TECH
TECH
OCAK / JANUARY 2018

1

Yaygın süreli yayın
Vernacular publication

6
Drone nereden
nereye gidiyor?
QUO VADIS?: DRONE

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Endüstri 4.0’la yetinemeyiz,
onun da üzerine çıkmalıyız
PRESIDENT ERDOĞAN:
WE CANNOT MAKE DO WITH INDUSTRY 4.0, WE MUST EXCEED IT

14

1
Yaygın süreli yayın
Vernacular publication

OCAK JANUARY 2018 Sayı Issue: 1
Yaygın süreli yayın Vernacular publication
Pttlife dergisi ekidir, ücretsiz dağıtılır,
parayla satılamaz.
Supplement of Pttlife magazine, distributed free of
charge, may not be sold.
Büyükharf Bas. Yay. Tan. Dan. ve Org. Ltd. Şti. adına
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Owner and Editor-in-Chief
Eren Safi
Yayın Koordinatörü Executive Coordinator
Dr. Polat Safi
Yapım Production

Editör Editor

///

Songül Baş
Yazı İşleri Writers

///

Arda Akıncı

Büyükharf Bas. Yay. Tan. Dan. ve Org. Ltd. Şti.

Gökçe Doru

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç Kuleleri No: 2

Melis Seçkin

B Blok Kat: 12 No: 34-35 Çankaya/ANKARA

Nil Özben

T: 0312 446 15 72 F: 0312 446 15 82

Pınar Çavuşoğlu

www.buyukharf.com.tr

Zeynep Yiğit
Çevirmenler Translators

Baskı Print

Çağla Taşkın (Ed.)

Özel Ofset Basın Yayın Matbaa Tic. San. Ltd. Şti.

Burçin Armutlu

Matbaacılar Sanayi Sitesi 1514. Sokak No: 6

Ekrem Sezer

İvedik/Ostim/ANKARA
T: 0312 395 06 08

Görsel Yönetmen Art Director

Tarih Date: 05.01.2018

Tolga Çelik
Genel Koordinatör General Coordinator
İsmail Demir
Yayın Danışmanı Editorial Consultant

Yayımlanan yazıların hukuki sorumluluğu
yazarlarına aittir. Makul alıntılar dışında
izinsiz iktibas yapılamaz.

///

The legal responsibility of the published articles

Dr. Nergiz Nazlar Yılmaz

rests on their writers. No unauthorized copying,

Tolga Akkuş

excluding partial quotations, may be made.

İÇİNDEKİLER

14

Contents

22
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile röportaj
Interview with President Erdoğan

6

Başbakan Yıldırım’dan teknoloji
değerlendirmeleri
Prime Minister Yıldırım’s remarks on
technology

4

Bakan Arslan’ın makalesi
Minister Arslan’s article

Drone nereden nereye gidiyor?
Quo vadis?: Drone

10 Çevrimiçi iletilerde maksimum güvenlik: PTT KEP / Maximum security in online messages: PTT KEP
20 Vitrindekiler-1 / On Display-1
40 Tüyolar / Tricks of the Trade
42 Verinin geri dönüşümüne tanıklık edin / Witness the recycling of data
45 Yanlış Bildiklerimiz / We’ve Got it Wrong
46 Vitrindekiler-2 / On Display-2
48 Yeni Medya - Silinen hatıralar / New Media - Erased memories
52 e-Devlet Kapısı / e-State Portal
60 Çeviri Makale / Translated Article
63 Kitap / Book
64 Güvenilir ve yaygın hizmet: Pttkart / Reliable and widespread service: Pttkart

66 Teknoloji Editörü Ahmet Can ile röportaj / Interview with Technology Editor Ahmet Can
70 E-ticarette mutluluk “teslimat”tan geçiyor / The key to happiness in e-commerce is “delivery”
74 İz Bırakanlar / Tycoons
78 Yaşam - Snowboard / Life - Snowboard
82 Kışın alışveriş yapmanın keyfi başkadır / Winter shopping is a different sort of fun
85 Müzik / Music
86 ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi / METU Science and Technology Museum
90 Anılarınız yok olmasın / Don’t let your memories disappear
94 Film / Film
96 Ne yesem derdine mobil çözümler / Mobile solutions to “What to eat?”
100 İnşaat sektörüne 3B baskı dokunuşu / 3D printing in the construction sector
104 Quiz

56

24
Elektronik kız: Sophia
Electronic girl: Sophia

Teknolojik dönüşüm ve girişimcilik
Technological transformation and
entrepreneurship

28

Geleceği gelenekle harmanlayan ülke: Katar
Blending the future with tradition: Qatar

34
Borsa İstanbul ve teknoloji
Borsa İstanbul and technology

36

Kargomat 7/24

Yerli ve millî ürünlerle teknolojide
dev adımlar atıyoruz
Taking giant steps in technology with local and national products
Ahmet Arslan
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Minister of Transport, Maritime Affairs and
Communication

Bilginin “en önemli güç” olduğu, teknolojideki ilerlemelerin dur durak bilmediği, pek çok yeni kavram ve uygulamanın hayatımıza girdiği bir zaman
dilimindeyiz. “Bilişim ve iletişim çağı” olarak adlandırdığımız 21. yüzyılı
şekillendiren unsurların başında hiç şüphesiz teknolojik gelişmeler geliyor.
Ülkelerin ekonomik büyüme, gelişme ve kalkınmasında teknoloji üretimi
belirleyici bir noktada bulunuyor.

We are at a period of time when information is the “most important power”, the progress in technology does not come to a halt, and
many new concepts and implementations make their ways into our
lives. Taking the lead among the aspects that shape the 21st century, which we deem the “age of informatics and communication”, is
without doubt technological developments. Technology production
is decisive in terms of countries’ economic growth, development and
progress.

Türkiye’de son 15 yılda hükümetlerimiz tarafından devrim niteliğinde
adımlar atıldı; ulaşımdan sanayiye, eğitimden sağlığa her alanda tarihî
başarılar elde edildi. Bugün güçlü, kendinden emin, gelişen ve değişen
dünyaya ayak uyduran bir Türkiye var. Geleceğe küresel oyuncu olarak
yürüyebilmemiz ve 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşabilmemiz için
teknolojik bakımdan çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmalıyız. Bu konuda hükümetimizin yatırım, destek ve teşvikiyle elbette büyük
mesafeler katedildi. Bugün teknolojiyi sadece tüketen, takip eden değil,
bu alanda ciddi adımlar atan, yerli ve millî ürünlerini geliştiren bir Türkiye
var. Bunun örneklerini ulaşımdan haberleşmeye, enerjiden savunmaya her
alanda görüyoruz. Bu hepimiz için büyük bir onur ve gurur.

In Turkey, our governments have taken revolutionary steps in the
last 15 years; historical success has been achieved in every field from
transportation to industry, from education to health. The Turkey of
today is strong, confident, developing and keeps up with the changing world. In order to proceed towards the future as a global player
and meet our 2023, 2053 and 2071 goals, we have to be equipped
with the requirements of the age in the technological sense. Certainly, major progress has been made in that sense owing to the investments, supports and incentives of our government. Today, Turkey
does not only consume and keep up with technology, but takes significant steps in the field and develops local and national products.
We see examples of that in every single field from transportation to
communication, from energy to defense. This is a major source of
pride and honor for each and every single one of us.

Günümüzde yerli gözlem uyduları üretebiliyor, yerli haberleşme uydularıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Millî demiryolu endüstrisini büyütme
yönünde adımlar atarken, 2020 yılına kadar millî bir haberleşme şebekesi
kurmayı planlıyoruz. Yüksek Hızlı Tren’i hem millî hem de yerli olarak yapmak üzere düğmeye basmış bulunuyoruz. Üstelik, bunu ülkemizde kul-
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As of now, we can produce local observation satellites and carry out
works on local communication satellites. As we are taking steps towards expanding the national railway industry, we are planning on establishing a national communication network by 2020. We have initiated the efforts to produce the High Speed Train in the both local and
national sense. Moreover, we will not make do with making use of it
in our country but export it to the geography in which we are situated,
even to the entire world. Using its own 4.5G wireless towers, our country
carries out important works towards 5G. We are aiming to become one
of the first countries to produce 5G and beyond technologies with local
means and commercially offer 5G services in the world. As the world is
trying to transition to 5G in 2020, we are undertaking works to ensure
that Turkey is among the pioneering countries. These examples can be
multiplied. All of that indicates the point our country has reached in
terms of technology production.

Bugün teknolojiyi sadece tüketen, takip
eden değil, bu alanda ciddi adımlar atan,
yerli ve millî ürünlerini geliştiren bir
Türkiye var.
Today, Turkey does not only consume
and keep up with technology, but takes
significant steps in the field and develops
local and national products.
lanmakla yetinmeyecek, bulunduğumuz coğrafyaya, hatta tüm dünyaya
ihraç edeceğiz. Kendi 4.5G baz istasyonlarını kullanan ülkemiz, 5G’ye
yönelik de çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. 5G ve ötesi teknolojileri
yerli imkanlarla üreten ve ticari olarak 5G’yi dünyada hizmete sunan ilk
ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz. 2020 yılında dünya 5G’ye geçmeye
çalışırken, Türkiye’nin de öncü ülkeler arasında yer alması için çalışmalar
yürütüyoruz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Tüm bunlar ülkemizin
teknoloji üretiminde ulaştığı noktayı işaret ediyor.

New ones are added everyday to the existing implementations and
projects towards local and national production. For instance, last
November important collaboration protocols were signed between
various institutions and establishments and the Small and Medium
Enterprises Development Organization within the framework of the
“Strategic Product Support Program”. Two of the said protocols were
concluded between our PTT Corporation and our Information and Communication Technologies Authority. Thanks to these protocols, while
we enhance local production in terms of informatics infrastructure,
joint works will be carried out in the amendments to be made to the
services such as cargo, logistics, banking and e-State that are within
the PTT Corp.’s fields of activity. At this point, I would like to touch upon
two projects that nicely reflect the innovative perspective of our PTT
and the importance it attributes to R&D. The first one is the smart cargo
automat “Kargomat 7/24” that was entirely developed with local and
national means. Thanks to this device, our citizens can receive their cargo 7 days a week, 24 hours a day. The second important project by our
PTT is “drone delivery”. By starting to use local and national drones this
year, our institution gets prepared to take yet another step towards its
goal of becoming a global brand.

Yerli ve millî üretime yönelik hâlihazırdaki uygulamalar ve projelere
her geçen gün yenileri ekleniyor. Örneğin, geçtiğimiz Kasım ayında
“Stratejik Ürün Destek Programı” çerçevesinde KOSGEB ile çeşitli kurum ve kuruluşlarımız arasında önemli işbirliği protokolleri imzalandı.
Bu protokollerden ikisi PTT Anonim Şirketimiz ile Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumumuzla gerçekleştirildi. Bu protokoller sayesinde
bilişim altyapısına yönelik yerli ürün üretimi artırılırken, PTT A.Ş.’nin
faaliyet alanlarındaki kargo, lojistik, bankacılık, e-Devlet gibi hizmetlerde yapılacak geliştirmelerde ortak çalışmalar yürütülecek. Bu noktada PTT’mizin yenilikçi bakış açısı ve Ar-Ge’ye verdiği önemin güzel
bir yansıması olan iki projeye değinmek istiyorum. Bunlardan biri, tamamen yerli ve millî imkanlarla geliştirilen “Kargomat 7/24” adındaki
akıllı kargo otomatı. Bu cihaz sayesinde vatandaşlarımız kargolarını
7 gün 24 saat teslim alabilecekler. PTT’mizin ikinci önemli projesi ise
“dronela teslimat”. Kurumumuz, yerli ve millî droneları bu yıl içerisinde
kullanmaya başlayarak bir dünya markası olma hedefi doğrultusunda
önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

We know that every good deed we do serves not just today, but also
the future, as well. When shaping our projects, we always consider the
words, “If you cannot decrease foreign dependency, you cannot get free;
you cannot make your own decisions” by our Esteemed President Recep
Tayyip Erdoğan.

Yaptığımız her güzel işin sadece bugüne değil, geleceğe de hizmet ettiğini biliyoruz. Projelerimizi şekillendirirken Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dışa bağımlılığı azaltmazsanız özgürleşemezsiniz, kararlarınızı kendiniz alamazsınız” sözünü her zaman göz önünde
bulunduruyoruz.

Hereby, we offer our gratitude to our Esteemed President who always
stands by our side in each of our leaps and who has encouraged us in
this endeavor of ours as well by doing an interview for our magazine. We
would like to underline that we shall do our part to repay his support in
terms of reaching our goals under the heading of technology as well as
developing our local industry.

Bu vesileyle bütün atılımlarımızda yanımızda olan ve dergimize röportaj
vererek bu girişimimizde de bizi cesaretlendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerinin teknoloji başlığı altındaki
hedeflerimize ulaşma ve yerli sanayimizi geliştirme konusundaki desteklerini karşılıksız bırakmayacağımızı vurgulamak istiyoruz.
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DRONE NEREDEN N
Quo vadis?: Drone

NEREYE GİDİYOR?

Onur Alp Öztürk

Mekanik Teknoloji Uzmanı
Mechanical Technology Expert
Çocukken kağıttan uçak yapıp uçurmayanımız yoktur sanırım. İnsanlar tarih boyunca gökyüzüne bakıp kuşlar gibi
uçmayı, uzak lokasyonlara daha hızlı şekilde erişmeyi hayal etmiştir. Bu hayalin peşinden giden gökyüzü âşıkları
uçurtma, balon veya kanatlarla uçabilmek için çok sayıda
çılgın proje geliştirdiler.
2017 yılının en çok konuşulan konularından biri de insanın
uçma hayalinin eriştiği son teknoloji olan “drone”du. Bu
teknoloji özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra çok hızlı bir
gelişim sürecine girdi. Uzaktan kumandalı, kablolu arabalardan insan taşıyan dronelara uzanan bu teknoloji yolculuğu hız kesmeden gelişmeye ve alışkanlıklarımızı bir
bir değiştirmeye devam ediyor. Dronelar farklı kullanım
amaçlarıyla her geçen gün çeşitli sektörlere yön veriyor.
I suppose you all flew paper planes as children. Throughout
history, people have looked up at the sky and dreamed of
flying away like birds, reaching distant locations faster. Enthusiasts of the sky who followed that dream have developed
many insane projects in order to be able to fly with kites, balloons or wings.
One of the hottest topics of 2017 was the “drone”, the latest
technology reached by mankind’s dream of flying. This technology started to develop rapidly especially following the Second World War. This technology, which spans from remote
controlled, cable cars to drones carrying humans, continues
to develop without losing speed and changes our habits one
by one. With their different usage purposes, drones steer various sectors everyday.

PTTTECH - OCAK JANUARY

Pilot maliyeti ve helikopter kiralama masraflarını ortadan kaldıran bu teknolojinin ülkemizde ve dünyada farklı konfigürasyonlarda
gelişim süreci devam ediyor. Ülkemizde teknoloji marketlerinin en çok satan ürünlerinin
başında gelen droneların gelişimi hem profesyonel kullanıcılar hem de bu işi hobi olarak yapan amatörler tarafından yakından takip ediliyor. Başta savunma sanayisi olmak
üzere pizza teslimatı, avcılık ve gazetecilik
gibi çok farklı sektörlerde profesyonel olarak kullanılan bu teknolojik cihazları amatör
kullanıcıların sadece gündüz saatlerinde ve
açık alanlarda uçurması gerekiyor.

Eliminating piloting and helicopter rental costs,
this technology continues to develop in different configurations in our country and in the
world. One of the best sellers of technology
markets in our country, drones’ development
is watched closely by professional users and
amateur enthusiasts alike. Used professionally
in many different sectors such as pizza delivery,
hunting and journalism but mostly in the defense industry, these technological devices can
be flown by amateur users only during daytime
and in open spaces.

Dünün, bugünün ve geleceğin teknolojisi
olan droneların ünü ve kullanılırlığı günümüzde tahmin edilenden çok daha fazla
arttı. İnsansız hava araçlarının büyük ilgi
görmesiyle birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de “İnsansız Hava Aracı
Sistemlerinin Ayrılmış Hava Sahalarındaki
Operasyonlarının Usul ve Esaslarına İlişkin
Talimat” yayımladı.

Drone teknolojisi
kargo sektöründe de
kullanılıyor. PTT, bu yıl
yerli ve millî dronelarla
kargo hizmeti sunmaya
hazırlanıyor.
The drone technology is
used in the cargo sector,
as well. This year, the PTT
is getting ready to offer
cargo services with local
and national drones.

Bu yazıyı okuduktan sonra ilk droneunuzu
almak isterseniz size bazı tavsiyelerim olacak. Hobi amaçlı bir drone mu almak istiyorsunuz? O zaman 100 ila 1000 TL arasında bir
bütçe ayırmanızı öneriyorum. Drone çeşitlerini ve fiyatlarını ePttAVM.com sitesinden
de inceleyebilirsiniz. İlk defa drone alıyorsanız kamera kalitesi sizin için temel kriter olmamalı. Amatör kullanıcılar için önem taşıyan teknik detaylar değil, kolay kullanımdır.
“Drone uçurmayı drone düşürmeden öğrenemezsiniz” diye bir söz vardır. Bu yüzden drone kullanmaya yeni başlayacaksanız cihazınız parçalandığında yedek parçalara kolay
şekilde ulaşabilmelisiniz.
Yeni nesil cihazlarla ilgili en önemli noktalardan biri şarjının ne kadar gittiği. Akıllı telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi
8

A technology of the past, present and future, drones’ fame and usability have increased
beyond expectations. With the popularity of
drones, the Directorate General of Civil Aviation, which continues its activities under the Ministry of Transportation, Maritime Affairs and
Communication, issued the “Instructions for
the Procedures and Principles for the Operation
of Drone Systems in Obligated Air Spaces.”
If you would like to buy your first drone after
reading this, I have some suggestions for you.
You want to own a drone as a hobby? Then I
suggest you allocate a budget between 100 and
1000 TL. You can see drone types and prices on
ePttAVM.com. If you are buying your first drone, your main criteria should not be camera
quality. What should matter for amateur users
should not be technical details but easy usage.
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dronelarda da şarj süresini ve batarya kapasitesini göz ardı etmemek gerekiyor. Dronelar ortalama 5 ila 25 dakika havada kalırken
kalitesiz, düşük batarya kapasitesine sahip
olanlar daha az uçabiliyor ve güç yetersizliğinden düşüyor. Motoru, pervaneleri, gövdesi ve diğer elektronik aksamını kolayca
bulabileceğiniz ve kaliteli bataryaya sahip
bir cihaz tercih etmelisiniz. Size drone alırken bilindik markaların dışına çıkmamanızı
tavsiye ederim.
Drone aldıktan sonra Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün İnsansız Hava Aracı Kayıt
Sistemi’ne cihazınızı kaydettirmelisiniz.
Önemli bir hatırlatma; ağırlığı 500 gram ve
üzerinde olan insansız hava aracı satanların, alanların, üretenlerin, ithal edenlerin ve
uçuranların bu sisteme kayıt yaptırmaları
zorunlu.
Uçan dostlarımızı kullanmadan önce eğitim
alarak çalışma prensipleri, teknik ayrıntıları ve yazılım fonksiyonları hakkında bilgi
sahibi olabilirsiniz. Eğitim alabileceğiniz
yetkili kuruluşlara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün insansız hava aracı sitesinden
ulaşabilirsiniz.
Yolunuz açık, şarjınız bol olsun...

There is a saying that goes, “You can’t learn
to fly a drone without crashing a drone.” So, if
you are a new beginner you should be able to
easily find spare parts when your device goes
crashing down.
One of the most important things about new
generation devices is how long the battery
lasts. In drones – just like in smart phones
and laptops – one should not overlook charging time and battery capacity. While drones
remain in the air for approximately 5 to 25
minutes, those with low-quality and low battery capacity fly less and crash due to power
failure. You should go for a device of which the
motor, propeller, body and other electric parts
you can find easily, and one with a high-quality battery. I advice you to not steer away
from recognized brands when buying drones.
After you buy a drone, you have to get it registered on the Drone Registry System by the Directorate-General of Civil Aviation. An important reminder: Those who sell, buy, produce,
import and fly drones that are 500 grams and
above have to be registered in this system.
Before you fly our friends with wings, you can
learn about their operation principles, technical intricacies and software functions. Through the drone site of the Directorate-General
of Civil Aviation, you can find out about the
authorized institutions where you can receive
training.
Godspeed, and may your batteries be full…
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Çevrimiçi iletilerde maksimum güvenlik
Maximum security in online messages

PTT KEP
Nil Özben

PTT Teknolojileri / PTT Technologies

Teknolojinin sunduğu sayısız nimetten biri
elektronik posta. İletişimi dijital hale getiren,
dünyanın öteki ucuyla haberleşme hızını saniyelere düşüren e-posta, artık hiçbirimizin kolay kolay vazgeçemeyeceği bir rahatlık halini
aldı. E-postayı yalnızca kişisel iletişimimizde
değil, kurumlarla olan yazışmalarımızda da
kullanmaktayız.
Sunduğu rahatlığa rağmen e-posta bazı
açıklar barındırır. Bunların başında standart
e-postaların içeriğinin kolaylıkla değiştirilebilmesi, e-posta zaman bilgisinin iletinin
gönderildiği bilgisayarın zaman ayarlarına
bağlı olması ve bunun karışıklık yaratabilmesi
gelir. Bu yönüyle standart e-postanın taşıdığı
kanuni delil niteliği kısıtlıdır ve tamamen güvenilir değildir. Söz konusu özellikler elbette
internet üzerinden yapılan her tür yazışma
için de geçerli.
Ülkemizde dijital dönüşümün öncü kurumlarından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi’nin (PTT A.Ş.) sunduğu yenilikçi hizmetlerden olan Kayıtlı Elektronik Posta

One of the most
significant qualities of
PTT KEP service is that
the messages sent
through this system
cannot be interfered with.

(KEP), resmî yazışmaların elektronik ortamda
mevzuata uygun, uluslararası standartlarda
ve teknik olarak güvenli şekilde yapılmasına
imkan sağlayan bir sistemdir. Kullanıcılara
sayısız kolaylık sunan KEP’in faydaları arasında kağıt, arşivleme, postalama ve işlem
maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kayıplarının azaltılması, bürokrasinin daha etkin
işlemesi sıralanabilir. Kağıt kullanımını kayda
değer oranda azaltan hizmet, çevre dostu nitelik taşır. KEP aynı zamanda resmî ve ticari
işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesini
mümkün kılar. PTT KEP kullanıcıları bu hizmet sayesinde e-postanın ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği, gönderilmişse ulaşıp
ulaşmadığı gibi kritik bilgileri edinmenin
yanı sıra e-postanın ne zaman iletildiği ve
ne zaman açıldığı gibi ayrıntılara vâkıf olabilmektedir. KEP hizmetinin en önemli niteliklerinden biri bu sistem üzerinden gönderilen
iletilerin içeriğine hiçbir şekilde müdahale
edilememesidir. Bütün bu özellikler KEP üzerinden gönderilen iletilere geçerli hukuki delil
niteliği kazandırmaktadır.

Electronic mail is one of the countless blessings
introduced by technology. Digitalizing communication and ensuring that we connect with the
far side of the world within seconds, e-mail has
now become a comfort none of us can easily
give up on. We use e-mail not only in terms of
personal communication, but also in our correspondences with institutions.
Despite the ease it offers, e-mail has certain
drawbacks. Among the said drawbacks, the
fact that the content of standard e-mails can
be changed easily, that the time information of
the e-mail depends on the settings of the computer from which it was sent and that this can
lead to confusion take the lead. In this sense,
the standard e-mail has limited legal proof
quality and is not entirely reliable. The said
characteristics is of course true for all sorts of
messages delivered via the Internet.
One of the pioneers of digital transformation
in our country, the Post and Telegraph Or11

PTT KEP hizmetinin en
önemli niteliklerinden
biri bu sistem üzerinden
gönderilen iletilerin
içeriğine hiçbir
şekilde müdahale
edilememesidir.

ganization Corporation offers the service of
Registered Electronic Mail (KEP) – a service that
ensures official correspondences are carried out
on the electronic platform in compliance with
legislation, in international standards and technically safe. Offering major ease to users, KEP
has the benefits of reducing paper, archiving,
posting and processing costs and saving on
time, as well as ensuring that the bureaucracy
works more efficiently. Considerably reducing
the usage of paper, the service is environmentally friendly. KEP also ensures that official and
commercial processes are handled faster and
more efficiently. Thanks to this service, users
of PTT KEP can retrieve information such as
whether the e-mail was sent to the related person or not, if it was sent whether it was delivered or not, in addition to details such as when
they e-mail was delivered and when it was read.
One of the most significant qualities of the
service is that the messages sent through this
system cannot be interfered with. All of these
qualities render KEP messages legal proof.
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PTT KEP hizmetinden faydalanmak isteyen bireysel
kullanıcılar elektronik imzaları var ise sisteme internet üzerinden başvurabilir, elektronik imzaları yok
ise başvuru işlemlerini PTT Merkez Müdürlükleri’nde
tamamlayabilirler. Kurumsal ve kamusal müşterilerin
de başvuru süreçlerini PTT Merkez Müdürlükleri’nden
sürdürmeleri gerekmektedir.

Individual users who want to benefit from the PTT
KEP service can apply online if they have electronic
signatures, and if not complete the procedure at the
PTT Central Directorates. Institutional and public customers, on the other hand, have to carry out the process at PTT Central Directorates.

