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Telekomünikasyon sektörünün üst düzey yöneti-
cileri 4G ihalesi için hazırlıkları değerlendirdi. 22
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Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünde önemli hamleler yapılı-
yor. 4G ve fiber altyapı yatırımlarıyla her yerde, her an 1000 Mbps 
internet hedefi için adımlar sıklaştı. Mayıs ayında düzenlenecek 4G 
ihalesi sonrasında telekom sektöründe rekabet yeniden şekillene-
cek. Tüm bilişim sektörü, sivil toplum örgütleri de dahil bir araya 
gelerek bilgi toplumu hedefi için Başbakan liderliğinde çalışmaların 
yürütülmesi gerektiğini belirten ortak açıklama yaptı.



ijital dönüşüm konusunda 
adımlar atan Türkiye altya-
pı yatırımları için önemli 
bir dönemece girdi. 2015 

yılında telekom sektöründe kural-
lar yeniden belirlenecek. Öncelikli 
konuların belirlenmesi için bilgi top-
lumu hedefiyle bir araya gelen sivil 
toplum kurumları ortak açıklama 
yaptı. Türkiye’nin 2023 için hedef-
lediği ekonomik büyüme ve sos-
yal kalkınmanın yöntemini belir-
leyen Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
Eylem Planı yürürlüğe girdi. TBV, 
TÜBİSAD, TBD ve TESİD’in üyesi 
olduğu Dijital Türkiye Platformu, 
yaptığı yazılı açıklamada strateji-
nin sorumlu bakanlıkların yanı sıra 
Başbakanlık tarafından da yakından 
izlenmesinin, verimli ve etkin sonuç 
almada etkili olacağına dikkat çekti.

BAŞBAKAN SAHİPLENMELİ
TBV, TÜBİSAD, TBD ve TESİD’in 

üyesi olduğu Dijital Türkiye Platformu 
(DTP), Kalkınma Bakanlığı’nın eşgü-
dümü ve sorumluluğunda hayata 
geçirilecek olan Strateji’nin, ülkemi-
zin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasın-
da kritik rol üstleneceğini açıkladı. 

Dijital Türkiye Platformu’nun 
açıklamasında şöyle denildi: 
“Stratejinin başarılı olması “yaptırım 

gücüne” bağlı. Dolayısıyla, konu-
nun Kalkınma Bakanlığı eşgüdü-
münde ilgili kurumlar, bakanlıklar 
ve özellikle de Başbakanlık sahip-
liğinde yürütülmesi, hızlı ve etkin 
sonuç almada yaptırım gücü sağ-
layacaktır. Strateji’nin, ekonomik 
büyüme ve sosyal kalkınmayı des-
teklemesi için ise “yönetim”den ziya-
de, “yönetişim” anlayışı ile kurula-
cak bir düzende özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının da söz sahibi 
olmalarında büyük yarar görüyoruz.”

DEVLET POLİTİKASI
Sürekliliğin önemine dikkat 

çekilen açıklamada şu sözlere yer 
verildi: “Strateji’yi sadece Kalkınma 
Bakanlığı’nın değil, Başbakanlık, 
kamu kurumları, özel sektör ve 
STK’ların sahiplenmesi çok önemli-
dir. Çünkü Strateji’de belirlenen poli-
tikalar, ülkemizin ekonomik büyü-
mesi ve sosyal kalkınması için bir 
reçetedir. Bütünüyle ekonomimizi 
ilgilendiren bu politikaların haya-
ta geçirilmesine yönelik somut ve 
uygulanabilir projelerin üretilmesi, 
altyapılarının oluşturulması, yeni-
lenmesi, bunun için gereken hukuki 
yapının kurulması, düzenlemelerin 
yapılması, strateji’nin başarıya ulaş-
masını sağlayacak birinci faktördür.”

Bilgi toplumu yolunda Türkiye
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Sivil toplum örgütleri “Bilgi toplumu projesi Başbakan sorumluluğunda olmalı” diyor

D

Veri yetersizliği 
önümüzü görmeye 
engel oluyor

Türkiye Dijital Platformu açıklamasında 
veri toplama ve oluşturma konusunda yaşa-
nan eksikliğe dikkat çekerek yeni çözümler 
oluşturulması gerektiği vurguladı. Açıklama 
şöyle devam etti: “Başarıya ulaşmak için 
gereken ikinci faktör, ülkemizdeki veri 
yetersizliğini ortadan kaldıracak çözümleri 

oluşturmaktır. Gerek, vatandaşa açık olan 
istatistiki verilerin, gerekse halen kamuoyu-
na kapalı olan kamu verisinin kullanıma açıl-
masının, stratejinin sağlıklı uygulanması için 
gerekli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Kamu 
verisinin paylaşılması zaten Strateji’de 67’inci 
madde olarak yer almaktadır. 

Dijital Türkiye Platformu’ndan bilgi toplumu hedefi 
için özel açıklama: “2023 Hedefi İçin Bilgi Toplumu 

Stratejisi’nin bütünüyle uygulanması gerekiyor” 
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ağıt malzemesi 
değişse de hâlâ 
güvenilirlik ve 
okuma rahatlığı 

konusunda rakiplerinden 
üstün. En azından uçaklar-
da iniş ve kalkışlarda kimse 
‘lütfen gazetenizi kapatın’ 
diye uyarmıyor. Baskı sis-
temlerinin büyük değişim 
geçirerek zamana diren-
mebi bunda önemli etken. 
Bankalar, devlet kurumla-
rında çok gürültülü nokta 
vuruşlu (Dot Matrix) yazı-
cılar hem çok bekletiyor 
hem de kulakları rahatsız 
ediyordu. Hâlâ tek tük kul-
lanılsa da artık yazıcılar da 
şekil ve teknoloji değiştir-
di. Uzun lafın kısası yazı-
cılar da kağıtlar da eskisi 
gibi değil. Çünkü insanlar 
internette bulduğu bilgiyi 
kağıt çıktısı alarak okumaya 
bayılıyor. Daha hızlı, daha 
renkli çıktılar almak müm-
kün olsa da birçok firma 
kağıt kullanımını düşürme-
yi hedefliyor.

KİMLİK VE ONAY
Yazıcı markaları da bu 

hedefe uygun olarak kağıt 
masraflarını kısmak isteyen 
şirketlere farklı olanaklar 
sunuyor. Tablet gibi ekran-
lar, internet bağlantısıyla 
cihazların başına oturma 

zorunluluğunu ortadan kal-
dırıyor. Artık dökümanların 
nasıl yönetileceğine yazıcı-
nın ekranından karar ver-
mek mümkün. Yazıcıya 
gönderilecek bir e-posta 
bile çıktı almak için yeter-
li oluyor.

Kullanıcının hassas 
güvenlikli kurumlarda şir-
ket kimliğini veya parmak 
izini okutmasıyla çıktı alı-
nabiliyor. Ancak her şeye 
rağmen kağıt hâlâ en kolay 
okunan mecra olarak farkı-
nı koruyor. 

TEMAS ÖNEMLİ
Peki her şeyi Google’lamak 

ile çözeceğini sanan kuşak, 
kütüphaneleri terk ediyor 
mu? Bunun yanıtı biraz da 
interneti tehdit olarak algıla-
makla ilgili. Aslında inter-
net ve sosyal medya kütüp-
hanelerin okurla buluşması 
için yeni fırsatlar yaratıyor. 
Dijitalleşme yolunda çok 
mesafe kaydeden ABD’de 
pek çok şehir kütüphane-
si tam tersi etkinliklerle 
zenginleşiyor. Yazar ve 
araştırmacılar okurla daha 
fazla kütüphanelerde bulu-
şuyor. Etkinlikler sosyal 
medya üzerinden duyu-
rulsa da fiziki mekân ola-
rak kütüphanelerde topla-
nılıyor.

K

Çok denedik kağıdı öldüremedik!
Son 20 yılı ‘kağıt ne zaman bitecek’ diye geçirdik 

Modern dünya, 20 yıldır bitkisel hayata girdiğine inandığı kağıdın son nefesini 
vermesini bekliyor. Ancak ne yazıcıları ne kağıdı öldürmeyi başarabildik. Kütüphaneler 

kapanmadığı gibi kağıt, yeni hizmetlerdeki yerini gittikçe sağlamlaştırıyor

1985 yılından bugüne baktığımızda yazı-
cı sözcüğü, 3 boyutlu çıktıların hayatımı-
zı nasıl değiştireceğini anlatmaya yetmiyor. 
3 boyutlu yazıcılar 2012’den sonra çılgınca 
büyümeye başladı. Bunun en önemli sebebi 
bu yazıcıların yeni uygulama ekosistemiyle 
yapabileceklerinin neredeyse sınırsız olması. 
Hammadde ve hız sorunu zaman içerisinde 
aşıldığında sadece üretimin taşları yerinden 

oynayabilirdi. İnternetin, üreti-
mi doğrudan değiştirecek bir kat-
kısı yoktu. Ancak 3 boyutlu yazıcı-
lar bu fikri temelden değiştirebilir gibi 
görünüyor. Öncelikle yedek parçalar 
konusunda farklı bir mantık işlemeye başla-
dı bile. Yani otomotivden ev aletlerine kadar 
her cihaz ve aksesuvarın yeniden üretilmesi-
ni kolaylaştıracak anlayış hızla yaygınlaşıyor.

3 boyutlu 
çıktılarla 
üretim

İnsanlar dijital medya 
konusunda hızlı bir dönüşüm 
yaşıyor diye kütüphanelerin 
kapanacağını düşünmek için 
henüz çok erken. Tam tersine 
kütüphaneler artık daha gözde. 
Sadece interneti fırsat olarak 
görüp kullanmak zorundalar. 

Kütüphaneler imza günleri, 
yazar sohbetleri ve tartışma 
konuları için buluşma yerleri-
ne, etkinlik alanlarına da dönü-
şüyor. Onlar da sosyal medya-
yı etkin kullıyor. Her konuda 
farklı toplulukları etkinliklerine 
çekmeyi başarıyorlar.

Kütüphane candır!

Telefon dostu yazıcı hazır
 Telefonlar çıktı diye kağıt 

albümler çöpe atılmış değil. 
Sadece kablosuz yönetim ola-
nağına sahip yazıcıların piya-
saya çıkmasını bekliyormuşuz. 
Artık yazıcılara bluetooth üze-
rinden bağlanarak çıktı almak 
mümkün. Instagram üzerinden 
yapılabileceği gibi fotoğraflar-
dan ve dökümanlardan doğru-
dan çıkış da alınabiliyor.

Tüm akıllı telefon ve tab-
letler artık dijital fotoğraf 

makinelerinden daha çok kulla-
nılıyor. Artık akıllı telefon mar-
kaları aynı zamanda dünyanın 
en çok satan kamera markaları-
na da dönüşüyor. 

TEKNOLOJİ-HAYAT
2 2  N İ S A N  2 0 1 5  Ç A R Ş A M B ATasarım: NİGAR TEKİN

Türkiye’nin en iyi gazetesiTürkiye’nin en iyi gazetesi

SABAH

SABAH04



30 YIL EKİ TEKNOLOJİ 5 CMYK

BİRLİKTE NİCE 30 YILLARA,
NİCE SABAH’LARA.



Herkes ünlüsü olabilir
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Dünyanın en çok izlenen mecrası Youtube, 4 ekranda yeni şöhretleri bekliyor

Andy Warhol’un “Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak” kehaneti artık 
gerçek olabilir. Sosyal alemin yıldızları, YouTube ekranları sizleri bekler

outube’un popülerliği bir-
çok Youtube kullanıcı-
sının internette ünlen-
mesini sağlamaya 

devam ediyor. Bu yanıyla 
Youtube, Pop Art’ın kurucu-
su sayılan Andy Warhol’un 
“Herkes bir gün 15 dakika-
lığına ünlü olacak” kehane-
tini de gerçekleştirmiş oldu. 
Kazandıkları ünü, kalıcı hale 
getirenlerin örnekleri de var tabi. 
Mesela Youtube kullanıcısı eski 
resepsiyonist Brooke Brodack, 
NBC’nin bir programına 18 aylık 
sözleşme imzaladı. (Collins, Scott 
2006 Now she has their attention-
LA Times).

Youtube video formatı olarak 
Flash Video Formatı (flv) kullanı-
yor. Web sitesinde istenen video 

klipler Flash Video olarak 
takip ediliyor veya bilgisaya-
ra flv formatında dosya ola-
rak indirilebiliyor. Yalnız 
video klipleri izlemek için 
Adobe Flash plug-ini bilgisa-
yarda kurulu olmak zorunda. 

Eklenen video klipler 
Youtube tarafından otomatik ola-
rak 320x240 pixele küçültülerek 
Flash Video Format’a dönüştürü-
lüyor. Mart 2008’de bu özelliklere 
yüksek kalite olarak 480x360 piksel 
seçeneği de eklendi. Günümüzde 
ise 720p ve 1080p mevcut, ayrıca 

en son teknoloji piksel seçeneği 
olan 4K teknolojisi kullanılıyor.

İÇERİK SİLİNEBİLİYOR
Youtube genel olarak kullanıcı-

ların geliştirdiği içerikler, kişisel ve 
amatör klipler, video klipler, film, 
TV programı parçacıkları ve müzik 
videolarından oluşuyor. Kullanım 
koşullarına uymayan şiddet, çocuk 
pornosu gibi içeriklere sahip video 
klipler kullanıcıların bildirimleri 
ile Youtube yetkilileri tarafından 
incelenerek siliniyor. Youtube üye-
leri izledikleri video klipleri değer-
lendirip not verebilmekte ve ayrı-
ca izledikleri klip hakkında yorum 
da yazabiliyorlar.

Y
YUNUS 
GİRGİN

Şöhretlerin 
kimisi 
kalıcı oldu

 Youtube’un bir zamanlar en fazla takip edilen 

kullanıcısı lonelygirl15’in de gerçekte Yeni Zelandalı 

bir aktris olan Jessica Lee Rose olduğu ve videoları-

nı birkaç film yönetmeni ile yaptığı kurmaca hikâye-

lerden oluşuyor. Youtube ünlülerine Psy (Gangman 

Style), Justin Bieber 

örnekleri de ekle-

nebilir.

