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Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir
kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz
We continue our activities as an institution that not only
consumes but also produces technology

Kenan Bozgeyik
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
Post and Telegraph Organization Corporation Chairman of Board and Director-General
Universal Postal Union Council of Administration Chair

İçinde bulunduğumuz çağı tanımlarken kullandığımız pek çok

Many concepts we use to define the age we are in basically points to the

kavram temelde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri

developments in information and communication technologies. In our

işaret ediyor. Bilginin en önemli güç olduğu, her alandaki

day, when information is the most important power and determinative

rekabette belirleyici nitelik taşıdığı günümüzde “Büyük Veri”

for competition in every field, “Big Data” use, artificial intelligence ap-

kullanımı, yapay zeka uygulamaları, bulut bilişim, nesnelerin

plications, and technologies of cloud computing, the Internet of Things

interneti ve Endüstri 4.0 teknolojileri giderek yaygınlık kazanıyor

and Industry 4.0 become increasingly widespread and shape the future.

ve geleceği şekillendiriyor. Böyle bir ortamda ülkeler ve kurumlar

In such an environment, countries and institutions carry out activities

gelecek stratejilerini söz konusu gelişmeler ışığında belirleme,

for determining and updating their future strategies in the light of the

güncelleme yolunda çalışmalar yürütüyor. Teknoloji odaklı değişim

developments in question. It is obvious that those who can manage

ve dönüşüm süreçlerini iyi yönetebilenlerin gelişme, büyüme ve

technology-oriented change and transformation processes well will be at

kalkınma yarışında ön saflarda yer alacağı aşikâr.

the forefront in the competition for progress, growth and development.
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Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler her sektörü olduğu
gibi posta sektörünü de doğrudan etkiliyor. Tüm dünyada iletişim
alışkanlıkları ile müşteri ihtiyaç ve taleplerindeki değişimler dijital dönüşümü gerçekleştirmeyi ve e-ticaret gibi alanlarda etkin
faaliyetler yürütmeyi zorunlu kılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi olarak, küresel vizyonumuz ve yenilikçi stratejilerimizle çağın gerekleri doğrultusunda hareket ediyoruz. İnovasyona,
Ar-Ge’ye, dijital dönüşüme verdiğimiz önemle tüm faaliyet alanlarımızda atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bu sayede ürün ve hizmet yelpazemiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde sürekli
genişliyor. Örneğin, “Kargomat 7/24” en yeni ürünlerimiz arasında
yer alıyor. Bu cihaz vatandaşlarımıza gönderilerini diledikleri gün
ve saatte alabilme imkanı sunuyor. Şirketimizin kargo sektöründeki bir başka dikkat çekici projesi ise drone ile teslimatı kapsıyor.
PTT’mizin inovatif bakış açısına ve Ar-Ge faaliyetlerine verdiği
öneme işaret eden bu iki örnek, teknoloji konusuna nasıl yaklaştığımızı da ortaya koyuyor. Şirket olarak, teknolojiyi etkin
şekilde kullanmanın yanı sıra teknoloji üretimine de büyük değer
veriyoruz. Yerli ve millî teknoloji üretiminin ekonomik ve stratejik
değerini iyi biliyor, bu alanda da ülkemize katkı sağlamak adına
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kargomat 7/24, drone, mesajlaşma
uygulaması gibi ürün ve hizmetlerimizi bu anlayışımız doğrultusunda hayata geçiriyoruz.
Dijital dönüşüm konusunda sektörümüzde ve ülkemizde öncü
nitelikte çalışmalar yürüten Şirketimiz, dijital dünyada insanların
alışveriş alışkanlıklarını giderek değiştiren ve küresel ekonomilerin itici gücü haline gelen e-ticaret alanında da önemli ulusal ve
uluslararası çalışmalara imza atıyor. Bugün 7 milyonu aşkın ürünü
PTT güvencesiyle müşterilerine ulaştıran ePttAVM.com, e-ihracat
alanındaki projeleriyle de KOBİ’lerimize, esnaf ve sanatkarlarımıza
dünyaya açılma imkanı sağlıyor.
Şirket olarak, teknoloji ve dijitalleşme konusundaki birikimimizi
çeşitli kurumlarla ortak yürüttüğümüz çalışmalara da yansıtıyoruz. Bunun bir örneğini Denizbank, Turkcell, Türk Telekom, Vakıf
Katılım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait BELBİM şirketiyle
bir araya geldiğimiz “Türkiye Ortak Ödeme Platformu” oluşturuyor.
“İnsanımızın hayatını daha fazla nasıl kolaylaştırabiliriz?” sorusunu odak noktası yaptığımız bu platformun yanı sıra BELBİM ve
Turkcell işbirliği ile hayata geçireceğimiz Türkiye’nin ilk yerli yemek
kartı projesi kurumumuz için övünç vesileleri arasında yer alıyor.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak, teknoloji odaklı çalışmalarımızı hızla devam ettireceğimizi belirtiyor, tüm faaliyetlerimizde
her zaman desteklerini hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza,
Sayın Başbakanımıza ve Sayın Bakanımıza bir kez daha şükranlarımı
arz ediyorum.

Just as every sector, the postal sector is also directly affected by the
developments in information and communication technologies.
Throughout the world, changes in communication habits and customer needs and demands require realizing digital transformation and
conducting effective activities in fields such as e-commerce. As the
Post and Telegraph Organization Corporation, we act in accordance
with the requirements of our age through our global vision and innovative strategies. With the significance we attribute to innovation,
R&D and digital transformation, we make breakthroughs in all of our
fields activity. By this means, the range of our products and services
continuously expand in a way to facilitate the lives of our citizens. For
example, “Kargomat 7/24” is one of our latest products. This device
enables our citizens to receive their parcels any day and any hour. Another remarkable project of our Company in the cargo sector includes
delivery with drones.
These two examples, which indicate the innovative point of view of
our PTT and the importance it attributes to R&D activities, also reveal
how we approach the subject of technology. As the Company, we also
greatly value technology production, besides using technology efficiently. We know well the economic and strategic value of local and
national technology production, and continue our activities in order
to contribute to our country in this field, too. We put into practice our
products and services such as Kargomat 7/24, drone and the messaging application in line with this understanding.
Carrying out pioneering activities in our sector and country, our Company also performs important national and international works in
the e-commerce sector, which gradually changes shopping habits of
people in the digital world and has become the driving force of global
economies. ePttAVM.com, which brings over 7 million products to its
customers today under the PTT guarantee, provides our SMEs, tradesmen and craftsmen the opportunity to open up to the world with its
projects in the field of e-export.
As the Company, we also reflect our experience in technology and
digitalization onto the projects we carry out in cooperation with various institutions. An example of this is the “Turkey Joint Payment
Platform”, in which we have come together with Denizbank, Turkcell,
Türk Telekom, Vakıf Katılım and İstanbul Metropolitan Municipality’s
BELBİM company. Besides this platform, where we have focused on
the question “How can we further facilitate the lives of our people?”,
the first local meal card project of Turkey, which we will put into practice in cooperation with BELBİM and Turkcell, is among the sources of
pride for our institution.
As the Post and Telegraph Organization Corporation, I state that we will
rapidly continue our technology-oriented works, and once again express
my gratitude to our Esteemed President, Esteemed Prime Minister and
Esteemed Minister, whose support we feel in all of our activities.
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Başbakan Binali Yıldırım:
Prime Minister Binali Yıldırım:

Ülkemizin teknolojik altyapısı için
her alanda desteğimizi artırdık
We have enhanced our support in all fields for our country’s technological infrastructure

Başbakan Binali Yıldırım, teknoloji gerektirmeyen ürünleri artık herkesin
yaptığını, günümüzde rekabet edebilmek için alın terinin yanına akıl terinin de konulması gerektiğini belirterek, “Bilgi güçtür. Artık bilgiye sahip
olan, bilgiyi kullanan ve bilgiyi üreten ülkeler aradaki farkı açıyor. Bilgiye
erişemeyen ülkeler yarış dışı kalıyor” dedi.
Gebze Teknik Üniversitesi tarafından 11 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen
Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’ne katılan Başbakan Yıldırım, geleceği inşa
etmek için bilim ve teknoloji alanına daha çok yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. “Ülkemizin teknolojik altyapısı için Ar-Ge projelerinden
pazarlama stratejilerine kadar her alanda desteğimizi artırdık, artırıyoruz.
Şu anda 77 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 56’sı faaliyete geçti. 21’inin
de altyapı çalışmaları sürüyor” diyen Başbakan Yıldırım, Teknolojik Ürün
Destek Programı kapsamında verilen desteklerle ilgili de bilgi aktardı.
Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında dünyanın artık küresel bir köy
haline geldiğini, saat ve coğrafi uzaklık farkı olmaksızın her tür olay ve
bilginin her an aktığını belirterek, “Sanal gerçeklik diye bir şey var şimdi,
Sanayi 4.0 var, bunlar bütün üretim alışkanlıklarımızı değiştirecek” dedi.
Gelişen teknolojilerle birlikte yaşanan değişime işaret eden Başbakan
Yıldırım, “Değişimi ıskalamayacağız, değişimi yaşayarak kendimizi yenileyeceğiz. Biz bunu yaparsak ülkeyi de değişimle geliştirmiş olacağız.
Son 16 yılda kalkınma, sanayi alanında önemli yollar aldık ama aldığımız

Stating that products that do not require technology are now made
by everyone, and that the effort of the body has to be accompanied
by the effort of the mind to be able to compete in our day, Prime
Minister Binali Yıldırım said, “Knowledge is power. Now, countries
that possess knowledge, use it and produce it are outdoing others.
Countries that have no access to knowledge are not part of the
race.”
Attending the Industry and Technology Summit organized by the
Gebze Technical University on 11 April 2018, Prime Minister Binali
Yıldırım underlined that further investments must be made in the
fields of science and technology to build the future. Saying, “We
have enhanced, continue to enhance our support in all fields from
R&D projects to marketing strategies for our country’s technological infrastructure. As of now, 56 out of 77 Technology Development
Zones have been activated. Infrastructure works of 21 are ongoing,”
Prime Minister Yıldırım also relayed information on the supports
granted within the scope of the Technological Product Support
Program.
In his speech, Prime Minister Binali Yıldırım stated that the world
has now become a global village and that all sorts of events and information flow regardless of time and geographical distance difference, and said, “Now, there is something called virtual reality, there
is Industry 4.0, all of these will change our consumption habits.”
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Başbakan Binali Yıldırım,
günümüzde bilginin
önemli bir güç olduğunu
belirterek, “Artık bilgiye
sahip olan, bilgiyi kullanan
ve bilgiyi üreten ülkeler
aradaki farkı açıyor” dedi.
bu yolu yeterli göremeyiz. Yani biz geçen sene dünyanın G20 içinde en
fazla büyüyen ülkesi olduk. Tamam, bu bir gurur vesilesidir ama bunu
yeterli göremeyiz. Sürdürülebilir olması lazım. Peki, öyle mi olmuş?
2003-2017’ye bakalım. 2008-2017 arasında küresel kriz var. Yani dünyanın büyümesinin durduğu, küresel ticaretin azaldığı, dünyadaki servetin
azaldığı bir dönem var. Buna rağmen Türkiye 15 yıl üst üste yüzde 5,8
büyümeyi başarmış. Bu noktalara kolay gelmedi” değerlendirmesinde
bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine de
değindiği konuşmasında, “Sanayi ile üniversitelerin birlikte çalışmasını
sağlamaya yönelik 2006’da proje başlattık. Bu bağlamda 46 sektörden
53 ilde 90 üniversiteye şimdiye kadar 29 projede 235 milyon destek
vermişiz. Teknoloji Sermayesi Desteği Programı ile 2009’dan bu tarafa
1933 işletmeye 185 milyon ödeme yapılmış. Liste uzayıp gidiyor, burada
bunları saymakla bitmez” dedi. Başbakan Yıldırım, Zirve’yi düzenleyen
üniversite yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını
tamamladı.

Stating that, in our day, knowledge is an
important power, Prime Minister Binali
Yıldırım said, “Now, countries that possess
knowledge, use it and produce it are
outdoing others.”
Pointing out to the change experienced with the developing technologies, Prime Minister Yıldırım evaluated, “We shall not miss the
change, we shall renew ourselves by living the change. If we do that,
we will have developed the country through change. We have made
serious progress in the fields of development and industry in the
last 16 years but we cannot make do with this progress. I mean, we
were the fastest growing G20 country last year. Yes, this indeed is a
source of pride but we cannot make do with it. It has to be sustainable. Well, was it? Let’s take a look at 2013-2017. There is a global
crisis between 2017-2018. That is to say there is a period when the
world’s growth came to a halt, global commerce decreased, the
wealth in the world diminished. Still, Turkey has managed to grow
by 5.8 percent for 15 years in a row. This has not been easy.”
In his speech where he touched upon the importance of university-industry partnership, Prime Minister Binali Yıldırım said, “In
2006, we have initiated a project to ensure joint works between the
industry and universities. In this context, we have so far granted a
support of 235 millions in 29 projects to 90 universities in 53 cities,
operating in 46 sectors. With the Technology Capital Support Program, we have made a payment of 185 millions to 1933 businesses
since 2009. The list goes on and on, it is too long to be listed here.”
Minister Yıldırım concluded his speech by thanking the university
administration that organized the Summit as well as all those
involved.

Ufukta Teknoloji / Technology on the Horizon

Geleceğimizin sınırlarını
belirleyen teknoloji:

Yapay zeka

The technology that determines the limits of our future:

Artificial intelligence

Ufukta Teknoloji / Technology on the Horizon

Onur Alp Öztürk
Nesnelerin interneti, robotlar ve yapay zeka teknolojisi bilimkurgu filmlerinden çıkarak hayatımızın merkezine yerleşti. Yapay zeka insanlığın
ufkundaki en önemli konuların başında gelse de teknoloji devleri bu
alandaki gelişmelerin ne gibi sonuçlar doğuracağı hususunda ortak bir
paydada buluşamıyor.
Yapay zekanın bugün geldiği nokta 1980’li yıllardaki bilimkurgu filmlerinde hayal edilenleri çoktan geçti. Sürücüsü olmayan ve konuşan otomobiller filmlerdekinden çok daha teknolojik donanımlarla kullanıma hazır.

The Internet of Things, robots and artificial intelligence technology
have gone beyond the science-fiction movies and positioned themselves in the center of our lives. Even though artificial intelligence
takes the lead among the most important subjects in the horizon of
mankind, technology giants do not find common ground on what consequences the developments in this field will bring.
The point the artificial intelligence has reached has long surpassed
what had been imagined in the science fiction movies of the 1980s.
Driverless and talking cars are ready for use with more advanced technological equipments than the ones envisaged in the movies.

12

PTTTECH - MAYIS MAY

Yapay zeka ilk bakışta kendi halinde ilerleyen bir
teknoloji gibi görünebilir, ancak şimdiden büyük
fikir ayrılıkları ve tartışmaları beraberinde getirdi.
“Çılgın mucit” lakaplı ünlü iş adamı Elon Musk her
fırsatta yapay zekadan kaygı duyduğunu dile getiriyor.
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ise isim vermeden Elon Musk’a katılmadığını ve yapay zeka çalışmalarını desteklediğini açıkladı.

At first glance, artificial intelligence may seem like a quietly
developing technology but it has already brought along
great opinion differences and discussions. Nicknamed the
“crazy inventor”, the famous businessman Elon Musk says
on every occasion that he is concerned about artificial intelligence. The founder of Facebook, Mark Zuckerberg, on the
other hand, has explained that he doesn’t agree with Elon
Musk and that he supports artificial intelligence works.

En değerli hazine: Veri

The most valuable treasure: Data

Teknoloji şirketleri küresel bazlı internet projeleri
geliştirerek internet erişimi olmayan insanları dijital
dünyaya entegre etmeye çalışıyorlar. Peki, bu girişimlerin çıktılarından biri ne olacak? Elbette veri toplamak.
Bugün “veri” denilen kavram yeni nesil bir maden gibi
karşımıza çıkıyor. Big Data çerçevesinde insanların
verilerini en uygun şekilde işleyerek doğru çıktıları alan
şirketler petrolden daha değerli ve hayati önemi haiz bir
hazineye sahip oluyorlar.

By creating global-based Internet projects, technology
companies try to integrate people with no Internet access
to the digital world. Well, what will be one of the outcomes
of these initiatives? The collection of data, of course. Today,
the concept called “data” appears before us like a new-generation mine. Companies, which process people’s data in
the most convenient way, and get the right output within
the framework of Big Data, own a treasure which is more
valuable than oil and of critical importance.

Big Data’nın en önemli kavramlar arasında yer aldığı
günümüzde “veri”den bağımsız düşünülemeyecek yapay zeka teknolojisi de hızla ilerliyor. Bugün yapay zeka
özellikle finans ve sağlık gibi önemli alanlarda çığır açıcı
gelişmeler sağlasa da, gelecekte insanların bu teknolojiyle en fazla karşılaşacağı sahalardan biri şüphesiz
müşteri hizmetleri olacak. Yapay zeka teknolojisi ile
şirketlere ait yazılımlar müşterilerin verilerini yorumlayarak en iyi hizmeti sunar hale gelecek.

In our day, when Big Data is among the most important
concepts, the artificial intelligence technology, which
cannot be thought independently of “data”, advances
rapidly, as well. Although artificial intelligence ensures
groundbreaking developments especially in important
fields such as finance and health today, customer services
will undoubtedly become one of the spheres in which
people encounter in the future this technology the most
frequently. With the artificial intelligence technology, companies’ software will be able to interpret customers’ data
and provide the best service.

Yapay zeka sayesinde ulaşım sektöründe her şey daha
kolay olacak. Sürücüsüz otomobiller ile kaza riski azalacak. Eğitim sektörü kişiselleşecek; her öğrenci yapay
zeka tarafından belirlenen seviyesine göre bir eğitim
alacak. Sağlık sektöründe tahliller yapay zekayla okunacak ve yorumlanacak. Bu şekilde, belki de hata payı
en aza indirilecek. Dünyada belirli iş alanlarında insan
faktörü azalsa da yeni sektörler ve yeni iş olanakları
ortaya çıkacak.
Yapay zeka teknolojisi sanatın da ilgi alanına çoktan
girdi. Örneğin, “Her” isimli filmde, yapay zekanın insanların hayatlarına hatta duygularına etkileri beyazperdeye aktarıldı. Yapay zeka-insan etkileşimine yönelik
şöyle bir örnek vermek mümkün: Yakın bir gelecekte,
etrafınızdaki bir kişiye seslenir gibi, yapay zekayla konuşarak ondan bir şeyler, örneğin su isteyebileceksiniz.
Ancak şuna hazırlıklı olun, yapay zeka daha önceki sağlık verilerinizi inceleyerek, hastalanmamanız için size
“Terli terli su içme” diyebilir!

Thanks to artificial intelligence, everything will be easier
in the transportation sector. With driverless cars, the risk
of accidents will decrease. The education sector will be
personalized; each student will receive education according
to their level determined by artificial intelligence. Analyses
in the health sector will be read and interpreted by artificial
intelligence. Thus, the error margin will be perhaps minimized. Even though the human factor will decrease in
specific lines of business, new sectors and business opportunities will emerge.
The artificial intelligence technology has already entered
art’s sphere of interest. For instance, in the movie called
“Her”, the effects of artificial intelligence on people’s lives,
even their emotions were conveyed to the silver screen. To
the artificial intelligence-man interaction, such an example
may be given: In the near future, you will be able to talk to
artificial intelligence as if you are calling out to someone
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Big Data’nın en önemli
kavramlar arasında
yer aldığı günümüzde
“veri”den bağımsız
düşünülemeyecek yapay
zeka teknolojisi de hızla
ilerliyor.

In our day, when Big Data is
among the most important
concepts, the artificial
intelligence technology,
which cannot be thought
independently of “data”,
advances rapidly, as well.

nearby and want, for example, water from
it. However, be prepared for this; artificial intelligence may analyze your previous medical
data and say “Do not drink water when you are
sweaty!” so that you don’t get sick.
Yapay zeka habercilik alanında da karşımıza
çıkacak. Hatta bunun örnekleri şimdiden
mevcut. “Robot gazetecilik”te haberler yapay
zekadan faydalanılarak yazılımlar tarafından
yazılıyor. Bu durum gazeteciliğin geleceğine
yönelik birtakım değerlendirmeleri de beraberinde getiriyor. Öte yandan, uzmanların iddialarına göre, yapay zeka en geç 2049 yılında
bestseller bir kitap yazacak. Bunlarla beraber,
laboratuvar teknisyenleri, muhasebeciler, çağrı
merkezi çalışanları yakın dönemde yapay zeka
nedeniyle yeni alanlara yönelmek zorunda
kalabilirler.
İşlenmiş verinin petrol kadar kıymetli olduğunu söyledik. Örneğin, Hanson Robotics
şirketinin geliştirdiği robot Sophia, Suudi Arabistan tarafından vatandaşlığa kabul edildi.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının petrolün gücünü zayıflattığı günümüzde Suudi Arabistan
teknolojiye yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapay
zeka teknolojisi konusunda gelişmeler sürüyor. Bu çerçevede, Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Ar-Ge faaliyetleri ile
teknolojik inovasyonlara büyük önem vererek,
başta lojistik sektörü olmak üzere faaliyet
gösterdiği alanlarda yapay zekanın sağlayacağı avantajları göz önünde bulunduruyor.

We will come across artificial intelligence in the
field of journalism, as well. In fact, examples of
it already exist. In “robot journalism”, newspieces are written by software by making use of
artificial intelligence. This situation brings
along several evaluations regarding the future
of journalism. On the other hand, according to
the claims of specialists, artificial intelligence
will write a bestseller by 2049 the latest. In
addition, laboratory technicians, accountants,
call center employees may soon have to head
for new fields because of artificial intelligence.
We have said that processed data is as valuable
as oil. For example, Sophia, the robot developed
by Hanson Robotics, was granted citizenship
by Saudi Arabia. In our day, when renewable
energy sources weaken the power of oil, Saudi
Arabia grabs attention with the investments it
makes in technology.
As it is the case in the entire world, developments on the subject of artificial intelligence
continue in our country, too. Within this framework, the Post and Telegraph Organization
Corporation (PTT Corp.) places great emphasis
on the R&D activities and technological innovations and takes into consideration the
advantages artificial intelligence will introduce
to the fields in which it is active, primarily the
logistics sector.
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Güvenli, kolay, hızlı alışveriş

ePttAVM.com
Safe, easy, rapid shopping

ePttAVM.com
Burçin Armutlu
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Çağımızda dijitalleşme iş yapış şekillerimizden tüketim tercihlerimize birçok alanda etkisini gösteriyor. Yapay zeka ve Endüstri 4.0 gibi kavramlar günlük hayatımızda çoktan yerini aldı.
Dijital dönüşümün yoğun şekilde gözlemlendiği sektörlerden
biri ise ticaret. Alıcı ve satıcının yüz yüze geldiği ve gerektiğinde
saatlerce pazarlık ettiği geleneksel ticaret, günümüzde yerini
daha hızlı, daha pratik ve daha verimli işleyişiyle e-ticarete
bırakıyor. Yeni teknolojilerin, değişen tüketici alışkanlıkları ve
müşteri taleplerinin ticaretin gerçekleri arasında yer aldığı bu
dönemde e-ticaret ekonominin itici gücü haline geliyor. Elbette,
bu değişimin etkileri rakamlara da yansıyor. Türkiye’de e-ticaret
hacminin 2013-2016 yılları arasında yaklaşık yüzde 34’lük büyüme kaydederek 17,5 milyar TL’ye ulaşması ve küresel e-ticaret
işlem hacminin 2016 yılında 1,6 trilyon dolarlık bir gerçekleşme
kaydetmesi göze ilk çarpan veriler arasında.
E-ticaretin yarattığı değişim ve dönüşümden posta idareleri de
etkileniyor. Bugün, posta sektöründeki dijital dönüşümün en
önemli ayağını e-ticaretin oluşturduğunu söylemek mümkün.
Geleneksel posta-kargo ve filateli hizmetlerinin yanı sıra kurdukları e-ticaret siteleriyle de müşterilerine ulaşmaya başlayan
posta idareleri, bu alanda hayata geçirdikleri işbirlikleriyle sadece ulusal değil, uluslararası ticaretin de çehresini değiştiriyor.
Söz konusu posta idarelerinin başında ise Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) geliyor. Temeli 20 Eylül-7 Ekim
2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 26. Dünya Posta
Kongresi’nde atılan PTT A.Ş. ile Katar Posta İdaresi arasındaki
e-ticaret işbirliği diğer posta idareleri için örnek niteliği taşıyor.

In our age, digitalization shows its effects in many fields from the
ways we carry out business to our consumption preferences. Concepts such as artificial intelligence and Industry 4.0 are already
part of our lives. One of the sectors, in which digital transformation is heavily observed, is commerce. Traditional commerce,
in which the seller and buyer come together and negotiate for
hours when needed, is giving way to e-commerce with its more
rapid, practical and efficient processes. In this period, in which
new technologies, communication habits and changing customer
demands are among the realities of commerce, e-commerce becomes the driving force of economy. Of course, the effects of this
change are reflected on the numbers, as well. That the e-commerce volume of Turkey reached 17.5 billion liras with a growth of
nearly 34 percent between 2013-2016 and the global e-commerce
volume showed a record increase of 1.6 trillion dollars in 2016 are
among the data that primarily grab attention.
Postal administrations are also affected by the change and
transformation created by e-commerce. Today, it is possible to
say that the most important pillar of the digital transformation
in the postal sector is e-commerce. Postal administrations, which
started to reach their customers with the e-commerce sites they
have established as well as mail-cargo and philately services,
change the face of not only national commerce but also international commerce with the collaborations they establish in this
field. Among the said postal administrations, the leading one
is the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.).
The e-commerce collaboration between the PTT Corp. and the
Qatar Post, the foundation of which was laid at the 26th Universal
Postal Congress held in İstanbul between 20 September-7 October 2016, sets an example to other postal administrations.

