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Kurumların teknolojiyle ilişkisinin yoğun, etkin ve verimli olma-

sının gerektiği bir dönemdeyiz. Büyük Veri’den ne ölçüde yararla-

nıldığı, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinde hangi noktada bulunul-

duğu, dijital dönüşümün ne kadar gerçekleştirildiği gibi hususlar, 

günümüz dünyasında kurumların gelişimi açısından kritik önem 

taşıyor. Vatandaşa sunulan hizmetlerin daha kaliteli hale getiri-

lebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi, dünyayla en-

tegre olunabilmesi ve ortaya konulan hedeflere ulaşılabilmesinin 

yolu teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmekten geçiyor. Faaliyet 

gösterilen sahada öncü ve örnek bir konumda bulunabilmek içinse 

teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten de olmak gerekiyor.

We are in a period when institutions’ relations with technology have 

to be intense, effective and efficient. Issues such as how much Big 

Data is benefited from, the point reached in terms of innovation and 

R&D activities and how far digital transformation is achieved are of 

critical importance for the development of the institutions in today’s 

world. Offering higher quality services to citizens, ensuring customer 

satisfaction, integrating with the world and achieving defined goals can 

be accomplished by keeping up with the technological developments. 

In order to be in a pioneering and exemplary position in its field of 

activity, one has to be not only the consumer but also the producer of 

technology.   

We reflect the innovations of our age on our fields of 
activity by using technology effectively

Teknolojiyi etkin şekilde kullanarak çağımızın 
yeniliklerini faaliyet sahalarımıza yansıtıyoruz

GENEL MÜDÜR’DEN
DIRECTOR-GENERAL’S ADDRESS

Kenan Bozgeyik
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

Post and Telegraph Organization Corporation Chairman of Board and Director-General 
Universal Postal Union Council of Administration Chair
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak, hizmet çeşitli-
liğimizi sürekli artırırken, ürünlerimize her geçen gün yenilerini 
eklerken teknolojinin imkanlarından azami ölçüde yararlanmaya 
gayret ediyoruz. Hayatın her alanında etkisini hissettiren tekno-
lojik gelişmelerin müşterilerin talep, beklenti ve ihtiyaçlarında da 
değişimlere yol açtığını biliyor, bu değişimleri dikkate alarak yeni 
çözümler üretiyoruz. Tüm faaliyet alanlarımızda dijital dönüşümü 
hızla gerçekleştiriyoruz. Bu konuda ülkemizde ve sektörümüzde 
öncü kurumlar arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Şirket olarak, elektronik hizmetlerimizle vatandaşımızın hayatını 
kolaylaştırırken, zaman ve kağıt tasarrufu yapılmasını sağlıyo-
ruz. Geçtiğimiz ay 6’ncı yaşını kutlayan e-ticaret platformumuz 
ePttAVM.com ile bu alandaki ulusal ve uluslararası atılımlarımıza 
devam ediyoruz. Yerli ve millî ürünler geliştirmeye verdiğimiz 
önem doğrultusunda inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımızı da hızla 
sürdürüyoruz. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, bu çalışmaların 
meyvelerini almaya ve onları “Kargomat 7/24” örneğinde olduğu 
gibi vatandaşlarımıza tanıtmaya başladık. Şirket olarak, yaptığı-
mız her iş ve işlemde, ortaya koyduğumuz her üründe ülkemize ve 
milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. 

Geçtiğimiz ay iki önemli vesile ile Kars’ta düzenlenen programlara 
katıldık. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın  
Ahmet Arslan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Dünya Telekomüni-
kasyon ve Bilgi Toplumu Günü Etkinliği ile ULAK Baz İstasyon-
larının Devreye Alınması Töreni’nde son derece kıymetli anlara 
tanıklık ettik. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 
yerli ve millî 4.5G baz istasyonu ULAK’ın yapımında emeği geçen 
herkese PTT ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. ULAK’ın daha 
nice güzel projeye öncülük edeceğine yürekten inanıyoruz. 

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, her yıl 17 Mayıs’ta 
farklı bir temayla kutlanıyor. Bu seneki etkinliklerde ele alınan 
yapay zeka teknolojileri, günümüzde ulaşımdan sağlığa, sanayi-
den savunmaya, enerjiden lojistiğe her alanda karşımıza çıkıyor. 
Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde de pek çok yeniliği beraberinde 
getiren yapay zeka teknolojileri, Şirketimizin gündeminde önemli 
bir yer teşkil ediyor. Çağın gereklerini yerine getirmek, yapay zeka 
teknolojilerinin sektörümüze ve ülkemize kazandırılmasına öncü-
lük etmek amacıyla “Yapay Zeka Teknolojileri Ar-Ge Yol Haritası”nı 
çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede ilgili birimlerimiz tarafından 
çalışmalar sürdürülüyor.

Şirket olarak, yapay zeka, sanal gerçeklik, Büyük Veri, Endüstri 4.0 
gibi günümüzün önemli kavramları ve teknolojilerinin sunduğu 
yenilikleri faaliyet sahalarımıza yansıtmak için gayret göstermeye 
devam edeceğiz. Posta, kargo-lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigor-
tacılık gibi alanlarda teknolojik atılımlarımızla da öncü ve örnek 
olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Herkese teknolojinin sağladığı kolaylıklarla iç içe, sağlıklı ve huzur-
lu günler diliyorum. 

As the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.), while 
continuously increasing our service diversity and adding new ones to 
our products, we make effort to make maximum use of the techno-
logical opportunities. We know that technological developments, the 
effects of which are felt in every field of life, also cause changes in 
customer demands, expectations and needs and we produce solutions 
by taking these needs into consideration. We rapidly carry out digital 
transformation in all our fields of activity. We are content that we rank 
among the leading institutions in our country and sector. 

As the Company, while we are facilitating our citizens’ lives with our 
electronic services, we ensure time and paper saving. With our e-com-
merce platform ePttAVM.com, which celebrated its 6th anniversary last 
month, we continue our national and international leaps in this field. In 
line with the importance we attribute to developing local and national 
products, we rapidly continue our innovation and R&D works, as well. I 
would like to gladly state that we have started to achieve the results of 
these works – as in the example of “Kargomat 7/24” – and to introduce 
them to our citizens. As the Company, we are proud to serve our country 
and nation with every product we develop.  

Last month on the occasion of two important events, we participated 
in the programs carried out in Kars. At the World Telecommunication 
and Information Society Day Event and the Ceremony of the Imple-
mentation of ULAK Base Stations carried out with the honoring of our 
Esteemed Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan, we witnessed highly valuable moments. As the PTT 
family, we extend our gratitude to those who put effort into the produc-
tion of the local and national 4.5G base station developed entirely by 
Turkish engineers. We believe wholeheartedly that the ULAK will lead 
to many more pleasant projects. 

The World Telecommunication and Information Society Day Event is 
celebrated each year on 17 May under a different theme. The artificial 
intelligence technologies treated in this year’s events appear in every 
field from transportation to health, from energy to logistics in our day. 
The artificial intelligence technology, which introduces many innova-
tions to sectors, in which we are also active, has a crucial place in our 
Company’s agenda. In order to meet the necessities of the time and 
lead the introduction of artificial intelligence technologies to our sector 
and our Company, we have prepared the “R&D Roadmap for Artificial 
Intelligence Technologies”. Within this framework, our related units 
continue working.  

As the Company, we will continue to put effort into reflecting innova-
tions introduced by the important concepts and technologies of our 
day such as artificial intelligence, virtual reality, Big Data and Industry 
4.0 on our fields of activity. We will continue our works with the goal of 
becoming the pioneer and setting an example with our technological 
leaps in the fields such as post, cargo-logistics, e-commerce, banking 
and insurance. 

I wish everyone healthy and peaceful days intertwined with the facili-
ties provided by technology. 
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Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve millî baz 
istasyonu ULAK geçtiğimiz ay hizmet vermeye başladı. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Bu proje, haberleş-
me gibi ulusal güvenliği yakından ilgilendiren ve millî üretimin şart 
olduğu bir alanda atılmış dev bir adımdır” dedi.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü Etkinliği ile ULAK 
Baz İstasyonlarının Devreye Alınması Töreni 17 Mayıs 2018 tarihinde 
Kars Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bakan Ahmet Arslan tören-
de yaptığı konuşmada haberleşme sektörünü büyütme ve ülkemizi 
bu alanda en üst sıralara taşıma gayreti içinde olduklarını söyledi. 
Bu yöndeki çalışmalar neticesinde fiber hat uzunluğunun 325 bin 
kilometreyi, genişbant abone sayısının 69 milyonu, fiber abone sayı-
sının ise 2 milyon 300 bini geçtiğini belirten Bakan Arslan, sektörün 
büyüklüğünün de 100 milyar TL’ye yaklaştığını bildirdi. 

Bakan Ahmet Arslan, ülkemizin her köşesinde vatandaşa gelişmiş 
bilgi ve iletişim teknolojilerini ulaştırmayı hedeflediklerini ifade 
etti. Konuşmasında yerli ve millî üretimin her alanda azami seviyeye 
çıkarılmasının önemini vurgulayan Bakan Arslan, “Bakanlık olarak 
yürüttüğümüz evrensel hizmet projelerimizde yerli ve millî imkanlar-
la üretilen birçok ürünü kullanmayı zorunlu kılıyoruz. Nitekim, ULAK 
projesinde birinci fazda 1799 yerleşim yeri için yerlilik oranını yüzde 10 
olarak öngörmüştük, yüzde 43’e çıktı. İkinci fazda 1472 yerleşim yeri 
için yerlilik oranını yüzde 30 olarak öngörmüştük, yüzde 54’e çıktı. 

Developed entirely by Turkish engineers, the local and national base 
station ULAK started to provide service last month. Minister of Trans-
port, Maritime Affairs and Communication Ahmet Arslan said, “This 
project is a giant step taken in a field which directly concerns national 
security and in which national production is a must.” 

The World Telecommunication and Information Society Day Event and 
the Ceremony of the Implementation of ULAK Base Stations were 
carried out on 17 May 2018 at the Kars Culture Center. In the speech he 
delivered in the ceremony, Minister Arslan said that they struggle for 
enlarging the communication sector and making our country proceed 
to the highest level. Indicating that the number of broadband subscrib-
ers exceeded 69 million whereas the fiber line length 325 thousand 
kilometers and the number of fiber subscribers 3 million 300 thousand 
as a result of the works in this direction, Minister Arslan indicated that 
the volume of the sector is close to 100 billion TL. 

Minister Ahmet Arslan stated that they aim for bringing information 
and communication to citizens in every corner of our country. Indicat-
ing in his speech the importance of the maximization of local and na-
tional production in every field, Minister Arslan said, “In the universal 
service projects which we carry out as the Ministry, we necessitate the 
use of many products produced with local and national means. In fact, 
in the first phase of the ULAK project, we had foreseen a 10 percent 
localness ratio for 1799 settlements, it increased to 43 percent. In the 

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

ULAK is a giant step taken in a field where national production is a must

ULAK, millî üretimin şart olduğu 
bir alanda atılmış dev bir adımdır
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Böylece millî haberleşme sanayimizin oluşmasına Bakanlık olarak 
destek veriyoruz” dedi.

ULAK’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın destek-
leriyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda gelişti-
rildiğini ifade eden Bakan Arslan, “ULAK tamamen Türk mühendis-
lerinin özverili çalışmaları sonucunda üretilmiş ilk yerli ve millî 4.5G 
baz istasyonu. Bu proje, haberleşme gibi ulusal güvenliği yakından 
ilgilendiren ve millî üretimin şart olduğu bir alanda atılmış dev bir 
adım. İnşallah, bu adım bundan sonra atılacak diğer adımlara öncü 
olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Ahmet Arslan, ULAK ve diğer yerli ürünlerin kullanılmasının 
önemini vurgulayarak, “GSM operatörlerimiz 625 tane sipariş verdi. 
Temennimiz, bundan sonra gerek evrensel hizmet projelerinde gerek 
operatörlerin kendi ticari şebekelerinde yerli ve millî ürünlerimizin 
kullanımının azami seviyeye çıkması” dedi. Bakan Arslan, ULAK’ın 
ihracatının da yapılması gerektiğine işaret ederek, “Teknoloji geliş-
tiğine göre, ‘5G’yi uygulayacak ülkelerin öncüsü olacağız’ dediğimize 
göre bu yolda hem kendimize güveneceğiz hem de yaptığımız ürün-
leri daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu. 

second phase, we had foreseen 30 percent localness ratio for 1472 set-
tlements, it increased to 54 percent. Thus, as the Ministry, we support 
the formation of the national communication industry.” 

Indicating that ULAK was developed with the support of the Ministry of 
Transport, Maritime Affairs and Communication and under the coordi-
nation of the Undersecretariat for Defense Industries, Minister Arslan 
made the following evaluation: “ULAK is the first local and national 
4.5G base station produced as a result of the self-sacrificing works of 
Turkish engineers. This project is a giant step taken in communication, 
which is a field that directly concerns national security and in which 
national production is a must. Allah willing, this step will be the pioneer 
of other steps to be taken from now on.” 

Emphasizing the importance of ULAK and other national products, 
Minister Arslan said, “Our GSM operators ordered 625. What we hope 
afterwards is the maximum use of our local and national products 
both in our universal service projects and in operators’ own commercial 
networks from now on.” Pointing out that ULAK has to be exported, as 
well, Minister Arslan expressed, “As technology has developed, as we 
have said, ‘We will be the pioneer of the countries that will implement 
5G’, we will believe in ourselves and carry our products further.” 

Bakan Ahmet Arslan, 
haberleşme sektörünü büyütme 

ve ülkemizi bu alanda en üst 
sıralara taşıma gayreti içinde 

olduklarını söyledi. 

Minister Arslan said that 
they struggle for enlarging 
the communication sector 
and making our country 
proceed to the highest level 
in the field.
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Ufukta Teknoloji / Technology on the Horizon

Reality is now virtual!

Gerçeklik artık sanal!
Onur Alp Öztürk



Virtual reality, artificial intelligence, the Internet of Things, Industry 4.0... 
These are just some of the concepts technophiles cannot stop talking about. 
Will these new generation technology trends everyone is talking about re-
main limited to words and films, or will they really be of use and change the 
course of our lives in the years to come? We shall all wait and see.

Taking the lead among the technology trends that engage the technology 
sector in terms of both software and hardware is virtual reality. Although 
virtual reality has today initiated a serious change in the gaming sector in 
particular, it is difficult to say it effects our lives from head to foot.

Sanal gerçeklik, yapay zeka, nesnelerin interneti, Endüstri 4.0... Bunlar 
teknoloji tutkunlarının dilinden düşmeyen kavramlardan birkaçı. Hak-
kında herkesin konuştuğu bu yeni nesil teknoloji trendleri sadece lafta 
ve filmlerde mi kalacak yoksa gerçekten işimize yarayacak ve önümüz-
deki yıllarda hayatımızın yönünü mü değiştirecek hep birlikte göreceğiz. 

Teknoloji sektörünü hem yazılımsal hem de donanımsal olarak meşgul 
eden teknoloji trendlerinin başında sanal gerçeklik geliyor. Sanal ger-
çeklik bugün özellikle oyun sektöründe ciddi bir değişim başlatmış olsa 
da hayatımızı tepeden tırnağa etkilediğini söylemek zor. 

Ufukta Teknoloji / Technology on the Horizon



Sanal gerçeklik alanında 
2016 yılında yapılan 
harcamalar 6,1 milyar 
dolarken, 2020 yılında 
bu rakamın 144 milyar 
dolar civarına ulaşması 
bekleniyor.

Whereas the investments 
made in the virtual reality 
field were 6.1 billion dollars in 
2016, the figure is expected 
to reach around 144 billion 
dollars by 2020.

Bilgisayar yazılımları ile gerçek dünyanın taklit edilmesine dayanan 
bu teknoloji günümüzde sadece “havalı” duran ilginç modellere sahip 
gözlüklerle dikkat çekse de aslında gelecekte psikolojik ve sosyolojik 
açıdan bambaşka bir yaşam biçimi sunacağa benziyor. 

Ölçülemeyecek kadar çok içeriğin bulunduğu internette rakiplerine 
kıyasla kullanıcılarına daha ilgi çekici bir deneyim yaşatmak isteyen 
içerik sağlayıcılarına sanal gerçekliğin nasıl imkanlar sunacağı merak 
konusu. 

Mobil Dünya Kongresi’nde çekilen bir fotoğrafta, Facebook kurucusu 
Mark Zuckerberg sahneye doğru ilerlerken gözünde sanal gerçeklik 
gözlüğü olan yüzlerce insan görülüyordu. Bu sahne şu anda garip 
gelse de çok uzak olmayan bir gelecekte sanal gerçeklik dünyasında 
yaşamak muhtemelen hepimiz için gayet normal bir durum olacak.

2014 yılında büyüyerek yaklaşan sanal gerçeklik dalgasını görüp  
Oculus firmasını satın alan Zuckerberg, sanal gerçeklikle ilgili yaptığı 
sunumda, “Gelecekte kafanıza bir başlık geçireceksiniz ve bu başlık 
yaşam tarzınızı, iş yapış şeklinizi ve iletişiminizi tamamen değişti-
recek” demişti. Mark Zuckerberg’in bu yorumu sanal gerçeklik tek-
nolojisine yönelik yatırımların boyutuna da işaret ediyor. Bu alanda 
2016 yılında yapılan harcamalar 6,1 milyar dolarken, 2020 yılında bu 
rakamın 144 milyar dolar civarına ulaşması bekleniyor. 

Tüm bunlar, sanal gerçeklik teknolojisinin gelecekte hayatımızın her 
alanına nüfuz edebileceğini gösteriyor. Örneğin, bir alışveriş merkezini 
veya otomobil galerisini gezmemize gerek kalmadan sanal gerçeklik 
gözlüğümüz ile etrafı turlayabileceğiz. Evimize eşya almadan eşyaların 
nasıl durduğunu görebileceğiz veya farklı kıtalardan kişilerle aynı ma-
sadaymış gibi toplantı yapabileceğiz. Tıp eğitimi için yeni bir kadavraya 
veya araba kullanmayı öğrenmek için yola çıkmaya gerek kalmayacak. 
Bu alanlarda örnekler bugün de mevcut, ancak sanal gerçekliği tam 
manasıyla kullanabilmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. 

Based on the mimicking of the real world through computer software, 
this technology draws attention in our day with interesting and “cool” 
glasses but in fact it seems that in the future, it will offer a completely 
different way of life in the psychological and sociological sense.

What kind of opportunities virtual reality will offer to its users on the 
content-abundant Internet to content providers that want to offer a more 
interesting experience in comparison to their competition is a matter of 
curiosity.

In a photograph taken at the World Mobile Congress, there were hun-
dreds of people with virtual reality glasses on as Facebook founder Mark 
Zuckerberg made his way to the stage. Although this scene now appears 
bizarre, in a not so distant future, living in the world of virtual reality will 
probably be quite normal for all of us.

Having seen the growing virtual reality wave in 2014 and bought the 
company Oculus, Zuckerberg said in his virtual reality presentation, “You 
will put on a helmet on your head in the future and this helmet will com-
pletely change your lifestyle, the way you do business and your communi-
cation.” This comment by Zuckerberg also points out to the size of virtual 
reality technology investments. Whereas the investments made in this 
field were 6.1 billion dollars in 2016, the figure is expected to reach around 
144 billion dollars by 2020.

All of that shows that the virtual reality technology can permeate every 
field of our lives in the future. For instance, we will be able to tour around 
with our virtual reality glasses without having to wander through a shop-
ping mall or car gallery. We will be able to see what they look like before 
buying objects for our house, or be able to carry out meetings with people 
from different continents as if we were around the same table. A cadavre 
won’t be needed for medical education nor will we need to hit the road for 
learning how to drive. Examples do exist today in these fields; however, 
in order to use virtual reality to the full, we have to wait a little bit more.
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PTT Teknolojileri / PTT Technologies

Hızlı, güvenilir, çevreci haberleşme: 

e-Yazışma 
Fast, reliable, environmentally friendly communication: 

e-Correspondence

Asya Koç
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e-Yazışma, kamu 
kurum ve kuruluşları 

arasındaki her tür resmî 
yazışmanın KEP altyapısı 

üzerinden elektronik 
ortamda yürütülmesini 

sağlamaktadır. 

e-Correspondence ensures 
that all sorts of official 
correspondences between 
public institutions and 
organizations are made on 
the electronic platform via 
the KEP infrastructure.

e-Yazışma 

PTT Teknolojileri / PTT Technologies

Dijitalleşme süreci, dünyanın pek çok ülkesinde hızla devam 
etmektedir. Küreselleşme, dijital toplum anlayışını önemli ölçü-
de etkileyerek dağarcığımıza her geçen gün hız, kolaylık, düşük 
maliyet, güvenlik ve çevreci bilişim teknolojileri gibi yeni kav-
ramlar kazandırmakta, bu kavramlar günümüz dijital hizmet 
anlayışının olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. 

Devletlerin dijitalleşmesindeki en önemli hususun, vatandaşın 
hayatını kolaylaştırırken maliyetleri düşük tutmak ve güvenli 
bir platform üzerinden hizmet vermek olduğu söylenebilir. Bu 
noktada, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki yazışmaların 
çevrimiçi ortamda daha hızlı ve daha etkili yöntemlerle yapılma-
sının gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümündeki stratejik ön-
celikleri, 2006-2010 yılları arasında uygulanacak tedbirlerle 
oluşturulmuş “Bilgi Toplumu Stratejisi” belirlemiştir. Bilgi 
Toplumu Stratejisi’nin temel hatları ise Kalkınma Bakanlığı ve 
Yüksek Planlama Kurulu’nun kararlarıyla hazırlanmıştır. Bilgi 
Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nın 73’üncü maddesiyle de 
“Ortak Hizmetler” oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu eylem 
planı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarındaki resmî 
yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi için Kalkınma 
Bakanlığı tarafından ortak kurallar geliştirilmiş ve “e-Yazışma 
Projesi”nin temelleri atılmıştır. e-Yazışma, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının aralarında PTT A.Ş. vasıtasıyla yaptıkları her türlü 
resmî yazışmanın kağıt kullanmadan, KEP altyapısı üzerinden 
elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak kurallar dizisidir. 

The process of digitalization continues at full speed in many 
countries of the world. Having considerable impact on the con-
ceptualization of digital society, globalization adds new concepts 
such as speed, ease, low cost, safety and environmentally friend-
ly informatics technologies - which are the essentials of the digi-
tal service understanding of our day - to our repertoire every day.

The most important element in the digitalization of states can be 
said to keep costs low while facilitating the lives of citizens and 
offering services on a secure platform. At this point, the necessity 
has emerged for correspondences between public institutions  
and organizations to be carried out with faster and more efficient 
methods on the online medium.

Turkey’s strategic priorities in its transformation to an informa-
tion society were determined by the “Information Society Strat-
egy” formed with the measures to be implemented between 
2006-2010. The main framework of the Information Society 
Strategy, on the other hand, was prepared with the decisions of 
the Ministry of Development and the Higher Planning Council. 
With article 73 of the Information Society Strategy Action Plan, 
it was decided that “Common Services” should be established. 
Within the framework of this action plan, the Ministry of Devel-
opment worked up common rules for official correspondences 
in public institutions and organizations to be carried out on the 
electronic platform, and the foundations of the “e-Correspon-
dence Project” were laid. e-Correspondence is the set of rules 
that ensures all sorts of official correspondences between public 
institutions and organizations carried out through the PTT Corp. 
are made on the electronic platform via the KEP infrastructure.
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e-Yazışma Projesi, Kalkınma Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda 2 Haziran 2011 tarihin-
de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan-
lığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından pilot 
olarak uygulamaya konulmuştur. Kurumların  
e-Yazışma süreçlerinden verim almasının ar-
dından, 6 Mart 2014 tarihinde Cumhurbaşkan-
lığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında ikili yazışma-
lar KEP altyapısıyla test edilmeye başlamıştır. 

e-Yazışma sayesinde, kurumlar arasındaki 
yazışmaların tümü elektronik ortamda daha 
hızlı, etkili, güvenli ve düşük maliyetli olarak 
gerçekleştirilebilmektedir. 

e-Yazışma teknolojisi kapsamında resmî 
yazışmalar, Kalkınma Bakanlığı tarafından be-
lirlenen “e-Yazışma Teknik Rehberi”ne uygun 
şekilde yapılmaktadır. Resmi Yazışmalarda 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-
melik gereğince, 2017 yılına kadar 158 kamu 
kurum ve kuruluşu mevcut Elektronik Belge 
Yönetim Sistemleri’ni (EBYS) e-Yazışmaya 
uyumlu hale getirmiştir. Günümüzde ise 635 
kamu kurum ve kuruluşu dijital dönüşümünü 
hızlandırarak ve KEP entegrasyonu sağla-
yarak e-Yazışma kullanmaya uygun duruma 
gelmiştir. 

The e-Correspondence Project started to be 
implemented as pilot project on 2 June 2011 by 
the Presidency, Prime Ministry, Ministry of Jus-
tice, Ministry of the Interior, Ministry of Foreign 
Affairs and Ministry of Development under the 
coordination of the Ministry of Development. 
Once the institutions did benefit from the 
e-Correspondence processes, the bilateral cor-
respondences between the Presidency and the 
Ministry of Foreign Affairs started to be tested 
with the KEP infrastructure on 6 March 2014.

Thanks to e-Correspondence, correspondences 
between institutions can be carried out on the 
electronic platform in a much faster, more effi-
cient and safer manner at low costs. 

Within the scope of the e-Correspondence 
technology, official correspondences are car-
ried out in line with the “e-Correspondence 
Technical Guide” determined by the Ministry of 
Development. As required by the Regulation on 
Principles and Rules to be Applied on Official 
Correspondences, 158 public institutions and 
establishments have harmonized their current 
Electronic Document Management Systems 
(EDMS) with e-Correspondence until 2017. Pres-
ently, on the other hand, 635 public institutions 
and organizations have sped up their digital 
transformations, ensured KEP integration and 
have become fit for using e-Correspondence.

e-Yazışma sayesinde 
kurumlar arasındaki 
yazışmaların tümü 
elektronik ortamda daha 
hızlı, etkili, güvenli ve 
düşük maliyetli olarak 
gerçekleştirilebilmektedir.

Thanks to 
e-Correspondence, 
correspondences between 
institutions can be carried 
out on the electronic 
platform in a much faster, 
more efficient and safer 
manner at low costs.
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e-Yazışmanın avantajları 

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri’nin KEP entegrasyonunun ar-
dından, kamu kuruluşları arasındaki yazışmalarda meydana gelen 
gecikmeler ortadan kalkmış ve bürokratik işlemler hız kazanmıştır. 
Devlet kurumlarının vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesinde artış 
gözlenirken, ülkemizin kaynaklarında verimlilik sağlanmıştır. Kağıt 
israfı ve iş gücü kaybının önüne geçilmiş, işletme maliyetlerinde de 
düşüşler gözlemlenmiştir. Tüm bunların yanı sıra devlet yazışmalarında 
güvenli elektronik belge gönderisiyle bilginin sadece muhataplarıyla 
paylaşılması sağlanmıştır. Ayrıca e-Yazışma, taraflar arasında meydana 
gelebilecek uyuşmazlıklar halinde resmî delil niteliği taşımaktadır. 

Kurumların e-Yazışma yapabilmeleri için web sistemlerinin PTT KEP 
hizmetine entegre edilmesi gerekmektedir. Bu entegrasyon sayesinde 
yazışmalar karşılıklı oluşturulan güvenli ağ protokolü üzerinden yapıl-
maktadır. Entegrasyonda kullanılacak web servisi ve API gibi hizmetler 
PTT A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. 