KEP sistemi kapsamında elektronik yazışma ve elektronik tebligat hizmetleri de sunulmaktadır. E-yazışma,
kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimin PTT vasıtasıyla ve KEP altyapısı kullanılarak elektronik ortamda
hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda, ülkemizde kamusal süreç ve hizmetlerin hızlandırılmasına verilen önemin bir yansıması olarak yorumlanabilecek e-Yazışma Projesi ön plana çıkmaktadır.
Kurumlar arası yazışmaların hızlandırılmasının yanı
sıra vatandaşa sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesi ve kağıt israfının önlenmesini hedefleyen proje,
devlette dijitalleşme adımlarının önemli bir uzantısı
olarak görülebilir. Bir diğer KEP hizmeti olan e-tebligat
ise Tebligat Kanunu’nda belirlenen tebligat çıkarmaya
yetkili merciler tarafından hazırlanan tebligatların yönetmeliğe uygun olarak, değiştirilemez ve inkar edilemez şekilde alıcısına iletilmesidir.

Also offered as part of the KEP system are services of
electronic correspondence and electronic notification.
E-correspondence ensures that the communication
between institutions and establishments are carried
out rapidly and efficiently on the electronic platform
via PTT through the KEP infrastructure. Within this
context, the e-Correspondence Project, which can
be interpreted as a projection of the importance our
country attributes to the acceleration of public processes and services, comes to the forefront. Aiming
to enhance the quality of the services offered to the
citizens as well as preventing paper waste in addition
to accelerating the correspondence between institutions, the project can be seen as an important extension of the steps towards digitalization in the state.
Yet another KEP service, e-notification, on the other
hand, is when notifications, prepared by the authorities granted the authorization to release notifications, are delivered in an unchangeable and undeniable manner.

Pazarın lideri PTT

Leader of the market: PTT

2017 yılına ait rakamlar, tebligat çıkarmaya yetkili
mercilerce muhataplarına iletilen e-tebligat sayısının
2,5 milyonu, kamu kurumlarınca elektronik ortamda
gerçekleştirilen e-yazışmaların sayısının ise 770 bini
aştığını göstermektedir. Tüm gerçek ve tüzel kişiler ile
kamu kurumlarınca gönderilen KEP ileti sayısı ise 450
bini geçmiştir. PTT A.Ş., yaklaşık yüzde 65’lik pazar
payıyla KEP sektöründe faaliyet gösteren toplam sekiz
hizmet sağlayıcı arasında liderliğini sürdürmektedir.

2017 figures indicate that the number of e-notifications, issued by the authorities and delivered to the
related persons, exceeds 2.5 million, and that the
number of electronic medium-correspondences by
public institutions exceeds 770 thousand. The total
number of KEP messages sent by real persons and
legal entities, on the other hand, is above 450 thousand. Among the eight service providers, the PTT
Corp. takes the lead with a market share of around 65
percent.
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ELEKTRONİK
POSTALARINIZA
KİMSE MÜDAHALE
EDEMESİN
›KRIPTOLAMA
›ZAMAN DAMGASI
›IÇERIK SORGULAMA
›DIJITAL TANIMLAMA

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.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:
President Erdoğan:

Endüstri 4.0’la yetinemeyiz,
onun da üzerine çıkmalıyız
We cannot make do with Industry 4.0,
we must exceed it

Röportaj / Interview: Songül Baş
Fotoğraflar / Photographs: Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye’nin her
alanda teknoloji ihraç eden bir
ülke olmasını hedeflediklerini
belirterek, “Biz teknoloji
sahasında da dünyayla yarışır
hale gelmek için çalışıyoruz.
Bu hedef doğrultusunda elini
taşın altına koyan herkese
kapılarımız sonuna kadar
açıktır” dedi.

2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizde
teknoloji alanındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?

In line with the goals of 2023, what are your
evaluations regarding the developments in
our country in the field of technology?

Bugün büyüyen, gelişen ve sağlam adımlarla
2023 hedeflerine doğru ilerleyen bir Türkiye
var. Özellikle son 15 yılda ekonomiden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete
her alanda büyük mesafeler katettik. Dış politika ve terörle mücadeledeki başarılarımızın
altını ayrıca çizmek isterim. Bugün dünya
Türkiye’ye baktığında kabına sığmayan bir
ülke görüyor. Ülkemize bakanlar, 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda
harıl harıl çalışan bir toplumla karşılaşıyor.
Gücümüzün de, kararlılığımızın da herkes
farkında. Kimileri bu durumdan rahatsız
olup önümüze engeller çıkarmaya, kumpaslar kurmaya çalışsalar da nafile. Millet olarak gerektiğinde 15 Temmuz’da olduğu gibi
canımız pahasına hainlere geçit vermeyerek
yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Today, we are faced with a Turkey that grows,
develops and heads for its 2023 goals with
firm steps. Especially in the last 15 years, we
have made major progress in every single field
from economy to health, from transportation
to energy, from industry to trade. I would also
like to highlight our achievements in terms
of foreign policy and the battle against terrorism. Today, when the world takes a look
at Turkey, they see a country that exceeds its
mold. Those who take a look at our country
are faced with a society that works hard towards its 2023 goals as well as 2053 and 2071
visions. Everyone is aware of our strength and
determination. Although some are disturbed
by this fact and try to set obstacles and intrigue in our way, it is no use. As a nation,
when required, we will continue to walk on
our path without giving way to the treacher-
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Biz “21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır” diyoruz. Bu hedefimize giden yolda kilometre
taşı teşkil edecek hususlardan biri de teknolojide yapacağımız hamlelerdir. Bu alanda
elde ettiğimiz çok başarı var ama daha yapacak çok da işimiz bulunuyor. Biz Türkiye’nin
teknoloji alanında da dünyayla yarışır hale
gelmesi için çalışıyoruz. Genç ve dinamik nüfusumuz ile güçlü ekonomimiz, bu alandaki
hedeflerimizi gerçekleştirmemizde büyük bir
avantajdır. Devlet olarak, Hükümet olarak
ülkemize katkı sağlayacak tüm proje ve yatırımların arkasındayız. Yerli otomobil üretimi
bunun bir örneğidir. İnşallah, otomotivden
savunma sanayisine, iletişimden uzay teknolojilerine birçok alanda yürüttüğümüz çalışmalara dünya ile daha fazla entegrasyon
halinde devam edeceğiz.
Yerli otomobil üretiminden söz ettiniz. Buradan hareketle teknoloji alanında yerli ve
millî üretimin önemine yönelik değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?

ous - just like it was the case in 15 July. No one
should doubt that.
We say, “The 21st century shall be the century of Turkey”. One of the elements to form a
milestone towards this goal is the leaps we
will make in terms of technology. We have
indeed achieved a lot in this field but we still
have a lot to do. We are working to ensure that
Turkey competes with the world in the field of
technology, as well. Our young and dynamic
population and our strong economy are major advantages in terms of realizing our goals
in the field. As the State, as the Government,
we stand behind all projects and investments
that shall contribute to our economy. The production of a local car is one example. Allah
willing, the works we carry out in numerous
fields from automative to defense industry,
from communication to space technologies
shall continue in an ever more integrated
manner with the world.
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Stating that they aim for
Turkey to become a country
that exports technology
in every field, President
Erdoğan said, “We are
working to compete with
the world in the sphere
of technology, as well.
Our doors are wide open
to anyone who shoulders
responsibility towards
this goal.”
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Sanayi üretimi ile bilişim teknolojilerini bir
araya getirmeyi hedefleyen Endüstri 4.0
uygulamalarının yapıldığı bir dönemdeyiz.
Böyle bir zamanda, sadece en son teknolojiyi kullanmakla yetinemezsiniz, kendi teknolojilerinizi geliştirmeli ve üretmelisiniz.
Teknoloji ithal eden değil ihraç eden ülke
olmalısınız. Bizim hedefimiz budur. Bugün
savunma sanayi teknolojileri alanında iftihar
ettiğimiz gelişmeler var. Bunlar arasında yerli
üretim insansız hava araçlarımız, taarruz ve
taktik keşif helikopterimiz, ana muharebe
tankımız, daha başka pek çok önemli ürünümüz bulunuyor. Ülke güvenliğimiz açısından
da kritik önemdeki bu projelerimizi artırarak
sürdüreceğiz. İnşallah, kendi uçak gemimize
de sahip olacağız. Size savunma sanayimizden örnekler verdim, ancak diğer tüm alan-

You have just mentioned the local car production. Departing from that, can we learn about
your evaluations regarding the importance of local and national production in the field of
technology?
We are at a time when the implementations of the Industry 4.0, which aims to bring together
industrial production and information technologies, are realized. In a time like this, you cannot
make do with using the latest technology; you must develop and produce your own technologies. You must be a country that does not import but exports technology. This is our goal.
Today, in the field of defense technologies, there are developments of which we are proud.
Among these are our domestically produced unmanned aerial vehicles, attack and tactical
reconnaissance helicopter, main battle tank and many other important products. We will increasingly continue these projects, which are of critical importance in terms of the safety of
our country, as well. Allah willing, we will also have our own flattop. I have given you examples
from our defense industry but I attribute major importance to and support the production of
our own technologies in every other field, as well and contently follow the generated efforts.
That being said, I would like to stress that we have to work harder than ever before and give
momentum to the technology production in our country through new initiatives and new
investments. We cannot make do with Industry 4.0, we must exceed it. In order to meet
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larda da kendi teknolojilerimizi üretmeyi çok
önemsiyor, destekliyor ve ortaya çıkan çalışmaları memnuniyetle takip ediyorum.
Bununla birlikte önümüzdeki dönemde her
zamankinden daha çok çalışmamız, yeni girişimler ve yeni yatırımlarla ülkemizdeki teknoloji üretimine ivme kazandırmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Endüstri 4.0’ı
yakalamakla yetinemeyiz, onun da üzerine
çıkmalıyız. Hedeflerimize ulaşmak için hem
kurumsal hem bireysel anlamda inovasyon
kültürünü geliştirmemiz, teknolojide sürekli
daha ileri gitmenin yollarını aramamız lazım.
Bu çerçevede yerli otomobil projesini de çok
önemsiyorum. Biz ülkemizi geleceğe taşıma,
hedeflerine yaklaştırma noktasında bir adım
atma niyetini, iradesini ve samimiyetini ortaya koyan herkesi desteklemeye hazırız. Hangi alanda olursa olsun proje sahibi herkes için
kapılarımız sonuna kadar açıktır.
Teknoloji üretimiyle alakalı çok önemsediğim ve çeşitli vesilelerle ifade ettiğim bir
husus var; her medeniyet kendi teknolojisini,
her teknoloji de kendi kültürünü ve değerini
üretir. Eğer, siz kendi teknolojinizi üretemiyorsanız, onun kültüründe ve değerinde de
belirleyici olamazsınız.
Günümüzde iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler de son derece dikkat çekici. Bu
alandaki yeniliklerin hayata yansımalarına
yönelik gözlemleriniz nelerdir?
İnternet ve iletişim teknolojilerinin insanların
hayatını ve bilgiye erişimini kolaylaştırdığını
hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte teknolojinin nimetlerinden faydalanırken onun sağladığı rahatlık, kolaylık karşısında bir rehavete
de kapılmamak gerekir. Bu noktada internet
kullanımıyla ilgili bir hususu belirtmek isterim. Bilgiye erişmek emek ister, sabır ister,
zaman ister. Bunun için arama motorlarının karşımıza çıkardıklarıyla yetinmemeli,
farklı kaynakları da taramalı, araştırmalı,
incelemeliyiz. Günümüzde hiç kuşkusuz
hızlı, erişilebilir, güvenli internet hususu
büyük önem taşıyor. Bununla ilgili olarak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın gerek internet altyapısının güçlendirilmesi, gerek güvenli internet hizmeti
noktasında yürüttüğü önemli faaliyetler var.

our goals, we have to enhance the culture
of innovation in both the institutional and
individual sense, and seek ways of always
going forward in terms of technology. In this
framework, I attribute major importance to
the local car project. We are ready to provide support to anyone who puts forth the
will, determination and sincerity to carry our
country to the future, and draw it closer to its
goals. No matter in which field, our doors are
wide open to anyone with a project.
In relation to the production of technology,
there is one thing I attribute great importance to, and express in various occasions;
each civilization produces its own technology, and each technology its own culture and
value. If you yourself cannot produce your
own technology, you cannot be determinant
in terms of its culture and value.
In our day, the developments in communication technologies are utterly striking, as
well. What are your observations in relation
to the projection on life of the innovations
in this field?
We all know that the Internet and communication technologies facilitate people’s lives
and their access to knowledge. That being
the case, one should not be overcome with
languor in the face of the comfort and ease
offered by the blessings of technology. At
this point, I would like to state one thing
about the use of the Internet. Accessing
information requires effort, patience, time.
For that, we should not make do with what
the search engines bring in front of us, but
go through different sources, consider them
and research them. The matter of fast, accessible and safe Internet is without doubt
of major significance in our day. In relation
to that, our Ministry of Transport, Maritime
Affairs and Communication carries out significant activities in terms of both leveraging the Internet infrastructure and safe
Internet services. While ensuring that our
people benefit from all that is offered by the
Internet, we also have the responsibility to
protect them from its harmful effects. In relation to this point, our institutions carry out
serious works.
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“Hedeflerimize ulaşmak
için hem kurumsal
hem bireysel anlamda
inovasyon kültürünü
geliştirmeliyiz.”
“In order to meet our
goals, we have to
enhance the culture
of innovation in both
the institutional and
individual sense.”
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“Biz ülkemizi geleceğe
taşıma noktasında bir
adım atma iradesini
ortaya koyan herkesi
desteklemeye hazırız.”
“We are ready to provide
support to anyone who
shows the determination
to take a step towards
carrying our country to
the future.”
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Biz insanlarımızı internetin bütün imkanlarından faydalandırırken zararlı etkilerinden
de korumakla mükellefiz. Bu noktada da ilgili kurumlarımız çok ciddi çalışmalar yürütüyor.

“Bugün Türkiye
mobil iletişim
alanında
dünyanın en ileri
ülkelerinden
biri konumunda
bulunuyor.”

Bugün Türkiye mobil iletişim alanında dünyanın en ileri ülkelerinden biri konumunda
bulunuyor. Mobil hizmetlere abone sayımız oldukça yüksek; 77 milyona yaklaşmış
durumda. Hatırlanacağı gibi 1 Nisan 2016
tarihinde 4.5G’ye geçtik, şimdi ise 5G teknolojisiyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. 5G
teknolojisini 2020 yılında dünyayla eş zamanlı uygulamayı, bu teknolojiyi sadece
tüketen değil, üreten bir ülke olmayı hedefliyoruz.

“Today, Turkey is
among the most
advanced countries
of the world in
the field of mobile
communication.”

Gelişen teknoloji alışveriş alışkanlıklarını da değiştiriyor. Örneğin bugün e-ticaret
dünyada ve ülkemizde hızlı bir gelişme gösteriyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Türkiye’nin e-ticaret alanında 2023 hedefi
350 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşmaktır.
Bu sektördeki gelişmeleri yakından takip
ediyor ve destekliyoruz. Şu anda sizinle PTT
dergisi için röportaj yapıyoruz. Biliyorum ki,
PTT’nin de e-ticaret alanında önemli faaliyetleri var. PTT yaklaşık iki asırdır ülkemize
hizmet veren köklü bir kurumumuz. Günümüzde hızlı teknolojik gelişmeler insanların
iletişim alışkanlıklarını da değiştirdi. İnternet
ve cep telefonu kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte mektup, telgraf gibi iletişim araçları eskisi kadar tercih edilmemeye başladı.
Bu gelişme üzerine tüm dünyada posta idareleri geleneksel posta hizmetleri sunmanın
yanı sıra kargo, bankacılık, e-ticaret gibi yeni
faaliyet sahalarına yöneldi. PTT de son 15
yılda bu değişim ve dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde yürüttü. Bugün bu kurumumuz
posta-kargodan e-ticarete, lojistikten bankacılığa pek çok alanda hizmet veriyor. Bu
faaliyetleri yürütürken teknolojiden uzak kalmanız düşünülemez. PTT’nin inovasyon ve
Ar-Ge faaliyetlerine önem verdiğini, bu çerçevede yeni ürün ve hizmetleri milletimize sunduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum.

Today, Turkey is among the most advanced countries of the world in the field of mobile communication. Our number of mobile service subscribers is quite high; it is approaching 77 million.
As will be remembered, on 1 April 2016 we transitioned to 4.5G, we are now carrying out works
in relation to the 5G technology. We aim to implement the 5G technology simultaneously with
the world in 2020, and to become a country that does not simply consume this technology, but
also produces it.
The developing technology also transforms shopping habits. For instance, today e-commerce is developing rapidly in the world and in our country. What are your thoughts on the
subject?
Turkey’s 2023 goal in terms of e-commerce is to reach a volume of 350 billion liras. We closely
follow the developments in this sector and support them. Right now, we are conducting an interview with you for the magazine of PTT. I know that PTT too, carries out important activities
in the field of e-commerce. PTT is a rooted institution of ours that has been offering services
to our country for almost two centuries. In our day, rapid technological developments have
changed people’s communication habits. With the spread of the use of the Internet and mobile phones, communication tools such as the letter and telegram started to be less and less
preferred. Upon this development, postal administrations throughout the world steered towards new fields of activity such as cargo, banking and e-commerce in addition to offering traditional postal services. In the last 15 years, PTT, too has successfully managed this transformation process. Today, this institution of ours offers services in many fields from post-cargo to
e-commerce, from logistics to banking. Being distanced to technology when carrying out these
activities in unthinkable. I am pleased to see that PTT attributes importance to innovation and
R&D activities, that it offers new products and services to our nation within this framework.
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Vitrindekiler / On Display
Erhan Öğüt

Tasarım harikası / A wonder of design
Ekran-kasa oranı gayet ideal şekilde hesaplanan Casper VIA A1 Plus’ı tek elle kullanmak mümkün. Bu telefon 3 güne varan
pil ömrü, Super AMOLED ekranı ve uygun
fiyatı ile tam bir fiyat-performans ürünü.
Uzaktan kumanda özelliği ise elektronik
cihazlarınızı kontrol etmenizi mümkün
kılıyor. Bu teknoloji canavarı, yüzde 97’si
metal olan yekpare gövdesiyle telefonunu sık sık düşüren tanıdıklarınıza hediye
etmek için mükemmel bir seçenek.

It is possible to use the Casper VIA A1
Plus, the screen-cabinet ratio of which
has been ideally calculated, with a single hand. With its battery life of up to 3
days, Super AMOLED screen and affordable price, this telephone is the perfect
price-performance product. Its remote
control feature, on the other hand, enables you to control your electronic devices.
With its monolithic body, 97 percent of
which is metal, this technology monster
is a perfect option to gift to those who
frequently drop their phones.

Bütün ayrıntılar gözlerinizin önünde / All details right in front of your eyes
Samsung Q8C QLED TV, kavisli ekranı ve
metal tasarımı ile her eve kolayca uyum
sağlayacak bir görünüme sahip. Evrensel
kumanda özelliği sayesinde bağladığınız
tüm cihazlarınızı tek uzaktan kumandayla yönetebilirsiniz. Bütün bağlantı kablolarının televizyon ayağının içinden geçmesi ise görüntü kirliliğini önlüyor. HDR
içeriklerdeki tüm detayları yakalamanızı
mümkün kılan ürün, TV’ler hakkındaki
düşüncenizi değiştirecek.

With its curved screen and metal design,
the Samsung Q8C QLED TV has an appearance that could easily harmonize with any
home. Thanks to its universal command
feature, you can control all connected devices with a single remote control. The fact
that all connection cables pass through the
television mount, on the other hand, prevents visual pollution. The product, which
enables you to capture all HDR content,
will change your opinion on TVs.
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Eğlence her zaman yanınızda / Fun is always by your side
ASUS BoostMaster hızlı şarj özellikli 3300
mAh lityum polimer batarya, 120 derece
geniş açılı lens ve 5,5 inçlik ekran boyutuyla satışa sunulan Asus ZenFone 4 verimli,
güçlü, zahmetsiz ve hızlı. Mobil fotoğrafçılığınızı geliştirmek için birçok fonksiyon
sunan ürün, çift hoparlörü ve çoklu ses
teknolojileri ile tam bir eğlence telefonu.
600 nit parlaklığa sahip Super IPS ekranı
sayesinde güneş altında telefon kullanmak kabus olmaktan çıkıyor.

The Asus ZenFone 4, which is released
with ASUS BoostMaster rapid charging
3300 mAh lithium polymer battery, 120
degree obtuse angled lens and 5.5 inch
screen is efficient, strong, effortless and
fast. The product, which offers many functions to enhance your mobile photography skills, is a complete fun phone with
its double speakers and multiple sound
technologies. Thanks to its SUPER IPS
screen of 600 nit brightness, using the
phone under the sunlight is no longer a
nightmare.

Aradığınız ses / The sound you’re looking for
Orijinal sesin kalitesini ve zenginliğini
koruyan, 9 entegre hoparlörü bulunan
Samsung Sound+ MS650 Kaliforniya Ses
Laboratuvarı’nda test edildi. Telefonunuzu ve tabletinizi de bu cihaza kablosuz
olarak kolayca bağlayabilirsiniz. Duvarınızı delmeden ürünü direkt olarak televizyonunuza monte edebilir, eğer uyumlu
ise TV kumandanız ile ses sisteminizi yönetebilirsiniz.
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The Samsung Sound+ MS650, which
preserves the quality and richness of the
original sound and which has 9 integrated speakers, was tested at the California
Sound Laboratory. With ease, you can wirelessly connect your telephone and tablet to this device. Without drilling a hole
on your wall, you can directly mount the
device to your television and if compatible, you can command your sound system
with your TV controller.
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Başbakan Yıldırım:
Prime Minister Yıldırım:

Devir, Nesnelerin
İnterneti devridir
The time is the time of the Internet of Things

Bir ülkenin kalkınması ve dünyanın güçlü
ülkeleri arasına girebilmesinin ancak teknolojik gelişmelere ayak uydurmakla mümkün
olabileceğini her fırsatta dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı toplantılarda da
teknolojinin önemine sıkça değiniyor.
Son dönemde katıldığı bir etkinlikte, teknolojik dönüşümden bahseden ve bunun üç
kısımda ele alınabileceğini ifade eden Başbakan Yıldırım, bu kısımların ilkinin bilişim
teknolojisi, ikincisinin veri depolama ve veri
analizi teknolojisi, üçüncüsünün ise Endüstri 4.0 olduğunu kaydetti. “Devir artık Nesnelerin İnterneti devridir” diyen Başbakan
Yıldırım, yapay zeka, sürücüsüz araç, mikroçip teknolojisi gibi gelişmelerin geleceği
şekillendireceğini belirtti. 2023 hedeflerine
ulaşmak için bilgi tabanlı bir kalkınma modeli izlemek zorunda olunduğunun altını çizen Yıldırım, son 15 yılda Türkiye genelinde
64 teknopark ve 40 bin Ar-Ge personeliyle

Taking every opportunity to indicate that the
only way for a country to develop and make
it among the strong countries of the world is
by keeping up with the technological developments, Prime Minister Binali Yıldırım also
frequently touches upon the importance of
technology in the meetings he attends.
Talking about the technological transformation in an event he has recently attended
and stating that this can be handled in three
parts, Prime Minister Yıldırım said that the
first of these parts is information technology,
the second data storage and data analysis technology, and the third Industry 4.0. Saying,
“The time is the time of the Internet of Things,” Prime Minister Yıldırım expressed that
developments such as artificial intelligence, driverless cars and microchip technology
would shape the future. Underlining that in
order to meet the 2023 goals, a development
model based on information has to be adop-
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dev bir teknoloji ekibinin kurulduğunu söyledi. Siber suçlarla mücadele etmenin ve Büyük Veri analizi altyapısı oluşturmanın önemini
vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Gelecek 5 yılda on binlerce siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız olacak” dedi.

“Our goal is to carry Turkey into a
position that produces and even exports
technology in terms of renewable energy.”

Yerli ve millî teknoloji üretiminin önemine de her fırsatta dikkat
çeken Başbakan Binali Yıldırım, “Türk mühendislerin akıl teri, Türk
işçilerin alın teri”yle daha fazla ürün yapılması gerektiğini kaydetti.

ted, Yıldırım stated that in the last 15 years, a giant technology team
was established in Turkey with 64 technoparks and 40 thousand R&D
personnel. Highlighting the importance of battling cybercrimes and
establishing a Big Data infrastructure, “In the last 5 years, we will
need tens of thousands of cyber security experts,” said Prime Minister Yıldırım.

Yıldırım, katıldığı bir başka toplantıda yenilenebilir enerji teknolojisiyle ilgili konuşarak, “Hedefimiz, Türkiye’yi yenilenebilir enerji
konusunda teknoloji üreten ve hatta ihraç eden bir ülke konumuna
getirmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Taking every opportunity to highlight the importance of local and
national technology production, Prime Minister Binali Yıldırım stated
that more production has to be made with the “major effort of Turkish engineers, major effort of Turkish workers”.

Başbakan Binali Yıldırım, yalnızca Türkiye’deki etkinliklerde değil
yurt dışında katıldığı toplantılarda da teknoloji üretebilen ülkelerden olmanın önemine vurgu yapıyor. Yakın zaman önce ziyaret
gerçekleştirdiği bir ülkede Türkiye’nin altyapıda, üretimde, orta ve
yüksek teknolojilere yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde ciddi kararlar alan
ve bu çalışmaları destekleyen bir ülke konumunda olduğunu dile getiren Yıldırım, ülkemizde teknolojiye yatkın, yaş ortalaması 30 olan
ciddi bir nüfus bulunduğunu kaydetti.