PTT A.Ş.’nin e-ticaret
platformu ePttAVM.com,
bugün sayısı 5 bine yaklaşan
tedarikçinin 7 milyonu aşkın
ürününü yaklaşık 2 milyon
üyeyle buluşturuyor.
Today, the e-commerce
platform of the PTT Corp.,
ePttAVM.com brings over
7 million products of
around 5 thousand
suppliers to approximately
2 million subscribers.
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Geniş ürün yelpazesi,
cazip fiyatlar

Wide product range,
smashing prices

PTT A.Ş., tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi
e-ticarette de önemli atılımlar gerçekleştiriyor.
Şirket, dünya çapında hızla gelişen e-ticaret
sektöründe yer alması gerektiği düşüncesinden hareketle ve “Güvenli markaların yeni
buluşma noktası” sloganıyla Türkiye’de bir ilke
imza atarak ePttAVM.com projesini 17 Mayıs
2012 tarihinde hayata geçirdi.

The PTT Corp. makes important breakthroughs
in the e-commerce field as is the case in all its
fields of activity. With the consideration that it
has to be part of the e-commerce sector, which
develops rapidly worldwide, and with the slogan of “New meeting point of reliable brands”,
the Company carried into effect the ePttAVM.
com project on 17 May 2012, realizing a first in
Turkey.

Bir alışveriş merkezinde bulunan bütün ürün
yelpazesini kapsayacak şekilde tasarlanan
ePttAVM.com, çeşitli sektörlerde faaliyet
gösteren şirketlere ait ürünlerin satıldığı,
müşterilerin internet üzerinden kolayca erişim
sağlayarak çok sayıdaki marka arasından tercih yapabildiği bir e-ticaret platformu. Bugün
site, bünyesinde bulundurduğu 7 milyondan
fazla ürünü vatandaşlara sunarken, hayata
geçirmiş olduğu e-ihracat projeleriyle de ekonominin lokomotifi KOBİ’lere tek tıkla ihracat
yapma imkanı sağlıyor. KOBİ’ler hiçbir yatırım
yapmadan ve ücret ödemeden bu platforma
dahil olabiliyor. Şu anda ePttAVM.com üzerinde mağazası olan pek çok firma 1 Ocak 2018
itibarıyla Katar’a satış yapmaya başladı. Bosna
Hersek Postası ile birlikte yürütülmekte olan
e-ticaret çalışmaları da kısa sürede tamamlanarak hayata geçirilecek. Atılan bu adımların
ortak gayesi, Türkiye’nin ihracat hedeflerine
katkıda bulunmak, güvenli e-ticaret hizmetini
ülkenin en uzak köşesine kadar götürmek,
KOBİ’lere dijitalleşme yoluyla ürünlerini hem
yurt içinde hem de tüm dünyada tanıtma ve
satma fırsatı sunmak.

Designed so as to cover the entire product
range in a shopping store, ePttAVM.com is an
e-commerce project where products of companies that operate in various sectors are sold,
and where customers can choose among a
wide range of brands by easily accessing them
through the Internet. Today, while providing
over 7 million products to citizens, the web site
– through the e-export projects it has carried
into effect – provides the drivers of the economy, SME’s, the opportunity to export with a
single click, as well. SME’s will be able to join
the platform without making any investments
and paying any fee. Many firms, which have
stores on ePttAVM.com at the present, started
to sell to Qatar as of 1 January 2018. The e-commerce works with Bosnia and Herzegovina Post
will be carried into effect as soon as possible,
as well. The common objective of these steps
is to contribute to the export targets of Turkey,
to convey reliable e-commerce service to the
country’s back of the beyond and to provide
SME’s the opportunity to promote and sell their
products at home and in the world through
digitalization.

E-ticarette gönderim kolaylığı
PTT A.Ş.’nin e-ticaret alanındaki girişimlerinin müşteri için birçok avantajı bulunuyor.
ePttAVM.com, özellikle internetten alışveriş
yapan tüketicinin en fazla önem verdiği unsurlar arasında yer alan “güven” konusunda
kamu güvencesi sağlıyor. Ayrıca, Şirket’in
ana faaliyet alanları arasında kargo ve lojistik yer aldığından sitede taşıma maliyetleri
açısından rekabetçi koşullarda hizmet veriliyor. Ürünler, Türkiye’nin en büyük lojistik
ağına sahip PTT Kargo ile sigortalı olarak
ve ePttAVM.com’a özel çok cazip bedellerle

Facility in e-commerce delivery
The PTT Corp.’s e-commerce initiatives offer
several advantages to customers. ePttAVM.
com ensures the public guarantee needed
for the “trust” which is among the factors
customers who do online shopping attribute
importance the most. In addition, as cargo and
logistics are among the major activities of the
Company, service under competitive conditions
in terms of delivery costs can be ensured, as
well. Products are carried to every corner of
Turkey with PTT Kargo, which has the greatest
network, and under insurance for costs offered
specially for the ePttAVM.com customers. In

ePttAVM.com, hayata
geçirdiği e-ihracat
projeleriyle ekonominin
lokomotifi KOBİ’lere
tek tıkla ihracat yapma
imkanı sağlıyor.
Through the e-export
projects it has carried
into effect, ePttAVM.com
provides SMEs, the drivers
of the economy, the
opportunity to export with
a single click.
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ülkenin her köşesine taşınıyor. PTT A.Ş.,
müşterilerinin beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmek adına ulusal firmalar ve ekonominin lokomotifi olan KOBİ’lerle işbirlikleri
gerçekleştirerek ürün sayısı ve çeşitliliğini
her geçen gün artırıyor. Ayrıca, Türkiye’nin en
büyük projelerinden Hızlı Geçiş Sistemi’nin
(HGS) bakiye yükleme hizmeti online olarak
yalnızca ePttAVM.com’da veriliyor. HGS bakiye yüklemesi için siteye giren kullanıcılar
hgs.epttavm.com sayfasında tedarikçilerin
kampanyalı ürünlerini de satın alabiliyor.

order to meet the needs of its customers in the
best way, the PTT Corp. increases the number
and variety of its products by establishing
collaborations with national companies and
SME’s, the drivers of economy. In addition, the
online deposit service of one of the greatest
projects of Turkey, HGS (Fast Transit System) is
provided only on ePttAVM.com and hundreds
of thousands of people who get service through
the PTT benefit from this advantage. Users
reaching the site for making HGS deposits can
buy the products of the suppliers with special
offers on the web page hgs.epttavm.com.
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Bakan
Ahmet Arslan:
Minister Ahmet Arslan:

Ülkemizi veri
merkezi üssü
haline getirmeyi
hedefliyoruz
We are aiming to transform our
country into a data center base

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, teknolojik
gelişmeler ve ülkemizin bu alandaki faaliyetleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Arslan, “Ülkemizi veri merkezi üssü haline
getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Geçtiğimiz ay Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Endüstri
4.0, nesnelerin interneti, bulut bilişim, yapay zeka, akıllı şehirler gibi
yüksek teknolojili gelişmelerin günümüz dünyasını şekillendirdiğini ifade eden Bakan Ahmet Arslan, ünlü fizik profesörü Stephen Hawking’in
“Yapay zekalı makineler insan ırkının sonunu getirebilir” öngörüsünü
hatırlatarak geleceğin teknolojileri kurgulanırken güvenliğe daha fazla
odaklanılması gerektiğini söyledi.
Konuşmasında “Bir ülkenin ekonomik olarak ilerlemesinin yolunun
teknolojiden geçtiğinin farkındayız. Bu doğrultuda ülke olarak millî teknolojik altyapıyı oluşturma gayreti içindeyiz” ifadelerini kullanan Bakan
Arslan, bu çerçevede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Ahmet
Arslan, “Dünyanın en iyi haberleşme altyapılarından birine sahip olan bir
Türkiye’ye ulaştık. Fiber uzunluğumuz 325 bin kilometreyi aştı, genişbant
abone sayımız 68 milyonu geçmiş durumda, bunun 56 milyon 500 bini
mobil genişbant abonesi. Sabitte 2 milyon 200 bini aşan fiber abonemiz
var” dedi.

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet
Arslan made important evaluations on technological developments
and our country’s activities in the field. Minister Arslan said, “We
are aiming to transform our country into a data center base.”
Stating in the speech he delivered at the Turkcell Technology
Summit last month that high-technology developments such as
Industry 4.0, Internet of Things, cloud computing, artificial intelligence, and smart cities shape the world of our day, Minister Ahmet
Arslan reminded of the foresight “Machines with artificial intelligence can bring the end of human race” by the famous physics
professor Stephen Hawking, and said that security must be further
focused on when building the technologies of the future.
Stating in his speech, “We are aware that the way for a country
to economically make progress goes through technology. To this
end, we are putting an effort into establishing the national technological infrastructure” in his speech, Minister Arslan relayed
information on the works carried out within this framework. Ahmet
Arslan said, “We have achieved a Turkey which has one of the best
communication infrastructures in the world. Our fiber length has
exceeded 325 thousand kilometers, the number of our broadband
subscribers has gone beyond 68 million, 56 million 500 thousand
of which are broadband subscribers. We have over 2 million 200
thousand fiber subscribers in the fixed.”
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Bakan Ahmet Arslan,
“Dünyanın en iyi
haberleşme altyapılarından
birine sahip olan bir
Türkiye’ye ulaştık” dedi.

Minister Ahmet Arslan
said, “We have achieved
a Turkey which has one of
the best communication
infrastructures in the world.”

e-Devlet ve siber güvenliğe ilişkin mevzuat ve stratejiler ortaya koyduklarını, Akıllı Ulaşım Sistemleri stratejisini yakın zamanda devreye alacaklarını belirten Bakan Arslan, “e-Devlet’te kullanıcı sayımız 37 milyonu
aşmış durumda. e-Devlet üzerinden hizmet veren kurum sayısı 428 ve
hizmet sayısı 3 bin 61’e ulaştı. Tüm kamu hizmetlerinin 2018 yılı sonuna
kadar e-Devlet üzerinden sunulmasına yönelik yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. 2016 itibarıyla e-Devlet’te yaptığımız yatırımın miktarı 203
milyon Türk lirası, buna karşın sadece 2016 yılında elde ettiğimiz tasarruf
1 milyar 900 milyon dolar. 2017’ye yönelik de benzer çalışmalar yapılıyor,
inanıyorum ki 2017 yılında bu alanda elde ettiğimiz tasarruf miktarı
2 milyar doların üzerine çıkacaktır” diye konuştu.

Indicating that they put forward regulations and strategies in relation to e-Government and cyber security, and they will shortly activate the Smart Transportation Systems strategy, Minister Arslan
went on to add, “The number of our users on e-Government has
exceeded 37 million. The number of institutions offering services
on e-Government is 428, and the number of services 3 thousand
61. We are heavily carrying out works to ensure all public services
are offered on e-Government by the end of 2018. As of 2016, the
amount of investment we have made on e-Government is 203 million Turkish liras, whereas our savings in 2016 alone is 1 billion 900
million dollars. Similar works are being carried out for 2017, as well;
I believe our 2017 savings will exceed 2 billion dollars.”

Ahmet Arslan, ülke genelinde veri merkezi yatırımlarını bulut bilişimi de
içerecek şekilde teşvik etmek üzere çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Kamunun verisinin kurulacak ortak veri merkezlerinde saklanmasını
ve yönetilmesini sağlamak için “Kamu Entegre Veri Merkezleri” projesini
yürüttüklerini ifade eden Bakan Arslan, “Özel sektörün de ülkemize veri
merkezi yatırımı yapması için gerekli teşvikler belirlenmiştir. Hedefimiz,
ülkemizi veri merkezi üssü haline getirmektir” dedi.

Ahmet Arslan stated they are carrying out works to promote data
center investments throughout the country so as to include cloud
computing, as well. Indicating they carry out the “Public Integrated
Data Centers” project to ensure the storage and management of
public data in shared data centers to be established, Minister Arslan said, “Incentives required to get also the private sector make
data center investments in our country has been determined. Our
goal is to transform our country into a data center base.”

Akıllı Şehirler / Smart Cities

Yeşil ve akıllı:

Stockholm
Green and smart:

Ezgi Canpolat

Akıllı Şehirler / Smart Cities

İsveç’in hem başkenti hem de en büyük şehri olan Stockholm,
Avrupa’nın önemli kültür, siyaset ve ekonomi merkezleri arasında yer alıyor. Kuzeyin bu büyüleyici şehri, Malaren Gölü’nün
oluşturduğu kanallarıyla “Kuzeydeki Venedik” olarak anılıyor. Bu
kanallar 14 adacığı birbirine bağlayarak Stockholm’ü oluşturuyor.
Şehir, dik beşik çatılı tipik Avrupa binaları, uzun ve dar sokaklarıyla tüm tarihî güzelliklerini ziyaretçilerine yaşatıyor. Öte yandan, barındırdığı pek çok park ve bahçe sayesinde dünyanın en
yeşil başkentlerinden biri olma özelliği taşıyor. Bunların yanı sıra
Stockholm, son zamanlarda yaşadığı yeni süreçle tüm dünyanın
dikkatini üzerine çekiyor: Akıllı şehirleşme.

Both the capital and the biggest city of Sweden, Stockholm is
among Europe’s important centers of culture, politics and economy.
This magnificent city of the North is acknowledged as the “Venice
of the North” with its channels formed by the Lake Mälaren. These
channels form Stockholm by connecting 14 small islands. The city
makes its visitors experience all its historical beauties with its
typical vertical saddle roofed European buildings and long, narrow
streets. On the other hand, thanks to its many parks and gardens,
it is one of the greenest capitals of the world. Furthermore, Stockholm grabs the attention of the world with the new process it has
been experiencing recently: Smart urbanization.
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Enerji tüketimi kontrol
altında
Stockholm sürekli büyümekte olan bir şehir.
2020 yılına gelindiğinde 1 milyon insana ev
sahipliği yapması beklenen şehir için akıllı
yapılaşma süreci oldukça önemli. Yeni inşa
edilen yapılarda akıllı bina özellikleri kullanılıyor ve eski binalar da akıllılaşma sürecine
uygun hale getirilmeye çalışılıyor. Akıllı binalardaki sensörler sayesinde gerçek zamanlı
veriler elde edilerek su sızıntısı, çöp doluluğu, enerji tüketimi, yangın gibi pek çok konu
kontrol altında tutulabiliyor. Böylece ısıtma,
soğutma, aydınlatma ve temizlik maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.
Stockholm’de aydınlatma sistemlerinin
sensörlerle takip edilmesi sonucunda ciddi bir enerji verimliliği elde ediliyor. Şehir
yönetimi, bu tip enerji kontrol sistemlerini
kullanan ev ve işyerlerine vergi indirimi
sağlıyor. Tüm şehir, bölgesel merkezî ısıtma
sistemleri ile ısıtılıyor. Merkezî ısıtma sistemlerinde ağırlıklı olarak biyolojik yakıtlar
ve çöplerden elde edilen yakıtlar kullanılıyor.
Böylelikle hem karbondioksit emisyonunun
hem de fosil yakıt kullanımının azaltılması,
hatta 20 sene içinde fosil yakıt tüketimine
tamamen son verilmesi hedefleniyor.
Stockholm’de sadece çöpler değil, atık sular
da biyogaz ve suni gübre elde edilmesinde
kullanılabiliyor. Bu şekilde üretilen enerji
kaynaklarından merkezî ısıtma sistemlerinde yararlanılabiliyor. Kanallarla çevrili bu
adalar şehri için su kaynakları ve su kaynaklarının temizliği büyük önem taşıyor. Şehir
içinde bulunan kanallarda su öyle temiz ki
kent merkezinde yüzmek ve balık tutmak
mümkün. Ayrıca musluk suları da içme suyu
olarak kullanılabiliyor.

Trafik sorununa etkin
çözümler
Akıllı şehirleşme süreci denildiğinde akla
gelen en önemli konulardan biri trafiktir.
Dünyanın pek çok yerinde akıllı şehir yapılanması öncelikle trafik yoğunluğunun azaltılmasına bağlı olarak gelişir. Bu şehirlerden
biri de Stockholm. Şehirde metro ve raylı
sistemlerle ulaşıma uzun yıllardır ciddi yatırımlar yapılıyor. Karbondioksit emisyonunu
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Energy consumption under
control
Stockholm is an ever-growing city. The smart
structuring process is quite important for
the city, which is expected to host 1 million
by 2020. In recently constructed structures,
smart building features are used and an effort
is being made to render old ones fit with the
smartization process, as well. Thanks to the
sensors in smart buildings, real-time data is
obtained and many matters such as water
leaks, garbage fullness, energy consumption
and fires can be kept under control. Decreasing
heating, cooling, lighting and cleaning costs
with the said control is the goal.
As a result of tracking the lighting systems in
Stockholm with sensors, significant energy efficiency is obtained. The city management ensures tax reduction for houses and workplaces
that use such electrical control systems. The
entire city is heated with regional central heating systems. In the central heating systems,
biofuel and fuels obtained from garbage are
mainly used. The aim is to decrease the carbondioxide emission and fossil fuel use, and
end fossil fuel consumption within 20 years.
In Stockholm, not only garbage but also
waste water is also used in obtaining biogas
and fertilizers. Energy sources generated in
this manner can be benefited from in central
heating systems. Water resources and their
cleanness are quite important for this city of
islands surrounded by channels. The water in
the channels inside the city is so clean that it
is possible to swim and fish in the city center.
In addition, tap water can be used for drinking.

Effective solutions to the traffic
problem
When it comes to the smart urbanization
process, one of the most important issues
that spring to mind is traffic. In many places
of the world, smart urban structuring is firstly
developed based on the decrease in traffic
density. One such city is Stockholm. In the city,
significant transportation investments have
been made for many years with metro and rail
systems. To decrease carbondioxide emission,
important works regarding the popularization
of the use of bicycles are carried out. In the
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azaltmak amacıyla bisiklet kullanımının
yaygınlaştırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürütülüyor. Şehirde pek çok bisiklet
park noktasından bisiklet kiralamanız mümkün. Toplu taşıma seferleri ise yolcuların
seyahat kalitesini artırmak adına mobil uygulamalar üzerinden takip edilebiliyor. Toplu
taşımada ortak akıllı kartlar kullanılıyor;
bu sayede otobüs, metro, tren ve şehir içi
botlarda aynı ulaşım kartı ile ödeme yapmak
mümkün hale geliyor.
Bu güzel kanal ve adalar şehrinde yol ekleme
ya da mevcut yolları genişletme çalışması
yapmak zaman zaman büyük zorluklar yaratabiliyor. Stockholm’ün akıllı şehirleşme
sürecinde buna da bir çözüm bulunmuş. Yol
kenarlarındaki sensörler, küresel konumlandırma sistemleri ve telsiz frekansları gibi
verilerle şehir trafiğinin daha akıllı hale getirilmesi planlanmış. Elde edilen bu verilerle
trafik sıkışıklığını ve karbon emisyonlarını
azaltmak için yeni akıllı yol ücretlendirme
sistemleri oluşturuluyor. Bu sayede trafikteki sürücüler hem alternatif rotalara yönlendirilebiliyor hem de belirli ana hatların
sürekli sıkışık kalmaması sağlanıyor.
Stockholm’de, alınan bütün bu önlemlere
rağmen trafik sık sık durma noktasına gelebiliyor. Bir başka ciddi sorun ise yerleşim
alanının darlığından kaynaklanan konut
sıkıntısı. Bu iki önemli problem nedeniyle
akıllı şehirleşme süreci zaman zaman yerel
halkın eleştirilerine maruz kalabiliyor.

city, it is possible to rent a bike from many bicycle parking spots. In the name of increasing
the travel quality of passengers, on the other
hand, the public transportation service can
be tracked on mobile applications. Common
smart cards are used in public transportation;
thus, it becomes possible to pay with the
same transportation card on the bus, metro,
train and in inner city boats.
In this beautiful city of channels and islands,
adding new roads or enlarging pre-existing
ones can create problems from time to time. In
the smart urbanization process of Stockholm,
a solution was found to this problem, as well.
With data such as sensors at roadsides, GPS
systems and radio frequencies, achievement
of smarter city traffic was planned. With
these data obtained, new smart road payment
charging systems are created to decrease traffic jam and carbon emissions. Thus, drivers in
traffic can be directed to alternative roads and
continuous jam in main lines is prevented.
Despite all these precautions taken, traffic
may often come to a halt in Stockholm. Another serious problem is the housing issue
that stems from the narrowness of the settlement area. Because of these two important
problems, the process of smart urbanization
can at times be criticized by the local public.

Stockholm’de
metro ve raylı
sistemlerle ulaşıma
uzun yıllardır ciddi
yatırımlar yapılıyor.
For many years, serious
investments are being
made in transportation in
Stockholm with metro and
rail systems.
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Vitrindekiler / On Display
Erhan Öğüt

İnovasyon harikası
A wonder of innovation
Meizu’nun yeni amiral gemisi Pro 7 Plus
2 ekranı, 3 kamerası ve 10 çekirdekli
işlemcisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi
başardı. Bilindiği gibi, telefonların arka
kamerası ön kameraya göre daha iyi
fotoğraf çeker. Bunu avantaja çeviren bu
inovasyon harikası, telefonun arkasına
yerleştirilen ikinci ekranı ile kendinizi çekerken daha iyi fotoğraflar elde etmenizi
sağlıyor.

Kendinizi oyunun içinde hissedin
Feel inside the game
Logitech G433 kulaklık, “Her şeyi duyun,
her yerde oynayın” mottosu ile e-oyunculara mükemmel bir ses deneyimi vadediyor. Ürün, Pro-G teknolojisi sayesinde en
yüksek seslerde bile üstün performans
sergiliyor. Kulaklık PC, PS4, Xbox One,
Nintendo Switch, akıllı telefonlar ve tabletler ile uyumlu şekilde çalışıyor.

The Logitech G433 Headset offers
e-gamers the perfect sound experience
with the motto, “Hear everything, play
anywhere”. Thanks to the Pro-G technology, the product puts on perfect performance even in the highest of sounds. The
headset is compatible with PC, PS4, Xbox
One, Nintendo Switch, smart phones and
tablets.

The new Meizu flagship Pro 7 Plus has
managed to draw attention with its 2
screens, 3 cameras and 10-core processors. As is known, phones’ back cameras
take better photos compared to the front.
Transforming this fact into an advantage,
this wonder of innovation ensures you
get better photos when photographing
yourself with the second screen placed at
the back of the phone.
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Geniş ekran, zarif tasarım
Wide screen, elegant design
5.65 inç 2.5D cam ekranı ile Huawei
P Smart renkleri en canlı ve gerçek halleriyle yansıtıyor. Telefon, ekranı geniş olsa
da zarif tasarımı sayesinde avcunuza
kolaylıkla sığıyor. Ürünün akıllı bölünen
ekranı ile iki farklı uygulamayı yan yana
çalıştırmanız mümkün. Bunun yanı sıra
13 MP+2 MP çift kamera ile kaliteli görüntüler elde edebilirsiniz.

With its 5.65-inch 2.5D glass screen, the
Huawei P Smart reflects colors in their
most vivid and realistic state. Although
its screen is wide, the phone easily fits in
your palm thanks to its elegant design.
With the smart-dividing screen of the
product, it is possible to run two different
applications simultaneously. Moreover,
you can achieve high-quality visuals with
the 13 MP+2 MP dual camera.

Vlogger’lar için ideal
Ideal for vloggers
Canon EOS 200D başlangıç seviyesindeki
fotoğrafçılar ve internette yayımlamak
üzere video içeriği hazırlayan vlogger’lar
için çok iyi bir seçenek olarak karşımıza
çıkıyor. Dünyanın en hafif DSLR fotoğraf
makinesi Canon 100D’nin varisi olan
ürün, netleme konusunda rakiplerinin bir
adım önünde yer alıyor.

The Canon EOS 200D appears before us
as a great option for beginners of photography and vloggers who prepare video
content to be published on the Internet.
Heir to the Canon 100D, the world’s
lightest DSLR camera, the product is one
step ahead of its competition in terms of
focusing.

Perspektif / Perspective

Geleceğin mimarları

Dijital yerliler
Makers of the future

Digital natives
Buğra Ayan

Perspektif / Perspective

Geçtiğimiz 15 yılda teknoloji alanında birçok önemli değişim yaşandı. 1900’lü yıllarda
hayal edilenlerin çoğu gerçek oldu. Fakat muhtemelen o yıllarda tahmin dahi edilemeyen
bir şey vardı ki, insanlığın durup bir düşünmesini sağladı.
Aklınızdan, “Bu hangi önemli icat?” diye geçiriyor olabilirsiniz. Fakat sözünü ettiğimiz
bir icat değil. Geleceğin mimarları olacak bir kuşak. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar...
Eline aldığı her teknolojik cihazı kullanabilen, “Snap” çekmek isteyen bir nesilden bahsediyoruz. 2030 yılına gelindiğinde küresel iş yükünün yüzde 70’ini onların sırtlayacağı
düşünülüyor. Peki, kim onlar? Hangi fırsatlar ve hangi risklerle karşı karşıyalar? Kesin
olan şey, önceki kuşaklardan son derece farklı özellikler taşıdıkları.
Bu sorulara cevap aranırken birçok kavram ortaya atıldı. Bunlar arasında en popüleri “dijital yerli”. Dijital çağda dünyaya gelen, onun içinde büyüyen çocuklar için bu tanım kullanılıyor. Bu çağın içine doğmayan, fakat sonradan dijitalleşmeyle tanışan önceki nesillere ise
“dijital göçmen” deniyor. Dijital yerlilere yönelik elbette başka adlandırmalar da mevcut.

Many important developments took place in the field of technology in the last 15 years.
Most of what was dreamed of in the 1900s has come true. However, there was something that probably could not even be guessed at those years that made humanity stop
and think.
You might be thinking, “Which important invention is that?” But it is not an invention
we are talking about. It is a generation that will be the makers of the future. Smart
phones, tablets, computers… We are talking about a generation that can use any technological device they get their hands on, that want to “snap”. It is estimated that they
will shoulder 70 percent of the workload by 2030. Who are they, then? What opportunities and risks are they facing? One thing that is certain is that they have quite different
features compared to the previous generations.
Many concepts were put forward when looking for answers to these questions. The
most popular among the said answers is “digital native”. This term is used for children that were born in the digital age, who have grown up inside it. Generations that
were not born into this age, and who later made acquaintance with digitalization are
called “digital immigrant”. There are of course other denotations for digital natives.
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Milenyum çocukları, net jenerasyonu, ağ
kuşağı, çevrimiçi nesil, netgiller, kar tanesi
kuşağı derken liste uzayıp gidiyor. Bu tanımlardan biri olan “kar tanesi kuşağı”nı açmakta
fayda var, çünkü teknolojiye yatkınlığın yanı
sıra alınganlık konusuna da yakından bakıyor.
Kavram, Chuck Palahniuk’un kaleme aldığı
ve 1999 yılında sinemaya uyarlanan Dövüş
Kulübü adlı eserin kahramanı Tyler Durden’ın,
“Özel değilsin. Sen güzel ve eşsiz bir kar tanesi
değilsin” sözünden geliyor. Dijital yerlilerin
teknoloji bağımlılığının yanında her birinin
kendini ne kadar özel ve biricik hissettiğine,
dolayısıyla böyle olmadığını fark ettiğinde
yaşayacağı bilinç krizlerine atıfta bulunan
kavram üzerine 2018 yılında bol bol yazı yazılmaya başladı.