Kendi kanalını yapabilirsin1.65 milyar $’a 
Google’a satıldı YouTube üyelerinin kanalları-

nı daha uygun hale getirebilme-
si için farklı kanal türleri bulunu-
yor. Bunlar standart Youtuber 
kanalından deneyimli film yapım-
cılarının kullanması için geliştiri-
len Director kanalı hatta müzik 
eserleri için Musician kanalına 
kadar geniş ve farklı bir yelpaze-
ye yayılıyor. Ayrıca bunların dışın-
da siteden para kazanabilmek için 
“Partner Programı” da mevcut. 
Mayıs 2007’de Youtube, tanınmış 
üyelerini Youtube Partnerliği’ne 
davet etmiş, sonradan üyelerin 
kullanımına açmıştı. 

Bu programa üyelik için video-
ların kendi eseriniz olması ve bin-
lerce kez izlenmesi gerekiyor.

Youtube video paylaşım sitesi, 
sitede yayınlanan ve telif hakkı ile 
korunan videolar nedeniyle yasal 
sorunlar da yaşamaktadır. Yakın 
gelecekte de tazminat davala-
rıyla yüzleşmek zorunda kala-
cak. Ancak bazı firmalarla yapılan 
anlaşmalar ile Youtube, bir takım 
telif haklarıyla korunan videyu 
yayınlama hakkına sahip olmuş-
tu. Bu anlaşmalara rağmen telif 
haklarıyla ilgili tartışmalar hâlâ 
devam ediyor.

Video yayınlama ve barın-
dırma sitesi olan Youtube 
Şubat 2005’te Steve Chen, 
Chad Hurley ve Jawed Karim 
isimli 3 arkadaş tarafından 
kuruldu. Broadcast Yourself; 
Kendini Yayınla sloganı ile 
yola çıkan Youtube, Ekim 
2006’da Google tarafından 
1 milyar 650 milyon dolara 
satın alındı. 

Şirket, 9 Ekim 2006 tari-
hinde Google tarafından 1.65 

milyar dolara satın alındığın-
da bu, Google tarihindeki en 
büyük satın almalardan biri 
olarak yerini aldı. Google’ın 
ödediği 1.65 milyar dolar 
Youtube çalışanları ve hisse-
darı olan şirketler arasında 
paylaşıldı.

 Youtube’un satın alındı-
ğı tarihte aylık ziyaretçi sayısı 
70 milyon kişinin üzerindeydi. 
Bu rakam 2013 yılında aylık 1 
milyar tekil ziyaretçiye ulaştı.
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Xerox tasarımı 
farelerin çalışma 
prensibi uzun süre 
değişmeden kulla-
nıldı. Dizüstü bilgi-
sayarlar kısa süre-
de fareden vaz 
geçerken dokun-
matik ekranlar bu 
cihazların sonunu 
getirdi.

Odamıza sığmıyordu 
kolumuza taktık

Bilgisayarlar 30 yılda kişisel ürünlerden giyilebilir cihazlara girdi

30 yıl önce odalara sığmayan dev bilgisayarlardan giyilebilir 
teknolojilere evrim yaşadık. Evrimin mimarları bu yolda doğayı 
taklit etti. Tasarımda hızlı gelişimin merkezine insan oturdu

İnternet kullanıcılarının alışkan-
lıklarını, beğenilerini takip edecek 
telefonlar yetersiz kaldığında yeni 
ürünler devreye girdi. Akıllı saat ve 
bileklikler yeni alışkanlıklarımızın 
kaptan köşkü oldu. Uzun süredir bek-
lenen Apple Watch en kişisel Apple 

ürünü olarak tanıtıldı. Akıllı saat ve 
bileklikler her adımda ve kalp ritmin-
de pek çok bilgi taşıyor. Binlerce lira-
lık telefona ve sosyal ağlara ger-
çek kimlik bilgilerini girmeyenler 
konu sağlık ve kişisel veriler olunca o 
kadar ketum davranmıyor. 

3G’yi nere-
deyse pas geçen 
ABD’nin büyüme-
si, internet ser-
vislerine ve 4G’ye 
balıklama dalma-
sıyla oldu. Silikon 
Vadisi ekosistemi-
ni tamamen bilgi 
ve insan temelli 
dönüşüme odaklanan ABD, interne-
tin her servisi yutacağını öngörerek 
doğru adım attı. Ayrıca Avrupa’da 
regülasyon kurumlarının hatasına 
düşmeyerek altyapı yatırımı yapan 

telekom şirketle-
rinden şirketleri-
ne yüksek lisans 
ücretleri ve ver-
gilerle önünü kes-
meyerek büyü-
menin önünü açtı. 
Google, arama 
teknolojisi ile diji-
tal reklam ser-

visini bir araya getirerek yeni bir 
gelir modeli yarattı. İnsanların aradı-
ğı şeyler aynı zamanda merak ettiği 
sözcüklerin anahtarı olunca Google 
dev bir pazarın kapısını araladı. 

1950 yılında 
MIT’de kullanı-
lan Whirlwind I. 
ilk dijital bilgisa-
yar ABD’nin hava 
savunma sistemle-
rinin geliştirilme-
sinde kullanıldı. 

Giyilebilir teknoloji bileklerde

İnternet her şeyi yutar!

ilgisayarların 
kişisel bir ürüne 
dönüşmesi yak-
laşık son 30 ila 

35 yıl arasında gerçekleşti. 
Sabah gazetesi yayın haya-
tına başladığında bilgisa-
yarların adı IBM PC olarak 
anılıyordu. Bilgisayarların 
kişiselleşmesi için uzun bir 
zaman gerekti. Giyilebilir 
teknolojiye dönüşüm için 
önce bilgi servislerinin ve 
insan merkezli tasarımın 
adımlarını takip ettik.

Bilgisayarlar kesinlikle 
işin uzmanı için geliştiril-
memişti. Zaten kullanılan 
farenin çalışma prensi-
bi ilk tasarımdan bu yana 
çok fazla evrim geçirmedi. 
İlk kez bilgisayar karşısı-
na oturan insanların alış-
kanlık kazanamadığı şey 
‘fare’ydi. İşlemci yarışla-
rı, standart problemleri bil-
gisayarların uzun bir süre, 
sadece uzmanların yakla-
şacağı “soğuk şey” olarak 
algılanmasına sebep oldu.

KİŞİSEL DÖNÜŞÜM
Önceleri ‘dizüstü’ olarak 

nitelendirilen yeni nesil bil-
gisayarlar 1990’larda altın 
dönemini yaşamaya başladı. 
Aslında kişisel bilgisayarlar 
Microsoft ve Intel gibi dev-
lerin yarattığı ekosistemle 
büyüdü. Apple bu eko sis-
temin becerikli ama paha-
lı asi çocuğuydu. Microsoft 
pek çok standardın otur-
tulmasına katkı sağladı. 
Bugün bilgisayarlar hak-
kında bildiğimiz tüm kişi-
sel değişimlerin pencere-
sinde Micrsoft var. 

Grafik tabanlı değişim 
hem kişisel bilgisayarlar 
hem de kurumsal ihtiyaç-
ları aynı anda karşılamaya 

hazırlanan Microsoft, uzun 
süre muhafazakar kurumlar-
la uğraştı. Kurumsal pazarda 
büyük pay almaya çalışır-
ken internet dönüşümün-
de ağır kaldığını söylersek 
haksız sayılmayız. 

İNTERNET FARKI
Bilgisayar dünyasındaki 

asıl büyük dönüşüm mobil 
iletişim ile internetin akıl-
lı cihazlarda buluşmasıyla 
oldu. Bu dönüşüme en hazır 
cihazların başında telefon-
lar geliyordu. Ancak telefon 
tasarımları internet deneyi-
mi için hâlâ çok yetersizdi. 
Avrupa 3G ile tanıştığında 
internet deneyimi için pek 
çok şey hazır değildi. 

MÜZİK SERVİSLERİ
Değişimi müzik piyasa-

sı zorladı. Müzik dünyası-
nın yaşadığı kaotik ortam 
ve gelirlerin hızlı düşüşü 
prodüksiyon şirketlerini 
arayışa itti. Paylaşım ser-
visleri internette en çok 
müzik dosyasının indiril-
mesini sağladı ve her tehdit 
yeni bir fırsat doğurur sözü 
müzik endüstrisinin 1 dola-
ra Apple iTunes sanal mağa-
zasının üzerinden şarkı sat-
masıyla karşılığını buldu. 

90’ların sonunda iflas 
kurtulan Apple, Steve 
Jobs’ın iPod ve iTunes 
müzik mağazası ile muh-
teşem dönüşün ilk adımı-
nı attı. Apple ilk günden 
itibaren içerik üreticileri-
nin güvenebileceği bir plat-
form olmayı başardı. Yani 
online müzik servislerinin 
temeli 12 yıl önce atılmış 
oldu. Ancak asıl dönüşüm 
müzik, internet, fotoğraf ve 
video servislerinin şahlanı-
şıyla oldu. 

B
Dokunmatik ekranlar 

mobil cihazlarda 90’ların ilk 
yarısında da denendi. Ancak 
başarılı olmadı. İşletim sis-
temi, uygulamalar, internet 
hızı kısaca doğru zaman için 
2007 yılında iPhone’u bekle-
mek gerekiyordu. İşte dokun-
matik ekranlar internet ser-
visleriyle birleşince ortaya 
büyük bir pazar çıktı. Apple 
iTunes servisini sadece müzik 
değil, video, TV dizileriyle 

buluşturdu. Google video pay-
laşım sitesi YouTube’u satın 
aldığında internette trafi-
ği videoların yönlendireceği-
ni doğru tahmin etti. Ancak en 
önemlisi Facebook bağımlılı-
ğı dokunmatik ekranlı iPhone 
ile buluşunca mobil dönüşüm 
hızlandı. Yani sosyal medya 
dokunmatik ekranlarla buluş-
tu. İşte insan merkezli tasa-
rımlar bundan sonra gelme-
ye başladı. 

Mobil ve dokunmatik ekran

7.198 adım
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‘Alo’ demeden ekrana bak
Mobil hızlı internet bağlantısı konuşmayı bitirdi, telefon ekranına kilitledi

elefon denilince, 30 yıl önce ne 
anlaşılıyordu, şimdi ne anlaşılı-
yor? Aslında telefona sabit bile 
demiyorduk. Çünkü mobil tele-

fon fikrine bile çok uzaktık. Mobil telefon-
larla tanışmak için 10 yıl daha bekledikt. 
Sonraki 10 yıl telefonların yeteneklerinin 
artmasını izledik. Bu sırada operatörle-
re ve akıllı telefon üreticilerine bağımlıy-
dık. Oyuna internet şirketleri katılınca iş 
daha heyecanlı hale geldi. Rekabet de yeni 
bir boyut kazandı. Artık telefonların yete-
neklerini milyonlarca uygulama belirliyor.  

EN ÇOK SATAN KAMERA
Önce akıllı telefon kavramıyla tanıştık. 

Bu akıllı telefonların yetenekleri e-pos-
ta alıp göndermek ve basit mobil uygula-
maların kullanılmasından ibaretti. Müzik 
yetenekleri dijital müzikçalarlardan kazan-
dılar. 2000’li yılların başında önce kamera 
ve renkli ekranlar karşımıza çıktı. Müzik 
ve fotoğraflara yetişebilmek için SD kart-
lar devreye girdi. Telefonun belleği yeter-
siz kalmaya devam ettikçe SD kartların 
kapasiteleri hızla arttı. En çok satan kame-
ra markası telefon firmaları olmaya başla-
dı. Yetenekler sınır tanımamaya başladı. 
Sadece kamera özelliğinin kazandığı güç, 
piyasadan küçük hızlı kompakt kamerala-
rın silinmesine neden oldu.

DOKUNMATİK VE UYGULAMA
2007, dokunmatik ekranların başlan-

gıç yılı oldu. Üstelik bu sayede sadece 
dokunmatik ekranların değil, uygulama 
döneminin de kapıları sonsuza dek ara-
landı. Yenilikler için operatörleri bekle-
me dönemi sona erdi. Apple, iOS işletim 
sistemine sahip iPhone’u AppStore uygu-
lama mağazası ile zenginleştirmeye başla-
dı. Google’ın Android işletim sisteminde 
geç başladığı uygulama markette bir süre 
sonra Apple’ı geride bırakacak güce bile 
ulaştı. Microsoft’un bu ikiliye katılması 
yaklaşık  3-4 yılını aldı. Windows plat-
formu şimdi farklı bir hızda mobil dün-
yada koşuyor.  

Operatör ürünlerinin de etkisiyle 2014 
yılında telefon satış adetleri büyümese de 
birim başına ödediğimiz ücret arttı. Giriş 
seviyesi telefonlardaki yüksek maktu vergi 
ücretleri tüketicinin akıllı telefona geçişi-
ni hızlandırdı. Artık her 2 telefon satışın-
dan birini 400–800 TL arasındaki cihaz-
lar oluşturuyor. 

T

Telefon, şimdiki aklını işlemci yarışına yıllar önce giren bilgisayardan 
aldı. Onu asıl değiştiren ise dokunmatik ekran ve kablosuz  
internet bağlantısıydı. Artık ‘alo’ demeden ekrana bakıyoruz

Akıllı telefonlarda 
kullanımın artmasının birin-
cil sebebi kamera ve sosyal 
ağlar. Yüksek çözünürlük-
lü kameraların orta sevi-
ye cihazlarda kullanılma-
sı ve Facebook, Instagram, 
Youtube gibi video pay-
laşım uygulamaları akıllı 

telefon talebini artırdı. Bilgi 
Teknolojileri İletişim 
Kurumu (BTK) verilerine 
göre her 3 ayda bir inter-
net kullanımı iki haneli art-
maya devam etti. Satılan 
10 telefondan 9’u akıllı tele-
fon olunca herkes orta sınıf 
telefonlara yöneldi. 

Kullandığımız 
akıllı telefonların en 
büyük derdi pil. Herkes 
elinde şarj aleti elek-
trik prizi bulma oyunu 
oynuyor. Pil akse-
suvarları belki de yıl 
başının en mutlu eden 
hediyeleri rolünde. 
Fotoğraftan videolara, 
e-postalardan harita-
lara pek çok iş için akllı 
telefonlara sarılıyoruz. 
Ve hep pil bitmesin 
istiyoruz. Oysa böyle 
tek taraflı bir aşk yok. 
Pil teknolojisi dedikle-
rine olsa olsa karşılık-
sız aşk denir. 