2018 yılının Mayıs ayına gelindiğinde, PTT KEP kullanılarak 3 bin 181 farklı 
KEP adresinden yaklaşık 3 milyon yazışma yapılmıştır. Ayrıca, 2017 yılının  
ilk üç ayına kıyasla 2018 yılının aynı döneminde PTT KEP sistemi üze-
rinden gerçekleştirilen e-Yazışma miktarında yüzde 3800 artış görül-
müştür. 

Türkiye’nin her yerinde kişilere ve kurumlara en üst kalitede hizmet 
sunma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren PTT A.Ş. e-Yazışma konusun-
daki sorumluluğunu da başarıyla yerine getirmektedir. 
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Advantages of e-Correspondence 

Following the KEP integration of Electronic Document Management Sys-
tems, delays in public institution correspondences were eliminated, and 
bureaucratic processes gained speed. Whereas an increase was observed 
in the quality of the services offered by state institutions, an efficiency 
was ensured in the resources of our country. Waste of paper and labor 
loss was prevented, and an increase was observed in operational costs. 
In addition to all of these, with secure document dispatch in state cor-
respondences, it was ensured that the information is shared with its 
interlocutors only. Moreover, in cases of conflict between the parties, 
e-Correspondence can serve as official legal proof.

For institutions to carry out e-Correspondence, their web systems have to 
be integrated with the PTT KEP service. Thanks to this integration, corre-
spondences are carried out via the mutually established secure network 
protocol. Services such as the web service to be used in the integration 
and API are offered by the PTT Corp.

By May 2018, around 3 million correspondences have been made via 3 
thousand 181 different KEP addresses using PTT KEP. In addition, com-
pared to the first quarter of 2017, an increase of 3800 percent has been 
observed in the amount of e-Correspondences carried out through PTT 
KEP system in the same period of 2018. 

Carrying out its activities with the mission of offering supreme quality 
services to individuals and institutions all around Turkey, the PTT Corp. 
successfully fulfills its duty in terms of e-Correspondence.



Akıllı Şehirler / Smart Cities

Gökdelenler ve yaseminler şehri:
The city of skyscrapers and jasmines: 

Ezgi Canpolat

Şanghay
Shanghai 



Dünyanın en büyük şehirlerinden Şanghay, Çin’in en önemli 
finans ve ekonomi merkezleri arasındadır. Eskiden basit bir 
balıkçı kasabası olan Şanghay’ı günümüzün mega şehri yapan 
limanları ve bankacılık sektörüdür. Limanların kıyısındaki Waitan 
adı verilen bölgede pek çok bankanın açılmasıyla Şanghay, Çin’in 
ekonomik ve kültürel yapısının gelişmesinde büyük rol oynamıştır. 

Şanghay, akıllı şehirleşme sürecindeki dönüm noktasını ise 2010 
yılında World Expo etkinliğine ev sahipliği yaparak yaşamıştır.  
5 kilometrekarelik bir alanda “daha iyi şehir, daha iyi hayat” 
teması ile gerçekleştirilen organizasyonda birçok önemli akıllı 
şehir uygulamasının denemeleri yapılmıştır. Çin’in akıllı şehirler 
oluşturma yolunda hayata geçirdiği dikkate değer girişimler 
arasında özellikle bu süreçte geliştirilen akıllı ve ekolojik yapı-
lar sayılabilir. World Expo 2010’la gelen bu yenilikçi şehirleşme 
rüzgarını arkasına alan Şanghay yerel yönetimi, akıllı şehirleşme 
sürecini hızlandırmıştır. 

One of the biggest cities of the world, Shanghai is among the most 
important finance and economy centers of China. What makes 
Shanghai – once a simple fishing town – the megacity of our day is its 
harbors and banking sector. With the opening of many banks in the 
region called Waitan along the harbors, Shanghai has played crucial 
role in the development of China’s economic and cultural structure. 

The turning point of Shanghai’s smart urbanization process was 
when it hosted the World Expo event in 2010. In the organization, 
which was held on a venue of 5 square kilometers with the theme 
“better city, better life”, trials on many important smart city applica-
tions were carried out. Among the remarkable initiatives that have 
been carried into effect by China in the way of forming smart cities 
are the smart and ecological structures developed in this process. 
The Shanghai local authorities, who took advantage of this innova-
tive urbanization wind that came with World Expo 2010, accelerated 
the process of smart urbanization. 

Akıllı Şehirler / Smart Cities



Akıllı ve entegre ulaşım ağı 
Şanghay’da şehir içi toplu taşıma sistemi 
oldukça gelişmiş durumda. 18 ayrı hattıyla 
metro, şehrin neredeyse bütün noktalarına 
ulaşıyor. Ayrıca, bu hatlar arasında aktarma 
yapmak ve metrodan çıkmadan uzun me-
safeler katetmek mümkün. Metro, otobüs, 
taksi ve feribotlarda geçerli ve ortak ödeme 
sistemine bağlı ulaşım kartı ise şehir içi ula-
şımı daha pratik hale getiriyor. Yine de, yak-
laşık 24 milyon insanın yaşadığı ve sürekli 
göç alan Şanghay için trafik sorunu daima 
hayati önem taşıyor. 

Şanghay’daki araç sayısı günbegün artıyor. 
Trafik sorununun önüne geçebilmek için 
bir yandan yolların doluluk oranlarının ve 
alternatif rotaların paylaşıldığı mobil uy-
gulamalar geliştirilirken, diğer yandan çok 
katlı yollar ve tüneller inşa edilerek mega 
şehrin trafik yükünün azaltılması hedefle-
niyor. Akıllı yol aydınlatma ve otomasyon 
sistemleri ile de yollarda enerji tasarrufu 
sağlanıyor.

Şehir merkezinden havalimanına giden, 
Maglev olarak da bilinen manyetik raylı tren 
hattı saatte ortalama 250 kilometre hızla 
hareket ediyor; maksimum hız sınırı ise yak-
laşık 430 kilometre. “Şanghay Maglev Hattı” 
aynı zamanda dünyanın ticari olarak işleti-
len ilk Maglev hattı olma özelliği taşıyor. 

Dinamik Şanghay için 
akıllı güvenlik tedbirleri 

Kamera, radar, sensör gibi pek çok akıllı 
güvenlik bileşeni birbirine entegre halde  
Şanghay’ın her yanına yerleştirilmiş durum-
da ve ortak bir güvenlik birimi tarafından 
sürekli takip ediliyor. Böylece şehirde suç 
oranının minimum düzeyde tutulması he-
defleniyor. 

Bu akıllı güvenlik bileşenlerinden yalnızca 
kişilerin değil, binaların güvenliği için de 
yararlanılıyor. Akıllı binalara entegre edilen 
söz konusu sistemler sayesinde yangın, gaz 
ve su sızıntısı, elektrik ve su kullanımı gibi 
pek çok hususta sürekli takip ve anında mü-
dahale sağlanabiliyor. 

Şanghay’da yüksek nüfus nedeniyle genelde 
dikey yapılaşma görülmesine karşın yeni bi-
naların ekolojik ve çevreye uyumlu olmasına 
da özen gösteriliyor. 
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Inner-city public transportation is highly 
developed in Shanghai. With its 18 different 
lines, metro reaches almost all the points of 
the city. In addition, it is possible to transfer 
between these routes and to go long distances 
without leaving the metro. The transportation 
card, which is valid in metro, bus, taxi and ferry 
and works under a single payment system, 
makes inner-city transportation more prac-
tical. Nevertheless, traffic problem is always 
of vital importance for Shanghai where ap-
proximately 24 million people live and which 
continuously lets in immigrants. 

The number of vehicles in Shanghai increases 
by the day. While on one hand mobile appli-
cations in order to prevent traffic problem 
in which the occupancy rates of roads and 
alternative routes are shared are developed, 
on the other hand it is aimed to decrease the 
mega city’s traffic load by the construction 
of multi-level roads and tunnels. With smart 
road illumination and automation systems, 
energy is saved on the roads.

The train lines with magnetic rails known as 
Maglev, which runs between the city center 
and airport, operates with an average speed 
of 250 kilometers per hour; and its maximum 
speed limit is approximately 430 kilome-
ters. The “Shanghai Maglev Line” is the first 
Maglev line of the world that is commercially 
operated. 

Smart and integrated 
transportation network

Smart security precautions for a 
dynamic Shanghai

Many smart security components such as 
camera, radar and sensor are integrated and 
located all over Shanghai and monitored con-
tinuously by a common security unit. Hence, 
the crime rate in the city is aimed to be kept at 
the minimum level. 

The smart security components are benefited 
from not only for the security of people but 
also of buildings. Thanks to said systems in-
tegrated into buildings, continuous follow-ups 
and immediate intervention can be ensured in 
many issues such as fire, gas and water leak, 
water and electricity use. 
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Şanghay’da metro, 
otobüs, taksi ve 
feribotlarda geçerli 
ortak ulaşım kartı 
şehir içi ulaşımı daha 
pratik hale getiriyor.

In Shanghai, the joint 
transportation card, which 
is valid in metro, bus, taxi 
and ferry, makes inner-city  
transportation more 
practical.

Even though vertical housing is observed in 
Shanghai due to high population, great care is 
shown for the fact that new buildings are eco-
logical and harmonized with the environment. 

Sponge city 

In our day, big cities copy the natural resources 
of the ecosystem in order to stand out against 
the difficulties brought by the climate change. 
The impact of climate change such as water 
floods and extreme heat waves has made 
smart city designers to develop the idea of 
“sponge city”. Shanghai is also closely inter-
ested in these sponge city alternatives. 

Rain water is absorbed by soil in the nature 
and hence vaporization cycle is ensured. 
However, in our day, as more concretion of 
cities break this cycle, rainwater is disposed 
through the sewage system. Therefore, the 
warming rates of urban areas increase as 
years go by. In sponge city structures, works 
are carried out for increasing soil fields. One of 
the most important among them is roof gar-
dens, which are also known as sky gardens. 
Shanghai aims to prevent urban warming by 
increasing the amount of sky gardens and soil 
areas. Briefly, the main goal of the sponge city 
projects is defined as the cooling of cities by 
increasing the rate of soil fields to optimum 
level or preventing water floods that may 
occur as a result of rain. In addition to all 
these, Shanghai local administration carries 
out projects in which alternative methods are 
researched to create green areas. 

Sünger şehir 
Günümüzde büyük şehirler iklim değişikliği-
nin getirdiği zorluklara göğüs germek ama-
cıyla ekosistemin doğal kaynaklarını taklit 
etme yoluna gidiyor. İklim değişikliğinin 
kentsel alanlarda karşılaşılan su taşkınları 
ya da aşırı sıcak hava dalgaları gibi etkileri 
akıllı şehir tasarımcılarının “sünger şehir” 
fikrini geliştirmesine yol açtı. Şanghay da 
bu sünger şehir alternatifiyle yakından ilgi-
leniyor. 

Doğada yağmur suları toprak tarafından 
emilir ve böylece buharlaşma döngüsü 
sağlanır. Fakat günümüzde şehirlerin git-
tikçe betonlaşması bu döngüyü bozduğu 
için yağmur suları kanalizasyon sistemi ile 
tahliye ediliyor. Bu nedenle kentsel alanla-
rın ısınma oranları yıllar geçtikçe artış gös-
teriyor. Sünger şehir yapılanmalarında ise 
toprak alanları çoğaltmaya yönelik çalış-
malar yapılıyor. Bunların en önemlilerinden 
biri gökyüzü bahçeleri olarak bilinen çatı 
bahçeleri. Şanghay, gökyüzü bahçelerini ve 
toprak alan miktarını artırarak kentsel ısın-
manın önüne geçmeyi hedefliyor. Kısacası, 
sünger şehir projesinde temel amaç, toprak 
alan oranını optimum düzeye çıkararak 
şehirleri yağmur suları ile soğutmak ya da 
yağış sebebiyle oluşabilecek taşkınları ön-
lemek olarak tanımlanıyor. Tüm bunların 
yanı sıra Şanghay yerel yönetimi yeşil alan-
lar oluşturmak için alternatif yöntemlerin 
araştırıldığı projeler de yürütüyor. 
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TÜYOLAR Tricks of the Trade
Agâh Murat Selim

Yaşlanmak hepimiz için yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği. Çoğumuzun 
kapıyı çalana kadar hiç gelmeyeceğini farz ettiği hayatın bu evresi 
sadece biz insanlara mahsus değil. Günlük hayatımızda en hızlı yaşla-
nan şeylerin başında son teknoloji ürünü akıllı telefonlarımız geliyor. 
Peki, ne oluyor telefonlara yaşlanınca? Öncelikle, iyi bakılan bir tele-
fonun dışarıdan neredeyse hiç yaşlı görünmediğini söyleyebiliriz. An-
cak telefonun iç aksamında işler aynı şekilde yürümüyor 
maalesef. Zamandan en fazla etkilenen telefon parçası 
ise hiç tartışmasız pil. Yeni bir telefon ile yaşlanmış bir 
telefonun pil kapasiteleri kıyaslanamaz. Yaşlanmayı ge-
ciktirici terapimizin temeli bu yüzden pil odaklı. Öncelikle 
en radikal çözüm olan pil değişimini gündeme alabilirsi-
niz. Eğer yeni piliniz orijinalse, telefonunuzu aldığınız ilk 
günkü gibi bir pil performansı elde edersiniz. Bu yöntemin 
dezavantajı ise cebinizi hafifletecek olması. O yüzden bu 
çözümü pek tavsiye etmiyoruz. Önerimiz, telefonunuzu 
fazlalıklarından arındırarak yaşlanan pilinize ikinci baharı-
nı yaşatmak. İlk adım, telefonunuzun “ayarlar” kısmından 
pilinizi en yoğun kullanan programları tespit edip silmek. 
Sonraki adımlar telefondan telefona biraz değişiklik gösterse de, 
en faydalılarını telefonunuzun yazılım güncellemelerini yapmak, pil 
seviyesi yüzde 20’nin altına düşmeden şarj etmek, ekran parlaklığını 
bir miktar azaltmak ve varsa cihazı düşük güç modunda kullanmak 
olarak sıralayabiliriz. Evet, yaşlılık kaçınılmaz ama biraz daha uzun 
süre genç kalmayı kim istemez ki?

Alışkanlıklar olmadan nasıl yaşanır? Herhalde her şeyi baştan düşünmek 
zorunda kalsaydık hayat çok zor hale gelirdi. Fakat her alışkanlık üzerinde 
iyice düşünerek ve doğruluğu sınanarak oluşmayabili-
yor; örneğin, klavye alışkanlığı. Evet, meşhur “Q klavye 
mi iyidir, yoksa F klavye mi?” sorusundan bahsediyoruz. 
İşin özüne baktığımızda, F klavye Türkçeye özel olarak 
geliştirilmiş tasarımı sayesinde hem hız hem ergonomi 
bakımından Q klavyeye kıyasla çok ciddi avantajlar su-
nuyor. O halde nedir Q klavyeyi bu kadar popüler yapan? 
Cevap, alışkanlıklarımız. Oysa F klavye seçeneği artık 
telefonlar dahil olmak üzere neredeyse tüm teknolojik cihazlarda mevcut. 
Bu nedenle, Q klavye alışkanlığını zor da olsa kırarak F klavyeyi öğrenmeyi 
herkese tavsiye ediyoruz.

Aging is an inevitable fact of life for all of us. This stage of life, which 
most of us assume will never come until it knocks on the door, is not 
unique to us, humans. In our daily life, among the most rapidly aging 
things are our smart phones. Well, what happens to phones when 
they age? First of all, we can say that a telephone looked after well 
doesn’t look old from the outside. However, unfortunately, things 

do not work the same for its internal parts. The telephone 
part affected most by time is without doubt the battery. 
The batteries of a new telephone and an aged telephone 
are incomparable. That is why our anti-aging therapy is 
battery-based. First of all, you may put on your agenda the 
most radical solution, battery change. If your new battery is 
original, you will achieve a battery performance just like the 
first day you bought your product. The disadvantage of this 
method is that it will be costly for you. That is why we do 
not recommend this solution. Our suggestion is to get rid of 
the extras on your phone and make your mobile phone ex-
perience its second spring. The first step is to determine the 
programs that use your battery most densely in the “set-

tings” menu and delete them. Even though the next steps differ from 
one mobile phone to another, we can enlist the most useful ones as 
follows: updating the software on your phone, charging your battery 
before its level drops below 20 percent, decreasing the screen bright-
ness a little and using the device in the low power mode. Yes, aging 
is inevitable but who does not want to remain young a little longer? 

How does one live without habits? If we had to think about everything 
in advance, life would become very tough. However, each habit may 

not be acquired by thinking over it and by testing its 
correctness; for example, the keyboard habit. Yes, we 
are talking about the famous question “Is QWERTY 
keyboard or Turkish F-keyboard better? If we look at 
the essence of the matter, Turkish F-keyboard offers 
highly great advantages compared to QWERTY key-
board in terms of both speed and ergonomics, thanks 
to is design developed specifically for Turkish language. 
Well then, what makes QWERTY keyboard so popular? 

The answer is our habits. In fact, Turkish F-keyboard alternative now 
exists in almost all technological devices including telephones. There-
fore, we recommend everyone to learn Turkish F-keyboard – though it 
might be difficult – by breaking the QWERTY keyboard habit. 
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Erhan Öğüt

Hem iyi donanımlı hem hesaplı 
Both well-equipped and affordable

Hızlı şarj avantajı 
Quick-charging advantage 

5 inç ekran boyutuna ve 294 PPI piksel 
yoğunluğuna sahip Vestel Venus V5, 
Multi Touch ekranıyla da dikkatleri üze-
rine çekiyor. 3050 mAh batarya gücü 
sayesinde sizi yarı yolda bırakmaya hiç 
de niyeti olmayan bu telefon tam bir fi-
yat-performans ürünü. Cihaz 13 MP arka, 
5 MP ön kamerası ve çift tonlu LED flaşı 
ile de öne çıkıyor. 

With a screen size of 5 inches and pixel 
density of 294 PPI, Vestel Venus V5 grabs 
attention with its Multi Touch screen. 
Thanks to its 3050 mAh battery power, 
this telephone is exactly a price-perfor-
mance product that is determined to not 
to let you down. The device stands out 
with its 13 MP back, 5 MP front cameras 
and dual tone LED flash. 

Akıllı telefon, tablet, Bluetooth kulaklık 
gibi birçok cihazın bataryasının yüzde 
80’ini 35 dakika gibi kısa bir sürede şarj 
etmeyi vadeden Spigen Essential F720S 
20100 mAh 2C Quick Charge 3.0 hızlı, 
şık, pratik ve güvenli. 5 LED’li pil seviye 
göstergesine sahip ürün, kısa devrelere 
karşı koruma sistemi ile cihazlarınıza iyi 
bakıyor. Zamanınız ve şarjınız hep azsa 
bu taşınabilir şarj cihazı tam size göre. 

Spigen Essential F720S 20100 mAh 2C 
Quick Charge 3.0, which promises to 
charge 80 percent of the batteries of many 
devices such as smart phone, tablet and 
Bluetooth earphones in a short time of 35 
minutes, is fast, chic, practical and safe. 
The device, which has 5-LED battery level 
indicator, takes good care of your devices 
with its protection system against short 
circuits. If you always have little time and 
charge, this portable charging device is 
right for you. 
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Kolunuzdaki antrenör   
Trainer on your arm 
Samsung Gear Sport spor yapanların işini 
birçok açıdan kolaylaştıran bir akıllı saat. 
Yüksek görüntü kalitesine sahip 1.2 inç 
Super AMOLED ekranı Gorilla Glass 3 cam 
ile korunan şık saat, 1,5 metre derinliğe 
kadar 30 dakika su altında kalabiliyor. 
Ürün kablosuz şarj özelliği ile özellikle 
bisiklet tutkunları ve koşucular için 
oldukça cazip bir seçenek. Antrenman 
esnasında ne kadar kalori harcadığınızı 
hesaplayan ve kalp atış hızınızı anlık ola-
rak takip edebileceğiniz bu sporcu dostu 
cihaz antrenman sonrasında da kişisel 
ilerleyişiniz ile ilgili raporlar gönderiyor. 

Samsung Gear Sport is a smart watch 
that facilitates in many aspects the work 
of those who exercise. The stylish watch, 
whose 1.2 inch Super AMOLED screen 
with high image quality is protected by 
Gorilla Glass 3, can remain underwater 
down to 1.5 meters for 30 minutes. The 
product is a highly appealing choice espe-
cially for bicycle aficionados and runners. 
This athlete-friendly device, which com-
putes the calories you have burnt during 
the training and enables you to instanta-
neously follow your heart rate, sends you 
reports regarding your personal progress 
after the training. 

Mükemmel ses performansı  
Perfect audio performance

Kullanıcılarına mükemmel bir ses deneyi-
mi sunmayı garanti eden Sennheiser HD 
4.30 müziği kontrol etmek ve çağrıları ya-
nıtlayabilmek için üç tuşlu ve mikrofonlu, 
çıkarılabilir kabloyla birlikte satılıyor. 
Ürün pasif ses izolasyonu ve akustik tek-
nolojisi ile müzik tutkunlarının beğenisini 
kazanıyor. Saatlerce müzik dinlediğinizde   
bile ergonomik tasarımı sayesinde ra-
hatsızlık vermeyen şık kulaklık, kafanıza 
ve kulağınıza tam oturması için birçok 
açıdan ayarlanabiliyor. 

Sennheiser HD 4.30, which guarantees 
to provide perfect audio experience to its 
users is sold with portable cables with 
three buttons and microphone to control 
the music and answer calls. With its pas-
sive audio isolation and acoustic technol-
ogy, the product gets credit from music 
aficionados. Thanks to its ergonomic 
design, the chic headphones, which do 
not bother even when you listen to music 
for hours, can be adjusted in many angles 
to exactly fit in your head and ear. 
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Röportajımızın temel kavramını “kişisel 
veri” oluşturuyor. Bu bakımdan öncelikle 
“Kişisel veri nedir?” sorusunu yanıtlayabilir 
misiniz?

Esasında kişisel veriyi, temel hak ve özgür-
lükler kapsamında ele alınan ve özel hayatın 
gizliliği başta olmak üzere kişinin mahremiyet 
hakkı ve bilgi güvenliğinin korunmasıyla alakalı 
bir üst kavram olarak nitelendirebiliriz. 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 
ise kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir 
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanım-
lanmıştır. Diğer bir ifade ile kişisel veri, bireyin 
şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o 
bireyi diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini 
ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir.

Kanunda hangi bilgilerin kişisel veri olarak 
kabul edileceğine ilişkin sınırlı sayım yoluna gi-
dilmediği görülmektedir. Bu anlamda, Kanun-
da, gelişen teknolojilerle türetilebilecek veri 
kategorilerini de düzenleyecek şekilde geniş bir 
kişisel veri tanımı sunulmaktadır. Dolayısıyla, 
bir gerçek kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve 
doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya 

Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Faruk Bilir, “Kurumumuz 

kişisel verilerin korunması 
ile buna ilişkin vatandaşlık 

bilincinin oluşmasında 
etkin ve uluslararası alanda 

söz sahibi bir otorite olma 
vizyonu ile çalışmalarını 

sürdürmektedir” dedi.

Röportaj / Interview

“Personal data” forms the basic concept of 
our interview. So, can you first answer the 
question of “What is personal data?” 

In fact, we can define personal data as a 
metaconcept to be treated within the frame-
work of fundamental rights and freedoms, 
and which is about the individual’s right to 
privacy and the protection of personal data, 
notably the right to privacy. In the Law on the 
Protection of Personal Data numbered 6698, 
personal data is defined as all the information 
relating to an identified or identifiable natural 
person. In other words, personal data is every 
kind of information that shows the personal, 
occupational and familial features of the indi-
vidual, and that is suitable for distinguishing 
the individual from the others, and revealing 
their qualities. 

In the Law, it is seen that the definitions re-
garding what should be defined as personal 
data are not limited. In this sense, in the Law 
a broad personal data definition is offered so 
as to organize the data categories that can 
be formed with the developing technologies. 

Kişisel Verileri Koruma  
Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Faruk Bilir:
President of Personal Data Protection Authority 
Prof. Faruk Bilir:

President of Personal Data 
Protection Authority Prof. 

Faruk Bilir said, “Our institution 
carries out its works with the 
vision of becoming an active 

and globally accepted authority 
in personal data protection, 

and raising public awareness in 
this respect.” 

Kişisel verilerin korunmasında 
yasal düzenlemeler kadar 
bireylerin bilinçlenmesi de 
önem taşımaktadır
Individual awareness is as important 
as legal regulation in terms of the 
protection of personal data Röportaj / Interview: Songül Baş

Fotoğraflar / Photographs: Melis Seçkin
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koyan bilgiler değil, telefon numarası, mo-
torlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, 
pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü 
ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, 
hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, 
grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi 
kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlene-
bilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul 
edilmektedir. 

Tüzel kişiliğe ilişkin veriler Kanunun getirdiği 
koruma kapsamının dışında kalmaktadır. 
Bunun istisnası ise tüzel kişiye ilişkin verilerin 
gerçek kişiyle ilişkilendirilebileceği durumdur. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, kanun koyucu bazı 
verileri niteliği gereği daha sıkı koruma altına 
almıştır. Özel nitelikli ya da hassas veri olarak 
ifade edilen bu veriler, başkaları tarafından öğ-
renilmesi halinde kişinin mağdur olmasına ya 
da ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabile-
cek nitelikteki verilerdir. Kanunda hangi kişisel 
verilerin özel nitelikli kişisel veri olduğu tek tek 
belirtilmiştir. Özel nitelikli kişisel veriler kişile-
rin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi 
inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık 
ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve 
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik 
ve genetik verilerdir. 

Thus, not only the information that defines the identity of the individual such as name, sur-
name, date and place of birth, but also all the data that can directly or indirectly make the indi-
vidual definable such as telephone number, motor vehicle plate, social security number, pass-
port number, curriculum vitae, picture, image and audio records, fingerprints, e-mail address, 
hobbies, preferences, people with whom the individual interacts with, group memberships, 
familial information and health records are considered personal data. 

Data regarding legal entities are exempted from the Law. The exception to this is cases in which 
the data regarding the legal entity can be associated to the natural person.

Furthermore, it must be indicated that the lawmaker has put certain data under stricter pro-
tection owing to their quality. These data, which can be referred to as personal data of special 
nature or sensitive data, are those which may cause the person to suffer or become subject to 
discrimination in case they are discovered by others. In the Law, personal data of special nature 
are individually defined. Personal data of special nature are those such as race, ethnic origin, 
political opinion, philosophical belief, religion, sect or other beliefs, dress, membership to asso-
ciations, foundations and unions, health, sexual life, criminal sentences and security measures 
data as well as biometric and genetic data. 

What kind of advantages and disadvantages do rapidly developing technologies create re-
garding “personal data”? 

Digital technology, which is considered perhaps the most important discovery of the informa-
tion age we are living in, has almost transformed our lives. With further interconnectivity of 
many technological devices from computers to mobile phones, from cars to domestic applianc-
es, the concept of the “Internet of Things” has been introduced in our lives. In our day, almost 
every electronic device plays a role in data production. With the Internet of Things, the volume 
of data that is being produced continues to increase. 

In addition to the increase in its volume, the variety of acquired data increased, as well and 
data has become more dynamic. With the processing of these data, the development of value 
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Hızla gelişen teknoloji “kişisel veri” ko-
nusunda ne gibi avantaj ve dezavantajlar 
yaratıyor?