Millennials, the net generation, the network
generation, the online generation, the net
generation, generation snowflake… The list
goes on and on. It is beneficial to go into
detail about generation snowflake, for it
takes a closer look at the issue of touchiness
alongside technological inclination. The concept is derived from the quote, “You are not
special. You are not a beautiful and unique
snowflake” by Tyler Durden, the protagonist
in Chuck Palahniuk’s Fight Club, which was
adapted into the cinema in 1999. In 2018,
many articles have started to be written on
the concept, which refers to the conscious
crises the digital natives, who in addition to
their addiction to technology, feel special and
unique, will experience once they realize this
is not the case.

Kuşaklar arası “dijital çatışma”

Intergenerational “digital conflict”

Tanımların ötesine geçip konunun derinlerine
indiğimizde, dijital yerlilerin telefonun ve
bilgisayarın olmadığı bir dünyayı hayal dahi
edemediğini, kimliklerinin bir kopyasının dijital ortamda büyüdüğünü görüyoruz. Bütün
mahremiyetleri, hayat hikayeleri dünyanın
bir ucunda bir sunucunun içerisinde saklanıyor. Dijital yerlilerin tipik özellikleri arasında

When we go beyond definitions and get to the
depths of the issue, we see that digital natives cannot imagine a world without phones
and computers, and that a copy of their
identity grows in the digital medium. Their
entire privacy, their life stories are kept inside
a server in a faraway corner of the world. What
is typical about digital natives is they cannot

Dijital çağda dünyaya
gelen, onun içinde
büyüyen çocuklar için
“dijital yerli” tanımı
kullanılıyor.

The term “digital
native” is used for
children who were
born in the digital age
and have grown up
inside it.
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beklemeye tahammülleri olmaması, iletişim
teknolojilerine yatkın olmaları var. Bir şeyler
hakkında bilgi sahibi olurken, öğrenirken yazı
yerine görsel içeriklerin kullanılmasını tercih
ediyorlar. Bu kuşağın öğretmenleri, ebeveynleri ise “dijital göçmen” olarak tabir edilen
gruptan. İşte bu da bir “dijital bölünme” ve
sonucunda “dijital çatışma”yı doğuruyor.

stand waiting, and they are inclined towards
communication technologies. They prefer the
use of visual content when researching on and
learning about something. The teachers and
parents of this generation, on the other hand,
are included within the group deemed “digital
immigrant”. This causes a “digital divide” and
consequently a “digital conflict”.

Bu çatışma sadece eğitim alanında değil,
aynı zamanda sosyal iletişimden eğlenceye,
toplumsal yaşamdan profesyonel çalışma
hayatına birçok yerde mevcut. Dijital yerlilerin
iş hayatındaki yöneticileri de bir önceki dijital
göçmen neslinden. Kimi zaman duyduğumuz
“Elinden telefon düşmüyor!”, “Sürekli eğlence
peşindesin!” gibi cümleler de bu çatışmanın
ortaya çıkardığı sonuçlar.

This conflict is present not only in the field of
education but in many different fields from
social communication to entertainment, from
social life to professional life. Digital natives
have digital immigrants as bosses. The occasional “You just can’t let go of that phone!”
or “Fun is all you care about!” we hear are the
results of this conflict.

Bugün dijital yerlilerle ilgili olarak genellikle
mevcut durumun tespiti üzerine çalışmalar
yapılıyor. Fakat bunun ötesini de anlamaya
çalışarak gelecek tasavvurumuzu ona göre
şekillendirmemiz gerekiyor. Yarının dünyasını kuracak dijital yerliler sadece sanal
“avatarlarımızı” mutlu ettiğimiz bir düzen mi
getirecek, yoksa sahip oldukları devasa bilgi
birikimini bulundukları evrene yansıtıp daha
yaşanabilir bir gelecek mi inşa edecekler?

Today, generally works on determining the
current status of digital nomads are carried
out. However, we need to go beyond that, try
to understand them, and shape our future
conceptualizations accordingly. Will the digital nomads, who will make the world of tomorrow, bring an order in which we only make
our virtual “avatars” happy, or will they reflect
their giant knowledge accumulation onto
their universe and build a more livable future?
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AFAD Başkanı
Dr. Mehmet Güllüoğlu:
AFAD Head
Dr. Mehmet Güllüoğlu:

Teknolojiyi yoğun
şekilde kullanarak etkin
faaliyetler yürütüyoruz
We carry out efficient activities by making
heavy use of technology
Röportaj / Interview: Songül Baş
Fotoğraflar / Photographs: Melis Seçkin

Ülkelerin ekonomik
kalkınmasında teknoloji
üretiminin önemli bir
unsur olduğunu ifade eden
AFAD Başkanı Dr. Mehmet
Güllüoğlu, “Ar-Ge faaliyetleri
hem bizim çalışma alanımız
hem de diğer tüm kurumlar
için olmazsa olmaz bir
nitelik taşımaktadır” dedi.
Indicating that technology
production is an important
element in countries’
development, AFAD Head Dr.
Mehmet Güllüoğlu said, “R&D
activities are a must for both
our working field and other
institutions.”

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın (AFAD) faaliyet alanlarıyla
ilgili bilgi verebilir misiniz?

Could you provide information on the activities of the Disaster and Emergency Management Authority (AFAD)?

AFAD 2009 yılında İçişleri Bakanlığı’na bağlı
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel
Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün
birleştirilmesiyle kuruldu. Ülkemiz, bulunduğu coğrafyayla alakalı olarak zaman zaman
deprem, sel, heyelan gibi doğa kaynaklı afetler
yaşıyor. AFAD’ın temel kuruluş maksadını da
“afet yönetimi” oluşturuyor. Ülkemiz doğa
kaynaklı afetlerin yanı sıra Suriye örneğinde
olduğu gibi bölgesel birtakım krizlerin yol
açtığı durumlarla da karşı karşıya kalıyor. Bu
çerçevede, 2011’de başlayan Suriye kriziyle
birlikte AFAD’ın göç alanında yürüttüğü son
derece önemli çalışmalar oldu; Suriyelilere yönelik kampların kurulması ve yönetimi vazifesi Başkanlığımıza aitti. Dolayısıyla, afet ve acil
durum yönetimi konusunda AFAD’ın çok ciddi
bilgi ve tecrübe birikimi var. Başkanlığımız
uluslararası insani yardım alanında da önemli
çalışmalar yürütüyor. Örneğin, şu anda bir

AFAD was established in 2009 with the
merger of the Directorate-General of Civil
Defense affiliated to the Ministry of Interior,
Directorate-General of Disaster Affairs affiliated to the Ministry of Public Works and
Settlement, and Directorate-General of Turkey
Emergency Management. In relation to its
geography, our country at times experiences
natural disasters such as earthquakes, floods
and landslides. “Disaster management” constitutes the main establishment goal of AFAD.
In addition to natural disasters, our country –
like in the Syrian case – also faces challenges
introduced by certain regional crises. Within
this framework, AFAD has carried out quite
significant works in the area of immigration
with the Syrian crisis that broke out in 2011;
our Authority undertook the responsibility of
establishing and managing camps for Syrians.
Thus, AFAD has substantial knowledge and
experience accumulation in terms of the man-
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ekibimiz Bangladeş’te. Afetler ve uluslararası
insani yardım AFAD’ın temel faaliyet alanları
arasında bulunuyor.

agement of disasters and emergencies. Our Authority also carries out significant works in the
field of international humanitarian aid. We currently have a team in Bangladesh, for instance.
Disasters and international humanitarian aid are among the main fields of activity of AFAD.

AFAD, “Beklenmeyene hazırlıklıyız” sloganını benimsemiş durumda. Bu çerçevede
öncelikli alanlar ve çalışmalar nelerdir?

AFAD has adopted the motto of “We are prepared for the unexpected”. Within this framework, what are the fields and works of priority?

Biz afet yönetimini üç kısma ayırmış durumdayız; afet öncesindeki “risk azaltma”, afet
esnasındaki “müdahale” ve afet sonrasındaki
“iyileştirme” safhaları. “Beklenmeyene hazırlıklıyız” sloganı özellikle risk konusuna, dolayısıyla afet öncesi çalışmalara işaret ediyor.
Biliyoruz ki Türkiye, jeolojik yapısı itibarıyla
deprem tehlikesi ile karşı karşıya. Bu çerçevede bizim için en önemli faaliyetlerden bir
tanesi deprem ve diğer doğa kaynaklı afetlere
yönelik tehlike ve risk haritalarının hazırlanması. Çünkü tehlike ve riskleri önceden bilmeniz ve ona göre tedbirler almanız büyük önem
taşıyor. Yakın zaman önce Türkiye Deprem
Tehlike Haritası’nın güncel halini yayımladık.
Bu çalışmalarda teknolojiyi yoğun şekilde
kullandığımızı belirtmek isterim. Tabii söz
konusu haritalar “Beklenmeyene hazırlıklıyız”
sloganı çerçevesindeki işlerin sadece bir tane-

We have divided disaster management into three parts; “risk reduction” before the disaster,
“intervention” during the disaster, and “amelioration” after the disaster. The motto “We are
prepared for the unexpected” points out to the issue of risk, and thus pre-disaster works, in
particular. We know that Turkey, because of its geological structure, is facing an earthquake
threat. Within this framework, one of the most important activities for us is preparing danger
and risk maps for earthquakes and other natural disasters, for it is of major significance that
we know the dangers and risks beforehand, and take precautions accordingly. We have recently
published an updated version of the Turkey Earthquake Danger Map. I would like to state that
we have used technology heavily for this work. Of course, the said maps constitute only one
of the works carried out within the scope of the “We are prepared for the unexpected” motto.
Having our intervention teams ready at all times, putting an effort into increasing the disaster
awareness of all parts of society from individuals to various institutions, carrying out works on
urban transformation – one of the most critical aspects in terms of disaster preparedness – and
many other works are included within this scope.
In addition to being prepared for disasters and emergencies, acting quickly in such times is
also of importance. What would you like to say on this subject?
Our world is facing man-made disasters such as natural disasters, technological disasters or
crises, conflicts, and wars. I have just mentioned this, Turkey was not aware that it would receive
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sini ifade ediyor. Müdahale ekiplerimizin her
an hazır durumda olması, bireylerden çeşitli
kurumlara her kesimin afetler konusunda farkındalığının artırılması için çaba harcanması,
afetlere hazırlık noktasında en kritik hususlar
arasındaki kentsel dönüşümle ilgili faaliyetler
yürütülmesi ve daha pek çok çalışma bu kapsam içine giriyor.
Afet ve acil durumlara hazırlıklı olmanın
yanı sıra bu dönemlerde hızlı hareket edilebilmesi de önem taşıyor. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Dünyamız doğa kaynaklı afetler, teknolojik
afetler veya krizler, çatışmalar, savaşlar gibi
insan kaynaklı afetlerle karşı karşıya kalıyor.
Biraz önce ifade ettim, Türkiye 2010’lu yıllar
itibarıyla bu kadar yoğun göç alacağını bilmiyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise 3,5
milyon civarında Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz. Kurum olarak afet ve acil durumlarda
vazifenizi bihakkın yerine getirebilmeniz için
esnek, hızlı ve dinamik bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Bu anlamda 2011 krizinden sonra ülkemize gelen Suriyelilere yönelik çalışmalar iyi bir örnektir. Bilindiği gibi bu çalışmalar
dünyada da büyük takdir gördü. AFAD’ın hızlı
ve dinamik yapısına bir başka örnek daha ve-

such heavy migration in the 2010s. At the point we have reached today, on the other hand, we
are hosting around 3.5 million Syrians in our country. As an institution, we need to have a flexible, rapid and dynamic structure to perfectly execute our duty in times of disasters and crises. In
this sense, the works directed towards the Syrians that arrived in our country following the 2011
crises is a good example. As known, these works received worldwide admiration. Let me provide
yet another example to AFAD’s rapid and dynamic structure. As you will recall, an earthquake hit
Iraq recently. With the plane allocated by the Turkish General Staff, we landed in the city of Suleymaniyah in less than 24 hours after the earthquake. We take pride in this intervention speed
and equipment of ours, and continue our works to further improve ourselves.
AFAD’s hand of compassion extends to the all four corners of the world. What sort of comments do you receive on the international platform?
Let me start answering your question by quickly providing a picture of the humanitarian crisis
in the world. Different humanitarian crises are experienced in different continents; disasters,
conflicts, wars, famine... The problem in Palestine has been going on for over 70 years; in Yemen, over 20 million people continue their lives in need; in Sudan, in the Democratic Republic of
Congo, in the Central African Republic there are both war and extreme poverty-originated crises;
in Somali, periodic famines are in question... Over 1 million people exiled from Myanmar continue to live as immigrants in Bangladesh. In short, different fires are raging in different parts
of the world. Our country and our nation are not insensitive in the face of these crises, these
humanitarian tragedies. As AFAD, we try to perfectly fulfill the duties assigned to us by our
Esteemed President, Esteemed Prime Minister and Government. We are proud that with the
support of our state and nation, we have so far carried out works to set an example to the entire
world, works that have received international admiration.
How are the rapid technological developments reflected onto AFAD’s fields of activity? Do
you get the opportunity to make use of new technologies while carrying out your activities?
Of course. In works towards disasters and the closely related field of meteorology, the use of
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reyim. Hatırlayacaksınız, yakın zaman önce Irak’ta bir deprem meydana geldi. Biz, Genelkurmay
Başkanlığı’nın tahsis ettiği uçakla depremin üzerinden daha 24 saat geçmeden Süleymaniye
kentine iniş yaptık. Bu müdahale hızımız ve donanımımızla gurur duyuyor, kendimizi daha da
geliştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
AFAD’ın şefkat eli dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Uluslararası alanda ne gibi yorumlarla
karşılaşıyorsunuz?
Sorunuzu cevaplamaya hızlıca dünyadaki insani krizin fotoğrafını çekerek başlayayım. Farklı
kıtalarda farklı insani krizler yaşanıyor; afetler, çatışmalar, savaşlar, kıtlık… Filistin’deki sorun 70
yıldan uzun bir süredir devam ediyor, Yemen’de 20 milyondan fazla insan ihtiyaç sahibi olarak
hayatını sürdürüyor, Güney Sudan’da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde hem savaşlardan hem ileri düzeyde yoksulluktan kaynaklı krizler var, Somali’de
dönemsel olarak görülen kıtlıklar söz konusu… Myanmar’dan sürgün edilen 1 milyondan fazla
insan Bangladeş’te göçmen olarak yaşamaya devam ediyor. Kısacası dünyanın farklı noktalarında farklı yangınlar var. Ülkemiz ve milletimiz bu krizlere, insanlık dramlarına duyarsız kalmıyor.
AFAD olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Hükümetimizin verdiği ulusal
ve uluslararası vazifeleri bihakkın yerine getirmeye çalışıyoruz. Devletimizin ve milletimizin
desteğiyle bugüne kadar dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte ve uluslararası alanda takdirle
karşılanan çalışmalar gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz.
Hızlı teknolojik gelişmeler AFAD’ın faaliyet alanlarına nasıl yansıyor? Faaliyetlerinizi yürütürken yeni teknolojilerden yararlanma imkanınız oluyor mu?
Elbette. Afetlere yönelik çalışmalarda ve bu konuyla çok yakından ilgili meteoroloji alanında
teknoloji kullanımı büyük önem taşıyor. Teknolojinin imkanlarından olabildiğince faydalanarak

technology is of major significance. It is possible to minimize any possible damages to
humanity by making as much use of technology as possible. For earthquakes, for instance,
early warning systems are used. Thanks to
these systems, the early warning period can
go up to a couple of minutes, even half an
hour from a couple of seconds depending on
the depth of the earthquake. If the earthquake has occurred inside an ocean, the tsunami alarm can extend up to a few minutes.
In our field, technology provides important
benefits in other subjects, as well. As known,
natural gas related explosions as well as fires
following earthquakes can cause serious injuries, even casualties. Thus, it is important
that the natural gas system is automatically
shut down during earthquakes. On the other
hand, also made possible through technological means are quickly relaying earthquake
information to means of communication – for
instance high-speed trains and planes – or
directing the plane to another airport for land-

“Dünyanın farklı
noktalarında farklı
yangınlar var. Ülkemiz
ve milletimiz bu krizlere,
insanlık dramlarına
duyarsız kalmıyor.”
“Different fires are raging
in different parts of the
world. Our country and our
nation are not insensitive
in the face of these crises,
these humanitarian
tragedies.”
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insanlığın başına gelebilecek muhtemel zararları azaltmak
mümkün. Örneğin, depremler için erken uyarı sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler sayesinde erken uyarı süresi depremin
derinliğine göre birkaç saniyeden birkaç dakikaya, hatta yarım
saate kadar çıkabiliyor. Eğer deprem okyanusta meydana
gelmişse tsunami alarmı birkaç dakikaya kadar uzayabiliyor.
Bizim alanımızda teknoloji başka konularda da önemli faydalar sağlıyor. Bilindiği gibi, deprem sonrasında doğalgazdan
kaynaklı patlamalar, yangınlar ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabiliyor. Bu nedenle deprem esnasında doğalgaz
sisteminin otomatik kesilmesi önem taşıyor. Öte yandan,
ulaşım araçlarına, örneğin hızlı tren ve uçaklara deprem bilgisinin çok ivedi bir şekilde iletilmesi, deprem dalgasının geldiği
noktada hızlı trenin yavaşlatılması ya da uçağın iniş için başka
bir havaalanına yönlendirilmesi gibi durumlar yine teknolojik imkanlarla mümkün oluyor. Afet sonrasında özellikle
arama-kurtarma kurumları ve müdahale ekipleri arasındaki iletişimin devam ettirilebilmesi de teknolojik altyapı
gerektiriyor.
Uydu, drone, fotoğraf, kamera ve yazılım teknolojileri faaliyetlerimizi yürütürken faydalandığımız teknolojiler arasında
yer alıyor. Bu teknolojilerde yerlilik ve millîlik konusunu da
dikkate alıyoruz. Örneğin, yerli yazılımlara hususi önem veriyoruz, çünkü bu konunun ekonomik ve stratejik değerinin
farkındayız.
Dünyada sizin alanınızda faaliyet gösteren kurumlarla kıyasladığımızda teknoloji kullanımı konusunda AFAD’ın iyi
bir noktada olduğunu söyleyebilir miyiz?
Evet, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak, afet ve insani
yardım alanlarında teknolojik gelişmeler yoğun şekilde devam
ediyor, bu da kendimizi sürekli geliştirmemizi gerektiriyor. Bu
noktada özellikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Tüm
kurumlar ve ülke olarak Ar-Ge’ye gerekli önemi vermeliyiz. Nitelikli, katma değeri yüksek ürünler ortaya koyabilmemiz için
bu şart. AFAD olarak Ar-Ge faaliyetlerini önemsiyor, teknolojiden gerek yazılım gerek donanım boyutunda faydalanıyoruz.
Dünyadaki ilgili kuruluşlarla bir araya geldiğimiz toplantılarda
teknolojiyi afetlerde nasıl daha fazla ve daha etkin kullanabileceğimiz konusunu ele alıyoruz.
Tabii şunu da unutmamak lazım; teknoloji tek başına sorun
çözen bir yapı değildir. En nihayetinde teknolojiyi üreten de
onu kullanan da insandır. Hatırlayacağınız gibi 2011 yılında
Japonya’da deprem oldu. Deprem çok fazla insanı etkilemedi
ama depremden hemen sonra meydana gelen tsunamiden
dolayı 20 bin insan hayatını kaybetti. “Tsunami geliyor, oradan uzaklaşın” gibi uyarılar yapılmasına rağmen insanların
bir kısmı “Zaten gerekli önlemler alındı, bir şey olmaz” deyip
bulundukları yerden ayrılmadı. Dolayısıyla, teknolojinin insan
üzerindeki etkileri, günlük hayata olumlu-olumsuz yansımaları gibi noktaları unutmadan, teknoloji felsefesini, düşünce sistematiğini ihmal etmeden, teknolojisiz bir dünyanın olamayacağını da bilerek çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor.

ing. Maintaining communication in particular between search and rescue institutions and intervention teams following a disaster also requires technological
infrastructure.
Satellite, drone, photograph, camera and software technologies are among the
technologies we benefit from when carrying out our activities. We also attribute
importance to the issue of localness and nationalness in these technologies.
We attribute exclusive significance to local software, for instance, because we
are aware of the economic and strategic value of the subject.
Can we say that AFAD, compared to the institutions operating in your field in
the world, is at a good spot in terms of the use of technology?
Yes, we can easily say that. Technological developments in the fields of disasters and humanitarian aid, on the other hand, continue at full speed, which
requires us to constantly improve ourselves. I would like to highlight one particular issue at this point. We have to attribute the required importance to R&D
as all institutions and country. This is a must for us to produce quality products
with high added value. As AFAD, we attribute importance to R&D activities,
and make use of technology in terms of both software and hardware. During
the meetings, in which we convene with the related organizations in the world,
we treat the issue of how to use technology more heavily and more efficiently
in disasters.
Of course, this should be remembered; technology alone is not a problem-solving structure. Ultimately it is man that both produces and uses it. As you will
recall, an earthquake hit Japan in 2011. The earthquake itself did not affect a lot
of people but 20 thousand people lost their lives because of the tsunami that
occurred right after the earthquake. Although warnings such as “A tsunami
is approaching, get away from there,” some people did not leave, saying, “All
necessary precautions have been taken anyway, it will be fine.” Thus, we have
to continue our works by not forgetting issues such as technologies’ effects
on man, its positive and negative impacts on daily life, by not neglecting the
philosophy and thought systematic of technology, and knowing a world without
technology cannot exist.
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Yaratıcılığın yeni biçimi:

iOS yazılım uzmanlığı
Elif Şimşek

Mobil cihaz
sektörünün giderek
daha büyük bir
pazar haline geldiği
günümüzde iOS
yazılım uzmanlığı
yükselen meslekler
arasında yer alıyor.

Günümüzde akıllı telefon kullanmayan birini
görmek neredeyse imkansız. Artık herkesin
gözü telefon ekranında. Telefonlarımızda
onlarca uygulama kullanıyor, günlük hayatımızın önemli bir kısmını bu mobil dünyada
geçiriyoruz. Elbette sözünü ettiğimiz mobil
uygulamaları geliştiren insanlar var. İşletim
sistemlerinde her gün hatırı sayılır miktarda
uygulama üretiliyor. Bu işletim sistemlerinin
en bilinenlerinden biri iOS. Peki, biz bu uygulamaları geliştiren insanlar arasına girmek
istiyorsak ne yapmalıyız?
iOS yazılımcılığı günümüzde her programcının
öğrenmeye ve içine girmeye çalıştığı alanlardan bir tanesi. iOS’ta bir uygulama hazırlamak ve onu iPhone ile iPad’lerde trend haline
getirmek için iyi bir hayal gücüne, tasarım ve
kullanıcı deneyimi bilgilerine sahip olmak, en
önemlisi de iOS dilini iyi bilmek gerekiyor.
Mobil cihazların oldukça hızlı gelişmesi ve
bilgisayara kıyasla daha fazla işlevsellik kazanmasıyla mobil cihaz sektörü ciddi bir pazar
haline geldi. Bu pazar her geçen gün süratle
büyüyor. Bu gelişimi iyi takip etmek ve kaynaklardan daha verimli faydalanabilmek için
en azından orta seviye bir İngilizceye sahip
olmak önem taşıyor.

In our day, it is nearly impossible to come
across someone who isn’t using a smart
phone. Everyone is now looking at the phone
screen. We use tens of application in our
phones, and spend an important part of our
daily lives inside this mobile world. There are
of course people who develop these mobile
applications. A considerable number of applications are developed in operating systems
everyday. One of the best known of these
operating systems is iOS. Well, what should
we do if we want to become one of the people
who develop these applications?
iOS software developing is one of the fields all
programmers are trying to learn and make it
into. Preparing an application in iOS and making it trending in iPhones and iPads requires
solid imagination, design and user experience
knowledge, and most importantly a good
command over the iOS language.
With the quite rapid development of mobile
devices and them acquiring further functionality compared to computers, the mobile device
sector has become a serious market. This market grows by he day. To keep good track of this
development and make more efficient use of
resources, it is quite important to know at least
intermediate English.

Yükselen Meslekler / Professions on the Rise

A new way of creativity:
iOS software expertise

iOS yazılım uzmanlığı gün geçtikçe popüler
hale gelen bir iş koluna dönüştü. Bu sınırsız
hayal gücü dünyasında tek yapmanız gereken,
bilgisayarın başına geçip kafanızda tasarladığınız uygulamayı yazmak. Eğer bu konuda
yetkinleşebilirseniz, kurumsal bir firmada
çalışmanız da, kendi işinizi kurmanız da gayet
mümkün.

iOS software expertise has become a line of
work that becomes more popular by the day.
All you have to do in this world of endless
imagination is to get in front of the computer
and write the application you have designed
in your mind. If you can get competent at it,
you can well establish your own business even
if you don’t work in a corporate firm.

Geliştirilen uygulamalar uygulama mağazaları
aracılığıyla hızlı bir şekilde yayımlanabiliyor ve
yazılımcılarına yüksek kazançlar sağlayabiliyor. Özellikle Google reklamları ve uygulama
içi satın almalar ile uygulamalar, yazılımcılar
için önemli bir gelir kapısı haline geldi. iOS
yazılımcılığının Android’e göre dezavantajı
ise geliştirilen uygulamaların Apple Store’a
yüklenirken zorlu bir test sürecinden geçmesi.

The applications developed can be quickly
published through application stores and bring
high profit to software developers. Google ads
and in-app purchases in particular have become
an important means of income for software
developers. The disadvantage of iOS software
developing in comparison to Android, on the
other hand, is that the applications developed
go through a challenging testing process when
uploaded onto the Apple Store.