Akıllı telefonla-
rın ekranı da büyük 
pil derdi de.. Yapmak 
istediğimiz çok şey 
var ama pil ömrü dedi-
ğin kelebeğin ömrün-
den kısa. Bu yüzden 
pil deposu taşımak 
zorunda kalıyoruz. 
Apple iPhone 6 Plus, 
Samsung Galaxy Note 
4 gibi akıllı cihazları 
yoğun internet, video 
ve konuşma sonun-
da bazen 1 gün içinde 
şarj etmek gerekiyor. 
Gereksiz anten ve bil-
dirimlerin kapatılması 
şart. Titreşim yine en 
çok pil tüketen yete-
neklerden. Samsung 
Galaxy S6 Edge ve 
Galaxy S6 modelleriy-
le bu süreyi biraz daha 
uzatırken hızlı şarj 
özelliği ile gönlümüzü 
kazanmayı başardı. 

Mobil sosyal video tetikledi 

Kelebekten 
kısa  
pil ömrü

Mobil telefonun 
buluşunun sahibi  
Dr Martin Cooper 

Tüm akıllı telefon 
üreticileri amiral gemi-
si cihazların dışında 
orta sınıf telefonlar için 
de yarışa giriyor. Yerli 
markalar ve operatör-
lerin önemli pay aldı-
ğı orta sınıf akıllı tele-
fon pazarında Microsoft, 
Samsung, Sony, LG, 
Huawei, Asus, Acer gibi 
uluslararası markalar da 

satış adetlerini artırmak 
için yeni modelleri piya-
saya sürüyor. 

General Mobile’ın 
Discovery modeliyle ilk 
kez adım attığı, Casper, 
Vestel ve Escort gibi 
yerli markaların da takip 
ettiği orta sınıf akıllı tele-
fon pazarında uluslara-
rası markaların ürünleri 
rekabeti kızıştırdı.

Yerli markalar rekabete katıldı

Türkiye 2015 sonundan itibaren 4G teknoloji-

si ile tanışacak. Telefonların depolama kapasiteleri 

artarken daha çok video paylaşmaya devam edece-

ğiz. Her telefonun canlı yayın aracına dönüştüğü 

uygulamalar ve 4G bağlantısıyla daha sorun-

suz izleme şansı elde edeceğiz. Yıl sonu 

veya 2016 başında 4G şebekesini 

kullanmaya başlıyoruz.

4G YIL  SONUNDA HAZIR

mobil Telefon Tarihi
cepTen aKıllı Telefona 

dönüşüm hiKÂyesi

2015’Te piyasaya ÇıKanlar

Motorola ilk mobil telefon prototip 
ürünü denemeye başladı.

Ölçüler 22.8 X 12.7 X 19.6 cm

ağırlık 

 1 Kilo

ilk  

tüketici 

telefonu

ilk  

tüketici 

telefonu

ilk  
kapaklı telefon

ilk  

dokunmatik 

ekran

anten  

ilk defa   

telefonun 

içinde!

motorola 
dynaTac

nokia-mobira 
cityman 900

nokia 
communicator

ilk kuşak  
apple iphone

Tüm zamanların en 
çok satılan telefonu

nokia 7650

nokia 
8810

motorola  
microTac

ıbm simon  
Kişisel işlemci 
Terminali

Motorola sadece arama  
özelliğine sahip ilk mobil telefonu 

tüketicinin kullanımına sundu.

e-posta  

ve  

internet!

ilk 

kameralı 

telefon

250  

milyon 

satıldı

ilk  

modüler 

akıllı  

telefon Google  
project ara

hTc one  
m9

samsung Galaxy 
s6 ve s6 edge

Çıkış Tarihi ocak 2015 Çıkış Tarihi mart 2015 Çıkış Tarihi mart 2015
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yılda dizüstü bil-
gisayarlar inceldi, 
hafifledi, yetenek-
leri arttı, pil ömrü 

uzadı ve daha eğlenceli hale 
geldi. Biz ne kadar kilo alır-
sak alalım, obezite tehlikesi 
çok yakınlarımızda dolaşsa da 
kullandığımız dijital cihazla-
rın daha ince, daha yetenekli 
ve daha yüksek performansa 
sahip olmasını istiyoruz. 
Akıllı telefonlar, tabletler, dizüs-
tü bilgisayarlar, daha ince tasa-
rımlara sahip olmak için çaba-
larken performans ve girişlerde 
fedakarlık istiyor. Minimum 
alan gerektiren ürünler ise 
cüzdandan fedâkarlık istiyor. 
Alışkanlıklarımızla birlikte 
cihazların tasarımı da değişi-
yor. İnce şık ürün için birden 
fazla USB veya ağ girişine ihtiya-
cınız olmuyor. 4G internet bağ-
lantısıyla birlikte her şeyi kab-
losuz paylaşma olanağı artınca 
fazla bir detaya gerek yok.

Artık klavyelerde internet 
tarayıcılardan daha çok iz bulu-
yoruz. Eskiden klavyelere Word, 
Excell gibi ofis yazılımları yön 
verirken, şimdi internet hayat 

tarzı etkili oluyor. Yani ileri 
geri almak, sayfalar arasında 
hızla geçişler yapmak daha etki-
li oluyor.

DİZÜSTÜ ÖLMEDİ 
Artık teknoloji tutkunları-

nın fonksiyon açısından bak-
tığı ürün tasarımları ortadan 
kalkıyor. İnsanlar teknolojiye 
ihtiyacı olduğu kadar şıklığa 
da önem veriyor ve bu uğurda 
fonksiyondan çok kolay vazge-
çebiliyor. Özellkle kadınlar ve 
gençler sevdiği bir tasarım için 
rahatlıkla fonksiyonu bir yana 
bırakabiliyor. Aksesuvar kul-
lanmayı göze alıyor.

Normal bir cep telefonu 
kullanıcısı 20 yıl önce tuşlara 
dokunmak için telefona bakıyor-
du. Ekran büyüyüp telefonlar 
akıllandıkça 3G kullanımı arttı 
ve bu da rakamları daha yuka-
rı çekti. Sosyal medya, büyük 
ekranlar, artan internet hızları 
ekrana bakma sayısını artırdı. 
Artık tablet, telefon veya bil-
gisayar ekranına onlarca kez 
bakıyoruz. Hatta genç bir akıl-
lı telefon kullanıcısının ekra-
na bakma sayısı 100’ü geçiyor. 

30

İnce hafif ve renkli dizüstüler

Konforlu klavyede kelebek dokunuşu etkisi yaratan 
“kelebek mekanizması” (Butterfly Engine) yeni bir tek-

noloji kullanıyor. Tam boyutlu klavyenin olağanüstü ince 
MacBook’a uyması için bir dizüstü bilgisayar klavyesinin 
çalışma şekli tamamen yeniden tasarlanmış. Yeni klavye 
yüzde 34 daha ince ve tuşun neresine basarsa bassın iyi 

bir hassasiyet sunuyor. MacBook’ta ayrıca, Mac’e yeni bir 
etkileşim boyutu getiren yepyeni Force Touch trackpad 

bulunuyor. Yeni trackpad’de, herhangi bir yere tıklamanı-
za olanak sağlayan yerleşik güç sensörleri, duyarlılık ve tek 

parça olma hissi veren dokunsal geri besleme bulunuyor. 
Hatta, her tıklamayı kaydetmek için gereken basınç 
miktarını değiştirerek trackpad’i özelleştirebilirsiniz.

4G internet bağlantısı kablosuz yaşamı 
daha cazip hale getirirken akıllı telefon, 
tablet ve dizüstü bilgisayarlar sıfır beden 
incelikte tasarıma sahip oldu. 2015’in yeni 
ürünleri tek giriş kapısının yanı sıra  
daha yüksek bir veri hızına sahip olacak

Sıfır beden ve çok eğlenceli!
900 gram ağırlığıy-

la şimdiye kadarki en 
ince ve en hafif Mac 
olan, MacBook kulak-
lık girişi hariç USB-C 
kullanılan ilk dizüstü 

bilgisayar. Geçtiğimiz 
hafta sahneye çıkan 

ürün iPhone renklerinden 
ilham almış. 13.1 mm inceli-

ğe sahip MacBook altın, gümüş 
ve uzay grisi renklerinden oluşuyor. 11 
inç MacBook Air’den yüzde 24 daha 
ince. Entegre Wi-Fi antenlere ve üst 

kapağında parlak paslanmaz çelikten 
Apple logosuna sahip yeni hassas tam-
burlama işlemine tabi tutulmuş tama-
men metal kasaya sahip ilk MacBook 
olma özelliğine sahip. Apple, retina 
ekran kalitesini 12 inçlik yeni MacBook’a 
da taşıyor. Yeni MacBook bazı kullanıcı-
ların performansını pek yeterli bulmad. 
Yalnızca 5 watt’ta çalışan yeni beşinci 
nesil Intel Core M işlemciye ve Intel HD 
Graphics 5300’e sahip. 9 saate kadar 
kablosuz olarak web’de gezinme ve 10 
saate kadar iTunes’da film oynatma ola-
nağı sağlıyor.

Hafif  
temas  
iPhone  
renkleri

KELEBEK ETKİSİ

Dizüstü bilgisayarlar-
da Windows ve Mac dışında 
ChromeBook seçeneği art-
maya başladı. Google dokun-
matik dizüstü bilgisayar seri-
si ChromeBook Pixel ikinci 
nesil ürünü sonunda orta-
ya çıktı. 2 yıl önce tanıştığım 
tasarımdan çok farklı değil. 
Zaten beğenilen bir tasarı-
mı yeni modelde kullanma-
ya devam ediyor. 12.85 inç 
dokunmatik ekrana sahip 
bilgisayar Core i5 
ve Core 
i7 Intel 
işlem-
ci kullanıyor. 

8 ve 16 GB bellek seçeneğiy-
le gelen cihaz 1.5 kilogram 
ağırlığa sahip. 15.3 mm kalın-
lık dokunmatik ekranlı dizüstü 
bilgisayar için hiç fena değil. 
Aynı anda birden fazla cihaz 

bağlamak ve 
şarj etmek 
için 2 adet 
USB-C, 2 
adet 2USB 
3.0 kapısı ve 
SD kart oku-
yucu bulu-
nuyor.  Bulut 
seven cihaz 32 
ve 64 GB depo-

lama alanı var.

Dokunmatik ekran uçmaya hazır

Dizüstü bilgi-
sayarlar LED arka 
aydınlatmalı Full HD, 
1920x1080 çözü-
nürlüklü ekranı ile 
Qosmio X70, aksiyon 
dolu filmler, oyun-
lar ve online içerik 
için yoğun bir gör-
sel deneyim sağ-
lıyor. Geniş 43.9 
cm (17.3”) 300 NIT 
ekran, net detaylar için canlı ve 
parlak renkler ile her zaman opti-
mum görüntü kalitesi sunuyor. 
Qosmio X70’in görsel kusursuz-
luğu Toshiba için özel üretilen 

harman/kardon&reg; hoparlör-
lerle tamamlanarak etkin ses ve 
üstün bir işitsel deneyim sağlanı-
yor. Gelişmiş ses tanımı sayesin-
de hoparlörler destansı bir eğlen-
ce için hazır.

Filmler için yol arkadaşı
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Akıllı TV evin merkezine yerleşti
Her akıllı televizyonun artık kablosuz internet bağlantısı var. Anteni veya 
akıllı işlemcisi olmayan TV’nin bunları akıllı kutudan alması mümkün. Akıllı 
TV’ler artık hem tabletlerle hem de akıllı telefonlarla konuşuyor. Telefonda 
izlediğiniz içeriğe anında kablosuz olarak TV’den devam edebiliyorsunuz

elevizyonun ilk renklendiği gün-
lerde Dallas dizisi için ekran 
karşına geçen mahalle halkı-
nın meraklı bakışlarını unuta-

mam. 51 ekran Sony televizyon o dönem 
için en havalı ev elektroniği cihazıy-
dı. Aslında yeni gelen bir televizyonun 
kutusu, köpükleri ve kokusu da belle-
ğimde kalmış. Renkli ekranlardan sonra 
en çok dikkat çeken şey uzaktan kuman-
da olmuştu. 
Hayatımızın en sihirli cihazı oldu. 
Değiştirecek çok fazla kanal olmasa da 
sesi görüntüyü uzaktan ayarlamak çok 
heyecan vericiydi. Hatta dedemin kuman-
dayı keşfedene kadar oynadığımız oyun 
bizi çok güldürürdü. 

KUMANDA TELEFONLAR
Aslında o günden bugüne kumanda-

ların yapısının çok fazla değiştiğini söy-
lemek yalan olur. Boyu küçüldü, büyü-
dü, dokunmatik ekrana kavuştu ama yine 
de büyük değişim mobil cihazlarla oldu. 
Akıllı telefonlar ve tabletler artık uzak-
tan kumanda gibi. 

Her TV markası kendi telefonuyla 
uyumlu bir dil geliştiriyordu. Ancak 
ortak internet dili de yardımcı oluyor. 
Farklı teknolojiler kullanılsa da akıllı 
telefonlar kablosuz olarak TV’leri yöne-
tebiliyor. 

Her mobil işletim sisteminin farklı 
bir erişim olanağı var. Aslında hepsi tek 

işletim sistemi ile tüm cihazları kullan-
mayı mümkün kılmak istiyor. 

Apple iOS, Microsoft Windows ve 
Google Android işletim sistemiyle televiz-
yonları akıllandırıp kullanmak istiyor. 
İnternet bağlantısı, akıllı uygulama-
lar, internet yazılımları ile bilgisa-
yar yutmuş akıllı televizyonlar sah-
neye çıkıyor.  

Yıllar boyunca incelen, ucuzlayan 
ve üçüncü boyut kazanan televizyonlar 
şimdi de Facebook ve Twitter gibi sos-
yal ağlar ve cepte kullandığımız uygula-
malar ile internet bağlantısıyla akıllan-
maya başladı. Televizyon ekranları da 
cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar 
gibi teknoloji firmalarının akıllı uygula-
ma ve sosyal paylaşım ağlarını koştur-
duğu yarışa sahne oluyor.

TV EKRANI YARIŞIYOR
Televizyonlardaki teknoloji yarışı 

incelik ve görüntü kalitesinden akıllı 
uygulamalara dönmeye başladı. İncelik 
konusundaki gelişmeler tüketiciyi artık 
eskisi kadar ilgilendirmiyor. 

Bilgisayar, tablet ve cep telefonu ekra-
nına daha çok bakan kullanıcıları yeni-
den televizyon ekranına çekmek isteyen 
üreticiler YouTube, Facebook ve Twitter 
gibi internet devleriyle işbirliği yapıyor. 