İçinde bulunduğumuz bilgi çağının belki de 
en önemli buluşu olarak kabul edilen dijital 
teknoloji yaşamlarımızı adeta bir dönüşüme 
uğratmıştır. Bilgisayarlardan cep telefonlarına, 
arabalardan beyaz eşyalara birçok teknolo-
jik cihazın birbirine giderek daha bağlı hale 
gelmesiyle “nesnelerin interneti” kavramı 
hayatımıza girmiştir. Günümüzde hemen he-
men her elektronik cihaz veri üretiminde rol 
oynamaktadır. Nesnelerin internetiyle birlikte, 
üretilen veri hacmi de anlık olarak genişlemeye 
devam etmektedir. 

Elde edilen verilerin hacmindeki artışın yanı 
sıra çeşitleri de çoğalmış ve veriler daha dina-
mik bir hale gelmiştir. Bu verilerin işlenmesiyle 
sağlıktan güvenlik sistemlerine, tarımdan 
finansa pek çok alanda katma değerli hizmet-
lerin geliştirilmesi, inovasyonun sağlanması, 
kamu hizmetlerinin daha rasyonel planlan-
ması ve böylece ekonomik alanda verimliliğin 
artırılması mümkün olmaktadır.

Bu anlamda, teknolojik gelişmelerin yaşamla-
rımızı kolaylaştırdığı yadsınamaz bir gerçektir, 
ancak söz konusu gelişmelerin etkilerinin her 
zaman olumlu yönde olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Nitekim, bu teknolojilerden 
faydalanan insan sayısı her geçen gün artar-
ken, madalyonun diğer tarafında bu durum 
bireyin özel yaşamına yönelen yeni risklerin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Artık 
arama motorları kişinin profiline göre farklı 
arama sonuçları göstermekte, kullanıcıların in-
ternetteki hareketlerinin izlenmesi yoluyla ilgi 
alanlarına göre reklamlar sunulmakta, kişisel 
veriler işlenerek kişilerin sosyal davranışlarının 
öngörülmesi için yazılımlar geliştirilmektedir. 
Bütün bunlar, bir yandan kişilerin tercihlerine 
bağlı olarak kendilerine fayda sağlasa da, 
diğer yandan kişilerin bilgilerinin kendilerine 
karşı kullanılması gibi birçok tehlikeli duru-
mun oluşmasına da sebep olabilmektedir. 
Bilgisayar vasıtasıyla yapılan dolandırıcılık, 
verilere yasa dışı erişim veya müdahale, bilgi-
sayar aracılığıyla gerçekleştirilen saldırılar ve  
elektronik ticarette ortaya çıkan uyuşmazlık-
ları bu durumlara örnek olarak gösterebiliriz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun misyon 
ve vizyonuyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

added services from health to security systems, from agriculture to finance, implementation of 
innovation, more rational planning of public services and thus an increase in productivity in the 
economic field are rendered possible. 

In this sense, it is an undeniable fact that technological developments facilitate our lives but it 
is not possible to say that the effects of the said developments are always in the positive direc-
tion. In fact, as the number of people benefiting from these technologies increase by the day, 
on the flip side of the coin, this causes the emergence of new risks directed towards the private 
life of the individual. Search engines are now showing different search results according to the 
profile of the individual, advertisements are offered according to the areas of interest through 
the tracking of the activities of the users on the Internet, software is developed by processing 
personal data with the aim of predicting people’s social behavior. Even though it is thought 
that all these may offer benefits to the individuals according to their preferences, on the other 
hand they cause the occurrence of many dangerous situations such as the use of personal in-
formation against themselves. Computer fraud, illegal access or intervention to data, computer 
attacks and conflicts that emerge in e-commerce can be given as examples to these situations. 

Could you provide us information on the mission and vision of the Personal Data Protection 
Authority? 

The mission of our Authority is to ensure the protection of personal data in our country and 
to develop awareness in this respect in line with the protection of the fundamental rights and 
freedoms in the Constitution, as well as to establish an environment to enhance competitive 
capacity of the public and private actors in the world of data-based economy. 

Our Authority carries out its works with the vision of becoming an active and globally accepted 
authority in terms of personal data protection, and raising public awareness in this respect. 

For the protection of the personal data, creating awareness and consciousness on this subject is 
of critical importance. As the Authority, which works do you carry out within this framework? 

In order to create awareness in the society in terms of the Law and our Authority, we carry out 
promotional activities. Within this framework, meetings are organized for ensuring the pub-
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Kurumumuzun misyonu, Anayasa’da öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlük-
lerin korunması kapsamında, ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik 
farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve 
kamusal aktörlerin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmaktır. 

Kurumumuz kişisel verilerin korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin 
ve uluslararası alanda söz sahibi bir otorite olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Kişisel verilerin korunabilmesi için bu konuda farkındalık ve bilinç oluşturulması önem taşı-
yor. Kurum olarak bu çerçevede hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

Toplumda Kanun ve Kurumumuz hakkında bir farkındalık oluşturulması amacıyla tanıtım faali-
yetleri gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması ile ilgili tanıtıcı broşürlerin 
yayımlanması, ulusal ve uluslararası alanda panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi, 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarla kişisel verilerin korun-
ması alanında işbirliği yapılabilmesini teminen görüşmeler gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca, Kurumun işleyişi ve Kanunun uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkın-
da çeşitli illerde bilgilendirme toplantıları yapmaktayız. Bunlara ilave olarak, duyuru ve haberler 
ile gerçekleştirilen faaliyetlere Kurumumuzun internet sitesi ile Twitter ve Facebook hesapların-
da yer vererek sosyal medya üzerinden de daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışmaktayız.

Yurt içindeki etkinliklerimizin yanı sıra yurt dışındaki muadil kuruluşlarla kişisel verilerin ko-
runması alanındaki uygulamalara ilişkin görüşmeler sürdürülmekte, uluslararası veri koruma 
organizasyonlarına üye olunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 
International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners’a (ICDPPC) Eylül 2017 
itibarıyla üye olunması sağlanmıştır.

lication of advertising brochures regarding the 
protection of personal data, organization of pan-
els, conferences and workshops on the national 
and international field, and the establishment 
of collaborations in the realm of personal data 
protection. 

Furthermore, we carry out contact meetings 
in various cities regarding the issues to be paid 
attention to in the functioning of the Authority 
and the implementation of the Law. In addition, 
by widely covering the activities as well as an-
nouncements and news on the website of our 
Authority as well as on Twitter and Facebook ac-
counts, we try to reach broader masses through 
the social media, as well. 

In addition to our national activities, we carry out 
contacts with counterpart organizations  abroad 
regarding the implementations in the field of 
the protection of personal data and pursue our 
works towards membership in international data 
protection organizations. Within this frame-
work, we have become a member of the Interna-
tional Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners (ICDPPC) as of September 2017. 

“Yurt içindeki 
etkinliklerimizin yanı sıra 
yurt dışındaki muadil 
kuruluşlarla kişisel 
verilerin korunması 
alanındaki uygulamalara 
ilişkin görüşmeler 
gerçekleştiriyoruz.” 

“In addition to our 
national activities, we 
carry out contacts with 
counterpart organizations 
abroad regarding the 
implementations in the 
field of the protection of 
personal data.”
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Anayasal güvence altına da alınmış bulunan kişisel verilerin ko-

runması konusunda vatandaşlara neler tavsiye edersiniz?

Kişisel verilerin korunması alanında Kurumumuza büyük sorum-

luluklar düştüğünün farkındayız. Ancak şunun da altını çizmek 

gerekir ki, hukuksal ve teknolojik olarak alınabilecek tedbirler sı-

nırlıdır. Bu kapsamda her saniye kişisel verileri toplanan, işlenen ve 

aktarılan bireylerin bundan dolayı karşılaşacakları risklerin farkında 

olmaları, bu yönde kişisel verilerini korumaları ve sahip oldukları 

haklar noktasında bilinçlenmeleri en az teknik ve yasal düzenle-

melerin varlığı kadar önem taşımaktadır. Başka bir ifadeyle, kişisel 

verilerin korunması konusundaki uyumluluk sürecinin hukuki ve 

teknik boyutu kadar kültür ve farkındalık boyutu da çok önemlidir.

Dünyanın artık dijital bir çağa girdiğinin ve her türlü dijital ayak izi-

nin kolaylıkla takip edilebildiğinin kabul edilmesi gerekiyor. Bu ne-

denle, her şeyden önce, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin en üst 

düzeyde korunması noktasında toplumsal farkındalık ve kültürün 

oluşması, dolayısıyla kişisel verilerin korunması ilke ve esaslarının 

içselleştirilmesi önem arz etmektedir.

Kurumunuzun önümüzdeki döneme yönelik faaliyet ve projeleri 

hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Kanunun 16’ncı maddesinde veri sorumluları için sicile kayıt olma 

zorunluluğu getirilmiştir. Kayıtlar VERBİS üzerinden gerçekleşti-

rilecek olup, bununla ilgili test çalışmalarımız devam etmektedir. 

Öncelikli hedeflerimizden biri en kısa sürede VERBİS ile ilgili 

çalışmaları tamamlamaktır. Önümüzdeki en önemli hedeflerden 

bir diğeri ise ülkemizin kişisel verilerin korunması açısından gü-

venli ülke haline getirilmesidir. Avrupa Birliği’nin “Kişisel Verilerin 

İşlenmesinde Gerçek Kişilerin Korunması ve Verilerin Serbest Do-

laşımı Direktifi”ne göre, kendisinin öngördüğü korumaya eşdeğer 

yasaları olmayan ülkelere, Avrupalıların kişisel verilerinin aktarımı 

yasaklanmaktadır. Dolayısıyla, Avrupa ülkeleri ile gerçekleştirilen 

elektronik ticaret başta olmak üzere teknolojiyle gelişen ticaretin 

önündeki zorlukları kaldırabilmek için bu alanda da adım atılması 

gerekmekteydi. Kanunumuzun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türki-

ye’nin AB ülkeleri nezdinde kişisel verilerin korunması bakımından 

güvenilir ülke statüsüne kavuşması noktasında önemli bir kriter 

yerine getirilmiştir. Öte yandan, özellikle yurt dışı merkezi ya da 

iştirakleri olan şirketlerin/kuruluşların beklediği, ülkemiz açısından 

yeterli korumanın bulunduğu ülkeler listesinin belirlenmesi ile ilgili 

çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Son olarak belirtmek isterim ki, hedefimiz bireylerin temel hak ve 

hürriyetlerini en üst düzeyde koruyan ve geliştiren, uluslararası 

standartlar ortaya koyan, bu çerçevede paydaşlar üzerinde farkın-

dalık oluşturan, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilke ve kural-

ları içselleştirerek tüm sektörlere yol gösterici olabilen, kişisel veri-

lerin korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında 

uluslararası alanda söz sahibi bir otorite olan, küresel sermayenin 

ülkemize yönelmesine katkı sağlayan bir kurum olmaktır.

What do you advise to citizens about the protection of personal data 

which are also under Constitutional guarantee? 

We are aware that great responsibility falls on our Authority’s shoulders 

in the field of personal data protection. However, we have to underline 

that legal and technological precautions to be taken are limited. Within 

this framework, that the individuals whose personal data is collected, 

processed and transferred every second, are aware of the risks that they 

will face consequently, and protect their data accordingly and that they 

become conscious about their rights is as important as the existence of 

technical and legal regulations. In other words, the cultural and awareness 

dimension of the harmonization process regarding the protection of per-

sonal data is as important as its legal and technical dimension. 

It has to be accepted that the world has entered a digital era and that 

every digital footprint can easily be traced. Therefore, before all, the for-

mation of social awareness and culture in the maximum protection of in-

dividuals’ fundamental rights and freedoms as well as the internalization 

of the principles and methods of personal data protection are of critical 

importance. 

Could you give us information about the future activities and projects 

of your Authority? 

Article 16 of the Law imposes the obligation to be registered on data su-

pervisors. The records will be kept on VERBİS and to this end our relevant 

tests continue. One of our primary goals is to complete the works regard-

ing VERBİS as soon as possible. Yet another one of our future goals is to 

render our country reliable in terms of personal data protection.  According 

to European Union’s “Directive on The Protection of Natural Persons with 

Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of 

Such Data”, the transfer of Europeans’ personal data to countries which 

do not have equivalent laws envisaged by them is forbidden. Therefore, 

it was necessary to take steps in this field to remove the barriers before 

the commerce with European countries that develops with the technolo-

gy, notably e-commerce. With the enactment of our Law, an important 

criterion was accomplished in achieving the status of reliable country by 

the EU countries. On the other hand, our works continue for the determi-

nation of the lists that is awaited by companies/institutions that have 

headquarters or centers abroad, and which includes the countries where 

there is enough protection in terms of our country. 

Finally, I would like to indicate that our goal is to become an institution 

that protects and enhances the fundamental rights and freedoms of 

individuals at the maximum level, sets international standards, creates 

awareness among stakeholders within this framework, becomes the 

pioneer for all sectors by internalizing the principles and rules regarding 

the protection of personal data and an authority that has a global say in 

the protection of personal data and in ensuring relevant citizen awareness 

and that contributes to the flow of global capital towards our country. 
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ELEKTRONİK 
POSTALARINIZA 
KİMSE MÜDAHALE 
EDEMESİN

www.pttkep.gov.tr
Kayıtlı E-Posta sistemi ile elektronik yazışmalarınız kriptolama ve dijital tanımlama özelliği kazanır. 
Zaman damgası sayesinde yazışmanın tarihi hukuken saptanır. Ayrıca sağlanan güvenlik hizmetiyle 

e-postalarınız hiçbir şekilde modifiye edilemez ve orijinalliğini korur.

›KRIPTOLAMA
›ZAMAN DAMGASI
›IÇERIK SORGULAMA
›DIJITAL TANIMLAMA



Buğra Ayan

Herkesi uçuracak teknoloji:       

Gökyüzü taksileri

The technology that will fly everyone:

Sky taxis

Perspektif / Perspective



İnsanın antik çağlarda başlayan ulaşım serüveni binyıllar içinde hayal gücümü-
zün dahi ötesinde bir noktaya evrildi. Bugün, gelişen teknolojiyle beraber gele-
ceğin ulaşım teknolojilerini daha çok konuşur olduk. Bunlar arasında elektrikle 
çalışan sürücüsüz otomobiller, otomatik denge kabiliyetine sahip motosikletler, 
uçaklardan daha hızlı demiryolu sistemleri gibi projeler var. Her biri oldukça 
merak uyandıran bu projelerin bir diğeri ise “sürücüsüz gökyüzü taksileri” olarak 

adlandırılan Volocopter. 

2010 yılında otomotiv mühendisi Florian Reuter ve yazılım mühendisi 
Jan-Hendrik Boelens’in öncülük ettiği bir ekip şehir merkezlerinde çalışacak 
“uçan taksiler” hayal etti. Projenin ilk prototipini bir yılda geliştiren mühendis 
grubu 2013 yılında ise ilk isimsiz uçuşu gerçekleştirerek fikirlerini hayata geçirdi. 

Man’s transportation adventure that started in the ancient ages has evolved into 
a point beyond our imagination within thousand of years. Today, with the develop-
ing technology, we talk more about the transportation technologies of the future. 
Among them are projects such as driverless electric cars, self-balancing motorcy-
cles, railway systems faster than airplanes. Another one among these projects, each 
of which attracts attention, is the Volocopter – also called “driverless sky taxis”. 

In 2010, a team led by automotive engineer Florian Reuter and software engineer 
Jan-Hendrik Boelens imagined “flying taxis” that would operate in city centers. 
The group of engineers, who developed the first prototype of the project in a year, 
put their ideas into effect by carrying out their first anonymous flight in 2013. 

Perspektif / Perspective



Bu yıllarda bir yandan Siemens, Airbus gibi 
büyük şirketlerde kariyerlerine devam eden 
ekip diğer yandan startup mantığı ile Volo-
copter projesine odaklandı. 2015’te Florian 
Reuter’in işinden ayrılıp tam zamanlı olarak 
bu girişime yoğunlaşmasıyla Volocopter 
projesi ivme kazandı. Alman resmî makam-
larının 2016 yılında verdiği uçuş izni projenin 
dönüm noktası oldu. 2030’a kadar ulaşı-
mının en az yüzde 25’ini otonom araçlarla 
sağlama ve dünyanın en akıllı şehirlerinden 
biri olma hedefini benimseyen Dubai’de 
proje büyük ilgi gördü. Bu ilginin bir sonucu 
olarak, 2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri 
projeyle ilgili mutabakat imzaladı ve böyle-
likle dünya kamuoyu Volocopter projesinden 
haberdar oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Veliaht Prensi 
Hamdan Al Maktoum Volocopter ’i test 
ederek insanların mutluluklarını artıracak 
bir ulaştırma icraatı olarak tanıttı. Uçan 
taksinin bir başka yolcusu ise Intel’in CEO’su 
Brian Krzanich oldu. Krzanich, uçuşun ar-
dından, “Otonom hava taksileri geliyor. Bu 
muhteşem bir deneyimdi, herkes bir gün 
yaşayacak” açıklamasını yaptı. 

2018 yılında dünyanın en büyük elektro-
nik fuarı CES’de de sergilenen “gökyüzü  
taksisi”nin geliştiricileri günlük 10 bin yolcu 
taşımayı hedeflediklerini söylüyor. Bu sayının 
10 yıl içinde saatte 100 bin yolcuya kadar çıka-
bileceği belirtiliyor.

In those years, the members of the team, 
who on one hand continued their careers in 
big companies such as Siemens and Airbus, 
focused on the Volocopter project on the other 
with the understanding of a start-up. With 
Florian Reuter quitting his job and focusing 
full time on this initiative in 2015, the Volo-
copter project gained speed. The flight permit 
granted by the German official bodies in 2016 
became the turning point for the project. The 
project got credit in Dubai, which adopted the 
target of becoming one of the cities that en-
sures minimum 25 percent of its transporta-
tion with autonomous vehicles until 2030 and 
become one of the smartest city of the world. 
As a result of this interest, an agreement was 
signed with the United Arab Emirates in 2017 
and thus the global public found out about the 
Volocopter project. 

The Crown Prince of the United Arab Emirates, 
Hamdan Al Maktoum tested and introduced 
the Volocopter as a transportation activity 
that will increase the happiness of people. One 
of the passengers of the flying taxi was the 
CEO of Intel, Brian Krzanich. After the flight, 
Krzanich expressed, “Autonomous air taxis 
are on the way. It was a marvelous experience. 
Everyone will experience it one day.” 

The developers of the “sky taxi”, which was 
exhibited in 2018 in the biggest electronics 
fair CES, say that they aim to transport 10 
thousand passengers daily. It is indicated that 
in 10 years this figure may reach 100 thousand 
passengers per hour. 

İnsansız hava 
araçlarında kullanılan 
teknolojinin bir 
benzerine sahip 
Volocopter elektrikle ve 
rahatsız edici bir gürültü 
çıkarmadan çalışıyor, 
ayrıca sürücülü ve 
sürücüsüz kullanım 
seçeneği sunuyor.

The Volocopter, which 
utilizes a technology 
similar to the one used 
in unmanned aerial 
vehicles, works with 
electricity and without 
a bothering noise, 
and offers driver and 
driverless alternatives.
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Nasıl çalışıyor? 

İnsansız hava araçlarında kullanılan teknolojinin bir benzerine sa-
hip Volocopter, sürücülü ve sürücüsüz kullanım seçeneği sunuyor.  
Elektrikle çalışıyor ve rahatsız edici bir gürültü çıkarmıyor. Önceden 
herhangi bir uçuş deneyimi gerektirmeyen ve ehliyetsiz kullanılabilen 
araca aynı anda iki kişi binebiliyor. 18 pervanesi olan Volocopter çalıştı-
rıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra havalanabiliyor ve 100 kilometre hızla 
30 dakika havada kalabiliyor. Test eden kişilerin “Bir çocuk dahi kulla-
nabilir” diye bahsettikleri araçta acil durumlar için paraşüt bulunuyor. 

Volocopter projesinde bu gelişmeler olurken elbette ulaşım sektörü-
nün diğer oyuncuları da oyunun dışında değil. Fransız Airbus şirketi 
Vahana isimli bir “uçan taksi” projesi yürütüyor ve “Kişisel uçuşları 
demokratikleştireceğiz” sloganını kullanıyor. Çinli drone üreticisi 
Ehang, Ehang 184 isimli bir projeyi hayata geçiriyor. Projelerine o kadar 
güveniyorlar ki kırka yakın gazeteci ile birlikte Çin’in güneyinde bir test 
uçuşu dahi yaptılar. Popüler ulaşım uygulamalarından Uber ise “Uber 
Elevate” isimli bir proje üzerinde çalışıyor. NASA ile de bir kontrat 
imzalayan Uber, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları’nda tam zamanlı 
hizmet vermeyi planlıyor. İnternet devi Google’ın kurucularından 
Larry Page de konuya uzak değil. Page’in Kitty Hawk ismini verdiği 
sürücüsüz uçan taksi projesinin testlerinin Yeni Zelanda’da yapıldığı  
ortaya çıktı. 

Uçan taksilerin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu gösteren en 
önemli ipuçlarından biri oyuna giren oyuncuların gücü. Görünen o ki 
tekerlek ile başlayan serüvenimiz gökyüzünün otobanlara döndüğü 
ilginç bir dünyaya doğru evriliyor. 

How does it work? 
The Volocopter, which utilizes a technology similar to the one used 
in unmanned aerial vehicles, offers driver and driverless alternatives. 
It works with electricity and does not produce a bothering noise. Two 
people can travel in the Volocopter, which does not require any flight 
experience and can be used without a driver’s license. Powered by 
18 propollers, the Volocopter can take off approximately 20 minutes 
after it is operated and can hover for 30 minutes with a speed of 100 
kilometers. For states of emergency, there are parachutes in the vehi-
cle, which people who have tested say “can even be used by a child.”

While these developments took place in the Volocopter project, other 
actors of the transportation sector are not out of the game, either. The 
French  company Airbus carries out a “flying taxi” project called Vah-
ana and uses the slogan “We will democratize personal flights”. Chi-
nese drone producer Ehang carries into effect a project called Ehang 
184. They were so confident in their project that they carried out a 
test drive with about 40 journalists in the south of China. A popular 
transportation application, Uber is working on a project called “Uber 
Elevate”. Having signed a contract with NASA, Uber plans to provide 
full time service at the 2028 Los Angeles Summer Olympics. One of 
the founders of the Internet giant Google, Larry Page is also familiar 
with the subject. It was revealed that the tests of his driverless flying 
taxi project called Kitty Hawk was being carried out in New Zealand. 

One of the hints that show the brilliance of the future of flying taxis 
is the power of the players that have entered the game. It seems that 
our adventure that started with the invention of the wheel is evolving 
into a world where the sky turns into highways. 
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E-ihracatı kolaylaştıran hizmet:

Esnaf Kart
The service that facilitates e-export:
The Tradesmen Card
Çağla Taşkın



PTT A.Ş.’nin kişiselleştirilmiş 
çözümler çerçevesinde hayata 

geçirdiği Esnaf Kart, ülkemizde 
sayıları 1,7 milyonu bulan esnaf 

ve sanatkara birçok alanda 
sayısız avantaj sunuyor.

Developed by PTT Corp. within 
the framework of personalized 
solutions, the Tradesmen Card 
offers countless advantages in 
many fields to about 1.7 million 
tradesmen and craftsmen of 
our country.

Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline geldiği 
artık hepimizin çok iyi bildiği, her gün deneyimlediği bir gerçek. 
Bilgisayarlar, akıllı telefonlar yaşantımızın olmazsa olmazı 
niteliği taşıyor. Süreçlerin giderek daha da dijitalleştiği bu yeni 
düzende müşterilerine özel seçenekler sunmak, spesifik hedef 
kitlelere yönelik atılımlar gerçekleştirmek isteyen şirketler 
kişiselleştirilmiş çözümlere yöneliyor. Bireyler veya gruplar için 
özel olarak geliştirilen kişiselleştirilmiş çözümler, hususi durum 
ve ihtiyaçları göz önünde bulundurup bunlara yönelik stratejiler 
ortaya konulmasını ifade ediyor. Bu stratejiler sayesinde hedef 
kitlenin ihtiyaçlarına daha etkin şekilde karşılık verilebiliyor.

Sunduğu hizmetlerin tamamında çağı yakalama ve müşteri-
lerinin hayatını kolaylaştırma amacıyla hareket eden Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) kişiselleştirilmiş 
çözümler çerçevesinde hayata geçirdiği son projesi Esnaf Kart, 
ülkemizde sayıları 1,7 milyonu bulan esnaf ve sanatkara birçok 
alanda sayısız avantaj sağlıyor. Tarih boyunca yalnızca ekonomik 
değil, aynı zamanda önemli sosyal roller de üstlenen esnaf ve 
sanatkarlar, özellikle Ahilik müessesesi ile Anadolu coğrafya-
sında derin izler bırakmıştır. Ahilik teşkilatı bir yandan esnaf ve 
sanatkarlar için standartlar belirleyip çalışma hayatlarını düzen-
lerken, diğer yandan Anadolu’da dayanışma, birlik ve beraberlik 
kültürünün yerleşmesini sağlamıştır. Ülkemiz için tarihsel önemi 
bulunan ve günümüzde millî ekonomiye değerli katkılar sunmayı 
sürdüren esnaf ve sanatkarlar için geliştirilen Esnaf Kart, söz ko-
nusu kesime özel indirim ve avantajlar sağlıyor, onların rekabet 
güçlerini artırarak kârlılıklarını yükseltmelerini amaçlıyor.

That technology has become an indispensible part of our lives 
is now a fact we all know very well and experience everyday. 
Computers and smart phones are the essentials of our lives. In 
this new order, in which processes are becoming more and more 
digitalized, companies that want to present special offers to 
customers and take leaps towards specific target audiences are 
steering towards personalized solutions. Developed exclusively 
for individuals or groups, personalized solutions mean strategies 
set forth by taking special circumstances and needs into consid-
eration. Thanks to these strategies, the needs of target audienc-
es can be met in a more efficient manner. 

Recently developed by the Post and Telegraph Organization 
Corporation (PTT Corp.) within the framework of personalized 
solutions, the Tradesmen Card,  which advances with the aim of 
keeping up with the age in all of the services it offers and facili-
tating the lives of its customers, offers countless advantages in 
many fields to about 1.7 million tradesmen and craftsmen of our 
country. Having undertaken important roles in not just the eco-
nomic but also social sense throughout history, tradesmen and 
craftsmen have left profound impressions on the Anatolian ge-
ography with the Ahi institution in particular. Setting standards 
for tradesmen and craftsmen and regulating their professional 
lives on one hand, the Ahi institution has ensured the establish-
ment of solidarity, unity and fraternity on the other. Developed 
for tradesmen and craftsmen, who are of historical importance 
for our country and who continue to provide valuable contribu-
tions to the national economy, the Tradesmen Card offers special 
discounts and advantages to the said segment, and aims to en-
hance their profitability by increasing their competitive strength. 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanat-
karlar Genel Müdürlüğü ile PTT A.Ş. işbirliğiyle 
hayata geçirilen Esnaf Kart, kullanıcılara 
PTT’nin oldukça geniş bir yelpazede sunduğu 
hizmetlerden özel avantajlarla faydalanma 
imkanı sağlıyor. Esnaf ve sanatkarların finan-
sal araçlara hızlı ve kolay şekilde erişmesini 
mümkün kılan kart, aynı zamanda uygun faiz 
oranlarıyla kredi seçenekleri sunuyor. Kart 
sahipleri, PTT’nin hizmet sahası dahilindeki 
mobil haberleşme ve sigortacılık alanlarında 
da çeşitli avantajlardan faydalanabiliyor. Özel 
Pttcell tarifeleri ile PTT Sigorta ürün ve paket-
lerinde dönemsel ve sektör bazlı indirimler, 
Esnaf Kart’ın sunduğu avantajlar arasında yer 
alıyor.