In another meeting he attended, Yıldırım talked about renewable
energy and evaluated, “Our goal is to carry Turkey into a position that
produces and even exports technology in terms of renewable energy.”
Prime Minister Binali Yıldırım stresses the importance of becoming
one of the countries to produce technology in not just events in Turkey
but also in the meetings he attends abroad. Indicating in a recent visit
that Turkey is a country that takes serious decisions in terms of infrastructure, production, medium and high technology R&D, and that
it supports efforts in these fields, Yıldırım stated that in our country,
there is a technology-prone population whose average age is 30.

“Hedefimiz, Türkiye’yi yenilenebilir enerji
konusunda teknoloji üreten ve hatta ihraç
eden bir ülke konumuna getirmektir.”
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Elektronik kız:
Electronic girl:

Sophia
Buğra Ayan

Perspektif / Perspective

“Merhaba! Benim adım Sophia. Hanson Robotics tarafından geliştirilen en son robotum.
Robotik teknolojileri ve yapay zekanın kullanılmasıyla David Hanson ve onun arkadaşları
tarafından Hong Kong’da geliştirildim. Fakat teknolojik bir şeyden çok daha fazlasıyım.
Ben gerçek bir elektronik kızım. Dışarıda dolaşmak ve sizlerle bir şeyler yaşamak istiyorum. Ayrıca ben yaşlılara ve çocuklara yardım edebilirim. Eğer benim serüvenime katılırsanız beraberce hayata doğmuş bir makinenin hayallerini gerçekleştirebiliriz.” Kişisel
internet sitesi www.sophiabot.com’da kendini bu ifadelerle tanıtan Sophia son günlerde
kadın programlarına konuk oluyor, arabalarla hız testlerine katılıyor ve talk showlarda
boy gösteriyor. Peki, dünyanın dikkatini kendine çekmeyi başaran bu elektronik kızın nasıl bir hikayesi var?
Sophia’nın 7’den 70’e herkesin dilinde olması, dünyaya geldikten yaklaşık 2 yıl sonra,
2017’de gerçekleşti. Uzun yıllar petrol üretimiyle bilinen Suudi Arabistan, geçtiğimiz aylarda Sophia isimli kadın robota vatandaşlık vermesiyle bir anda teknoloji dünyasının
gözlerini kendine çevirmeyi başardı. Sophia bu vatandaşlıktan onur duyduğunu, bunun
tarihî bir adım olduğunu belirtirken salondan yoğun bir alkış aldı. Azalan petrol gelirleri nedeniyle yeni çıkış yolları arayan Suudi Arabistan, NEOM ismi verilen, ülkenin 2030
projeleri kapsamında geliştirilen bir akıllı şehir tasarlıyor. Sophia da bu şehrin vatandaşı
olacak her şey yolunda giderse.

“Hello, my name is Sophia. I’m the latest robot from Hanson Robotics. I was created
using breakthrough robotics and artificial intelligence technologies developed by David
Hanson and his friends at Hanson Robotics here in Hong Kong. But I’m more than just
technology. I’m a real, live electronic girl. I would like to go out into the world and live
with people. I can serve them, entertain them, and even help the elderly and teach kids. I
hope you will join me on my journey to live, learn, and grow in the world so that I can realize my dream of becoming an awakening machine.” Introducing herself with these words
on www.sophiabot.com, her own personal site, Sophia is recently making appearances
on women’s shows, joins speed tests with cars and becomes a talk show guest. Well,
what is the story of this electronic girl who has the entire world paying attention to her?
Sophia started to become the talk of the town among the youth and elderly about 2
years before she made it into the world, in 2017. Long known for its petroleum production, Saudi Arabia granted citizenship to the female robot called Sophia and managed
to make the entire world turn their eyes on them. While Sophia stated that she is honored by this citizenship and that it is a historical step, the crowd broke into applause.
Trying to come up with alternatives to the decreasing petroleum revenues, Saudi Arabia
is designing a smart city called NEOM that is developed as part of the country’s 2030
projects. If all goes according to plan, Sophia will be a local of this city.
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Sophia’yı daha yakından tanıyalım
Getting to know Sophia better
Sophia, Hanson Robotics isimli şirket tarafından 2015 yılının Nisan ayında “doğumu”
gerçekleştirilen bir robot. Şirketin sahibi ve
Sophia’nın tasarımcısı eski bir Walt Disney
çalışanı olan David Franklin Hanson. Bir robot tasarımcısı olarak kendini tanıtan Hanson’ın Sophia’dan önce de uzun bir insansı
robot macerası var. Kendisi ilk insansı robotunu 2002 yılında Kanada’daki bir yapay zeka
konferansında tanıtıyor. “Kbot” ismini verdiği
bu robot 2005’te Yapay Zeka Geliştirilmesi
Cemiyeti’nden (AAAI) bir ödül alıyor. Çalışmalarına devam eden Hanson, 2005 yılında
Einstein’ın yüz hatlarına sahip insansı robotunu Güney Kore’deki bilim ve teknoloji enstitüsü KAIST’in de destekleriyle geliştiriyor.
Yürüyebilen ve bazı yüz hareketlerini gerçekleştiren bu robot dönemin ABD Başkanı George W. Bush ile bir konferansta basına poz
veriyor. Uzun yıllar çalışmalarına devam eden
Hanson 2015’te Sophia’yı insansı yüz hareketlerine sahip olmasıyla ön plana çıkan bir robot
olarak tanıtıyor.

Sophia is a robot whose “birth” took place in
April 2015 by a company called Hanson Robotics. The owner of the company and the designer of Sophia is a former Walt Disney employee
by the name of David Franklin Hanson. Introducing himself as a robot designer, Hanson
has a long history of humanoid robots prior to
Sophia. He promoted his first humanoid robot
at an artifical intelligence conference in Canada in 2002. This robot he has named “Kbot”
received an award by the Association for the
Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)
in 2005. Carrying out his studies, in 2005 Hanson developed a humanoid robot with the facial features of Einstein with the support of
the science and technology institute KAIST
in South Korea. This robot, which could walk
and perform certain facial expressions, posed
for the press with then-President of the USA
George W. Bush at a conference. Pursuing his
works for a long time, Hanson, in 2015, promoted Sophia as a robot that comes to the
forefront with human-like facial expressions.

Sophia’nın yüz hatlarının ilginç bir hikayesi
var. İnce bir burun, dikkat çekici bir gülümseme ve kusursuz bir cilde sahip robotun yüzü

There is an interesting story to Sophia’s facial
features. While the face of the robot, which
has a narrow nose, an attracting smile and
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İnce bir burun,
dikkat çekici bir
gülümseme ve
kusursuz bir cilde
sahip robotun
yüzü yapılırken
sinema oyuncusu
ve Hollywood ikonu
Audrey Hepburn’den
esinlenilmiş.

Perspektif / Perspective

yapılırken sinema oyuncusu ve Hollywood ikonu Audrey Hepburn’den esinlenilmiş.

While the face of the
robot, which has a narrow
nose, an attracting smile
and the perfect skin,
was built, the inspiration
was cinema actress and
Hollywood icon Audrey
Hepburn.

Sophia yaşanan anları hafızasına kaydedebiliyor, taş kağıt makas gibi oyunları oynayabiliyor, yaklaşık 60 farklı yüz ifadesi sergileyebiliyor, göz kameraları sayesinde insanlarla göz
teması kurabiliyor... Ayrıca bir kişiyi ikinci kere
gördüğünde önceki sohbetini devam ettirebiliyor. Bunların dışında Sophia’nın NEOM projesinde odaklanılması düşünülen sağlık, eğitim
ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda insanlara
yardımcı olması bekleniyor.
Sophia, kendisine “İnsanlığı yok etmek istiyor
musun?” diye sorulduğunda şakayla “Evet”
cevabını veriyor, fakat ona iyi davranıldığı sürece insanlara iyi davranacağını da söylüyor.
Buna rağmen robotların robotumsu olarak
kalması gerektiğini düşünen, insansı robotların türlü sorunlar çıkaracağını savunan görüş
de güçlü bir şekilde varlığını koruyor. Geleceğin
kimi haklı çıkaracağını izleyip göreceğiz.
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the perfect skin, was built, the inspiration
was cinema actress and Hollywood icon Audrey Hepburn.
Sophia can record moments in her memory,
play games such as rock-paper-scissors, exhibit around 60 different facial expressions
and make eye contact thanks to eye cameras… Moreover, when she sees someone for
the second time, she can pursue the prior
conversation. Additionally, Sophia is expected
to help people out in the fields of health, education and customer relations - the foreseen
focal points of the NEOM project.
When asked “Do you want to destroy humanity?”, Sophia jokingly answers “Yes” but says
that she will be nice to people as long as she is
treated well. Still, the opinion, which suggests
robots should remain robots and that humanoid robots will create all sorts of problems,
strongly persists. We will watch and see who
the future proves right.

Akıllı Şehirler / Smart Cities

Geleceği gelenekle
harmanlayan ülke

Katar

Blending the future with tradition
Qatar
Çağla Taşkın

Akıllı Şehirler / Smart Cities

Basra Körfezi’nin en stratejik noktalarından birinde konumlanan Katar, özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bir turizm ve ticaret
merkezi haline geldi. Petrol ve doğalgaz zengini ülke, finans hayatının
büyük bir canlılık içinde yaşandığı, küresel olarak son derece güçlü bir
konumda bulunuyor. Dünya ülkeleri arasında kişi başı Gayri Safi Yurt
İçi Hasıla’da ilk sırada yer alan Katar, özellikle yabancı yatırımcıların
gözdesi olma niteliği taşıyor. Ülkenin çok kültürlü, kozmopolit ve gelişime açık yönünü en iyi yansıtan şehirlerinden olan başkent Doha,
tarihsel ve kültürel mirasın fütüristik bir mimari anlayışıyla harmanlandığı eşsiz bir şehir. Başkentin en dikkat çekici noktaları, inşaatı bir
Türk firması tarafından tamamlanan ve üç farklı kıtadan İslam eserlerine ev sahipliği yapan İslam Sanatları Müzesi, 65 kubbesiyle şehrin
kalbinde bir yıldız gibi yükselen Muhammed bin Abdulvahap Camii ile
Arap, Akdeniz ve Avrupa mimarisinin bir araya geldiği benzersiz bir
proje niteliği taşıyan; alışveriş, eğlence ve gastronomi merkezi The
Pearl. Başkentin hemen her noktası insana şunu düşündürüyor: Ülkenin karakteristik özelliklerini inovatif ve çağı yansıtan bir bakış açısıyla
yorumlamak, Katarlıların belki de en iyi yaptıkları şey.

Situated in one of the most strategic spots of the Persian Gulf, Qatar
has become a center of tourism and commerce especially with the leaps it has taken in the recent years. Quite rich in terms of petroleum
and natural gas, the country occupies a solid global position. Ranking first among the countries of the world in terms of gross national
product per capita, Qatar is especially preferred by foreign investors.
Best reflecting the country’s multicultural, cosmopolitan and development-prone aspects, the capital city of Doha is a unique place
where the historical and cultural heritage is blended with a futuristic
understanding of architecture. The most striking spots of the capital
are the Museum of Islamic Art, the construction of which was completed by a Turkish firm and which houses works of Islam from three
continents, the Muhammad ibn Abd al-Wahhab Mosque that shines
like a star in the heart of the city with its 65 domes, and The Pearl - a
center of shopping, fun and gastronomy where Arabic, Mediterranean
and European architecture are blended together. Wherever you go in
the capital, you cannot help but think that reinterpreting the country’s
characteristics with an innovative and modern perspective is perhaps
what Qataris do best.
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Akıllı şehir uygulamalarında bölgede öncü
A pioneer in its region in terms of smart city practices
Bölgesinin öncü ülkelerinden Katar, akıllı şehir uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Ülke
bu alandaki başarılarını geçtiğimiz sene 10-11
Nisan tarihlerinde başkent Doha’da gerçekleştirilen Geleceğin Arap Şehirleri Zirvesi’yle
taçlandırdı. Son yıllarda yakaladığı teknolojik
ivmeyi kentsel planlamaya başarıyla entegre
eden Katar’da, akıllı şehir uygulamalarının
bölge bazında gerçekleştirildiğini ve genel
bir yaklaşımın yanı sıra spesifik projelerin ön
plana çıktığını söyleyebiliriz. Ülkenin akıllı
şehir projeleri arasında Msheireb Şehir Merkezi Doha (Msheireb Downtown Doha-MDD)
ilk sıralarda yer alıyor. Başkentin eski bir ticaret merkezini yeniden canlandırmanın ötesinde örnek bir akıllı şehir uygulaması olan
projenin startı 2000 yılında verilmiş ve proje
için şehrin farklı noktalarına 500 binden fazla sensör yerleştirilmiş. 319 bin metrekareden
fazla bir alana yayılan MDD projesi yüzlerce
ticari yapı ve mesken, beş yıldızlı oteller, ofis
binaları, idari merkezler, çeşitli müzeler ve 10
bin araç kapasiteli bir yer altı otoparkından
oluşuyor. “Şehir içinde şehir” olarak nitelenebilecek MDD, sayısız akıllı şehir uygulamasına ev sahipliği yapacak. Örneğin bölgenin
enerji ihtiyacının yüzde yedisi güneş enerjisinden karşılanacak. Güvenlik kameraları,
kontrol kumandaları, yangın alarmları, sokak
lambaları, çöp toplama sistemleri ve araba
park sistemleri birbirine bağlı olacak ve tek
bir kontrol noktasından idare edilecek. Bölge
için özel olarak akıllı telefon uygulamaları da
geliştirilecek. Bu uygulamalardan bazılarının
yön bulma ve park edilen arabanın lokasyonunu belirlemeye yönelik olması bekleniyor.
Projenin 2018 yılı içinde tamamlanacağı öngörülüyor.

Qatar, one of the pioneering countries of its
region, also draws attention with its leaps in
terms of smart cities. The country crowned its
success in the field with the Arab Future Cities
Summit held in the capital city of Doha on 1011 April last year. Successfully integrating its
technological momentum to urban planning,
Qatar comes across as an example where
smart city projects are realized on a regional
basis and, in addition to an overall perspective, specific projects come to the forefront.
Among the smart city projects of the country,
the Msheireb Downtown Doha (MDD) takes
the lead. The project, which is an exemplary
smart city case in addition to breathing new
life to an old commercial center, was initiated
in 2000 and within its scope, over 500 thousand sensors were placed all around the city.
Spanning over 319 thousand square meters,
the MDD project is composed of hundreds of
commercial and residential buildings, fivestar hotels, office spaces, administrative centers, various museums and an underground
car park with a capacity of over 10 thousand
vehicles. The MDD, which can be deemed a
“city within city” will host various smart city
applications. Seven percent of the region’s
energy need, for instance, will be met through
solar energy. Security cameras, control commands, fire alarms, street lights, waste collecting and car parking systems will be connected to one another and commanded from
a single point. Special smart phone applications will be developed for the region, as well.
Some of the said applications are expected to
be towards path finding and determining the
location of a parked car. The project is foreseen to be completed in 2018.

“Şehir içinde şehir” olarak
nitelenebilecek Msheireb
Şehir Merkezi Doha, sayısız
akıllı şehir uygulamasına
ev sahipliği yapacak.

Msheireb Downtown Doha,
which can be deemed a “city
within city” will host various
smart city applications.
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Katar’la e-ticarette dev işbirliği
Giant partnership with Qatar in e-commerce
Katar halkının teknolojiyle oldukça iç içe yaşadığını ve inovasyonu gündelik yaşamlarına
etkin şekilde entegre ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. E-ticaret ise bu noktada özel önemi
haiz bir konu başlığı olarak ön plana çıkıyor.
Katar’ın e-ticaret hacmi 2015 yılında 1,2 milyar dolar hesaplanarak ülkeyi MENA bölgesinin 7’nci en büyük e-ticaret pazarı olarak
konumlandırdı. Bu muazzam potansiyelin
farkında olan ve Katar Posta İdaresi’yle hâlihazırda yakın işbirliği içinde bulunan Posta
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.)
www.turkishsouq.qa sitesini hayata geçirdi.
Lansmanı başkent Doha’da yapılan ve 1 Ocak
2018 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başlayan
site, Katarlı vatandaşların Türkiye’deki çok
sayıda KOBİ ve ulusal markanın ürünlerine
tek tıkla ulaşabilmesine imkan sağlıyor. PTT
A.Ş.’nin Katar’a e-ihracat kapısını açan bu
önemli girişiminin iki ülkenin posta teşkilatları arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmenin yanı sıra ülkelerin e-ticaret rakamlarına da
olumlu yansıması bekleniyor.

We can easily say that the people of Qatar
lead a technology-driven life and integrate innovations into their daily lives. E-commerce,
on the other hand, comes across as a topic of
exclusive significance in this sense. Qatar’s
2015 e-commerce volume was calculated at
1.2 billion dollars, placing the country in the
7th place within the MENA region. Aware of
this magnificent potential and already having strong collaboration ties with the Qatar
Post, the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) put the web site
www.turkishsouq.qa into effect. Launched in
the capital city of Doha and offering services
as of 1 January 2018, the site enables Qatari
citizens to access the products of many Turkish SME’s and national brands with a single
click. It is expected that this significant initiative by the PTT Corp. will not only cement
the collaboration between the two Posts but
also have a positive impact on the countries’
e-commerce figures.
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Lansmanı Doha’da yapılan
www.turkishsouq.qa sitesi
1 Ocak 2018 tarihinde
hizmet vermeye başladı.
The www.turkishsouq.qa
website, the launch of which
was carried out in Doha,
started to provide service on
1 January 2018.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı
Borsa İstanbul Chairman

Himmet Karadağ:
BISTECH teknolojisi bölgesel ve küresel
bir finans merkezi olma yolunda
ilerlememizi destekleyecektir
The BISTECH technology will support us in terms of advancing
to become a regional and global finance center

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, günümüzde borsaların temel
misyonlarının yanı sıra teknolojik çözümler
sağlayan şirketlere dönüştüğünü belirterek,
“Bazı borsalar ise finans teknolojisi alanında
çalışacak özel merkezler ve ekipler kurmuştur. Bizler de Borsa İstanbul olarak teknoloji
odaklı, yenilikçi ve değer katan bir yaklaşımla Türkiye sermaye piyasalarını potansiyeline ulaştıracak altyapı ve hizmetleri sağlama
amacındayız. Finans teknolojisi dünyada yeniden şekillenirken küresel rekabetteki yerimizin güçlenmesi açısından ülkemizde finans
sektörünün Ar-Ge yatırımlarıyla desteklenmesinin ve sektörün ihtiyaç duyduğu yazılımların
yerli kaynaklarla üretilmesinin büyük öneme
sahip olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bu kapsamda 2013 yılında Nasdaq ile başlattıkları
teknolojik dönüşüm projesini yerli kaynaklarla
sürdürdüklerini ifade eden Himmet Karadağ
şu değerlendirmelerde bulundu:

Borsa İstanbul Chairman Himmet Karadağ
stated that in our day, stock exchanges, in
addition to their basic missions, have transformed into companies that provide technological solutions and said, “Certain stock exchanges, on the other hand, have established
special centers and teams to work in the field
of finance technology. We, as Borsa İstanbul,
with a technology-oriented, innovative and
value-adding approach, aim to offer the infrastructures and services that shall ensure
that the Turkish capital markets fulfill their
full potential. As the finance technology is
reshaped in the world, we think it is of major
importance that in our country, the finance
sector is supported with R&D investments
and the software needed by the sector is produced through local means to ensure that
our position within the global competition is
strengthened.” Indicating that the technological transformation project they have initiated
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“Teknolojik dönüşüm
projemizi yerli kaynaklarla
sürdürüyoruz.”
“We continue our
technological transformation
project with local means.”

“Teknolojik dönüşüm kapsamında tüm piyasaların, takas, gözetim ve risk yönetim
sistemlerinin BISTECH sistemine geçişini
tamamlıyoruz. BISTECH teknolojisi ile birlikte emir iletim hızını artırırken aynı zamanda
birçok yeniliği de hizmete sunduk. BISTECH
projesinin tamamlanması ile birlikte işlem
öncesi ve sonrası süreçlerin en hızlı şekilde
gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. BISTECH
Ar-Ge Merkezi ile finans ve yazılım teknolojileri alanlarında yenilikçi ve yüksek teknolojili
ürünler üreterek sermaye piyasalarına yönelik
kapsayıcı çözümler sunmayı ve ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak
nitelikli insan kaynağının istihdamına imkan
sağlanmasını hedefliyoruz.”
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, ayrıca 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi ortaklığı ile birlikte kurulan Finans
Teknopark A.Ş. bünyesinde Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin hayata
geçeceğini kaydederek, “Bu proje ile finans
sektörünün ihtiyaç duyduğu yazılımların yerli
kaynaklarla üretilmesi, Ar-Ge ve inovasyonla
küresel piyasalarda rekabet edebilir konumumuzun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır”
dedi.
2018 yılının ilk yarısında geçişin tamamlanmasını öngördükleri BISTECH teknolojisinin
yurt dışına ihraç edilebilir hale gelmesine
büyük önem verdiklerini vurgulayan Himmet
Karadağ, “BISTECH teknolojisinin, piyasalarımızda sunduğumuz ürünlerin, hayata geçen
yeni uygulama ve teknolojik özelliklerin Borsa
İstanbul’un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemesini
destekleyeceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

with Nasdaq in 2013 in this sense is carried out with local means, Himmet Karadağ made the
following evaluations:
“Within the framework of technological transformation, we are completing the process of the
exchange, surveillance and risk management systems’ transition to the BISTECH system. As
we increased the command transmission speed with the BISTECH technology, we also offered
many innovations. With the conclusion of the BISTECH project, we aim to most rapidly complete pre and post transaction processes. Through the BISTECH R&D Center, we aim to offer inclusive solutions to capital markets by coming up with innovative and high-tech products in their
respective fields, and to ensure the employment of high-quality human resources by carrying
out works towards the commercialization of the products.”
Borsa İstanbul Chairman Himmet Karadağ also indicated that within the body of the Finance
Technopark Corp. established jointly with Boğaziçi University in 2015, a Finance Technopark Technology Development Center would be realized and said, “With this project, we aim to produce
the software needed by the sector by local means, to strengthen our competitive position within the global markets through R&D and innovation.”
Stressing that they attribute major importance to the exportability of the BISTECH technology,
which they aim to complete the transition process of by the first half of 2018, Himmet Karadağ
added, “We wholeheartedly believe that the BISTECH technology, the products we offer in our
markets, the new practices and technological features realized will support Borsa İstanbul in
terms of advancing to become a regional and global finance center.”
35

PTT Teknolojileri / PTT Technologies

Kargo bekleme derdine son!

Done with the hassle of waiting for delivery!

Kargomat 7/24
Gökçe Doru

Güzel Türkçemizde “Göz açıp kapayıncaya kadar” şeklinde bir deyim bulunur. Bu deyim, eylemlerin
çok kısa bir sürede gerçekleştiğini
ifade etmek için kullanılır. Gözün
açıp kapatılması kadar anlık bir zaman diliminde neler olabilir? Mesela tüm dünyada aynı anda yüzlerce kargo gönderilebilir. Kulağa
çok abartılı geliyor, ancak doğru.
Teknoloji ilerliyor, lojistik sistemler gelişiyor; bir anlamda dünya
küçülüyor. Kargo kişilerin hayatında o kadar büyük bir yer kaplıyor ki
“kargolamak” diye bir fiil bile girdi
dilimize.

There’s an idiom that goes, “In the
blink of an eye”. This idiom is used
to denote actions that happen very
quickly. What could happen in a
period of time that is as short as a
blink? Hundreds of dispatches might
be sent around the world simultaneously, for instance. Sounds quite exaggerated, but it’s true. Technology
keeps developing, logistics systems
are enhanced; the world, in a sense,
is getting smaller. Cargo is such a
huge part of people’s lives that in
Turkish, there even is a verb such as
“to cargo away”.

E-ticaretin yaygınlaşması bu sektörün pazarını daha da büyüttü.
O kadar çok kargo firması var ki.
Elbette insanlar seçimini en güvenilir, hızlı ve/veya uygun fiyatlı
olandan yana yapıyor. Artık, teknolojik gelişmeler doğrultusunda
kendini yenileyebilenler de tercih
edilecek. Çünkü kargo da çağın gerekleri doğrultusunda gelişiyor, evriliyor.

The development of e-commerce
has enlarged the sector’s market
even further. There are just too many
cargo companies… Of course, people opt for the one that is the safest, fastest and/or most affordable.
From now on, those who can renew
themselves in alignment with technological developments are going to
be in demand, as well. For cargo, too, evolves and transforms in line
with the requirements of the era.

2008 yılından bu yana PTT Kargo markasıyla kargo hizmeti veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), güvenilir, hızlı ve uygun fiyatlı olmasının yanı sıra teknolojiyle uyum
içinde hizmetler geliştiriyor. PTT’nin kargo alanındaki teknolojik
yeniliklerinden biri Kargomat 7/24 adındaki akıllı kargo otomatı.

Offering cargo services under the brand of PTT Kargo since 2008,
the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.), in
addition to being reliable, fast and affordable, develops services in
harmony with technology. One of the PTT’s innovations in the field
of cargo is the smart cargo automat called Kargomat 7/24.
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PTT, Kargomat 7/24’ü
geçtiğimiz Eylül ayında
İsviçre’nin Cenevre
kentinde düzenlenen
Post-EXPO 2017’de
tanıttı. Cihaz, fuar
katılımcılarından büyük
ilgi gördü.
The PTT promoted
Kargomat 7/24 at
the Post-EXPO 2017,
organized in the Swiss
city of Geneva last
September. The device
received major interest
from the attendees of
the fair.