Bu işbirliği TV ekranına bakma süre-
sini artırırken rakiplerine göre daha iyi 
fiyat sunma şasını da yakalamış oluyor.

Yeni televizyon 
alışkanlıkları

Artık televizyonda bir programı 

istediğin an ve yerden izlemek müm-

kün. İnternet TV uygulamaları dizile-

ri, filmleri istediğin zaman izleme ola-

nağını kumandanın ucuna taşıyor. 

Tamamen kişisellleştirilmiş ekranlar 

tıpkı akıllı cep telefonu gibi istediği-

niz film, dizi, maç heyacanıyla açılıyor. 

İstediğiniz uygulamaları kullanıyorsu-

nuz. Eskiden sadece bilgisayar ekra-

nında görmeye alışık olduğumuz 

Facebook, Twitter veya Youtube uygu-

lamaları artık televizyon ekranlarının 

da müdavimi olacak.

n Sosyal olsun:  Artık kullanıcıların 

bir elinde kumanda diğer elinde akıllı 

telefon var. Telefonda beğendiği diziyle 

ilgili düşüncülerini facebook veya twit-

ter üzerinden paylaşıyor. Hatta varsa 

akıllı kutu ve televizyonun sosyal ağ 

özelliği bunun üzerinden de paylaşımlar 

devam ediyor.

n Zamandan bağımsız: Artık televiz-

yonda yayın saatine bağımlılık kalma-

dı. İsterseniz yayını bir kaç dakika geri 

alabiliyorsunuz. Eğer isterseniz izle-

yemeyeceğiniz bir programı rahatlıkla 

kaydetmek mümkün. Yani saate bağlı 

yayın izleme dönemi tarihe karıştı. 

n Bana özel olsun: Artık kendi tele-

vizyon kanalınızı inşa etme zama-

nı geldi. İzlemediğimiz yayınların esiri 

olmaktan kurtuluyorsunuz. Kendi yayın 

planınızı yapıp ona sadık kalabilirsiniz. 

İstediğiniz programları internet üzerin-

den seçip kendi yayın çizelgenizi oluş-

turuyorsunuz. 

n İstediğin yerde: Televizyon kanal-

ları sadece TV ekranına bağımlı olmak-

tan kurtuldu. Artık 4 farklı ekrandan 

izlediğiniz bir yayını TV ekranı karşısı-

na oturmadan takip edebiliyorsunuz. 

Dizinikzi bu sayede kaçırmıyorsunuz. 

Bunlara yakın dönemde otomobillere 

takılan ekranlar da eklendi. 

Video servisleri artıyor

Ölçümleme derdi bitiyor

Evlerdeki internet hızının artma-
sı televizyonlardaki video servisle-
rinin kalitesini, çeşitliliğini ve izlen-
me süresini de artırıyor. YouTube, 
Facebook ve Google TV, Apple TV 
gibi uygulamalar internet hızı arttık-
ça daha sık ve daha çok kişi tarafın-
dan kullanılıyor.

Hızlı internet bağlantısının 

evlerde kullanımı arttıkça tek yönlü 
uydu hizmeti veren şirketlerin şansı 
azalıyor. Hızlı internet bağlantı-
sı tüketici davranışlarını izleyen ve 
hedefe yönelik reklam hizmetle-
riyle TV hizmetini ABD’de Netflix, 
Türkiye’de DigiturkWebTV, Tivibu 
gibi servisler hızlı internet bağlantısı 
sayesinde yaygınlaşıyor. 

Türkiye’de de zaman zaman 
tartışma konusu olan izlenme 
oranlarıyla (reyting) ilgili anlaş-
mazlıklar hızlı internet bağlantısı 
ile sona eriyor. 

Kullanıcılar daha geniş izle-
me olanakları ve reklamlarla 

ucuzlayan içerik servisleriy-
le tanışırken, zaman kavramın-
dan bağımsız yayınları izliyor. Her 
yayıncı ve yapımcı izlenirlik ora-
nını internet üzerinden rahatlıkla 
görebildiği için reyting tartışma-
ları da son buluyor.

TElEVİZYoNlArDA meyda-

na gelen değişimler bizi yeni cihaz kararı 

verirken zorluyor. 2 - 3 yıl önce aldığı televiz-

yon akıllı değilse kullanıcı ne yapsın? Bunu dert 

etmeye gerek yok. Artık akıllı televizyon kutu-

ları hem internet hem de yayını istediğin zaman 

izleme sorununu ortadan kaldırıyor. Tek derdimiz 

akıllanan ekranı kendimize göre şekillendirmek 

oluyor. Akıllı kutular televizyona HDMI kablo 

aracılığıyla kolayca bağlanıyor.

Akıllı kutu desteği

ENErjİ TüKETİMİ: Elektrik fiyat-

ları artıyor. Enerji tüketimini düşürmek 

için fazla büyük ekran kullanmayın. 

BAğlANTIlAr: USB, HDMI, kablo-

suz bağlantı seçeneği bol televizyon olsun. 

Playstation oyun konsolunda USB belleğe ve 

HDMI girişine ihtiyaç var.  

İNTErNET TV: Artık her televizyonun ya 

akıllı kutu ya da doğrudan TV ekranıyla 

internete bağlanması talep ediliyor.

Televizyon seçerken

T



iPad çıktıktan sonra kendine yeni bir segment yaratmayı başardı

Dokunmatik devrimin çocuğu
Sosyal ağların paylaşım ruhu, dokunmatik ekran, insan 
merkezli tasarım ve yetenekler kablosuz hızlı internet 
servisleriyle 5 yıl önce buluştu. Sonuç: Apple iPad ruhu

ocuklarının iPad’i çok çabuk kullanmasıyla 
övünen ailelere soruyorum: “Bizim zamanımız-
da iPad vardı da mı oynamadık?” Gerçekten 
de iPad insan merkezli tasarımın doruk nok-

tası oldu. Hayatımıza gireli 5 yıl olmasına rağmen hatır-
ladıklarımız daha dün gibi... 

Steve Jobs bilgisayar dünyası için “yeni bir devrim” 
dediğinde ciddiye almayanlar çoğunluktaydı. “Niye bu 
cihazın USB girişi yok” diye yakınanlar işe önceki bilgi-
sayar deneyimlerinden bıkıyordu. iPad daha önce elini 
bilgisayara sürmemiş insanlar için bile kolay öğrene-
bilecekleri bir ürün oldu. Hatta büyük ekranlı iPhone 
diyerek küçümseme eğilimi de hakimdi.. 

 Ancak sadece 3 yıl sonra dizüstü bilgisayarları 
yakalayan satışlarıyla tam bir devrime dönüşeceğini 
çok az kişi tahmin edebilmişti. Hatta öyle bir devrim-
di ki farklı işletim sistemiyle rakipleri bile iPad olarak 
adlandırılıyor. Apple iPhone’dan 
bile önce iPad’i tasarlamış olabilir. 
Ancak dokunmatik ekran deneyi-
mi, uygulama ekosistemi konusun-
da pek çok ön çalışma iPhone kul-
lanıcıları üstünde yapıldı. 

UYGULAMA EKOSİSTEMİ
3 Nisan 2010 tarihinde satışa 

sunulan iPad ve AppStore maza-
ğalar taze uygulamalara sahip oldu. 

Apple iPad ilk duyurulduğunda 
140 bin uygulama koşmaya hazırdı. 
Steve Jobs, rakiplerinin kendileri-
ni yakalaması için minimum 3 yılı 
olduğunu söylerken sadece cihazın 
kendisini değil, uygulama ekosiste-
minin gücünü de işaret ediyordu. 
Pek çok firma önce iPad uygulama-
sı için hazırlık yaptı. Bunda Apple 
kullanıcılarının ücretli uygulama 

indirme alışkanlıkları etkili oldu. Steve Jobs ve ondan 
görevi devralan Tim Cook her yeni ürün duyurusunda 
öncelikle uygulama geliştiricilere ödedikleri uygula-
ma gelirini paylaşarak iş ortaklarını öne çıkardı. Onlara 
“Apple ile birlikte olursanız, kazanırsınız” mesajı veril-
miş oldu. Bu ekosistem için de geçerli bir durumdu. 

İLK KUŞAK ISINDIRMA
Apple bir ürünü piyasaya sunarken öncelikle arzu 

nesnesi bir ürün yaratmaya çalışıyor. Fonksiyon has-
taları Apple’ın doğrudan hedefi arasında değil. Yani 
işportacı gibi “Bu alet her şeyi yapar” demeden cihazın 
sorunsuz çalışmasını sağlayacak en iyi koşulları müm-
kün kılıyor. Sonra insanların ağızdan ağıza yaşadıkları 
deneyimi paylaşmalarını sağlıyor.

Bu yüzden ilk üründe kamera bile yoktu. Ekran vasat 
bir ekrandı. Sonraki sürümde daha kaliteli bir ekran 

ve kamera bekliyordu bizi. Böylece 
Apple her seferinde farklı bir çekici 
unsur katarak iPad’i piyasaya sürdü. 

Ç

Minikler 
bayılıyor

iPad’in büyükleri en çok şaşırtan yanı çocukların hızlı öğrenme 
süreci. iPad çocuklar tarafından sezgisel olarak kolayca öğrenili-
yor. Her ailenin “Daha 1 yaşında olması rağmen kullanıyor” böbür-
lenmesi tamamıyla gereksiz. Çünkü iPad’in insan merkezli tasarımı 
çocukların ilgisini çekiyor. Çocukların el ve göz becerilerini geliştir-
se de aile kullanım süresi konusunda dikkatli olmalı. Cihaz mutlaka 
çocukla birlikte ve ona özel uygulamalarla kullanılmalı.

Tabletler inter-
net, sosyal medya ve uygu-

lama çağının cihazı. 1 dolara yazı-
lım satın alma hayali iPad ile gerçek 

oldu. İncelen iki farklı boyutta gelen iPad 
için kurumsal yeni uygulamalar geliştirildi. 
Üstelik telefon gibi farklı renklere büründü. 
Okuma alışkanlıklarını değiştiren iPad için 
pek çok firma özel aksesuarlar üretiyor. 

Yani cihazın ekosistemi sadece uygu-
lamalarla kalmadı, yeni aksesuar-

larla farklı amaçlar için de 
kullanılıyor.

 
   

 1 dolara yazılım

iPad’in 5 yıllık kısa tarihi
2010
n Ocak 27: Apple iPad’i tanıttı
n iPad için özel tasarlanan 12 uygulama-
ya erişimi var, App Store’daki 140 binin 
üzerindeki uygulamayla neredeyse tam 
uyumlu
n Ocak 31: Stephen Colbert Grammy 
Ödülleri’nde iPad’ini çıkararak Jay-Z’ye 
gösterdi
n Nisan 3: iPad ilk kez Amerika’da piyasa-
ya sürülecek
n Nisan 5: Apple ilk gün 300z binden 

fazla iPad satıldığını duyurdu
n Mayıs 26: Wired Magazine’in ilk dijital 
baskısı iPad’de çıktı.
n Mayıs 31: Apple 60 günden kısa 

sürede 2 milyon iPad sattı
n Haziran 7: Oscar de la Renta, 
Resort şov sırasında podyumda 
özel tasarım iPad çantayı tanıttı
n Aralık 9: TIME iPad’i “Yılın 
Cihazı” olarak tanıttı

2011
n Ocak 4: The New York 

Times gazetesi, “ülke 
çapında iPad’i en yeni 
ürün olarak kullanan 
okulların sayısı giderek 

artıyor” dedi
n Ocak 6: P. Diddy, 
iPad kontrolündeki 
süper yatıyla açıldı
n Mart 2: Apple 
ön ve arka kame-
ralı ve 10 saat-
lik pil ömrüne 

sahip iPad 2’i 

tanıttı
n 15 milyondan fazla iPad’in satıldığını 
duyurdu
n iPad’e özel iMovie ve GarageBand’i 
tanıttı
n App Store’daki 350,000’den fazla 
uygulama ve 65,000’den fazla mevcut 
iPad uygulamasıyla uyumlu
n iPad 2’ye özel koruyucu Akıllı Kılıf tanı-
tıldı
n Ağustos: Tampa Bay Buccaneers, taktik 
defterini kaldırıp onun yerine iPad 2 kulla-
nan ilk NFL ekibi oldu
n Aralık 13: Federal Havacılık İdaresi 
iPad’lerin kokpitte ve tüm uçuşta kullanıl-
masına izin verdi

2012
n Ocak 19: iPad için ders kitaplarını yeni-
den icat eden Apple, iBooks Textbooks 
bulunan yeni iBooks 2 uygulamasını tanıt-
tı
n iBooks Textbooks yaratmak için kullanı-
lan ücretsiz yazarlık aracı iBooks Author, 
Mac’te kullanılmak üzere tanıtıldı
n Bugüne kadar 1,5 milyon iPad eğitim 
kurumlarında kullanıldı
n Ocak 19: Apple; iOS kullanıcılarına dün-
yanın en büyük ücretsiz eğitim içeriği 
kataloğuna erişim sağlayan iPad’e özel 
yeni iTunes U uygulamasını görücüye 
çıkardı

2013
n Ekim 22: Daha ince, daha hafif iPad Air, 
Retina ekranlı iPad mini ile beraber tanı-
tıldı - her ikisi de 64-bit Apple tasarımı A7 
çipe sahip 
n 475,000’den fazla iPad uygulaması 

mevcut
n Ekim 22: iWork verimlilik uygulamala-
rı (Pages, Numbers ve Keynote) ve iLife 
yaratıcılık uygulamaları (iPhoto, iMovie ve 
GarageBand) sil baştan yeniden tasarlan-
dı ve aldığınız yeni iPad ile hediye 
n Kasım 1: iPad Air modelleri ilk kez piya-
saya sunuldu 
n Kasım 12: Retina ekranlı iPad mini satı-
şa çıktı 

2014
n Ocak 7: iPad için özel olarak tasarlanan 
500,000 üzerindeki uygulama artık App 
Store’da
n Mart 27: Microsoft “iPad için Office” 
programını tanıttı
n yeni iPad’ler Touck ID özelliği sunu-
yor ve Apple Pay ile kullanıcılara kolay ve 
güvenli ödeme seçeneği sunuyor 
n iPad’lerde artık altın rengi seçeneği de 
var
n iPad’lerde 675,000’den fazla iPad’e 
özel tasarlanmış uygulama seçeneği bulu-
nuyor 
n Ekim 24: iPad kullanan İngiltere 
Kraliçesi ilk tweet ini paylaştı 

2015
n Ocak 27: iPad satışları dünya genelinde 
çeyrek milyarı açtı
n Şubat 6: Yaşanan bir elektrik proble-
mi nedeniyle pilot ve eşi iPad kullanarak 
güvenli mecburi iniş yaptılar 
n Mart 25: İngiliz hükümeti tüm parla-
mento üyelerine iPad Air 2 verileceğini 
duyurdu 
n Nisan 3: iPad 5 yılına girdi

KAYNAK: Apple PR, BGR, Wired, The New 
York Times, WallStreet web 

sitelerinden alınan bilgilerle 
derlenmiştir.

