 
customers in their mother tongue, respond to 
gourmet food service, friendship or business 
consultancy requests will take over hotel ser-
vices. Also in the near future, room walls will 
be decorated in preferred landscapes thanks 
to nanotechnology and advanced equipment. 
What is more, customers won’t even have 
to pack for their trips, for they will be able to 
produce the objects they need thanks to the 
three-dimensional printers in hotel rooms. 
New generation SPA services will analyze 
customers’ DNA; once their illnesses are thus 
determined, individuals will receive treat-
ment accordingly. The analyzed customer will 
be able to eat food that has been optimized 
for their health and in accordance with their 
taste.

It seems that hotel businesses that can keep 
up with such technological developments 
and smart equipment and implement them 
will not only be preferred by the customers of 
today, but also hold quite a solid place within 
the tourism sector in the near future.
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Bugün ısırılmış elma şeklindeki logosuyla ünlü Apple’ın 
tasarlanan ilk logosunda resmedilen bilim insanı kimdir?

Which scientist was represented on the first designed logo of 
Apple, which is today famous for its logo with a bitten apple?

a. Nikola Tesla
c. Alan Turing

b. Sir Isaac Newton
d. Albert Einstein

1QUIZ
Dünyanın ilk bilgisayarı ENIAC’ın ağırlığı yaklaşık olarak 

ne kadardı?

a. 50 kilogram

c. 2900 kilogram

b. 750 kilogram

d. 27 ton

What was the approximate weight of ENIAC, the first 

computer of the world?

a. 50 kilograms 

c. 2900 kilograms

b.  750 kilograms

d. 27 tons

2

1990’da geliştirilen dünyanın ilk web tarayıcısı hangisidir?

a. Internet Explorer

c. WorldWideWeb

b. Netscape 

d. Safari

Which is the world’s first web browser developed in 1990?

3

Uzaya giden ilk kadın astronot kimdir?

a. Valentina Tereshkovac. Peggy Whitson
b. Samantha Cristoforettid. Sally Ride

Who was the first female astronaut in space?

4

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