
  

Burası müstemleke ülkesi mi, Google 
gelip Cumhurbaşkanı Gül’e yol 
gösteriyor 
Google Başkanı Schmidt’in Türkiye temaslarında sürekli ‘filtre’ konusunu 
gündeme getirmesi, BTK görüşmesinde bu konuda ikna olduğunu belirtmesine 
karşılık konuyu Gül’e taşıması Ankara cephesinde tepkiyle karşılandı 
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Şükrü Andaç 

ABD’li yeni ekonomi devi Google’ın bu yılın 
başında CEO’luğu şirketin kurucusu Larry Page’e 
devreden yeni Başkanı Eric Schmidt geçen hafta 
Türkiye’deydi. Başta telekom ve internet 
operatörlerinin CEO’ları olmak üzere tepe 

yöneticilerle görüşmeler yapan TÜSİAD heyetiyle masaya oturan Schmidt Ankara tarafıyla da 
Başbakan Erdoğan olmasa da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 
ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer ile görüşmelerde bulundu. 
Bir yandan Türkiye’de kesilen vergi cezalarıyla uğraşan, diğer taraftan ‘filtre’ olarak adlandırılan 
ebeveyn kontrol programı yüzünden veri toplayamama kaygısı yaşayan Google’la yapılan 
görüşmelerde 22 Ağustos’taki yeni düzenlemenin büyük gerginliğe yol açtığı öğrenildi. Tüm 
görüşmelerde ısrarla konunun ‘filtre’ye getirilmesinin ciddi rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor. 
 
‘Yatırıma sıcak bakmıyor’ 
Edinilen bilgilere göre Ulaştırma Bakanlığı ve BTK yetkililerinin Google’ın Türkiye’de disiplinli vergi 
sistemine geçişi ve yeni yatırım fırsatlarını masaya yatırma yönündeki taleplerine Schmidt’in 
keskin bir ifadeyle olmasa da isteksiz bakması Ankara tarafında büyük hayal kırıklığıyla karşılandı.
Yıldırım’ın yaklaşık 40 dakikalık görüşmesinde konuyu dört kez bu noktaya getirmesine karşın 
Google’dan beklediği yanıtı alamadığı öğrenildi. 
 
Schmidt BTK’ya ne dedi? 
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Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesi öncesinde filtre hakkında BTK yetkililerinden bilgi aldığı 
belirtilen ve istemeyen kullanıcının bu filtrelerden birini kullanmak zorunda olmadığını 
öğrendiğinde açık bir ifadeyle “Bunun böyle olduğunu bilmiyordum” diyen Schmidt’in internet 
servis sağlayıcı (İSS) taraflarıyla yaptığı görüşmelerde bu izlenimi edindiğini söylemesi Ankara 
tarafında büyük şaşkınlığa yol açtı. 
Hatta o sırada masadaki bir İSS’nin CEO’sunun “Durumu size kim böyle anlattı, doğru değil” 
şeklindeki çıkışı taraflar arasında gerginliğe yol açtı. İnternet piyasasında gerekli düzenlemeleri 
yapan kurum ve kuruluşlar olduğunun altını çizen Ankara cephesinin Schmidt’in “Gül’e internetin 
kısıtlanmaması gerektiğini söyleyeceğim” şeklindeki açıklamasına büyük tepki duyduğu 
öğrenilirken, üst düzey yetkililerin bu konuda “Burası müstemleke (sömürge) ülkesi mi, Google’ın 
yöneticisi gelip Cumhurbaşkanı Gül’e yol gösteriyor. Bunun yolu kesinlikle bu olmamalı” dediği 
ifade edildi. Öte yandan Google’ın kontrolündeki YouTube’da yaşanan sorunlara dikkat çeken 
üst düzey yetkililer, Facebook veya Dailymotion gibi sitelerle de benzer durumlar yaşandığını 
bunların bir telefonla çözüldüğünü son örnekte Google ile sürecin uzamasının ise düşünülmesi 
gereken bir durum olduğunu anlattı. 
 
Turkcell, Android işi için bastırdı 
Eric Schmidt’in cep operatörü Turkcell tarafıyla yaptığı görüşmelerde firmanın Apple ile rekabette 
arkasında durduğu Android işletim sisteminin gündeme geldiği öğrenildi. Turkcell’in kendi 
markasıyla piyasada yer aldığı “T” serisi telefonlarının önümüzdeki dönemde Android’le birlikte 
sıkı  işbirliği yapması konusunda görüş birliğine varıldığı belirtiliyor. Bu arada diğer operatörlerle 
yapılan görüşmelerde masaya öncelikle işbirliği fırsatlarının yatırılmaması şaşkınlıkla karşılandı. 

 
 
 

 
 
Merrill Lynch, Dünya Bankası kesmedi  yesilist.com’u kurdu 
 
Microsoft’un kurucusu Bill Gates iş dünyasında sosyal sorumluluk denildiğinde hiç şüphesiz akla 
gelen ilk isimlerden biri. Şu sıralar yazılım devi Microsoft’a çok az mesai harcayan Gates 
Japonya’da yaşanan son nükleer felaket sonrası çevre konusunda da duyarlılığını gündeme 
getiren bir isim oldu. Wired dergisinin son sayısında yayımlanan söyleşide bu konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Gates’in “Bana 10 dönem art arda ABD başkanlığını mı  istersin, yoksa 
çevreye duyarlı daha az enerji tüketilen bir dünyayı mı tercih edersin? diye sorsalar kesinlikle 
ikincisini seçerdim” dediğini hatırlatalım. 
Nükleer enerjinin tüm risklerine karşılık kömür ve doğalgazın yol açtığı ölümlere bakıldığında 
olumsuz etkisinin daha az olduğuna dikkat çeken Gates, ancak politikacıların kamuoyuna 
oynamak adına ikinci yolu tercih ettiğini belirtiyor. Türkiye’de son dönemde önde gelen 
işadamları olmasa da kurumsal tarafta bu işe yatırım yapan şirketler var. Türkiye’de bu alanda 
kişisel çalışmalar da dikkat çekiyor. 
 