Esnaf Kart ile PTT A.Ş.’nin kilit hizmetlerinden 
posta ve kargoda da özel indirimler uygula-
nıyor. Posta kargosu ve kargoda dönemsel 
ve sektör bazlı indirimler ile belirli bir adedin 
üzerindeki kargo gönderilerinde ücret tarifesi 
üzerinden yüzde 20 oranında indirim, Esnaf 
Kart sahiplerinin faydalanabileceği avantajlar 
arasında başı çekiyor. Sunduğu geleneksel 
posta hizmetlerini çağı yakalayan elektronik 
hizmetlerle harmanlayan PTT A.Ş., Esnaf Kart 
sahiplerine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) gön-
derim ücretlerinde yüzde 25 indirim sağlıyor.

Realized in collaboration with the Ministry 
of Customs and Trade Directorate General of 
Tradesmen and Craftsmen and PTT Corp., the 
Tradesmen Card offers it users the opportunity 
to benefit from the PTT’s wide range of services 
with special advantages. Allowing tradesmen 
and craftsmen to reach financial tools easily 
and rapidly, the card also offers bank loans at 
advantageous interest rates. Cardholders can 
also benefit from various advantages in the 
fields of mobile communication and insurance, 
which are included among the PTT’s service 
areas. Special Pttcell tariffs as well as period-
ical and sectoral discounts in PTT Insurance 
products and services are included among the 
advantages offered by the Tradesmen Card.

With the Tradesmen Card, special discounts are 
also applied in post and cargo, the key services 
of the PTT Corp. Taking the lead among the 
advantages cardholders can benefit from are 
periodical and sectoral discounts in post-car-
go and cargo as well as around 20 percent 
discount from the current price tariff in cargo 
dispatch above a certain number. Blending its 
traditional postal services with electronic ones 
that keep up with the age, the PTT Corp. offers 
Tradesmen Card holders 25 percent discount in 
Registered Electronic Mail dispatch. 

Esnaf Kart sahipleri, 
PTT’nin e-ticaret platformu 
ePttAVM.com üzerinden 
dünyanın 22 ülkesine 
devlet güvencesiyle  
ihracat yapabilecek. 

The Tradesmen Card holders 
will be able to export 
to 22 countries of the 
world through PTT Corp.’s 
e-commerce platform 
ePttAVM.com under state 
guarantee.
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Esnaf dünyaya açılıyor

Yerli ve millî üretim yaparak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan 
esnaf ve sanatkarların rekabet gücünün artırılması, söz konusu kat-
kının pekiştirilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Bu noktada da 
ülkemizde ve dünyada gün geçtikçe büyüyen bir sektör olan e-ticaret 
ön plana çıkıyor. Esnaf Kart, esnaf ve sanatkarların ülke ekonomilerine 
olduğu kadar küresel ekonomiye de büyük etki eden e-ticaret sahasına 
devlet güvencesiyle girmelerini sağlıyor. Kart sahiplerini, PTT’nin 2012 
yılında hayata geçirdiği e-ticaret sitesi ePttAVM.com’da sayısız avantaj 
bekliyor. Esnafın ePttAVM.com’da ücretsiz olarak mağaza açmasını 
mümkün kılacak Esnaf Kart projesi kapsamında ülkemizin 81 ilinde 
“ePttAVM.com ile E-Ticaret Eğitimi” verilecek, böylece esnafın dijital 
okur-yazarlık oranı yükseltilecek. Rekabetin oldukça yoğun olduğu e-ti-
caret alanında pazarlama ve reklam büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda 
Esnaf Kart sahiplerine 6 ay boyunca ücretsiz reklam ve tanıtım desteği 
sağlanacak. Ücretsiz kargo kutusu desteği, tüm ürünlerde sigortalı 
gönderim imkanı ve ücretsiz çeviri desteği Esnaf Kart’ın sunduğu di-
ğer avantajlar arasında yer alıyor. Kart, esnafın ihracat yapmasının da 
önünü açıyor. Esnaf Kart sahipleri hiçbir kargo ve gümrükleme masrafı 
olmaksızın dünyanın 22 ülkesine devlet güvencesiyle satış yapabilecek. 
Böylece esnaf hem kârlılığını artıracak hem de ülke ekonomisine daha 
fazla katkı sunabilecek.
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Tradesmen opening up to the world

Increasing the competitive strength of tradesmen and craftsmen, who 
provide major contribution to the country’s economy by making local 
and national production, is of great significance in terms of reinforcing 
the said contribution. Coming to the forefront at this point is e-com-
merce, a sector that is growing by the day in our country and in the world. 
The Tradesmen Card allows tradesmen and craftsmen to enter to the 
sphere of e-commerce, which has an impact on national economies as 
well as the global economy, with the guarantee of the state. Awaiting 
cardholders is countless advantages on ePttAVM.com, the e-commerce 
site realized by the PTT in 2012. Within the scope of the Tradesmen Card 
project, “E-Commerce with ePttAVM.com Training” will be offered in 81 
cities of our country; thus, tradesmen’s digital literacy will be enhanced. 
In the field of e-commerce, in which competition is tough, marketing 
and advertising are of major importance. To this extent, Tradesmen Card 
holders will be offered free advertisement and promotion support for 6 
months. Free cargo box support, the opportunity of insured dispatch in 
all products and free translation support are among other advantages 
offered by the Tradesmen Card. The card also paves the way for trades-
men to be engaged in export. Tradesmen Card holders will be able to sell 
to 22 countries of the world under the state guarantee with no cargo or 
customs charges. Thus, tradesmen will both increase their profitability 
and further contribute to the country’s economy.



Dijital âlemin 
iyi niyetli hacker’ları

Elif Şimşek

Siber güvenlik bütün internet kullanıcılarını 
ilgilendiren çok önemli bir konu. Telefonları-
mızın, buzdolaplarımızın, hatta perdelerimizin 
“akıllı” hale geldiği günümüzde verilerimizi 
korumak artık bir tercih değil mecburiyet. 

Peki, siber güvenlik meselesinin oldukça 
önemli bir parçası olan hacker’lar hakkında 
ne biliyoruz? Hacker dendiği zaman aklımıza 
sadece bilgisayarlara zarar veren, önemli veri-
lerin güvenliğini tehdit eden ve dijital hırsızlık 
yapan kişiler geliyorsa, yanılıyoruz demektir. 
Hacker’ların da çeşitleri vardır; siyah şapkalı, 
gri şapkalı ve beyaz şapkalı hacker olmak üzere 
üçe ayrılırlar. 

Siyah şapkalı hacker’lar bir sistemde açık bul-
duklarında bilgi, para ve diğer verileri çalmak 
için saldırılar düzenlerler. Gri şapkalı hacker’lar 
bir sistemde güvenlik zafiyeti bulduklarında 
elde ettikleri bilgileri satarlar. Beyaz şapkalı 
hacker’lar ise sistemlerin açıklarını tespit 
ederek bu durumu yetkililere raporlarlar. 

Cyber security is a very important subject 
that concerns all Internet users. In our day 
when our telephones, refrigerators and even 
curtains become “smart”, protecting our data 
is not a choice but rather a must. 

Well, what do we know about hackers who are 
a highly important part of the cyber security 
issue? When we hear the word hacker, if only 
people who cause damages on computer, 
pose a threat to the security of important 
data and engage in digital theft come to our 
mind, we are mistaken. There are types of 
hackers, as well; they are grouped into three, 
namely black hat hacker, gray hat hacker and 
white hat hacker. 

Black hat hackers attack a system when they 
find a bug in it to steal information, money 
and other data. Gray hat hackers sell the in-
formation they acquire when they find a secu-
rity vulnerability in a system. White hat hack-
ers determine bugs in the system and report 

Sistemlerin açıklarını 
tespit ederek bu 

durumu yetkililere 
raporlayan beyaz 

şapkalı hacker’lara 
“etik hacker” da denir. 
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Well-intentioned hackers 
of the digital world

White hat hackers, 
who determine bugs 
in systems and report 
them to the authorities, 
are also called  
“ethical hackers”.

Bu nedenle beyaz şapkalı hacker’lara “etik  
hacker” da denir. 

Bu yazıda, beyaz şapkalı hacker’ları ele ala-
cağız. Beyaz şapkalı hacker’lar kötü niyetli 
internet korsanları ile aynı bilgi ve donanıma 
sahip iyi niyetli dijital güvenlik uzmanlarıdır. 
Bu uzmanlar sadece sistemlerin açıklarını 
tespit etmekle kalmazlar, aynı zamanda böyle 
durumların olası sonuçlarına karşı nasıl önlem 
alınacağını ve saldırılardan nasıl korunulaca-
ğını da iyi bilirler. Güvenlik güçleri tarafından 
yakalanan eski siyah şapkalı hacker’lardan 
beyaz şapkalı etik hacker takımları oluştu-
rulabilmektedir. Beyaz şapkalı hacker ’lar 
genellikle kurumsal firmalar için çalışarak 
sistem açıklarını gözden geçirirler ve sisteme 
izinsiz giriş yapmazlar. Bilgilerini zarar vermek 
için değil sistemin zarar görebileceği açıkları 
kapatmak için kullanırlar. 

Savaş Sanatı kitabının yazarı Çinli filozof Sun 
Tzu’ya göre, “Bir ordunun nasıl konumlandı-
rılması gerektiğinin kararı hem fiziki çevrenin 

them to the authorities. That’s why white hat 
hackers are also called “ethical hacker”. 

In this article, we will treat white hat hack-
ers. White hat hackers are well-intentioned 
digital security experts, who have the same 
information and knowledge accumulation as 
Internet pirates. These experts do not only 
determine bugs in systems, but also know 
well how to take precautions against the con-
sequences of such cases and how to get pro-
tected from attacks. Former black hat hackers 
caught by the security forces can form white 
hat ethical hacker teams. White hat hackers 
usually work for institutional firms, review 
system bugs and do not backdoor. They use 
their knowledge for fixing a bug rather than 
harming the system. 

According to Chinese philosopher Sun Tzu, 
author of The Art of War, “the decision of 
how to position an army should be given 
both according to the physical conditions of 
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the environment and the subjective belief 
of the existence of other competitive actors 
around.” If you have the command of the 
methods of the people who want to harm a 
system, you might be ready for every kind of 
danger and protect yourself. 

HackerOne – a platform that ensures com-
munication and coordination between the 
companies and digital security experts – has 
over thousand programs in which white hat 
hackers are awarded. For example, Google 
accords 200 thousand dollars to those who 
determine and report bugs in its operating 
system whereas Facebook pays 40 thousand 
dollars. 

In order to become a white hat hacker, hav-
ing a command of database knowledge and 
network information as well as knowledge of 
more than one software language are com-
pulsory. Even though there are thousands of 
white hat hackers in our country, this figure 
is still inadequate and there is a serious defi-
ciency in this field. If you want to be a white 
hat hacker you must develop yourself on the 
subject of network and web application se-
curity. Receiving expert support will be quite 
useful to increase your level of knowledge 
and talent in the field of cyber security. With-
in this framework, there are many training 
and certificate centers for white hat hackers 
in our country and the world. 

In order to become a white 
hat hacker, having a command 

of database knowledge and 
network information as well 
as knowledge of more than 
one software language are 

compulsory.

Beyaz şapkalı hacker 
olabilmek için veri tabanı 

bilgisi, ağ bilgisi gibi 
konulara hâkim olmak, 

ayrıca birden fazla yazılım 
dilini iyi düzeyde bilmek 

gerekmektedir.

objektif koşullarına hem de çevrede bulunan 
diğer rekabetçi aktörlerin subjektif inancına 
dayanılarak verilmelidir.” Bir sisteme zarar 
vermek isteyen insanların yöntemlerine hâ-
kim olursanız her tür tehlikeye karşı hazırlıklı 
olup kendinizi koruyabilirsiniz. 

Şirketler ile dijital güvenlik uzmanları arasın-
daki iletişimi ve koordinasyonu sağlayan bir 
platform olan HackerOne’ın, beyaz şapkalı 
hacker’ları ödüllendirdiği binden fazla prog-
ramı bulunmaktadır. Örneğin Google, işletim 
sistemindeki açıkları tespit edip raporlayan ki-
şilere yaklaşık 200 bin dolar verirken Facebook 
yaklaşık 40 bin dolar ödemektedir. 

Beyaz şapkalı hacker olabilmek için veri tabanı 
bilgisi, ağ bilgisi gibi konulara hâkim olmak, 
ayrıca birden fazla yazılım dilini iyi düzeyde 
bilmek gerekmektedir. Ülkemizde binlerce 
beyaz şapkalı hacker olsa da bu sayı hâlâ 
yetersiz kalmakta ve bu alanda ciddi anlamda 
bir açık bulunmaktadır. Siz de beyaz şapkalı 
hacker olmak istiyorsanız ağ ve web uygulama 
güvenliği konularında kendinizi geliştirme-
lisiniz. Uzman desteği almak, siber güvenlik 
alanındaki bilgi düzeyinizi ve yetkinliğinizi 
artırmak için çok faydalı olacaktır. Bu çerçe-
vede, ülkemizde ve dünyada beyaz şapkalı 
hacker’lara yönelik birçok eğitim ve sertifika 
merkezi bulunmaktadır. 
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Zaman Yolcusu, 802.701 yılına yolculuk eder ve geleceğin insan 
ırkıyla tanışır; aradan geçen bunca zamanda iki farklı tür ortaya çık-
mıştır: Eloiler tembel, barışçıl ve narindir; Marlocklar ise yer altında 
yaşayan, gün ışığından kaçan, savaşçı bir ırktır. 1895 yılında yayım-
lanan ve “zaman makinesi” kav-
ramının kullanıldığı ilk kitaplardan 
olan roman, bilimkurgu alanında 
öncü eserlerden biridir. 

The Time Traveller takes a journey to the year 802,701 and meets 
the human race of the future; after all this time two different spe-
cies have emerged: The Eloi are lazy, peaceful and fragile, whereas 
Morlocks are a warrior race escaping daylight and living underground. 

Published in 1895 and one of the 
first books in which the concept of 
“time machine” was used, the novel 
is among the pioneering works in 
the genre of science fiction. 

Zaman Makinesi / The Time Machine  –  H.G. Wells
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Adalet hizmetlerinde 
dijital kolaylık

Digital facility in judicial services

Burçin Armutlu

Adalet, her bireyin yasalarla teminat altına alınmış haklarını kullanabil-
mesinin sağlanması olarak tanımlanıyor ve mülkün temeli kabul edili-
yor. Diğer bir deyişle, adalet devletin esasını oluşturuyor. Bu alandaki 
hizmetlerin vatandaşa hızlı ve sorunsuz şekilde sunulması ise ortaya 
çıkabilecek muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi ve hukuk sisteminin 
sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle devletler son 
yıllarda adalet hizmetlerini fiziksel ortamdan dijital ortama taşımaya, 
böylece vatandaşlara daha hızlı ve güvenli hizmet sunmaya yönelik 
faaliyetler yürütüyor. Ülkemizde de bu yönde önemli adımlar atılıyor ve 
ilgili hizmetlerin büyük bir kısmı elektronik ortamda sunuluyor. 

Günümüzde, e-Devlet Kapısı diğer birçok başlıkta olduğu gibi adalet 
alanında da hizmetlerin tek bir çatıda toplandığı önemli bir portal iş-
levi görüyor. Sitede “Adalet” başlığı altında Adalet Bakanlığı, Yargıtay 

Justice is defined as the act of ensuring that every individual can exer-
cise the rights guaranteed by laws and considered as the foundation 
of the state. In other words, it forms the basis of the state. That the 
services in this field are provided to the citizens without delay is of 
great importance in terms of preventing unjust suffering and healthy 
functioning of the legal system. Therefore, states carry out activities 
for transferring the judicial services from the physical to digital envi-
ronment and by this means providing more rapid and secure service. 
In our country, remarkable steps are taken in this direction and most 
of the related services are provided on the electronic environment. 

In our day, the e-Government Gateway serves as an important por-
tal, on which services are gathered under a single roof in the field of 
justice, as is the case in many other headings. On the web site, under 
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Başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlı-
ğı’nın çeşitli hizmetlerine ulaşmak mümkün. 

Dijital ortamda güvenilir ve hızlı 
adalet hizmetleri 

Adalet Bakanlığı tarafından e-Devlet Kapı-
sı’nda sunulan hizmetlerin başında “Adli Sicil 
Kaydı Sorgulama” geliyor. Kimlik bilgilerini 
doğrulatıp siteye giriş yaptıktan sonra ilgili 
linke tıklayan vatandaşlar adli sicil kaydı bil-
gilerine ulaşabiliyor, bir kopyasını alıp gerekli 
işlemler için kullanabiliyor. Sistem, devlet 
memuriyetine başlarken, silah ruhsatı çıkarır-
ken, milletvekili adaylık başvurusu yaparken, 
özel şirketlerde işe girerken, işyeri açarken 
ve diğer pek çok durumda ilgili kurum ve 
kuruluşlarca istenen adli sicil kaydı belgesine 
vatandaşların hızlı, kolay ve güvenli şekilde 
erişebilmesine imkan sağlıyor. 

Bakanlık tarafından Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı Ulusal Yargı Ağı Bilişim 
Sistemi (UYAP) kapsamında e-Devlet Ka-
pısı’nda sunulan hizmetler arasında “Mah-
keme Dava Dosyası Sorgulama” bulunuyor. 
Bu hizmet sayesinde vatandaşlar, UYAP 
sistemine kayıtlı davaları ile ilgili hukuki ge-
lişmelerden haberdar olabiliyor, fiziki dava 
dosyalarının içeriğine elektronik ortamda da 
erişebiliyor. Bunun yanı sıra e-Devlet Kapısı 
yargı mensubu adaylarına da kolaylık sağlıyor.  

the title of “Justice”, it is possible to access 
various services of the Ministry of Justice, 
the Court of Cassation and the Constitutional 
Court. 

Reliable and rapid judicial services 
on the digital environment

Leading among the services provided by the 
Ministry of Justice on the e-Government 
Gateway is the “Criminal Record Inquiry”. Af-
ter validating their identity and accessing the 
site, citizens can reach their criminal records, 
get a copy and use it for necessary process-
es. The system ensures that citizens access 
rapidly, easily and securely criminal records 
requested by institutions and organizations 
while starting to work as a civil servant, get-
ting gun licenses, applying for deputy candi-
dacy, starting to work in a private company, 
starting a business and in many other cases. 

“Court File Inquiry” is among the services 
provided by the National Judiciary Informat-
ics System (UYAP) before the Department of 
Information Technologies. Owing to this ser-
vice, the citizens can be informed on the legal 
developments about their cases registered in 
the UYAP system and access the content of 
the physical files in the electronic environ-
ment, as well. In addition, the e-Government 
Gateway ensures facility for the candidates 

Adalet Bakanlığı 
tarafından e-Devlet 
Kapısı’nda sunulan 
hizmetlerin başında 
“Adli Sicil Kaydı 
Sorgulama” geliyor.

Leading among the 
services provided by 
the Ministry of Justice 
on the e-Government 
Gateway is the 
“Criminal Record 
Inquiry”.
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Hakim ve savcı adaylığı mülakat başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden 
gerçekleştiriliyor. 

Portalda Adalet Bakanlığı’nın vatandaşlara kolaylık sağladığı bir baş-
ka konu ise veraset. Kullanıcılar “Veraset İlamı Sorgulama” linkine 
tıklayarak mirasçılık belgesi ve iptallerine dair bilgilere ulaşabiliyor,  
böylece veraset işlemlerini hızlandırabiliyor. “Sulh Hukuk Mahkeme-
lerince Açılan Vasiyetname Sorgulama” linki sayesinde ise kullanıcılar 
kendilerine ait vasiyetnameleri görüntüleyebiliyor. 

Yargıtay Başkanlığı, e-Devlet Kapısı’nda hizmet sunan bir diğer 
kurum. Yargıtay’ın dijital hizmetlerinin başında “Dava Dosyası Sor-
gulama” geliyor. Kullanıcılar ilgili linke tıklayarak Yargıtay Başkanlığı 
nezdindeki davalarını takip edebiliyor. Kurumun portalda sunduğu bir 
başka hizmet kapsamında vatandaşlar, Yargıtay tarafından yapılacak 
personel alımları için iş başvurusunda bulunabiliyor. Bunun için kulla-
nıcıların “Yargıtay” başlığı altındaki “İş Başvurusu” linkine tıklayarak 
sisteme giriş yapmaları gerekiyor. 

e-Devlet Kapısı’nda Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından sunu-
lan tek bir hizmet bulunuyor: “Bireysel Başvuru Sorgulama”. Bu hiz-
met sayesinde vatandaşlar, Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları bireysel 
başvurulara ait bilgileri görüntüleyebiliyor ve konuyla ilgili gelişmeleri 
takip edebiliyor. 

of the judiciary staff. The applications for the interviews of judge and 
prosecutor candidates are carried out on the e-Government Gateway. 

Another subject about which the Ministry of Justice provides facility 
to citizens is inheritance. By clicking on “Certificate of Inheritance 
Query”, users can access the information regarding certificate of 
inheritance and annulment of certificate of inheritance. Hence they 
can accelerate their inheritance procedure. Thanks to “Testaments by 
the Civil Courts of Peace Query”, users can view their own testaments. 

The Court of Cassation is another institution that provides service 
within the scope of the e-Government Gateway. Leading among the 
digital services provided by the Court of Cassation is “Case File Inqui-
ry”. By clicking the relevant link, users can follow their cases before 
the Court of Cassation. Within the scope of another service provided 
by the institution on the portal, citizens can apply for recruitments by 
the Court of Cassation. Users have to click on the “Job Application” 
link under the heading “Court of Cassation” and access the system. 

There is only one service provided by the Constitutional Court on the 
e-Government Gateway: “Individual Application Inquiry”. Thanks to 
this service, citizens can view the information regarding their indi-
vidual applications before the Constitutional Court and follow the 
developments regarding their applications. 
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0850 
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7788

› DASK
› TRAFİK
› KASKO
› KONUT
› EŞYA
› FERDİ KAZA
› YABANCI SAĞLIK

PTT SIGORTA ILE GELECEĞINIZI 
BUGÜNDEN GÜVENCE ALTINA ALIN, 
YARINLARA KEYIFLE BAKIN.



Yeni fotoğraf galerimiz: Sosyal medya
Tolga Akkuş

Yeni Medya Mütehassısı
New Media Connoisseur

Our new photo gallery: Social media

Yeni Medya / New Media



Her geçen gün gelişen akıllı telefon teknolojisinin önemli bileşenle-
rinden biri olan telefon kameraları, geleneksel fotoğrafçılığa bir rakip 
çıkarmayı başardı: Yeni medya fotoğrafçılığı. Artık bizim için önemli 
olan veya bize ilginç gelen her anı sosyal medya platformlarında pay-
laşabiliyoruz. Ancak böyle durumlarda fotoğraf çekmek için yanımız-
da her zaman profesyonel bir fotoğraf makinesi olmayabiliyor. İşte o 
anlarda yardımımıza akıllı telefonlarımız koşuyor. 

Akıllı telefonlar DSLR fotoğraf makineleri kadar gelişmiş özelliklere 
sahip olmasa da yeteneklerini hafife almamak lazım. Telefonunuzun 
kamera ayarlarına hâkim olur ve sadece otomatik modda değil, diğer 
fonksiyonları da kullanarak çekim yaparsanız güzel fotoğraflar ortaya 
çıkarabilir ve anında sosyal medyada yayımlayabilirsiniz. Bu işi ger-
çekten iyi yaparsanız maddi gelir elde etmeniz bile mümkün. 

Fotoğraf çekmek 
için yanımızda her 

zaman profesyonel 
bir fotoğraf makinesi 
olmayabiliyor; böyle 

anlarda yardımımıza akıllı 
telefonlarımız koşuyor.

There may not always 
be a professional camera 
with us to take a picture; 
in such moments, our 
smart phones come to 
the rescue. 

Yeni fotoğraf galerimiz: Sosyal medya
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One of the important components of the smart phone technology that 
develops by the day, phone cameras have managed to offer a rival to 
the traditional photography: New media photography. Now, we can 
share every moment that is important or seems interesting for us on 
social media platforms. However, in such cases there may not always 
be a professional camera with us to take a picture. Well, in those mo-
ments our smart phones come to the rescue. 

Even though smart phones do not have as many developed properties 
as DSLR cameras, their skills must not be taken for granted. If you 
have a good command of your camera settings and shoot not only in 
the automatic mode but use other functions as well, beautiful photos 
will emerge and you can post them on social media right away. If you 
really succeed in it, you can even earn money.



Sosyal medyada etkili fotoğraflar 
için püf noktaları 

Sosyal medyada popüler olacak fotoğraflar 
çekmek istiyorsanız ilk olarak kameranızın 
en yüksek kalite seçeneğini kullanmanız 
gerekiyor. Akıllı telefonlar ile zoom yapmak 
genellikle pek iyi sonuçlar vermez. Onun ye-
rine, fotoğrafını çekeceğiniz yere, kişiye ya da 
nesneye mümkünse bizzat yaklaşmanızda 
yarar var. Kaliteli fotoğraflar elde etmek için 
telefonunuzun arka kamerasını kullanmalı 
ve fotoğraflarınızı cihazınızı yan tutarak çek-
melisiniz. 

Cep telefonlarına özel lens setleri olduğunu 
biliyor muydunuz? Paylaştığınız fotoğrafların 
daha çok beğeni kazanmasını hedefliyorsanız, 
kaliteyi ve estetiği artırmak için masraftan ka-
çınmamanız gerekiyor. Telefonunuza taktığı-
nız harici lensleri ve telefonunuzun kamerası-
nı arada bir silerek temiz tutmanız da önemli. 

Çekim yaparken cihazınızın titremesini ve fo-
toğraflarınızın flu çıkmasını önlemek için akıllı 
telefonlara özel mini tripodlar kullanabilirsiniz. 

Tricks of effective photos on  
social media

If you want to shoot photos that might be 
popular on social media, you have to use at 
first the high quality option of your camera. 
Zooming with smart phones does not gener-
ally produce good results. Instead, it is better 
if you approach the place, the person or the 
object of which you will take the photo. In 
order to obtain high quality photos, you have 
to use the back camera of your phone and take 
your photo by holding your device horizontally. 

Did you know that there are special lens sets 
for mobile phones? If you aim for the photos 
you share to receive many likes, you have 
to spare no expense to increase the quality 
and aesthetics. It is also important that you 
keep the external lenses and the camera of 
your phone clean by wiping them every once 
in a while. 

In order to prevent the trembling of your hand 
and blurriness of your photos, you may use 
mini tripods for smart phones. You may fix 

Sosyal medya 
platformlarında iyi 
fotoğraf çekmek tek 
başına yeterli değil. 
Yüklediğiniz fotoğrafların 
konuyla ilgilenen kişilere 
ulaşabilmesi için doğru 
etiketleri kullanmanız 
gerekiyor.

On social media platforms, 
taking good photos is not 
sufficient on its own. In order 
for the photos you upload to 
reach the people interested 
in the subject, you have to 
use the right tags.
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Telefonunuzu sabitleyerek görüntüyü daha iyi netleyebilir, böylece 

daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Cihazınızın ekranına dokunarak 

netlemek istediğiniz alanı belirleyebilirsiniz. Eğer sabitleyiciniz yoksa 

telefonunuzu iki elinizle kavramalı ve fotoğraf çekerken nefesinizi tut-

malısınız, bu titremeyi önleyecektir.

Göz kararı ile güzel kareler yakalıyor, etkileyici fotoğraflar çekiyor olabi-

lirsiniz; fakat siz yine de “kılavuz çizgileri”ni açmayı unutmayın. Bu çiz-

giler ekranı enine ve boyuna böler, bu sayede fotoğraf kompozisyonunu 

doğru ayarlayabilirsiniz. 