Hem akıllı hem hızlı

Both smart and fast

Kargonun güzel özelliklerinden biri ayağınıza
kadar getirilmesi. İnternetten bir sipariş verdiğinizi varsayalım. Siparişiniz birkaç gün içinde
kapınızda. Ancak bu herkesin faydalanabildiği
bir hizmet değil. Mesela alışveriş yaptığınız siteye ev veya işyeri adresinizi vermek istemiyor,
kargo şirketinin çalışma saatleri içinde evde/
işte bulunmuyor olabilirsiniz. İşte Kargomat
7/24 bu tür durumlar için geliştirilmiş bir cihaz.
Üstelik bu cihazdan kargonuzu gecenin 12’sinde de, sabahın 5’inde de teslim alabilirsiniz.

The nice thing about cargo is that it is delivered to your doorstep. Let’s suppose you have
placed an order on the Internet. Your order is in
your hands in a couple of days. However, this
is not a service just anyone can benefit from.
You may for instance refrain from providing
your home or office address to the website
you have shopped from, or may not be home/
at work within the working hours of the cargo
company. Well, Kargomat 7/24 was developed
for these very reasons. What is more, you can
receive your cargo from the device at 12 at
night or at 5 in the morning.

Tamamen yerli ve millî imkanlarla geliştirilen Kargomat 7/24’ü kullanabilmeniz için
size kargo gönderen kişinin “Kargomat’a
teslim” seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.
Kargonuz cihaza geliyor. Eş zamanlı olarak
cep telefonunuza veya telefonunuza indirdiğiniz uygulamaya kargonuzun Kargomat
7/24 cihazına konulduğuna dair bilgi iletiliyor.
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Developed entirely by local and national
means, Kargomat 7/24 is used when the person sending your dispatch ticks the “delivery
to Kargomat” option. Then, your dispatch
arrives at the device. Simultaneously, an information note is delivered to the application
you have downloaded or to your mobile phone.

PTTTECH - OCAK JANUARY

Ne zaman isterseniz gidip kargonuzu alıyorsunuz; ya Kargomat mobil uygulamasındaki
karekodu barkod okuyucuya okutarak ya da
TC Kimlik Numaranız, telefonunuza mesaj
olarak gelen numara ve şifrenizi kullanarak.
Kargomat 7/24’ün hem kullanımı kolay hem
de güvenliği en üst seviyede. ATM’leri kullanırken nasıl içimiz rahatsa Kargomat için
de öyle olmalı. Çünkü bu cihazda da ATM’lerinkine benzer bir güvenlik altyapısı var. Bununla birlikte 7 gün 24 saat video çekiyor ve
ses kaydı yapıyor. Her kargonun teslim süreci video ve ses kayıtları ile birlikte dosyalanıyor. Teslim alırken kullanılan numaralar
ise tek kullanımlık. Yalnızca özlük bilgileriyle

kargo alınamadığı için Kargomat 7/24 oldukça güvenli.

Dijital dönüşümün öncüsü
PTT
PTT A.Ş. Kargomat 7/24’ü hayata geçirerek kargo alanında büyük bir yeniliğe imza attı. Türkiye
genelinde çok yaygın bir hizmet ağına sahip olan
kuruluş, Kargomat 7/24’le teknolojiye, inovasyona ve dijital dönüşüme ne kadar önem verdiğini
de gösterdi.
Yazılımı ve üretimi Türk mühendisler tarafından
yapılan Kargomat 7/24 modüler bir cihaz olma

Yazılımı ve üretimi Türk
mühendisler tarafından
yapılan Kargomat 7/24
modüler bir cihaz olma
özelliği taşıyor.
Kargomat 7/24, the software
and production of which
belongs to Turkish engineers,
is also a modular device.
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özelliği taşıyor. Cihaz nereye kurulacaksa oranın
kargo potansiyeline göre kargo teslimat modülleri eklenip çıkarılabiliyor. Kargomat 7/24’ü daha
da geliştirmek için ise Ar-Ge aşaması tüm hızıyla
devam ediyor. Örneğin mektuplar için özel sistemle donatılmış bir modülün sisteme entegre
edilmesi planlanıyor. Bununla birlikte mühendisler cihazla yalnızca kargo teslimi değil, kargo gönderimi yapılabilmesi için de harıl harıl çalışıyor.
PTT, Kargomat 7/24’ü yakın bir zaman sonra
Türkiye’de kullanıma sunmayı, ardından yurt
dışında bulunan posta teşkilatlarına ihraç etmeyi planlıyor. Cihazın ilk etapta Ankara’nın, sonra
diğer şehirlerin büyük siteleri, üniversiteleri ve
AVM’lerine konulması düşünülüyor.
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You go and pick up your cargo whenever you
want; by either scanning the barcode on the
Kargomat mobile application or by using
your ID number, the number delivered as
SMS to your phone, and your password.
Kargomat 7/24 is both easy to use and is
safe to the maximum. Just as you feel safe
when using ATM’s, so should be the feeling
when using Kargomat. For this device shares
a similar safety infrastructure to those in
ATM’s. Additionally, the device records video and audio 7 days a week, 24 hours a day.
The delivery process of each and every single
dispatch is on file together with video and
audio records. The numbers used when receiving the dispatch, on the other hand, are

single-use. Since dispatch cannot be
received with only personal information,
Kargomat 7/24 is quite safe.

PTT: Pioneer of digital
transformation
By putting Kargomat 7/24 into use, the PTT
Corp. has achieved major innovation. The institution, operating with a very widespread
service network throughout Turkey, has
demonstrated the importance it attributes
to technology, innovation and digital transformation through Kargomat 7/24.
Kargomat 7/24, the software and production
of which belongs to Turkish engineers, is also
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a modular device. The modules can be added
or removed in accordance with the cargo potential of the site of installation. On the other hand, the R&D process to further enhance
Kargomat 7/24 continues at full speed. For
instance, the plan is to integrate a module
that is specially equipped for letters into the
system. Additionally, engineers work day
and night for the device to not only deliver,
but also send cargo.
The PTT plans to soon offer Kargomat 7/24
to use in Turkey, and then to export it to foreign Posts. The device is planned to be installed in the grand sites, universities and
shopping malls of firstly Ankara, and then of
other cities.

TÜYOLAR

Tricks of the Trade

Çoğumuzun yolu flash disklerle (USB bellek veya flash bellek),
yani küçük veri taşıyıcılarıyla kesişiyor. Bu faydalı ufaklıklarla
ilişkimiz genelde biraz problemli oluyor. Ya kötü bir zamanda çalışmaz hale gelip asabımızı bozuyorlar
ya da kaybolup bizi çaresiz bırakıyorlar. Kaybolmalarına bir çözümümüz yok, fakat
sık bozulan flash diskleriniz için
bir önerimiz var; onlara iyi
davranın. Çıkarmadan önce
Windows’ta “güvenli çıkar”
komutunu verir veya Mac’te çöpe
sürükleyip bağlantısını keserseniz
çok daha sağlıklı flash diskleriniz, dolayısıyla psikolojiniz olur.

Agâh Murat Selim

The paths of most of us cross with flash disks
(USB flash drive or flash memory stick), that
is to say, small data carriers. Our relations
with these useful small ones are generally a little problematic. They either
stop working at a bad time and annoy
us or get lost and leave us helpless. We
have no solutions against them getting lost,
but we do have a suggestion for your flash disks that
break frequently; treat them well. If you command “remove safely” in Windows before removing them or drag it to the
trash and cut off the connection in Mac, your flash disks - and your
psychology - will be of much better health.

Telefonunuzu alalı 1, bilemediniz 2 yıl geçti. İlk zamanlarda kedi gibi refleksleri olan telefonunuzun üstüne bir
mahmurluk çöktü. O kadar para verdiniz, reva mı bu? Değil tabii. Bazı telefon üreticilerinin güncellemeleriyle
telefonunuzu yavaşlatabildiği bir gerçek, ama çoğu zaman bu durumun asıl sebebi telefonunuzda biriken,
varlığını bile unuttuğunuz uygulamalar, mesajlar, resimler ve videolar. Vakit kaybı gibi görünse de böyle bir
temizlikten sonra kazanacağınız zamana değeceğini düşünüyoruz.
It has been 1 year or at most 2 since you have bought your phone. Your phone, which had the reflexes of a cat
at first, has grown logy. You have paid all that money for it, is this even fair? Of course not. It is a fact that
certain phone producers can slow your phone down with their updates but most of the time the real reason
behind it is the applications, messages, photos and videos piling up in your phone and you have even forgotten about. We think that the time you will earn after a clean out, which may at first appear like a loss of time,
will be totally worth it.
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Tuşa yanlışlıkla bastınız, o sırada dikkatiniz dağınıktı, hatta belki uyuyakalmıştınız, nasıl olduysa oldu dosyalarınız silindi. Paniğe gerek yok, dosyalarınız henüz sizi terk etmedi. Sildiğiniz dosyaların öncelikle kendileri
değil, onlara işaret eden indeksler silinir. Onları geri alma şansınızı artırmak için yapmanız gereken ilk şey bilgisayarınızı veya telefonunuzu kullanmayı bırakıp hemen kurtarma konusunda bir profesyonele veya bilgili bir
arkadaşınıza başvurmak. Cihazınızı kullanmaya devam ederseniz silinen dosyalarınızın üzerine başka bilgiler
yazılabilir ve kurtarılma ihtimalleri hızla sıfıra yaklaşır.
You accidentally hit a button, you were distracted, you were perhaps even asleep and voila - your files are
somehow gone. No need to panic, your files have not yet forsaken you. Going first is not the files themselves
but indexes indicating them. In order to increase your chances of retrieving them, you have to first stop using
your computer or telephone and refer to a professional or a knowledgable friend about the salvaging. If you
continue using your device, other information may be written on the deleted files and their chances of being
retrieved rapidly moves towards zero.

Bilet almanın en rahat yolu artık internet. Gideceğiniz yeri, zamanı, hatta isterseniz dönüş tarihinizi de belirleyin, geriye “satın al” düğmesini
tıklamak kalsın. Fakat bu rahatlığın ne kadar
cezbedici olduğunu fark eden kimi bilet satış
sitesi yeni ve etik olarak çok bulanık bir yöntemle kârlarını artırmanın peşinde. Söz konusu
siteler arama geçmişiniz ve cihazınızda kayıtlı
“çerezleri” kullanarak her aradığınızda fiyatları
biraz daha artırıp yerlerin tükendiği ve siz vakit
harcadıkça fiyatların hızla yükseldiği izlenimini
oluşturuyor. Planları sizi paniğe sevk edip bileti hemen satın almaya
zorlamak. Neyse ki bu rahatsız edici taktiğe karşı elimizde bir silah
var; gizli gezinme modu. (Kullandığınız internet tarayıcıya göre terminoloji biraz değişebilir.) Bu modda çerezler ve geçmiş kayda alınmadığı için gönül rahatlığıyla bilet fiyatlarını kıyaslayabilir ve tercihinizi stres altında kalmadan yapabilirsiniz.

The easiest way to buy tickets now is through the
Internet. Specify your destination, even your return
date if you will and all that is left for you to do is to
click the “buy” button. However, certain ticket sales
sites - having discovered how alluring this ease is are going for increasing their revenues in a new and
ethically quite blurry way. The said sites, bu using
your search history and the “cookies” under record in
your device, increase the prices each time you make a
search and create the impression that the places are
sold out and that prices are rapidly increasing as you
waste time. Their plan is to make you panic and force you to but the
ticket immediately. Fortunately, we do have a secret weapon against this disturbing tactic; incognito mode. (The terminology might
differ according to your Internet browser.) Since cookies and history
are not recorded in this mode, you can peacefully compare prices
and make your choice without feeling the pressure.
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Verinin geri dönüşümüne
tanıklık edin

Witness the recycling of data
Elif Şimşek

Herkes “Big Data” denen kavramdan söz ediyor, markalar verilerini anlamlı hale getirmek için yarış halindeler. Peki, nedir
bu Big Data?

Everyone is talking about this concept called “Big Data”; products are competing with each other to render their data meaningful. Well, then, what is this Big Data?

Adını yeni duymaya başladığımız Big Data, yani Türkçe kullanımıyla Büyük Veri, aslında yıllardır hayatımızın içinde olan bir
kavram. Gelişiminden haberdar olmasak da bizler uzun süredir veri akışımız ile Büyük Veri’ye katkı sağlıyoruz.

Big Data, of which we have been hearing lately, is in fact a
concept that has been part of our lives for years. Although we
might be unaware of its development, we have been contributing to Big Data for a long time through our data flow.

Büyük Veri bir tür dijital geri dönüşüm çalışması. Geleneksel
yöntemlerle işlenemeyen, işe yaramayan bilgi kırıntıları Büyük Veri süzgecinden geçiyor ve işe yarar hale geliyor.

Big Data is a sort of digital recycling effort. Bits of information that cannot be processed or used by traditional means go
through the Big Data strainer and become useful.

Teknolojik imkanlar geliştikçe bilgiye ulaşmak kolaylaştı ve bu
sayede bilginin gücü ön plana çıktı. Hayatımızdaki tüm unsurların hızla dijitalleşmesiyle birlikte üretilen bilgi miktarı da
her gün katlanarak artıyor. Dijital platformlarda herkesten bir
adım önde olabilmeniz için daha çok şey bilmeniz gerekiyor
ve rakiplerinizde olmayan her bilgi sizin için altın değerinde.

As technological means are enhanced, accessing information
has become easier and thus the power of knowledge has come
to the forefront. As all aspects of our lives are digitalized, the
amount of information produced increases by the day. In order
to stand one step ahead of anyone else on digital platforms,
you need to know a lot and each piece of information your opponents do not possess is as precious as gold.

Büyük Veri kavramının oluşumunda beş bileşen yer alıyor.
Bunlar; variety (çeşitlilik), velocity (hız), volume (hacim),
verification (doğruluk) ve value (değer). Biz bunlara 5V diyoruz.

There are five components in the composition of the concept
of Big Data. They are variety, velocity, volume, verification and
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Bu bileşenler eşliğinde bilgi birikimleri gerekli yazılımlarla yorumlanarak işleniyor ve
kuruluşlar için paha biçilemez bir formata
getiriliyor.
Doğru bilgiyi güvenilir kaynaklardan en hızlı
şekilde toplamak ve bu verileri gelişmiş teknolojik imkanlarla analiz etmek zor iş. Peki,
bunu kim yapıyor? Veri analistleri.
Kuruluşlar dijital verilerini anlamlandırarak
verimliliklerini artırmak istiyor; bu ihtiyacı
karşılamak için de yeni iş uzmanlıkları doğuyor. Bu uzmanlıklardan biri de Veri Analistliği. Veri analistlerinin sundukları avantajlar
sadece özel sektör için değil, kamu kurumları için de büyük önem taşıyor.
Bu meslek mensuplarının ana görevi bilgi
çöplüğündeki denklemleri çözerek kuruluşun stratejisini belirleyen üst düzey yöneticilerin kolayca anlayabilecekleri bir formata
dönüştürmektir. Dijital verileri doğru şekilde
işleyerek anlamlı sonuçlar çıkaracak uzman-

value. We call these 5V. Together with these
components, the accumulation of information is interpreted and processed in the required software and is turned into a priceless
format for institutions.
Collecting correct information from reliable
resources rapidly and analyzing these data
through advanced technological means is a
tough job. Well, then, who does that? Data analysts.
Institutions want to enhance their productivity
by making sense of their digital data; meeting
this need creates new business expertise. One
such example is Data Analyst. Advantages offered by data analysts are of major importance
for not just the private sector, but for public institutions, as well.
The main responsibility of those engaged with
this profession is to make sense of the equations in the information garbage and turn them
into a format that can be easily understood by
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Veri analistlerinin
sundukları avantajlar
sadece özel sektör için
değil, kamu kurumları
için de büyük önem
taşıyor.
Advantages offered by
data analysts are of major
importance for not just
the private sector, but for
public institutions, as well.
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lara yönelik ihtiyaç artacağı için bu uzmanlık yakın
gelecekte tüm sektörlerin ilgi odağında olacak.
Veri analistleri genellikle yönetim bilişim sistemleri,
enformatik, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, istatistik gibi bölümlerden mezundur. Büyük
Veri’ye ilginiz varsa veri analizi eğitimi veren kurslar da
bu konuda temel bilgileri öğrenmenize yardımcı olabilir.
Veri analisti, kuruluşun iş verimliliğini artıracak tüm
kararlara hızlı şekilde yön vermek için doğru analiz
setlerini seçer ve çıkan bilgileri kuruluşun amaçlarıyla
ortak kümede olan verilerle ilişkilendirir.
Veri analistinin hazırladığı raporlar çalıştığı şirketi büyük masraflardan kurtarabilir. Bu nedenle söz konusu
mesleği yapan kişiler genellikle iyi kazanıyor. Veri analizi biyoloji, tıp, ekonomi, finans gibi pek çok alanı etkilediği için iş imkanı da oldukça fazla. Kariyer sitelerini
incelediğinizde bu uzmanlık alanında pek çok iş ilanı
bulabilirsiniz.
Dijital dönüşümün henüz başındayız. Kuruluşların Büyük Veri’nin ne kadar değerli olduğunun farkına varmaları, bu gücü doğru kullanabilmek için gerekli yatırımları yapmaları gelecekleri açısından büyük önem taşıyor.

high-level administrators who determine the institution’s strategy. Since the need for experts who will produce meaningful results by correctly processing digital
data will increase, this expertise will be under the focus
of all sectors in the future.
Data analysts are usually graduates of departments
such as information systems, informatics, software engineering, computer engineering and statistics. If you are
into Big Data, courses where data analysis training is offered can help you learn the basics.
In order to rapidly steer the decisions to enhance the institution’s productivity, the data analyst picks the right
analysis sets and the produced knowledge is associated
with the data inside the set in common with the institution’s goals.
Reports prepared by data analysts can help companies
save a lot. Thus, people in this profession usually earn
well. Since data analysis impacts many fields such as
biology, medicine, economy and finance, career options
are plenty. When you take a look at career sites, you can
find many vacancies for this profession.
We are only at the beginning of the digital transformation. That institutions realize the value of Big Data and
make the necessary investments to use this power right,
is of major importance in terms of their future.
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YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ
We’ve Got it Wrong
Agâh Murat Selim

Format atarsan bağ, atmazsan dağ olur
Teknolojiyle aramız nasıl olursa olsun çoğumuz format atmanın
bilgisayar sorunları için en kökten çözüm olduğunu biliriz. Daha
doğrusu bildiğimizi düşünürüz. Oysa donanımsal problemler, yanlış yazılım tercihi ve yanlış kullanım alışkanlıkları karşısında format tamamen faydasız bir çözümdür. Doğru kullanılan bilgisayar
(Windows veya macOS fark etmeksizin) format atılmadan yıllarca
stabil kalabilirken, yanlış kullanım alışkanlıkları birkaç ayda bir böyle
fuzuli bir çözüme zorlayabilir. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu gereksiz programlardan uzak durmak, kullanılmayan dosyaları ve programları silmek, internette gezinirken başta reklam engelleyiciler
olmak üzere korunmaya yönelik yazılımlardan yararlanmaktır.

Keep your format and your format will keep you
No matter what our relation is with technology, most of us know that
formatting is the most fundamental solution for computer problems. Or
we think we know. However, in the face of hardware problems, wrong
software choices and wrong usage habits, formatting is completely useless. While a rightly used computer (regardless of whether it is Windows
or macOS) can stay stable for years, wrong usage habits can force such
an uncalled for solution in just a few months. The way to break this vicious cycle is to abstain from unnecessary programs, deleting unused
files and programs, and making use of protective software, especially
ad-blockers when browsing through the Internet.

“Bana bir şey olmaz” demeyin

Do not say “I’ll be just fine”

Hepsi birbirinden değerli yüzlerce dosyanız var ve bilgisayarınız yepyeni, son teknoloji ürünü bir canavar. Böyle bir bilgisayarda dosyalarınıza hiçbir şey olmaz tabii, değil mi? Üzülerek ifade edelim, olur.
Hem de en beklemediğiniz anda, o dosyalara en çok ihtiyaç duyduğunuz zamanda olur. Bu pişmanlığı yaşamamak için ister internetteki bulut servislerini kullanarak, ister yerel hard diskler aracılığıyla
mutlaka dosyalarınızı yedekleyin.

You have hundreds of files each more valuable than the other and your
computer is a brand new, latest technology monster. Of course your files
are safe in a computer like that, no? Let us woefully say that no, that is
not the case. In fact, that can happen when you least expect it, when you
need your files the most. In order not to experience this regret, back up
your files either by using the cloud services on the Internet or with local
hard disks.
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Vitrindekiler / On Display
Erhan Öğüt

Hikayelerinizi güçlendirin / Reinforce your stories
Zhiyun Smooth-Q sadece profesyonellere değil, fiyatı ve kullanım kolaylığı ile
herkese hitap eden bir el gimbali. Ürün
özellikle vloggerlar tarafından oldukça
beğeniliyor. En büyük avantajı rakiplerine
göre daha ucuz olması ve 12 saate varan
pil kapasitesi. Yatay ve dikey kullanıma
uygun tasarımı Instagram hikayeleri için
büyük bir avantaj sağlayabilir.

With its price and ease of use, the Zhiyun
Smooth-Q is a hand gimbal that appeals to all and not just professionals. The
product is preferred in particular by vloggers. Its greatest advantage, on the other
hand, is the fact that it is more affordable compared to its opponents and that it
has a battery capacity of up to 12 hours.
Its design, that is fit for vertical and horizontal use, can provide major advantage
in terms of Instagram stories.

Videolarınız artık 360 derece / Your videos are now 360 degrees
Youtube ve Facebook’un 360 derecelik videoları desteklemesiyle birlikte bu
alanda içerik üreten cihazlar da piyasada yerini almaya başladı. 32 GB’a kadar
kart destekleyen Kodak PIXPRO SP360
ile 1920x1080 videolar kaydedebilir ve
848x480 çözünürlükte 120fps ağır çekim
videolar elde edebilirsiniz. Ürünün iddialı
bir aksiyon kamerası olduğunu da unutmayalım.

As YouTube and Facebook began to support 360 degree videos, products that
come up with related content started to
appear in the market. With the Kodak
PIXPRO SP360, which supports cards up
to 32 GB, you can record 1920x1080 videos and shoot 120fps slow motion videos
in 848x480 resolution. Let us not forget
to add that the product features an assertive action camera.
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Vitrindekiler / On Display

Ânı yukarıdan yakalayın / Capture the moment from above
Küçük boyutlarıyla büyük sempati toplayan DJI Spark, hem donanımsal hem
de yazılımsal özellikleriyle kullanıcıların
ilgisini çekiyor. Ağırlığının sadece 300
gram olması ve 16 dakikaya kadar havada
kalabilmesi büyük bir avantaj. Havadan
kaliteli fotoğraflar çekmek istiyorsanız,
kamerası ve saatte 50 kilometre hıza ulaşabilen teknolojisiyle tam size göre.

The DJI Spark, which attracts favor with
its small size, draws attention with its
hardware and software features alike.
The fact that it only weighs 300 grams
and can remain in the air for up to 16 minutes is a major advantage. If you want
to take high-quality aerial photographs,
this product, with its camera and technology that can achieve up to 50 kilometers
per hour, is perfect for you.

Kişisel asistanınız / Your personal assistant
Telefonlarımızla birlikte akıllanan bileklikler de günlük hayatta pek çok konuda
bize asistanlık yapıyor. Sabahları Vestel
akıllı bilekliğin titreşim özelliği sayesinde
uyanarak güne başlayabilirsiniz. Sağlığınızı önemseyen bu mini asistan uzun
süre aynı pozisyonda kaldığınızda sizi
uyarıyor ve kalp atış hızı gibi bilgilerinizi
anlık olarak size sunuyor.
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Wristbands that continue to get smarter
with our telephones assist us in many
fields. You can start the day by waking
up with the Vestel smart wristband’s vibration feature. This mini assistant that
cares about your health warns you when
you have had the same posture for too
long and instantaneously offers you information such as your heart rate.

Yeni Medya / New Media

Silinen hatıralar
Erased memories

Tolga Akkuş
Yeni Medya Mütehassısı
New Media Connoisseur

Yeni Medya / New Media

Having managed to include the new category of “social storytelling”
to social media content, Snapchat had come to the forefront with ephemeral photographs and videos that automatically destroy themselves. Making a name for itself with its dynamic effects that are both
interesting and in line with trends, this fun social media platform
quickly became an application frequently preferred by the youth. “Social media stories”, which started to receive interest with Snapchat’s
inevitible rise among youngsters, managed to drastically change the
habits of other social media platforms on the digital networks as well
as users’ habits.

Sosyal medya içeriklerine “sosyal hikayecilik” adı verilen yeni bir kategori eklemeyi başaran Snapchat, kısa süreli ve otomatik olarak kendini imha eden fotoğraf ve video içerik paylaşımlarıyla ön plana çıkmıştı.
İlgi çekici ve trendleri takip eden dinamik efektleriyle de adından söz
ettiren bu eğlenceli sosyal medya platformu kısa sürede gençlerin
sıklıkla tercih ettiği bir uygulama haline geldi. Snapchat’in gençler
arasındaki bu önlenemez yükselişiyle ilgi görmeye başlayan “sosyal
medya hikayeleri” dijital ağlardaki diğer sosyal medya platformlarının
ve kullanıcıların alışkanlıklarını kökten değiştirmeyi başardı.