Tamamen orjinal içerik 
Buradaki başarılı örneklerden biri de 2010’da Türkiye’de “yesilist.com” girişimini başlatan Ergem 
Şenyuva Tohumcu’ya ait. ABD’de Merrill Lynch ve Dünya Bankası’ndaki görevlerini bırakıp 
Türkiye’ye gelerek yeşil bir rehber hazırlamak için kolları sıvayan Tohumcu, “Türkiye’de çevreye 
duyarlı tüketim, yaşamın bir adım ileri götürülmesi için içerik üretiyoruz. Tamamen orjinal Türkçe 
içerik. Bu alanda üretim yapan, gerçekten organik üretim yapan şirketlerin yer aldığı bir e-
pazaryeri platformuna öncülük etmeyi planlıyoruz” dedi. 
 
 
Organik üretim yurtdışına gidiyor 
‘Çılgın tüketimi azaltmak’ adına bu yola çıktıklarını, kendisiyle birlikte bir ekibin bu alana 
odaklandığını  ifade eden Ergem Şenyuva Tohumcu, sürdürülebilir, organik üretime bakıldığında 
Türkiye’deki ürünlerin çoğunun yurtdışına gittiğine dikkat çekerek bu ürünlerin Türkiye’de 
kullanımı tarafında rol almak istediklerini ifade etti.  2010 yılının ekim ayından bu yana internette 
işe başladıklarını, aylık 15 bin tekil kullanıcıya ulaşarak bir boşluğu doldurma yolunda 
ilerlediklerini anlatan Ergem Şenyuva Tohumcu, “Hareket olarak büyümek istiyoruz. Trendi ve 
doğru olanı yakalayacağız” diye konuştu. 
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ANA SAYFA

SON DAKİKA

BEBEK ÇOCUK

BLOG

EGE

EĞİTİM
KİTAP

KİŞİSEL BAKIM

OTOMOBİL
PAZAR

TV

SİNEMA

İLETİŞİM FAVORİLERİME EKLE

AÇILIŞ SAYFASI YAP

 
 
 
Türkiye ‘inovatif’ konuğunu ağırlıyor 
 
Cep telefonu operatörü Turkcell’in girişimiyle, inovasyon ve girişimci ekonomisi adına bu alanda 
ödül sahibi bir isim olan Prof. Josh Lerner bugün Türkiye’de. “Girişimcilik ve risk sermayesi” 
konusunda öne çıkan Lerner, İstanbul’da bir dizi etkinlikte konuşmacı olarak yer alıyor. Lerner, ilk 
olarak  “Ekonomik Kalkınmada Teknoloji ve İnsanın Rolü” etkinliğinde vizyonunu paylaşacak. 
İş dünyasıyla buluşacak. Lerner, akşam yemeğinde de iş dünyasının önde gelen isimleriyle 
buluşarak dünyada inovasyon ve girişimcilik örneklerini paylaşacak, firmaların teknoloji ve 
inovasyonu nasıl rekabet avantajına çevirdiğini örnekler eşliğinde aktaracak. 

  

 
Kültür, sanat cep’te 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) etkinlikler hakkında detaylı bilgilere erişim için cep telefonu 
platformunda da uygulamalarıyla yer alıyor. Nokia’nın OVİ uygulamasında kullanıcıları sanatla bir 
araya getirmeyi amaçlayan İKSV, her sezon 200’e yakın etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Film, 
müzik, tiyatro, caz, özel etkinlikler bu kategorilerden bir kaçı. Kullanıcılar etkinlik takvimi üzerinden 
ilgi alanına giren aktiviteye ulaşabiliyor. 

Etiketler » ABD, BTK, ART, İKSV, Nokia, Apple, üretim, Ankara, TÜSİAD, Google, Telekom, Youtube, 
Türkiye, Japonya, nükleer, tüketim, yazılım, ebeveyn, internet, İstanbul, Turkcell, Facebook, 
inovasyon, teknoloji, Abdullah Gül, Tayfun Acarer, Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma 

Bakanlığı, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

önceki haber sonraki haber

Yorum Yazın 

55

66

Haber Eğlence Tüm Videolar

Günün Fırsatı

24,90 TL

Katie Price TAP8292Y07 
A.Pembe Tunik 82,90 TL yerine 

49,50 TL

SABRİ ÖZEL M2K080655203 
MAVİ-KAHVE REGULAR FİT 
ERKEK GÖMLEK 109,90 TL 
yerine 

tüm fırsatlar »

Muhteşem saç stilleri ...

15 günde 30 
katlı otel y...

ABD askerleri 
cesetlerin...

Canlı yayında 
intihar gi...

Çıplak gelen 
bedava!

Dünyanın en 
rahat insanı!

İşte gazetecinin 
öldüğü ...
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