Fotoğraf çekmek için sadece telefonunuzun kendi fotoğraf uygu-

lamasına mahkûm değilsiniz. Telefonunuza indireceğiniz fotoğraf 

uygulamalarını da kullanabilirsiniz. Instagram gibi uygulamalarda 

fotoğrafınızda yapacağınız değişiklikler fotoğraf kalitenizi düşürebilir, 

bu nedenle fotoğraf kalitesini etkilemeyen uygulamalar tercih etmeniz 

daha doğru olacaktır. 

Son olarak, iyi fotoğraf çekmek elbette tek başına yeterli değil. Sos-

yal medya platformlarına yüklediğiniz fotoğrafların konuyla ilgilenen 

kişilere ulaşabilmesi için açıklama kısmına doğru etiketleri eklemeniz 

gerekiyor. Ayrıca, fotoğraflarınızın daha çok kişi tarafından görülmesini 

istiyorsanız sosyal medya mecralarının en yoğun kullanıldığı zamanlar-

da paylaşım yapmalısınız. 

your telephone and focus the image more and then take better photos. 

By tapping the screen of your device, you can determine the area you 

want to focus. If you do not have a fixer, you should grab your phone 

with two hands and hold your breath while taking the picture; this will 

prevent shaking. 

You may be capturing beautiful photos by eyeballing and take impres-

sive photos; however do not forget to activate the gridlines. These lines 

divide the screen horizontally and vertically and hence you can correctly 

set the composition of the photo. 

In order to take photos, you are not limited to the photo application of 

your telephone. You may use photo applications that you will download 

to your phone. In applications such as Instagram, changes you will apply 

on your photo may decrease your photo quality. So, it is better if you 

prefer applications that do not affect the quality of your photos. 

Finally, taking good photos is not sufficient on its own. In order for the 

photos you upload on social media platforms to reach the people inter-

ested in the subject, you have to add the right tags to the description 

part. In addition, if you want your photos to be seen by more people, 

you have to share them in the times when the social media channels 

are most intensely used. 
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Erhan Öğüt

Yepyeni bir TV deneyimi   
A brand-new TV experience 

Dizüstü bilgisayara dönüşebilen tabletle-
rin en iyi örneklerinden olan Galaxy Book 
12", Samsung’un yenilikçi teknolojilerini 
yansıtan etkileyici bir ürün. Windows 10 
işletim sistemi ve Intel Core i5 işlemci ile 
satışa çıkarılan tablet bilgisayar özellikle 
Samsung S-pen’in sunduğu hassas do-
kunmatik deneyim ile dikkatleri çekiyor. 
Super AMOLED ekran, güçlü pil perfor-
mansı ve yalnızca 754 gram ağırlık, 7,4 
milimetre incelik gibi özellikleriyle cihaz 
günlük kullanım için ideal. 

Selected as the best OLED TV to be 
purchased by the European Imaging and 
Sound Association (EISA) in 2017-2018, 
Philips 9002 4K OLED TV offers a differ-
ent pleasure of watching thanks to its 
light reflected on the wall with a two-sid-
ed system that makes your screen appear 
larger than it actually is. The images you 
watch are more realistic, thanks to the 
TV’s unique algorithms and P5 image 
processing engine. The device offers a 
high quality Ultra HD entertainment  
experience. 

İşinize geldiği gibi kullanın 
Use it as you like

One of the best examples of tablets that 
can that can turn into laptop, Galaxy 
Book 12" is an impressive product that 
reflects the innovative technologies of 
Samsung. Launched with Windows 10 
operating system and Intel Core i5 oper-
ator, the tablet computer grabs attention 
especially with the sensitive touch ex-
perience offered by the Samsung S-pen. 
With its properties such as Super AMO-
LED screen, strong battery performance 
and only a weight of 754 grams and a 
thickness of 7.4 millimeters, the device is 
ideal for daily use. 

Vitrindekiler / On Display

Avrupa Görüntü ve Ses Birliği (EISA) 
tarafından 2017-2018 yılında satın alı-
nabilecek en iyi OLED TV seçilen Philips 
9002 4K OLED TV, arkasındaki iki taraflı 
bir sistem ile duvara verilen ışık sayesin-
de ekranınızı olduğundan büyükmüş gibi 
göstererek farklı bir izleme zevki vadedi-
yor. Seyrettiğiniz görüntüler televizyonun 
benzersiz algoritmaları ve P5 görüntü 
işleme motoru sayesinde daha gerçekçi 
bir hal alıyor. Cihaz kaliteli bir Ultra HD 
eğlence deneyimi sunuyor.
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Yaşamınızın denge noktası    
Balance point of your life 

Launched with the slogan of “Track 
today, live better tomorrow ”, Sony 
SmartBand 2 is a smart wristband with 
a highly assertive design. Thanks to the 
wristband, which tracks your stress level 
and pulse, you may see how your heart 
reacts in which cases and what calms or 
excites you. While the stylish and practi-
cal smart wristband helps you maintain 
your life in balance, it also provides you 
the opportunity to observe yourself both 
physically and spiritually. 

Sıcakları dert etmeyin    
Do not worry about the hot weather 

With its feature of ultra quiet functioning 
and high technology, Vestel Flora Inverter 
9 A++ is such a silent device that it makes 
you forget its existence. The automatic 
protection function of the product, which 
quickly sets the heat to the desired 
temperature with its turbo fan when you 
suddenly need to freshen, ensures au-
tomatic stop during malfunctions. With 
the nature friendly air conditioner, do not 
worry about hot weather this summer.

Vitrindekiler / On Display

Ultra sessiz çalışma özelliği ve üstün 
teknolojisi sayesinde Vestel Flora Inver-
ter 9 A++, bulunduğu ortamda varlığını 
unutturacak kadar gürültüsüz bir cihaz. 
Ani şekilde serinlemeye ihtiyacınız oldu-
ğunda turbo fanı ile ortamı hızlıca iste-
diğiniz sıcaklığa getiren ürünün otomatik 
koruma fonksiyonu, arızalarda otomatik 
olarak durmasını sağlıyor. Doğa dostu 
klima ile bu yaz sıcakları dert etmeyi  
bırakabilirsiniz. 

“Daha iyi bir yarın için bugünü takip 
edin” sloganı ile satışa çıkarılan Sony 
SmartBand 2, tasarımı oldukça iddialı bir 
akıllı bileklik. Stres seviyenizi ve nabzı-
nızı izleyen bileklik sayesinde kalbinizin 
hangi durumlarda nasıl tepkiler verdiğini, 
ayrıca sizi neyin sakinleştirdiğini ve neyin 
heyecanlandırdığını görebilirsiniz. Şık ve 
kullanışlı akıllı bileklik yaşamınızı denge-
de tutmanıza yardımcı olurken, fiziksel 
olduğu kadar ruhsal bakımdan da kendi-
nizi gözlemlemenize imkan sağlıyor. 
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Yenilikçi finansal 
teknolojilerin güvenli, 

hızlı ve kolay ödeme 
imkanı sağladığını 

belirten Dr. Hayri 
Baraçlı, “Türkiye 

Ortak Ödeme 
Platformu ve yemek 
kartı gibi girişimler, 

bu alanda inovatif 
çalışmalara örnek teşkil 

etmektedir” dedi.

Röportaj / Interview

Six solid companies of Turkey came togeth-
er and formed the Turkey Joint Payment 
Platform. Can we have your evaluations 
regarding this local and national initiative, 
of which the İstanbul Metropolitan Munici-
pality BELBİM company is also a part? 

When we looked at our country, we saw that 
over 40 percent of our population does not 
have a bank account and 60 percent of retail 
expenditure is made in cash. The inefficiency 
in this field as well as the developments in 
financial technologies and digitalization led 
us to start the Turkish Joint Payment Plat-
form works. We have established a system 
in which our citizens can safely add value to 
their effort and savings. Thus, they can both 
make payments and travel with a transpor-
tation card valid in all public transportation 
systems in Turkey. 

As such a system of this size has to comprise 
many experiences and disciplines together, 
the most authorized institutions of our coun-
try that provide service in the fields of bank-

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri 
Dr. Hayri Baraçlı:
Secretary General of  
İstanbul Metropolitan Municipality 
Dr. Hayri Baraçlı:

Çağımızda vatandaşların günlük 
hayatını kolaylaştıracak çözümler, 
kurumların dijital dönüşümleri ile 
mümkün olabilmektedir

Röportaj / Interview: Zeynep Yiğit

In our age, the solutions that will facilitate the 
daily lives of citizens can be rendered possible with 
the digital transformation of institutions
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Türkiye’nin altı güçlü kuruluşu bir araya 
gelerek Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nu 
oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
BELBİM şirketinin de içinde yer aldığı bu 
yerli ve millî girişimle ilgili değerlendirmele-
rinizi öğrenebilir miyiz?

Ülkemize baktığımızda nüfusumuzun yüzde 
40’tan fazlasının bir banka hesabının olmadı-
ğını ve perakende harcamaların yüzde 60’ının 
nakitle yapıldığını gördük. Finansal tekno-
lojiler ve dijitalleşmede yaşanan gelişmeler 
ile ülkemizde bu alandaki eksiklik, bizlerin 
Türkiye Ortak Ödeme Platformu çalışmalarını 
başlatmamıza vesile oldu. Vatandaşlarımızın 
emeğini ve birikimlerini güvenle değerlendi-
rebileceği bir sistem kurduk. Bu sayede hem 
ödeme yapılabilecek hem de Türkiye’nin tüm 
toplu ulaşım sisteminde geçerli olacak bir 
ulaşım kartı ile yolculuk gerçekleştirilebilecek.

Böylesi bir sistem birçok tecrübeyi ve disip-
lini bir arada barındırması gereken boyutta 
olduğu için ülkemizin bankacılık, telekomü-
nikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet 
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ing, telecommunication, transportation and 
finance worked together. That’s why it was 
inevitable that our company BELBİM, which 
has developed İstanbulkart that has over 15 
million users in İstanbul, take part within the 
Turkey Joint Payment Platform. Therefore, 
BELBİM represents our İstanbul Metropolitan 
Municipality with its experience and know-
how in the “Electronic Payment System.” 

When we look at new applications in which 
financial technologies called Fintech are used, 
it is not possible to define exactly “where 
technology begins and where finance gets 
involved”, and differentiate them with strict 
lines. Today, payment applications are used 
even in many channels and fields of social 
media. However, at some point, it is hard to 
track these transactions. 

Carried into effect with the cooperation of 
BELBİM, Denizbank, PTT Corp., Turkcell, Türk 
Telekom and Vakıf Katılım, the entirely local 
and national Turkish Joint Payment Platform 
will ensure that our citizens easily meet their 
needs such as money transfer, shopping and 
transportation through a single application in 
every moment of daily life either with card or 
mobile phone. 

Thus, recording of the digitalized money is in 
question, as well. Therefore, on one hand we 
will ensure that money will remain within the 
country and that unrecorded orders and trans-
actions will be recorded on the other. 

Esteemed Minister of Transport, Maritime 
Affairs and Communication Ahmet Arslan 
declared that a cooperation agreement was 
signed between PTT, BELBİM and Turkcell 
to issue the first local meal card of Turkey. 
Can you share your opinions with us about 
this card, which will also have the feature of 
“İstanbulkart”?

Thanks to the Turkey Joint Payment Platform, 
we have initiated a local meal card project to 
bring a solution to another need of our coun-
try with PTT and Turkcell with which we have 
experienced working together. Those who 
follow know that a short while ago our trades-
men’s complaints that got to boycott level 
regarding the commission rates that meal 
companies apply to meal cards were reflected 

Indicating that 
innovative financial 
technologies provide 
reliable, rapid and easy 
payment opportunity, 
Dr. Hayri Baraçlı said, 
“Initiatives such as 
Turkey Joint Payment 
Platform and meal card 
set the examples of the 
innovative works in this 
field.”

veren en yetkili kurumları birlikte çalıştı. 
İstanbul’da 15 milyondan fazla kullanıcısı olan 
İstanbulkart’ı geliştiren ve işleten şirketimiz 
BELBİM’in Türkiye Ortak Ödeme Platformu’n-
da bulunması bu nedenle kaçınılmazdı. Dola-
yısıyla BELBİM, “Elektronik Ödeme Sistemi” 
konusundaki tecrübe ve birikimiyle İstanbul 
Büyükşehir Belediyemizi bu projede temsil 
ediyor.

Fintech olarak adlandırılan finansal teknolo-
jilerin kullanıldığı yeni uygulamalara baktığı-
mızda ise “teknolojinin nerede başladığını, 
finansın nerede devreye girdiğini” tam olarak 
söyleyebilmek ve bunları kesin çizgilerle 
ayırmak pek de mümkün değil. Bugün sosyal 
medyanın birçok mecra ve alanında dahi öde-
me uygulamaları kullanılıyor. Ancak bu alışve-
rişlerin takip edilmesi de bir noktada zor.

BELBİM, Denizbank, PTT A.Ş., Turkcell, Türk 
Telekom ve Vakıf Katılım’ın işbirliğiyle hayata 
geçen, tamamen yerli ve millî olan Türkiye 
Ortak Ödeme Platformu, vatandaşlarımızın 
gerek kartla gerek cep telefonuyla gündelik 
hayatın her anında, tek bir uygulama ile para 
transferi, alışveriş ve ulaşım gibi ödeme ihti-
yaçlarını kolaylıkla karşılayabilmesine olanak 
sağlayacak.

Bu şekilde dijitalleşen paranın kayıt altına 
alınması da söz konusu. Böylece bir taraf-
tan paranın ülke içerisinde kalmasını, diğer 
taraftan da kayıt dışı para gönderimleri ve 
alışverişlerin kayıt altına alınmasını sağlamış 
olacağız.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Sayın Ahmet Arslan, Türkiye’nin ilk yerli 
yemek kartını çıkarmak için PTT, BELBİM ve 
Turkcell arasında işbirliği anlaşması yapıldı-
ğını açıkladı. Aynı zamanda “İstanbulkart” 
özelliği taşıyacak bu kartla ilgili görüşlerinizi 
bizimle paylaşabilir misiniz?

Türkiye Ortak Ödeme Platformu sayesinde 
birlikte çalışma tecrübesi yaşadığımız PTT 
ve Turkcell ile ülkemizin bir başka ihtiyacına 
çözüm getirme amacıyla yerli yemek kartı pro-
jesini başlattık. Takip edenler bilirler; bir süre 
önce, esnafımızın, kart firmalarının yemek 
kartlarından aldıkları komisyon oranları ile 
ilgili boykota varan şikayetleri basına yansı-
mıştı. Yemek kartları konusunda esnafımızın 



5554 PTTTECH - HAZİRAN  JUNE

on the press. Taking into consideration the problems that our tradesmen face regarding meal 
cards and the requests of our citizens, we have decided to launch a card which is both economic 
and which can be used in different fields. With national meal cards, we aim to decrease the 
commission rate and payment dues to a reasonable level by ensuring a strong, competitive 
meal card that pays regard to the public interest. 

Our citizens will be able to use this new card for transportation purposes as İstanbulkart as 
well as meal card in restaurants. In addition, through some campaigns to be organized by our 
tradesmen or institutions, it will be possible to acquire additional benefits. 

By looking at the examples of the Turkish Joint Payment Platform and meal card, what would 
you like to say about the importance of the effective use of technology by institutions and 
the positive reflections of technology on the daily lives of citizens? 

For these institutions, the goal of existence of which is to serve people, the efficient use of 
technology is the only way to offer this service in the best possible way in today’s conditions. 
Our primary purpose in technological works is to use the trained labor force inside the country 

“Kurumların 
hizmetlerini günümüz 

şartlarında en iyi şekilde 
yerine getirebilmeleri 

ancak teknolojiyi 
etkin kullanmaları ile 

mümkündür.”

“The only way for the 
institutions to offer 

their services in the best 
possible way in today’s 

conditions is the efficient 
use of technology.”

yaşadığı sıkıntılar ve vatandaşlarımızın ta-
leplerini göz önünde bulundurarak hem kolay 
ulaşılabilir hem daha ekonomik hem de farklı 
alanlarda kullanılabilecek bir kart çıkarma 
kararı aldık. Millî yemek kartı ile esnafımıza 
güçlü, rekabetçi ve kamu yararı gözeten bir 
yemek kartı alternatifi sağlayarak komisyon 
oranlarını ve ödeme vadelerini makul düzeye 
çekmeyi hedefliyoruz.

Vatandaşlarımız bu yeni kartı İstanbulkart 
olarak ulaşımda, yemek kartı olarak restoran-
larda kullanabilecektir. Ayrıca, esnafımızın ya 
da kurumların düzenleyeceği birtakım kam-
panyalarla ek faydalar sağlaması da mümkün 
olacaktır.

Türkiye Ortak Ödeme Platformu ve yemek 
kartı örneklerinden yola çıkarak kurumların 
teknolojiyi etkin şekilde kullanmasının 
önemi ve teknolojinin vatandaşların günlük 
hayatına olumlu yansımaları konusunda 
neler söylemek istersiniz?

Varoluş gayesi insana hizmet olan kurumların 
bu hizmeti günümüz şartlarında en iyi şekilde 
yerine getirebilmeleri ancak teknolojiyi et-
kin kullanmaları ile mümkündür. Teknolojik 
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and to provide these services to our customers by locally producing 

these technologies. 

In our age, when concepts such as Industry 4.0 and digital life have 

gained importance, solutions that will facilitate the daily lives of our 

citizens can be rendered possible through the transformation of the 

institutions, as well. Within this framework, in the fields where money 

has been digitalized and the classical payment systems are insuffi-

cient to meet the needs, the use of innovative financial technologies 

provides the opportunity of rapid and easy payment. Initiatives such as 

the Turkish Joint Payment Platform and meal card that touch people’s 

lives set examples of innovative works in this field for our country. 

With this new understanding of service, we aim not only to establish 

systems that solve problems but also to create environments that 

support entrepreneurship, newly-established companies and further 

support the share and interaction between the residents of cities. 

çalışmalarda ülke içindeki yetişmiş insan gücünün kullanımı ve bu 

teknolojilerin yerli bir şekilde üretilerek vatandaşlarımızın hizmetine 

sunulması öncelikli amacımızdır.

Sanayi 4.0 ve dijital yaşam gibi kavramların önem kazandığı çağımızda 

vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak çözümler, kurumla-

rın da dijital dönüşümleri ile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda pa-

ranın dijitalleştiği ve klasik ödeme sistemlerinin ihtiyaçları karşılamada 

yetersiz kaldığı alanlarda yenilikçi finansal teknolojilerin kullanılması 

güvenli, hızlı ve kolay ödeme imkanı sağlamaktadır. Türkiye Ortak  

Ödeme Platformu ve yemek kartı gibi insan hayatına dokunan girişim-

ler, ülkemiz için bu alanda inovatif çalışmalara örnek teşkil etmektedir.

Bu yeni hizmet anlayışı ile sadece sorunları çözen sistemler kurmayı 

değil, aynı zamanda girişimciliği, yeni kurulan şirketleri, şehir sakinleri 

arasında daha fazla paylaşım ve etkileşimi destekleyen ortamlar oluş-

turmayı da hedefliyoruz.
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Babalar Günü 
kutlu olsun!
Happy Father’s Day! 

Our fathers are all handsome.. One of the ba-
sic reasons why they look so is of course the 
importance they attribute to their personal 
care. Shaving products, lotions, creams, per-
fumes… Personal care products, which have 
an essential place in our fathers’ daily lives, 
can be nice gift alternatives for them. 

Babalarımızın her biri birbirinden yakışıklı... 
Böyle görünmelerinin temel nedenlerinden biri 
elbette kişisel bakımlarına verdikleri önem. 
Tıraş ürünleri, losyonlar, kremler, parfümler... 
Babalarımızın günlük hayatlarında vazgeçil-
mez bir yeri bulunan kişisel bakım ürünleri 
onlar için güzel birer hediye seçeneği olabilir. 
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Hediye alanı da vereni de her zaman mutlu 
eder cep telefonu. Her geçen gün yeni özel-
likleriyle hayatımızı kolaylaştırmaya devam 
eden bu ürün birbirinden şık tasarımlarıyla da 
insanı cezbediyor. Günün hemen her saatinde 
babamızın yanından ayırmayacağı bir hediye 
arıyorsak cep telefonu tam bize göre! 

Mobile phones always make both the giver 
and the receiver of the gift happy. The prod-
uct, which continues to facilitate our lives 
with their new features by the day, appeals to 
people with their designs each more stylish 
than the other. If we are looking for a gift, 
which our fathers will always carry with them, 
cell phones are just for us! 
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Aksesuarlar kıyafeti tamamlayarak kişiye 
şık bir görünüm kazandırır. Erkeklerin temel 
aksesuarlarından biri ise kol saatidir. Zamanı 
göstermenin ötesinde onu kullanan kişinin 
tarzını da yansıtan kol saati babalarımız için 
en ideal hediyelerden biri. Onlarla zaman ge-
çirmek ise bizim için en büyük hediye...

With the arrival of the summer, it is time 
to renew wardrobes! Of course, we will not 
completely leave old clothes aside. However, 
buying some new clothes such as t-shirts, 
shirts and trousers is not bad at all, is it? 
What about also shopping for our dad while 
shopping for ourselves and contributing to his 
summer chicness, then? 

Yazla birlikte gardıropları yenileme vakti de 
geldi! Elbette eskileri tamamen bir kenara 
bırakacak değiliz, ancak tişört, gömlek, pan-
tolon gibi birkaç yeni ürün almak hiç de fena 
olmaz, öyle değil mi? O halde, kendimizle 
birlikte babamız için de alışveriş yapıp onun 
yaz şıklığına katkıda bulunmaya ne dersiniz? 

Accessories complete the outfit and give a 
stylish look to the individual. One of the main 
accessories of men is wristwatches. Wrist-
watches, which reflect the style of the person 
using them as well as showing the time, are 
among ideal gifts. And spending time with 
them is the greatest gift for us… 



ÇİFTÇİMİZDEN

MİLLETİMİZE

Doğal Ürünler

ePttAVM.com'da

Çiftçi Sermayesi

Anadolu Ürünleri100%



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih 
Sayan, Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nün bu yıl 
“yapay zeka” temasıyla kutlandığını belirterek, “Yapay zeka özellikle 
büyük veri, makine öğrenmesi, derin öğrenme, hesaplama gücü, depo-
lama kapasitesi ve bulut hizmetleri gibi alanlarda önemli gelişmelerin 
yaşanmasını mümkün kılıyor” dedi.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla 17 Mayıs 
2018 tarihinde Kars’ta düzenlenen etkinlikte konuşan Dr. Ömer Fatih 
Sayan, “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından her yıl 
17 Mayıs ‘Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’ olarak kut-
lanıyor. Geleneksel hale gelen bu etkinlikte ITU’nun belirlemiş olduğu 
ana tema üzerinde çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Yaşamın her 
alanında etkileri görülmeye başlayan yapay zeka kavramı son günler-
de oldukça popüler bir konu haline geldi. Bunun bir yansıması olarak 
ITU tarafından 2018 yılının teması ‘Her şey için yapay zekanın pozitif 
kullanımını mümkün kılmak’ olarak belirlendi” dedi.

Yapay zekanın, sahip olduğu hesaplama ve öğrenme gücü ile bir-
çok problemin çözümünü kolaylaştırdığını kaydeden BTK Başkanı  
Dr. Ömer Fatih Sayan, “İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 
iletişim, sağlık, eğitim, finans, tarım, ulaşım ve benzeri hizmet alan-
larında yapay zeka anahtar bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Indicating that the World Telecommunication and Information Soci-
ety Day is celebrated under the theme of “artificial intelligence” this 
year, President of the Information and Communication Technologies 
Authority (ICTA) Dr. Ömer Fatih Sayan said, “Artificial intelligence ren-
ders possible important developments in the fields such as Big Data, 
machine-learning, deep learning, computing power, warehousing 
capacity and cloud services.” 

Delivering a speech at the event carried out in Kars on 17 May 2018 
on the occasion of the World Telecommunication and Information 
Society Day, Dr. Ömer Fatih Sayan said, “17 May is annually celebrated 
as the World Telecommunication and Information Society Day by the 
International Telecommunications Union (ITU). Within the scope of 
this event that has been traditionalized, several events within the 
framework of the theme determined by the ITU are organized. The 
concept of artificial intelligence, the effect of which has started to 
be observed in every field of life, has become a popular subject. As a 
reflection of this, the 2018 theme of ITU was determined as ‘Enabling 
the positive use of Artificial Intelligence for All’.” 

Indicating that artificial intelligence facilitates the solution of many 
problems with its computing and learning power, ICTA President  

Dünya 
Telekomünikasyon  
ve Bilgi Toplumu Günü
World Telecommunication 
and Information Society Day 
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Yapay zekanın özellikle düzenleme ve denet-
lemesinden sorumlu olduğumuz elektronik 
haberleşme sektöründe, hizmet sunumu 
anlamında çığır açıcı etkilerinin olacağını dü-
şünüyoruz” diye konuştu. 

“Günümüzde veri son derece 
önemli bir hal almış durumdadır”

Dr. Ömer Fatih Sayan, dijitalleşen dünyada, 
internet bulutuna bağlı her şeyin veri üretir 
hale geldiğini belirterek şöyle devam etti: 
“Veri miktarı her geçen gün üssel olarak artı-
yor. Günümüzde veri son derece önemli bir hal 
almış durumdadır. Altın, petrol gibi finansal 
bir meta olarak görülmektedir, hatta veri 
için ‘günümüzün petrolü’ kavramını kullana-
biliriz. Bu noktada akıllara ‘Veriyi bu kadar 
önemli kılan nedir?’ sorusu geliyor. Devasa 
boyutlara ulaşan veri yığınları aslında tek ba-
şına çok bir anlam ifade etmiyor. Veriyi önem-
li kılan içinde barındırdığı bilgidir. Bu bilginin 
anlamsız veri yığınları içerisinden çıkarılması 
sanıldığı kadar kolay değil. İşte bu noktada, 
adeta bir madenci gibi veri dağlarını kazarak 
elmas kadar kıymetli bilgiye ulaşabilmek için 
yapay zeka destekli analiz sistemlerinin kul-
lanılması gerekmektedir.” 

Dr. Ömer Fatih Sayan said, “We come across artificial intelligence as a key technology in 

communication, health, education, finance, agriculture, transportation and in similar fields of 

service. We think that it will have groundbreaking impacts in terms of service delivery espe-

cially in the electronics communication sector, of which we are responsible of regulation and 

supervision of artificial intelligence”. 

“In our day, data has become highly important” 

Indicating that everything that is connected to the Internet cloud can produce data in the 

digitalizing world, Dr. Ömer Fatih Sayan thus continued his speech: “The amount of data ex-

ponentially increases by the day. In our day, data has become highly important. It is valued as a 

physical commodity such as gold and oil; we can even use the concept of ‘the oil of our day’ for 

data. At this point, the question of ‘What makes data so important?’ springs to mind. Masses 

of data that have reached giant volumes do not actually mean anything by themselves. What 

makes data meaningful is the information it contains. Extracting this information among the 

meaningless masses of data is not as easy as it seems. Right at this point, artificial intelli-

gence supported systems of analysis must be used in order to reach the information, which is 

as valuable as diamond, by digging through data mountains like a miner.” 

BTK Başkanı Dr. Ömer 
Fatih Sayan, “İletişim, 
sağlık, eğitim, finans, 

tarım, ulaşım ve benzeri 
hizmet alanlarında 

yapay zeka anahtar bir 
teknoloji olarak karşımıza 

çıkmaktadır” dedi. 