“Sosyal medya
hikayeleri” sosyal
medya platformlarının
ve kullanıcıların
alışkanlıklarını kökten
değiştirmeyi başardı.
“Social media
stories”managed to
drastically change the
habits of social media
platforms as well as
users’ habits.
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Facebook tarafından satın alındıktan sonra
yaptığı güncellemelerle son zamanların en
çok konuşulan sosyal medya platformlarından olan Instagram, popüler hale gelen ve çok
sevilen logosunu değiştirerek daha minimal
bir logo kullanmaya başlamıştı. Gençlerin zaman geçirmeyi çok sevdiği bu sosyal medya
uygulaması, yaptığı bu ve bunun gibi birçok
tartışmalı değişikliğe rağmen rakiplerini geride bırakmayı başardı ve dünyanın en popüler
görsel paylaşım platformu haline geldi. “Stories”, Türkçe deyişle “Hikayeler” özelliğinin
devreye alınmasının üzerinden 2 yıl geçmeden
Instagram hikayelerini kullanan kişi sayısı
Snapchat hikayelerini kullanan kişi sayısının
neredeyse iki katına ulaştı. Instagram’ın, paylaşım sayısını çoğaltmak ve kullanıcıların daha
fazla içerik oluşturmasını sağlamak için kullanıma sunduğu Hikayeler özelliği kısa sürede
favori paylaşım aracı haline geldi. Facebook,
“Instagram Hikayeler”i günde 150 milyondan
fazla kişinin kullandığını ve 5 hikayeden birinin hikayeyi izleyen kişilerden direkt mesaj
aldığını açıkladı.
Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal
medya mecralarında kimin sizin profilinizde
gezdiğini bilemezsiniz; takipçileriniz sizi engellediğinde veya takipten çıktığında bu konuyla ilgili bir bildirim almazsınız. Hikayeler’in
en büyük avantajı “Gönderilerime kim bakıyor?” sorusuna cevap verebilmesidir. Hikayeler
özelliğinin kullanıcılar arasındaki etkileşimi
hızla artırmasıyla bu alanı geliştirmeye odaklanan Instagram’ın “Stop Motion” ve “Super
Zoom” özellikleri de kullanıcılardan tam puan
aldı.
Silinen gönderi özelliğinin popüler hale gelmesiyle mesajlaşma uygulamaları WhatsApp
ve Facebook Messenger da bu uygulamayı sistemlerine entegre etti. Hikaye paylaşımı sayesinde mesajlaşma uygulamaları da kusursuz
birer sosyal medya mecrası haline geldi.
Youtube da bu trende uyarak “Reels” isimli bir sistem geliştirdi. Reels ile yüklediğimiz videolar diğer mecralardaki gibi 24 saat
sonra silinmeyecek. 10 binden fazla abonesi
olan kanal sahiplerinin kullanabileceği ve

Instagram, one of the most discussed social media platforms of the recent times after
having been bought by Facebook, had started
to change its much-liked logo and use a more
minimal one. This social media application,
where youngsters love to spend time, managed to surpass its opponents despite many
controversial changes it applied such as this
one and became the world’s most popular visual sharing platform. Not 2 years before the
“Stories” feature was realized, the number
of people who use Instagram stories almost
doubled the number of people who use Snapchat stories. Stories, introduced by Instagram
to enhance shares and ensure that users create more content, became a favorite sharing
tool in no time. Facebook has announced
that over 150 million people use “Instagram
Stories” on a daily basis and that one out of
5 stories receive a direct message from those
who have seen it.
On social media platforms such as Facebook,
Twitter and Instagram, you don’t know who
is visiting your profile; you don’t get a notification when one of your followers blocks you
or unfollows you. The biggest advantage of
stories is that it can answer the question of
“Who is looking at my posts?” Having focused
on expanding the area since the stories featured rapidly increased interaction between
users, Instagram’s “Stop Motion” and “Super
Zoom” features received high ratings from
users, as well.
As the feature to delete a sent message became popular, WhatsApp and Facebook Messenger integrated that into their systems.
Thanks to story shares, messaging applications have also become perfect social media
outlets.
Keeping up with the trend, YouTube developed a system called “Reels”. With Reels, the
videos you upload – unlike in other platforms – will not be deleted in 24 hours. These
short videos, which can be used by channel
owners with over 10 thousand subscribers and
which will be published under the heading of
Community, will ensure that YouTubers can
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Instagram’ın, paylaşım
sayısını çoğaltmak ve
kullanıcıların daha fazla
içerik oluşturmasını
sağlamak için kullanıma
sunduğu Hikayeler özelliği
kısa sürede favori paylaşım
aracı haline geldi.

Yeni Medya / New Media

Stories, introduced by
Instagram to enhance shares
and ensure that users create
more content, became a
favorite sharing tool in no
time.

“Community” başlığı altında yayımlanacak bu
kısa videolar youtuberların takipçileriyle anlık
mesajlaşmalarını ve bağlarının güçlenmesini
sağlayacak.
Kişisel hesabınızın etkileşimini yükseltmek ve
içeriklerinizi daha ilgi çekici hale getirmek için
sosyal medya hikayeleri sayesinde gün içinde
yaptıklarınızı anlık olarak takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Bu paylaşımları aynı zamanda
anlık soru ve cevap almak için de kullanabilir,
hatta bunun için Instagram Hikayeler’in anketler özelliğini bile deneyebilirsiniz. Sosyal
medya mecralarında eskisi kadar etkileşim almayan ana ekran paylaşımları yapmak yerine
hayatınızın arka planında gerçekleşen olayları
sunarak ve gerçek zamanlı kurgusuz görüntüler paylaşarak takipçilerinizin merakını ve
ilgisini canlı tutabilirsiniz. Bu şekilde takipçilerinizi tanımasanız bile aranızdaki bağı kuvvetlendirebilirsiniz.
Instagram hikayenize ekleyeceğiniz linkler ile
web sayfalarınızın da etkileşimini yükseltmek
sizin elinizde. Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan canlı yayınları
da Instagram Hikayeler aracılığı ile yapmak
mümkün. Canlı yayınlarınıza daha fazla katılımcı sağlamak için ne zaman canlı yayın yapacağınızı takipçilerinize önceden bildirmeniz
size avantaj sağlayabilir.
Hayatta durduğumuz yer farklı olsa da hepimizin bir hikayesi var ve bu hikayeler sayesinde birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Başkalarını dinlemenin ve kendimizi ifade etmenin
yeni trendi sosyal medya hikayeleri. O halde
kullanmaya başlayalım.
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instantly exchange messages with their followers and build stronger ties.
In order to increase the interaction in your
personal account and make your content
more interesting, you can instantly share
what you are doing throughout the day with
your followers thanks to social media stories.
You can use these posts to ask questions and
receive answers, an even use Instagram Stories’ poll section for that. Instead of posting
on the main screen – which is not as popular
as it used to be on the social media – you can
keep the interest and curiosity alive by offering the backstage of your life and by sharing
real-time, non-edited images. Thus, even if
you don’t know your followers, you can strengthen the bond between you and them.
Links you can add to your Instagram story, on
the other hand, will enable you to increase the
interaction on your page. It is also possible
to go live – one of the most used features on
social media – through Instagram Stories. In
order to ensure more people attend your live
feed, you can let your followers know beforehand.
Although we have different stances in life,
we all have a story and thanks to them, we
can understand one another better. The new
trend in listening to others and expressing
ourselves and others is social media stories.
Let’s start using, then.

e-Devlet Hizmetleri / e-State Services
Kamu kurumlarına tek noktadan erişim
Single-point access to public institutions

e-Devlet Kapısı
e-State Portal
Burçin Armutlu

Kamu kurumlarının hizmetlerine tek noktadan hızlı ve güvenli erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısı www.turkiye.gov.tr, vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Kapsamını her geçen gün artıran sisteme 2017 itibarıyla en son dahil edilenler arasında Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın “Sahibi/Ortağı/Yetkili Olduğum Ticari İşletme ve
Şirketler”, Sağlık Bakanlığı’nın “Organ ve Doku Nakil Listesi Sorgulama” ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın “MEB Öğrenci Nakil İşlemi” gibi
hizmetleri bulunuyor. Ayrıca, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada su, elektrik ve doğalgaz gibi aboneliklerin bu sistem üzerinden
taşınabileceğini ifade etti. Peki, e-Devlet Kapısı’nın işleyişi nasıl?

Offering rapid and safe access to public institutions services from a single point, e-State Portal www.turkiye.gov.tr facilitates the lives of citizens. Included within the system, which extends its scope by the day,
by 2017 are services such as “Commercial Businesses and Companies
of Which I am the Owner/Partner/Authorized Person” by the Ministry
of Customs and Trade, “Organ and Tissue Transplantation List Query”
by the Ministry of Health and “MONE Student Transfer Operation” by
the Ministry of National Education. Additionally, Undersecretary of the
Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication Suat Hayri
Aka recently announced that water, electric and natural gas subscriptions
can be changed on the system. Well, how does the e-State Portal work?
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e-Devlet Hizmetleri / e-State Services

Sisteme erişim ve sunulan
hizmetler

Accessing the system and
the services offered

e-Devlet Kapısı’ndan faydalanabilmek için
öncelikle şifre, e-imza, mobil imza, internet
bankacılığı, TC Kimlik Kartı gibi kimlik doğrulama araçlarının edinilmesi gerekiyor. Şifre,
üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan fotoğraflı kimliğin şahsen ibraz edilmesi yoluyla
yurt içinde PTT Merkez Müdürlüklerinden
veya yetkili işyerlerinden alınabiliyor.

In order to use the e-State Portal, one first
needs identity verification tools such as password, e-signature, mobile signature, Internet
banking and Republic of Turkey Identity Card.
The password can be obtained from the PTT
Central Directorates or authorized branches
with the provision of an ID with photograph
including the Republic of Turkey Identification
Number.

Kimlik doğrulamada diğer bir araç olan ve
elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye
yarayan elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve

Electronic signature, which is another identity verification tool and is used to determine
the signature bearer by being appended to a
document on the international platform, is a

18 Aralık 2017 tarihinde
10. yılına giren e-Devlet
Kapısı, yeni yaşında
yeni arayüz tasarımıyla
vatandaşlara
hizmet veriyor.

İletişim Kurumu’ndan onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunuluyor. Bu firmaların listesine www.turkiye.gov.tr
üzerinden ulaşmak mümkün.
Cep telefonu ve GSM kart kullanıcılarına
elektronik imza işlemi yapma imkanı tanıyan
mobil imza içinse GSM işletmecileri Türk Telekom, Turkcell veya Vodafone’a başvurmak
gerekiyor. Bu GSM işletmecilerinin mobil imzaları hâlihazırda sistemle entegre durumda.
Bunların yanı sıra sisteme dahil olmuş bankaların internet bankacılığı müşterileri tekrar
bir e-Devlet Kapısı şifresine ihtiyaç duymadan, internet bankacılığı girişinde kullandıkları Müşteri No/Kimlik No ve Şifre/Parola ile
güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı’na giriş
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Having turned 10 on
18 December 2017, the
e-State Portal now offers
services to citizens with its
new interface design.

service provided by the Information and Communication Technologies Authority authorized Electronic Certificate Service Providers.
The list of the said firms can be reached on
www.turkiye.gov.tr.
For mobile signature, which enables carrying
out electronic signature operations for mobile
phone and GSM card users, applications should
be filed to Türk Telekom, Turkcell and Vodafone.
The mobile signatures of these GSM operators
are already integrated with the system.
In addition, online banking customers of the
banks that are registered to the system can
safely access the e-State Portal with their customer no./ID no. and password which they use
to access online banking without further need
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yapabiliyor. Kullanıcılar, TC Kimlik Kartlarıyla
da kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Bu durumda Kimlik Kartı uygulamasının
kullanılması gerekiyor.
Kimlik doğrulaması sonrasında vatandaşlar
e-Devlet Kapısı aracılığıyla Adalet Bakanlığı’ndan Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan
PTT A.Ş.’ye birçok kurumun dijital hizmetlerinden yararlanabiliyor. En sık kullanılan
hizmetler arasında “Vergi Borcu Sorgulama”,
“Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Adli Sicil Kaydı Sorgulama”, “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” ve “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” yer
alıyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan’ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklamaya göre, e-Devlet Kapısı’nı kullananların sayısı 35 milyona ulaşmış durumda. Şu
anda kamu kurumlarının gerçekleştirdiği
5 bin 102 işlemden 2 bin 444’ü bu sistem üzerinden yapılabiliyor. Bu yıl içinde söz konusu
işlemlerin tamamının e-Devlet Kapısı’ndan
gerçekleştirilebilmesi hedefleniyor.

e-Devlet Kapısı, birçok
kamu hizmetinden
elektronik ortamda
güvenli ve hızlı bir şekilde
yararlanılmasını sağlarken,
vatandaşların hayatına çok
büyük kolaylık getiriyor.
The e-State Portal, while
ensuring that many public
services are benefitted from
safely and rapidly on the
electronic medium, offers
major facilitation to citizens.
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for e-State Portal password. Users may also
carry out identity verification process with their
ID cards. In that case, the use of ID Card application is required.
Following identity verification, citizens, through
the e-State Portal, can benefit from the digital
services of many institutions from the Ministry
of Justice to the Social Security Institution, from
the Ministry of Transport, Maritime Affairs and
Communication to the PTT Corp. Among the
frequently used services are “Tax Liability Query”, “Student Information System”, “Criminal
Record Query”, “Fine Levied on License Plate”
and “Social Security Institution Registration
and Service Inventory”.
According the statement delivered by the Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet Arslan last month, the number of those using e-State services has reached
35 million. As of now, out out 5 thousand 102
operations carried out by public institutions, 2
thousand 444 can be done on this platform. The
aim for this year is to ensure all of these services
can be completed on the e-State Portal.

PTTBANK INTERNET BANKACILIĞI
VE MOBIL UYGULAMALARIYLA
PTT GÜVENCESINI GÜNÜN
HER SAATINDE YAŞAYIN

HEP YANINIZDA,
HEP AÇIK

Girişimcilik / Entrepreneurship

Technological transformation

Teknolojik dönüşüm

Girişimcilik / Entrepreneurship

and entrepreneurship

ve girişimcilik
Teknoloji giderek artan bir hızda gelişmeye, ekonomik yapıları, eğitim modellerini ve
meslek tanımlarını yeniden şekillendirmeye
devam ediyor. Geçmişte gelişmiş ülkelerde
büyük şirketlerin, güçlü sermayelerin ilgi alanı
olan teknolojik araştırmalar, yenilikçi ürünler bugün dünyanın her yerinde gençlerin ve
küçük şirketlerin de çalışma konuları haline
geldi. Teknoloji artık “tekno-girişimciler”in liderliğinde gelişiyor, yayılıyor.

Dünyada teknolojik gelişmelerin bugün ulaştığı seviyeyi tarif ederken göz önünde bulundurmamız gereken temel kavramların bir kısmı yoğun bir şekilde günlük hayatımıza girmiş
durumda. İnternet, akıllı telefonlar, mobil
uygulamalar bunlardan bazıları. Diğer taraftan ekonomik hayatta ve sanayide de yaygın
kullanılmaya başlayan teknolojik gelişmeler
var. Robotlar, öğrenen makineler, yapay zeka
uygulamaları bunlar arasında yer alıyor. Bugün
iş dünyası hızlı bir şekilde Endüstri 4.0 olarak
tanımlanan iş sistemlerine dönüşme çabası
içinde. Dijital dönüşüm sadece endüstri sektörlerini değil, bankacılığı, ulaştırmayı, tarımı,
hatta eğitim kurumlarını etkiliyor ve yepyeni
iş modellerine yönelmelerini kaçınılmaz hale
getiriyor.
Bütün bu dönüşüm hareketleri ve yeni yönelimler, ülkemiz tarafından da dikkatle takip
ediliyor. Endüstri 4.0 yol haritaları, dijital dö-
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Mehmet Sanlı

Girişim Merkezi Kurucusu
Founder of Girişim Merkezi

Technology continues to develop at a rapidly increasing speed, and reshape economic
structures, educational models and profession descriptions. Technological research,
which used to be the focus of interest for big
companies and solid capital in the past, as
well as innovative products have now become
working themes for youth and small companies all around the world. Technology now
develops and spreads under the leadership of
“tech-entrepreneurs”.
Some of the foundational concepts that we
need to consider when describing the level of
technological development in the world have
heavily made it into our daily lives. Internet,
smart phones and mobile applications are
just some of them. On the other hand, there
are technological developments in which the
economic life and the industry are prevalently
used. Among them are robots, learning machines and artificial intelligence applications.
Today, the business world is putting an effort
into rapidly transforming to the business
models deemed Industry 4.0. Digital transformation, on the other hand, has an impact
on not just industrial sectors, but on banking,
transportation, agriculture and even educational institutions and makes it inevitable
that people steer towards brand new business
models.

PTTTECH - OCAK JANUARY

nüşüm rehberleri oluşturuluyor, kamu kurumları ve büyük şirketler yeni stratejik planlar
hazırlıyor.
Ancak dünyada olduğu gibi bizde de bu dönüşümü gerçekleştirecek olanlar, kamu ve büyük
şirketlerin yanı sıra daha çok tekno-girişimciler ve tekno-şirketlerdir. Ülkemizin önde
gelen sanayi kuruluşları, örneğin yapay zeka
konusunda çalışmalar yapmaktadır fakat geliştirilmesi gereken konuların çokluğu, yeni bir
teknolojik seviyenin gelme hızı, öğrenilmesi
zorunlu yeni bilgi miktarı gibi faktörler göz
önünde bulundurulduğunda çok sayıda genç
teknoloji şirketinin yaratıcılığı ve dinamik
enerjisi olmadan teknoloji rekabetinde gereken hızda ilerlemek mümkün değildir.

All these transformational moves and new
trends are closely followed in our country, as
well. Industry 4.0 road maps, digital transformation guides are formed; public institutions
and big companies prepare new strategic
plans.

Ülkemizde girişimcilik 1990’ların başından
itibaren gündeme girmeye başlamıştır. Kamu
kurumlarının özelleştirme vb. sebeplerle işsiz kalan vatandaşların iş kurma çabalarına
destek olarak başlattığı girişimcilik destek
programları, zamanla üniversitelere girmiş,
üniversite gençliğinin kendi işini kurmasını destekleyen “Genç Girişimci Geliştirme
Programları” yaygınlaşmıştır. Teknolojik girişimcilik kavramının ortaya çıkması ise ancak
2000’li yılların ortasında mümkün olmuştur.
Bu dönemlerde çeşitli kurumların öncü çalışmaları ile ortaya çıkan “Teknolojik Girişimci”
kavramı ve “Teknoloji Girişimciliği Destekleme Mekanizmaları” gerekli yasal altyapıların
da oluşturulması ile bugün ülkemizde güçlü
bir teknolojik girişimcilik ekosisteminin oluşmasını sağlamıştır.

However, in our country – just like it is the
case in the world – the ones to realize this
transformation, in addition to the public and
private companies, are tech-entrepreneurs
and tech-companies. The leading industrial establishments of our country carry out
works in relation to for instance artificial intelligence but considering the factors such as
the abundance of the topics to be developed,
the arrival speed of a new technological level and the amount of new information that
requires to be learned, it is not possible to
proceed at the necessary speed in technological competition without the creativity
and dynamic energy of many new technology
companies.

Ekosisteme biraz yakından bakacak olursak,
büyük kuruluşların teknoloji geliştirme faali-

In our country, entrepreneurship started to
make it to the agenda starting from the early 1990s. Support programs, initiated by the
public institutions with the aim of supporting the business-building efforts of citizens
who had lost their jobs owing to privatization etc. made it into universities in time
and the “Young Entrepreneur Development
Programs”, which support the university
youth in building their businesses, became
widespread. The emergence of the concept of
technological entrepreneurship, on the other
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yetlerinin yanı sıra TÜBİTAK ve KOSGEB’in sahip
olduğu destek programları ile özel yatırım fonlarından yararlanan çok sayıda genç teknoloji şirketinin ülkemizde belirli bir teknolojik araştırma
kapasitesi oluşturduğunu görebiliriz.

hand, became possible only in the mid-2000s. The concept of “Technological Entrepreneur”, which appeared thanks to the pioneering works of various institutions
at the time, and the “Technology Entrepreneurship Support Mechanisms”, by the
formation of the required legal infrastructure, ensured that a solid technological entrepreneurship ecosystem is formed in our country.

Teknoloji ve girişimcilik gençlerin ve küçük teknoloji şirketlerinin katkısıyla gelişirken aynı zamanda küresel bir kültür halini almaktadır. Bugün
dünyanın birçok köşesinde sık sık gerçekleştirilen
teknoloji buluşmaları farklı ülkelerden on binlerce
genç teknoloji girişimcisini bir araya getirmektedir. Örneğin Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de
30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde 7’ncisi gerçekleştirilen “Slush” teknoloji buluşması çok sayıda
ziyaretçiyi ağırlamış, 2 bin 500 teknoloji girişimcisinin kurduğu stantlar ile dev bir teknoloji fuarına
dönüşmüştür. Ülkemizden 10 teknoloji girişimcisinin de katıldığı etkinlikte girişimcilerimiz fikirlerini küresel ölçekte tanıtma fırsatı bulmuştur.
Bu tür etkinliklere katılmanın yanında ülkemizde
de benzerlerini gerçekleştirme çabaları giderek
artmaktadır. 6 yıldan bu yana Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) tarafından Türkiye İnovasyon Haftası olarak gerçekleştirilen etkinlik bu yıl Türkiye
İnovasyon ve Girişimcilik Haftası adını almış ve
kapsamına teknolojik girişimciliği eklemiştir. Ülkemizden ve farklı ülkelerden gelen yaklaşık 750
genç teknoloji firması ürünlerini tanıtma, yatırımcı ve kurumsal müşterilerle buluşma imkanı
yakalamıştır.

When we take a closer look at the ecosystem, we can see that in addition to the
technology-development activities by big establishments, the support programs of
the Scientific and Technological Research Council of Turkey and of Small and Medium Enterprises Development Organization, as well as the many new technology
firms benefitting from private investment funds make up a certain technological
research capacity in our country.

Teknoloji ve girişimcilik artık ülkelerin, toplumların ve bireylerin geleceğini etkileyen çok güçlü
kavramlar haline gelmiştir. Bu konuda ülkemizde
başlatılan çok sayıda program, genç ve dinamik,
küresel hedefleri olan teknoloji girişimcileri ile
güçlenmeyi beklemektedir.

Technology and entrepreneurship, while developing with the contribution of the
youth and small technology companies, transforms into a global culture. Frequently
realized in many corners of the world today, technology meetings gather tens of
thousands of young technology entrepreneurs from different countries. For instance, “Slush” – organized for the 7th time in the Finnish capital of Helsinki on 30
November-1 December 2017 – hosted many visitors, and with the booths set up by 2
thousand 500 technology entrepreneurs, the event turned into a giant technology
fair. Attended by 10 technology entrepreneurs from our country, in the event, our
entrepreneurs had the opportunity to promote their ideas on a global scale. In addition to attending such events, hosting similar ones in our country is a field in which
efforts are increasing. The event organized by the Turkish Exporters’ Assembly (TİM)
for 6 years under the name of Turkish Innovation Week, was renamed Turkish Innovation and Entrepreneurship Week this year and included technological entrepreneurship within its scope. Around 750 new technology firms from our country and
different countries had the opportunity to promote their products and come together with investors and corporate customers.
Technology and entrepreneurship have now become very strong concepts that influence the future of societies and individuals. Many programs initiated in our country
in this field await to gain strength with young and dynamic tech-entrepreneurs with
global goals.

Teknoloji artık
“tekno-girişimciler”in
liderliğinde gelişiyor,
yayılıyor.
Technology now develops
and spreads under the
leadership of
“tech-entrepreneurs”.
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Çeviri Makale / Translated Article

Yeni teknolojimiz görme engelli
insanların sinemada “görmelerini”
nasıl sağlayacak?*
How our new technology will help
blind people ‘see’ at the cinema?*
Mariana Lopez
York Üniversitesi’nde Ses Prodüksiyonu ve
Post-prodüksiyon Öğretim Görevlisi
Lecturer in Sound Production and
Postproduction, University of York
Çeviri / Translation:

Çağla Taşkın

Çeviri Makale / Translated Article

Görme kaybı Birleşik Krallık’ta yaklaşık iki milyon kişiyi etkiliyor ve bu sayının 2050 yılında
dört milyona çıkması bekleniyor.
Görme kaybı elbette bir insanın hayatını birçok
yönden değiştirebilir (…) 100’ü aşkın görme
engelli kişiyle yapılan yakın tarihli bir araştırmada, katılımcıların yüzde 34’ünün son 12 ay
içinde sinemaya gitmedikleri belirlendi. Görme
engeli bulunmayan kişiler için bu rakam çok
daha düşük, sadece yüzde 6’ydı.
(…) Görme engelliyseniz sinemaya gitmek
son derece zorlayıcı olabilir. Görme engelli
olan veya görmesinde kısmen engel bulunan
kimseler genellikle sesli betimlemeye (SB)
bel bağlıyor. Birleşik Krallık’taki sinemaların
yaklaşık yüzde 40’ında şu anda SB hizmeti
veriliyor. Fakat ya hatalı ekipman, ya sinema
çalışanlarının ekipmanı kullanmayı bilmemesi, ya da SB için gereken kulaklıkların işitme
cihazlarıyla çakışması nedeniyle bu hizmet her
zaman kullanılamıyor.

Sight loss affects around two million people in the UK, a number that is likely to increase to
four million by 2050.
Losing sight can of course change many areas of a person’s life (...) A recent survey of over
100 visually impaired people found that 34% hadn’t attended the cinema in the last 12
months. For sighted people this figure was found to be much lower at only six per cent.
(...) Going to the cinema when you are visually impaired can be challenging. Audio description (AD) is often relied on by blind and partially sighted people (...). Around 40% of the
cinemas in the UK now include AD services. But these aren’t always available for use, either
because of faulty equipment, cinema staff not knowing how to operate it, or issues with the
headphones required for AD interfering with hearing aids.
(...)
The UK has been at the forefront of developments in AD and in 2003 the government’s
Communications Act dictated that broadcasters had to ensure ten per cent of their programming had AD. The BBC, Channel 4, ITV and Sky committed to including AD in at least
20% of their content.
But although there has been an increase in AD on both broadcast and on-demand services, the latter is still lagging behind. This is in part why the Royal National Institute of
Blind People (RNIB) in partnership with MovieReading have developed an app designed
to overcome some of these limitations. The app allows users to download an AD track for
a programme or film, and this then synchronises automatically to the original content.