TEKNOLOJİ-HAYAT
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Her yerde süper internet

2002’de ADSL altyapısıyla sabit, 2009’da 3G yatırımıyla toplam genişbant 
hızlı internet kullanıcısını 41.2 milyona taşıyan Türkiye, 4G ve fiber altyapı 
yatırımlarıyla her yerde 1000 megabit süper internet hedefine koşuyor

ial-up, yani bakır kablolar-
dan telefon hattıyla eve ula-
şan internet servisini hatır-
lamayan kuşaklar bile var. 

Ancak Türkiye 90’lı yılların başında 
internete bağlanmak için bin takla 
atıyordu. Türkiye’nin 2023 hedefle-
ri arasında her yerden 1000 megabit 
(1 gigabit) erişim hedefi var. Evlere 
1000 megabit hedefi için fiber yatı-
rımları hız kazanırken, 4G de mobil 
ortamda süper hızlı internet hedefi-
ne koşulacak. 

Pahalı ve tek başına gürültü kayna-
ğı modemler, 2002 yılında tarih olma-
ya başladı. Türkiye ADSL internet 

altyapısına kısa sürede geçerek hızlı 
internetle tanıştı. Sabit ADSL hat servisi 
doyuma ulaştı. 2009 yılında başlayan 
3G servisi de bugün Bilgi Teknolojileri 
İletişim Kurumu (BTK) 2014 son çey-
rek verilerine göre 31 milyon insanın 
internet kullanımı için altyapı sağlıyor. 
Yine aynı dönem verilerine bakınca 
41.2 milyon insanın genişbant internet 
hizmetinden faydalandığını görüyoruz. 

İNTERNET GELİRİ ARTIYOR
Bugün Türkiye’deki telekom şir-

ketleri de sadece ses ve SMS geliriyle 
değil, internet gelirleriyle de büyüme-
ye devam ediyor. Sabit telefon abonesi 

ise dünyadaki gelişmelere paralel ola-
rak düşmeye devam ediyor. 13.5 mil-
yon olan sabit telefon abonesi sayı-
sı 12.5 milyona gerilemiş durumda. 
Oysa fiber internet hizmeti kullanan 
sayısı yüzde 22 artarak 1.5 milyona 
yaklaştı. Ancak en büyük artış yine 
yüzde 26.6 ile mobil internet abo-
nesi oranında oldu. Mobil internet 
abonesi 31 milyona ulaştı. Elde edi-
len tolam gelir de 32.2 milyar TL’den 
35.5 milyar TL’ye ulaştı. 2002 yılına 
kadar evine ADSL hizmeti bağlatmak 
için torpil isteyenlere rastlanıyordu. 
Şimdi altyapı durumuna bağlı olarak 
4-5 farklı hızlı internet alternatifi var. 

D Fiber optik yatırımı hızlı internet alt-
yapısının olmazsa olmaz koşulu. Sadece ev 
ve ofislerdeki internet altyapısı için değil, 
4G şebekesi için de baz istasyonlarını bir-
birine fiber kablolarla bağlamak gerekiyor. 
Belediyeler elektrik, su gibi temel ihtiyaç 
haline gelen internet altyapısı için engel 
çıkarma huyundan vazgeçmek zorunda. 

Baz istasyonlarından ve fiber yatırım-
dan yüksek ücret isteyen yerel yönetim-
lerin önü tıkandı. Altyapı yatırımları şehir 
veya bölgenin de değerini artırıyor. Hızlı 
internet altyapısı emlak fiyatlarını bile 
yukarı çeken bir etken oldu artık. 

Türkiye’nin enerji dışında veri ile-
timinde de köprü rolünü üstlenmesi için 
Turkcell ve Türk Telekom gibi şirketler 
çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin finans, 
enerji, üretim konusunda yatırım alma-
sı için veri merkezi ve iletişim altyapısı 
konusunda zaman kaybetmeden çalışma-
sı gerekiyor. Sadece fiber kabloların geç-
mesiyle değil, veri merkezi ve veri değişim 
noktası projeleriyle Türkiye’nin elde edece-
ği katma değer de artacak. 

Türkiye veri 
merkezine dönüşmeli

Belediyeler internet 
hızını kesmeyecek

BTK verilerine göre Avrupa ülkeleri arasınd kişi başına aylık 
en çok konuşan ülke Türkiye. Son çeyrek rakamlarına göre abone-

ler günde 12.2 dakika konuşuyor. Aylık rakamlara bakıldığında 366 
dakikayı telefonda konuşarak geçiriyoruz. Bir önceki yıl bu rakam 

330 ‘du. Üstelik bu süre sadece ortalamayı ifade ediyor. 

AVRUPA’NIN EN ÇOK KONUŞANI

Türkiye’nin 2023 hedefi her evde ve her yerde 1000 Mbps internet
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Twitter başlangıç 
tarihi 21 Mart 2006’da 
San Francisco’da 

kuruldu. 
İşe karakter kul-

lanımıyla başladı ve 
canlı yayına geçti.

2007 yılında her 
üç aylık ortalamada 400 

bin tweet atılmıştı.
Şubat 2010’da, Twitter kulla-

nıcıları günde 50 milyon tweet 
gönderiyordu. (Beaumont, 
Claudine - The Daily Telegraph)

Haziran 2010 itibarıyla, 
günde yaklaşık 65 milyon tweet 
atılıyordu. (Blog.twitter.com)

Ekim 2010’da şirket tamamen 
yenilenmiş sürümüyle yoluna 
devam etti. Bu değişiklikle you-
tube gibi sitelerden direkt tweet 
paylaşımı gerçekleştirmenin önü 
açıldı. Mart 2011 itibarıyla, gün-
lük yaklaşık 140 milyon tweet 
atılıyordu. (Blog.twitter.com)

Aralık 2011’de ana sekmeye 
ek olarak, “Bağlan” ve “Keşfet” 
sekmeleri, profil ve zaman çizel-
gesi ile yeni bir Twitter tanıtıldı. 
(Fly.twitter.com)

Mart 2012’de Twitter 6’ncı 
yılını kutlarken 140 milyon kulla-
nıcıya sahipti ve günde 340 mil-
yon tweet sayısına ulaştığını ilan 

etti. (http://mashable.com/)
Nisan 2012’de Twitter otomo-

tiv markaları ve reklam ajansları 
ile çalışmak amacıyla Detroit’te 
bir ofis açtı. Aynı dönemde bir 
ofis de Dublin’de açtı. (Reuters)

Ekim 2012 tarihinde Twitter 
Vine isimli video servisini satın 
aldı ve Ocak 2013’te kullanıma 
açtı. (MediaBistro)

Aralık 2012’de Twitter 200 
milyon aylık aktif kullanıcıyı aştı-
ğını duyurdu. (Mashable)

2012 cirosu 317 milyon dolara 
ulaştı. (BBC Türkçe)

Kasım 2013’te Twitter 26 
dolardan halka arz edildi. (BBC 
News)

Aralık 2013’te Twitter’ın piya-
sa değeri 40 milyar doları buldu.

2014 yılının ilk çeyreği için 
Twitter’ın finansal gelir istatis-
tikleri 250 milyon dolar olarak 
rapor edildi.

Ekim 2014’te IBM ile yeni bir 
ortaklık duyurdu. IBM, Twitter 
ile yaptığı veri anlaşmasıyla ken-
dileri hakkında atılan tweet’le-
ri daha sağlıklı analiz etmeyi 
amaçlıyordu. (Lopes, Marina-
Reuters)

Mart 2015, Perishope uygu-
lamasıyla canlı yayın paylaşımı-
na başladı.

Şimdiye kadar 300 milyar Tweet atıldı. Pek çok ülkede gündemi Twitter mesajları belirledi

karaktere sıkıştırdığınız derdi-
mizi, anlamasını beklediğimiz 
milyonlarca Twitter kullanıcı-
sı var. Öyle ki her biri bu derdi 

yanlış anlayıp size milyonlarca çare önerebilir. 
Bunlar arasında teknolojiyi el yordamıyla öğre-
nen, dil bilgisi zayıf insanlar da olabilir, uzman 
biri de yorum yapabilir. Yani Twitter’da almak 
istediğiniz sonucu içinde bulunduğunuz toplu-
luk belirliyor. Twitter ilk kullanıldığı anlarda 
mobil cihazların ve mobil internet hızının arttığı 
dönemlere denk geliyor. Dünyayı etkisi olan pek 
çok sosyal olayın içinde Twitter’ın mesaj payla-
şım yeteneği ortaya çıkıyor. 

3G SOSYAL AĞ PATLAMASI
Ancak kullanıcılar attıkları tweetleri sadece 

kendi arkadaşlarının görebileceği şekilde sınır-
landırabilir. Diğer kullanıcıların tweetlerine üye 
olabilir, diğer kullanıcıları takip edebilirler. Tüm 
kullanıcılar Twitter’ın websitesi aracılığıyla twe-
etlerini gönderebilir ve alabilirler. 

Bunu Twitter’ın web sitesine uyumlu harici 
uygulamalarla (akıllı telefonlar gibi) veya belirli 
ülkelerde erişilebilen kısa mesaj servisi tarafın-
dan giriş yapabilirler.

Twitter 2008’deki ABD 
seçimlerinde özellik-
le Barack Obama tarafın-
dan sıklıkla kullanılanıl-
mıştır. Ayrıca dünyanın en 
çok öten kuşu, sosyal medya-
nın en popüler araçlarından biri 
olarak gösterilmektedir.

2006 yılında Jack Dorsey tara-
fından geliştirilmesinden bu yana 
Twitter, dünya çapındaki popülaritesini 

her geçen gün artırdı. Türkiye’de 2009 yılından 
sonra 3G mobil hizmetin yaygınlaşmasıyla ön 
plana çıktı. 

14 ARKADAŞ YEMEĞİ
Twitter, 14 arkadaşın çabalarıyla South Park- 

San Fransisco’da kuruldu. Twitter’ın kuruluşu 
da ilginç bir öyküye dayanıyor. Birlikte 
çalışan bu 14 arkadaş yedikleri bir 
yemek esnasında proje fikrini üre-
tirler. Twitter kurucularından Jack, 
SMS yoluyla küçük gruplara o 
anda ne yaptıklarını anlatabile-
cekleri bir proje fikrini oraya atar. 

İşte bu fikir Twitter’ın teme-
li olmuştur. Bu fikir üzerine güçlü 
bir beyin fırtınası başlar ve o sofrada 
doğan fikir bugün tüm dünyaya ula-
şır. Jack’in fikri; insanlara o anda gittiği 
kulübü, bulunduğu yeri ya da yaptığı 
şeyi yazıp 

mesaj atacaktı. Tek yapacakları cep telefonları-
na bir şeyler yazıp göndermekti. 

Daha sonra bu fikir üzerinden bir prototip 
oluşturuldu. Katıldıkları yarışmada, Jack’in fikri 
birinci olarak seçildi. Jack’in oluşturduğu ilk ver-

siyon tamamen web taban-
lıydı. Twitter’daki hash-

tag “#” sembolüyle 
ortak tartışma 

platformları 
oluşturu-
larak mil-
yonlarca 
insan o 

k o n u l a r 
hakkında 
fikirleri-
ni sunup, 
saatlerce 
tartışabil-
me imkâ-
nı bulu-
yor. 2014 
yılının son 
çeyreğinde 
Twitter’ın 
y a k l a ş ı k 

geliri 500 milyon 
dolar. Bunun çok büyük 

bir oranı reklamdan oluşuyor. 
Twitter bir yardım kuruluşu değil, 

insanların kendini ifade edebilecek-
leri sosya ağ yazılımıyla paylaşım hiz-

meti veren ve kar amacı güden bir şirket. Firma 
“özgür paylaşım ağı” imajını şirketin tanıtım gücü 
olarak kullanıyor.

140

neredeyse ülke oldu

Twitter doğuş tarihi
 21 Mart 2006

300 MİLYAR
şimdiye kadar gönderilen Tweet sayısı

günlük tweet sayısı

5X 20
milyon

51.6 milyon

241
milyon

%63

200
bin

2000

184
milyon

35.5
milyon

40
milyon

40
milyon

6.9
milyon

27
milyar

208

780
bin

3.4
milyon

5
adet

fotoğraf içeren 
link sayısı sahte Twitter 

kullanıcısı var

aktif Twitter kullanıcısı aktif mobil 
Twitter kullanıcısı

Aktif

günde promasyon 
amaçlı duyuru

Çin’deki kullanıcı sayısı

Twitter’ın çalışan sayısı En çok takipçisi 
olan ünlü kullanıcı

170 Dakika

Katy Perry

 Twitter için harcanan  
aylık ortalama zaman 

Markaların Twitter’da 
birden fazla hesabı var

Twitter’da en çok 
takipçisi olan marka

Vine uygulaması 
kullanıcı sayısı

saniyede Vine 
videosu tweet atılıyor

En çok Tweet atan 
kullanıcı (NECRO)

Her Twitter 
kullanıcısının 
ortalama takipçi sayısı

Twitter’ın yaklaşık 
değeri

2’inci en çok Retweet 
edilen mesaj (Barak Obama 
Seçimler sırasında)

En çok Retweet edilen 
mesaj (Ellen’ın Oscar töreni 
sonrası özçekim fotoğrafı)

Derdini Tweet’lemeyen 
derman  
bulamaz!
Tüm sosyal ağlardan doğal afetlere, 
kişisel bunalımlardan krizlere her 
şeyin altında Twitter’ın paylaşım 
yeteneği yatıyor. Bazen kriz sebebi, 
bazen de derdimize çare oluyor

Mobil dünyada  
iletişim savaşı

Genel olarak Twitter, bir sosyal ağ 
ve mikroblog sitesi olarak tarif edili-
yordu. Kullanıcılarına tweet (cıvılda-
ma) adı verilen en fazla 140 karak-
terlik metinler yazma olanağı sunan 
Twitter, yeni neslin teknolojiye yatkın 
olanların kullandığı bir iletişim aracı. 
Söylentilerle bilginin, dedikoduyla 
yakınmanın, toplumsal sorunla haka-
retin içiçe geçtiği yeni nesil iletişim 
aracı. Kullanıcılar tarafından atılan 
tweetler herkes tarafından görülebi-
lir. Twitter aslında toplumun bir ayna-
sı oldu. Kendisine geleneksel yayın-
da söz hakkı bulamayan her alternatif 
fikrin çıkış noktası oldu.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasında 
sosyal ağların büyük bir rolü var. Sosyal 
paylaşım ağı olunca, pek çok dönüşü-
me doğrudan etkisi oluyor. Pek çok 
insan bu sayede duygularını milyonlar-
ca insanla paylaşırken kimlerin mesaja 
ulaşacağını tahmin bile edemiyor.