Orijinal uygulama fikirleri

Original application ideas

Bir iOS uygulaması geliştirmek için önce
programlamayı temel düzeyde öğrenmeniz
gerekiyor. Objective-C veya Swift programlama dillerinden birine yoğunlaşabilirsiniz.
İnternette Objective-C ile ilgili çok sayıda
hazır kod şablonu bulunması programlama
dili için tercih sebebi olabilir. Bir uygulama
hazırlamak elbette dünyanın en zor şeyi değil. Sizi asıl zorlayacak konu, indirilebilecek

To develop an iOS application, you first have to
learn programming on the basic level. You can
focus on one of the programming languages
of Objective-C or Swift. That there are many
pre-prepared code templates related to Objective-C can be found on the Internet might be
a reason to pick this programming language.
Preparing an application is of course not rocket
science. What will actually challenge you is to

In our day, when
the mobile device
sector is becoming
an increasingly bigger
market, iOS software
expertise is among
the rising professions.
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Bir iOS uygulaması
geliştirmek için önce
programlamanın temel
düzeyde öğrenilmesi
gerekiyor.
To develop an
iOS application,
programming has
to be learned on a
basic level.

milyonlarcasından daha orijinal bir uygulama
fikri bulabilmek.

come up with a more original application idea
that will differ from millions of others.

Apple uygulaması yazmak için illa Apple
marka bir cihaza ihtiyacınız yok. Başka işletim
sistemine sahip cihazlarla da iOS uygulaması
hazırlayabilirsiniz. Diğer işletim sistemleri
üzerinden simülasyon yardımıyla uygulamanızı gerçek zamanlı geliştirebilirsiniz. iOS
simülatörün rakiplerine kıyasla son derece
verimli çalıştığı söylenebilir. Uygulamalarınızı
test edip sonrasında Apple Store aracılığıyla
yayımlayabilmek için Apple Developer ağına
yıllık ücret ödeyerek üye olmanız gerekiyor.

You don’t necessarily need an Apple device to
write an Apple application. You can prepare iOS
applications with devices that have different
operation systems, as well. With the help of
simulation, you can develop your application real-time on different operating systems. The iOS
simulator can be said to work quite efficiently in
comparison to its competition. To test your applications and then publish them through the
App Store, you have to subscribe to the Apple
Developer network and pay an annual fee.

Mobil uygulamalar ile ilgili çeşitli hazır şablon
siteleri de bulunuyor. Hazır şablonlar üzerinden uygulama oluşturmak ve yayına almak
artık kolaylaştı. Bu yüzden iOS yazılımcılarının
yaratıcılık konusunda kendilerini sürekli geliştirmeleri ve aynı zamanda daha hızlı şekilde
fiyat skalasını rakiplerinden aşağıya çekmeleri
yapmaları gereken şeylerin başında geliyor.

There are also pre-prepared template sites
related to mobile applications. It has now become easy to develop and publish applications
through ready templates. Thus, constantly enhancing themselves and also bringing down the
price scale compared to their competition take
the lead among what iOS developers must do.
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Değiştirilmiş Karbon / Altered Carbon – Richard K. Morgan
25. yüzyılda ırk, inanç, eşitsizlik savaşları devam ederken ölüm artık
nihai son olmaktan çıkmış, bilinç depolanıp yeni bir bedene aktarılabilir
hale gelmiştir. Dünyanın en zengin ve güçlü adamlarından Laurens
Bancroft, kendi cinayetini aydınlatması için eski asker Takeshi Kovacs’ı
tutar. Kovacs kendini karanlık bir
komplonun tam merkezinde bulur.

As race, faith and inequality wars are still waged in the 25th century,
death is no longer the ultimate end, and consciousness can be stored
and transferred to a new body. Laurens Bancroft, one of the wealthiest and strongest men of the world, hires former solider Takeshi
Kovacs to shed light on his own
murder. Kovacs finds himself right
in the center of a dark conspiracy.
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PTT’den hayatı kolaylaştıran
e-Devlet hizmetleri
PTT’s life-facilitating
e-Government services
Burçin Armutlu

Günümüzde kamu kurumları ve özel şirketlerin çağı yakalayabilmeleri için dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu
dönüşümü sağlayamayanların ayakta kalması zor görünüyor. Çağın
gerekleri doğrultusunda hareket eden kurumlar arasında posta
idareleri de yer alıyor. Gelişen teknolojiler ve değişen müşteri talep
ve beklentileri karşısında kendilerini yenileme ihtiyacı duyan posta
idareleri artık sadece posta ve kargo hizmetleri sunmakla kalmıyor,
e-ticaretten lojistiğe, bankacılıktan sigortacılığa birçok alanda faaliyet gösteriyor. Çoğu köklü geçmişe sahip bu kurumlar, dijitalleşme
sayesinde müşteri portföylerini genişletirken ürün ve hizmet çeşitliliklerini de artırıyor.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) dijital dönüşümünü başarıyla gerçekleştiren posta idareleri arasında ilk sıralarda

In our day, public institutions and private companies have to realize their
digital transformations to catch up with the times. For the ones who do
not realize this transformation, survival seems tough. Postal administrations are among the institutions that operate in line with the needs
of the century. Feeling the need to renew themselves in the face of the
changing demands and expectations of customers, posts do not just provide mail and cargo services but also operate in many other fields from
e-commerce to logistics, from banking to insurance. These institutions,
most of which have a rooted history, enlarge their customer portfolio and
diversify their products and services variety thanks to digitalization.
The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) is among
the leading postal administrations which successfully carry out their
digital transformation. The Company contributes to the digital trans-
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yer alıyor. Şirket, aynı zamanda ülkemizin
dijital dönüşümüne de önemli katkı sağlıyor. Bu kapsamda PTT A.Ş.’nin e-Devlet
Kapısı’nda sunduğu birçok hizmet bulunuyor.
Öncelikle, kullanıcıların siteye giriş yapabilmesi için gerekli olan ve Kimlik Doğrulama
Sistemi’nde kullanılan e-Devlet Şifresi PTT
Merkez Müdürlüklerinden alınıyor. Vatandaşlar, şifre içeren zarfları şahsen başvurarak
ve üzerinde T.C. Kimlik Numarası’nın bulunduğu kimlik belgelerini ibraz ederek temin
edebiliyor.
Her vatandaşın bulunduğu noktadan hangi
yöne giderse gitsin 20 dakika içinde bir PTT
işyerine ulaşmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdüren PTT A.Ş.’nin e-Devlet Kapısı’nda sunduğu hizmetlerden biri “En Yakın
PTT” başlığını taşıyor. Bu hizmet sayesinde
vatandaşlar, bulundukları il ve ilçeyi seçerek
kendilerine en yakın PTT işyerinin bilgisine
rahatlıkla ulaşabiliyor. Bir diğer hizmet olan
“PTT Kayıtlı Gönderi” sayesinde ise yurt içi
ve yurt dışı gönderilerin durumu takip edilebiliyor. Bunun için gönderi üzerindeki barkod
numarasının sisteme girilmesi gerekiyor.
PTT A.Ş.’nin e-Devlet Kapısı üzerinden
sunduğu önemli hizmetler arasında posta
kodu sorgulama da yer alıyor. Vatandaşlar
sisteme giriş yaptıktan sonra “Posta Kodu
Sorgulama” ekranında il ve ilçe seçimi

formation of our country, as well. Within this
framework, there are many services provided
by the PTT Corp. Primarily, the e-Government
Password required for the user to log into the
web site and which is used in the ID Verification System can be obtained from PTT Central
Directorates. Citizens can obtain the envelopes
which include the password by individual application and by submitting their ID cards on
which their identity number is inscribed.
Maintaining its efforts to ensure that every
citizen reaches a PTT branch within 20 minutes
from their current spot towards whichever
direction they go, the PTT Corp. also offers
the service of “Closest PTT Branch” on the
e-Government Gateway. Thanks to this service,
citizens select the city and district they reside in
and can easily reach information on the closest
PTT branch. Owing to yet another service, “PTT
Registered Mail Tracking”, the status of the dispatches at home and abroad can be tracked. To
do that, one has to enter the barcode number
into the system.
Among the important services offered by the
PTT Corp. on the e-Government Gateway is
postal code query. After customers access the
system, they select their preferred city and
district on the “Postal Code Query” screen, and
reach the postal code information of the neigh-

PTT A.Ş.’nin e-Devlet
Kapısı’nda sunduğu
birçok hizmet
bulunuyor. Bu
hizmetlerden biri
PTT KEP.
There are many
services provided
by the PTT Corp. on
the e-Government
Gateway. One of these
services is PTT KEP.
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yaparak istedikleri mahallenin posta koduna ulaşabiliyor. Böylece
çoğu zaman unutulan veya göz ardı edilen ancak gönderilerin daha
hızlı ulaştırılmasında faydalı olan posta kodları konusunda vatandaşa kolaylık sağlanıyor.
Bunların yanı sıra e-Devlet Kapısı’nda Şirket’in Hızlı Geçiş Sistemi’yle
(HGS) ilgili hizmetlerine de ulaşmak mümkün. Vatandaşlar, “Hızlı
Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama” hizmetini kullanarak
adlarına kayıtlı HGS hesaplarının detaylı bilgilerine erişebilirken,
“Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama” seçeneğine tıklayarak kendi HGS hesaplarına ilişkin ihlalli geçiş bilgilerini
sorgulayabiliyor.
PTT A.Ş. portal aracılığıyla kendi çevrimiçi uygulamalarına direkt
ulaşım imkanı da tanıyor. Vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden
“PTT Bank İnternet Bankacılığı” uygulamasına giderek PTT Posta
Çeki hesaplarından fatura tahsilatı, EFT, isme havale, para aktarma,
kredi kartı ve HGS işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, “PTT Filateli” uygulaması sayesinde internet üzerinden kredi kartı ile filatelik
ürünler satın alınabiliyor ve bu ürünlerin takibi yapılabiliyor. e-Devlet
Kapısı üzerinden erişim sağlanabilecek diğer bir uygulama ise PTT
KEP. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde kendi hesaplarından KEP
iletisi gönderebiliyor, gelen KEP iletilerine bakabiliyor, KEP hesabı ile
ilgili delil sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Vatandaşın hayatını kolaylaştıran hizmetleriyle de sektöründe öncü
olan PTT A.Ş.’nin e-Devlet Kapısı’nda kullanıma sunduğu “Bireysel
Ön Kabul Başvurusu” seçeneği sayesinde kayıtlı posta ve kargo gönderilerinin kabulünde gişe personelince istenebilecek bilgiler sisteme
önceden girilebiliyor; böylece işyerindeki işlemler azaltılıp zaman
tasarrufu sağlanıyor.

borhood they want. Thus, great convenience is provided to the customer
regarding the issue of postal codes, which are forgotten or ignored most
of the time but useful in terms of the faster delivery of dispatches.
Furthermore, it is also possible to reach services regarding the Fast
Transit System (HGS) on the e-Government Gateway. Whereas citizens
can reach detailed information of the HGS accounts registered in their
names by using the service of “HGS Account Query”, they can click on
the “HGS Pass Violation Query” option and make a query on their pass
violation of their HGS accounts.
The PTT Corp. ensures direct access to its online applications via the
portal. By accessing the “PTT Bank Internet Banking” application on
the e-Government Gateway, citizens can carry out invoice payment,
EFT, remittance to name, money order, credit card and HGS operations
from their PTT Postal Cheque account. In addition, thanks to the “PTT
Philately” application, philatelic products can be bought and tracked
on the Internet. Another application, which can be accessed on the
e-Government Gateway, is PTT KEP (Registered e-Mail). Thanks to this
application, users can send KEP messages and check incoming KEP
messages and carry out document query applications regarding the
KEP account.
Thanks to the option of “Individual Preliminary Acceptance Application” offered on the e-Government Gateway by the PTT Corp., which
leads the sector also with its services that facilitate the lives of citizens,
information that may be requested by tellers during the admittance of
the registered mail and cargo dispatches can be entered in the system
in advance and thus the number of operations in the branches decrease
and time is saved.

ZAMANINDA

Yeni Medya / New Media

Hashtag’in gücü adına!
By the power of hashtag!
Tolga Akkuş
Yeni Medya Mütehassısı
New Media Connoisseur

Yeni Medya / New Media

Sosyal medya mecraları ucu bucağı olmayan yepyeni dünyalar vadettiği için internet kullanıcıları bu dijital iletişim platformlarına büyük
ilgi gösteriyorlar. Sosyal medya mecralarında o kadar geniş bir yelpazede öylesine çok içerik bulunuyor ki, herkes ilgi alanlarına yönelik
olarak istediği şeyi takip etme olanağına sahip. Peki, bu platformlarda
bu kadar çok içerik varken aradığınız şeylere nasıl ulaşacaksınız?
Sosyal medya paylaşımlarının arasında kaybolmamanız ve ilgi alanınızdaki konuları araştırmanız için size yol gösteren ve aradıklarınızı
bulmanızı sağlayan bir araç var: Hashtag.
Hashtag, belirli bir konudaki sosyal medya paylaşımlarını kümelemeye yarayan ve benzer içerikleri aynı havuzda toplayan bir araç ve
semboldür. Hashtag sayesinde aynı konuyu konuşan kişilerin birbirini
bulması kolaylaşır ve bilgi aktarımı hızlanır.
Twitter’da http://search.twitter.com adresine ilgi alanınıza ilişkin
anahtar kelimeleri yazarak tarama yapabilir, diğer insanların o konuyla ilgili ne düşündüklerini öğrenebilir ve kendi düşüncelerinizi
yazabilirsiniz.

Hashtag sayesinde
belirli bir konuyla
ilgilenen kişilerin birbirini
bulması kolaylaşır ve bilgi
aktarımı hızlanır.

Since social media platforms promise endless and entirely new worlds,
Internet users show great interest in these digital communication
platforms. There are so much content in such a wide range in social
media platforms that everyone has the opportunity to follow whatever
they like according to their fields of interest. So, how can you access
what you are searching for while there are so much content on these
platforms?
There is a tool that leads the way for you to not get lost amongst social
media posts and to explore the subjects within your field of interest:
Hashtag.
Hashtag is a tool and symbol that enables grouping together social
media posts on a certain subject and collecting similar content in the
same pool. Thanks to hashtag, it gets easier for people speaking of the
same subject to find each other, and information transfer gets faster.
You can scan Twitter by entering keywords regarding your field of
interest on the web page http://search.twitter.com, learn what other
people think on that subject and write your own thoughts.

Thanks to hashtag, it gets
easier for people interested
in a certain subject to find
each other, and information
transfer gets faster.
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Nereden çıktı bu “#”?

Where is this “#” coming from?

# (diyez işareti), müzik dünyasında evrensel
bir anlam taşır. #, bir sesin yarım ton inceltileceğini gösteren nota işaretidir.

# (diesis sign) has a universal meaning in the
world of music. # is the musical note sign that
lowers the pitch by one semitone.

1800’lü yıllarda Emile Baudot’un telgraf alfabesinde “pound”u simgeleyen “#” sembolü
sonraki dönemlerde tuşlu telefonlarda çeşitli
komutlar için kullanılmıştır.

Signifying “pound” in Emile Baudot’s telegraph alphabet in the 1800s, the “#” symbol
was later used for various commands in
push-button telephones.

Programlama dillerinde ve chat kanallarında
da yer alan bu sembol Twitter sayesinde bambaşka bir anlama evrilmiş durumda.
Instagram ve Facebook da # sembolünü
kullanıyor. Instagram’da kısmen işe yaramış
olsa da daha kapalı devre bir sisteme sahip
Facebook’ta hashtag’in pek işe yaradığı söylenemez.
Hashtag’i (#) “mention” (@) ile karıştırmamak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse,
@PttKurumsal tarafından atılan tweetler
PTT’nin iletilerini içerir, #PttKurumsal ile
atılan tweetler ise PTT hakkında diğer kullanıcıların yazdığı iletileri kapsar. Televizyon programları ve diziler de hashtag’e önem veriyor.
Bir hashtag etrafında toplanması sayesinde
konu hem Twitter TT listesine taşınıyor hem
de insanların ne düşündüğü ücretsiz şekilde
yapımcılara aktarılıyor. Diyelim ki bir ayakkabı
almak istiyorsunuz. Aklınızdaki ayakkabının
modelini internette aradığınız zaman, hashtag
sayesinde insanların o ayakkabıyı hangi renk
pantolonla giydiğini bile öğrenebilirsiniz.

Hashtag’i nasıl kullanacaksınız?
Dijital pazarlama ve sosyal medya iletişiminin en önemli parçalarından biri haline gelen
hashtag’i siz nasıl kullanacaksınız?
Hashtag, içeriklerinize eklediğiniz anahtar
kelimeler, yani sizi kategorize eden etiketlerdir. Yayıncıların ilk amacı içeriklerini daha çok
kişiye duyurmaktır. Oluşturulan içeriğin hedef
kitleye ulaşabilmesi için birçok yöntem kullanılır. Hashtag pek çok sosyal medya mecrası
tarafından desteklenmektedir. # işaretinin
yanına hedef kelime veya kelimelerinizi bitişik
olarak yazmanız yeterlidir.
İstediğiniz konu ile ilgili başına # koyarak bir
içerik havuzu üretebilir ve bu hashtag’i rahatça
takip edebilirsiniz; aslında bu bir forum veya
sohbet odası açmaya benzer.

Also used in programming languages and chat
channels, the symbol has evolved into a whole
other meaning thanks to Twitter.
Instagram and Facebook use the # symbol,
too. Even though it has partially worked in
Instagram, the hashtag cannot be said to have
worked in Facebook, which has a more closed
circuit system.
Hashtag (#) should not be confused with
“mention” (@). For example, tweets posted
by @PttKurumsal include the messages of
PTT, while tweets posted with #PttKurumsal
include what other users write about PTT.
Television programs and series care about the
hashtag issue, too. When gathered around a
hashtag, a subject is moved into Twitter’s TT
list and at the same time, producers get informed about what people think for free. Let’s
say you want to buy a pair of shoes. When
you search for the shoe model in your mind on
the Internet, you can even learn which colored
trousers people match the shoes with, thanks
to hashtag.

How to use the hashtag?
How can you use hashtag, which has become
one of the most important elements of digital
marketing and social media communications?
Hashtag is the keywords you add to your contents, that is to say, the labels that categorize
you. The primary goal of publishers is to make
their contents known by more people. Many
methods are utilized in order for the content
formed to reach the target audience. Hashtag
is supported by quite a few social media
platforms. It is sufficient to write your target
word or words next to the # sign without any
spaces.
You can generate a content pool about any
subject you want by putting # in front of it,

Başarılı bir sosyal medya
kampanyası için daha önce
kullanılmamış bir hashtag
tercih edilmesi önemli. Bu
sayede hem daha kolay
ölçümleme yapılabilir
hem de diğer insanların
ilgisi çekilebilir.
It is important to prefer a
hashtag that has not been
used before for a successful
social media campaign. Thus,
it is easier to both make
measurements and attract
other people’s attention.

Yeni Medya / New Media

Hashtag’leri kullanarak ulaştığınız kitleyi genişletebilirsiniz. Örneğin,
bir su markanız var ve “Mars’ta su bulundu” diye bir etiket çok popüler,
anlık pazarlama ile gündeme dahil olarak takipçi sayınızı ve etkileşiminizi artırabilirsiniz.
Gönderilerinize fazla etiket eklemek gönderi etkileşiminizi düşürür.
Twitter ve Facebook’ta tek etiket kullanmak idealdir, ancak çok
mecbur kalırsanız ikinciyi ekleyebilirsiniz. Instagram’da etiket sayısını
biraz daha artırabilirsiniz, YouTube’da ise yaklaşık 5 etiket yeterlidir.
Hashtagleriniz çok uzun değil, kısa ve akılda kalıcı olmalıdır. Eğer
slogan veya etkinlik adı çok uzunsa kısaltarak sadece baş harfleriyle
hashtag oluşturmalısınız. Belirlediğiniz hashtag’in sizden önce
kullanılıp kullanılmadığını araştırmalısınız, çünkü kendi içeriğinizi
istemeden de olsa amacınıza zarar verecek bir bilgi bulutunun içine
sokma ihtimaliniz her zaman var.
Başarılı bir sosyal medya kampanyası için daha önce kullanılmamış bir
hashtag tercih etmeniz önemli. Bu sayede hem daha kolay ölçümleme
yapabilir hem de diğer insanların ilgisini çekebilirsiniz.
Sosyal medya günümüzde çok güçlü bir iletişim mecrası haline gelse
de, hashtaglerinizi TV, gazete, outdoor ilanları ve SMS’lerle de desteklemeniz gerekebilir.
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and easily follow this hashtag; this, in fact, is like creating a forum or
chat room.
You can expand the audience you reach by using hashtags. For example, let’s suppose that you have a water brand and a label like “Water
found on Mars” is quite popular, you can increase your number of
followers and interactions by getting involved in the agenda through
instant marketing.
Adding too many labels to your posts decreases your post interactions.
It is ideal to use a single label on Twitter and Facebook, but you can
add a second one if you have to. You can use a few more labels on
Instagram, and on YouTube around 5 labels are sufficient. Your
hashtags should not be too long, but shorter and catchy. If the slogan
or the event name is too long, you should create your hashtag with only
the initials by abbreviating. You should investigate whether or not the
hashtag you have determined was used before. Because it is always
possible that you might, even if unintentionally, drive your own content
into a cloud of information that might harm your goal.
It is important to prefer a hashtag that has not been used before for a
successful social media campaign. Thus, you can both make measurements more easily and attract other people’s attention.
Even though social media has nowadays become quite a strong communication platform, you may also have to support your hashtags with
TV, newspaper, outdoor advertisements and SMS.
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Vitrindekiler / On Display
Erhan Öğüt

Her oda artık bir sinema
Every room is now a movie theater
Sony ’nin yeni nesil projektörü VPLVW260ES ile evinizin her odasını sinemaya çevirebilirsiniz. HDR ve 4K özellikleriyle öne çıkan projektör siyah ve beyaz
olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile
satılıyor. Cihazın fiyatı oldukça yüksek
ancak evinizde gerçekçi bir sinema deneyimi yaşatacağı kesin. Bu iddialı projektör
sadece sinemaseverlerin değil, oyun tutkunlarının da ilgisini çekeceğe benziyor.

Android’in en yalın hali
Android at its simplest
General Mobile GM 8, en yalın Android
deneyimini sunduğu iddiasıyla dikkat çekiyor. Ürün, 18:9 yeni nesil ekran teknolojisi ve kolay kullanımı ile sadelikten vazgeçemeyenler için ideal. Telefonun 13 MP
flaşlı selfie kamerasıyla etkileyici fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ürünün Google
Fotoğraflar’da sunulan ücretsiz ve sınırsız depolama alanı sayesinde istediğiniz
kadar fotoğraf depolayabilirsiniz.

The General Mobile GM 8 draws attention
with its claim that it offers the simplest
Android experience. With its 18:9 new
generation screen technology and easy
use, the product is ideal for those who
cannot steer away from simplicity. The
13 MP-flash selfie camera of the phone
is likely to give you striking photographs.
With the free and unlimited storage area
of the product offered on Google Photos,
you can store as many photos as you like.

With the new generation projector by
Sony, the VPL-VW260ES, you can transform each and every single room of your
home into a movie theater. Coming to the
forefront with its HDR and 4K features,
the projector is sold with the two color
options of black and white. The device
is quite pricey but it is sure to make you
live a realistic movie theater experience in
your home. This assertive projector is likely to attract the attention of not just the
lovers of cinema, but avid gamers, as well.
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Mesafeleri aşan teknoloji
A technology that covers the distance
Kablosuz ağlar için tasarlanan TP-Link
RE205, menzil artırıcı görevi görürken,
aynı zamanda erişim noktası olarak da
kullanılabiliyor. Çift kollu bir antene sahip ürünün üst bölümünde WPS butonu
ve cihazla ilgili bilgileri gösteren LED ışıklar bulunuyor. Çift bant frekansı destekleyen cihaz 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarında
yayın yapıyor.

Designed for wireless networks, the
TP-Link RE205 both serves as a range
enhancer and can be used as an access
point. The upper part of the product,
which has a dual-arm antenna, features a
WPS button and LED lights indicating information on the device. Supporting dual
band frequency, the device broadcasts at
2.4 GHz and 5GHz bands.

Karanlıkta bile net selfie’ler
Clear selfies even in the dark
4 kamerası ve ışığı 4 kat fazla yakalayan
kamera teknolojisi ile karanlıkta bile net
selfie’ler çekebilen Casper VIA F2, dört
dörtlük bir telefon. İnce çerçevesi sayesinde daha fazla ekran alanı kullanımı
sağlayan bu şık cihaz, Maxxaudio özelliği
ile mükemmel bir ses deneyimi yaşatıyor.

The Casper VIA F2, which can take clear
selfies even in the dark with its 4 cameras and camera technology that captures
light up to 4 times more, is a perfect
phone. Offering increased screen use
thanks to its thin frame, this chic device
offers the perfect sound experience with
its Maxxaudio feature.
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AUSDER Başkanı
Erol Yanar:
AUSDER President
Erol Yanar:

Akıllı Ulaşım Sistemleri
ile daha hızlı, güvenli
ve konforlu hareketlilik
sağlamak mümkündür
With Intelligent Transport Systems, it is possible
to ensure quicker, safe and comfortable mobility
Röportaj / Interview: Zeynep Yiğit

Akıllı Ulaşım Sistemleri
Derneği (AUSDER) Başkanı
Erol Yanar, “Akıllı Ulaşım
Sistemleri gelişmiş bilgi
ve iletişim teknolojilerini
kullanarak daha hızlı
ve güvenli hareketlilik
sağlamayı ve ulaşımın
çevre üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmayı
hedefleyen çok disiplinli
bir alandır” dedi.