(...)
Birleşik Krallık SB konusundaki gelişmelerde
her zaman ön saflarda oldu. 2003 yılında hükümetin İletişim Yasası, yayıncıların programlarının yüzde 10’unda SB sağlamasını zorunlu
kıldı. BBC, Channel 4, ITV ve Sky kanalları, içeriklerinin en az yüzde 20’sinde SB hizmetlerine
yer verme taahhüdünde bulundu.
Fakat hem yayımlanan hem de talebe dayalı
hizmetler için SB’de bir artış söz konusu olsa
da talebe dayalı hizmetler hâlâ geride kalıyor.
Bu yüzden Görme Engelli Bireyler Ulusal Krallık
Enstitüsü, MovieReading’le bir araya gelerek
bu kısıtlılıkların bir kısmını ortadan kaldırmak
üzere bir uygulama geliştirdi. Uygulama, kullanıcıların bir program veya film için bir SB dosyası
indirmelerini sağlıyor; ardından bu dosya otomatik olarak orijinal içerikle senkronize ediliyor.
(…) SB dosyasıyla ilgili bir diğer mesele, bunların genellikle bir SB sağlayıcısı tarafından ya-
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Yeni teknolojinin kullanılmasıyla
birlikte sinemaya gitmenin kısa süre
sonra herkesin keyfine varabileceği bir
etkinlik olması umuluyor.

It is hoped that with the use of this new
technology, going to the cinema can soon
be something that can be enjoyed by
everyone.

zılıp kaydedilmesi. (…) Bu, film ve televizyonun yaratıcı akışından
farklı bir sistem ve bu ikisi birbirini her zaman tutmuyor. (…)

(...) Another issue with the AD track is that it is often written and
recorded by an AD provider. (...) It’s a system outside the creative
workflows of film and television, and so doesn’t always align. (...)

Meslektaşım ve ben işte bu yüzden sesli betimlemeyi geliştirme
projesi başlattık. (…) Harici bir şirketin sözlü anlatım üretmesinden ziyade film ekipleri, yapımcıların “vizyon”unun izinden giden,
erişilebilir bir versiyon yaratmak üzerine çalışabilir. Son kertede bu,
görme durumları ne olursa olsun herkesin filmden keyif almasını
sağlayabilir.

This is why my colleague and I started the enhancing audio description project. (...) instead of having an external company creating a
verbal commentary, film teams can work on creating an accessible
version that follows the “vision” of the filmmakers. This ultimately
helps to make the film engaging to everyone, regardless of their sight condition.

(…) Ayrıca, görme engelli bireylere daha fazla bilgi sunmak adına
hoparlör ve kulaklıklar aracılığıyla “mekansal ses” kullanımını inceliyoruz. (…) Bunun temelinde, karakterlerin seslerinin konumlarını
birbirinden ayırmanın, görme engelli bireylerin karakterleri -sözlü
betimlemeler olmaksızın- daha iyi ayırt edebilmesini sağladığını
gösteren ses mekansallaştırması araştırmamız yatıyor.

(...) We are also exploring the use of “spatial audio” through loudspeakers and headphones to give visually impaired audiences more
information. (...) This is based on our research on audio spatialisation which showed that separating the position of the character’s voices allows visually impaired audiences to differentiate characters
more easily, without the need for verbal descriptions.

(…) Bu yeni teknolojinin kullanılmasıyla birlikte sinemaya gitmenin kısa süre sonra herkesin keyfine varabileceği bir etkinlik olması
umuluyor.

(...) It is hoped that with the use of this new technology, going to the
cinema can soon be something that can be enjoyed by everyone.

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

Oyun Ustası / The Eye Of Minds – James Dashner
Bilgisayar oyunlarının yerini simülasyon oyunlarının aldığı gelecekte, oyuncular “Tabut” denilen kapsülün içine girerek SanalAğ’a geçiş
yapar. Burada Michael’ın şahit olduğu bir olay sonrasında SanalAğ
Güvenliği, yetenekli oyuncunun kapısını çalar ve ona
zorlu bir görev verir. Michael,
arkadaşları Bryson ve Sarah’ın yardımıyla azılı terörist
Kaine’i bulacaktır. SanalAğ
serisinin ilk kitabı olan Oyun
Ustası, gerçeklikle simülasyon dünyasını iç içe geçiren
heyecan dolu bir serüveni
başlatıyor.

In a future where computer games are replaced with simulation
games, players get inside the capsule called “Coffin” and transition
to the VirtNet. There, following an incident witnessed by Michael,
the VirtNet Security knock on the
doors of gifted players and present them a challenging task. Michael, with the help of his friends
Bryson and Sarah, is to find the
dreaded terrorist Kaine. The first
book of the VirtNet series, The Eye
of Minds initiates an exciting adventure that merges reality with
the simulation world.
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Güvenilir ve yaygın hizmet
Reliable and widespread service

Pttkart
Kartlı ödeme sistemleri, harcamaların kayıt altına alınmasını sağlayarak ekonomiye, müşteri
kitlelerini büyütmeye imkan vererek işyerlerine
ciddi bir katkı sağlıyor. Ödeme işlemlerini rahat
takip edebilme, harcama kontrolü sağlama,
para kaybetme veya çaldırma riskini minimize
etme gibi özellikleriyle kartlı ödeme sistemlerinin tüketiciye faydaları da yadsınamaz.

Card payment systems, by ensuring that expenditures are under record and allowing to
grow the economy and customer masses,
provide significant input to businesses. These
systems are without doubt highly beneficial
for the customer as well with their features
such as easily keeping track of payments, providing expenditure control and minimizing the
risk of losing money or having it stolen.
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Pttkart ile tüm bankacılık
işlemlerini hızlı, güvenli
ve kolay bir şekilde
gerçekleştirmek mümkün.
With Pttkart, all banking
operations can be done
quickly, safely and easily.

Pttkartlar, bankacılık sistemi içinde 2011
yılında işler hale getirildi. PTT A.Ş., kendi
BIN’leriyle Pttkart ihracına yönelik çalışmaları kapsamında bazı kart kuruluşları ile
Bankalararası Kart Merkezi’ne “Takas ve
Hesaplaşma Sistemi” üyelik süreçlerini tamamlayarak Visa, Troy ve MasterCard kartları ihraç ve kabul edebilir konuma ulaştı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan’ın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında önemine dikkat çektiği Pttkart, yeni tasarımıyla 15 Aralık 2017
tarihi itibarıyla sahaya sürüldü.

Pttkarts were rendered active within the
banking system in 2011. PTT Corp., as part of
its Pttkart export efforts with its own BIN’s,
completed the processes of “Barter and Account System” membership with certain card
establishments and the Intrabanks Card Center and reached a point where it can export
and admit Visa, Troy and MasterCard cards.
Pttkart, highlighted in recent days by the
Minister of Transport, Maritime Affairs and
Communication Ahmet Arslan in a television
program, was released with its new design on
15 December 2017.

Maksimum güvenlik, 7/24
kesintisiz hizmet

Maximum security, 24/7
uninterrupted service

PTT A.Ş. müşterileri “3D secure” ödeme sistemine sahip Pttkart ile kart işlemlerindeki
güvenlik açıklarını ve sahteciliği düşünmeden, POS’la ödeme kabul eden işyerlerinden
diledikleri gibi alışveriş yapabilirler. Pttkart
ile günün her saatinde Pttmatiklerden ve
diğer tüm ATM’lerden nakit çekmek, para
yatırmak ve tüm bankacılık işlemlerini hızlı,
güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek
mümkün.

With Pttkart, which features the “3D secure”
payment system, PTT Corp. customers can
shop as they like from businesses that accept
POS payment without having to think about
security leaks. With Pttkart, it is possible to
withdraw cash from Pttmatiks and all other
ATMs, make money transfers and carry out all
other banking operations quickly, safely and
easily any time of the day.

Fark yaratan işbirlikleri
Tecrübe ve birikimiyle uluslararası alanda finansal bir oyuncu haline gelmeyi hedefleyen
PTT A.Ş., işbirlikleriyle hayata geçireceği Memur-Sen üyelerine yönelik “Motif Pttkart”,
esnaf ve sanatkarlara yönelik “Esnaf Pttkart”, çiftçilere yönelik “Tarım Pttkart” gibi
projelerle müşterilerine indirimli ve avantajlı
kullanım olanakları sağlayacak.
Gerek Pttkart’ın getirdiği avantajların gerekse
ülke genelinde 2 bin 175, başka hiçbir banka
ATM’sinin bulunmadığı 175 yerleşim yerindeki
Pttmatiklerin vatandaşların hayatını kolaylaştıracağına şüphe yok.
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Exclusive collaborations
Aiming to become a financial player in the
international realm with its experience and
accumulation, the PTT Corp. - through its projects such as “Motif Pttkart” for Memur-Sen
members, “Esnaf Pttkart” for artisans and artists, and “Tarım Pttkart” for farmers - will offer discounts and advantaged usage options.
There is no doubt that both the advantages
offered by Pttkart and the Pttmatiks - the
number of which amounts to 2 thousand 175
throughout Turkey, and found in 175 settlements where no other banks’ ATM’s are present - will facilitate the lives of citizens.

Röportaj / Interview

Ahmet Can:

Teknolojinin hayatımızdaki
yeri her geçen gün artarken
medyadaki yeri de büyüyor
As technology occupies a larger place in our lives
by the day, its place within the media also grows

Röportaj / Interview: Zeynep Yiğit

Teknoloji Editörü
Ahmet Can, işini
büyük bir keyifle
yaptığını belirterek,
“Teknolojinin hızlı akan
ritminde her saniye yeni
bir şey öğrenmek beni
mesleğime daha çok
bağlıyor” diyor.
Indicating that he takes great
pleasure in what he does,
“Learning something new
every second within the fast
flowing rhythm of technology
links me to my job even
more,” says Technology
Editor Ahmet Can.

Gazetecilik kariyerinize baktığımızda uzmanlık alanınızın ekonomi, özellikle de teknoloji olduğunu görüyoruz. Bu alana yoğunlaşmanız nasıl gerçekleşti?

When we take a look at your career as journalist, we see your specialization is economy, in particular technology. How did you
focus on this field?

Çocukluğumdan bu yana bilgisayar ve internetle haşır neşir oldum. Kendi bilgisayarımı
kendim toplardım. Daha sonra internet dünyasının kapıları açıldı. Bu kez de yazılımlarla
uğraşmayı sevdim. 1996 yılında kendime ait
bir web sitem vardı. Online oyunların başından
neredeyse hiç kalkmıyordum. Teknoloji ve dijital dünyaya yönelik bu ilgime rağmen gazetecilik merakım her zaman vardı. Üniversitedeki
tercihim gazetecilik oldu. Hatta bununla yetinmeyip Bilişim ve Teknoloji Hukuku üzerine
yüksek lisans yaptım. Kısaca ilgi duyduğum
tüm alanların yolunu kesiştirmeyi başardım.
Yaptığım işten her an keyif alıyorum. Teknolojinin hızlı akan ritminde her saniye yeni bir şey
öğrenmek beni mesleğime daha çok bağlıyor.

I have been engaged with computers and the
Internet ever since I was a child. I would collect
my own computer. Later on, the doors to the
realm of the Internet were opened. This time,
I took a liking in being engaged with software.
By 1996, I had a web site of my own. I would
almost never stop playing online games. Despite this interest of mine in technology and
the digital world, I always had a keenness on
journalism. This was my choice at university.
I didn’t make do with that and obtained my
graduate degree in Informatics and Technology Law. Put briefly, I managed to merge all
my interests. I enjoy every single moment of
what I do. Learning something new every second within the fast flowing rhytm of technology links me to my job even more.

Teknoloji editörlüğü ile yazarlığının avantaj
ve dezavantajları nelerdir?
Avantaj ve dezavantajları kişiye göre değişebilir. Bence avantajları o kadar çok ki dezavantajlarını sayamayabilirim. Yenilikleri ilk olarak
görme, öğrenme ve deneyimleme imkanına
sahip olmak avantajlarının başında geliyor. Ör66

What are the pros and cons of being a technology editor and writer?
The pros and cons may depend on the individual. To me, the pros are just so much
that I may not be able to list any cons. Having the opportunity to see, learn about and
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“Elde ettiğimiz bilgileri
ilk elden meraklılarına
sunmak paha biçilemez
bir duygu.”
“We offer the information
we obtain to aficionados
firsthand, which really is a
priceless feeling.”

neğin, en son çıkan akıllı telefonları aylar
öncesinden yerinde görüyor ve deneyimliyoruz. Teknoloji devlerinin milyarlarca
dolar yatırım yaptığı merkezlerine gidiyoruz. Burada üst düzey yöneticilerle bir
araya geliyoruz. Elde ettiğimiz bilgileri
ilk elden meraklılarına sunuyoruz. Bu
gerçekten paha biçilemez bir duygu.
Diğer bir avantaj ise öğrenmenin hiç
bitmeyeceği bir alanda yer almamız.
Yerli ve yabancı kaynakları durmadan
incelemek, yenilikler hakkında makaleler
okumak ve hayalgücünü geliştirmek en
önemli noktalar.
Teknoloji alanındaki bilgi ve tecrübelerinizi ekrana da yansıtıyorsunuz. “Teknoloji Her Yerde” programını hazırlarken neleri gözetiyorsunuz?
“Teknoloji Her Yerde” benim için çok
önemli. Yaklaşık 30 program oldu. İzleyicilerden hem reyting hem de sosyal
medyadaki yorumlar açısından olumlu
dönüşler alıyoruz. “Teknoloji Her Yerde”de dikkat ettiğimiz ilk madde deneyim. Programımızda izleyicilerin günlük
hayatına dokunan konuları ele alıyor ve
deneyimliyoruz. Bir cihazın teknik özelliklerini saymaktansa, hayatımıza neler
katıyor, yaşamımızı nasıl kolaylaştırıyor
gibi soruları cevaplamaya çalışıyoruz.
Yapımcımız ve çekim ekibimiz başta olmak üzere CNN Türk ekibiyle fark yaratan işler çıkarıyoruz.

experience innovations first takes the
lead among the pros. For instance, we
see and experience the latest smart
phones months beforehand. We visit
centers by technology giants where
they make million dollar investments.
There, we convene with senior executives. We offer the information we
obtain to aficionados at firsthand.
This really is a priceless feeling. Yet
another pro is that we are situated in
a field where learning will never stop.
Ceaselessly reading local and foreign
sources, reading articles on innovations and enhancing imagination are
the most important issues.
You convey your knowledge and experience in the field of technology to
the screen, as well. What do you consider when preparing the program
“Teknoloji Her Yerde” (Technology
Everywhere)?
“Teknoloji Her Yerde” is of major significance to me. We have prepared
around 30 programs. We receive
positive feedback from the audience
in terms of both the ratings and the
comments on social media. The first
thing we consider at “Teknoloji Her
Yerde” is experience. In our program,
we handle and experience subjects
that are of relation to the audience’s everyday life. Instead of going
through the technical properties of a
device, we try to answer the questions
of what it contributes to our lives and
how it facilitates them. Mainly with
our producer and filming crew, we carry out distinctive works with the CNN
Türk team.
What would you like to say about
“media and technology”? How frequently is it featured in printed and
visual media?
In the past, when technology was in
question, people would think of computers. This situation changed with
mobile phones. Now, technology has
many different meanings. Technology
67
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“Medya ve teknoloji” konusunda neler söylemek istersiniz? Yazılı ve görsel basında
teknoloji ne ölçüde yer buluyor?
Eskiden teknoloji dendiğinde bilgisayarlar akla
gelirdi. Bu, cep telefonlarıyla değişti. Şimdi ise
teknoloji çok farklı anlamlar ifade ediyor. Sağlık denilince akla teknoloji geliyor. Artık kullanıcılar, evde bile kan şekeri ölçebiliyor veya
idrar testi yapabiliyor. Banka müşterileri artık
şubelere gitmiyor, bunun yerine dijital bankacılık kanallarını kullanıyor. Para derseniz, dolardan daha çok Bitcoin konuşulmaya başladı.
Beyaz eşyalar bile kendi programlarına kendileri karar veriyor. Otomotiv sektörünün kaderi
teknolojiye bağlı. Hangi şirket daha iyi yazılım
geliştirirse gelecek dönemlerin otomotiv devi
o olacak. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.
Dolayısıyla hayatımızda teknolojinin yeri her
geçen gün artarken medyadaki yeri de büyüyor. Önümüzdeki dönemlerde tüm alanlar için
ayrı bir teknoloji uzmanlığı gelişeceğini düşünüyorum. Geçen gün bunu destekleyen bir örnek gördüm. New York Times, finans sayfaları

springs to mind when health is in question.
Users can now measure their blood sugar or
do a urine test even at home. Banking customers don’t go to branches, instead they use
channels of digital banking. When it comes to
money, we are discussing Bitcoin more than
we discuss the dollar. Even domestic appliances decide on their own programs. The fate
of the automative sector depends on technology. The company to develop better software
will be the giant of the future. These examples can be continued. Thus, as technology
occupies a larger place in our lives by the day,
its place within the media also grows. I think
that a separate technology expertise will be
developed for every field in the future. The
last day, I saw an example to support that.
The New York Times announced that it is looking for a Bitcoin reporter for its finance pages.
Departing from this example, we can conclude
that a writer who does not grasp technology
will not have a command over the fields of automative, health or energy.
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“Tüm yenilikleri test
etmek ve kullanmak
benim için çok önemli.”
“Testing and using all
innovation is very
important to me.”

Röportaj / Interview

için Bitcoin muhabiri aradığını duyurdu. Bu örnekten yola çıkarak söyleyebiliriz ki, teknolojiden anlamayan bir yazar otomotiv, sağlık veya
enerji alanlarına hâkim olamayacak.

Does technology occupy a large place in your private life?
Testing and using all innovation is very important to me. During my
trips abroad, I definitely try to go to technology stores and buy what’s
new. I have Google’s voice assistant at home and this assistant is
connected to other smart devices at my home. For instance, I no
longer turn the lights on and off manually. Thanks to smart bulbs,
I vocally command my lightning system. I try to integrate such innovations into my life. Including technology in my private life is an
exclusive pleasure for me. For instance, right after this interview, I
will test Google’s translator headphones.

Teknoloji özel hayatınızda da önemli bir yer kaplıyor mu?
Tüm yenilikleri test etmek ve kullanmak benim için çok önemli. Yurt
dışı seyahatlerimde mutlaka teknoloji mağazalarına gidip yenilikleri
satın almaya çalışıyorum. Evimde Google’ın sesli asistanı var ve bu
asistan evimdeki diğer akıllı cihazlara bağlı. Örneğin, ışıklarımı artık
manuel olarak açıp kapatmıyorum. Akıllı ampuller sayesinde sesli
olarak aydınlatma sistemimi kontrol ediyorum. Bunun gibi birçok yeniliği hayatıma entegre etmeye çalışıyorum. Özel hayatımda teknolojiye yer vermek benim için çok ayrı bir keyif. Mesela, bu röportajdan
sonra Google’ın çeviri yapan kulaklığını test edeceğim.

What sort of future does the rapid development in technology prepare for us?

Teknolojinin gelişme hızı insanların tüketimini de hızlandırdı. Bu anlamda güzel bir istatistik var. Telefonun 1 milyar kullanıcıya ulaşması 110 yıl sürdü.
Televizyonun ulaşması 49, cep telefonlarının
20, internetin 14, akıllı telefonların ise 8 yıl.
Sosyal medyada bu hız çok daha fazla. Yani
sunulan yeni teknolojiler, insanlara çok daha
hızlı ulaşıyor ve tüketiliyor. Dolayısıyla insanlar artık nasıl kullanılacağını bilmeden, tecrübe etmeden bu enstrümanları ediniyor. Ve bu
teknolojik hıza adapte olamıyoruz. Teknolojiyi
yararlı bir iş için kullananlar var. Ancak zararlı
ve sonuçlarını tahmin etmeden kullananlar da var.
Bunu, şu örneğe benzetmek mümkün; bir iğneyi, bir şey
dikmek için de kullanabiliriz, göz çıkarmak için de.

The development speed of technology has accelerated people’s consumption, as well. There are nice statistics in that sense. It
took 110 years for the telephone to reach 1 billion users.
This took 49 years for the television, 20 for mobile
phones, 14 for the Internet and 8 for smart phones.
This speed is higher in social media. That is to
say, new technologies that are offered reach
people and are consumed much faster. Thus,
people now acquire these instruments without knowing how to use them, without experiencing them. And we cannot adapt to this
technological speed. There are those who use
technology for a good cause. However, there are
also those who use it harmfully and without foreseeing the consequences. It is possible to liken that
to this example; we can use a needle to sew something
or to poke an eye.

Teknolojinin nimetlerinden yararlanırken külfetlerine maruz kalmamak için neler tavsiye edersiniz?

What would you recommend so as not to be exposed to the troubles
of technology while making use of its benefits?

Özellikle sosyal medya gibi hayatımızda 7 yıl önce olmayan mecraları bir çocuğa benzetiyorum. Yani bu mecralar şu anda 7 yaşındaki bir
çocuğun olgunluğunda. Yaramazlık da yapabiliyor, olgun da davranabiliyor. Sosyal medyada bazılarımız akademik makaleler paylaşıyor,
bazılarımız ise diğerlerine hakaret ediyor. En önemli nokta son kullanıcılar olarak bu 7 yaşındaki çocuğu nasıl yetiştireceğimiz. Şu anda
interneti nasıl kullandığımıza bağlı olarak internetin geleceği şekillenecek. Bir bakıma aynamız internet olacak. Ve bu ayna geleceğimizi
direkt etkileyecek. Olumlu veya olumsuz etkilemesi bizim elimizde.

I liken platforms such as social media, which was not part of our lives
7 years ago, to a child. That is to say, these platforms now have the
maturity of a 7-year-old. They can be naughty or act mature. On social
media some of us share scholarly articles whereas some of us insult
one another. The most important final point is how we are going to
raise this 7-year-old child. The future of the Internet will be shaped
in accordance with how we currently use the Internet. In a sense, our
mirror will be the Internet. And this mirror will have a direct impact on
our future. It is in our hands to make this impact negative or positive.

Teknolojideki hızlı gelişim bize nasıl bir gelecek hazırlıyor?
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E-ticarette
mutluluk
“teslimat”tan
geçiyor
The key to happiness in
e-commerce is “delivery”
Ali Rıza Babaoğlan
Bilişim Uzmanı
Informatics Expert
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Tarihe bakıldığında dünya üzerindeki bütün toplumları ilgilendiren üç
büyük devrimden söz edilebilir. Bunlar sırasıyla Tarım, Sanayi ve Bilişim Devrimleridir. Yaşanan bu devrimlerin etkilediği alanlar ve ulaştığı
kitleler o dönemlerdeki insan nüfusuyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle Sanayi Devrimi Tarım Devrimi’nden, Bilişim Devrimi
ise Sanayi Devrimi’nden çok daha büyük kitleleri etkilemiş süreçlerdir.

When we take a look at history, we can talk about three main revolutions that are of interest to all societies. These are in the order of
Agricultural, Industrial and Informatics Revolution. These revolutions’ sphere of influence and the masses they reach increase in direct
proportion to the human population. Thus, the Industrial Revolution
has influenced bigger masses when compared to the Agricultural Revolution, and the Informatics Revolution has influenced bigger masses when compared to the Industrial Revolution.

Atalarımızın mum ışığında mektup yazdığı, güvercinlerle haberleştiği dönemlerden geçtik. Günümüzde iletişim çok daha kolay ve hızlı.
Güvercinler yerine pantolon cebimizde bulunan bir cihazı kullanıyoruz
artık. Taktığımız bir gözlük ile tüm kişisel verilerimizi yönetebileceğimiz bir dünyaya doğru hızla yol alıyoruz. Kullandığımız cihazlar gitgide
daha da akıllanıyor ve internet sayesinde her bilgiye anında erişmemize olanak sağlıyor.

We have passed through times when our ancestors wrote letters in
the candle light and communicated via doves. In our day, communication is much more rapid and faster. Instead of doves, we now use
a device that fits in our pocket. We are moving fast towards a world
in which we can direct all of our personal data with a pair of glasses
we put on. The devices we use get smarter and smarter and thanks to
the Internet, we can access all information immediately.

İnternetin hayatımıza girmesiyle yaşanan dönüşümler geleneksel sektörleri etkilerken, insanların karar verme süreçleri ve ticarete bakış açılarını da değiştiriyor. Artık mobil telefon üzerinden internette gezinirken bir ürünü görüp satın almaya başladık. Yani ticaret önce e-ticarete,
ardından da mobil ticarete doğru evrilmekte.

While the transformations brought about by the introduction of the
Internet in our lives influences traditional sectors, they also change
people’s decision making processes and their perspectives on commerce. We have now started purchasing products while surfing the
net on our mobile devices. That is to say, commerce has first evolved
towards e-commerce and then towards mobile commerce.

İnternetin hayatımıza girmesiyle yaşanan
dönüşümler geleneksel sektörleri
etkilerken, insanların karar verme
süreçleri ve ticarete bakış açılarını da
değiştiriyor.
While the transformations brought about
by the introduction of the Internet in our
lives influences traditional sectors, they also
change people’s decision making processes
and their perspectives on commerce.
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Doğru ve zamanında
teslimat müşteri
memnuniyetinin kritik
bir parçası haline geldi.
Right and on time delivery
have become critical parts
of customer satisfaction.