Neden ihtiyaç duyduk?
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Sosyal medya ve internet, vatandaşı muhabir yaptı

Sadece okuduğumuz mecra değil, muhabirlik 
kavramının da değiştiği ancak her zamandan daha çok 
uzmanlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz yeni bir medyaya 
kucak açtık. Depremde ilk görüntüleri vatandaş sosyal 
medya için çekti, takipçi, gazeteci internette yakaladı

Yaşadıklarımızı anın-
da paylaşmayı öğreniyoruz. 
Evlilik töreni, doğum günü, 
mezuniyet, doğum gibi 
insanların sevdikleriyle pay-
laşmak istedikleri özel anlar 
hayatın bir parçası. Ancak 
her zaman güzel şeyleri 
değil, acı dolu anları da yaşa-
yacağız. Bu durumda anlık 
içerik yönetimi başa çıkılma-
sı en zor konuların başında 
geliyor. Burada örneklerini 
sıralamaktan çekineceğimiz 
pek çok şeyi insanlar rahat-
lıkla paylaşabilecek. İşte bu 
kadar çok etki altında olan 
yeni paylaşım kültürü, sağlık-
lı bir eğitim gelişimini sürdür-
meyi zorlaştırıyor. 

Canlı yayında 
doğum günü 

Aslında her şeyi olduğu gibi 
sosyal medyayı da, keşfederek 
biraz da kırarak dökerek öğre-
niyoruz. Ancak bu alanda toplu-
mun daha bilinçli olması için eği-
tim temel hedef olmalı. Sonuçta 
pek çok kurum bu konuda adım 
atarken önce tepkiyle yaklaşı-
yor. Ancak zaman içinde payla-
şım değerleri oluşuyor. İnsanlar 

doğruluğundan emin olmadı-
ğı veya referans olarak göstere-
ceği veri olmadan paylaşmıyor. 
Türkiye’de henüz bu alışkan-
lık kazanılmadı. Ancak neredeyse 
gazeteciliğin temel kuralını vatan-
daşa, gençlere anlatmak gerekiyor. 
Çünkü bilgi de cehalet de aynı hızla 
yayılabiliyor. Biz pozitif fırsatlara 
gözümüzü çevirip paylaşabilirsek.

Özellikle video yayıncılığı-
nın maliyetinin yüksek olma-
sı televizyon yayıncılığını çok 
etkili noktaya taşımıştı. Hatta 
bazı siyasetçiler televizyonun 
etki alanını çok iyi kullana-
rak önemli mesafe aldı. Oysa 
şimdi yayıncılık küçük bir çev-
renin ayrıcalığı olmaktan 

çıkıyor. Basit bir akıllı telefon 
bile “Canlı yayındayız” sözü-
nü söyletiyor. Bu sözcük artık 
bir muhabir ayrıcalığı olmak-
tan çıkınca gazeteciler kendi-
sini dünyanın merkezine koy-
maktan vazgeçebilir veya 
kendine yeni bir mecra da edi-
nebilir. 

Teknolojiyle yayıncılık 
artık bir ayrıcalık değil

İlkler 
sosyal 

medyada

Vatandaş muhabir, gazeteci, takipçi

yıl önce yola çıktığınız-
da teknoji sadece baskı 
sistemleri ve daktilo-
dan bilgisayar klavye-

sine geçişle sınırlıydı. Önce renkli 
ekranlı bilgisayarlar, sonra gazetede 
dijital baskı gündeme geldi. Başta tek-
noloji tutkunlarının ayrıcalıklı hiz-
meti olan internet şimdi bir farklılaş-
manın sonucu. Artık her gazetenin 
mutlaka bir internet sitesi var. Artık 
hiçbir departman internet olmadan 
günlük işlerini takip edemiyor. Sosyal 
medya ise yazarlardan gazetelerin 
departmanlarına kadar haber topla-
ma ve paylaşma mecrası oldu bile.

İnternet yüzümüze tuttuğunuz acı-
masız ayna, kimi zaman olduğundan 
büyük, kimi zaman da küçük gösteri-
yor. Eskiden kulağımıza ulaşmayan 
dedikodulara şimdi koca kulağımızı 
tutuyoruz. Yani önceden kulağımıza 
çalınan şeyleri bazen gerçek bazen 
takma isimli insanlardan duyuyoruz. 
Yani algı yaratmanın ne olduğunu 
herkes yeniden öğreniyor. 

YANGIN BÜYÜYOR
Genelde kıvılcım sosyal medya ve 

TV’de başlıyor, gazeteyle yangına dönü-
şüyor! Ancak bu kesin bir kural değil, 
bazen tam tersi gazete veya televizyon-
da başlayan bir kıvılcım sosyal medya 
ile yangına dönüşüyor. Hatta gazete-
lerdeki yazarlar internetten ne kadar 
okunduklarını kontrol etmeye bayılıyor. 
Televizyon kanalları tartışma program-
ramlarının başarılarını reytingle değil, 
internette TT (TrendTopic) olmasına 
göre ölçüyor. Yani her taraftan geçiş-
genlik söz konusu. Günlük gazete ve 
televizyonların önemsiz gibi gördü-
ğü konular internette çığa dönüşebi-
liyor. Bu açıdan bakınca bile gazete-
cilerin internet paylaşımlarını takip 
etmesi şart. 

VATANDAŞ GAZETECİ
İnternet ile tanıştığımız 90’lı yıl-

ların başından bu yana kağıdı öldür-
me senaryoları gerçeğe dönüşmedi. 
Ancak okur anlık gelişmeleri inter-
net üzerinden takip etmeye yönelse 
de medya kuruluşları kağıdın itiba-
rından faydalanmaya, okur da ger-
çek ilişkiyi gazetede gördükten sonra 
kuruyor. Artık okur, izleyici veya 
takipçiler haberin oluşumuna büyük 
katkı sağlıyor. Her yerde depremin 
ilk anını, çıkan bir yangını, polisin 
gözünden kaçan bir cinayetin detayı-
nı kaydeden bir muhabir var. Üstelik 
ne zaman, ne paylaştığını düşünme-
den bunu yapıyor. Aslında yayıncı 
sorumluluğu vatandaşa geçiyor. Peki 
biz gazeteciler, gazetecilik etiğini 
vatandaşın da paylaşmasını sağlaya-
cak dersler çıkarıyor muyuz?

VİDEO GÖREN GÖZLER
İnsanların ikna olmak için söyle-

diği “gözümle görmeden inanmam” 
sözüne en etkili yanıt telefonların 
kameralarından geliyor. Akıllı tele-
fonlar tepesinde gözü olan cana-
varlar gibi her anımıza eşlik ediyor. 
Eskiden anı yakalamak için kullanır-
dık şimdi anı paylaşacağımız günler 
geldi. Sadece bireyler değil, şirket-
ler, markalar, kültür sanat kurumları, 
partiler, adaylar, sivil toplum örgüt-
leri hepsinin canlı yayına geçeceği 
bir dünya düşünün. Vatandaş gaze-
teciler gönüllü yaptıkları işte tanık-
lık ettikleri her anı zaman mekân ve 
sınır tanımadan paylaşırken yeni bir 
kültür oluşuyor. 
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Atari ve Commodore oyunlarından sonra konsol ve ücretsiz internet oyunlarıyla coştuk

Ev dijital eğlencesiz olmaz!
Türkiye’deki oyun tutkunlarının bir numaralı tercihi futbol. Konsol oyunları arasındaki FIFA ve PES rekabeti 
şimdi sosyal ağlara ve mobil platformlara sıçradı. İnternete bağlı olmayan oyun konsolu ve cihazı kalmadı

ve ilk Atari’yi aldı-
ğımızda siyah beyaz 
ekranlı televizyonda 
saatlerce oyun oynu-

yorduk. Tek kanallı yayınlar 
akşam üstü başladığından 
sabah veya öğlenden sonra 
Atari oynama fırsatını kaçır-
madık. Ancak sonrasında Commodore 64 
hayatımı değiştirdi. Kasetler sadece müzik-
ler için değil, oyun değişimi de için kullanı-
lıyordu. Konsollar da yerini internet oyun-
larına bırakıyor. Her konsol kullanıcısı artık 
internette buluşuyor. 30 yıl sonra oyunlar 
sosyalleşerek oynanıyor.  

22 MİLYONU ÇOKTAN AŞTI  
Türkiye’de 22.4 milyon oyun tutkunu var. 

Oyunların en popüler olanı da bizi şaşırtma-
yacak şekilde futbol. Her yıl yeni sürümleri 
ve yeni transferlerle açılan FIFA ve PES (Pro 
Evolution Soccer) rekabeti doruk noktası yapar. 
FIFA 14’ün üreticisi EA Sports ve PES 14’ün 
üreticisi Konami rekabeti mobil platformla-
ra taşıdı. Eskiden oyunların kaç kopya sattığı 
konuşuluyordu. Şimdi ise ne kadar oyunun 
indirildiği veya aynı anda kaç kişinin oyna-
dığı konusunda rekabet var. Geçtiğimiz yıl 
düzenlenen Dünya Kupası finalleri gece geç 
saatlere sarkınca oyun konsollarında futbol 
rekabeti de arttı. Sony PlayStation 4 konso-
lu Türkiye’de satışa çıktığı andan itibaren 
yok satıyor. 

HER PLATFORMDA VAR
Microsoft XBOX platformu uzun süre bek-

leyişten sonra Türkiye’de resmi satışa baş-
ladı. XBOX One satışları da 5 Eylül 2014’te 
başladı. Yani artık PS4 konsol rekabetinde 
yalnız değil. 

Futbol oyunu mobil her platformda var. 
Apple iOS, Google Android veya Microsoft 
Windows Mobile platformlarında paralı ya 
da ücretsiz farklı seçenekler var. Ücretsiz 
olanlarda reklamlara veya ücretli versiyo-
nun sürekli tacizlerine katlanmak gerekiyor. 

FIFA ve PES rekabeti mobil platformlarda 
da devam ediyor. İki oyun farklı stratejiler-
le hareket ediyor. FIFA resmi futbol topu ve 
takımları kullanarak rakiplerinin önüne geçi-
yor. Hemen her platformda da kullanılıyor.

ARTIK ÇOK KULLANICILI 
Mobil oyunlar, telefonların da işlemci 

gücü ve ekran kaliteleri arttıkça hem oyu-
nun kalitesi artıyor hem de çok kullanıcılı 
hale geliyor. Ancak çok kullanıcılı oyunlar-
da en önemli şeylerden biri de internet hızı. 
Sabit bir hız ve sınırsız internet kotası akıl-
lı telefon veya tablette çok kullanıcılı oyun-
ların reçetesi. Ancak önemli sorun da inter-
net hızı. İnternet hızıyla birlikte oyuncuların 
tepki süresi azalıyor ve daha çabuk hareket 
ederek rakiplerine üstünlük sağlıyor. 

E
TİMUR 
SIRT

Sosyal ağlarda gol kokusu var
Futbol tutkusu her platformda 

olduğu gibi sosyal ağlarda devam edi-
yor. Türkiye’de Maçkolik gibi pek çok 

oyun ve uygulamayı yaratan 
ekip 

şimdi Kick Off Challenge ile sosyal 
ağlarda futbol tutkusuna karşılık veri-
yor. Facebook uygulaması pek çok 
insanın tutkuyla izlediği futbolla en 
popüler sosyal ağ platformunu birleşti-
riyor. Üstelik bu platformda takımınızı, 
renginizi, formanızı kendiniz oluşturu-
yorsunuz. Kulübün başkanı da fut-
bolcusu da sizsiniz. Jetonlarla futbol-
cu alıp futbolcu satabilirsiniz. Kısacası 
Game Off Challenge uykusuz futbol 
gecelerinde iyi bir yol arkadaşı olaca-
ğı kesin.

Önce bilgisayara karşı oynamayı 
öğrendik. Sonra çok kullanıcılı oyun-
lar çıktı. Şimdi internette çok kullanı-
cılı oyunlar oynuyoruz. Ancak daha 
önemlisi hareket sensörleri sayesin-
de koltuğa bağlı kalmadan hareket-
lerle oyananan oyunlar ortaya çıktı. 
Günümüzde tenisten golfe, dans 
etmekten şarkı söylemeye kadar par-
mağımızın hareketlerini bile takip eden 
konsollar karşımızda.

Oyunlara  

hareket  

geldi

Oyuna açılan renkli pencere
FIFA14, EA Sports tarafından geliştiril-

di ve Windows Phone 8’deki en özgün fut-
bol oyunu olma özelliği taşıyor. Şimdi resmi 
lisanslı 2014 FIFA Dünya Kupası Brezilya 
milli takımları, donanımları ve Adidas 
Brazuca topu ile birlikte geliyor. Onefootball 
Brasil, futbol heyecanını birinci elden izle-
menizi sağlıyor. 15 farklı dilde yerelleştiril-
miş içerik ile Live Ticker’da teker teker gün-
cel maç yorumlarını ve en yeni haberleri, 
tweet’leri, videoları, Instagram fotoğrafları-
nı takip edebiliyorsunuz.