ICTA President Dr. Ömer Fatih 
Sayan said, “We come across 
artificial intelligence as a key 

technology in communication, 
health, education, finance, 

agriculture, transportation and 
in similar fields of service."
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Türkiye’de girişimcilik ve teknoloji ekosistemlerinde son yıllarda en çok 
konuşulan konular arasında Endüstri 4.0 ve bu yeni kavramın şirketlere 
zorunlu kıldığı dijital dönüşüm yer almaktadır. Ülkemizde küresel Alman 
sanayi şirketlerinin öncülük ettiği bu kavram, bugün kamu kurumlarının 
yanı sıra birçok kurumsal firmanın da gündemine girmiştir.

Buhar gücü ile çalışan makinelerin üretimde ilk defa kullanıldığı 1700’lü 
yıllardan bu yana önce elektrik, daha sonra elektronik ve en son bilgi-
sayarın hayatımıza girmesi ile sürekli gelişen sanayi sistemleri bugün 
internet ve dijital çözümlerle yepyeni bir seviyeye doğru hızla yol almak-
tadır. Siber fiziksel sistemler olarak tarif edilen bu yeni sanayi seviyesi 
kimi ülkelerde Endüstri 4.0, kimilerinde ise dijital dönüşüm çağı olarak 
adlandırılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin on yıl içinde, Türkiye’nin de arala-
rında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin ise yirmi, otuz yıl içinde En-
düstri 4.0’ın gerektirdiği dijital dönüşümü başaracağı öngörülmektedir. 

Ağırlıklı olarak KOBİ ölçekli firmalardan oluşan Türk ekonomisinin hem 
mevcut teknolojik seviyesi hem de Endüstri 4.0 dönüşümünün gerek-
tirdiği yeni teknolojik ihtiyaçlar, Türk teknoloji girişimcileri için büyük bir 
pazar meydana getirmektedir.

Endüstri 4.0, internet ve dijital teknolojilerin sanayinin her alanında 
mümkün olan en geniş ve kapsamlı şekilde kullanılmasını amaçla-
makta ve şirketleri bu amaca ulaştıracak dokuz teknolojik gelişme ile 
tarif edilmektedir. Bunlar, Endüstri 4.0 dönüşümünün temel çerçevesini 
oluşturmaktadır. Bütün bu teknolojik gelişmelerin ortak amacı sanayi 
şirketlerinin daha hızlı, daha esnek, daha verimli ve daha kaliteli üretim 
yapmalarını, ayrıca rekabet güçlerini korumalarını sağlamaktır. 

Endüstri 4.0 dönüşümünü oluşturan temel teknolojilerin ülkemizde 
en yaygın olanlarından biri “3 boyutlu baskı teknolojileri”dir. Eklemeli 
üretim istasyonları olarak tarif edilen 3 boyutlu yazıcılar prototip üre-
timinden sanayide parça üretimine kadar birçok alana yayılmaktadır. 
Biyolojik doku ya da nesnelerin üretilmesine dönük biyoprinter üzerine 
araştırmalar dünyada ve ülkemizde hızla devam etmektedir.

Among the most frequently discussed subjects in the entrepreneur-
ship and technology ecosystems in Turkey are Industry 4.0 and the 
digital transformation this new concept necessitates for companies. 
Led in our country by global German industry companies, this con-
cept is now on the agenda of many corporate companies as well as 
public institutions. 

Since the 1700s when machines operating with steam power were 
used in production for the first time, industrial systems that have  
developed continuously with the introduction of electricity, then 
electronics and finally computers proceed today towards a brand-
new level with the Internet and digital solutions. This new industrial 
level defined as cyber physical systems is called Industry 4.0 in some 
countries whereas the era of digital transformation in others. It is 
foreseen that developed countries will succeed in digital transfor-
mation required by Industry 4.0 in ten years, while developing coun-
tries – including Turkey – in twenty, thirty years. 

Both the current technological level of the Turkish economy which is 
mainly composed of SME-sized companies and the new technologi-
cal needs required by the Industry 4.0 transformation create a huge 
market for Turkish technology entrepreneurs. 

Industry 4.0 aims for the use of the Internet and digital technologies 
in every field of industry in the most broad and comprehensive man-
ner and is described by nine technological developments that will 
make companies reach this target. They form the basic framework 
of the Industry 4.0 transformation. The common goal of all these 
technological developments is to enable industrial companies to 
produce more rapidly, more flexibly, more efficiently and with higher 
quality, as well as to protect their competitive power.
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Teknoloji girişimcileri 
yol haritalarını yeniden 

oluşturmalı ve Endüstri 4.0 
teknolojilerini yeni ürün 
geliştirme ve pazarlama 

stratejilerinin odağına 
yerleştirmelidir. 

“Sistem entegrasyonu” Endüstri 4.0 dönü-

şüm ihtiyaçları arasında gündeme gelen bir 

diğer teknolojik gelişme alanıdır. Şirketler 

farklı amaçlarla kurdukları bilgi yönetim 

sistemlerini entegre şekilde çalışır bir yapıya 

ulaştırmak zorundadırlar. Örneğin, sipariş 

yönetim sistemleri ile satınalma yönetim 

sistemleri gibi farklı dijital çözüm setlerinin 

aralarındaki işbirliği ve entegrasyon seviyeleri 

artırılmalıdır.

“Akıllı robotlar” Endüstri 4.0 dönüşümünde 

adını giderek daha çok duyacağımız bir diğer 

teknolojik gelişim alanıdır. İnsansı robotlar, iş-

birlikçi robotlar gibi farklı sahalarda ilerlemesi 

devam eden robot teknolojilerinin sanayideki 

kullanım alanı giderek büyümektedir. 

Technology entrepreneurs 
should recreate their 
road maps and place 
Industry 4.0 technologies 
in the center of their new 
product development and 
marketing strategies. 

In our country, one of the most common basic 
technologies that constitute the Industry 4.0 
transformation is “3 dimensional printing 
technologies”. Defined as additive production 
stations, 3 dimensional printers spread over 
in many fields from prototype production to 
component production in industry. Research 
on bioprinters for the production of biological 
tissues or objects continues rapidly in the 
world and in our country. 

“System integration” is another field of 
technological development that has become 
a topic of discussion among the transforma-
tion needs of Industry 4.0. Companies must 
ensure that the information management 
systems they have established with different 
purposes have a structure that allows for 
integrated functioning. For example, cooper-
ation and integration level between different 
digital solution sets such as order manage-
ment systems and purchasing management 
systems should be increased. 

“Smart robots” are another technological de-
velopment field in the Industry 4.0 transfor-
mation, of which we will hear more and more. 
The industrial use of robot technologies, 
the progress of which continues in different 
fields such as humanoid robots and coopera-
tive robots, gradually increases.  

The “Internet of Things” applications ensure 
the production of smarter business processes 
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“Nesnelerin interneti” uygulamaları sağlıktan ev teknolojilerine, acil 
durum müdahale sistemlerinden depo yönetim sistemlerine birçok 
alanda daha akıllı iş süreçleri ya da fonksiyonlar üretilmesini sağla-
maktadır.

“Bulut bilişim sistemleri” yazılım üretimine yepyeni açılımlar getir-
miştir. Bugün yazılımların geliştirilmesi ve uygulama noktalarında 
kullanımının sağlanması bulut altyapıları ile çok daha hızlı ve yaygın bir 
şekilde yapılabilmektedir.

“Büyük veri analizi” internet ve dijital teknolojilerle toplanan çok çe-
şitli verilerin güçlü analiz yöntemleri ile yorumlanmasını, yeni bilgilerin 
üretilmesini ve rekabet artırıcı çözümlerin oluşturulmasını mümkün 
kılmaktadır. Örneğin, alışveriş merkezleri müşterilerinin alışveriş ter-
cihlerini analiz ederek en uygun fiyatlama ve promosyon önerilerini 
belirlemekte ve rekabet güçlerini artırmaktadır.

“Simülasyon teknolojileri” özellikle ürün geliştirme sürecinde hızlılık 
ve esneklik sağlamaktadır. Simülasyon teknolojileri kalıp maliyetleri 
ile boğuşan KOBİ’lere yenilikçi ve ekonomik tasarım olanakları getir-
mektedir.

“Artırılmış gerçeklik” iki boyutlu görüntülerin üç boyutlu ve hareketli 
görüntülere dönüşmesini sağlayan yazılım destekleri ile eğitimden 
modaya çok farklı alanlarda inovatif çözümler gündeme getirmektedir.

Endüstri 4.0 ve kapsadığı teknolojilere yönelik talebin önümüzdeki yıl-
larda ülkemizde süratle artacak olması teknoloji girişimcileri için hızlı 
bir şekilde pazara giriş ve büyüme imkanı taşımaktadır. Bugün tüm 
teknoloji girişimcileri yol haritalarını yeniden oluşturmalı ve Endüstri 
4.0 teknolojilerini yeni ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerinin 
odağına yerleştirmelidir. 

or functions in many fields from health to home technologies, 
from emergency intervention systems to warehouse management  
systems. 

“Cloud computing systems” have brought brand-new evolution to 
software production. Today, the development of software and their 
use in application points can be ensured in a more rapid and extensive 
manner, thanks to cloud infrastructures. 

“Big data analysis” renders possible the interpretation of various data 
gathered through the Internet and digital technologies with strong 
methods of analysis, the production of new information, and the gen-
eration of solutions that enhance competition. For example, shopping 
malls analyze the shopping preferences of their customers, determine 
the most appropriate pricing and promotion alternatives and increase 
their competitive power. 

“Simulation technologies” ensure speed and elasticity especially 
in the product development process. Simulation technologies offer 
SMEs that struggle with mould costs innovative and economic design 
alternatives. 

“Augmented reality” offers innovative solutions in many different 
fields from education to fashion with software supports that enable 
the transformation of two dimensional images into three dimensional 
and motion ones.

The fact that the demand for Industry 4.0 and the technologies it 
comprises will increase in our country in the next years creates an 
opportunity for technology entrepreneurs to quickly enter the market 
and grow. Today, all technology entrepreneurs should recreate their 
road maps and place Industry 4.0 technologies in the center of their 
new product development and marketing strategies. 
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Çocukken gelecek size ne kadar uzak gelir-

di, hatırlıyor musunuz? Belki de sürücüsüz 

araçlar ve otomatik evlerle ilgili hayaller 

kurardınız. Bunların bazıları hâlâ (maale-

sef) oldukça uzak olsa da teknoloji epey yol 

katetti. Bunun güzel bir örneği, otomatik 

temizlik sektörü.

Aklınıza ilk gelen Roomba olabilir, ancak 

robotik temizlik pek çoğumuzun hayal ede-

bileceğinden çok daha gelişmiş ve komplike.

(…)

Nasıl çalışıyor?

Robotik temizlik teknolojisiyle ilgili belki de 

en enteresan şey, nasıl çalıştığı. Bu teknoloji 

büyük ölçüde makinelerin örüntüleri tanı-

ması anlamına gelen bir kavram olan makine 

öğrenmesine dayanıyor. Elektrik süpürgesi 

kullanma ve süpürme gibi temel temizlik 

işleri için örüntü tanıma büyük önem taşıyor. 

Bir robotun bir odayı düzgünce temizleye-

bilmesi için önce odayı anlaması gerekiyor. 

Tabii bu esnada birçok çarpma ve tökezleme 

devreye giriyor. Yeni süpürgeniz birkaç kere 

koltuğa toslarsa şaşırmayın.

Roomba’nın ötesinde

Eğer yalnızca robotik elektrik süpürgelerini 

düşünmeye alışıksanız ufkunuzu geniş-

letmenin zamanı gelmiş demektir. Gerçi 

elektrik süpürgesi teknolojisi de son derece 

etkileyici. Örneğin Dyson, kullanıcının akıllı 

telefonuyla bağlantı kuran, yapay zeka 

temelli ev temizleyicileri üzerinde çalışıyor. 

Bu yeni makineler, kullanıcının evinin en 

kirli yerlerini tespit etmek için bilgisayar 

görüntüsü kullanıyor. Günümüzde aklınıza 

gelebilecek hemen her ev işi için bir robot 

var. Hatta Boston Dynamics, bulaşıklarınızı 

makineye koyup yerdeki çöpleri atabilecek 

robotik bir köpek geliştirdi. Bundan birkaç 

sene önce iRobot, ilk robotik halı temizle-

yiciler arasında yer alan Braava’yı piyasaya 

sürdü. Ayrıca bir de Winbot var ki sayesinde 

bir daha asla cam silmek zorunda kalmaya-

caksınız. Artık lekeleri ve temizlik kimya-

Remember how far off the future seemed as a kid? You may have had daydreams about 
self-driving cars and automated homes. While some of that is still (sadly) quite a ways off, 
technology has come a very long way. Case in point, the automated cleaning industry.

While your first thought may be of the Roomba, robotic cleaning is far more advanced and 
sophisticated than many of us can imagine.

(…)

How does it work?

Perhaps the most interesting thing about robotic cleaning technology is how it works. This 
tech is largely based on machine learning, a concept that aims to improve the way machines 
recognize patterns. Pattern recognition is extremely important for basic cleaning tasks like 
vacuuming and sweeping. In order for a robot to accurately clean a room, it first must under-
stand it. This is where a lot of bumping and banging comes into play. Don’t be surprised if your 
new vacuum runs into the couch a few times.

A Roomba with a view

If you’re only used to thinking about robotic vacuums, it’s time to expand your horizons. 
Although the technology for vacuuming is quite fascinating, as well. For instance, Dyson is 
working on a line of AI-based home cleaners that connect with a user’s smart home. These 
new machines use computer vision to detect the dirtiest areas of a user’s home. These days, 
there’s a bot for nearly every chore you can think of. Boston Dynamics even created a robotic 
dog that can load your dishes and pick up trash. iRobot introduced the Braava a few years 
ago, which is one of the first robotic carpet cleaners. There’s also Winbot which gives you the 
freedom of never washing a window again. No more worrying about smudges and the harsh 
smell of cleaning chemicals. And if you hate yard work, be sure to look into LawnBott, which 
promises to symmetrically cut your lawn.
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sallarının sert kokularını dert etmenize gerek yok. Bahçe işlerinden 

nefret ediyorsanız da çimlerinizi simetrik şekilde kesmeyi vadeden 

LawnBott’a mutlaka göz atın.

Bütün bunlar temizlik sektörü için ne anlama geliyor?

Özellikle şirketler giderek artan şekilde otomatik ofis alanlarına 
yönelik çalışmalar yürüttüğü için otomasyonun işgücünde her geçen 
gün daha yoğun biçimde odak noktası haline gelmesi insanları biraz 
rahatsız edebilir. Gelecekte bazı temizlik işleri ortadan kalkacak olsa 
da sektör şu anda güvende. Söz konusu robotların çoğunun kullandı-
ğı teknoloji özellikle ev ortamlarına yönelik tasarlanmış. Bu, işyerleri 
ve oteller gibi yerlerde büyük temizlik hizmetlerine duyulan ihtiyacın 
devam edeceği anlamına geliyor. 

(…)

Son kertede, robotik temizleme teknolojisi işin içindeki herkes için 
oldukça avantajlı. Daha az atık, daha az bel sakatlığı ve daha temiz 
evler bizi bekliyor. Yani bir daha çöpü atmak veya bulaşıkları yıkamak 
zorunda kaldığınızda unutmayın: Yakında bir yardımcınız olacak. 

What does this mean for the cleaning industry?

This increased focus on automation may make people feel a little bit 
uneasy. Especially since more companies seem to be working toward 
an increasingly automated workplace. While some cleaning jobs will 
dissipate, most of the industry is safe for the time being. The tech 
that most of these robots use is specifically designed for a home envi-
ronment. That means that there’s still a big need for cleaning services 
in places like offices and hotels. 

(…)

At the end of the day, robotic cleaning tech is great for everyone in-
volved. We’ll see less waste, cleaner homes, and fewer back injuries. 
So next time you’re stuck taking the trash out or scrubbing dishes, 
remember — soon you’ll have help.

*Makale www.articlecity.com sitesinde yer almaktadır ve sitenin izniyle kullanılmıştır.
Article is featured on www.articlecity.com and used with the permission of the site.



Türkiye’de başladığı müzik çalışmalarına İngiltere’de devam eden 

Bedük, “FlashForward” albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. 

Kendi geliştirdiği müzik türünü başarıyla icra eden sanatçı 10 parçadan 

oluşan albümünü elektronik sound’una eklediği özgün ritimlerle süs-

lüyor. Yüksek temposuyla 

dikkat çeken albümde, 

en sevilen Bedük parçala-

rından “Automatik” yeni 

aranjmanıyla yer alıyor. 

Continuing his musical works in England, which he started in Turkey, 

Bedük offered his album  “FlashForward” to the lovers of music. Suc-

cessfully performing the genre, which he has developed himself, the 

artist ornaments his album composed of 10 pieces with idiosyncratic 

rhythms he adds to his 

electronic sound. The al-

bum, which grabs attention 

with its high tempo, fea-

tures one of the most loved 

Bedük songs “Automatik” 

with its new arrangement.

Müzik / Music

FlashForward  - Bedük 
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Deniz Aktan

“Virtual” era in e-commerce

E-ticarette 
"sanal" dönem
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Yaşadığımız çevre, etrafımızdaki insanlar ve nesneler ile etkileşim içinde 
günlük hayatımızı sürdürürken bize her zaman bir gerçeklik duygusu 
eşlik eder. En ufak bir saç düzeltme jestinden sosyal etkileşimlerimize 
bütün eylemlerimizi mümkün kılan bu gerçeklik hissi olmasaydı bir ma-
kineden farkımız kalmazdı. 

Peki, gerçekliğin sanalı olur mu? Her an yanımızda bulunan cep telefo-
nu, tablet, saat gibi akıllı cihazların neredeyse yeni uzuvlarımız haline 
geldiği günümüzde, “Bu da soru mu!” diyebilirsiniz. Fiziksel ortamımıza 
dijital uzantılar ekleyebilen artırılmış gerçeklik ve kullanıcısını tamamen 
sarmalayan sanal gerçeklik sayesinde gerçeklik artık dijitalleştirilebiliyor. 
Artırılmış gerçeklik ses, video, grafik veya GPS gibi bilgisayar verilerinin 
duyusal girdilerle zenginleştirilmesiyle “canlandırılan” ögelerin, gerçek 
dünya ortamıyla birleştirilmesi ve yeni bir algı oluşturulmasını ifade 
ediyor.

Bir sanal gerçeklik deneyimi oluşturmak için gelişmiş bir bilgisayar siste-
mine ihtiyaç duyuluyor. Öncelikle ileri seviye yazılımlar kullanılan yüksek 
performanslı bilgisayarlar ile zengin içerikli bir dünyanın simülasyonu 
yaratılıyor. Diyelim ki dijital ortamda bir denizaltı dünyasına gireceksiniz. 
Bunun için yüksek performanslı bilgisayarların yanında duyusal aletler 
kullanılıyor: Her göz için bir ekran olmak üzere iki ekran ve stereo sesli 
başlık (head-mounted display/HMD), stereo kulaklık, dışarıdan gelen 
ışığı önleyici bir göz bandı ve duyusal eldivenler. HMD’lerde ayrıca baş ve 
vücut hareketlerini tespit edip görüntüyü ona göre düzenleyen ivmeölçer 
ya da pozisyon sensörü eklentileri mevcut. Böylece kullanıcı fiziksel ve 
ruhsal olarak deniz altında binbir çeşit bitki ve hayvan arasında yüzüyor-
muş gibi hissedebiliyor. Bu teknoloji yüksek riskli mesleki uygulamaların 
provaları için de kullanılıyor. Mesela, mesleğe başlamadan önce pilot 
adayları sanal uçuşlar, cerrah adayları sanal ameliyatlar yapıyorlar.

Çevrimiçi alışverişte interaktif deneyimler  

Sanal gerçeklik teknolojisi çevrimiçi alışveriş olanaklarını da genişle-
tiyor. Tüketiciler arasında dijital alışveriş alışkanlığı gittikçe yaygınla-
şırken çevrimiçi alışveriş platformları da olabildiğince gerçekçi ve etkili 
hale gelmeyi hedefliyor. Onların imdadına da çevrimiçi alışverişi daha 
interaktif bir deneyim haline getiren sanal gerçeklik teknolojisi yetişi-
yor. Akıllı cihazlarınızdan çevrimiçi alışveriş sitelerine girdiğiniz anda 
kendinizi üç boyutlu bir mağaza gezisinde bulabiliyorsunuz. Mesela, 
Microsoft’un tanıttığı sanal gerçeklik gözlüğü HoloLens ile bu tür uygu-
lamalar mümkün hale geldi. HoloLens, Windows 10 işletim sistemine 
entegre bir gözlük ve holografik bir yansıtıcı işlevi görüyor. Gözünüzün 
önüne yansıyan holografik Windows 10 işletim sistemini parmağınızı 
mouse gibi hareket ettirerek kullanabiliyorsunuz. Bu sistem aynı za-
manda sesli iletişime de geçiyor. Böylece bilgisayarınız üzerinden çev-
rimiçi alışverişi yepyeni bir boyutta deneyimleme imkanı buluyorsunuz.

Çevrimiçi alışveriş sitelerinde müşteriler ürünleri denemeden satın 
aldıkları için ürün teslimatı sonrasında yüksek oranda değişim ve iade 
talebi ile karşılaşılabiliyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisi bu-
nun önüne geçmek için “hiper-gerçek deneyimler” yaratıyor. Örneğin, 
Japonya’da Uniqlo, İngiltere’de Topshop gibi mağazalarda müşterilerin 
istedikleri ürünleri LCD ekranlarda sanal olarak denemeleri mümkün. 

As we get on with our daily life in interaction with the environment we 
live in as well as the people and objects around us, a sense of reality ac-
companies us at all times. If this sense of reality, which renders all our ac-
tions from the smallest hair adjustment gesture to our social interactions 
possible, did not exist, we wouldn’t be any different than a machine.

Well, can reality be virtual? In our day, in which smart devices such as 
mobile phones, tablets and watches have almost become limbs of ours, 
you might say, “What a thing to ask!” Thanks to augmented reality, 
which can add digital add-ons to our material medium, and virtual real-
ity, which completely wraps up its user, reality can now be made digital. 
Augmented reality refers to the combination of real world environment 
with elements “visualized” through the enrichment of computer data 
such as audio, video, graphics and GPS with sensory inputs and creation 
of a new perception.  

An advanced computer system is required to form a virtual reality experi-
ence. First of all, the simulation of a rich-in-content world is created with 
high-performance computers that use advanced software. Let’s say you 
are to enter an underwater world in the digital medium. For that, sensory 
devices are used alongside high-performance computers: Two screens, 
one for each eye and head-mounted display (HMD), stereo headset, an 
eye cover that blocks the light coming from the outside, and sensory 
gloves. Also found in HMDs are accelerometer or position sensor add-ons 
that determine the movements of the head and the body and adjust the 
image accordingly. This allows the user to physically and spiritually feel 
they are swimming among thousands of plants and animals under the 
water. This technology is also used for the drills of high-risk occupational 
applications. For instance, pilots make virtual flights before they begin 
the profession, whereas future surgeons perform virtual surgeries.

Interactive experiences in online shopping 

The virtual reality technology also expands online shopping opportuni-
ties. As the habit of digital shopping becomes more and more prominent 
among consumers, online shopping platforms aim to become as realistic 
and efficient as possible. Coming to their rescue is the virtual reality 
technology that renders online shopping a more interactive experience. 
When you log into online shopping sites from your smart devices, you 
suddenly find yourself in a three-dimensional store trip. With the Holo-
Lens, the virtual reality glasses promoted by Microsoft, for instance, such 
implementations have become possible. HoloLens is a pair of glasses 
that is integrated with the Windows 10 operating system and acts as a 
holographic reflector. You can use the holographic Windows 10 operating 
system, which is reflected before your eyes, by moving it like a mouse. 
This system is also engaged with voice communication. Thus, you get 
the opportunity to experience online shopping on a whole new level on 
your computer.

Since on online shopping sites users buy the items without trying them 
on, many product change or return requests can be made after deliv-
ery. To prevent that, virtual and augmented reality technology creates  
“hyper-real experiences”. For instance, at Uniqlo in Japan and at Topshop 
in England, customers can virtually try on their desired products at in-
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Google ve Avametric ortaklığı ile hayata geçirilen GAP soyunma kabinle-
rinde ise kullanıcılar kendilerine yakın fiziğe sahip bir manken üzerinde 
kıyafet deneyebiliyorlar. 

Birçok şirket, ticaret fuarlarında ürünlerini tanıtmak için de sanal ger-
çeklik teknolojisinden faydalanıyor. Sadece fuar ortamında sağlanan 
ekipmanları giyerek almayı düşündüğünüz otomobili deneyebiliyor ya 
da bir apartman dairesini gezebiliyorsunuz. Öyle görünüyor ki ticaret 
dünyası kâr etmeye devam etmek istiyorsa dijital açıdan kendisini 
geliştirmek zorunda. Zira, 2018 itibarıyla dünya genelinde e-ticaret pe-
rakende satışlarının 2,5 trilyon dolara yaklaşacağı öngörülüyor.

ePttAVM.com e-ticarette fark yaratıyor  

ePttAVM.com ve PtteM e-ticarette, eğitimde ve oyun dünyasında 
kullanılmak üzere Ar-Ge merkezlerinde artırılmış gerçeklik (augmented  
reality/AR), sanal gerçeklik (virtual reality/VR) ve karma gerçeklik 
(mixed reality/MR) teknolojileri geliştiriyor. 

Artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde, ePttAVM.com’da cinsiyet, 
yaş gibi kriterler göz önüne alınarak kullanıcılara özel ürünler öneriliyor 
ve kişiler uygun bulduklarını ekran üzerinde “deneyebiliyor”. Beğenilen 
ürünler PTT işyerlerinde bulunan kiosklar ve cep telefonları aracılığı ile 
sipariş edilebiliyor. Artırılmış gerçeklik aracılığıyla kişiler çeşitli oyunlar 
oynayıp hediye çekleri ve kuponlar kazanabiliyor, böylece e-ticaret 
üzerinden eğlenerek alışveriş yapma fırsatı buluyor. Benzer şekilde, 
ePttAVM.com ve PtteM sanal gerçeklik kullanarak geliştirdiği oyunlar 
ile alışveriş keyfine keyif katıyor. Sanal gerçeklik oyunları ile verilen 
görevleri yerine getiren kullanıcılar ödül olarak indirim çekleri kazanabi-
liyor ve bunları sitede alışveriş yaparken kullanabiliyor.

store LCD screens. Inside the GAP changing rooms, realized in Google and 
Avametric partnership, on the other hand, users can try on clothes with a 
model that has similar physique. 

Many companies make use of the virtual reality technology to promote 
their products at commerce fairs. By only putting on the equipment pro-
vided at the fair, you can try the car you are thinking of buying or wander 
through an apartment. It seems that if the world of commerce wants to 
continue making profits, it will have to enhance itself in the digital sense, 
for the worldwide e-commerce retail sales is expected to reach 2.5 trillion 
dollars as of 2018.

ePttAVM.com makes a difference in e-commerce 

ePttAVM.com and PtteM develop augmented reality (AR), virtual reality 
(VR) and mixed reality (MR) technologies to be used in e-commerce,  
education and in the world of gaming.  

Thanks to augmented reality, special products are offered to users by 
taking into consideration criteria such as gender and age on ePttAVM.
com; and people can “try on” the ones which they consider appropriate 
on the screen. They can order the products, which they like, through the 
kiosks at PTT offices and their mobile phones. Through augmented real-
ity, people can play different games and win gift cheques and coupons, 
and hence they find the opportunity to do e-shopping while having fun. 
Similarly, ePttAVM.com and PtteM increase the joy of shopping with the 
games they develop by virtual reality. Users who perform the tasks as-
signed in virtual reality games can gain discount vouchers and use them 
on the web site while shopping. 