Hızla gelişen teknolojilerle birlikte Akıllı
Ulaşım Sistemleri’ni de konuşuyoruz. Röportajımızın başında bu kavramla ilgili bilgi
verebilir misiniz?
Bilişim teknolojilerini kullanan ürün ve hizmetler “akıllı” olarak adlandırılmaktadır; akıllı
telefonlar, akıllı araçlar, akıllı trafik yönetimi,
akıllı ev aletleri bunlara örnek verilebilir. Akıllı
Ulaşım Sistemleri (AUS) ise gelişmiş bilgi ve
iletişim teknolojilerini kullanarak daha hızlı
ve güvenli hareketlilik sağlamayı ve ulaşımın
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı
hedefleyen çok disiplinli bir alandır.
Ulaşımın temel taşı olan ulaşım araçları
hızla otonom araçlara doğru evrilmektedir.
Bunun ilk aşaması olarak sürücü destek sistemleri yeni araçlarda çoktan yerini almıştır.
Araç-araç, araç-altyapı haberleşme sistemleri
ile yolcu bilgilendirme sistemlerindeki gelişmeler altyapıyı da değiştirmiştir. Günümüzde
altyapılar kurulurken, yollar inşa edilirken yeni
yaklaşımların dikkate alınması zorunlu hale
gelmiştir.

Together with the rapidly developing technologies, we are also talking about Intelligent Transport Systems. In the beginning of
our interview, could you provide information on this concept?
Products and services that use information
technologies are deemed “smart”; smart
phones, smart vehicles, smart traffic management, smart household devices can be
given as examples. Intelligent Transport Systems (ITS), on the other hand, is a multidisciplinary field that aims for quicker and safe
mobility, and decreasing the negative impacts of transportation on the environment.
Means of transportation, the building blocks
of transportation, are quickly evolving towards autonomous vehicles. Driver support
systems, the first phase of this process, is already present in new vehicles. Developments
in the vehicle-vehicle, vehicle-infrastructure
communication systems as well as passenger
notification systems have also changed the
infrastructure. In our day, while infrastructures are established, while roads are built,
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Sensörlerin yaygınlaşması, gerçek zamanlı ve
detaylı bilginin elde edilmesini mümkün kılmıştır. Bu verilerin değerlendirilmesi ile farklı
kullanım alanları ve hizmetler gelişmiştir.
Artık toplu taşımada hangi aracın ne zaman
geleceğini görmek, yollardaki sıkışıklıkları
anında öğrenmek, hangi otoparkta ne kadar
boş yer olduğunu sorgulayıp yolculuğu ona
göre planlamak günlük rutinlerimiz arasına
girmiş durumdadır. Navigasyon uygulamalarından bahsetmiyoruz bile.
Akıllı Ulaşım Sistemleri, bugünün ve geleceğin şehirleri için ne anlam ifade ediyor? Bu
sistemlerin önemi ve faydaları nelerdir?
Şehirlerimizin en büyük problemi maalesef
ulaşımdır. Artık çok fazla kişi çok fazla hareket etmektedir. Hareketlilik sadece o şehirde
yaşayanların sayısı ile orantılı değil, katbekat
artmaktadır. Bu da şehir içi ve dışı hareketlilikte büyük bir yük yaratmaktadır. Geleneksel
yöntemlerle bunu aşmak artık mümkün
olmamaktadır, bu nedenle akıllı sistemlerin
kullanılması, hareketliliğin bu sistemler aracılığıyla yönetilmesi gerekmektedir. Modlar
arası geçişlerin artırılması ve kolaylaştırılması,
verinin daha verimli kullanılarak hareketliliğin
yönetilmesi önem kazanmaktadır.
AUS uygulamaları ile daha hızlı, konforlu,
enerji tasarruflu ve çevreye daha az zarar
verici hareketlilik sağlamak, daha yaşanabilir
şehirler oluşturmak mümkündür. Otonom ve
birbirleriyle konuşan araçların gelişmesi, araçlarla altyapı arasındaki haberleşmenin yaygınlaşması ile şehirlerin yapısı da değişecektir.
Bugün trafik sistemlerinin vazgeçilmezi gibi
görünen sinyalizasyon sistemleri, yol boyu
ekipmanları, yolcu bilgilendirme sistemleri ve
benzeri ekipmanlar tarihteki yerini alacaktır.
Hatta sürücü lisansları bile. Şehirlerin bunlara
göre yapılanması zorunluluk haline gelecektir.
Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili bir dernek
kurma fikri nasıl gelişti?
Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili birbirinden bağımsız birçok uygulama ülkemizde Karayolları
Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü
ve belediyeler tarafından 1970’li yıllardan itibaren hayata geçirilmiştir. Ancak, teknolojinin
geldiği nokta bu hizmetlerin birbiriyle entegre
bir şekilde verilmesine imkan sağladığı gibi,
bu entegrasyonu zorunlu hale de getirmiştir.
Bu zorunluluk Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

taking new approaches into consideration has
become mandatory.
The proliferation of sensors has ensured the
acquisition of real-time and detailed information. With the evaluation of this data,
different areas of usage and services have developed. Seeing which vehicle will arrive when
in public transportation, instantly finding out
about the jam on the road, inquiring which
parking space has free spots and planning
the trip accordingly have now become part of
our daily routines. Not to mention navigation
applications...
What do Intelligent Transport Systems mean
for the cities of today and the future? What
are the importance and benefits of these
systems?
The biggest problem of our cities is unfortunately transportation. Too many people are
now mobile. Mobility increases not just in proportion to the number of people living in that
city, but so much more, which creates a major
burden in inner-city and suburban mobility.
It is no longer possible to overcome this with
traditional methods; thus, using intelligent
systems, and managing mobility through
these systems is required. Increasing and
facilitating transitions between modes and
managing mobility by making more efficient
use of data are gaining importance.
With ITS implementations it is possible to
ensure rapid, comfortable, energy-saving
mobility that has less harm on the environment, and to render cities more livable.
The development of autonomous vehicles
that communicate with one another as well
as the proliferation of the communication
between vehicles and the infrastructure will
also change the structure of cities. Signaling
systems, which appear to be the must of
traffic systems today, roadside equipment,
passenger notification systems and similar
equipment will become relics of history. The
same goes even for drivers’ licenses. It will
become a requirement for cities to reorganize
accordingly.
How did the idea to establish an association
of Intelligent Transport Systems develop?
By the General Directorate of Highways, General Directorate of Security Affairs and municipalities many unrelated implementations on

Association of Intelligent
Transport Systems
(AUSDER) President Erol
Yanar said, “Intelligent
Transport Systems is a
multidisciplinary field
that aims for quicker
and safe mobility,
and decreasing the
negative impacts
of transportation
on the environment
by making use of
advanced information
and communication
technologies.”
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leşme Bakanlığı olarak bizi de harekete geçirdi
ve 2012 yılında sektörle ilgili 500’den fazla
profesyonelin bir araya getirildiği bir çalıştayda
konu her yönüyle değerlendirildi.
Daha sonraki süreçte odak grup toplantıları ile
daha detaylı çalışmalar yapılarak bu alandaki
ilk politika belgesi oluşturuldu. Ulusal Akıllı
Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023)
ve Eki Eylem Planı (2014-2016) Yüksek Planlama Kurulu kararıyla yürürlüğe girdi. Bu belgede yer alan 38 eylemden biri, Akıllı Ulaşım
Sistemleri Derneği’nin (AUSDER) kurulmasına
imkan sağladı.
AUSDER 28 Mart 2018 tarihinde 2. Olağan
Genel Kurulu’nu yapmış, henüz yolun başında olan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek
üyeleri arasında kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, sektörün paydaşlarını bünyesinde bulunduran sivil toplum kuruluşları, telekomünikasyon operatörleri, belediyeler ve iştirakleri ile özel sektör firmaları bulunmaktadır.
Yeni vizyonuna uygun olarak teknolojiyi işlerinin merkezine yerleştiren bir kurum olmasının
ve HGS gibi Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin ana
bileşenlerinden birini işletmesinin getirdiği
yaklaşımla PTT, AUSDER’in kurucuları arasında yer almıştır. Ayrıca “Türkiye Kart” gibi bir
vizyon projenin liderliğinin de PTT tarafından
yapılıyor olması AUS ile PTT’nin bağlarını kuvvetlendiren bir gelişme olmuştur.

Intelligent Transport Systems have been realized in our country starting from the 70s. The point
technology has reached, however, not only allows for the integrated provision of these services but has also obliged this integration. This obligation also mobilized us as the Ministry of
Transport, Maritime Affairs and Communication, and the subject was thoroughly evaluated in a
2012 workshop where over 500 sector professionals were brought together.
In the later process, the first policy document in the field was prepared by carrying out focus
group meetings and more detailed works. The National Intelligent Transport Systems Strategy
Document (2014-2023) and its Annex Action Plan (2014-2016) were enacted upon the decision
of the Higher Planning Council. One of the 38 actions featured in this document allowed for the
establishment of the Association of Intelligent Transport Systems (AUSDER).
AUSDER is a fresh civil society organization that held its 2. Ordinary General Assembly on 28
March 2018. Included among the members of the association are public institutions and establishments, universities, civil society organizations that encompass the stakeholders of the sector, telecommunication operators, municipalities and affiliates, and private sector companies.
With the approach introduced by the fact that it is an institution that places technology in the
heart of its works, and that it operates one of the main constituents of intelligent transport
systems such as HGS, the PTT was among the founders of AUSDER. Moreover, that a visionary
project such as “Turkey Card” is led by the PTT has been a development that reinforced the ties
between ITS and the PTT.
Could you provide information on the current status of and planned works related to Intelligent Transport Systems in our country?
The implementers of ITS in our country are the General Directorate of Highways (KGM) and
municipalities. KGM has initiated works to transform a 500-kilometer road in Antalya into an
“intelligent road”. The basis of Intelligent Transport Systems is communication. For communication to be solid, its infrastructure also has to be solid. Thus, the works to install fiber optic cables along the road were initiated and are expected to be completed this year. Moreover, on this
road a test area, where products and services developed by private sector firms can be tested,
will be prepared. This project serves as a test and in the light of the information to be obtained,
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traffic control centers will be established in all
regions. Ultimately, these centers will become
affiliated to the Traffic Control Center to be
established in Ankara.
Our municipalities are carrying out works in
this field. The smart management of intersections, the installment of electronic money
collection systems, the establishment of systems where passengers are instantly notified
are some of the Intelligent Transport Systems
implemented by our municipalities.

Ülkemizde Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili mevcut duruma ve planlanan çalışmalara ilişkin
bilgi verebilir misiniz?
Ülkemizde AUS’un uygulayıcıları Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile belediyelerimizdir. KGM
Antalya’da 500 kilometrelik bir yolun “akıllı yol” haline getirilmesi için çalışma başlatmıştır.
Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin temeli haberleşmedir. Haberleşmenin sağlıklı olabilmesi için altyapısının da sağlıklı olması gerekmektedir. Bu nedenle yol boyunca fiber optik kablo döşenmesi işi
başlatılmıştır ve bu sene içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Bu yolda ayrıca özel sektör
firmalarınca geliştirilen ürün ve hizmetlerin denenebileceği bir test alanı da hazırlanacaktır.
Bu proje bir test niteliğindedir ve buradan elde edilecek bilgiler ışığında tüm bölgelerde trafik
kontrol merkezleri oluşturulacaktır. Bu merkezler son tahlilde Ankara’da kurulacak olan Trafik
Kontrol Merkezi’ne bağlanacaktır.
Belediyelerimiz bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Kavşakların akıllı şekilde yönetilmesi,
elektronik para toplama sistemlerinin kurulması, yolcuların anlık olarak bilgilendirildiği sistemlerin oluşturulması belediyelerimiz tarafından uygulanan bazı Akıllı Ulaşım Sistemleri’dir.
Derneğimizin alanında bir ilk olan AUS Değerlendirme Endeksi Geliştirilmesi Projesi’ni biz de
sektör de önemsiyor. Projenin amacı, kurumların ve belediyelerin AUS konusunda bulundukları
seviyeyi belirlemelerini, varsa eksikliklerini görmelerini sağlamak ve bundan sonraki çalışmalarına yön vermektir. Söz konusu çalışma bir Ar-Ge projesidir. Bu ihtiyacı belirledikten sonra
yaptığımız literatür çalışmasında dünyada böyle bir endeksin olmadığını, ancak başlatılan çalışmaların bulunduğunu tespit ettik. ODTÜ ve Okan Üniversitesi ile birlikte yürütülen bu projenin
ilk bölümü Mart 2018’de tamamlanmış ve lansmanı yapılmıştır.
Yakın zaman önce “Aklın Yolu Akıllı Yollar Ödülleri” verdiniz. Bu tür faaliyetleriniz önümüzdeki dönemde de devam edecek mi?
AUSDER olarak AUS konusunda çalışan firmaların bilinirliklerini artırmak, faaliyetlerinde moral
ve teşvik sağlamak amacıyla her yıl AUSDER Ödülleri vermeyi kararlaştırdık ve 28 Mart’ta ilk
ödül törenimizi gerçekleştirdik. AUSDER 2. Olağan Genel Kurulu ve Aklın Yolu Akıllı Yollar Ödül
Töreni başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Sayın Habib Soluk olmak üzere siyaset,
bürokrasi ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşti. Bu ödüllerin verilmesindeki temel amacımız,
sektörün gelişmesi, büyümesi ve güçlenmesi için emek verenleri teşvik etmek. Özellikle bu
alanda amatör olarak çalışanları desteklemenin ayrı bir önem taşıdığını bildiğimiz için önümüzdeki yıl bu ödülleri profesyoneller ve amatörler olarak iki grupta vermeyi planlıyoruz.

The ITS Evaluation Index Development Project, a first in the field of our association, is
valued by both us and the sector. The goal
of the project is to ensure that institutions
and municipalities determine their ITS levels,
recognize their shortcomings if any, and steer
future works. During the literature review we
conducted after specifying this need, we have
determined that there is no such index in the
world but there are works that have been initiated. The first phase of this project ran with
METU and Okan University was completed
and launched in March 2018.
You recently presented the “Intelligent
Roads: The Intelligent Way Awards”. Will
you continue to carry out such activities in
the future?
As AUSDER, we have decided to present the
AUSDER Awards annually to enhance the
visibility of companies working on ITS, and
to offer them morale and incentive in their
activities, and held our first award ceremony
on 28 March. The AUSDER 2. Ordinary General Assembly and the Intelligent Roads: The
Intelligent Way Award Ceremony were held
with the attendance of the realms of politics
– primarily our Minister of Transport, Maritime
Affairs and Communication Mr. Ahmet Arslan
and Turkish Parliament Zoning, Transportation and Tourism Commission Head Mr.
Habib Soluk – as well as of bureaucracy and
business. Our main goal in according these
prizes is to encourage those who put an effort
into the development, growth and strengthening of the sector. Since we are aware of the
importance of supporting those who work
amateurishly in the field in particular, we are
planning to present the awards in two groups
of professionals and amateurs next year.
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Anneler Günü
kutlu olsun!

Happy Mother’s Day!

Güneş gözlüğü, bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı. Hem göz sağlığı için önemli
hem de şıklığı tamamlayıcı bu ürünler şu
sıralar yepyeni modelleriyle vitrinleri süslüyor.
Anneler Günü’nde ne hediye alacağınıza henüz karar veremediyseniz her zevk ve bütçeye
uygun güneş gözlüklerini es geçmemenizi
tavsiye ederiz.
Sunglasses are indispensible accessories of
the spring and summer months. Recently,
these products, which are both important for
ophthalmological health and complementary
to chicness are on display with brand new
models. If you haven’t yet decided on what to
buy as a gift on Mother’s Day, we recommend
you don’t neglect sunglasses suitable for every taste and budget.
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Havalar iyice ısındı, parklar, bahçeler bizi çağırıyor! Şöyle rahat kıyafetler giyip açık havada
yürüyüşten koşuya sportif faaliyetler yapmanın tam zamanı. Önümüz yaz olduğuna göre
bu aktivite formumuzu korumaya da yardımcı
olacaktır. Haydi, hem kendimiz hem annemiz
için spor kıyafetlerine bir göz atalım…
The weather has gotten quite hot; gardens
are calling us! It is the perfect time to put
comfortable clothes on and engage in sportive outdoor activities from hiking to running.
With summer awaiting us, this activity will
help us stay in shape. Let’s take a look at
sportswear both for ourselves and for our
mothers…
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Teknolojik cihazlar günlük hayatımızın olmazsa olmazları. Cep telefonları, tabletler,
fotoğraf makineleri, video kameralar… Her
biri bir ihtiyaca cevap veriyor, bizi teknolojinin
nimetleriyle buluşturuyor. Üstelik, hepsi “Ne
hediye alsam?” sorusuna çok iyi bir yanıt veriyor. O halde, alışveriş seçeneklerimiz arasına
teknolojik cihazları da koyalım ve annemizi
en mutlu edecek ürünü bulduğumuzda hiç
kaçırmayalım!
Technological devices are the sine qua non
of our daily lives. Mobile phones, tablets,
cameras, video cameras… Each one meets
a need and brings us the benefits of technology. Moreover, they are all a very good
answer to the question of “What gift to buy?”
Therefore, let’s include technological devices
among our shopping options and seize the
opportunity when we find the product that
will make our mothers the happiest.

Baharla birlikte sadece doğa değil, biz de
canlandık, öyle değil mi? Üzerimizde güzel
bir enerji, coşku… Bu durumumuz ev dekorasyonuna da yansıyor haliyle; kimimiz yeni
mobilyalar bakıyor, kimimiz bahçe ve balkonlarımızı daha keyifli hale getirecek ürünler
araştırıyoruz. Peki, birbirinden güzel renk ve
desene sahip nevresimler, pikeler, uyku setlerine ne dersiniz? Eminiz, bu ürünler annenizin
evine de çok yakışacaktır.
With the arrival of the spring, it is not just
the nature but also us that is revived, right?
We are full of good energy and enthusiasm…
Our mood is also reflected on our home decor;
some of us are looking for new furniture,
whereas some are searching for products that
will make our gardens and balconies more
pleasant. Well, what about bedclothes, coverlets and sleep sets that each have beautiful
colors and patterns? We are sure that these
products will also fit your mother’s house well.
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Girişimcilik ekosistemi ülkemizde her geçen gün büyüyor, güçleniyor.
Yeterince özel yatırım kaynağı olmaması, kurumsal firmaların yerli
teknoloji startup’larına gerektiği kadar talepte bulunmaması gibi
önemli sorunlara rağmen Türkiye girişimcilik ekosistemi gelişme
gayreti gösteriyor.
2018 yılında hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarının başlattığı
çabalara bakıldığında üç stratejik alanın öne çıktığı ve ekosistemin bu
alanlarda verilecek mücadeleler sonucunda elde edilecek başarılara
göre şekilleneceği söylenebilir.
Bu alanlardan ilki ekosistemin küresel ilişkileridir. Teknoloji, inovasyon veya girişimcilik alanında faaliyet gösteren kurumların çoğu
2018 yılında ekosistemimizin küresel ilişki seviyesini yükseltmeye
çalışıyor. Örneğin “Global Girişimcilik Kongresi” çok sayıda kurumun
işbirliği ile geçtiğimiz ay ilk defa ülkemizde gerçekleştirildi. 10 yıldır
farklı ülkelerde düzenlenen Kongre, bugün dünya çapında bir etkinlik
olarak girişimcilik ekosistemlerini geliştiren kurum ve kuruluşların
buluşma noktası haline geldi. Küresel ilişkilerin artırılması yönünde
çok sayıda etkinliğin hazırlıkları ise devam ediyor. Örneğin “Born
Global İnovasyon ve Girişimcilik Haftası” için hazırlıklar Türkiye
İhracatçılar Meclisi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor ve bu
organizasyonun Türkiye ekosisteminin en büyük uluslararası etkinliği
olarak Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Girişimcilik ekosisteminin küresel ilişkilerini geliştirme mücadelesi elbette sadece kongre ve uluslararası toplantılarla sınırlı değil.
Girişimcilerin uluslararası seviyede iş yapabilmesi için son yıllarda
giderek yoğunlaşan bir diğer faaliyet grubu uluslararası girişimcilik
eğitimleri, mentörlük veya işbirliği destekleme programları. Bugüne
kadar ağırlıklı olarak girişimci gruplarının yurt dışında eğitim ve mentörlük programlarına götürülmesiyle gerçekleştirilen bu faaliyetlerin,
etkinliğinin artırılması hedefi ile giderek geliştiği görülüyor. Örneğin
İTÜ Teknokent İTÜGATE programı, TİM-TEB Girişimevleri ile ODTÜ
işbirliğinde hayata geçirilen Growth Circuit Hızlandırma Programı gibi
programlar artık çok daha etkili süreç ve içerikleri ile girişimcilerin
küresel ilişki ihtiyacına çözümler sunuyor.

The entrepreneurship ecosystem grows bigger and stronger by the day
in our country. Despite important problems such as the lack of private
investment resources and the insufficient local technology startup demands of corporate firms, the Turkish entrepreneurship ecosystem is
putting an effort into development.
When we take a look at the efforts initiated by both public and private
sector institutions in 2018, it can be said that three strategic fields come
to the forefront and that the ecosystem will be shaped in accordance
with the successes achieved through the struggles to be taken up in
these fields.
The first of the said fields is the global relations of the ecosystem. Most
of the institutions that operate in the field of technology, innovation or
entrepreneurship are trying to increase the global relation level of our
ecosystem in 2018. The “Global Entrepreneurship Congress”, for instance,
was held in our country for the first time with the collaboration of many
institutions. Organized in different countries for 10 years, the Congress as
a worldwide event has become a meeting point for institutions and establishments that enhance entrepreneurship ecosystems. Many events
on the enhancement of global relations are at the preparatory level.
The preparations for the “Born Global Innovation and Entrepreneurship
Week”, for instance, are heavily carried out by the Turkish Exporters’
Assembly and this event is planned to be held in December as the biggest
international gathering of the Turkish ecosystem.
The struggle to enhance the global relations of the entrepreneurship
ecosystem is of course not limited to congresses and international
meetings. Yet another group of activities that have gained increased
currency in the latest years so that entrepreneurs can operate on the
international level is international entrepreneurship trainings, mentorship or collaboration support programs. These activities, which have
until today been mostly carried out by taking entrepreneurship groups
abroad for training and mentorship programs, are observed to gradually improve with the aim of increasing efficiency. The İTÜ Technopark
İTÜGATE program, or the Growth Circuit Acceleration Program realized
in collaboration with TİM-TEB Entrepreneurshiphouses and METU, for
instance, offer solutions to the need for global relations with their much
effective processes and content.
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Teknoloji startup’ları ile
etkin ilişkiler

Efficient relationships with
technology startups

2018 yılında girişimcilik ekosisteminin gelişim
çabası gösterdiği bir diğer stratejik alan, yatay
programların yanı sıra dikey kuluçka ve hızlandırma programlarına geçiştir. Ülkemizde
20-25 yıllık geçmişi olan ancak özellikle son
8-9 yıl içinde yeni finansman desteklerinin
yaygınlaşması ile gelişmeye başlayan girişimcilik ekosisteminde çoğu kuluçka ve hızlandırma merkezi tüm sektörlerden gelen her tür iş
fikrine sahip girişimcileri karma programlarına
kabul etmekteydi. Yatay programlar olarak
adlandırılan bu tür kuluçka merkezlerinde
farklı iş fikirleri desteklenirken belirli sektörlere yönelik özel ihtiyaçlara odaklanmak
hedeflenmemekteydi. Ancak bugün hem
girişimci sayısı hem de kuluçka ve hızlandırma merkezleri açısından belirli bir büyüklüğe
ulaşan ekosistemde dikey programlara yönelik talep artmaya başladı. Sadece belirli bir
alandaki girişimcileri, örneğin finansal teknoloji firmalarını, otomotiv teknolojileri ya da
sağlık dikeyinde faaliyet gösteren teknoloji
firmalarını kabul eden programlar oluşmaya
başladı. Bu gelişme daha nitelikli teknoloji
firmalarının ortaya çıkmasını sağlayacağı gibi,
bankalar, hastaneler vb. kurumsal firmaların
teknoloji startup’ları ile kendi ilgili alanlarının
sınırları içinde daha etkin ilişkiler kurmalarını
da kolaylaştıracaktır.

Yet another strategic field in which the entrepreneurship ecosystem showed development
effort in 2018 is the transition to vertical
incubation and acceleration programs alongside horizontal ones. In the entrepreneurship
ecosystem, which has a history of 20-25 years
in our country but has started to develop with
the financing support of the last 8-9 years in
particular, most incubation and acceleration
centers would accept entrepreneurs with all
sorts of business ideas and coming in from all
sectors into their mixed programs. In these
kinds of incubation centers called horizontal
programs, different business ideas would be
supported and there was not the aim to focus
on special needs towards specific sectors. However, in the ecosystem – which has achieved a
certain size today in terms of both the number
of entrepreneurs as well as incubation and
acceleration centers – vertical program demand
has started to increase. Programs that accept
entrepreneurs of a specific field, for instance
financial technology firms, auto technologies
or technology firms operating in the health vertical have started to form. This development,
while ensuring higher quality technology firms
emerge, will also make it easier for corporate
firms such as banks, hospitals, etc. to establish
efficient relations with startups within the
boundaries of their own related fields.
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Yeni nesil yatırım kaynakları

New generation investment sources

2018 yılında Türkiye girişimcilik ekosisteminin
gelişiminde önemli etkileri olacak bir diğer
stratejik alan ise özel yatırımcı yapısının gelişmesi ve çeşitlenmesidir. Bir ülkede girişimcilik
ekosisteminin gelişmesi yeni nesil yatırım
kaynaklarının gücüne bağlıdır. Bugün dünyada öne çıkan girişimcilik ekosistemleri aynı
zamanda çok yüksek seviyede finansal kaynakların girişimcilere sunulduğu şehir ya da
ülkelerde bulunur. Türkiye ekosistemi, senede
yaklaşık 60 milyon ABD doları özel yatırım
seviyesi ile oldukça düşük bir yatırım potansiyeli sergilemektedir. 2018 yılında ekosistemin
genel görüntüsüne bakıldığında mevcut fon
kuruluşlarının yatırımlarından başarılı exitler
yaparak çıkamadıkları, fonlarını büyütemedikleri görülmektedir. Ancak büyük bir ekonomiye sahip ülkemizde 2018 yılı itibarıyla bir
diğer gelişme dikkat çekmektedir. Girişimcilik
ekosistemine girme konusunda bugüne kadar
çok dinamik davranmayan özel sektör kuruluşlarının kendi sektörleri dikeyinde faaliyet
gösteren girişimler başta olmak üzere startup
ya da teknoloji firmalarına yatırım çabasına
girdiklerini görmek mutluluk vericidir.