Ücretsiz olanlar hazır
Google Android platfor-

mu özellikle ücretsiz oyun-
lar açısından en zengin plat-
form olduğunu söyleyebiliriz. 
FIFA ve PES oyunları dışın-
da, Dream League Soccer, 
Stickman Soccer 2014, Big 
Win Soccer gibi ücretsiz 
oyun seçenekleri var. Ancak 

ücretsiz olsalar da Facebook 
hesabınıza bağlanıp kişisel 
bilgilerinizi almak gibi niye-
te sahip olan oyunlara dikkat 
etmek gerekir. Ücretsiz oyun-
ların arkasında reklam veya 
üyelik yoksa, online para 
veya kişisel bilgiler olduğunu 
unutmayın.
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Karşısına sadece kanal değiştirmek için oturduğunuz televizyonlar artık akıllandı

Tüplü gitti kavisli 4K geldi

30 yılda en dikkat çeki-
ci değişim artık bir film ya 
da video izlemek için kaset, 
CD, DVD ya da USB peşine 
düşmek zorunda kalmama-
mız. “YouTube’a yaz anında 
bulursun” mantığı işlemeye 
başladı. İnternet servisleri 
ve akıllı kutulardan izlemek 
çok kolay. Yani internetten 

indirmeye bile gerek kalma-
dı. Televizyonlarda istersen 
canlı ya da kaydederek izle-
mek mümkün. 

Yani kumanda şimdi 
tüketicinin eline geçti. Filmi 
üretenlerle izleyenler arasın-
daki mesafe kısaldı. Ancak 
izleyicinin de beklentisinin 
arttığını söylemek lazım.

Televizyon 30 yılda tüpü sırtından attı, 
kavisi geldi. Hızlı internetle akıllanan 

TV’ler 4K kalitesinde ekranlarla 3 
boyutlu görsel şölene de başladı. Üstelik 

TV’lerin bir numaralı kankası akıllı 
telefonlar oldu

elevizyonların tüpü gitti kavi-
si geldi. İnternet de sihirli 
kutunun aklını başına getir-
di. 30 yılda hem yayın hem 
de kameraların kalitesi kat 

kat değişti. Şimdi 55 ekran gitti büyük 
salonlarda duvara yaslanan 155 ekran 
televizyonlar geldi.

Yüksek çözünürlüklü yani HD yayın-
lar hayatımıza gireli 10 yıldan biraz fazla 
oldu. Siyah beyaz ekrandan renkliye 
geçiş daha uzun sürmüştü. HD yayınlar-
dan 4K TV’lere geçmek için ise o kadar 
bile beklemeyeceğiz. Öyle çok kanal ve 
program var ki insanlar seçmekte zor-
lanıyor. 30 yılda televizyon ekranları 
3 kat büyüdü. 55 ekran ‘zengin’ gös-
terirdi, aynı statüyü vurgulamak için 
155 ekran (yaklaşık 65 inç) şart. Tüplü 
kabına sığmaz televizyon gitti, yerine 
neredeyse telefon kadar ince, 3 boyut-
lu, kavisli televizyonlar geldi.

KANKASI AKILLI TELEFON
Akıllı telefonları elimizden düşür-

müyoruz. Televizyon karşısına geçince 
telefonları sadece kumanda cihazı ola-
rak değil istediğimiz içeriğe ulaşacağı-
mız ekran gibi de kullanmaya başladık. 
Artık karşımıza çıkan her ekran bizim 
kişisel televizyonumuz oluyor.

Her yıl yeni bir deneyim üzerinden 
satışlarını artıran televizyon üreticileri-
nin kişiye özel içerik ve ultra HD (4K) 
yayın kalitesi konusunda 2014’te önem-
li adımlar atıldı. Artık tüm akıllı ve ultra 
HD televizyon modellerinde WiFi ante-
ni standart hale geldi. En önemli sıkıntı 
hâlâ arayüz yazılımları ve kolay kulla-
nım özellikleri. Çünkü televizyon nere-
den baksanız kişisel bir üründen çok 
ortak kullanım aracı haline geldi.

KANAL TUTKUSU BİTTİ
Akıllı telefon ve tabletler WiFi, blu-

etooth ya da diğar kablosuz teknoloji-
lerle uzaktan televizyonla konuşup dev 
ekranları kumanda ediyor. Akıllı tele-
fonlardaki deneyimi TV ekranına taşı-
yor. Televizyonun aklı internet bağlan-
tısından belli oluyor. Her kullanıcıdan 
elde ettiği deneyimleri, bilgisayarlar gibi 
internet üzerinden izleme alışkanlıkları-
mızı takip ediyor. Sonuçta yayın saatle-
rini sizin belirlediğiniz kişiselleşen bir 
televizyon kanalınız oluyor. Oyun oyna-
yan, internetten film izleyen, tablet ya 
da telefondaki içeriği televizyon ekra-
nına yansıtan kuşak TV kanalı tutsak-
lığından farklı davranıyor. Yeni kuşa-
ğın deneyimi akıllı telefondaki kadar 
özgürce müdahale edebileceği bir ekra-
na sahip olmak. Bu yüzden akıllı tele-
fonla neler yapılıyorsa televizyon ekra-
nınında da benzer deneyim yaşanması 
için tüm mobil cihazlarla uyumlu tele-
vizyon seçmek gerekiyor.

11 BİN TV KAVİS ALDI
Akıllı televizyon özellikleri dışın-

da tasarım olarak da farklı yöntemler 
deneyen üreticiler 2014’te kavisli tele-
vizyona merak sardı. Samsung kavis-
li ekran konusunda Türkiye ve dünya-
da LG ile birlikte en çok yatırım yapan 
marka. Hatta diğer rakiplerinin bu hıza 
ayak uyduramaması Güney Koreli şir-
ketlerin televizyon üretimi konusun-
da rakipsiz kalmalarına neden oldu. 

T

Televizyon ekranla-
rı tıpkı sinema salonları gibi 
evrim geçiriyor. Başarısız 
bir teknolojik değişim gibi 
duran 3 boyutlu yayın tekno-
lojisi şimdi başka yeniliklere 
kapı açıyor. 3 boyutlu yayın 

sadece televizyonları değil, 
yayıncıları da etkiliyor. Artık 
standart olarak haftada bir 1 
maç 3 boyutlu olarak yayınla-
nıyor. Yine HD yayınlarla zen-
ginleşen ekran çözünürlüğü 
4K ile daha yukarı çıkıyor.

 Bu sayfalar, son 5 yılda televizyon 
ekranındaki değişimleri anlatmaya yet-
mez. Ancak temel değişikliklere baktığı-
mızda 3D ve 4K görüntü kalitesi, kavisli 
tasarıma sahip ekranlar ve OLED tek-
nolojisi en etkili olanlar. Akıllı telefon-
larda olduğu gibi işletim sistemi yarışı 

da karar verirken işleri kolaylaştırmı-
yor. Ancak TV üretiminde ekran tasarı-
mı veya teknolojisini değiştirdiğiniz anda 
milyarlarca doları gözden çıkarmanız 
gerekiyor. Üretim bandı, hammade her 
şey değişmeli. Daha önemlisi telefonun 
akıllı telefon gibi programlanabiliyor.

Hangi TV teknolojisi kalıcı?

3 boyutlu rüyalara hazırız

Gitti kaset geldi 
internetten canlı
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ürkiye’nin ilk PC (kişi-
sel bilgisayar) ile tanış-
masından bir yıl sonra 
1985 yılında Türkiye 
Bilişim Derneği’ne ilk 

PC gelmişti. Aynı yıl ilk bilgisaya-
rın ülkemize gelişinin 25. yılıydı. 
Bu günlerde 22. yaşını kutladığı-
mız internet o gün henüz ülkemi-
ze gelmemişti. 1980’lerde yaşayan 
öğrenciler ödevlerini yaparken, 
araştırmacılar tezlerini yazarken 
halâ ansiklopedilerden yararlan-
maktaydı. 1994 yılında hizmete 
giren TURKSAT 1A ve 1B uydu-

ları iletişim kanal-
larının yaygınlaş-
masını sağlamıştı. 
İnternetin yaşa-
mımıza doğrudan 

etki etmesi ile e-Devlet, 
e-Dönüşüm, e-Türkiye kavramları 

yaşamımıza hızla girmeye başladı. 
Ülkemiz de tıpkı dünyanın diğer 
kalkınmış ülkelerinin yaşadığı gibi 
e-dönüşümdeki yerini almaya baş-
lamıştı. 1985 yılında bir SABAH 
uyandığımızda basında gördüğü-
müz yenilik, gelişen teknolojiye 
ayak uydurarak günümüzde de her 
platformda, her günkü taze solu-
ğuyla yanımızda yer almaktadır...

KÜRESEL KÖY OLDU
Son 30 yılda yaşanan teknolo-

jik, sosyolojik ve ekonomik geliş-
melerin artan bir ivme ile süre-
ceği ortadadır. Yaşam biçimimiz 
değişmekte, bilişim toplumuna 

dönüşüm hızla sürmektedir. 
Ansiklopediler yerini internet 
ortamına, sosyal medya araçla-
rına bırakmakta; eğitim, sağlık, 
ulaşım, basın-yayın kabuk değiş-
tirmektedir. İnsanlar arasındaki ile-
tişimin yanı sıra makineler arası 
iletişim de dünyamızı küresel bir 
köy haline getirmektedir. İnsan 
makine yakınsamasının sonucu 
olarak kültürler arası yakınsama-
nın da yaşanacağı yeni bir 30 yıl 
kapımızdadır. Tıpkı dün ve bugün 
olduğu gibi 30 yıl sonra da bir 
Sabah uyandığımızda, platformu 
ne olursa olsun, yanıbaşımızda 
eski bir dostun olacağını bilmek 
içimizi rahatlatmaktadır...

Kaan Terzioğlu/ Turkcell Genel Müdürü:

Kurallar baştan yazılıyor
Son 10 yılda teknolojide yaşanan gelişmelerin baş döndürücü olduğunun altını çizen 
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, hızlı dönüşümü Sabah gazetesine değerlendirdi

eknoloji dünyası, geçtiğimiz 30 yılda 
müthiş bir ivmeyle gelişti. Hayatımızı 
değiştiren yüzlerce yeni teknolojiyle 
tanıştık ve bir geçiş kuşağında olma-

nın avantajlarını yaşadık. Özellikle son 10 yılda, 
bu baş döndürücü hızın etkisiyle yeni dünyanın 
kuralları baştan yazıldı.

Turkcell olarak yeni dünyayı iyi okuyoruz; 
takım oyunuyla, çok çalışarak başarıya odakla-
nıyoruz. Rekabetin yoğun olduğu sektörümüz-
de, Türkiye ekonomisine katkımız sadece katma 
değerli hizmetlerle oluşturduğumuz piyasa hacmi 
ve yarattığımız istihdam ile sınırlı değil. Yüksek 
teknoloji yatırımlarımız Türkiye’nin telekomüni-
kasyon alanında küresel anlamda rekabet edebil-
mesini sağlayan altyapı çalışmaları niteliğinde. 
Yakın gelecekte, 4G bizim için en önemli yatırım 
alanı olarak göze çarpıyor.

25 MİLYAR TL YATIRIM 
Dünyada 4G teknolojilerinin olgunlaştığı bir 

dönemde 4G’ye geçiyor olmamızı, ülke kaynakla-
rımızın daha verimli kullanılması açısından çok 
büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Geride bırak-
tığımız 20 yılda 25 milyar TL’den fazla yatırım 
yaptık, bu sayede sürdürülebilir yatırımla kârlı-
lık ve büyüme odaklı stratejimizin ne kadar isa-
betli olduğunu gördük. 2015 yılı için de 4G lisans 
bedelleri hariç 2.5 milyar TL’lik bir yatırım büt-
çesi ayırdık. Bu yatırımın büyük bölümü ile ülke-
mize sadece Türkiye’nin değil dünyanın en hızlı 
4G altyapısını kuracağız.

T

T

Haber alma hakkı, 
temel insan haklarının en 
kutsallarından biri. Bu kutsal görevi her koşul-
da yerine getirmek için ülkemizin ve dünyanın dört 
bir yanında alkışlanacak bir gayretle çalışan haberci-
lere çok şey borçluyuz. Sabah gazetesi, 30 yıldır ülke-
mizi habere ve bilgiye ulaştırıyor. Bu önemli göre-
vi her koşulda yerine getirmek için gayret gösteren 
tüm Sabah çalışanlarını gönülden kutluyorum. Sabah 
gazetesine bugüne dek emeği geçen herkesi tebrik 
eder, bundan sonrası için başarılarının daim olmasını 
dilerim. Nice 30 yıllara...
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Sabah’ın 30. yılı 
kutlu olsun

Türkiyeliler en iyisine layık
Türkiye son 10 yılda istikrarın da etki-

siyle ekonomik büyüme ve refah anla-
mında ciddi aşama kaydetti. Önümüzdeki 
dönemde de güçlü stratejilerle büyü-
meye devam edeceğini düşünüyoruz. 
Teknolojiye ve yetişmiş insan kaynağına 

yapacağımız yatırım, bu büyümenin esas 
kaldıraçları olacak. Turkcell olarak biz, bil-
ginin değerini çok iyi biliyor, teknoloji ve 
inovasyonla ülkemizin, şirketlerimizin, 
insanımızın ileriye gitmeye devam edece-
ğine inanıyoruz.

İlker Tabak/ Türkiye Bilişim  
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı:

Murat Erkan/ Turkcell Superonline Genel Müdürü:

Gelecek neler 
getirecek?
Sabah gazetesinin doğum yılı olan 
1985’teTürkiye Bilişim Derneği’ne ilk kişisel 
bilgisayar alındığını belirten Başkan İlker Tabak, 
geleceğe ilişkin düşüncelerini Sabah’a yazdı

elekomünikasyon sektörü, son 
30 yılda teknolojideki gelişme-
lere paralel olarak giderek ivme-
lenen bir büyüme süreci yaşa-

dı. Turkcell Grubu olarak 2008 yılında 
dünya ile aynı dönemde başladığımız fiber 
yatırımlar, tam da bu ihtiyacı karşılamayı 
hedefliyordu. Bugün geldiğimiz noktada 
Türkiye telekomünikasyon altyapısında 
dünya ile yarışacak bir seviyede bulunu-
yor. 75 ile değen 33 bin 500 kilometrelik 
fiber altyapımızla ülkemizin bu rekabet-
çi konumuna katkıda bulunmaktan mem-
nuniyet duyuyoruz.

FİBER YATIRIMLAR ARTMALI 
Bu kapsamda Turkcell Superonline 

olarak, fiber internet yatırımlarımızı, 

belediyelerimizin de 
kucak açmasıyla daha 
da hızlandırmayı ve 
çok daha geniş bir kit-
leye bu altyapıyı ulaştır-
mayı hedefliyoruz. Aynı 
zamanda güçlü altyapımız 
üzerinden müşterilerimi-
ze sunulacak ürün ve hiz-
metlere odaklanıyoruz. Kısa 
süre önce hayata geçirdiğimiz 
geleceğin televizyon platformu 
Turkcell TV Plus bunlardan biriy-
di. Önümüzdeki dönemde de 
müşterilerimizin hayatını kolay-
laştıracak yeni ürünler ve hizmet-
leri hayata geçirmeyi sürdü-
receğiz.