PTTTECH - HAZİRAN  JUNE
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Get protected with 
5 letters on the 
Internet: HTTPS

İnternette 
5 harf ile 
korunun: 
HTTPS 
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İşyerinde bir evrakı imzalamadan önce her satırını okuma-
ya çalışıyoruz, değil mi? Peki, bankada kredi çekeceğimiz 
zaman onlarca sayfadan oluşan belgeleri de satır satır 
okuyor muyuz? Muhtemelen okumuyoruz. İnternette de 
işler pek farklı yürümüyor... Sıradan bir internet kullanıcısı 
her gün yüzlerce siteyi ziyaret ediyor, bazı sitelere girmek 
için üyelik şifresi kullanıyor, telefonundaki fotoğrafları 
uygulamaların erişimine açıyor veya internetten alışveriş 
yaparken sisteme kredi kartı bilgilerini yazıyor. 

Bir soruyu daha düşünelim. Kredi kartı bilgilerimizi kağıda 
yazıp tanımadığımız birine verir miyiz? Vermeyiz tabii ki. 
Peki, aynı bilgileri internette nasıl bu kadar rahat şekilde 
paylaşabiliyoruz? 

Dilek Karakaya
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Uzmanı

Information Security Management Systems Expert

Before signing a document in the office, we try to read every 
line, don’t we? Well, do we read the documents formed of 
tens of pages when we are to get a loan in a bank? We prob-
ably don’t. Things do not work differently on the Internet… 
An ordinary Internet user visits hundreds of pages every 
day, uses a membership password for accessing some web 
sites and authorizes applications to access the photographs 
on their phone or enter their credit card information while 
shopping on the Internet. 

Let’s think of one more question. Would we write our 
credit card information on paper and give it to someone? 
Of course, we wouldn’t. Well, how can we share the same 
information so easily on the Internet?
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The importance of HTTPS 

Written on the left-hand side of web addresses in the address bar, 
“HTTPS” is a detail, which we do not usually notice or pay attention to, 
but tell the cyber security specialist about it. 

Thanks to HTTPS, Internet users have breathed a sigh of relief, and fraud 
could be prevented to a great extent. How? The letter “S” (secure) added 
after “HTTP” (Hypertext Transfer Protocol) shows that the connection 
between the servers within the framework of the Hypertext Transfer 
Protocol has been made secure. 

Paying attention to whether HTTPS is written on the address bar while 
sending e-mails, entering your credit card information for monetary 
transactions or writing your passwords on a web site is of crucial impor-
tance. We recommend you do not enter your password in any web site on 
which you do not see the HTTPS abbreviation. 

How does hijacking take place on the Internet? 

Especially in the information stealing method known as “phishing”, In-
ternet pirates aim to steal and copy the interface of the site on which you 
have to enter your password and retrieve your information. While talking 
about phishing, we must mention the “man-in-the-middle attack”, as 
well. Thanks to HTTPS, we block people who try to steal our information 
by interfering between  the server and our computer. 

In the HTTP protocol, password is not used while transferring information 
but thanks to the safe encryption in HTTPS, all third parties are prevented 
from viewing all the processes we carry out as well as the data revealed.

Those who are interested in e-commerce and have just recently entered 
the sector have to carry out detailed research on HTTPS. This system, 
which does not allow other people to get hold of information, ensures 
that people safely surf on your platform and carry out transactions.  

5 HTTPS’nin önemi

Adres çubuğunda web adreslerinin sol başına yazılan “HTTPS” aslında 
pek görmediğimiz, görsek de umursamadığımız bir detay ama bunu 
gelin bir de siber güvenlik uzmanlarına sorun.

HTTPS sayesinde internet kullanıcıları rahat bir nefes aldı ve dolandırıcı-
lıkların büyük ölçüde önüne geçilebildi. Nasıl mı? “HTTP”nin (Hypertext 
Transfer Protocol/Hipermetin Transfer Protokolü) yanına eklenen “S” 
harfi (secure/güvenli), Hipermetin Transfer Protokolü çerçevesinde su-
nucular arasında kurulan bağlantının güvenli hale getirildiğini gösteriyor. 

E-posta gönderirken, parasal işlemleriniz için kart bilgilerinizi girerken 
veya bir siteye şifrenizi yazarken tarayıcının adres çubuğunda kilit 
işaretinin veya HTTPS yazısının bulunup bulunmadığına dikkat etmek 
büyük önem taşıyor. HTTPS yazısını görmediğiniz hiçbir sitede şifrenizi 
girmemenizi öneriyoruz.

İnternette gasp nasıl oluyor? 

Özellikle “oltalama” diye tabir edilen bilgi çalma yönteminde, in-
ternet korsanları şifrenizi girmeniz gereken sitenin arayüzünü çalıp 
kopyalayarak bilgilerinizi ele geçirmeyi hedefler. Oltalama demişken  
“man-in-the-middle attack” yani “aradaki adam saldırısı”ndan bah-
setmemek olmaz. HTTPS sayesinde sunucu ile bizim bilgisayarımızın 
arasına girerek bilgilerimizi çalmaya çalışan kişileri de engellemiş oluruz.

HTTP protokolünde bilgi aktarılırken şifre kullanılmıyor ama HTTPS’deki 
güvenli şifreleme sayesinde yaptığımız tüm işlemleri ve bu işlemler 
sonucunda ortaya çıkan verileri üçüncü kişilerin görmesi engelleniyor. 

E-ticaret ile ilgilenen veya sektöre yeni girmiş kişilerin HTTPS hak-
kında detaylı araştırma yapmaları gerekiyor. Bilgilerin başka kişilerin 
eline geçmesine olanak vermeyen bu sistem, insanların sizin plat-
formunuzda güvenle gezebilmesini ve işlem yapabilmesini sağlıyor.  
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This safety protocol has great advantages regarding the SEO (search 

engine optimization), too. Websites with the HTTPS protocol rise more 

rapidly in search engines compared to the ones that start with HTTP, and 

search engines that function like the human brain highlight these sites 

they find secure, as well. 

As people became conscious about the Internet, they started to make  

preferences initially according to the sites’ interfaces, then functions 

and then speed. In the near future, they will choose websites they visit 

or use by looking at whether they are secure or not. To sum up, both for 

users and publishers HTTPS is not a privilege; it has become a must, 

and the entire Internet world has to be more careful about and attentive  

to this subject. 

Hoping you always remain and feel safe… 

Bu güvenlik protokolünün SEO (search engine optimization/arama mo-
toru optimizasyonu) konusunda da büyük avantajları bulunuyor. HTTPS 
protokolüne sahip siteler, HTTP ile başlayan sitelere kıyasla arama mo-
torlarında daha hızlı yükselir ve insan beyni gibi çalışan arama motorları 
da daha güvenli buldukları bu siteleri ön plana çıkarır.

İnsanlar internet konusunda bilinçlendikçe önce sitelerin arayüzlerine, 

sonra işlevlerine, daha sonra hızlarına göre tercih yapmaya başladılar. 

Yakın gelecekte de girecekleri ve kullanacakları siteleri güvenli olup 

olmadıklarına bakarak seçecekler. Özetleyecek olursak, hem kullanıcılar 

hem de yayıncılar için HTTPS artık bir ayrıcalık değil zorunluluk haline 

geldi ve tüm internet dünyasının bu konuda daha dikkatli ve özenli 

olması gerekiyor.

Daima güvenli kalmamız ve güvende hissetmemiz dileğiyle…



Ekonomi editörü ve 
teknoloji yazarı Necdet 

Çalışkan, günümüzde 
teknolojinin geçmişe 
kıyasla basında daha 

fazla yer aldığını 
belirterek, gazetelerde 
teknoloji sayfalarının, 

televizyonlarda ise 
teknoloji programlarının 
giderek arttığını söyledi.

Röportaj / Interview

You work as an economy editor at the 
Habertürk newspaper and write articles 
focusing on the concept of new generation 
consumer specifically from the technologi-
cal perspective in the column named “Con-
sumer 4.0”. In addition, you treat current 
technological issues on your personal blog 
Teknoyo.com. What would you like to say 
about the media-technology relationship?

Technology, which could not have much 
media coverage in the traditional media and 
used to be seen as the entertainment and 
play seeking of some youngsters nearly 20 
years ago, has now become a mainstream 
subject that has its own pages in daily news-
papers where these pages gradually increase 
in number and even sub-categories like en-
terprise and startup are created. During this 
process, the number and duration of tech-
nology programs on television channels have 
increased more and more, as well. Though 
technological magazine publishing is just a 
shadow of its golden era in the 1990s, it has 

Ekonomi editörü ve teknoloji yazarı

Necdet Çalışkan:
Economy editor and technology writer
Necdet Çalışkan:

İnsanlığın teknolojide 
yeni bir form arayışının 
zirveye çıktığı yıllardayız

Röportaj / Interview: Nehir Öztürk

We are experiencing years in which 
humanity’s search for a new form in 
technology has peaked

Habertürk gazetesinde ekonomi editörlüğü 
yapıyorsunuz ve “Tüketici 4.0” adlı köşede 
teknoloji özelinde yeni nesil tüketici kav-
ramına odaklanan yazılar yazıyorsunuz. 
Ayrıca güncel teknoloji konularını kişisel 
blogunuz Teknoyo.com’da ele alıyorsunuz. 
Medya ve teknoloji ilişkisiyle ilgili neler söy-
lemek istersiniz?

Bundan 20 yıl kadar önce geleneksel basında 
pek de yer bulamayan, birkaç gencin eğlence 
ve oyun arayışı olarak görülen teknoloji, artık 
günlük gazetelerde kendine özel sayfaları 
olan, bu sayfa sayılarının giderek arttığı, hat-
ta girişim, start-up gibi alt kategorilerinin bile 
açıldığı bir ana akım mevzu haline geldi. Bu 
süreçte televizyonlarda teknoloji programla-
rının sayısı ve süresi de giderek arttı. Teknoloji 
dergiciliği ise her ne kadar 1990’lardaki altın 
dönemini arasa da, tablet ve web üzerinden 
yapılan yayınlarla kendini yeni dönemde yeni 
alanlarla yenilemeyi başardı. Sonuçta, basın 
dediğimiz kavram, doğası gereği, insanların 
gündelik hayatlarında olup bitenlere odaklan-
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Röportaj / Interview

managed to renew itself in the new period 
with new fields through broadcasts on tablets 
and the web. After all, since the concept of 
press focuses on what’s happening in the 
everyday lives of people by nature, it could 
absolutely not ignore this change on news-
paper pages and TV programs in a society 
that started to live and breathe technology, 
and this is exactly what happened. Moreover, 
this change has moved one step beyond this 
and made people become citizen journalists 
through the Internet and smart devices in 
hand. Today, social media and the Internet 
can render news old before it even goes to 
press. Therefore, it’s not sufficient to just give 
coverage to what’s happening in the press. 
It is a requirement to both respond to 5W1H 
(Who, What, Where, When, Why, How?) – the 
ground rule of journalism – more quickly and 
also give coverage to analyses and comments 
without destroying the basic structure of the 
news and the objective facts by using the op-
portunities offered by technology to the full. 

What are the advantages and disadvantages 
of being a technology writer?

Although specialization – just as in every field 
– enhances the ability to acquire and present 
knowledge in technology writing, it can also 
bring about a certain degree of blunting. You 
may know very well the features of the new-
est smartphones, but consumers do not only 
take into account how many inches a phone’s 
screen is, the technical specification of its 
camera, the speed of its processor, or the 
power of its battery. Social realities should 
not be ignored so that they can access the 
products in question in a healthy way. Tens 
of other issues must also be taken into con-
sideration such as the dollar exchange rate, 
the product’s ÖTV (special consumption tax), 
VAT and fee, and which official authorities 
one can file a complaint or apply to in case of 
any problems. In this sense, I think we should 
consider a little our own faults. Whichever 
field of technology publishing you are active 
in, your knowledge – even if at a basic level – 
about economy, tax legislation and consumer 
regulations might be more important than 
your programming language skills. 

Stating that technology 
appears more on media 
in our day, compared 
to the past, economy 
editor and technology 
writer Necdet Çalışkan 
said that the number 
of technology pages 
gradually increase 
in newspapers and 
technology programs on 
television channels. 

ma durumunda olduğu için, teknoloji ile yatıp 
kalkar hale gelen bir toplumda bu değişimi de 
sayfa ve program kuşaklarında görmezden 
gelemezdi, ki öyle de oldu. Hatta bu değişim 
bir adım daha öteye geçip sıradan insanları da 
elinin altında bulunan internet ve akıllı cihaz-
larla vatandaş gazeteciliğine soyundurdu. Ar-
tık, sosyal medya ve internet, daha matbaaya 
gitmeden çoğu gazetedeki haberi eskitebili-
yor. Bu yüzden medyada sadece olup bitene 
yer vermek artık yeterli değil. Teknolojinin 
sunduğu imkanları sonuna kadar kullanarak, 
gazeteciliğin temel kuralı olan 5N1K’ya (Ne, 
Neden, Nasıl, Nerede, Ne Zaman, Kim?) hem 
daha hızlı cevap verebilmek hem de haberin 
temel yapısını ve nesnel gerçekleri bozmadan 
analiz ve yorumlara da yer vermek şart.

Teknoloji yazarlığının avantaj ve dezavantaj-
ları nelerdir?

Uzmanlaşma her alanda olduğu gibi teknoloji 
yazarlığı konusunda da bilgi edinme ve suna-
bilme becerilerini artırsa da bir miktar körleş-
meyi de beraberinde getirebiliyor. Yeni çıkan 
akıllı telefonların özelliklerini çok iyi bilebilirsi-
niz ancak tüketiciler artık sadece telefonların 
kaç inçlik ekranı olduğuna, kamerasının tek-
nik özelliklerine, işlemcisinin hızına, batarya-
sının gücüne bakmıyor. Söz konusu ürünlere 
sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için sosyal 
gerçeklikleri de göz ardı etmemek gerek. Dolar 
kurunun ve ürünün ÖTV’si, KDV’si, harcının ne 
olduğu, teknik servis ve garanti konusunda 
hangi hakların bulunduğu, herhangi bir sıkıntı 
yaşandığında şikayet ve başvuruların hangi 
resmî kanallara yapılabileceği gibi onlarca 
başka mevzu da dikkate alınmalı. Bu anlamda 
iğneyi de biraz kendimize batırmamız gerekir 
diye düşünüyorum. Teknoloji yayıncılığının 
hangi alanında olursanız olun, temel düzeyde 
de olsa ekonomi, vergi mevzuatı, tüketici 
yönetmelikleri hakkındaki bilgileriniz, prog-
ramlama dili becerilerinizden daha önemli 
olabiliyor. 

Diğer taraftan, her ne kadar yazıp çizdikleriniz 
bulunduğunuz ülkede yaşayanlara yönelik 
olsa da, teknoloji yazarlığı, “Dünyada teknolo-
ji alanında neler oluyor?, Onların bu alandaki 
gündemi ne?” sorularının cevaplarına da yüz 
çevirme şansı bırakmıyor. Çünkü, doğası 
gereği teknoloji, gücünü “hız”dan alıyor ve o 

79



8180 PTTTECH - HAZİRAN  JUNE

On the other hand, even though what you write targets those who live in your country, technol-
ogy writing does not let you turn away from the answers of the questions “What’s happening 
around the world in the field of technology? What is their agenda regarding this field?” because 
technology by nature draws its strength from “speed”, and the agenda of those distant lands 
imposes itself to everywhere quickly. And this both makes you more open-minded about inno-
vations and makes it easier for you to break down your prejudices. 

The sentence “The technology is forging ahead” is used in almost every period. Within this 
framework, what are your considerations about the period we live in?

In fact, it’s hard to give a date for the beginning of the rapid transformation in technology. In 
this matter, there are some people that refer to the introduction of personal computers in the 
early 1980s, and others that point to the birth of the Internet. Even though what springs to 
mind first when it comes to technology is devices, it must not be forgotten that these devices 
are actually instruments. There were such big technology giants that once released top-level 
devices but have totally fallen off the map today. In this sense, the 2000s has in fact taught 
us that what really matters is fast communication. Whether it is through computers or smart-
phones with touchscreens or wearable devices or sensors on the refrigerator… or even through 
nanochips placed under our skin… Now people want to get information and communicate in a 
rapid way. And this is the function of products and services the technology giants provide. After 
all, the form changes but this need has never changed since humanity used smoke as a means 
of communication. The period we live in is in fact the years in which humanity’s search for a new 
form in technology has peaked. That’s why we encounter so many interesting products, and so 
many of them are erased from our memories in just a few years. What’s important is to not lose 
control and forget that technology is an instrument that facilitates the life of humanity. If we 
forget, we might hand over the control to the monster we’ve created ourselves; and I’m one of 
those who believe we are at this critical turning point in the era of dizzying technology. 

What kind of a future are technological developments preparing for us?

The most exciting subjects in technology in recent years are Big Data, the Internet of Things 
(IoT) and Artificial Intelligence (AI). We have the control for now but the limits of what learning 

uzak diyarların gündemi de kendini hızla her 
yere dayatıyor. Bu da sizi hem daha yeniliklere 
açık görüşlü biri yapıyor hem de eğer varsa ön 
yargılarınızı kırmayı kolaylaştırıyor.

“Teknoloji hızla ilerliyor” sözü hemen her 
dönemde kullanılır. Bu çerçevede içinde 
bulunduğumuz döneme yönelik değerlendir-
meleriniz nelerdir?

Aslında teknolojide yaşanan hızlı dönüşümün 
başlangıcı için bir tarih vermek güç. Bu konuda 
1980’lerin başında kişisel bilgisayarların çıkı-
şını adres olarak gösteren de var, 1990’larda 
internetin doğuşunu da. Her ne kadar tekno-
loji denilince akla ilk gelen cihazlar olsa da 
bu cihazların aslında araç olduğu gerçeğini 
unutmamak lazım. Sonuçta, öyle cihazlar 
çıkaran öyle büyük teknoloji devleri vardı ki, 
bugün esameleri bile okunmuyor. Bu anlamda 
aslında 2000’li yıllar bize şunu öğretti: Asıl 
olan hızlı iletişim. Bu ister bilgisayarlarla 
olsun, ister dokunmatik ekranlı akıllı telefon-
larla, ister giyilebilir cihazlarla, ister buzdo-
labındaki sensörlerle… Hatta artık derimizin 
altına yerleştirilen nano çiplerle… İnsanlar 
hızlı bir şekilde bilgi almak ve iletişim kurmak 
istiyor. Teknoloji devlerinin sunduğu ürün ve 
hizmetler de bu işlevi görüyor. Sonuçta form 
değişiyor ama insanlığın dumanı iletişim 
aracı olarak kullanmasından beri bu ihtiyaç 
değişmiyor. İçinde bulunduğumuz dönem de 
aslında insanlığın teknolojide yeni bir form 
arayışının zirveye çıktığı yıllar. O yüzden nice 
ilginç ürünle karşılaşıyoruz, nicesi birkaç yıla 
kalmadan hafızalarımızdan siliniyor. Önemli 
olan ise kontrolü kaybetmemek ve tekno-
lojinin insanlığın hayatını kolaylaştıran bir 
araç olduğunu unutmamak. Eğer unutursak, 
kontrolü de kendi yarattığımız canavara kendi 
elimizle teslim edebiliriz, ki baş döndürücü 
teknoloji çağında, bu kritik dönemeçte oldu-
ğumuza inananlardanım.

Teknolojideki gelişmeler bize nasıl bir gele-
cek hazırlıyor?

Teknolojide son yılların en heyecanlı konuları 
Büyük Veri (Big Data), Nesnelerin İnterneti 
(Internet of Things, IoT) ve Yapay Zeka (Arti-
ficial Intelligence, AI). Kontrol şimdilik bizde 
ama IoT ve AI devrimini arkasına alan öğrene-
bilen makineler ile robotların neler yapabilece-
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machines and robots that have gotten strength from the IoT and AI 
revolution can do has even exceeded the scenarios of science fiction 
movies. Robots are becoming capable of doing by themselves many 
jobs that humans do. The fact that robots have become prevalent in 
labor markets carries the potential of taking away the jobs of millions 
of people. This worry is felt by factory workers, drivers, surgeons. 
Nevertheless, we have the power to turn this into an opportunity by 
leaving the fear of “Will robots take my job away?” aside. After all, 
the sleeping giant has waken up, technology’s smartest genie has got 
out of its lamp with the support of artificial intelligence. Using this 
change for the benefit of humanity is again in the hands of humanity. 
It’s absolutely OK if robots take away our jobs in fields where deadly 
work accidents are common. And it is time for employees in other 
service-oriented sectors to focus on more analytical jobs that robots 
can’t do. 

Does technology take up a large space also in your private life? 

As part of my job, I have to spend a lot of time with technology. But I 
can easily say that I don’t ignore the balance. Like most of us, I have 
my mobile phone throughout the duration when I’m awake and use 
it intensely. But when it comes to books, I’m one of those who don’t 
and don’t want to keep up with technology. I always prefer reading the 
books of a favorite writer of mine on paper instead of e-books. I use the 
social media for both following the current developments and inter-
acting with our readers and followers. I am a little selective in posting 
about my private life and family, and I recommend it to everyone. 

What do you recommend for not being exposed to technology’s trou-
bles while benefiting from it?

Being “online” is sine qua non for all of us; I am online during most of 
the day, too. But I think you should remember to keep your “offline” 
window open so that your life is not left airless.  

ğinin sınırları, bilimkurgu filmlerinin senaryolarını bile aşmış durumda. 
İnsanların yaptığı çoğu işi artık robotlar kendi başlarına yapabilir hale 
geliyor. İşgücü piyasasında robotların yaygınlaşması milyonlarca in-
sanın işini elinden alma potansiyelini barındırıyor. Bu endişe, fabrika 
işçilerini de, şoförleri de, cerrahları da sarmalamış durumda. Ancak 
“Robotlar işimi elinden alacak mı?” korkusunu bir tarafa bırakıp bunu 
fırsata çevirmek de yine bizim elimizde. Sonuçta, uyuyan dev uyandı, 
teknolojinin en akıllı cini lambasından yapay zeka desteğiyle çıktı. Bu 
değişimi insanlığın yararı için kullanabilmek de yine insanlığın elinde. 
Ölümlü iş kazalarının yoğun olduğu alanlarda robotların işimizi elimiz-
den almasının hiçbir sakıncası yok. Hizmet odaklı diğer sektörlerde 
çalışanlar için ise robotların yapamayacağı daha analitik işlere odak-
lanma zamanı. 

Teknoloji özel hayatınızda da önemli bir yer kaplıyor mu?

İşim gereği teknoloji ile fazla mesai harcadığım bir gerçek. Ancak 
dengeyi de gözardı etmediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Çoğumuz gibi 
ben de cep telefonumu uyanık olduğum süre boyunca sürekli yanımda 
tutup yoğun bir şekilde kullanıyorum. Ama konu kitaplar olunca tekno-
lojiye pek ayak uyduramayan, uydurmak istemeyenlerdenim. Sevdiğim 
bir yazarın kitaplarını e-kitap yerine daima kağıttan okumayı tercih 
ederim. Sosyal medyayı da hem işimle ilgili güncel gelişmeleri takip et-
mek hem de okuyucularımız ve takipçilerimizle etkileşime girmek için 
kullanıyorum. Özel yaşamım ve ailemle ilgili paylaşımlarda ise biraz 
seçiciyim, bunu herkese tavsiye ederim.

Teknolojinin nimetlerinden yararlanırken külfetlerine maruz kalma-
mak için neler tavsiye edersiniz?

“Online” olmak artık hepimizin olmazsa olmazı, ki ben de günümün 
büyük bir çoğunluğunda öyleyim. Ama hayatınızı havasız bırakmamak 
için “offline” pencerenizi de açık bırakmayı unutmayın derim.



82 PTTTECH - HAZİRAN  JUNETeknoloji Yaşamda / Technology in Life

İpek Altun

Haritaları yeniden 
tanımlayan uygulamalar 

Applications that redefine maps  
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Navigasyon ve harita uygulamaları günümüzde şehir içinde veya 
şehirler arasında seyahat ederken en sık başvurduğumuz yardımcıla-
rımızdan biri. Teknolojideki gelişmelerle birlikte her geçen gün daha 
fazla yaygınlık kazanan bu uygulamaların akıllı telefonlarımızın en 
önemli içeriklerinden biri olduğu söylenebilir. 

GPS teknolojisine sahip ilk cep telefonu 1999’da piyasaya çıktı. 
2000’lerin ortalarına doğru akıllı telefonlarda Bluetooth üzerinden 
alıcı olarak varlık gösteren GPS zaman içinde bu cihazların ayrılmaz 
bir parçası haline geldi. Bu gelişmelerden önce, bilmediğimiz bir 
adresi öğrenmek veya yeni yerlere seyahatimizi planlamak için iki 
seçeneğimiz vardı; eş dosta ya da karşılaştığımız birine yol sormak 
veya haritaya bakmak. Yol sorduğumuz kişi istediğimiz yere nasıl 
gidebileceğimizi iyi tarif edemediğinde ya da haritadan detaylı bilgi 
edinemediğimizde yolculuğumuz da zorlaşıyordu. Şimdilerdeyse 
akıllı telefonumuzu aldığımız gün bize Google Maps veya Apple Maps 
gibi harita uygulamaları eşlik etmeye başlıyor. Ayrıca, ihtiyaçlarımıza 
göre uygulama mağazalarından diğer pek çok örneğe de kolaylıkla 
erişebiliyoruz.

In our day, navigation and map applications are among our assistants 
that we most frequently refer to when we travel in the city or be-
tween the cities. It can be said that these applications, which become 
more widespread with the developments in technology, are among 
the most important contents of our smart phones. 

The first mobile phone with GPS technology was launched in 1999. 
GPS, which existed as a receiver over Bluetooth in smart phones by 
the midst of the 2000s, has become an indispensable part of these 
devices over time. Before these developments, we had two options 
to learn an address that we do not know or to plan out our voyage to 
new places: to ask acquaintances or someone whom we come across 
or to look at the map. When the person to whom we asked directions 
could not describe well how we would go to where we wanted to go or 
when we could not get enough detail from the map, our journey got 
difficult. Nowadays, as soon as we buy our phones, map applications 
such as Google Maps and Apple Maps start to accompany us. More-
over, we can easily access many other examples on application stores 
according to our needs. 
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Şehir içi trafik akışının gerçek zamanlı taki-
binden doğa yürüyüşünde rota belirlemeye 
kadar geniş bir ihtiyaçlar yelpazesine cevap 
verebilen bu uygulamaların çıkış amacı basılı 
haritaların sınırlı imkanlarını genişletmekti. 
Haritalara daha yakından bakabilmek, git-
mek istediğimiz yeri aratabilmek gibi basit 
taleplerimiz sonucunda geliştirilen harita 
uygulamaları zamanla navigasyon özelliği de 
kazandı. Bunlardan en yaygın olanı, harita 
uygulamalarının atası diyebileceğimiz Google 
Maps. 

Google, ilk dönemlerinde arabalar ve toplu 
taşıma araçları için yönlendirmeler koyarak 
hizmetini dikkat çekici hale getirmeye çalışır-
ken, asıl olarak uydu görüntüleri ve haritaları 
bir araya getirme özelliğiyle öne çıktı. Yaşadı-
ğımız gezegenin dijital ortamda keşfedilebilir 
olduğunu kanıtlayan teknoloji devinin bir 
başka uygulamasıyla bugün dünyanın dört 
bir yanındaki mekan ve sokakları görmekle 
kalmıyor, 360 derecelik görüş açısıyla adeta 
içlerinde gezinebiliyoruz. 

Peki, harita uygulamaları genel olarak hangi 
kriterlere göre değerlendiriliyor? Bunlar ara-
sında haritanın vektörel görünümü, döndürü-
lebilmesi, 3B görünüm, harita verilerine çev-
rimiçi ya da çevrimdışı erişim gibi özellikler 
bulunuyor. Navigasyon kısmında da mekan 
bulma, bisiklet ve araba gibi çeşitli araçlar için 
rota belirleme, çevrimiçi ya da çevrimdışı ola-

Trafik sıkışıklığını gerçek 
zamanlı takip edebilen 

harita ve navigasyon 
uygulamaları hayatı 

kolaylaştırmaları 
bakımından oldukça 

önemli bir işleve sahip.