Yet another strategic field that will have important impact on the enhancement of the Turkish
entrepreneurship ecosystem in 2018 is the
development and diversification of the private
investor pattern. The development of the entrepreneurship ecosystem in a country depends on
the strength of the new generation investment
sources. The entrepreneurship ecosystems that
come to the forefront in the world today are
also found in cities or countries where financial
sources at a very high level are offered to entrepreneurs. With its private investment level of 60
million US dollars per annum, the Turkish ecosystem exhibits a quite low investment potential.
When we take a look at the general view of the
ecosystem in 2018, it is seen that current fund
establishments have not made successful exists
out of their investments, and did not manage
to increase their funds. However, in our country,
which has a big economy, yet another development draws attention as of 2018. It is pleasing
to see that private sector establishments, that
have not been acting dynamic in terms of entering the entrepreneurship ecosystem until today,
are putting an effort into investing in startups or
technology companies, mainly those operating
in vertical to their own sectors.

Ülkemiz her konuda olduğu gibi teknoloji
ve girişimcilik alanında da içinde bulunduğu
rekabette öne çıkacak potansiyele sahiptir.
Türkiye girişimcilik ekosisteminin küresel
ilişkileri geliştikçe, nitelikli girişimcilerimizin
sayısı arttıkça ve daha fazla özel fon girişimcilerimize ulaştıkça, bu potansiyelden ülke
olarak daha fazla yararlanmaya başlayacağız.

As it is the case in all subjects, our country has
the potential to come to the forefront in competition in the fields of technology and entrepreneurship, as well. As the global relations of the
Turkish entrepreneurship ecosystem are developed, as the number of our quality entrepreneurs
increase, and as more private funds make their
ways to our entrepreneurs, we will start to benefit more from this potential as country.

Bir ülkede girişimcilik
ekosisteminin
gelişmesi yeni nesil
yatırım kaynaklarının
gücüne bağlıdır.

The development of
the entrepreneurship
ecosystem in a country
depends on the strength
of the new generation
investment sources.
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the environment
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Amerika’da 1 milyondan fazla kayıtlı drone
bulunuyor. Bunların çoğu eğlence için drone
uçuran kimselere ait ama giderek daha fazla
sayıda drone ticari amaçlarla kullanılıyor.
Amazon, UPS, Google ve DHL dahil olmak
üzere şirketler hâlihazırda kamyondan
ziyade drone’la teslimat yapma yöntemleri üzerinde çalışıyor. Yürüttüğümüz yeni
araştırma, bu değişimin Amerika’nın enerji
kullanımını nasıl değiştireceğini ve bunun
çevresel sonuçlarının neler olacağını ölçümlerle ortaya koyuyor.
(…)
Amerikan elektrik sektörü, daha az sera gazı
salınımıyla enerji üretimine hızla geçiş yapıyor. Fakat ulaşım hâlâ büyük oranda petrolden üretilen yakıtlarla gerçekleştiriliyor
ve Amerika’daki en büyük sera gazı salınımı
kaynağı durumunda. Ulaşım salınımlarının
yaklaşık dörtte biri, yani 415 milyon metrik
ton karbondioksit depolara, işyerlerine ve
müşterilerin evlerine teslimat yapan orta ve
yüksek iş yoğunluklu kamyonlar tarafından
üretiliyor.
Bazı kolileri elektrikli drone’larla teslim ederek kamyonla taşımacılığın azaltılması yakıt
tasarrufu sağlayabilir ve karbon salınımını
düşürebilir. Drone’la teslimatın ne kadar
enerji kullanacağına ve bunun hâlihazırdaki
koli teslimatlarından ne tür farklılıklar göstereceğine dair bir model geliştirdik.

Bir drone’un enerji tüketimini
hesaplamak
Lawrence Livermore Ulusal Kütüphanesi’nden
yönetilen ve Carnegie Mellon Üniversitesi,
SRI International ve Colorado-Boulder Üniversitesi’nden araştırmacıların dahil olduğu
ekibimiz ilk olarak farklı yükler taşıyan dört
ve sekiz pervaneli drone’ların enerji tüketimini hesapladı. Bir drone’un tükettiği enerji
kendi ağırlığına, bataryasına, taşıdığı yüke
ve bunların yanı sıra ne kadar hızlı olduğu ve
rüzgar koşulları gibi birtakım başka unsurlara bağlıdır.
Genel bir tahminde bulunmak için 0,5 kilogramlık koliler taşıyabilen dört pervaneli
bir drone ile 8 kilogramlık koliler taşıyabilen
sekiz pervaneli bir drone’da karar kıldık; her
ikisinin de menzili yaklaşık 4 kilometreydi.

There are more than 1 million drones registered in the U.S. Most of them belong to people flying them for fun, but a growing number are used commercially. Companies including Amazon,
UPS, Google and DHL are already exploring ways to deliver packages with drones instead of
trucks. Our new research has measured how that shift would change how the U.S. uses energy,
and the resulting environmental effects.
(…)
The U.S. electricity sector has been rapidly transitioning to generating power with fewer
greenhouse gas emissions. But transportation is still largely powered by fuels made from oil
and is now the largest source of greenhouse gas emissions in the U.S. About one-quarter of
transportation emissions, the equivalent of 415 million metric tons of carbon dioxide, comes
from medium- and heavy-duty trucks, the kinds of vehicles that deliver freight to warehouses,
businesses and consumers’ homes.
Reducing the need for trucking by delivering some packages with electric drones could save
fuel, and potentially carbon emissions. We modeled how much energy drone delivery would
use, and how it would be different from the ways packages are delivered now.

Finding a drone’s energy use
First, our team – led from Lawrence Livermore National Laboratory, and including researchers
from Carnegie Mellon University, SRI International and the University of Colorado–Boulder
– measured the energy use of quadcopter and octocopter-style drones carrying different
payloads. The amount of energy a drone uses depends on how heavy the drone itself is, its
batteries and whatever packages it’s carrying – as well as other factors, including how fast it’s
moving and wind conditions.
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Bir dizi batarya ve yakıt seçeneğini gözden geçirdik ama elimizdeki
örnek için lityum bazlı bataryaları seçtik çünkü günümüzde çoğu
elektrikli drone bunlarla çalışıyor.

Salınımların kıyaslanması
Havada kalabilmek için yer çekimiyle mücadele etse de elektrikli bir
drone, dizel yakıtla çalışan bir kamyona kıyasla her milde daha az
enerji tüketir. Fakat bir teslimat kamyonu veya kamyoneti aynı anda
birden fazla paket taşıyabilir, dolayısıyla enerji gereksinimleri ile
çevresel etkilerin koli başına hesaplanması gerekir.
Farklı teslimat araçları dizel, doğalgaz, elektrik veya benzinle çalışabilir; her birinin kendine has enerji ve salınım özellikleri vardır. Hesaplamalarımıza bu yakıtları ve elektrikli araç bataryası üretmenin
çevre üzerindeki etkilerini de ekledik.
(…)
Ardından, salınan sera gazı miktarını hesapladık. Bir galon dizel
yakıt yakmak yaklaşık 10 kilogram karbondioksit salınımına neden
oluyor ancak elektrik kaynaklı salınımlar, nasıl üretildiklerine bağlı
olarak bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Bazı bölgelerde enerji
elde etmek için daha fazla kömür ve doğalgaz yakılırken bazılarında
fosil yakıtların miktarı daha az olduğu için nükleer enerji, su, rüzgar
ve güneş enerjisi kullanımı daha fazla.
(…)

Küçük drone’larla yapılan teslimat salınımı azaltabilir
Bütün faktörleri bir araya getirdiğimizde, küçük drone’larla gerçekleştirilecek koli teslimatının, kamyonla teslimata kıyasla çevre için
daha iyi olduğu sonucuna vardık. Amerika’da bir kolinin kamyonla
teslimatı ortalama 1 kilogram sera gazı salınımına neden oluyor.
Kaliforniya’da küçük bir kolinin drone’la teslimatının yaklaşık 0,42
kilogram sera gazı salınımı ortaya çıkaracağı tahmin ediliyor. Bu
da bu eyalette aynı teslimatın kamyonla gerçekleştirilmesi halinde

For the purposes of making an overall estimate, we settled on a quadcopter drone capable of delivering a 1.1 pound (0.5 kg) package and an
octocopter drone capable of delivering a 17.6 pound (8 kg) package,
each with a range of about 2.5 miles (4 km). We considered a range
of battery technologies and fuels, but focused on lithium-based
batteries for our base case, because that’s what powers most current
electric drones.

Comparing emissions
Even though it’s fighting gravity to stay aloft, an electric drone uses
much less energy per mile than a heavy steel delivery truck burning
diesel fuel. But a delivery truck or van can carry many packages at
once, so the energy needs and environmental effects need to be allocated per package.
Different delivery vehicles can run on diesel, natural gas, electricity or
gasoline, each with various energy and emissions characteristics. We
also included the environmental effects of making these fuels and of
making electric vehicle batteries.
(…)
Then we calculated the amount of greenhouse gases emitted.
Burning a gallon of diesel fuel emits about 10 kg of carbon dioxide,
but emissions from electricity vary by region, depending on how it’s
generated. Some areas burn more coal and natural gas to generate
power, while others have fewer fossil fuels and rely more on nuclear,
hydropower, wind and solar power.
(…)

Small drone delivery can save emissions
Combining all the factors, we found that package delivery with small
drones can be better for the environment than delivery with trucks.
On average in the U.S., truck delivery of a package results in about 1 kg
of greenhouse gas emissions. In California, drone delivery of a small
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ortaya çıkacak 0,92’lik sera gazı salınımının yüzde 54 oranında azalması anlamına geliyor.
(…)
Küçük drone’lar dizel yakıt, benzin, doğalgaz veya elektrikle çalışan
bütün kamyon ve kamyonetlerden daha iyi sonuçlar verdi. Büyük
drone’lara ilişkin bulgularımız ise o kadar kesin değildi. Bunlar Kaliforniya’da dizel kamyonlarda yüzde 9 oranında daha iyi performans
gösterdi ama Missouri’de sonuçlar daha kötüydü.
(…)

Sürdürülebilirlik için sonraki adımlar
Herhangi bir enerji modelinde olduğu gibi, bu modelde de tahminlerimiz varsayımlara bağlı olarak değişebilir. Drone kolilerini muhafaza
etmek için gerekli alan, drone’ların kullandığı enerji miktarı ve tüketilen elektriğin karbon ayak izi önemli unsurlardır.
(…)
Kara teslimat araçları için etkinliği artırmanın en iyi yolları arasında
mil başına teslim edilen koli sayısını çoğaltmak veya elektrikli kamyon ya da kamyonetlere geçiş yapmak bulunuyor.
Daha çok sayıda şirket drone kullanmaya başladıkça koli teslimatı
bu şirketlerin olağan işlerinden biri haline gelecek. Çevre üzerindeki
potansiyel olumlu etkileri azami seviyeye çıkarmak için şirketler,
hafif kolilerin teslimatı için düşük karbonlu elektrikle şarj edilmiş
daha küçük drone’lar kullanmaya ve teslimat drone’larına ayrılan
depo alanını sınırlandırmaya odaklanmalıdır. Nispeten ağır koliler
verimli, çoğunlukla elektrikle çalışan kara teslimat araçları için daha
uygundur. Teslimatta drone kullanmanın en büyük kazanımı depoların enerji verimliliğini iyileştirmek ve karbon yoğunluklu yakıtların
ürettiği enerji miktarını azaltmakla sağlanacaktır. Şimdi tek yapmamız gereken, gökyüzündeki pervane seslerine bir çözüm bulmak.

package would result in about 0.42 kg of greenhouse gas emissions.
That’s a savings of 54 percent from the 0.92 kg of greenhouse gases
associated with a package delivered by truck in that state. In carbon-intensive Missouri the improvement would be smaller – just a 23
percent reduction – but still better. Small drones were better than any
truck or van, whether powered by diesel fuel, gasoline, natural gas or
even electricity.
Our findings about larger drones were less clear-cut. They were 9 percent better than diesel trucks when in California, but a lot worse when
charged in Missouri.
(…)

Next steps for sustainability
Like any energy model, our estimates can change depending on the
assumptions used. The amount of space needed to store packages for
drones, and how much energy drones use, are important factors, as is
the carbon footprint of the electricity used.
(…)
For ground delivery vehicles, the best ways to improve efficiency involve increasing the number of packages delivered per mile or switching to electric delivery trucks or vans.
As more companies start using drones, package delivery will be one of
their tasks. To maximize the potential environmental benefits, companies should focus on using smaller drones charged with low-carbon
electricity to deliver light packages, and on limiting how much warehouse space is dedicated to serving delivery drones. Heavier packages
are likely best suited for efficient, often electric, ground delivery vehicles. The biggest gains will come from improving warehouses’ energy
efficiency and, crucially, reducing the amount of electricity generated
from carbon-intensive fuels. Now we just have to do something about
the noise of all those propellers overhead.

* Makale The Conversation’ın (www.theconversation.com) izniyle kullanılmıştır.
Article featured courtesy of The Conversation (www.theconversation.com).
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E-ticarette yeni
trendler
New trends in e-commerce
Ali Rıza Babaoğlan
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Geleneksel ticaret alışveriş tercihlerinde hâlâ önemli bir yere sahip olsa
da son derece hızlı bir gelişim sürecindeki e-ticaret sektördeki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Even though traditional commerce still occupies an important place
in shopping preferences, e-commerce – which is in a rapid process of
growth – strengthens its position in the sector by the day.

E-ticaretin sürekli büyümesi, geleneksel ticarete kıyasla sunduğu
ödeme kolaylıkları ve fiyat avantajları nedeniyle müşteri taleplerindeki
artışın doğal bir sonucu. Fakat e-ticaretin daha fazla müşteri ve zemin
kazanmasının tek nedeni elbette bu değil. Artan müşteri talebi doğrultusunda e-ticaret üzerinden satışa sunulan ürünler de değişiyor ve her
geçen gün çeşitleniyor. Artık büyük bir alışveriş merkezine gittiğimizde
satın alabileceğimiz hemen hemen her şeyi e-ticaret platformları üzerinden de edinebiliyoruz. Hem de bu deneyim bize evimizin rahatlığında, uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

The continuous growth of e-commerce is the natural result of the increase in customer demand due to the fact that it provides payment
facilities and price advantages. However, this is not the only reason
why e-commerce has gained more customers and base. In line with the
increasing customer demand, products sold in e-commerce change, as
well and diversify by the day. Now, on e-commerce platforms, we can
buy almost everything we can buy in a big shopping mall. Besides, this
experience is offered to us in the comfort of our homes at affordable
prices and payment options.

Durum böyle olunca, her kesime hitap eden alışveriş merkezleri giderek
yerini herkesin ilgi, beğeni, alışkanlık ve ihtiyaçlarına cevap verebilen
e-ticaret sitelerine bırakıyor. Yani e-ticarette trend tek noktadan satışa
(one-stop-shop) doğru kayıyor. Bu da butik satış noktalarının yerini
daha büyük ve kapsamlı platformlara bırakacağının göstergesi.
Diğer yandan, geleneksel ticaret hâlâ planlı alışveriş için en önemli
kaynak. Bununla birlikte, mobil ticaretin de gelişmeye başlaması ve
e-ticaret altyapılarının mobil destekli, hatta mobille tam uyumlu hale
gelmesiyle internetin gücü planlı alışveriş konusunda da kendini iyiden
iyiye gösteriyor.
Artık her kesimden tüketiciler planladıkları bir satın alımı gerçekleştirmeden önce internette detaylı araştırma ve ürün/fiyat karşılaştırması
yapıyor. Bu nedenle, ürün derinliği olan ve detay, özellik, fiyat kıyasla-

As this is the case, the shopping centers that appeal to every segment
give way to e-commerce sites that meet everyone’s interests, tastes,
habits and needs. In other words, the trend in e-commerce shifts to
one-stop-shop. This is an indicator that boutique sale points will give
way to larger and extensive platforms.
On the other hand, traditional commerce is still an important source
for planned shopping. Moreover, with the development of mobile trade
and the integration of e-commerce infrastructures supported by or fully
harmonized with the mobile, the force of the Internet shows itself in the
issue of planned shopping.
Customers of every segment now carry out detailed research and make
product/price comparison before buying a planned product. Therefore,
infrastructures that have product depth and provide the opportunity
of detail, feature and price comparison start to come to the forefront.
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Tüketicilerin ilgi,
beğeni, alışkanlık ve
ihtiyaçlarına cevap
verebilen e-ticaret
siteleri giderek daha
çok tercih ediliyor.
E-commerce sites that
meet the interests,
tastes, habits and
needs of the consumers
are more and more
preferred.

ma olanağı sunan altyapılar ön plana çıkmaya
başlıyor.
Gelecek dönemlerde e-ticaret sitelerinin barındırdıkları ürün çeşitliliğinin yanı sıra kullanıcılarına karşılaştırma imkanı sunabilmesi, çok
daha kritik bir konu olarak karşımıza çıkacak.
Kullanıcılar A veya B markasını alıp almamaya
karar verme aşamasında kendilerinin işini en
çok kolaylaştıran platformu tercih ediyorlar.
Bu da ePttAVM.com gibi Türkiye’nin her yerine
ulaşan ve kolay, hızlı, güvenilir alışveriş imkanı sunan altyapıların öne çıkmasına neden
oluyor.

In the forthcoming periods, that e-commerce
sites provide the comparison opportunity to
their customers as well as product diversity will
appear as a much more critical issue.
In the phase of deciding whether to buy brand
A or B brand, users prefer the platform which
facilitates their job the most. This, in turn,
paves the way for the infrastructures such as
ePttAVM.com, which reaches every corner
of Turkey and which provides the easy, rapid,
reliable shopping opportunity, to come to the
forefront.

Planlı alışveriş bir yana, plansız alışveriş de
tüketici alışkanlıklarında önemli unsurlardan
biri ve oranı oldukça yüksek. Bu nedenle planlı
bir şekilde alınması düşünülen ürünün, ona
en iyi gidebilecek ek ve tamamlayıcı ürünlerle
birlikte paket olarak sunulması kullanıcıların
tercihlerini etkileyebiliyor. Dolayısıyla, ürün çeşitliliği ve tamamlayıcı ürünler barındırabilmek
de bu anlamda trendlerden bir diğeri.

Apart from planned shopping, unplanned
shopping is one of the important elements in
consumer habits and is quite high in frequency.
Therefore, the offering of the product planned
to be bought as a package with additional and
complementary products that will best fit it
may affect customer preferences. Thus, product diversity and the inclusion of complementary products is another trend in that sense.

Tüm bunlar arasında en önemli mesele ise,
yapılan bütün işlemlerde hem müşteri, hem
marka, hem de e-ticaret platformu için memnuniyet oluşturabilmek. Bu üçünü en iyi başaran yapılar, gelişmekte olan e-ticaret pazarının
yıldızı olmaya aday.

The most important issue among all these
factors is to create satisfaction for customers,
brands and e-commerce platforms. The structures that best succeed in all three are likely to
become the stars of the e-commerce market.
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Tricks of the Trade

Bilgisayarınızın en temel parçalarından olan sabit disk doğru yönetilmezse vaktinizi çalan sinsi bir tehdide dönüşebiliyor. Bu noktada
harika bir çözüm önerimiz var: Böl ve yönet stratejisi.
Bilgisayarınızın sabit diskini en azından iki parçaya böler
ve bir kısmına işletim sistemi ve programları, diğer kısmına ise belgelerinizi koyarsanız tek parçalı bir sabit diske
kıyasla önemli bir avantaj elde edersiniz. Sisteminizi formatlamanız gerektiğinde belgeleriniz yerinde kalır, sadece
işletim sistemi ve programları tekrar kurmakla uğraşırsınız. Bunun yanı sıra işletim sisteminizin sanal bellek performansı da artar. Kullanımda olan bir sabit diski bölmek
biraz çetrefilli bir işlem olduğundan, bu konuda profesyonel yardım almanızı veya bir bilene danışmanızı tavsiye ediyoruz. Yeni
bir sabit diski bölmek içinse çoğu zaman işletim sisteminizin kurulum
araçları yeterli olacaktır.

Agâh Murat Selim
If the hard disk, which is one of the main components of your computer, is not managed properly, it may turn into a sneaky threat that
wastes your time. At this point, we have a perfect solution
offer: Divide and conquer strategy. If you partition the
hard disk of your computer at least into two parts and put
your operating system and programs in one part and your
documents in the other, you will have an important advantage compared to a non-partitioned hard disk. When you
have to format your system, your documents will remain
where they are, and you will only deal with reinstalling the
operating system and programs. In addition, the virtual
storage performance of your operating system increases,
as well. As partitioning the disk in use is a little complicated process,
we advise that you receive professional help and consult an expert. In
order to partition a new hard disk, on the other hand, setup tools of
your operating systems will be enough.

Kasvetli kış günleri yerini güneşli bahar günlerine bırakırken bu taze enerjiyle
yapılacak en güzel şeylerin başında bahar temizliği geliyor. Ne de olsa bahar
zamanı kendini yenileme zamanı. Ancak evlerimiz kadar
bilgisayarlarımızın da buna ihtiyacı var. Kış boyu bilgisayarımızın içinde biriken toz zamanla onun daha fazla
ısınmasına, performansının düşmesine ve daha ciddi durumlarda zarar görmesine sebep olabiliyor. Özellikle modern ekran kartları ve işlemciler iyi bir hava sirkülasyonuna
ihtiyaç duyuyor, aksi takdirde aşırı ısınma sorunuyla karşı
karşıya kalıyoruz. Peki, bilgisayarın içi nasıl temizlenir?
Masaüstü bilgisayarlar için en doğrusu hava kompresörüyle açık havada temizlemek. Metal parçası olmayan bir elektrik süpürgesiyle,
kopabilecek kısımlara dikkat ederek de bilgisayarı temizlemek mümkün tabii. Taşınabilir bilgisayarlar içinse profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz.

While gloomy winter days give way to sunny spring days, spring
cleaning is one of the most beautiful things to do with this fresh energy. After all, spring time is the time to renew oneself. However, our computers need this as much as our homes. The
dust collected inside our computer throughout the winter
may in time cause a decrease in its performance and or even
damage in more serious cases. Especially, modern graphic
cards and processors need good air ventilation, otherwise we
face overheating problems. Well, how to clean the inner parts
of the computer? For desktop computers, the best is to clean
computers in the open air with air compressors. It is also possible to clean with a vacuum cleaner with no metal parts by paying
attention to the parts that can break away. For portable computers,
on the other hand, you may need professional support.
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Kişisel
bilgilerimi
kime
verdim?
To whom did I give
away my personal
information?
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Dilek Karakaya
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Uzmanı
Information Security Management Systems Expert
Zaman zaman hepimiz istemediğimiz SMS’ler, e-postalar,
reklam bildirimleri alıyoruz ve şu soruyu soruyoruz kendimize: “Benim telefon numaramı ya da e-posta adresimi
nereden buldular?”
Örneğin, bugünlerde çok popüler olan GetContact adlı bir
mobil uygulama var. Uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde karşı tarafın telefon rehberinde sizi nasıl kaydettiğini
görebiliyorsunuz. Tabii ki karşıdaki kişinin de bu uygulamayı indirmiş olması gerekiyor. Söz konusu uygulama sizden
kişilerinize erişme, telefon aramaları yapma ve çağrıları
yönetme izni istiyor. Bu şartları kabul etmeden uygulamadan faydalanamıyorsunuz. Kişisel bilgilerinize erişimi
“kullanım şartı” olarak öne süren uygulamalar, ulaştıkları
verileri arzulamadığınız amaçlarla kullanabilirler. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK), GetContact adlı mobil uygulamayı kaldırma
kararı verdi. Bu uygulama kalktı ama her zaman yenileri
çıkacaktır.