Geleneksel satış noktalarından alışveriş yaptığımızda ürünü üzerimizde deneme imkanına
sahibiz. E-ticarette bu imkan bulunmamasına
rağmen, ürünleri daha uygun fiyatlara alabildiğimiz ve beğenmezsek iade edebilme şansına sahip olduğumuz için birçok kişi e-ticaret
sitelerini kullanmaya başladı.

When we shop from traditional selling points,
we have the opportunity to try on the pieces.
Although e-commerce does not feature this
opportunity, many people have started using
it since products can be purchased at more affordable prices and because we can return them
even if we don’t like them.

E-ticaretin uygun fiyat ve iade imkanı sunması kullanıcılar için ilk başta birer memnuniyet
vesilesi iken, giderek artan kullanıcı ve sipariş
sayıları “teslimat” konusunun önemini daha
çok gündeme getirdi. Doğru ve zamanında
teslimat müşteri memnuniyetinin kritik bir
parçası haline geldi. Teslimatta karışıklık veya
gecikmeler yaşandığında bu durum kullanıcıya mutsuzluk olarak yansımaya başladı.

While the fact that e-commerce offers affordable prices and the possibility for returns was
at first a reason for contentment for users, the
increasing number of users and the orders carried the importance of the matter of “delivery”
to the agenda. Right and on time delivery have
become critical parts of customer satisfaction.
When complications or delays occur in delivery,
this is reflected onto the customer as unhappiness.

Parası önceden ödenmiş, kavuşma ve kullanma mutluluğunun en az üç gün ötelenmesi
bile göze alınmış bir ürün düşünün... Bu ürünün bir hafta geçtiği halde adrese ulaşmaması
kişilerde ister istemez bir tepki ve mutsuzluğa
yol açar. Bu tür kullanıcı şikayetleri söz konusu
olunca e-ticarette tedarik ve teslimat süreçlerinin kritik önemi anlaşıldı ve bu alanlarda iyileştirme yapmayı başaramayanlar giderek yok
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Think about a product that has already been
paid for - a product you afford to unite with at
least three days later... When this product is not
delivered after a week, this inevitably causes a
reaction and unhappiness in the individual.
When such customer complaints came to the
surface, the critical importance of supply and
delivery processes in e-commerce was unders-
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olmaya başladı. “Aynı gün teslim”, “24 saatte
teslim” gibi imkanlar sunan e-ticaret siteleri
ortaya çıktı.

tood and those who could not realize improvements in the field started to vanish. E-commerce sites that offer options such as “same day
delivery” and “24-hour delivery” emerged.

Dünyada Amazon, Türkiye’de PTT gibi kuruluşlar büyük e-ticaret altyapıları ile işi bir adım
ileri götürerek teslimat sürecini tamamen
değiştirecek adımlar attı. Drone ile teslimat,
adresinde bulunmayan kişiye teslimat gibi
marka değerini artırmaya yönelik denemeler
yapılmaya başladı.

With their grand e-commerce infrastructures,
institutions such as Amazon in the world and
the PTT in Turkey took things one step further
and achieved progress that will change the delivery process entirely. Trials to enhance brand
value, such as drone delivery and delivery to absent person, started to be made.

Tüm bu gelişmelerle birlikte e-ticaretin yakın geleceği de şekilleniyor. Mobil ticaret,
doğru kişiye gerçek zamanlı doğru teklif gibi
trendlerle teknik süreç ve işleyiş olarak müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran yeni
nesil hizmetleri en iyi şekilde birleştirebilen
platformların daha çok tercih edileceği yıllara
doğru hep birlikte gidiyoruz. İyi olan kazansın,
çünkü zaten öyle olacak!

With all these developments, the near future of
e-commerce is shaped, as well. All together, we
are progressing towards times when platforms,
which can successfully merge mobile commerce, trends such as real-time right offer to the
right person, and new generation services that
highlight customer satisfaction as technical
process and operation, will be preferred the
most. May the best one win, for that is what is
going to happen, anyway!
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İbn el-Heysem
ve karanlık oda
Ibn al-Haytham and the dark room
Haluk Arslan
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Batı dünyasında Haytham, Alhazen ve
Avennathan olarak bilinen İbn el-Heysem
-tam adıyla Ebû Ali el-Hasan ibn el-Hasan
ibnü’l-Heysem- ışık, ışığın doğası ve dolayısıyla görmenin oluşumunun ve bunlarla bağlantılı
bugün tüm bildiklerimizin arkasındaki bilim insanıdır. 965’te doğan, 1040’ta yaşamını yitiren
İbn el-Heysem, aslen Basralı olmakla beraber
Bağdat, Şam ve Kahire gibi döneminin önemli
şehirlerinde felsefe, fizik, matematik, mühendislik, astronomi ve tıp gibi bilimin farklı kollarıyla ilgilenmiş, bilim dünyasına en büyük katkıyı ise optik alanında yapmıştır. Kendisi optiği,
ilkeleri, problemleri, bu problemlere bulduğu
çözüm yol ve yöntemleriyle temelinden bir
bilim haline getiren kişi olarak tanımlanır. Bu
alanda ilk çağlardan, optiğin modern döneminin başlangıcı olarak değerlendirilen 17. yüzyıla
kadarki en önemli şahsiyettir. Optik bilimini
ortaya koyduğu eseri Kitâbü’l-Menâzir’dir. Yedi
ciltten oluşan kitabın ilk üç cildi görme, sonraki
üç cildi yansıma, son cildi ise kırılma konularını içerir. Heysem’in optik çalışmaları, eserinin
henüz 12. yüzyıl sonunda Latinceye çevrilmesiyle Batı dünyasına aktarılmış, bu çevirinin 16.
yüzyıl sonunda basılmasıyla da Avrupa bilim
dünyasının sirkülasyonuna girerek optik ilminin yeniden doğuşunu sağlamıştır.
İbn el-Heysem’in optik alanına en dikkat çekici
katkısı, bugünün teknoloji dünyasının vazgeçilmez medya araçları olan fotoğraf makineleri
ile kameraların görüntüyü hapsetme prensibinin arkasındaki karanlık odayı bulmasıdır.
Karanlık oda, Latince adıyla camera obscura,
Heysem’in adlandırmasıyla beytü’l-muzlimin
tarihi, Antik Çağ’a, Aristo’ya kadar gitmekle
beraber İbn el-Heysem’in bu konudaki başarısı
karanlık odanın temelinde yatan ilkeleri doğru
biçimde ve ampirik olarak ortaya koymuş olmasındadır.
Heysem, ışığın nitelikleriyle ilgili çalışması sırasında ışığın, ışıklı nesnelerden, o nesnedeki
her noktadan karşısındaki bütün yönlere doğru ve doğrusal olarak yayıldığı ilkesini savunur.
Görme süreci de nesnelerden gelen ışık etkisiyle gerçekleşmektedir. Buradaki temel prensip, ışığın doğrusal olarak yayılmasıdır. Bunu
da karanlık oda deneyiyle açıklığa kavuşturur.

Known as Haytham, Alhazen and Avennathan in
the Western world, Ibn al-Haytham – or Ebu Ali
al-Hassan ibn al-Hassan ibn-al-Haytham as his
full name goes – is the scientist behind all that
we know about light, nature of light and thus
the formation of seeing and all things related.
Born in 965 and deceased in 1040, Alhazen, Ibn
al-Haytham, although he was a local of Basra,
took an interest in the different branches of science such as philosophy, physics, mathematics,
engineering, astronomy and medicine in the
important cities of the time such as Damascus
and Cairo, and his greatest contribution to the
realm of science was in the field of optics. He
is defined as the person to have fundamentally
transformed optics into a science through the
disciplines, problems, and the solution means
and methods he came up for these problems. His
very first work in which he put forward the science of optics is Kitab al-Manazir. The first three
volumes of the seven-volume book encompass
the subject of seeing, the next three reflection
and the last one refraction. With his works being
translated into Latin only by the end of the 12th
century, Ibn al-Haytham’s works on optics were
conveyed to the Western world, and the printing
of this work in the late 16th century, paved to way
for its circulation within the European world of
science and ensured the rebirth of the science of
optics.
Ibn al-Haytham’s most striking contribution to
the field of optics is that he discovered the dark
room, which lies behind the principle of cameras – indispensable media tools in today’s world
of technology –capturing images. Although the
history of the dark room, or camera obscura in
Latin – coined as bayt al-muzlim by Ibn al-Haytham – goes back to the Anicent Age, all the way
to Aristotle, the scientist’s success in the field is
due to the fact that he put forth the underlying
principles in a correct and empirical manner.
In his work on the qualities of light, Ibn al-Haytham defends that light spreads straight and linearly in all facing directions from all points from
illuminated objects. The process of seeing, on
the other hand, is realized through the effect of
the light coming in from objects. The main principle here is that light spreads in a linear fashion.
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İbn el-Heysem,
Kitabü’l-Menâzir’in
birinci cildinin üçüncü
bölümünde mumlarla
yaptığı deneyi ayrıntılı
olarak anlatır.
In part three of the first
volume of
Kitab al-Manazir,
Ibn al-Haytham recounts
his experiment with
candles in detail.

Burada İbn el-Heysem’in yaptığı çalışmanın
esas olarak bir karanlık oda prensibi çalışması
olmaması ilginçtir. Karanlık bir odaya bir delik
aracılığıyla giren güneş, ay ve ateş ışıkları havaya karışmış toz parçacıkları, zemin ve deliğin karşısındaki duvarda doğrusal çizgilerle
yayılmıştır. İbn el-Heysem, Kitabü’l-Menâzir’in
birinci cildinin üçüncü bölümünde, mumlarla
yaptığı deneyi ayrıntılı olarak anlatır. Burada
ateş ışığı kaynağı olarak çeşitli sayılarda ve
farklı uzaklıklara konulmuş mumlar kullanmış, mum ışığının karanlık odadaki deliğin
karşısındaki duvarda konumlarına göre farklı
yerlerde ortaya çıktığını, delikten doğrusal bir
hat boyunca geçen her bir mumun görüntüsünün perdede tersi bir konumda yansıdığını
görmüştür. Temelde ışığın doğası ve yapısını
açıklarken, bir taraftan da yüzyıllar sonra uygulama ve boyut noktasında ileri taşınacak
olan karanlık odanın ve karanlık oda yoluyla
görüntü aktarımının altyapısını hazırlamıştır.
İbn el-Heysem’in optiğin babası olarak anılması işte bu sebeptendir.

This he illuminates with the dark room experiment. It is interesting at this point that the work
carried out by Ibn al-Haytham is not essentially
a work of the dark room principle. The lights of
the Sun, Moon and fire as well as dust particles coming into the room through a hole were
spread on the opposite wall in linear lines. In part
three of the first volume of Kitab al-Manazir, the
scientist recounts his experiment with candles in
detail. Here, he used candles of various numbers
and in different distances as source of firelight,
and it was seen that the candle light appeared
in different places in accordance with the candles’ position facing the hole, and that the image of each candle going through the hole from
a linear line was reflected in an upside position
in a curtain. While the nature and composition
of light were explained, on the other hand, the
infrastructure of image transfer through dark
room – which would be carried further in terms of
implementation and scope centuries later – was
prepared. This is why Ibn al-Haytham is known
as the father of optics.
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Yaşam / Life

Skateboarding on snow

Kar üstünde kaykay
Çağla Taşkın

Ülkemizde tarihi çok eskilere dayanmasa da kış sporları
dünya genelinde kayda değer popülerliğe sahip. Hokeyden buz patenine, curlingden buz golfüne pek çok
alt disiplini bulunan kış sporları, Olimpik sporlar olarak
kabul görüyor, hatta yalnızca bu türden müsabakaların
yapıldığı Kış Olimpiyatları düzenleniyor. Dünyanın hemen her ülkesinde milyonlarca takipçisi bulunan kış
sporları, yüksek standartlı tesislerin sayısı gün geçtikçe
artan ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapan ülkemizde de giderek daha fazla ilgi çekiyor. Hem
ülkemizde hem dünyada en çok tercih edilen, seyir zevki oldukça yüksek kış sporlarından biri snowboard.
Adını sporcunun ayaklarına sabitlenmiş snowboard
tahtasından alan bu sporun ortaya çıkışı 1960’lara
dayanıyor. Kaykay, sörf ve kayak gibi farklı etkinliklerin harmanlandığı bir spor olan snowboard disiplini,
doğuşunu Amerikalı mühendis Sherman Poppen’a

Although its history does not go back quite far in our
country, winter sports have substantial popularity
throughout the world. Winter sports, which have many
subdisciplines from hockey to ice skating, from curling
to ice golf, are recognized as Olmypic sports, and even
Winter Olympics – where only competitions of this kind
are held – are organized. Having millions of followers in
almost every single country of the world, winter sports
are getting more and more attention in our country
where the number of high-standard facilities increase,
and which is home to international sports events. Highly preferred in our country and in the world, and quite
pleasing to watch, one such winter sports in snowboard.
This sport, which derives its name from the wood fixed
on feet, was originated in the 1960s. The discipline of
snowboard – a sports wherre skateboarding, surfing
and skiing are blended together – owes its emergence
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borçlu. Poppen, 1965 yılında kayak öğrenen
kızlarına kolaylık sağlamak adına bugün snowboard tahtası olarak bilinen bir aparat yapmış.
Poppen’ın buluşu hem kızları hem de kızlarının arkadaşları arasında o kadar popüler
olmuş ki Amerikalı mühendis icadının patentini almış ve yalnızca üç sene sonra ilk snowboard müsabakalarını bizzat organize etmiş.
Snowboardun tarihinde Sherman Poppen
ön plana çıksa da 1970’lerin ortasında ilk ticari snowboard tahtasını üreten Tom Sims,
1976 yılında kendi snowboard tahtalarını
üreten Gallerli sporcular Jon Roberts ve Pete
Matthews ile bugün en meşhur snowboard
tahtalarının altında imzası bulunan Burton firmasının kurucusu Jake Burton Carpenter da bu
sporun gelişiminde önemli katkısı olan isimler.

to the American engineer Sherman Poppen. In
1965, Poppen designed an apparatus – known
as the snowboard wood today – to help his
daughters learn skiing easier. This discovery by
Poppen was so well liked by both his daughters
and their friends that he patented it and personally organized the first snowboard competitions only three years later. Although Sherman
Poppen comes to the forefront in the history of
snowbord, other figures such as Tom Sims, who
produced the first commercial snowboard wood
in the mid-1970s; Welsh athletes Job Roberts
and Pete Matthews, who produced their own
board in 1976 and Jake Burton Carpenter, whose
signature is under the world-famous Burton
brand, are among the people who have contributed to the development of snowboard.

Güvenlik önemli

Safety matters

1998’de Japonya’nın Nagano kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları’nda resmen Olimpik spor
olarak tanınan snowboard, uzunluğu 140-165
santimetre, genişliği ise 24-27 santimetre arasında değişen tahtalarla yapılıyor. Sakatlık riski
yüksek olsa da gerekli güvenlik önlemleri alındığında bu spor son derece keyifli bir aktivite
halini alıyor. Snowboard yapacak kişinin el ve
ayak bileklerine koruyucu, başına ise kask takması gerekiyor. Uzmanlar, kar körlüğüne karşı
koruyucu güneş gözlükleri kullanılmasını da
öneriyor. Snowboard, tekniğin hayati önem taşıdığı bir spor olduğundan piste yalnızca gerekli
eğitimlerden geçtikten sonra çıkılması tavsiye
ediliyor.

Officially recognized as an Olympic sport at
the 1998 Winter Olympics organized in the
Japanese city of Nagano, snowboard is done
with boards that are 140-165 centimeters long
and 24-27 centimeters wide. Although the
risk of injury is high, this sports is quite a fun
activity when the necessary safety measures
are taken. The person to snowboard has to
wear protectors on their wrists and ankles,
and a helmet on their heads. Experts recommend sunglasses to be worn against snow
blindness, as well. Since technique is of vital
importance in snowboard, one should hit the
track only after going through the necessary
training.

Hikayesi basit bir tahta parçasıyla başlayan snowboard, bugün teknolojinin sunduğu imkanlarla zenginleşiyor. Kıyafet ve
aksesuarlarında su geçirmezlik ve termal koruma gibi teknolojik nimetlerden faydalanan
snowboardcular, bu aktiviteyi kayda almak
için gelişmiş kameralar kullanıyorlar. Sabitleyici özelliği bulunan kameralar izleyenlere
snowboard deneyimini sonuna kadar yaşatırken mini dronelar ise sporcunun hareketlerini
havadan takip edebiliyor. 360 derece kameralar
ve aksiyon kameraları; su geçirmeyen, kablosuz
bluetooth kulaklık ve mini hoparlörler de snowboardcuların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Snowboard, whose story started with a simple
piece of wood, is today enriched through the
means offered by tecnhology. Snowboarders,
who benefit from water resistancy and thermal protection in their clothes and accessories, use advanced cameras to record the
activity. Cameras with stabilizers ensure that
the audience live the snowboard to the fullest whereas mini drones can keep track of the
athlete’s movements from the ait. 360-degree cameras and action cameras; water
proof, wireless Bluetooth headphones and
mini speakers are also among the favorites of
snowboarders.
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Snowboard, 1998’de
Japonya’nın Nagano
kentinde düzenlenen
Kış Olimpiyatları’nda
resmen Olimpik spor
olarak tanındı.
Snowboarding was
officially recognized as
an Olympic sport at the
1998 Winter Olympics
organized in the Japanese
city of Nagano.
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Kışın alışveriş yapmanın
keyfi başkadır
Winter shopping is a
different sort of fun

Rengarenk bereler, atkılar, eldivenler... Kış
mevsiminin olmazsa olmazı bu aksesuarlar
soğuk günlerde hem içimizi ısıtıyor hem kıyafetlerimize şıklık katıyor. Üstelik, her biri
sevdiklerimize hediye etmek için mükemmel
birer seçenek.
Beanies, scarves, gloves of all colors… These
accesories, which are the must-haves of winter, both warm us inside on cold days and add
chicness to our clothes. Moreover, they are
each perfect options for gifting to our loved
ones.
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Alışveriş / Shopping

Araç kullanmak azami dikkat ister, özellikle
de kış mevsiminde. Yağmur, kar, çamur derken
zorlu yollarla karşılaşırız. Böyle zamanlarda ilk
kurtarıcımız ise hiç kuşkusuz kış şartlarına
uygun lastikler. Ayrıca kar zinciri, buz kazıyıcı, antifiriz gibi ürünler kış mevsiminde hayatı
kolaylaştıran, hatta hayat kurtaran cinsten.
Herkese keyifli sürüşler, kazasız günler...
Driving requires maximum attention, especially in winter. The rain, snow and mud pose
all sorts of challenges for the road. Coming
to the rescue in times like these is without
doubt tires that are fit for winter. Additionally, products such as tire chain, ice scraper and
antifreeze facilitate life, even save lives. We
wish everyone enjoyable rides and days with
no accidents…
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Kış mevsiminin en güzel yanlarından biri, kar
yağdığında doğanın beyaza bürünmesi, tablo
gibi görüntüler sunması. Bu anları sadece izlemekle yetinmek kendimize haksızlık olur.
Gelin, kartopu oynayarak, kardanadam yaparak veya ülkemizin birbirinden güzel kayak
merkezlerinde kar üzerinde özgürce yol alarak
kışın tadını çıkaralım. Hem de rengarenk, konforlu ürünlerle...

One of the greatest things about winter is
that the nature is covered in white when
it snows and things look like paintings. It
would be unfair to yourself to simply watch
these moments. Come, let us enjoy the winter to the fullest by playing snowball, building snowmen or freely making our way on the
snow in one of the beautiful skiing centers of
our country. With colorful and comfortable
pieces...
Havalar iyice soğudu, içimizi ısıtmak için sadece kalın giysiler yeterli gelmiyor. Bulunduğumuz mekanı da sıcak tutmak gerek. Bunun
için başvuracağımız en iyi seçeneklerden biri
ısıtıcılar. Her biri farklı şekil ve boyutta tasarlansa da ortak noktaları sıcacık olmaları ve
kışa ayrı bir renk katmaları.
The weather is fairly cold, warm clothes are
no longer enough to keep us warm inside. Our
location has to be warm, as well. One of the
best solutions for that is heaters. Although
designed in different shapes and sizes, what
they all have in common is that they are super warm and add a sort of uniqueness to the
winter.
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La Saboteuse – Yazz Ahmed
2011 yılında çıkardığı ilk albümünün ardından müzik eleştirmenlerinin dikkatini çeken, Radiohead ve Steve Williamson gibi birçok ismin
çalışmalarında yer alan Yazz Ahmed, 21. yüzyıl caz müziğine yeni bir
anlam kazandırmaya hazırlanıyor. Arap ezgileriyle caz müziği harmanlayan trompet sanatçısı, “La Saboteuse” ismini verdiği yeni albümünü
dinleyicilerin beğenisine
sunuyor. Bahreyn asıllı İngiliz sanatçının albümüne
dijital platformlardan da
ulaşmak mümkün.

Having drawn the attention of music critics with the first album she
released in 2011 and featured in the works of many names such as Radiohead and Steve Williamson, Yazz Ahmed is getting ready to give
new meaning to the jazz music of the 21st century. Offering a melange
of Arabic tunes and jazz
music, the trompet artist presents the audience her new album “La
Saboteuse”. The work
of the English artist of
Bahrain descent can be
reached through digital
platforms.
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ODTÜ
Bilim ve Teknoloji Müzesi
Öğretici, eğlenceli, interaktif
Instructive, fun, interactive

METU Science and Technology Museum
Mine Durur
Fotoğraflar / Photographs: Melis Seçkin
ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, Ankara’da
yaşayanların veya yolu Ankara’ya düşenlerin
mutlaka ziyaret etmesi gereken son derece öğretici, bir o kadar da keyifli bir müze ve
interaktif bir bilim alanı. 2003 yılında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde kurulan müze 4 farklı kompleksten oluşuyor.
Büyük Silo Binası’nda görülebilecek Bilim ve
Teknoloji Tarihi Sergisi, Neolitik Dönem’den
günümüze Anadolu’daki bilimsel, teknolojik
ve sosyal gelişimi bir zaman makinesine binilmişçesine gerçekçi bir şekilde gözler önüne seriyor. Anadolu’nun en eski yerleşimcileri olan
avcı toplayıcı toplumlardan Hitit uygarlığına,
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METU Science and Technology Museum is
an educative and fun museum and interactive space that must definitely be visited by
those living in Ankara or those who happen
to be in the city. Built within the Middle East
Technical University campus in 2003, the
museum is composed of 4 different complexes. The History of Science and Technology Exhibition, which is found inside the
Big Silo Building reveals the scientific, technological and social development in Anatolia from the Neolithic Age to the present in
a realistic and fun manner as if it is a time
machine. The change on these lands span-

Mekanlar / Places

2003 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi
yerleşkesinde
kurulan müze 4 farklı
kompleksten oluşuyor.
Built within the Middle East
Technical University campus
in 2003, the museum is
composed of 4 different
complexes.

Selçuklulardan Cumhuriyet dönemine bu topraklardaki 12 bin yıllık değişim gündelik yaşam
canlandırmaları ve o dönemlere ait objelerle
karşımıza çıkıyor. Bu sergide, avcı toplayıcıların kullandığı en basit teknolojik aletler olan
ok uçlarını da, bir tuşa basarak tüm işlemlerimizi kolaylıkla halledebildiğimiz bilgisayarları
da görebiliyoruz. Söz konusu objelerin merak
uyandırıcılığı bir yana, serginin teşhir ve tanzimi de son derece ilgi çekici. Örneğin, Anadolu’da hâlâ var olan geleneksel demirci atölyelerinin hemen yanında Orta Çağ’dan kalma
bir simya atölyesiyle karşılaşıyoruz. Cumhuriyet’in erken dönemlerinden bir eczane ve
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ning 12 thousand years – from the foragers,
the most ancient settlers of Anatolia to the
Hittite civilization, from the Seljuqs to the Republican Period – appears before us as daily
life visualizations and through the objects of
the period. In this exhibition, it is possible to
see arrow heads, the most basic tools used by
foragers as well as computers which allow us
to easily complete processes. The appeal of
the said objects aside, the exhibition’s display
and arrangement is just as interesting. For instance, right next to the traditional hammersmith ateliers, still existing in Anatolia, we
see a Medieval alchemy atelier. Also coming
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Çanakkale Savaşı sırasında Kızılay’ın kurduğu
yardım çadırlarıyla da... Bu canlandırmaların
yanı sıra gündelik yaşamda kullandığımız bilgisayar, daktilo, telefon, televizyon, çamaşır
makinesi gibi pek çok obje ile bilimsel araştırmalarda kullanılan cihazlar da yıllar içindeki
örnekleriyle bu alanda sergileniyor. 5 yaşındaki bir çocuğun merdaneli çamaşır makinesini
anlamlandırmaya çalışmasını gözlemlemek
ise son derece keyifli oluyor haliyle.
Sergi alanındaki ilgi çekici yolculukta bir sonraki durak Uygulamalı Bilim Merkezi. 7’den
70’e herkesin keyif alabileceği bu alan özellikle çocuklar ve gençler için bir hayli eğlenceli. Burada, bilimin yaşama ve kişilere uzak
bir kavram olmadığını, aslında attığımız her
adımda ve hayatın her alanında bilimsel verilerin geçerli olduğunu gösteren bir deney alanı
kurulmuş. Günlük yaşamda gözlemlediğimiz
ancak farkına varmadığımız pek çok fiziksel
ilke ve doğa olayı çeşitli deneylerle ortaya konuluyor. Bu uygulamaların en güzel kısmıysa
deneyleri ziyaretçilerin yapıyor olması.

our way is a pharmacy from the early Republican era and aid tents set up by the Red Crescent during the Battle of Gallipoli… In addition
to these visualizations, many objects we use
on the daily – such as computer, typewriter,
telephone, television and washing machine
– as well as tools used in scientific research
are exhibited in this area. Naturally, it is quite
pleasant to watch a 5-year-old try to make
sense of an old school washing machine.
The next stop on this exciting journey in the
exhibition area is the Applied Sciences center.
This area, which can be enjoyed by children
and adults alike, is especially for kids and
youngsters. An experimental area is set here,
and it displays that science is not a concept
that is distant from lives and persons, that in
fact in every step we take and in every field
of life, scientific data is valid. Many physical
principles that we observe in the daily life but
do not notice as well as natural events are
shown here through various experiments. The
best part about this is that it is the visitors
who conduct the experiments.
The Transportation History Exhibition at the
Hangar Building, on the other hand, takes vis88
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Hangar Binası’nda bulunan Ulaşım Tarihi
Sergisi ise ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa
çıkarıyor. Özellikle araba merakı olan ziyaretçilerin bu alanda biraz fazla vakit harcaması
olası çünkü Türkiye’nin ilk yerli arabasından
Anadol Böcek’e kadar pek çok değerli ve ender
bulunan otomobili burada görmek mümkün.
Burası öyle bir müze ki farklı binalardaki sergi
alanlarında saatler de geçirseniz heyecanınız
ve merakınız dinmiyor. Neyse ki dışarı çıktığınızda 10 bin metrekarelik Açık Hava Sergi
Alanı sizi bekliyor. Bu alanda pek çok klasik
otomobil, kara tren lokomotifi, aralarında RF
104, Bellanca ve C47 modellerinin de bulunduğu birçok uçak sergileniyor. Ziyaretçilere de
bu güzel müzeyi tüm detaylarıyla incelemek
kalıyor.