Map and navigation 
applications that can 

track traffic jam in 
real time have a highly 
important function in 

terms of facilitating life.

The original aim of these applications which 
meet a broad range of needs from real-time 
follow-up of inner-city traffic flow to de-
termining route in trekkings was to expand 
the limited opportunities offered by printed 
maps. Map applications, which were devel-
oped as a result of our basic needs such as 
taking a closer look at maps and searching for 
the places we want to go, have also acquired 
the feature of navigation over time. The most 
common one among them is Google Maps – 
deemed the ancestor of map applications. 

While Google tried to make its service appeal-
ing by putting directions for cars and public 
transportation vehicles in its early periods, it 
came to the forefront mainly with its proper-
ty that combines satellite images and maps. 
With another application by the technology 
giant which proved that the planet we live 
in is discoverable in the digital environment, 
we do not only see the venues and streets in 
all four corners of the world, but we can visit 
them inside with a 360-degree viewpoint. 

Well then, based on which criteria are map 
applications generally evaluated? Among 
them are the properties such as vectorial look 
of the map, rotatability, 3D view, online and 
offline access to map data. And as for naviga-
tion, many features such as finding location, 
defining route for various vehicles such as 
bicycles and cars, online and offline calcula-
tion of the route to be covered, vocal direction 
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rak gidilen rotayı hesaplama, sesli yön tarifi, 
GPS’siz erişim gibi pek çok özellik göz önünde 
tutuluyor. Bu özelliklerin birçoğu ücretsiz uy-
gulamalarda mevcut. Daha sofistike örnekler 
ise uygulama mağazalarından belirli bir ücret 
karşılığında indirilebiliyor. 

Trafik sıkışıklığını gerçek zamanlı takip 
edebilen harita ve navigasyon uygulamaları 
hayatı kolaylaştırmaları bakımından oldukça 
önemli bir işleve sahip. Üstelik bu işlev tra-
fik ve navigasyon denince aklımıza ilk gelen 
seçenek olan kara yoluyla sınırlı kalmıyor. 
Hava ve deniz yolu trafiğini anlık olarak takip 
etmeyi sağlayan uygulamalar da yaygın şe-
kilde kullanılıyor. Oldukça geniş bir çeşitliliğe 
sahip harita uygulamaları arasında günlük 
yolculuklarımıza eşlik edenler dışında tarihî 
ve kültürel ilgi alanlarımıza hitap edenler 
de mevcut. Örneğin, bazı uygulamalarda 
gezmek istediğimiz yerleri tarihî haritalar 
üzerinden turlayabiliyor ya da bu haritaları 
güncel haritaların üzerine oturtarak bir coğ-
rafi bölgenin harita bazındaki değişimlerini 
inceleyebiliyoruz. 

On küsur yıl içinde kabiliyet ve çeşitlilik açısın-
dan oldukça zenginleşen harita ve navigasyon 
uygulamaları her geçen gün güvenilirlik ko-
nusunda da büyük gelişme gösteriyor. Bugün 
gerek harita gerekse navigasyon özellikleri 
açısından hata payının minimuma indirildiği 
birçok örnek bulunuyor. 

leading, access without GPS are taken into 
consideration. Most of these properties are 
available in free of charge applications. More 
sophisticated examples can be downloaded 
from the application stores for a certain fee. 

Map and navigation applications that can 
track traffic jam in real time have a highly 
important function in terms of facilitating 
life. In addition, this function is not limited to 
highway, which is the option that first springs 
to mind when it comes to traffic and naviga-
tion. Applications that help online tracking 
of the air and seaway traffic are commonly 
used, as well. Among the map applications, 
which have a broad variety – excluding those 
that accompany us in our daily trips – there 
are those that appeal to our fields of histori-
cal and cultural interest, as well. For example, 
in some applications, we can tour the places 
we would want to visit on the historical maps 
or put these maps upon the daily ones and 
analyze the changes in a geographical loca-
tion on the basis of the map. 

Map and navigation applications, which have 
become considerably rich in terms of capabili-
ty and variety over more than ten years, show 
great progress concerning reliability by the 
day, too. Today, we can find many examples 
in which the margin of error is minimized 
with regard to the feature of both map and 
navigation. 
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Haluk Arslan

The scholar who laid the foundations 
of modern medicine: Avicenna

İz Bırakanlar / Tycoons

Modern tıbbın temellerini atan alim 

İbn-i Sina 
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Considered the most important systematic 
philosopher of the Meşşaî school (Islamic Peri-
patetic School) Islamic philosophy tradition, one 
of the leading philosophers of the Middle Ages 
world of medicine, Avicenna carried out many 
works on different disciplines from philosophy 
to medicine, from physics to astronomy as it is 
the case for the scientists of the periods when 
science’s direct relation to philosophy was still 
maintained. Within this framework, he has 
about three hundred works on philosophy, med-
icine, physics, astronomy and music. Among 
them, Kitâbü’l-Kânun fî’t-Tıbb (The Canon of 
Medicine) – translated into Latin in the 12th 
century – is considered a great encyclopedia of 
medicine. Eş-Şifâ and En-Necât are deemed his 
most important epistles. 

Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina in his 
full name, Avicenna – as known in the Western 
world – was born in Afshana village near Bukhara 
in 980. Receiving education first in mathemat-
ics and astronomy, Avicenna started medical 
training later and became a developed medical 
specialist when he was just 17 by only reading the 
existing works on medicine in his period. 

After he treated the Samanid sultan in Bukhara, 
he started working in palace and later he went 
to Khwarezm and continued his researches in 
the palace of Amir of Khwarezm. Afterwards, he 
went to Gorgan where he wrote the first volume 
of The Canon of Medicine, one of his basic works, 
which is considered an important corner stone in 
the historical evaluation of medicine. Later, he 
worked as a doctor in the palaces of Rey, Isfahan 
and Hamadan and carried out his works, as well. 
As it is understood from his life story written by 
his pupil Abu Ubayd al-Juzjani, Avicenna was 
among the administrative and military turbu-
lences in some periods of his life and passed 
away in 1037 in Hamadan. 

What makes Avicenna one of the most im-
portant scientist of his era is his works, which 
he carried out along with philosophy. It can 
be expressed that Avicenna, who carried out 
researches and wrote books regarding both the 
theoretical and practical sides of medicine, has 
an understanding of medicine that combines 
Hippocrates and Galen from this aspect. Com-
posed of 5 volumes, The Canon of Medicine is 

İslam felsefe geleneğinde Meşşaî ekolünün 
en önemli sistemci filozofu, Orta Çağ tıp 
dünyasının da en önde gelen temsilcilerinden 
biri olarak değerlendirilen İbn-i Sina, bilimin 
felsefeyle doğrudan ilişkisinin devam ettiği 
dönemlerin âlimleri gibi felsefeden tıbba, 
fizikten astronomiye farklı disiplinlere dair 
çalışmalar yapmıştır. Bu çerçevede felsefe, 
tıp, fizik, astronomi ve müzik üzerine üç yüze 
yakın eseri mevcuttur. Bunlardan, ancak XII. 
yüzyılda Latinceye çevrilen Kitâbü’l-Kânun 
fî’t-Tıbb (Tıbbın Kanunu) büyük bir tıp ansik-
lopedisi olarak kabul edilmektedir. Eş-Şifâ 
ve En-Necât ise en önemli risaleleri olarak 
görülmektedir. 

Tam adıyla Ebû Ali el-Hüseyn bin Abdullah 
bin Ali bin Sina, Batı dünyasında bilinen 
ismiyle ise Avicenna 980 yılında Buhara ya-
kınlarında Efşene (Afşana, Afşin) köyünde 
doğdu. Önce matematik ve astronomi konu-
sunda eğitim alan İbn-i Sina, sonrasında tıp 
eğitimine de başlamış, dönemindeki mevcut 
tıp eserlerini okuyarak henüz 17 yaşında mü-
tekâmil bir tıp uzmanı haline gelmiştir. 

Buhara’da Samânî hükümdarını tedavi 
ederek sarayda çalışmaya başlamış, sonra-
sında da Harezm’e giderek Harezm emîrinin 
sarayında araştırmalarına devam etmiştir. 
Ardından tıbbın tarihsel gelişiminde önemli 
bir mihenk taşı olarak kabul edilen, kendi-
sinin en temel yapıtlarından Kitâbü’l-Kânun 
fî’t-Tıbb’ın ilk cildini yazdığı yer olan Cürcan’a 
gitmiş, daha sonra sırasıyla Rey, İsfahan ve 
Hemedan saraylarında bir yandan hekimlik 
yapmış, bir yandan da araştırmalarını sürdür-
müştür. Talebesi Ebû Ubeyd el-Cüzcânî’nin 
yazdığı hayat hikayesinden anlaşıldığı üzere 
Cürcan’da yaşamının bazı dönemlerinde 
idari ve askerî karışıklıklar arasında kalan 
İbn-i Sina, 1037 yılında Hemedan’da hayatını 
kaybetmiştir.

İbn-i Sina’yı çağının en önemli bilim insan-
larından biri kılan, felsefeyle birlikte tıp 
alanında gerçekleştirdiği çalışmalardır. Tıb-
bın gerek teorik gerekse pratik boyutlarına 
dair araştırmalar yapan ve eser veren İbn-i 
Sina’nın, bu yönüyle Hipokrat ve Galen’i bir 
araya getiren bir tıp anlayışına sahip olduğu 
ifade edilir. Beş ciltten oluşan Tıbbın Kanunu 

İbn-i Sina’yı çağının 
en önemli bilim 
insanlarından biri kılan, 
felsefeyle birlikte tıp 
alanında gerçekleştirdiği 
çalışmalardır.

What makes Avicenna one 
of the most important 
scientists of his era is his 
works, which he carried 
out in the field of medicine 
along with philosophy.
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kitabı, tıp ilminin tarihsel gelişim sürecin-

de en çok okunmuş ve yayılmış eserlerden 

biridir. İbn-i Sina’yı tıp tarihinde bu denli 

önemli bir şahsiyet yapan noktalardan biri, 

kanın gıda taşıyan bir sıvı olduğunu öne 

süren buluşudur. Ayrıca, hastalıkların olu-

şumunda kalıtsal özelliklerin belirleyiciliğini 

vurgulayan İbn-i Sina, teşhis sürecinde ise 

nabzın önemini fark etmiştir ve böylelikle tıp 

tarihinde bir başka dönüm noktasına imza 

atmıştır. Elle muayene olarak tanımlanan 

palpasyon yöntemi de kendisine aittir. İyi 

ve düzenli beslenme, düzenli uyku, egzersiz 

ve vücut temizliği başta olmak üzere günü-

müzde temel önleyici sağlık tedbirleri olarak 

bilinen prensip ve uygulamaları ilk ortaya 

koyan da İbn-i Sina’dır. 

one of the most read and distributed works in 

the historical development process of medicine. 

One of the things that made Avicenna such an 

important person in the history of medicine is 

his finding that the blood is a liquid that carries 

nutriment. In addition, Avicenna, who empha-

sized the dominance of genetic factors in the for-

mation of diseases, realized the importance of 

pulse throughout the diagnosis process and had 

his name in another turning point in the history 

of medicine. Defined as the examination with 

hands, the palpation method belongs to him, 

as well. In our day, the person to first set forth 

the principles and applications known as basic 

preventative health precautions, namely a good 

and well- balanced diet, regular sleep, exercise, 

body hygiene is also Avicenna. 



Agâh Murat Selim

Güncellesek de mi saklasak?
“Yeni”, zamanımızın büyülü kelimesi. “Yeni”nin teknolojideki kardeş 
kelimesi ise “güncel”. Günümüzde bir programın güncellemesi çıktı-
ğında onu yüklememek neredeyse kaçınılmaz. Bazı işletim sistemleri 
artık bunu opsiyonel olmaktan çıkarmış durumda. Sizlere bu bölümde 
sayısız kere işletim sisteminizi, telefonunuzu ve programlarınızı 
güncellemenizi tavsiye ettik. Peki, hiç mi istisnası yok bunun? Gönül 
rahatlığıyla var diyebiliriz. Öncelikle, işletim sistemleri veya sizin için 
kritik öneme sahip uygulamalar söz konusu olduğunda güncelleme-
leri hemen yüklememek doğru bir yaklaşım olacaktır. Artık güncelle-
melerin sıklığı ve hazırlanma hızı yüzünden kalite kontrol standartları 
eskisi kadar yüksek değil. Dolayısıyla, güncelleme öncesi güzel güzel 
çalışan programınızın güncellemeden sonra isyan bayrağı çekmesi 
ihtimali eskiye göre çok daha fazla. O yüzden güncelleyin, ama hemen 
değil. Bizce biraz bekleyerek güncellemede herhangi bir sorun varsa 
ondan etkilenmeyeceğinizi garantileyin. Sonra gönül rahatlığıyla ve 
istediğiniz zaman güncelleyin.

Akıl akıl, gerçeğine takıl

Akıl dediğimize bakmayın. Kastettiğimiz, artık herkesin günde-

minde yer alan yapay zeka konusu. Ne de olsa akıl ve zeka farklı 

şeyler. Ama konumuz zaten biraz da bu. Yapay zeka söz konusu 

olduğunda reaksiyonlar genellikle iki kutupta toplanıyor: Bir uç 

yapay zekayı insanlığın gelişimindeki kaçınılmaz bir yardımcı olarak 

görürken, diğer uç dünyayı ele geçireceğini, hepimizi köleleştirece-

ğini ve belki de yeryüzünden sileceğini öngörüyor. Öncelikle biraz 

sakin olabiliriz. Çoğu fütüristin distopik senaryolarını süsleyen tür-

den bir yapay zekanın bizce henüz esamesi okunmuyor. Gerçekten 

“zeki” diyebileceğimiz, neden-sonuç ilişkisini anlayan, analiz yapıp 

her duruma uygun çözümler üreten, hatta duyguları olan bir yapay 

zeka konusunda henüz fazla yol alınabilmiş değil. Bugün ve yakın 

gelecekten söz ederken yapay zekadan anlamamız gereken ve ter-

minolojide “zayıf (weak) yapay zeka” olarak geçen tür ise spesifik 

örüntüleri analiz etmede faydalı ve yazılımcısının “zekasıyla” sınırlı 

bir algoritmadan ibaret. Bu elbette küçümsenecek bir şey değil; 

imajları analiz edip objeleri tanımaya da yarayabiliyor, tıpkı bir dok-

tor gibi semptomlardan teşhis koymaya da. Fakat bu “yazılımların” 

akıllı olmadığı ve belirlenen alanları dışında hiçbir yeteneklerinin 

bulunmadığı düşünülürse en azından kendilerinden korkmanın 

gereksiz olduğu görülebilir. 

To update or not to update?
“New” is the magical word of our times. The sister word of “new” wit-
hin technology, on the other hand, is “up to date”. Nowadays, when 
there is an update to a program, it is almost inevitable to update it. 
Certain operating systems have rendered it obligatory. In this section 
of ours, we have countless times advised you to keep your operating 
system, your phone and your programs up to date. Well, are there 
no exceptions at all? We can easily say there are. First of all, when it 
comes to operating systems or applications that are of critical impor-
tance to you, not downloading the updates right away will be the right 
approach. Owing to the frequency and preparation speed of updates, 
quality control standards are not as high as they used to be. Thus, it is 
more probable than ever that your pre-update program that was wor-
king smoothly will raise a red flag. So, do update, but not right away. 
What we suggest to you is to wait a little and guarantee you won’t be 
affected by any possible problems in the update. Then update with 
your mind at ease and whenever you like.

Real wit is the way to go
Don’t get caught up that we are talking about wit. What we mean 
is the topic of artificial intelligence, which is now an agenda item for 
everyone. Wit and intelligence, after all, are different things. But this 
is in fact what we are dwelling on here. When it comes to artificial in-
telligence, there are generally two polarities of reactions: Whereas one 
extreme thinks of artificial intelligence as an unavoidable help in the 
development of mankind, the other foresees that it will take over the 
world, enslave us all and perhaps wipe us off the face of the earth. We 
can first start by calming down a little. A sort of artificial intelligence 
that is fit for the dystopic scenarios of many futurists is to us not yet 
in question. Not much progress has been made yet in terms of an ar-
tificial intelligence we can truly can “intelligent”, that grasps causality, 
makes analyses and comes up with solutions to all sorts of problems, 
and even has emotions. When talking in terms of the present and the 
near future, what we should understand from the concept of artificial 
intelligence, and which is terminologically known as “weak artificial 
intelligence” is nothing but an algorithm that is beneficial in analyzing 
specific patterns and limited to the “intelligence” of its creator. This is 
not to be underestimated, of course; it can be useful in both analyzing 
images and defining objects and departing from symptoms to make a 
diagnosis just like a doctor. However, considering these “software” are 
not smart and have no talents whatsoever outside their designated 
fields, it can be seen that there is no reason to fear them.

YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ
We’ve Got it Wrong
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Kuantum teorisi ile insanların zihinlerini birbirine bağ-
layacak bir ortak ağ sistemi geliştiren genç ve yetenekli 
bilim insanları özgürlüğe ve eşitliğe doğru bir adım 
olduğunu düşünerek çıktıkları yolda pek çok sorunla kar-
şılaşırlar. Motor yeteneklerin transfer edilmesine olanak 
tanıyan bu sistem, insanları toplu kontrol etme amacı 
taşıyan bir deneyin parçası haline gelir. 

Young and talented scientists, who have developed a 
common network system that will connect human minds 
using quantum theory, face many problems on the path 
they set off by considering it a step towards freedom and 
equality. This system, which enables the transfer of mo-
tor skills, becomes a part of the experiment that aims to 
collectively control people. 

Aklın Gözü / MindGamers

YÖNETMEN / DIRECTOR: 

ANDREW GOTH

OYUNCULAR / STARS: 

SAM NEILL, TOM PAYNE, MELIA KREILING

YAPIM / PRODUCTION: 

AVUSTURYA / AUSTRIA

TÜR / GENRE:

 BİLİMKURGU-AKSİYON

SCIENCE-FICTION / ACTION 

Film / Movie90
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En yaşlı üyesi Ellen’ın ölümünün ardından Graham aile-
sinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlar ve korkunç 
aile sırları gün yüzüne çıkar. Aile üyeleri, atalarından 
kalan karanlık miras ortaya çıktıkça kendilerini dehşet 
verici olaylarla dolu bir mücadelenin içinde bulur. Filmin 
senaristliğini ve yönetmenliğini Ari Aster üstleniyor. 

After the death of its oldest member Ellen, dark clouds  
start to gather on the Graham family, and tragic family se-
crets come to light. Family members find themselves in a 
struggle full of terrifying events as the dark heritage hand-
ed down from their ancestors start to rise to the surface. 
Ari Aster is both the director and scriptwriter of the movie. 

YÖNETMEN / DIRECTOR: 

ARI ASTER

OYUNCULAR / STARS:

TONI COLLETTE, GABRIEL BYRNE, ALEX WOLFF

YAPIM / PRODUCTION:

ABD / USA

TÜR / GENRE: 

KORKU-DRAM

THRILLER-DRAMA 

Ayin / Hereditary  
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Sektörel / Sectoral

Eğitim-öğretimde yeni trend: 
E-öğrenme 

Itır Şensoy

New trend in education and training: E-learning 



İnternetin yaygın kullanımıyla fiziksel mesafelerin bilgiye 

ulaşmanın önünde engel olmaktan çıktığı günümüzde klasik 

eğitim anlayışının alternatifleri de hayatımıza giriyor. Hızla 

çeşitlenen internet tabanlı teknolojiler üzerinden geliştirilen 

e-öğrenme modeli, öğretmenle öğrencinin aynı ortamda 

bulunmasını gerektiren geleneksel eğitim kalıbını geride 

bırakıyor. Bulunduğumuz yerden aradığımız bilgiye ulaşma-

mızı sağlayan dijital gelişmeler birçok konuda olduğu gibi eği-

tim-öğretim alanında da ezberlerimizi bozuyor. Gün geçtikçe 

yaygınlaşan e-öğrenme sistemleri gelir farkı gözetmeksizin 

herkesin bilgiye ulaşabildiği bir dünyayı mümkün kılıyor. 

In our day when physical distances are no more handicaps be-
fore reaching information with the widespread use of the Inter-
net, alternatives to the classical educational understanding are 
introduced in our lives, as well. The e-learning model developed 
through Internet-based technologies, which rapidly diversify, 
leave behind the traditional education pattern in which teacher 
and student should be in the same environment. Digital de-
velopments, which enable us to access the information we are 
looking for wherever we are, go beyond the ordinary. E-learning 
systems that become widespread by the day ensure a world in 
which everyone reaches information without taking into con-
sideration the income disparity. 
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E-öğrenme eş zamanlı 
(senkronik), farklı zamanlı 
(asenkronik) ve karma 
öğrenme seçeneklerini 
barındırıyor.

Dünya çapında akademik saygınlığa sahip Harvard, MIT,  
Stanford, Berkeley gibi üniversiteler “kitlesel açık çevrimiçi 
dersler” (massive open online courses-MOOC) aracılığıyla uzak-
tan öğrenime fırsat tanıyarak milyonlarca öğrenciye kapılarını 
açıyor. Konu anlatımları, videolar, ödevler, sınavlar ve tartışma 
platformlarını kapsayan bu gibi e-öğrenme sistemlerinde ol-
dukça geniş bir konu yelpazesi bulunuyor. Dersler ya ücretsiz ya 
da çok düşük bir ücret karşılığında takip edilebiliyor, öğrenciler 
başarılı olmaları halinde bağlı bulundukları üniversitelerden 
diploma ya da takip ettikleri sertifika programından sertifika 
almaya hak kazanabiliyor. E-öğrenme klasik öğrenim sistemin-
den farklı olarak yaş sınırını da ortadan kaldırıyor, böylece yaşam 
boyu öğrenmeyi olanaklı hale getiriyor. 

E-öğrenme eş zamanlı (senkronik), farklı zamanlı (asenkro-
nik) ve karma öğrenme seçeneklerini barındırıyor. Eş zamanlı 
öğrenmede bireyler derslere çevrimiçi ve eş zamanlı olarak 
katılabiliyor, öğretmen ve diğer öğrencilerle iletişim kurabiliyor. 
Geleneksel yüz yüze öğrenimde olduğu gibi burada da derse 
katılım, ödevler ve sınavlar öğretmenler tarafından notlandırılı-
yor. Farklı zamanlı öğrenmede, zaman ve mekan engeli ortadan 
kalkıyor, kişi pasif katılımcı olarak dilediği saat ve yerde dersleri 
takip edebiliyor. Bu öğrenci merkezli sistemde öğrenci konuyu 
öğrenene kadar tekrar yapma şansına sahip oluyor. Karma 
öğrenmede ise bu iki metodun tercihe göre harmanlandığı bir 
program takibi söz konusu. Fakat belirtmek gerekir ki, e-öğ-
renme sürecinde başarılı olmanın yolu öz disiplin, bilgisayar 
kullanma becerileri ve yeterli teknik donanıma sahip olmaktan 
geçiyor. 

E-öğrenme modeli kurumsal eğitimler ve kariyer planlaması 
kapsamında da sıkça kullanılmaya başladı. Uzaktan eğitim 
programlarının kolay erişilebilir olması, zamanlama açısından 
sunduğu esneklik ve sahip olduğu konu çeşitliliği bireylerin 
yeni bilgi ve beceriler edinebilmelerini, farklı alanlarda yetkinlik 
kazanabilmelerini sağlıyor. Elde edilen prestijli diploma ya da 
sertifikalarla iş bulma olanakları artıyor, hatta -tercih edilmesi 
halinde- kariyer değişikliği yapmak kolaylaşıyor. 

Pek uzak olmayan bir gelecekte e-öğrenme yoluyla eğitim veren 
okulların da şirketlerin de sayısı artacak gibi gözüküyor. Hatta 
çok yakında şirketlerin kendi personellerini kendilerinin yetiş-
tirdiği günleri göreceğiz. Öte yandan, bilgiye bu denli kolay eri-
şilmesi ve uzmanlaşma olanaklarının çoğalması iş piyasasında 
rekabeti artıracak gibi duruyor. Bu ise yaşam boyu öğrenmenin 
bir tercihten ziyade bir zorunluluğa dönüşeceği günlere yak-
laşmakta olduğumuzu gösteriyor. Hem öyle ya, “Hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu?” 
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E-learning includes 
the options of 
synchronous, 

asynchronous and 
blended learning.

Universities such as Harvard, MIT, Stanford 
and Berkeley, which have global academic 
prestige, open their doors to millions of 
students by giving the opportunity for dis-
tance learning through “massive open online 
courses” (MOOC). In such e-learning systems, 
which comprise lectures, videos, homework, 
exams, and discussion platforms, there is a 
relatively broad range of subjects. Lectures 
can be followed for a very small fee or free of 
charge. If they succeed, students may be en-
titled for a diploma of the university they are 
affiliated to or a certificate from a certificate 
program. Unlike the classical education sys-
tem, e-learning eliminates the age limit and 
hence lifetime learning becomes possible. 

E-learning includes the options of synchro-
nous, asynchronous and blended learning. 
In synchronous learning, individuals can 
participate online and concurrently in the 
courses, and communicate with teachers 
and other students. As it is the case in face-
to-face traditional learning, participation in 
courses, homework and exams are graded by 
teachers, as well. In asynchronous learning, 
the handicap of time and place is eliminated; 
individuals can follow the courses whenever 
and wherever they want as passive partici-
pants. In this student-based system, student 
has the opportunity to revise the subject until 
he learns it. In blended learning, a program, 
in which these two methods are blended, 
is followed. However, it must be indicated 
that success in e-learning process depends 

on self-discipline, computer using skills and 
adequate technical equipment. 

The e-learning model has started to be often 
used within the framework of institutional 
training and career planning, as well. The 
facility of accessing the distance-learning 
programs, the elasticity they offer in terms of 
timing, subject diversity enable that the indi-
viduals to acquire new information, talents 
and  competence in different fields. With the 
diplomas and certificates acquired, opportu-
nities to find jobs increase, and – if preferred 
– it even becomes easier to change careers. 

In the near future, it seems that the number 
of schools and companies that provide train-
ing through e-learning will increase. In fact, 
we will see the days when companies educate 
their own staff. On the other hand, it seems 
that accessing information so easily and in-
crease in the opportunities of specialization 
will increase competition in the business mar-
ket. This shows us that we are getting close 
to days when lifetime learning will become a 
must rather than a choice. Anyway, “Are those 
who know equal to those who do not know?”
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Bilgisayarlarda kablosuz ağ bağlantısı kurmaya yarayan protokol hangisidir? 

Which is the protocol that enables wireless network connection in computers?

a. LAN

c. WLAN
b. VPN

d. AMD

1QUIZ
Türkiye’de akıllı şehir uygulamaları için pilot olarak 

seçilen il hangisidir? 

a. Sakarya

c. Zonguldak

b. Osmaniye

d. Kars

Which city has been chosen as pilot for smart city 

applications in Turkey?

2

1997 yılında satranç büyükustası Garry Kasparov’u yenen satranç 

bilgisayarı hangisidir?

a. Deep Blue

c. HiTech

b. REBEL

d. Hydra

Which is the chess computer that beat chess grandmaster  

Garry Kasparov in 1997?

3

Bir bilgisayar ağı üzerinden güvenli iletişim kurmaya yarayan protokol hangisidir?

a. HTTP
c. URL b. HTTPS

d. FTP

Which is the protocol that enables secure communication over a computer network?

4

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