We all receive unwanted SMS messages, e-mails and
advertorial notifications from time to time and we ask
ourselves: “How did they find my telephone number or
e- mail address?”
For example, there is an application called GetContact,
which is quite popular these days. When you download
the application on your phone, you can find out how your
number is saved on the other party’s telephone directory.
Of course, the other party must have downloaded the
application, as well. The said application requests the
permission to access the information of your contacts,
make phone calls and manage calls. You cannot use this
application without accepting these conditions. The
applications that postulate accessing your personal information as “terms of use” can use the data they access for
unwanted purposes. Therefore, one has to be careful. The
information and Communication Technologies Authority
(ICTA) decided to remove the mobile application GetContact. This application was removed but there will always
be new ones.
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Kişisel veri nedir ve neleri kapsar?
Birçok mobil uygulama bizden bazı bilgilerimize erişim izni ister; örneğin SMS’lerimize, fotoğraflarımıza, konum bilgimize, rehberimize...
Bizler de bu istekleri okumadan veya istenen bilginin önemini düşünmeden erişim iznini kabul eder ve uygulamayı telefonumuzda kullanmaya başlarız. Bir söz vardır: “Bedava peynir sadece peynir kapanında
bulunur.” Yani, bir ürün ücretsiz ise ürün sizsiniz, bunu unutmamak
lazım. Hiç düşünmeden verdiğimiz kişisel verilerimiz birileri tarafından
toplanıyor ve birtakım amaçlar için kullanılabiliyor ya da satılabiliyor.
Örneğin, siz biraz önce bahsettiğimiz uygulamayı indirdiğinizde, aynı
zamanda rehberinizde kayıtlı kişilerin kişisel verilerini de izinleri olmadan paylaşmış oluyorsunuz. Peki, kişisel veri nedir ve neleri kapsar?
24 Mart 2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe
girmiştir. Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile
uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yayımlanan dokümanlara ve kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir
nitelikteki gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kişisel veri, gerçek kişilere ilişkindir ve tüzel kişilerle ilgili veriler kişisel
verinin tanımının dışında kalır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı ya
da adresi gibi tüzel kişiliğe dair bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmaz.
Kişisel veri, veri sahibinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin kimliğinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.
Kişisel veri tanımındaki “her türlü bilgi” ifadesi son derece geniştir ve bir
gerçek kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi sadece kimliğini ortaya koyan bilgilerden ibaret değildir. Telefon numarası, motorlu
taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş,

What is personal data and what does it encompass?
Many mobile applications demand to access certain information of ours,
for instance our SMS messages, photos, location information, our telephone directory… We accept these requests without reading or thinking
about the importance of the information demanded and start using the
application. There is a saying: “The only free cheese is in the mouse trap”.
That is to say, if a product is free of charge, you are the product itself, this
must not be forgotten. Our personal data, which we give away without
thinking the slightest, is collected by some people and can be used or sold
for several purposes. For example, when you download the previously
mentioned application, you also share the personal data in your contacts
without getting their permission. Well, what is personal data and what
does it encompass?
Law on the Protection of Personal Data entered into force on 24 March
2016. The purpose of the law is to protect the fundamental rights and
freedoms of people, particularly the right to privacy, with respect to the
processing of personal data, and to set forth obligations, principles and
procedures which shall be binding upon natural or legal persons who
process personal data.
According to the documents published by the Protection of Personal Data
Authority (KVKK) and the law, personal data is all sorts of information
related to an identified or identifiable natural person.
Personal data is related to natural persons and data related to legal entities are exempt from the definition of personal data. Therefore, data such
as a company’s trade name or address are not considered personal data
(excluding cases in which they can be associated with a natural person).
Personal data may directly indicate the identity of the data owner or
include all information that ensures the determination of the person’s
identity in case it is associated with any record.
The expression “any kind of information” in the definition of personal
data is very broad and is not only composed of the name, surname, birth
date and place of the natural person. All data that can directly or indirectly
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fotoğraf, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi,
hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir
kılan tüm veriler, kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

“Kabul et” demeden önce iyi düşünelim
Kişisel verilerimizin korunmasını istemek anayasal bir haktır. Bu hak,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesinin son fıkrasında tanınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nda da kişisel verilerin korunması ile ilgili
yaptırımlar yer almaktadır.
Hukuki bir süreç söz konusu olduğunda kanunlarla korunduğumuzu
biliyoruz. Fakat bu süreç kimi zaman uzun, yorucu ve masraflı olabiliyor.
Kişisel verilerimizin korunmasına yönelik çok basit önlemler alarak hukuki işlemlere mecbur kalmayabiliriz. Kimlere hangi gerekçelerle hangi
bilgilerimizi gönüllü olarak veriyoruz? Herhangi birisi bizden sanal ya da
gerçek kişisel bilgilerimizi istediği zaman bunu hangi amaçla işleyeceğini bildirmek zorundadır ve bu amaç dışında kullanamaz.
Yukarıdaki bilgiler ışığında kimlere hangi verileri gönüllü olarak verdiğimizi bir kez daha düşünelim. “Kabul et” butonuna tıklamadan önce,
beynimizdeki orbitofrontal korteks ve talamus bölgesini (bilim insanlarının karar verme merkezi olarak tanımladıkları bölge) hızlıca devreye
sokup yanlış kararlar vermekten sakınmalıyız. En azından şu soruların
mantıklı cevabını bulmalıyız: Bu bilgiyi benden neden istiyor? Bu uygulamanın amacı ne ve bu bilgiye ihtiyaç duyuyor mu? Benim gerçekten bu
uygulamayı indirmeye ihtiyacım var mı?
Daima güvenli kalmamız ve güvende hissetmemiz dileğiyle...

rendered identifiable such as telephone number, motor vehicle number
plate, social security number, passport number, curriculum vitae, photograph, audio and visual records, fingerprints, ID number, e-mail address,
hobbies, preferences, contact people, group memberships, family information and health information is considered personal data.

Think well before saying “Accept”
Demanding the protection of our personal data is a constitutional right.
The right has been recognized in the last paragraph of the 20th article of
the Constitution of the Republic of Turkey. There are sanctions in the
Turkish Criminal Law regarding the protection of personal data.
When it comes to a legal process, we know that we are protected by laws.
However, this process can sometimes be long, weary and costly. By taking
very simple precautions regarding the protection of our personal data, we
may not be forced to take legal actions. To whom are we providing which
information voluntarily and on what grounds? When someone demands
our personal data, they are obligated to declare for which purposes they
will process this information, and cannot use it for any other purposes.
In the light of the information above, let’s think once again which data we
voluntarily give away and to whom. Before clicking the “Accept” button,
we must rapidly activate the orbitofrontal cortex and thalamus (the part
scientists define as the decision making center) of our brains and avoid
taking wrong decisions. At least we have to find rational answers to the
following questions: Why does it demand this information from me?
What is the purpose of this application and does it need that information? Do I really need to download this application?
Hoping you always remain and feel secure…
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Panik yok!

Macera devam ediyor
Don’t panic!

The adventure continues
Buğra Ayan

Perspektif / Perspective

Eski çağlardan itibaren birçok filozof göğü gözlemleyerek evreni tanımlama gayreti
içinde oldu. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanoğlunun Dünya’yla yetinmemesi, uzayın gizemini çözmek için sistemli çalışmalar yapılmasını beraberinde getirdi.
Galileo’nun gök bilimi, Kepler’in ise teleskopla ilgili çalışmaları bu alanda bir kırılma
noktası oldu.
İnsanoğlu evrene dair bilgilerine her geçen gün yenilerini ekledi. 20. yüzyıl ise kimi
zaman “Uzay Çağı” diye adlandırılmasına yol açacak gelişmelere sahne oldu. Amerikalı fizikçi Robert Hutchings Goddard’ın sıvı yakıtlı roketler üzerine yoğun çalışmaları
sonucunda 1926 yılında ilk sıvı yakıtlı roket fırlatıldı. Bu araştırmalar dünyanın birçok
yerine sıçradı ve bakışlar bir anda uzaya yöneldi. Ay’a gidilebileceği fikri gündeme geldi,
gelişmiş ülkeler arasında yarış başladı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 1957
yılında Sputnik 1 adlı yapay uyduyu fırlatarak startını verdiği yarış, Sovyet kozmonot
Yuri Gagarin’in 1961’de uzaya çıkmayı başarmasıyla devam etti.

Since the ancient ages, many philosophers have put their efforts into defining the
universe by observing the sky. That the mankind did not just confine itself to the Earth
with the development of science and technology, paved the way for systematic works to
be carried out in order to solve the mystery of space. The works of Galileo in astronomy
and Kepler on the telescope have been breaking points in this field.
Humankind added to its information on the universe by the day. The 20th century on
the other hand, witnessed many developments that resulted in it being deeemed
the “Space Age”. As a result of American physicist Robert Hutchings Goddard’s hard
work on the liquid fuel rockets, the first liquid fuel rocket was launched in 1926. These
researches spread to many places in the world and all of a sudden eyes were turned towards the space. The idea that man could go to Moon was introduced to the agenda, a
competition began between the developed countries. The race, which was given a start
when the Union of Soviet Socialist Republics launched the artificial satellite Sputnik
I to space in 1957, continued with Soviet cosmonaut Yuri Gagarin’s successful journey
into space in 1961.
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Bu olaydan iki yıl sonra Kazak koşucu Valentina Tereşkova uzaya giden ilk kadın oldu.
Sovyetler’in bu üstünlüğüne ABD’nin karşılık
vermesi gecikmedi. 1915 yılında hayata geçirilen Havacılık Alanında Ulusal Danışma Komitesi (NACA) revize edilerek 1958’de Ulusal
Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kuruldu.
ABD’de bu yıllarda seçim kampanyalarında
öne çıkan vaatler de uzayla ilgiliydi. Örneğin,
John F. Kennedy 1961 yılında başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ABD Kongresi’nde
yaptığı konuşmada şu sözlerle hedefini ortaya
koydu: “Bence milletimiz, bu onyıl bitmeden
Ay’a bir insan indirme ve onu sağ salim Dünya’ya geri getirme hedefine kendini adamalıdır.” Kennedy hedefini 8 yıl sonra gerçekleştirdi. Ay’a adım atan ilk insan Amerikalı Neil
Armstrong oldu. Apollo 11 görevinin komutanı
olan Armstrong’un Ay’a ayak basışını yaklaşık
yarım milyar kişi izledi. Armstrong bu görev
sonrasında ünlü “Bir insan için küçük, fakat
insanlık için büyük bir adım” sözünü söyledi.

İnsanlık bunu da gördü!
Ay’a ulaşma yarışının ardından yeni hedeflerden biri Mars’a insan yollamak oldu. Çünkü
uzay yarışında önemli olan ilklerdi. Uzayla ilgili farklı hedefler konuşulurken hiç akla gelmeyen ise uzaya temsilî yük olarak bir spor araba
göndermekti. Fakat insanlık bunu da gördü.
Geçtiğimiz Şubat ayında dünyanın dört bir
yanından 2,3 milyon kişi ekranlara aynı hissi
içinden geçirerek baktı: “Haydi başar!” Çılgın
mucit Elon Musk’ın Tesla Roadster model
otomobilini temsilî yük olarak uzaya gönderdiği SpaceX’in Falcon Heavy roketinin kalkışı
herkesi ekran başına kilitledi. Bu, 2012 yılında
Avusturyalı paraşütçü Felix Baumgartner’ın
uzay sınırından Dünya’ya gerçekleştirdiği
atlayışın ardından internet tarihinde en çok
izlenen ikinci yayın oldu. Arabanın önpanosunda yer alan “Panik yok!” yazısından
SpaceX’in fırlatma merkezinde çalan “Life on
Mars” (Mars’ta Yaşam) adlı şarkıya kadar tüm
detaylar düşünülmüştü. Ancak, başlangıçta
işler iyi giderken Falcon Heavy’nin yörüngeden
çıkarak Mars rotasından saptığı kesinleşti.
Bu durum biraz hayal kırıklığına yol açsa da
SpaceX’in uzay alanındaki çalışmaları büyük
bir hızla devam ediyor. Bu çalışmalarla ilgili
ayrıntılı istatistiklere www.spacexstats.xyz
adresinden anlık olarak ulaşılabiliyor.
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“Çılgın mucit”
Elon Musk’ın Tesla
Roadster model
otomobili temsilî yük
olarak uzaya gönderdiği
anlar milyonlarca kişiyi
ekran başına kilitledi.

Two years after this event, Kazakh runner
Valentina Tereshkova became the first woman to go to space. The USA was not late in
responding to Soviet superiority. The National
Advisory Committee for Aeronautics (NACA),
which was carried into effect in 1915, was revised and the National Aeronautics and Space
Administration (NASA) was established in
1958. In those years, the election promises
that came to the forefront in the USA were
related to space. For instance, after becoming
President in 1961, John F. Kennedy set the
target with the following words in the speech
he delivered at the USA Congress: “Our nation
should commit itself to achieving the goal,
before this decade is out, of landing a man
on the moon and returning him safely to the
earth”. 8 years later, Kennedy realized his
target. The first man to land on the Moon was
the American Neil Armstrong. The commander of the Apollo 11 mission, Armstrong’s landing on the Moon was watched by nearly half a
million people. After this mission, Armstrong
said his famous words, “That’s one small step
for man, one giant leap for mankind.”

Mankind witnessed even that!

The moments during
which the “crazy inventor”
Elon Musk sent the
Tesla Roadster model
automobile as a symbolic
load into space brought
millions of people before
the screen.

After the race for reaching the Moon, one
of the new targets was to send humans to
Mars for what mattered in the space race was
achieving firsts. While talking about different
targets regarding space, what had never come
to mind was to send a sports car to the space
as a symbolic load. However, mankind witnessed even that!
Last February, 2.3 million people from all
around the world looked at the screens with
the same feeling: “Come on, do it!” The
launch of the Falcon Heavy rocket of Space
X, in which the crazy inventor Elon Musk sent
his Tesla Roadster model automobile as a
symbolic load to the space, brought everyone
before the screen. This has become the second most viewed broadcast in the Internet
history after the Austrian parachutist Felix
Baumgartner skydive to the Earth from the
edge of space. Every detail from the writing
“Don’t panic!” on the front panel of the car to
the song “Life on Mars” which played at the
Launch Center of SpaceX had been thought.
However, while things were going well in the
beginning, it was confirmed that the Falcon
Heavy deorbited from the Mars route. Even
though this caused slight disappointment,
the works of Space X in the field of space
continue with great pace. The detailed statistics on these works can instantaneously be
reached on www.spacexstats.xyz.
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Uykunuzun mobil takipçisi
Mobile tracker of your sleep
İpek Altun
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Uyku takibi
uygulamaları sayı ve
çeşitlilik açısından
oldukça zengin.

Sleep tracking
applications are
quite rich in terms of
numbers and variety.

Dijital teknolojilerin gelişmesiyle beraber, “her şeyin ölçülebilir olduğu” savını günlük hayatlarımızda bizzat deneyimleyebiliyoruz. iOS
veya Android işletim sistemlerinde bulunan uygulama mağazaları
sağlığımızla ilgili önemseyebileceğimiz ne varsa ölçebilen uygulamalarla dolu. Bunlar arasında en çok ilgi çekenlerden biri uyku takibi
ile ilgili olanlar. Uyurken akıllı telefonunuzdan tek beklentiniz alarmı kurduğunuz saatte sizi uyandırmasından ibaretse, uyku takibi
uygulamaları sayesinde telefonunuzla olan ilişkinizi tekrar gözden
geçirebilirsiniz.
Uyku takibi uygulamaları temelde uykunuzun süresi, uyanırken geçirdiğiniz vakit, hafif ve derin uykuya daldığınız zaman dilimleri gibi
uyku döngünüze ilişkin kişisel verilerinizi toplayıp size bildiriyor. Hatta bazıları, elde ettiği veriler üzerinden uykunuz dışında beslenme ve
yaşam tarzınızla ilgili önerilerde de bulunabiliyor. Çoğu uygulama,
telefonunuzda yer alan ivmeölçer gibi sensörler ve/veya mikrofonun
sensör görevi görmesi aracılığıyla verilerinizi kaydederek işliyor.

With the development of digital technologies, we can experience the
argument that “everything is measurable” in our daily lives in person.
The application stores in iOS and Android operating systems are full
of applications that can measure anything we may value regarding our
health. The most appealing among them are ones about sleep tracking.
If the only expectation you have of your smart phone while sleeping is
nothing more than waking you up at the time for which you have set
the alarm, you may review your relation to your phone thanks to sleep
tracking applications.
Basically, sleep tracking applications collect your personal data regarding your sleep cycle such as the duration of your sleep, the time
you spend waking up, your mild and deep sleep periods and notify
you. Some of them can even advise you on your nutrition and life style
through the data acquired. Most of the applications function through
the sensors such as the accelerometer on your device and/or microphones that function as sensors.

82

PTTTECH - MAYIS MAY

Uyku takibi
uygulamalarının
yaygınlaşması, uykuyu
kaliteli kılan niteliklerin
neler olduğu sorusunu
yeniden gündeme getirdi.
The proliferation
of sleep tracking
applications has once
again introduced to the
agenda the question of
what the things that
make sleep of good
quality are.

Sensörlerin en dikkat çeken özelliği, uykunuz
sırasında beden hareketlerinizi takip etmeleri. Böylece ne zaman uyanmanız gerektiğini
akıllı telefonunuzun tahmin etmesini sağlayabiliyorsunuz. Uyku apnesi, horlama gibi
sıkıntılarınız varsa kalp atışınız ile kandaki
oksijen seviyelerinizi ölçerek sizin için uygun
uyku pozisyonunu öneren uygulamalar da
mevcut. Kalp atış hızı, deri ısısı, ışık gibi
değerleri ölçen sensörlerin çeşitlenip artmasıyla uykunuzla ilgili edineceğiniz veriler de
çoğalıyor.
Böylesine çok sayı ve çeşitlilikte uygulama
varken, burada sayılan tüm özellikleri aynı
anda barındıran bir örneğe rastlamak elbette
zor. Uyku döngünüzle ilgili veriler hafif ve derin uyku gibi safhaları içerirken, vücudunuzun
kendini onarıp yenilediği ve rüya gördüğünüz
safha olan REM uykusuyla ilgili bilgilendirme
yapan uygulamalar henüz çok sınırlı.
Uyku takibi uygulamalarının yaygınlaşması,
uykuyu kaliteli kılan niteliklerin neler olduğu
sorusunu yeniden gündeme getirdi. Derin
uyku, REM uykusu gibi safhalar dışında,
uyuduğunuz ortamdaki ışık, uyumadan önce
yaptığınız faaliyetler ve geceleyin kaç kez
kalktığınız uyku kalitenizi etkileyen faktörler
arasında. Peki, sayı ve çeşitlilik açısından
epey zengin olan uygulamalar gerçekten
uyku kalitesi hakkında doğru yönlendirmede
bulunabilir mi? Öncelikle uygulamaların ölçüm yaparken uyku verilerini ne kadar hatasız
şekilde aktardığının tartışmalı olduğunu

The most remarkable property of sensors is
that they track your body movements during
your sleep. Thus, you can get your smart
phone to guess when you should wake up.
If you have problems such as sleep apnea
and snoring, there are applications that can
advise you the appropriate sleep position
by measuring your heart rate and oxygen
levels in your blood. With diversification and
increase of sensors that can measure values
such as heart rate and skin temperature, the
data you can collect regarding your sleep increases, as well.
As there are numerous applications of different variety, it is of course hard to come across
an example that can bear all the features
at once. While the data on your sleep cycle
includes phases such as mild and deep sleep.
the applications that can inform you about
the REM sleep – the phase in which your body
reconditions itself and you dream – are quite
limited.
The proliferation of sleep tracking applications has once again introduced to the agenda
the question of what the things that make
sleep of good quality are. Apart from the
phases such as deep sleep and REM sleep,
the light in the setting in which you sleep,
the activities you do before falling asleep, the
number of times you wake up at night are
among the factors that can affect your sleep
quality. Well, can these applications, which
are quite rich in terms of number and variety,
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söylemek gerek. Örneğin, uyurken çok fazla
dönüp duruyorsanız, kullandığınız uygulama,
hareketlerinizi iyi uyumadığınızın göstergesi
olarak değerlendirebiliyor. Herhangi bir uyku
sorununa sahip olmayıp uyurken çok hareket
eden birinin uyku verileri bu nedenle aldatıcı
olabilir. Bazı uygulamalar geliştirme aşamasında bilimsel çalışmaları dikkate aldığını belirtiyor. Buna karşın, uykuya dair kimi bilimsel
araştırmalar uygulamalardan ne beklememiz
gerektiğini gözden geçirtebiliyor. Örneğin,
bulgular mükemmel bir uyku döngüsünün
var olmadığını gösteriyor. Uyku döngümüz
her gece değiştiği gibi bir önceki geceden de
etkilenebiliyor. Uyuduğumuz süre boyunca
yaşadığımız kısa süreli uyanmalar da uygulamalar tarafından tespit edilemiyor.
Bu nedenle, herhangi bir uyku sorunu yaşadığınızdan şüpheleniyorsanız, beyniniz ve
vücudunuzdaki hareketler ile değerlerin ölçülmesi için hekiminizden polisomnografi (uyku
testi) talebinde bulunmanız en doğru ve
güvenilir yöntem olacaktır. Sağlık otoritelerinin uygulamalarda kullanılan algoritmaların
bilimsel olarak onaylanmadığını hatırlattıklarını da eklemek gerek.

really direct you well about the sleep quality?
First of all, it should be noted that it is debatable how flawlessly the applications relay
sleeping data while making measurements.
For example, if you toss and turn too much
while sleeping, the application you use can
evaluate your movements as an indicator that
you do not sleep well. Therefore, the data of
someone who does not have any sleep problem but moves too much while sleeping can
be misleading. Some applications declare that
they take scientific works into consideration
in the development phase. On the contrary,
some scientific researches on sleep can make
us reconsider what to accept from the applications. For example, findings suggest that
there is not a perfect sleep cycle. Our sleeping
cycle can change every night and can be affected from the previous night, as well. Short
awakenings we experience throughout the period in which we sleep cannot be determined
by the applications.
So, if you are suspicious that you have a
sleeping problem, it will be the most accurate
and reliable method to demand a polysomnography (sleep test) from your doctor for
the movements and values on your brain
and body to be measured. That the scientific
authorities remind that they do not approve
the algorithms used in applications must be
added, as well.
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Orta Çağ’ın büyük bilgini:

El-Kindı

The great scholar of the Middle Ages:
Al-Kindi
Haluk Arslan
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IX. yüzyılın en önemli bilim insanlarından olan
el-Kindî, İslam bilim geleneğinin kurucularından kabul edilir. Tam adı Ebu Yusuf Yakub ibn-i
İshak el-Kindî’dir ve Batı dünyasında isminin
Latincedeki haliyle Alkindus olarak da bilinir.
Günümüz Irak’ının güneyinde Kinde bölgesinin
yönetimini elinde bulunduran köklü Kahtân
kabilesi soyundan gelen el-Kindî’nin ataları
sonraları Kufe’ye yerleşmiştir. Babası Kufe
valiliği de yapmış olan el-Kindî, 796 yılında bu
şehirde doğmuştur. İslam bilim geleneğinin
bir gereği olarak, önce hayatının ilk yıllarını
geçirdiği Kufe ve Basra’da dinî ilimler tahsili
görmüştür. Kaynaklar, dinî ilimlerin yanı sıra
dil ve edebiyat eğitimi aldığını da teyit eder.
Öğrenimine felsefe ve matematik başta olmak
üzere çeşitli bilimler ekseninde Bağdat’ta devam etmiş, ölünceye kadar bu şehirde hayatını
sürdürmüştür.
Bilim tarihçileri, el-Kindî’yi, İslam dünyasının
ilk filozofu olarak değerlendirir. Bunun temel
sebebi el-Kindî’nin metodu ve terminolojisiyle
kelâmdan felsefeye geçişi sağlamasıdır. Aynı
zamanda kaynağı Aristoteles olan Meşşai
geleneğinin de kurucusu kabul edilmektedir.
Kendisinin yetiştiği dönem, Müslüman âleminde bilimsel çalışmaların neredeyse her
alanda sistemleştirildiği, gerek doğa bilimleri
gerek dinî ilimlerde çok yoğun bir üretimin gerçekleştiği bir zaman dilimidir. Helenistik felsefî
metinlerin çevrilmesinde de aktif olarak rol
alan el-Kindî, dönemin bilim anlayışının bir gereği olarak sadece bir alanda uzmanlaşmamış,
pek çok disipline dair eser vermiştir. 250’nin
üzerinde yazılı çalışması olduğu bilinmekle
beraber, bunların pek çoğu günümüze ulaşmamış, bir kısmı ise Avrupa’da yapılan Latince
çevirileri üzerinden bugüne intikal etmiştir.
Eserlerinin önemli bir bölümü, bütün bilimlerin kaynağı olarak değerlendirilen felsefe ile
birlikte tıp, matematik, fizik, astronomi, optik,
kimya ve hatta müzik alanları üzerinedir.
El-Kindî’yi Orta Çağ’ın en önemli bilim insanlarından biri yapan katkılarının başında, fizik
alanında izafiyet teorisinin temellerini atması
gösterilir. Bu çerçevede, varlıkların fiziksel süreçleri görecelidir. Zaman, mekan ve hareketin
birbirinden bağımsız ve mutlak olmadığını
vurgulayan el-Kindî, bunu da göğe doğru hare-

Among the most important scientists of the 9th century, al-Kindi is regarded as one of the founders of
the Islamic scientific tradition. His full name is Abu-Yusuf Ya’qub ibn Ishaq al-Kindi, he is also known
in the Western world by the Latinized version of his name, Alkindus.
The ancestors of al-Kindi, who descended from the well-established Qahtan tribe that ruled the Kinda
region to the south of present-day Iraq, later on settled in Kufa. Al-Kindi, whose father also served
as the governor of Kufa, was born in this city in 796. As required by the Islamic scientific tradition, he
first received education on religious sciences in Kufa and Basra, where he spent the early years of his
life. Resources confirm that he was also taught language and literature besides religious sciences.
He continued his education in Baghdad, where he studied various sciences, primarily philosophy and
mathematics and lived until his death.
Science historians consider al-Kindi the first philosopher of the Islamic world primarily because he
enabled the transition from kalam (Islamic theology) to philosophy with his methodology and terminology. Also, he is regarded as the founder of the Peripatetic tradition in Islamic philosophy, the
source of which is Aristotle. The period in which he was raised was a time when scientific studies in
the Muslim world were systematized in almost every field, and a considerably intense production was
realized in both natural and religious sciences. Al-Kindi, who also took an active role in the translation
of Hellenistic philosophical texts, did not only specialize in a single field but also published works
on many disciplines as required by the scientific conception of the period. Although he is known to
have over 250 written works, many of these have not reached the present day and a certain part has
reached today through Latin translations made in Europe. A substantial part of his works is on philosophy, which is deemed the source of all sciences, as well as the fields of medicine, mathematics,
physics, optics, chemistry and even music.
The main contribution of al-Kindi that made him one of the most significant scientists in the Middle
Ages is considered to be the fact that he laid the foundations of the theory relativity in physics. Within
this framework, physical processes of beings are relative. Stressing that time, space and movement
are not independent from each other and absolute, al-Kindi explains this through the fact that a
person moving up into the sky sees the tree smaller as s/he ascends and bigger as s/he descends.
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El-Kindî’yi Orta Çağ’ın
en önemli bilim
insanlarından biri yapan
çalışmalarının başında
fizik alanında izafiyet
teorisinin temellerini
atması gelir.
The main work of
al-Kindi that made him
one of the most significant
scientists in the Middle
Ages is considered to be
the fact that he laid the
foundations of the theory
relativity in physics.

ket halinde olan bir insanın yükseldikçe ağacı
küçük, alçaldıkça da büyük görmesiyle açıklar.
Bilime diğer katkıları arasında kriptolojiye yönelik çalışmaları dikkat çeker. El-Kindî, frekans
(sıklık) analizi metodunu ilk kez uygulayarak
şifrelenmiş metin analizinin nasıl yapıldığını
açıklamış, bu çalışması da yakın zamanda
Osmanlı Arşivi’nde gün yüzüne çıkarılmıştır.
El-Kindî, çeşitli işlemlerle bir madenin başka
bir madene çevrilmesinin imkansızlığını ortaya
koymuş, böylelikle kimya biliminin ve doğru bir
madde anlayışının yerleşmesine önemli katkı
sağlamıştır. Bilim tarihinde ilk kez hastalıkların şiddeti ve yapısıyla tedavide kullanılacak
ilaçların dozajı arasında bir ilişki olabileceğini
düşünerek tıp alanında bilimsel psikofizyolojiyi kurduğu kabul edilir. Bunların yanı sıra İslam
dünyasında notaları ilk kullanan kişi olan
el-Kindî, musikiyi tabiat ve fiziğin bir boyutu
olarak değerlendirmiş, bu alanda da 10’a yakın
risale yazmıştır.