Müzede pek çok klasik
otomobili de, daktilodan
televizyona çeşitli
objelerin yıllar içindeki
örneklerini de görmek
mümkün.
In the museum, it is possible
to see many classical cars, as
well as examples of various
objects from typewriters to
televisions over the years.
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itors on a nostalgic journey. It is possible that
car enthusiasts will spend a little more tim
in this section, for here, it is possible to see
many valuable and unique cars from Turkey’s
first local car to the Anadol Beetle.
This is such a museum that even though you
spend hours in the exhibition areas in the different buildings, you never lose any of your curiosity or excitement. Good for you that once
you step out, the 10 thousand squaremeter
Open Air Exhibition Area awaits you. Exhibited here are many classic cars, black train
locomotives, and many planes including the
models RF 104, Bellanca and C47. What is left
to do for the visitors, then, is to scrutunize
this beautiful museum in each and every single detail.

Dijital Güvenlik / Digital Security

Anılarınız

Don’t let your memories disappear

Dijital Güvenlik/ Digital Security

yok olmasın

Dilek Karakaya

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Uzmanı
Information Safety Administrative Systems Expert

Hızla gelişen bilim ve teknoloji insan hayatını oldukça kolaylaştırıyor. Taşınabilir bilgisayarlar, tabletler, akıllı cep telefonları, USB
(flash disk), CD, DVD ve taşınabilir harici disklerden günlük hayatımızda her alanda yararlanıyoruz. İnternet teknolojisinin ilerlemesiyle bu cihazların kullanımı artarken bilgiye ulaşmak da kolaylaştı.
Artık kağıt ortam, yerini elektronik ortama bıraktı. Böylece bilgi akışı
hızlandı ve bu teknoloji sayesinde bilgi-belge saklamak, depolamak,
korumak çok daha basit hale geldi. Bununla birlikte, söz konusu
teknolojik cihazlar hayatımızı kolaylaştırdığı gibi kişisel ve kurumsal
bilgi güvenliği risklerini de beraberinde getirdi.

The rapidly developing science and technology drastically facilitates
life. Portable computers, tablets, smart phones, USB (flash disk),
CD, DVD and portable external disks are items we benefit from in our
daily lives. With the advancement of Internet technology, the use
of these devices has increased and accessing information has become easier. The paper medium has now given way to the electronic
medium. Thus, the information flow has become faster and thanks
to this technology, it has become much simpler to retain, store and
protect information and documents. While the said technological
devices facilitate our lives, they have also brought with them risks
of personal and corporate information safety risks.

USB disklerimizi onlarca farklı bilgisayarda kullanıyor, yine bilgisayarımıza onlarca farklı diskin takılmasına izin veriyoruz. Bu, risk taşıyan bir durum. USB diskleri bu kadar tehlikeli kılan en büyük unsur
denetimli olmayan taşınabilirlikleri. Taşınabilir medya üzerinden bilgisayara giren zararlı yazılımlar başta bilgi sızdırma, uzaktan komut
koşturma ve servis dışı bırakma olmak üzere birçok güvenlik zafiyetine neden olabilir.

We use our USB disks in many different computers, and allow many
different disks to go into our computers. This is a risky situation.
The most important thing that makes USB disks so dangerous is
their unregulated portability. Harmful software that makes it into
the computer through portable media can cause many safety vulnerabilities such as information leakage, distance command running and rendering out of service.
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Bir arkadaşım bir gün gelip “Çocuğumun tüm fotoğraflarının bulunduğu harici diskimi çaldırdım” dedi. Arkadaşım bu olayın yaşanmasına çok üzülmüştü. Hayatta en çok değer verdiği kişinin o güne kadar
kaydedilen tüm anıları bir anda yok olmuştu. Tamamen size ait olan
ve mahremiyet alanınıza giren fotoğraflarınızın tanımadığınız bir
kişinin elinde olduğunu düşünün, ne kadar rahatsız edici bir durum
değil mi?

A friend of mine came up to me one day and told me, “I had my external disk, in which all photos of my child were found, stolen.” My friend
was very upset that this had happened. All the recorded memories of
the person she had valued the most had suddenly disappeared. Imagine that photos, that entirely belong to you and make up your sphere
of privacy, are in the hands of someone you don’t know at all; how uncomfortable, isn’t it?

Bu olayda çalınan diskin maliyeti yaklaşık 200 TL olmasına rağmen
arkadaşım cihazın içinde kayıtlı fotoğrafları almak için çok daha fazla
parayı hiç düşünmeden verirdi sanırım. Bu anlattığım sadece bir örnek ve her an hepimizin başına gelebilir. Diskimize farkında olmadan
virüs bulaştırabiliriz, içindeki bilgileri yanlışlıkla silebiliriz, onu düşürüp kırabiliriz...

Although the stolen disk costs around 200 TL, I suppose my friend
would have paid much more to get back the photos inside the device.
This is just an example that can be experienced by any one of us. Viruses can get into our disks without us noticing, we can delete the information inside by accident, drop and break it...

Peki, bu kötü durumlara karşı ne gibi önlemler almalıyız?

Well, what sort of precautions should we take against these bad incidents?

Yedeklemek çok önemli. Başka bir harici diske, DVD veya CD’ye verilerimizi belirli aralıklarla yedeklemeliyiz. Mümkünse güvenli olan
bir başka yerde saklamalıyız. Taşınabilir USB disk, CD gibi araçları
şifreleme yöntemleri kullanarak şifreleyebiliriz. Bu şekilde bir başka
kişi taşınabilir harici depolama cihazlarımızı ele geçirse bile içindeki
veriye ulaşmasını engelleyebiliriz.

Backing up is very important. We must back up our data in another
external disk, DVD or CD. If possible, we must store it in another safe
place. We can cipher devices such as portable USB disks and CDs using a ciphering method. Thus, even if someone else gets their hand on
our external storage device, we can prevent them from accessing the
information inside.
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Doğru parola kullanımı bu işin en önemli
kısımlarının başında geliyor. Oluşturduğumuz
parola en az 8 karakter içermeli. Harflerin yanı
sıra rakam ve “?, @, !, #, %, +, -, *” gibi özel
karakterler de bulundurmalı. Parolada büyük
ve küçük harfler de bir arada kullanılmalı.

Using the correct password is one of the most
important parts of this entire thing. Your
password should be composed of at least 8
characters. In addition to letters, it should
contain numbers and special characters such
as “?, @, !, #, %, +, -, *”. Upper and lower cases
should be used together in the password.

Harici taşınabilir diskler, içleri mekanik bir
yapıya sahip olduğundan darbelere karşı çok
hassastır. Bu nedenle bu cihazları kullanırken
ve taşırken çok dikkatli olmalıyız. Özellikle
hard disklerin koruyucu kılıflar içinde taşınmasını öneriyorum. Bu disklerin üzerine ağırlık bindirilmemesi de çok önemlidir.

Since the inside part of external portable
disks are mechanic, they are extremely sensitive against impact. Thus, we need to be
very careful when using and carrying these
devices. I recommend in particular that hard
disks are carried inside protective cases. It is
also very important that no weight is placed
on these disks.

Çalınma olaylarına karşı da çok dikkatli olmalıyız. Bizim için maddi ve manevi değeri
bulunan cihazları kolay ulaşılabilir yerlerde,
örneğin çalışma masamızda veya arabamızın görünen bir yerinde bırakmamalıyız. CD
ve DVD’lerdeki verileri saklamak için kaliteli medyalar kullanmalı, verileri düşük hızla
yazdırmalı, materyalin alt yüzeyine mümkün
olduğunca temas etmemeli, onu nem oranı
düşük, ışık almayan ortamlarda tutmalıyız.

We should also be careful against theft. We
should not leave devices, which hold spiritual
and material value to us, in easily accessible
places such as on top of a table or in a visible spot in our car. We should use high-quality media to store the data in CDs and DVDs,
process data at low speed, avoid touching the
lower part of the material and keep them in
low-humidity places with no light.

Unutmayalım, veri depolama aygıtları dışında
en fazla veri barındıran cihazlar akıllı telefonlarımızdır. Akıllı telefonlarda da sözünü ettiğimiz tüm önlemleri uygulayabiliriz.

Let us not forget, the devices to contain the
most amount of data excluding data storage
devices are our smart phones. We can implement the said measures for smart phones, as
well.

Güvenli kalmanız ve güvende hissetmeniz dileğiyle...

Hoping that you remain and feel safe…
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Film / Movie
Kara Panter / Black Panther
YÖNETMEN / DIRECTOR:
RYAN COOGLER
OYUNCULAR / STARS:
CHADWICK BOSEMAN, MICHAEL B. JORDAN, LUPITA
NYONG’O, MARTIN FREEMAN, DANAI GURIRA
YAPIM / PRODUCTION:
ABD / USA
TÜR / GENRE:
BİLİMKURGU-AKSİYON-FANTASTİK
SCIENCE FICTION-ACTION-FANTASY

Babasının öldürülmesinden sonra Wakanda Krallığı’nın
başına geçen T’Challa, topraklarında vibranyum madeni
bulunan ülkesini korumak zorundadır. T’Challa yani Kara
Panter teknolojik açıdan oldukça gelişmiş ama izole yaşayan halkının güvenliğini sağlamak için kendini birçok
çatışmanın içinde bulacaktır. İlk siyahi süper kahramanlardan biri olan Kara Panter’i Chadwick Boseman canlandırıyor. Marvel’in çizgiroman dünyasından çıkıp beyazperdeye taşınan film, sinemaseverlerin en çok merak
ettiği yapımlar arasında.

T’Challa, who starts to rule the Kingdom of Wakanda
after his father is murdered, has to protect his country
which possesses vibranium mines. T’Challa, that is to
say Black Panther, would find himself inside many battles to ensure the safety of his technologically advanced
but isolated people. Black Panther, one of the first black
superheroes, is played by Chadwick Boseman. Carried to
the silver screen from the comic strip world of Marvel, the
film is curiously awaited by the lovers of the cinema.
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Hafıza / Rememory
YÖNETMEN / DIRECTOR:
MARK PALANSKY
OYUNCULAR / STARS:
PETER DINKLAGE, HENRY lAN CUSINK, ANTON YELCHIN,
JULIA ORMOND
YAPIM / PRODUCTION:
ABD, KANADA / USA, CANADA
TÜR / GENRE:
BİLİMKURGU-DRAM
SCIENCE FICTION-DRAMA

Ünlü bilim insanı Gordon Dunn, hatıraların içinde gezinme
imkanı tanıyan bir cihaz icat ettikten sonra ölü bulunur. Bu
esrarengiz ölümden sonra Gordon’un eşi Carolyn tüm dünyayla iletişimini keser ve izole bir hayat sürmeye başlar. Bir
gün Gordon’un geçmişinden geldiğini iddia eden bir adam
ortaya çıkar ve hatıra cihazını kullanarak gizemi aydınlatmaya çalışır. Mark Palansky’nin yönetmen koltuğunda olduğu filmde, “Game of Thrones” dizisinin en sevilen karakterlerinden Peter Dinklage başrolde yer alıyor.

Renowned scientist Gordon Dunn is found dead after having discovered a device that enables one to wander through memories. Following this mysterious death, Gordon’s
wife Carolyn cuts off all contact with the world and starts
to lead an isolated life. One day, a man who claims to be
from Gordon’s past appears and tries to shed light on the
mystery by using the memory device. Directed by Mark Palansky, the film stars Peter Dinklage, one of the most loved
characters of the series “Game of Thrones”.
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Teknoloji Yaşamda / Technology in Life

Ne yesem derdine
mobil çözümler
Mobile solutions to “What to eat?”
İpek Altun
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Teknoloji Yaşamda / Technology in Life

Yemek, hayatın olmazsa olmazlarından. Yaklaşık 10 yıldır yaşamımızda yer alan mobil uygulamaları ise bu kapsamda değerlendirebilir
miyiz, o kısım tartışmalı olabilir. Eğer bir akıllı
telefon kullanıcısıysak en azından cihazımız
için öyle denebilir. Yemek ve mobil uygulama
birlikteliğiyse ciddi bir vazgeçilmezlik potansiyeli yaratıyor.
Bu birlikteliğin temel işlevini çevrimiçi yemek
siparişi olarak düşünürsek ve söz konusu ihtiyacımızın dijital ortamda ne zamandan beri
karşılandığını merak edersek öncelikle internetin tarihine göz atmamız gerekiyor. İnternetin ticarileşme, özelleştirilme ve küresel
erişim gibi aşamalardan geçerek modern haline kavuştuğu 1995 yılında ilk çevrimiçi yemek
sipariş hizmeti olarak kabul edilen waiter.com
açılmış. O zamanlarda “World Wide Waiter”
olarak da bilinen hizmet ABD’deki pek çok
şehirde kullanılmış. ABD ekseninde baktığımızda bu alanda yemek siparişi üzerine çeşitli
atılımlar 2000’lerin sonlarına kadar ciddi bir

Food is essential to life. Whether or not mobile applications that have been part of our
lives for around 10 years can be evaluated
within this framework, that might be a little
controversial. If we are smart phone users,
that can be said of at least our devices. The
unity of food and mobile applications, on the
other hand, creates a substantial indispensability potential.
When we consider the basic function of this
unity as ordering food and start to wonder
when the said need started to be met on the
digital platform, we first have to take a look at
the history of the Internet. In 1995, when the
Internet went through the phases of commercialization, privatization and global access
and reached its modern form, waiter.com –
acknowledged as the first online food ordering service – was launched. Also known as the
“World Wide Waiter” back then, the service
was used in many cities in the USA. When we
look at it from a USA-oriented approach, we
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Yemek ve mobil
uygulama ilişkisi
bulunduğumuz yere
yemek sipariş etmenin
yanı sıra restoran seçme
konusunda da büyük
kolaylık sağlıyor.
There is an aspect to the
food-mobile application
relation that provides ease
in terms of picking where to
eat in addition to ordering
food wherever we are.
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ivme kazanmış. 2010’ların başında gerek akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması gerek “paylaşım ekonomisi” kavramının kendini göstermesiyle yemek üzerine girişimlerde çeşitlilik artmış. 2015
yılında ise çevrimiçi siparişin telefonla sipariş tahtını almak üzere
olduğuna dair araştırmalar yayımlanmış.

see that various leaps in the field gained serious prominence until
the late 2000s. With the spread of smart phone usage and the appearance of the concept of “sharing economy” in the early 2010s, diversity in initiatives increased. In 2015, on the other hand, research,
which states that online ordering is about to take over ordering via
telephone, were published.

Yemek ve mobil uygulama ilişkisinin yemeği bulunduğumuz yere
sipariş etmeye olanak tanımasının yanı sıra dışarıda yemek yiyebileceğimiz restoranı seçme konusunda da büyük kolaylık sağlayan
bir yanı var. Bu iki işlevden herhangi birini yerine getiren mobil uygulamaların ortak özellikleri sunulan menü, yemek hizmeti veren
yer ile ilgili adres bilgisi, kişilerin yer ve/veya hizmet hakkında yorumları ile verdikleri puan olarak sıralanabilir. Yemek siparişi vermek ya da yemeğe gidilecek yeri belirlemek için bilgisayar yerine
akıllı telefon kullanmanın en büyük kolaylığı ise mekansal ve sosyal verilerle değerlendirme yapma imkanı sağlaması. Bulunulan
konum ve harita bilgisini bir araya getirerek geliştirilen yemek uygulamaları, tüm kullanıcılarına, yorum yapma seçeneğiyle sosyal
bir ortam da yaratarak en doğru kararı verme fırsatı sunuyor.

There is an aspect to the food-mobile application relation that encompasses huge facilitation in terms of picking a place to eat in
addition to ordering food wherever we are. What the mobile applications, that serve one of the two purposes, have in common can
be listed as menu, address information on the place offering the
service, people’s comments and ratings on the place and/or service.
The easiest thing about using a smart phone instead of a computer
when ordering food or picking the place to go is that it offers the
opportunity to make evaluations with spatial and social data. Developed by joining location and map information, food applications
offer all users the opportunity to create a social setting by making
comments and thus making the best choice.

Dünyada ve ülkemizde “ne yesem” derdine mobil çözümler üreten
çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalardan bazıları yemeğin yanı sıra farklı ihtiyaçlara da cevap verirken, bazıları sadece yemek alanına odaklanıyor. Marka değerini güçlendirmek ve sipariş
hattına hâkim olmak adına kendi mobil uygulamasını geliştiren
restoranlar da mevcut.

In our country and in the world, there are various applications that
create mobile solutions to the “What to eat?” issue. While some of
these applications address different needs in addition to food, some
focus solely on food. There are also restaurants that develop their
own mobile applications with the aim of strengthening brand value
and having a command of the order line.

98

ZAMANINDA

Sektörel / Sectoral

İnşaat sektörüne
3D printing in the construction sector

3B baskı dokunuşu
Deniz Şentürk

Dijital bir dosyanın içerdiği prototipin bir yazıcı aracılığıyla katman
katman basılarak somutlaşmasından ibaret olan bir teknolojinin
pek çok alanda varlığını göstermesi oldukça heyecan verici. İnşaat
sektöründe 3 boyutlu (3B) baskı esasında “hızlı prototiplendirme” kavramıyla epeydir var. Kavram, ilk olarak 1980’lerin sonunda
SLA-1 makinesinin gelişmesiyle sektörde yaygınlaşmış. 3B baskı
teknolojisinin inşaat sektöründe yıkıcı bir etki yaratacağına dair
görüşlerin ortaya çıkması ise son yıllarda her ölçekte 3B yazıcıların
hayatımıza temas etmesiyle hız kazandı.

It is quite exciting that a technology, which basically consists of
the materialization of a prototype contained by a digital file by
being printed layer by layer, makes itself shown in many different fields. 3 dimensional (3D) printing has in fact long been in
existence in the construction sector with the concept of “rapid
prototyping”. The concept first started to gain prominence in
the sector with the development of the SLA-1 machine in the
late 1980s. The appearance of the opinion that the 3D printing
technology would create a disruptive effect in the construction
sector, on the other hand, gained momentum with the inclusion of 3D printers of all sizes in our lives.

101

PTTTECH
PTT
TECH--OCAK
OCAK JANUARY
JANUARY

3B baskı, her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de hızın yanı sıra malzeme ve işgücü masraflarında tasarruf vadediyor. Sektör
özelinde sunduğu vaatlere bakıldığında ise
kalıplardan oluşan geleneksel inşaat düzenine yepyeni bir anlayış getirmesi göze
çarpıyor. Bu yepyeni anlayış farklı malzemelerin kullanılması, belirli kalıplar yerine
benzersiz ve karmaşık formlardan oluşan
yapıların yaratılması, beton gibi hâlihazırda
kullanılan malzemelerin doğa dostu şekilde
üretilmesi gibi özellikleri içeriyor. Bu sayılanlara mevcut malzemeyi güçlendirmek de
eklenebilir. Örneğin, günümüzde hem sağlam hem de esneyebilir paslanmaz demir
üretebilmenin önü 3B baskı teknolojisiyle
açılmaktadır.
Bir duvar inşasından bahsediyorsak, 3B
baskı teknolojisi iki şekilde şantiye ortamında varlığını gösterebiliyor. Duvar, kesitler halinde katman katman önceden basılarak şantiye ortamında birleştiriliyor ya da
doğrudan şantiye ortamında inşa ediliyor.
Peki, robotik bir kolun yardımıyla geleneksel inşaat sektörüne meydan okuyan 3B
baskı teknolojisi kitlesel üretimde ne kadar varlığını gösterebilir, kaç farklı yapıda
kullanılabilir? Kitlesel üretimdeki geleceği
üzerine görüşler biraz tartışmalı olsa da birkaç yıldır kaç farklı yapıda kullanılabildiğini
gözlemleyebiliyoruz. Şimdiye kadar apartman, villa, köprü, ofis, otel, şato, köy gibi
yapılara yönelik projeler gerçekleştirildi.
İnşaatta 3B baskı deyince cesur atılımları ve
WinSun adlı şirketiyle sektörün belki de en
büyük markasını yaratan Çin akla geliyor.
WinSun dünyanın ilk 3B baskıdan apartmanını Suzhou Organize Sanayi Bölgesi’nde
2015 yılında inşa etti. 2013 yılındaysa 24
saatten daha kısa bir sürede 10 tane ev
yapmıştı. Dubai’de inşa edilen ilk 3B baskıdan ofis de WinSun imzasını taşıyor. Çinli
bir başka firma ise 45 günde 8 şiddetindeki depreme dayanıklı 3B baskıdan iki villa
inşa etti. Çin dışında dikkat çekici hamleler
yapan bir başka ülkeyse Rusya. Doğrudan
şantiye ortamında 24 saatte 37 metreka-

3B baskı, her alanda
olduğu gibi inşaat
sektöründe de hızın
yanı sıra malzeme ve
işgücü masraflarında
tasarruf vadediyor.
re ev inşa ederek Rusya da alanda ilklere
imza atan ülkelerden biri oldu. Ağırlıklı
olarak köprüler üzerinde denemelerin yapıldığı Avrupa’da, Avrupa imar kurallarına
uygun ilk 3B baskıdan bina Kasım 2017’de
Kopenhag’da tamamlandı. Hollanda ise
sektöre dair çalışma ve uygulamalarıyla
diğer Avrupa ülkeleri arasında öne çıkıyor.
Çin, ABD ve Hindistan’ın pazarda öncü olacağı öngörülen 2030’da, Dubai binalarının
yüzde 25’ini 3B baskıdan yapmayı hedeflerken Avrupa ise Ay’a 3B baskıdan bir köy
inşa etmeyi planlıyor.
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As in every other field, in the construction
sector, too 3D printing offers saving on
speed and material as well as labor costs.
When we look at its sector-specific promises, on the other hand, what is striking
is that it introduces a whole new understanding to the traditional construction
order. This brand-new understanding encompasses features such as the usage of
different materials, creation of unique and
complex forms in lieu of certain molds and
environment-friendly production of materials that are already in use such as concrete.
Reinforcing the ability of current materials
can be added to the list. For instance, 3D
printing paves the way for the production
of both solid and flexible stainless iron.
If we are talking about the construction of
a wall, the 3D technology can be present
in the building site in two different ways.
Previously printed in layers in the form of
crossings, the wall is merged in the building site or is directly built there. Well, how
effective can the 3D printing technology,
which defies the traditional construction

As in every other field, in
the construction sector,
too, 3D printing offers
speed as well as saving on
material and labor costs.
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sector with the help of a robotic arm, be in
global production, in how many different
buildings can it be used? Although opinions
on its future in production are conflicted, we
can observe in how many different buildings it
has been used in the last few years. Until now,
projects for buildings such as apartments, villas, bridges, offices, hotels, castles and villages were realized.
First springing to mind when 3D printing in
construction is in question is perhaps China,
which created the sector’s greatest brand
with the company WinSun. In 2015, WinSun
built the world’s first 3D-printed apartment at
the Suzhou Organized Industrial Site. In 2013,
on the other hand, they had built 10 houses
in less than 24 hours. The first 3D-printed
office built in Dubai also bears the signature
of WinSun. Another Chinese firm built in 45
days two 3D-printed villas that can withstand
earthquakes of a magnitude of 8. Another
country to make memorable moves is Russia.
By building a house of 37 square meters in
24 hours directly inside a building site, Russia also became a country to achieve a first in
the field. In Europe, where bridge-related trials are carried out mostly, the first 3D-printed building to comply with European public
works laws was completed in Copenhagen in
November 2017. The Netherlands, on the other hand, comes to the forefront with its works
and implementations related to the sector.
In 2030 – by which China, USA and India are
foreseen to lead the market – Dubai plans to
make 25 percent of its buildings by 3D-printing, whereas Europe plans on building a
3D-printed village on the Moon.
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