Among his other contributions to science, his
works on cryptology stand out. Al-Kindi explained how textual analysis can be made by implementing the frequency analysis method for
the first time, his work was recently unearthed
in the Ottoman Archive. Al-Kindi proved that it
is impossible to turn a mineral into another mineral through various processes, and thus made a
significant contribution to the establishment of
chemistry and a correct conception of matter. He
is acknowledged to have founded scientific psychophysiology in the field of medicine by thinking for the first time in science history that there
might be a relationship between the severity and
structure of diseases and the dosage of drugs to
be used in the treatment. In addition to these,
al-Kindi, who was the first person in the Islamic
world to use musical notes, regarded music as a
dimension of nature and physics and wrote near
10 pamphlets on this field.
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YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ
We’ve Got it Wrong
Agâh Murat Selim

DVD’ye koydum almadı,
diske koydum dolmadı

Too big for DVD,
too small for hard disk

Paylaşmanız gereken büyük dosyalarınız var. Çok da acele... Ne olacak
canım, bir DVD’ye yazdırıp gönderirim diye düşünüyorsunuz. Ona sığmazsa, flash diskleriniz ne güne duruyor? Fakat o da ne, dosyalarınız ne
DVD’ye ne de 8 GB’lik flash diskinize sığıyor. Tabii ki daha büyük bir taşınabilir disk alabilirsiniz ama o durumda da astarı yüzünden pahalıya
gelecek. Üstelik geri döneceği de meçhul. Acaba ne yapmalı? Sizi bulut
dosya transferi servisleriyle tanıştıralım. Sayısız alternatifi olan bu
yeni servis türünün başlıca sağlayıcıları WeTransfer (wetransfer.com),
Google (drive.google.com), Microsoft (onedrive.live.com), Dropbox
(www.dropbox.com) ve Apple (www.icloud.com). Her biri farklı sınırlamalara, avantajlara ve dezavantajlara sahip bu servislerden kendinize
uygun olanı seçerek dosyalarınızı zamanında ve maliyetsiz olarak yerine ulaştırmanız mümkün.

You have large files to share. And you are in a hurry… You think, “So
what? I will save it in a DVD and send it. You also have flash disks, if
it doesn’t fit into that. But lo and behold! Your files fit neither in DVD
nor in your flash disk of 8 GB. Of course, you may buy a bigger portable
disk but the cake is not worth the candle in that case. Additionally, it
is not known whether you will receive it back. What to do then? Let
us introduce you to cloud file transfer services. The main providers
of this new service type are WeTransfer (wetransfer.com), Google
(drive.google.com), Microsoft (onedrive.live.com), Dropbox (www.
dropbox.com) and Apple (www.icloud.com). By choosing the most
appropriate one among these services, which all have different limits,
advantages and disadvantages, it is possible to transfer your files in
time and at no cost.

Azıcık programım, kaygısız başım

Less program, less trouble

Artık her ihtiyaca cevap veren programlar var. Hem de birkaç tane
değil, sayısız. Kimi daha hızlı, kimi ise daha istikrarlı. Bu kadar çok ve
cazip seçenek varken kendinizi niye sınırlayasınız ki? Yükleyin... Bir
de şu program çıkmış, onu da yükleyin... Son program biraz yavaş mı
yüklendi ne? Bilgisayarınız da biraz nazlanıyor sanki. Daha bir sürü
boş yer var oysa...

There are now programs that meet all needs. What is more, they are
not few, they are too many to count. Some of them are faster, some
of them are more stable. Why limit yourself when the alternatives
are too much and too appealing? Download. A new program was launched, go ahead, download it, too… That last one was a bit too slow
to download or what? Is your computer playing hard to get? In fact,
there is plenty of storage area…

Evet, bilgisayarların kapasiteleri devamlı artıyor. Fakat ne kadar büyük olursa olsun sınırlı kaynaklardan bahsediyoruz. Yüklediğiniz her
program bilgisayarınıza sistem eklentileri kuruyor, fontlar yüklüyor
ve sabit diskinizin aramalar için indekslenmesi sürecini uzatıyor. Elbette programları denemek amacıyla kurup kaldırabilirsiniz ama çoğu
programın silindikten sonra bile sisteminizde kalıcı parçalar bıraktığını unutmamalısınız. Peki, ne yapmanız gerekiyor? Bizce internetin
gücünü kullanmalı, incelemeleri takip etmeli ve sadece doğru seçim
olduğunu düşündüğünüz programı bilgisayarınıza kurmalısınız. Bu
sayede, yanılsanız bile en kötü ihtimalle bir sonraki denemenizde
kendiniz için en makul programı bulabilirsiniz.

Yes, computer capacities are continuously increasing. However, no
matter how big it is, we are talking about limited sources. Each program you install on your computer sets up system add-ons, installs
fonts and prolongs the indexing process of your hard disk for searches. Of course, you may install and uninstall programs to try them,
but you must not forget that most of the programs leave permanent
parts in your system even after being deleted. Well, what do you
have to do? In our opinion, you have to use the power of the Internet,
monitor reviews and set up on your computer only the program you
think is the right choice. Thus, even if you are mistaken, the worst
case scenario is that you will find the most appropriate program for
yourself in the next try.
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Cumhuriyet’in ilk gözlemevi:

The first observatory of the Republic:

Ankara Üniversitesi

Ankara University Kreiken Observatory

1954 yılında, başkent Ankara’da gözlemsel
astronomi faaliyetlerini başlatmak amacıyla
Ankara Üniversitesi bünyesinde bir gözlemevi
kurulması kararlaştırıldı. Bu görev, Hollandalı
astrofizikçi Prof. Dr. Egbert Adriaan Kreiken’e
verildi. Üniversitenin Fen Fakültesi’nin binaları
şehir merkezinde olduğundan, rasathanenin
inşa edilebileceği gözlem yapmaya uygun bir
arazi bulmak için çalışmalara başlandı. Prof.
Dr. Kreiken’in gerçekleştirdiği uzun araştırmaların ardından, Ankara’nın 18 km güneyinde,
Ahlatlıbel mevkiinde bir alan belirlendi. Burası
yükseltisi uygun, merkezden ulaşımı kolay
ancak şehir ışıklarından yeterince uzak, yılın
yaklaşık 300 gecesi açık gözlem imkanı sunan
bir bölgeydi.

In 1954, an observatory was decided to be founded under the body of Ankara University in
order to commence observational astronomy activities in the capital city of Ankara. This task
was assigned to the Dutch astrophysicist Prof. Egbert Adriaan Kreiken. Since the Faculty of
Science buildings of the university were located at the city center, research was started for
finding a site to build the observatory that was suitable for observation. Following long researches carried out by Prof. Kreiken, a site was determined, which was located 18 km south of
Ankara. It was an area at an appropriate altitude, which was easy to access from the city center
and enabled open observation for nearly 300 nights in a year.

1955’te satın alınan arazide inşaat ancak 1959
yılında başlatılabildi. Bir merkez ve üç gözlem

Prof. Egbert Adriaan Kreiken was born in the Netherlands on 1 November 1896. He started his
doctoral study under the supervision of Prof. J. C. Kapteyn, one of the valuable astronomers

On the site, which was bought in 1955, construction could only be started in 1959. One central
and three observation building were constructed. A radio telescope produced by the Dutch
Post, an astrograph with a diameter of 15 cm, a Zeiss Coude telescope with a diameter of 15
cm, a Hilger Watt microphotometer and iris photometer were purchased. The observatory was
officially opened on 26 August 1963 and commenced activities. From the start to the end of
the establishment process, Prof. Egbert Adriaan Kreiken made great effort and contribution.
All necessary observation tools were supplied from abroad through his intensive endeavors.
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Kreiken Rasathanesi
Emre Bozkır
Fotoğraflar / Photographs: Melis Seçkin

Ankara Üniversitesi Kreiken
Rasathanesi, Cumhuriyet’in
ilk gözlemevi olarak
ülkemizde astronominin
gelişmesine öncülük etmiş
önemli bir kurumdur.

binası yapıldı. Hollanda Posta İdaresi tarafından üretilen bir radyo teleskop, 15 cm çaplı bir
astrograf, 15 cm çaplı bir Zeiss Coude teleskop,
Hilger Watt mikrofotometre ve iris fotometresi
satın alındı. Gözlemevi resmî olarak 26 Ağustos 1963 tarihinde açılarak faaliyete başladı.
Kuruluş sürecinin başından sonuna Prof. Dr.
Egbert Adriaan Kreiken büyük emek ve katkı
verdi. Gerekli tüm gözlem araçları onun yoğun
gayretleriyle yurt dışından temin edildi.

As the first observatory of the
Republic, Ankara University
Kreiken Observatory is an
important institution that has
pioneered the development of
astronomy in our country.

Prof. Dr. Egbert Adriaan Kreiken, 1 Kasım
1896’da Hollanda’da doğdu. Astronomi alanında doktora çalışmasına dönemin değerli
astronomlarından Prof. Dr. J. C. Kapteyn’in danışmanlığında başladı ve doktorasını bir başka
önemli astronom Prof. Dr. Pieter J. van Rhijn ile
1923’te tamamladı. 1926’da Amsterdam Üniversitesi’nde doçent unvanını aldı. Hollanda,

of the time, and completed it in 1923 with
another important astronomer Prof. Pieter J.
van Rhijn. In 1926, he received the associate
professor title at Amsterdam University. He
worked in the Netherlands, Indonesia and
Liberia. He obtained the professor title in
Liberia University, to which he was assigned
by UNESCO. And 1954, he started working as
the manager of Ankara University Astronomy
Institute, once again through the agency of
UNESCO. He raised many students there and
provided almost all of them the opportunity
to carry out their doctoral studies abroad. In
the following years, the scientists raised by
him made important contributions to the
establishment and development of primarily the AU Faculty of Science Department of
Astronomy and Space Sciences, and other
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Endonezya ve Liberya’da çalıştı. UNESCO tarafından görevlendirildiği
Liberya Üniversitesi’nde profesör unvanını elde etti. 1954 yılında ise
yine UNESCO aracılığıyla Ankara Üniversitesi Astronomi Enstitüsü
Müdürü olarak çalışmaya başladı. Burada çok sayıda öğrenci yetiştirdi,
hemen hepsinin doktora çalışmalarını yurt dışında gerçekleştirmesini
sağladı. Yetiştirdiği bilim insanları ilerleyen yıllarda başta Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü olmak üzere Türkiye’nin diğer astronomi bölümlerinin ve gözlemevlerinin kurulup
gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Prof. Dr. Kreiken gözlemevinin
kuruluşundan kısa bir süre sonra, 16 Ağustos 1964’te vefat etti. 1973
yılında Uluslararası Astronomi Birliği, astronomiye katkılarından dolayı
Ay’da bir kratere Prof. Dr. Kreiken’in adını verdi.
12 Mart 2013 tarihinde gözlemevinin adı, bu değerli bilim insanının
anısına “Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi” olarak değiştirildi.
Günümüzde rasathanede düzenli olarak gözlemler gerçekleştiriliyor.
Gözlem çalışmalarına üniversitenin Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
öğrencileri de katılıyor. Rasathanede dört adet sabit teleskop ve bir radyo
teleskobu bulunuyor. Bunlardan 40 cm çaplı Meade T40 Teleskobu’nun
adı 2005 yılında Kreiken Teleskobu olarak değiştirildi, teleskobun bulunduğu binaya da yine Prof. Dr. Kreiken’in adı verildi. Kreiken Teleskobu
ve 35 cm çaplı T35 Teleskobu ile yapılan gözlemler, teleskop binalarında
bulunan bilgisayarla kontrol ediliyor ve kaydediliyor.
Cumhuriyet’in ilk gözlemevi olarak ülkemizde astronominin gelişmesine öncülük etmiş önemli bir kurum olan Ankara Üniversitesi Kreiken
Rasathanesi, yürüttüğü gözlem faaliyetleriyle uluslararası nitelikteki
bilimsel araştırmalara veri sağlıyor. Rasathane aynı zamanda toplumun
astronomi konusunda aydınlatılmasını da amaç ediniyor. Bu çerçeve-

departments of astronomy and observatories. Prof. Kreiken died on
16 August 1964, shortly after the establishment of the observatory. In
1973, the International Astronomy Union named a crater on the Moon
after Prof. Kreiken for his contributions to astronomy.
On 12 March 2013, the observatory was renamed as “Ankara University
Kreiken Observatory” in the memory of this valuable scientist. Today,
observations are done on a regular basis at the observatory. Students
of the university’s Department of Astronomy and Space Sciences also
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de, nisandan ekime kadar her ay bir gün halk
günü etkinliği düzenleniyor ve ziyaretçilere
gözlem olanağı sunuluyor. Bu etkinliklerde
Coude ve Meade ETX-125 teleskopları kullanılıyor. Rasathane, diğer zamanlarda da randevu
alınması şartıyla grup halinde ziyaret edilebiliyor. Ayrıca, okulların talebi üzerine, öğrenci
gruplarına yönelik eğitim amaçlı etkinlikler
gerçekleştiriliyor. Kreiken Rasathanesi, Ankara
Üniversitesi’ne bağlı Çocuk Üniversitesi’nin
programlarından Gökbilim Okulu’na da ev sahipliği yapıyor.
Bunların yanı sıra rasathane kampüsünde bir
müze de bulunuyor. Rasathane Müzesi’nde,
eskiden kullanılan sabit ve seyyar gözlem
aletleri sergileniyor. İlgi çekici bir koleksiyona
sahip müzeyi halk günlerinde ziyaret etmek
mümkün.

Rasathanede nisandan
ekime kadar her ay
bir gün halk günü
etkinliği düzenleniyor
ve ziyaretçilere gözlem
olanağı sunuluyor.

attend the observation activities. There are four stationary telescopes and a radio telescope at
the observatory. Among them, Meade T40 Telescope with a diameter of 40 cm was renamed
as Kreiken Telescope, and the building containing the telescope was also named after Prof.
Kreiken in 2005. Observations made with Kreiken Telescope and T35 Telescope with a diameter
of 35 cm are controlled and recorded by the computers in the telescope buildings.
Ankara University Kreiken Observatory, which is an important institution that has pioneered
the development of astronomy in our country as the first observatory of the Republic, provides
data for scientific studies through observation activities it carries out. The observatory aspires
at the same time to enlighten the society about astronomy. Within this framework, a public
day event is organized once a month from April to October and visitors are offered the chance
to make observations. In these events, Coude and Meade ETX-125 telescopes are used. The
observatory can also be visited on other days in groups by arranging an appointment. Furthermore, upon the demand of schools, educational activities are organized for student groups.
Kreiken Observatory also hosts the Astronomy School, one of the programs of the Children’s
University affiliated to Ankara University.
In addition to these, there is a museum at the observatory campus. In the Observatory Museum, stationary and portable observation tools that were used before are exhibited. The museum, which has an interesting collection, can be visited on public days.

At the observatory,
a public day event
is organized once a
month from April to
October and visitors
are offered the chance
to make observations.

92

Film / Movie
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi / Solo: A Star Wars Story
YÖNETMEN / DIRECTOR:
RON HOWARD
OYUNCULAR / STARS:
ALDEN EHRENREICH, DONALD GLOVER, EMILIA CLARKE,
WOODY HARRELSON
YAPIM / PRODUCTION:
ABD / USA
TÜR / GENRE:
BİLİMKURGU-FANTASTİK
SCIENCE FICTION-FANTASTIC

Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden Han Solo,
dünyanın en iyi pilotu olma hedefiyle yola çıkar. Gelecekteki muhtemel yardımcı pilotu Chewbacca ile tanışacağı bu
serüvende kötü nam salmış kumarbaz Lando Calrissian ile
yolları kesişir. Han Solo’nun, hayatına Luke Skywalker girmeden önceki maceralarını konu alan filmin yönetmenliğini
Ron Howard üstleniyor.

One of the most loved characters of the Star Wars universe,
Han Solo sets forth with the goal of becoming the world’s
best pilot. In this adventure, where he will meet his possible
future co-pilot Chewbacca, his path crosses with the notorious gambler Lando Calrissian. The film, which treats Han
Solo’s adventures before Luke Skywalker walked into his
life, is directed by Ron Howard.

93

Jurassic World: Yıkılmış Krallık / Jurassic World: Fallen Kingdom
YÖNETMEN / DIRECTOR:
JUAN ANTONIO BAYONA
OYUNCULAR / STARS:
CHRIS PRATT, BRYCE DALLAS HOWARD, B. D. WONG
YAPIM / PRODUCTION:
ABD / USA
TÜR / GENRE:
BİLİMKURGU-AKSİYON-MACERA
SCIENCE FICTION-ACTION-ADVENTURE

Jurassic World tema parkının yok olmasından sonra
hayatta kalan dinozorlar Nublar Adası’na sığınmıştır.
Adadaki yanardağın harekete geçmesi üzerine dinozor eğitmeni Owen Grady ve parkın eski müdürü Claire
Dearing soylarının tükenmemesi için dinozorları oradan
uzaklaştırmanın yollarını arar. İlgi çekici yeni türleri sinemaseverlerle buluşturan filmin idari yapımcılığını Steven
Spielberg ve Colin Trevorrow üstleniyor.

The dinosaurs that have survived the destruction of the
Jurassic World theme park have taken shelter on the
Nublar Island. When the volcano on the island is activated,
dinosaur trainer Owen Grady and the former director of the
park Claire Dearing start seeking ways to get the dinosaurs
away from there so they do not become extinct. Uniting
new interesting species with the lovers of the cinema, the
film’s executive producers are Steven Spielberg and Colin
Trevorrow.

Sektörel / Sectoral

Engelleri
kaldıran
teknolojiler
Obstacle-removing
technologies
Itır Şensoy

Teknolojik gelişmelerle birlikte nesnelerin interneti tabanlı uygulamalardaki ilerlemeler belki de en çok engelli bireylerin hayatını
kolaylaştırmayı vadediyor.

Perhaps, the improvements in the Internet of Things-based
applications with the technological developments promise to
facilitate the life of disabled individuals the most.

Nesnelerin interneti konusunda teknolojinin bugüne dek aldığı
yol engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürdürmesini, sosyal
ve ekonomik hayata daha fazla katılım sağlayabilmesini mümkün kılıyor. Peki nasıl?

The point where technology has come so far regarding the
Internet of Things ensures that the disabled individuals live a
more quality life as well as their further participation in social
and economic life. Well, how?

Yeni nesil akıllı ev otomasyon sistemleri bireylerin günlük yaşamlarında hatırı sayılır bir yardımcı işlevi görüyor. Bu sistemler ev içi
birçok detayın tek bir yerden kontrol edilebilmesini sağlıyor. Kapı,
perde ve ışıkların açılıp kapatılması, buzdolabı, fırın, hoparlör ve
termostatların kumanda edilmesi, erzak stokunun durumunun
belirlenmesi gibi hususların tek merkezden yönetilebilmesi bireyin başkalarına bağımlılığını ciddi ölçüde azaltıyor.

New generation smart home automation systems function
as a remarkable helper in the daily lives of individuals. These
systems ensure that many details are controlled from a single
point. Control of the details such as the opening and closure of
the doors, curtains and lights; controlling the refrigerator, oven,
loudspeaker and thermostats again from a single point; determination of the supply stock status decrease the dependence
of the individual on others to a great extent.
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Görme engelliler için özel olarak tasarlanan akıllı ayakkabılar, bastonlar veya kemerler sahip oldukları sensörler sayesinde kişinin önüne çıkan
engelleri tespit edip onu sesli olarak ya da titreşim yoluyla uyarabiliyor. Benzer şekilde akıllı
gözlükler ve telefonlar kameraları aracılığıyla
metinleri, işaretleri, barkodları, kağıt paraları,
menüleri, yönleri ve nesneler üzerindeki yazıları
kişiye okuyabiliyor, hatta karşısındakileri yüz
ifadesine varıncaya dek sesli bir şekilde tasvir
edebiliyor.
Yeni nesil tekerlekli sandalyeler bireyin vücut
ısısı, nabzı, kan basıncı gibi verilerini ölçüp kaydedebiliyor, bu verileri internet üzerinden anlık
olarak sağlık ekipleriyle paylaşabiliyor. Bazı tekerlekli sandalyeler ise denge kurma yetileriyle
merdiven dahi tırmanabiliyor, bu yolla hareket
kabiliyeti kısıtlı bireylerin görece özgür hareket
etmesini sağlayabiliyor.
Sözlü iletişim becerileri kısıtlı bireyler için tasarlanan cihazlara gelince... Bunlar göz takip
sistemleri sayesinde kişinin göz hareketleriyle
bilgisayarını kumanda edebilmesini, aynı yolla
ekran klavyeleri üzerinden kelime ve kalıp kullanmasını, bu şekilde oluşturulan metinlerin
sesli olarak ifade edilmesini sağlayabiliyor.
Sinirlere bağlanarak duyuları beyne iletebilen
biyonik protezler bacak, el, kol gibi uzuvlarını
kaybetmiş bireylerin yürüme, koşma, dokunma,
giyinme, hatta bisiklet sürme gibi eylemleri
gerçekleştirmelerini mümkün kılıyor. İşitme
engelliler için tasarlanan kimi uygulamalar sesli
konuşmaları yazılı metinlere dönüştürüyor,
bazı giysiler ise kişinin müziği hissedebilmesini
sağlıyor. Giyilebilir teknolojilerden biri olan,
cildin altına yerleştirilen elektrotlar kandaki
glikoz seviyesini sürekli takip ederek kablosuz
radyo frekansları yoluyla değerleri görüntüleme
cihazlarına aktarabilmekteyken, iletken iplerle
dokunan gömlekler nabız ve nefes alma verilerini akıllı telefon ya da tabletlere yansıtabiliyor.

Gelecek neler getirecek?
Peki, teknoloji ve nesnelerin interneti dünyası
yakın gelecek için engelli bireylere neler vadediyor? Otonom ya da yarı otonom arabalar üzerine yürütülen çalışmalar gösteriyor ki engelli bireylerin yakın bir gelecekte trafiğe çıkabilmeleri
mümkün olacak. Nesnelerin interneti tabanlı
bu araçlar trafik ışıklarına göre hız ayarı yapabi-

Nesnelerin interneti
konusunda teknolojinin
bugüne dek aldığı
yol engelli bireylerin
daha kaliteli bir yaşam
sürdürmesini, sosyal ve
ekonomik hayata daha
fazla katılabilmesini
mümkün kılıyor.
lecek, otomatik sürüş ayarı ile istenilen rotada
gönül rahatlığıyla seyahat edilmesini sağlayabilecek. Biyonik protezler duyu kaybını ortadan
kaldırmakla kalmayacak, bireylerin özgürce hareket etmesini olanaklı kılacak. Bu tür teknolojik tasarımların yaygınlık kazanmasıyla kim bilir
belki de çok uzak olmayan bir gelecekte, engelli
bireyler düşük maliyetlerle ihtiyaç duydukları
cihazlara sahip olabilecek ve hayatlarını daha
bağımsız şekilde idame ettirebilecekler.
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Owing to their sensors, smart shoes, walking
sticks or belts designed specifically for the
visually impaired determine the obstacles the
person comes across and warns them vocally
or through vibration. Similarly, through their
cameras, smart eyeglasses and telephones
can read texts, signs, barcodes, paper money,
menus, directions and the texts on objects to
people or can even vocally depict the facial
expressions of the person before him.
New generation wheel chairs can measure
and record data such as body temperature,
pulse, blood pressure and instantaneously
share the data with medical teams. Some
wheel chairs can even climb up the stairs with
their ability to balance, and by this way ensure
the relatively free movement of people with
limited mobility.
When it comes to the devices designed for
individuals whose verbal communication
skills are limited… These can ensure that
the person controls their computer with eye
movements thanks to eye-tracking systems,
using words and templates on the their screen
keyboards through same way and verbal

The point where
technology has come so
far regarding the Internet
of Things ensures that
disabled individuals live a
more quality life as well as
their further participation
in social and economic life.

expression of the text made in that way expressed verbally.
Connecting the nerves, bionic prostheses
that can transfer senses to the brain ensure
that the individuals who have lost their organs such as leg, hand or arm can walk, run,
touch, dress or even ride a bicycle. Some applications designed for the hearing impaired
can transform verbal conversations into
written texts and some clothes ensure that
the person feels the music. While one of the
wearable technologies, the electrodes placed
under the skin which continuously track the
glucose level in blood and transfer the data to
imaging devices via radio frequencies, shirts
weaved with conductive string can reflect the
pulse and breath data to mobile phones and
tablets.

What will the future bring?
Well, what does the world of technology and
the Internet of Things offer to thandicapped
individuals in the near future? The researches carried out on autonomous and halfautonomous cars show that it will be possible
for the handicapped to hit the road in the
near future. These cars, which are Internet
of Things-based, will make the speed adjustment according to traffic lights and with the
automatic drive adjustment ensure a travel
on the desired road with a mind at peace.
Bionic prostheses will not only eliminate the
loss of sense, but also ensure the free movement of people. As such technological designs
become popular, in a not too distant future,
handicapped individuals will be able to obtain
devices they need at low costs and live their
lives more independently.

QUIZ

1
SpaceX, Falcon He
avy’yi Mars’a fır
lattığı sırada roke
Tesla Roadster m
tin taşıdığı
odel otomobilde
hangi şarkı çalıy
ordu?
While SpaceX wa
s launching Falco
n Heavy for the M
song was playin
ars mission, which
g in Tesla Roadst
er car carried insid
e the rocket?
a. The Rolling St
ones-2,000
Light Years from
Home
c. Patti Smith-S
pace Monkey

2
metin
ak için kullanılan standart
Web sayfalarını oluşturm
?
işaretleme dili hangisidir

b. Deep Purple-S
pace Truckin’
d. David Bowie-Sp
ace Oddity

g
rkup language for creatin
Which is the standard ma
web pages?
b. CPU
d. RAM

a. HTML
c. WWW

3
ımlamaz?
hangisi tan
i
sl
e
n
n
e
y
ü
doğup büy
p
yanın içine
has grown u
Dijital dün
as born and
w
at
th
n
io
e generat
not define th
world?
Which does
in the digital
si kuşağı
a. Kar tane
rli
c. Dijital ye
ke
on snowfla
a. Generati
tive
c. Digital na

4
Hangisi en so
n çıkan geniş
ekran televizy
on
Which is the
latest largescreen televi
sion

a. LED
c. OLED

on X
b. Generati
d. Millenials

teknolojisidir
?

technology?

b. Plazma
d. LCD
b. Plasma
d. LCD

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

a. LED
c. OLED

b. X kuşağı
çocukları
d. Milenyum
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