T

Fiber yatırımları 
artırıyoruz
Tüm yenilikleri müşterilerinin evlerine fiber 
kablolarla taşıdıklarını ifade eden Turkcell 
Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, 
yapmak istedikleri yenilikleri Sabah’a açıkladı

1985 yılında yayına 
başlayan Sabah gazetesi, o 
dönemin eğilimlerini en doğru şekilde 
okuyarak, yeni fikirleri ve yaklaşımla-
rı hayatımıza katan bir yayın oldu. Yayın 
hayatında olduğu 30 yıl, aynı zaman-
da Türkiye’nin en hızlı değişim ve dönü-
şümleri yaşadığı bir dönem olarak hafı-
zalarımıza kazındı. Bu değişim sürecini 
yakından takip eden Sabah gazetesine 
önümüzdeki dönemde de yayın hayatın-
da başarılar diliyorum.
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Sabah’a başarılar 
diliyorum
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yıllık teknoloji 
muhabirliği, edi-
törlüğü ve yazar-
lığı hikâyesinin 

bana öğrettiği en önemli değer 
“teknoji değil insanlar fark yara-
tıyor” oldu. Dünyaya silikon 
ile adım atan en ünlü teknolo-
ji vadisi artık sadece insana ve 
yeni fikirlere yatırım yapıyor. 

Mesleğimi çok sevmemde, 
henüz ilk yıllarımda teknolo-
jinin değil, insanların 
fark yaratacağını gös-
teren insanlarla tanış-
mam çok etkili oldu. Bu 
yüzden yeni teknolojiler 
kadar insan hikâyeleri-
ni yazmaya gayret edi-
yorum. İnsanı dışlayan 
bir teknoloji çözüm olamaz!

Yıl 1988. İTÜ Oyuncuları 
Tiyatro Grubu olarak Faust’un 
özel çevirilerini bilgisayara 
yazarken “Büyük harf nasıl 
yazılıyor” diye sorunca elek-
tronik fakültesinden arkada-
şım Metin’in (Barut) “Shift 
B” yanıtını alınca hayatımın 
değişeceğini nereden bilebilir-
dim. İTÜ Maden Mühendisliği 
Bölümü’nde okurken ilk kez 
bilgisayarla tanıştım. Hatta 
bana ilk “Shift” tuşunu tanış-
tıran arkadaşımı 6 yıl sonra PC 
Magazine Türkiye dergisine 
test editörü olarak aldığımız 
gün geliyor aklıma.

MERKEZDE İNSAN VAR
Sektörde 24 yılı geride bıra-

kırken yeşil ekranlı MSDOS 
işletim sisteminden Window 
10’a kadar uzanan hikâyeye 
şahitlik eden gazetecilik yılla-
rım gözümün önünde canlandı. 
Teknolojinin mühendisler ve 
profesyonellerden insanı keşfe-
den hikâyesine tanık olmak eşsiz 
bir deneyimdi. Yani 1960’larda 
başlayan bilgisayarların hikâ-
yesi son 8 yıldır insanı keşfet-
meye çalışıyor. İnsan merkez-
li tasarımlar intenet, sosyal 
medya, mobil ve dokunmatik 
ekran dönüşümüyle hızlandı. 
İşte son 5- 6 yıldır insan mer-
kezli tasarımlarla karşılaşma-
ya başlamamızın hikâyesini 
Sabah’ta yaşadım.

VERİ MADENCİSİYİM
Hayatım boyunca 1 kez 

özgeçmiş yazdım. Ticari yazı-
lım konusunda uzman ETA’da 
işe başlarken okula devam edi-
yordum. İlk ve tek özgeçmiş 
yazdığım şirket orasıydı. Sonra 
bir daha yazmak kısmet olma-
dı. Sabah ailesine Bilgisayar 
Datamation dergisinden transfer 
olmuştum. Gazeteye ilk adım 
attığımda tarih 5 Nisan 1993’ü 
gösteriyordu. piyasaya çıkacak 
PC Magazine dergisinin sektörel 
araştırma yazıları yazmak için 
anlaştık. Sevgili Deniz Tanış 
aracı olmuştu ve beni dergi-
nin yayın yönetmeni Balaban 
Cerit ile tanıştırmıştı. Henüz 
İTÜ Maden Mühendisliği’nden 
resmi olarak mezun olmamıştım. 

Maden mühendisliği okurken 
veri madenciliğine uzanan gaze-
teciliğe uzanacağını nereden 
bilebilirdim!

İLK DİJİTAL REKLAM
Tekstilden otomotive fark-

lı sektörlerde bilgi teknolojisi 
yatırımları konusunda araştır-
ma yazıları yazarak başladım. 
2 yıl sonra grubun çıkardığı ve 
sektörde ilk sürekli bilgisayar 

sayfalarını hazırlayan 
Yeni Yüzyıl’da da yazma-
ya başladım. Aynı anda 
Sabah’ın aylık sektör say-
falarında da yazılarım 
çıkıyordu. PC Magazine 
Türkiye dergisiyle ilk dis-
ket ve ilk CD-ROM pro-

jesine imza atmıştık. CD-ROM 
BOMBA ilk sayısı Türkiye’nin 
ilk elektronik reklam projesi 
oldu. Sayfalara sütun santim-
lerle değil, Megabayt başına ilk 
ilan alınan yayındı. 

İlk virüslü CD-ROM proje-
si oldu ama bir sonraki ay ilk 
antivirüslü CD-ROM’u da dağıt-
tık. İlk BBS yayınına başladığı-
mızda okurla internet üzerin-
den tanışıklık başladı. Dergide 
yaptığımız hataları “küt” diye 
yüzümüze vuran okurlarla 1994 
yılında tanıştık. Belki de gazete-
ciliğin en başında okurun doğ-
rudan eliştirisini mesleğin doğal 
sonucu olarak görmek mesleki 
gelişimde çok etkili oldu. 

BİLİŞİMİN BELLEĞİ
Şu anda kullandığımız bili-

şim, bilgisayar, yazılım dona-
nım sözcüklerini dilimize kazan-
dıran Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) ve kurucusu Prof. Dr. 
Aydın Köksal Hoca’nın emeğini 
unutamam. Bilişim Derneği’nin 
özel dergisini çıkarırken yap-
tığı beni yüreklendiren konuş-
ması bu meslekte kalma arzu-
mu kamçıladı. 

Türkiye Bilişim Vakfı’nın 
düzenlediği medya ödüllerin-
de 2 yıl üst üste “En iyi haber, 
inceleme ve araştırma” ile “En 
iyi bilişim sektör sayfası ödülle-
ri” beni sevdiğim işin bir parça-
sı haline getirdi. Çünkü ben de 
her insan gibi takdir gördükçe 
daha iyisini yapma konusun-
da yüreklendim. 

PAZAR GÜNÜ OLSUN 
1990’ların sonunda Sabah’ın 

ON teknoloji ekini çıkarmaya 
başladık. 2000’li yılların başın-
da dergilere veda ederek Sabah 
Ekonomi sayfalarında sürekli 
yazmaya başladım. 

Teknoloji marketlerin sayısı-
nın yavaş yavaş arttığı dönem-
de Sabah gazetesi bir ilke imza 
atarak gazetelerin tirajının en 
yüksek olduğu pazar günü eko-
nomi sayfalarında teknolojiye 
yer verdi. Bu sayfalar sektör 
değil, okura yönelik dönüşü-
mün öncüsü oldu. Sabah pazar 
günü ekonomi sayfalarına tekno-
lojiye yer veren ilk gazete oldu. 
Sonra diğerleri Sabah’ı takip etti.

Teknoloji insanı keşfediyor
Teknolojinin insan merkezli dönüşümünde SABAH sektörün öncüsü oldu
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Sabah’ın teknoloji sayfaları da dönü-
şümden geçerek adı ONHAYAT oldu. Bu 
kaçınılmaz bir dönüşümdü. İnsanı keş-
feden teknoloji artık sadece meraklısı-
nın değil, hayatına teknoloji giren herke-
sin ortak konusuydu. İçeriği buna göre 
yeniden düzenledik. Son birkaç yıldır hafta 
sonu eklerinde ONHAYAT İnternet, spor 
sayfalarında ONHAYAT Spor, tatil ekin-
de ONHAYAT Tatil ile teknoloji meraklıları-
nın değil, hayatı teknolojiye dokunan her-
kese ulaşmaya başladık. SABAH TV’de 
yayınlanan (www.sabah.com.tr ) Timur Sırt 
ile ONHAYAT) videolar bu iletişimin doğal 
uzantısı oldu. 360 derece Yani hayatın için-
de teknoloji ne kadar yer kaplıyorsa o kadar 
teknolojiyi kullandık. Sabah gazetesi tüm 
okurlar için rehber olmaya devam ediyor. 

ONHAYAT DÖNEMİ

Teknoloji dünyasının kalbi Silikon Vadisi artık elektronik devrelere değil, insanlara yatırım yapıyor. Onlar da biliyor ki,  
farkı sadece insanlar yaratıyor. 22 yılı bitirdiğim Sabah ailesinde teknolojinin insanla buluştuğu her şeye ilk adımı biz attık

2 2  N İ S A N  2 0 1 5  Ç A R Ş A M B A

TEKNOLOJİ-HAYAT
 Tasarım: NİGAR TEKİN

Türkiye’nin en iyi gazetesiTürkiye’nin en iyi gazetesi

SABAH

SABAH 21

Bilişim Teknolojileri son 30 yılda daha fazla insanı içine alacak şekilde değişim yaşadı. İnsan merkezli tasarımlar 
tüm ürünlerin şekillenmesinde temel prensibi oluşturdu. Sosyal medyayla teknoloji insana daha çok yaklaştı.

TİMUR SIRT-YASEMİN SALİH



Sabah gazetesi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu 
yana ülkemizde yazılı basının en önemli temsilcilerin-
den biri oldu. Getirdiği yenilik ve ilklerle her zaman fark 
yaratmış, çeyrek asrın üzerindeki yayın hayatıyla top-
lumumuzun gözü, kulağı ve sesi olmuştur. 30’uncu 
kuruluş yıldönümünü kutladığınız bu anlamlı günde, 
Türk basın tarihinin mihenk taşla-
rından biri olan Sabah’ın bugünle-
re gelmesinde emeği geçen herkesi 
tebrik eder, nice başarılı yıllar dilerim.

Yeni yapımızı tasarlarken, müşterilerimize daha iyi hiz-
met vermeyi bir numaralı kriter olarak belirledik. Bundan 
böyle ‘bireysel, kurumsal ve toptan’ satış olmak üzere üç 
ana bacağı olan, tam anlamıyla entegre teknoloji ve des-
tek fonksiyonlarına sahip, müşteri odaklı hibrit bir orga-
nizasyonuz. Daha hızlı, güçlü ve çevik bir yapıyla, sektör-
de standartları belirleyen lider oyuncu olarak geleceğe 
hazırız. Sabah gazetesinin 30’uncu yılını doldurması-
nı en içten dileklerimle kutluyor, daha nice 30 yılların 
gurur ve mutluluğunu yaşamasını temenni ediyorum.

TEKNOLOJİ-HAYAT
2 2  N İ S A N  2 0 1 5  Ç A R Ş A M B ATasarım: VAHİT ARSLAN
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Prof. Dr. M. Kemal CILIZ/ TÜBİSAD YK Başkanı:

Erkan Akdemir /Türk Telekom Bireysel İş Birimi CEO’su:

M. Arif Bayraktar/ Bimeks Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı: 

Mehmet Ali Akarca/Türk Telekom Kurumsal İş Birimi CEO’su:

980’lerden bugüne Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri sektörünün dönüşümün-
de Türk girişimcilerin önemine dik-
kat çeken TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. 

Kemal Cılız, sektörü Sabah’a değerlendirdi: 
1980’ler hem Türkiye hem de dünyada bili-

şim sektörünün en önemli gelişim yıllarıdır. 
Kişisel bilgisayarlar (PC’ler) şirketler 
ve bireylerin kullanımı için 1980’li 
yıllarda yaygınlaştı. Bugün günlük 
hayatın önemli bir parçası olan 
Internet o senelerde ABD de aka-
demik amaçlı kullanılan bir bilgi-
sayar ağından ibaretti. Türkiye de 
kişisel bilgisayarlar ile yeni yeni 
tanışıyor, şirketler iş süreçleri için 
bilgisayarları yeni yeni kullanma-
ya başlıyordu. Sabah gazetesinin 
o dönem içinde yer aldığı 
Yeni Asır da Türkiye’nin 
ilk bilgisayar ve leased 
line’ını, ilk çevirmeli 
modemlerini kullanan 
gazetelerden biridir.

Bilişim Sanayicileri 
Derneği (TÜBİSAD) de  
1979’da “Servis Büro 
Bilgi İşlem Hizmetleri 

Sanayicileri Derneği” olarak kuruldu sonra Bilişim 
Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) adını aldı. Bugün 
ise Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve 
Yeni Medya alanlarında faaliyet gösteren şir-
ketlerin güçlü ortak sesini temsil eden bir der-
nek haline geldi. 

DEV BÜYÜME 
Geçen bu 30 yıllık süreçte sektörümüz dünya-

daki gelişmelere de paralel olarak ciddi bir deği-
şim gösterdi. 1980’li yılların ortalarında yaklaşık 
160 milyon dolarlık bir büyüklüğe sahip olan 
sektörümüz 1990’lara gelindiğinde kişisel bil-
gisayar pazarının da büyümesi ile yaklaşık 550 

milyon dolarlık bir büyüklüğe erişti. Bugün ise 
bileşenlerinin de artması ile bilgi teknolojileri, 

telekomünikasyon ve yeni medya alan-
larında faaliyet gösteren şirketler-

den oluşan sektörümüz, 2013 
senesinde TÜBİSAD’ın yap-
tığı pazar araştırmasına göre 
33 milyar dolarlık büyük-
lüğe sahip. Bilişim sektörü 
olarak adlandırdığımız bu 
alan katma değer üretme 
konusundaki kaldıraç 
etkisi ile sürdürülebilir 
büyümeyi sağlayacak.

ürkiye’ye 4G hizmetlerini sunmak 
üzere üstlendiğimiz hayati rolün far-
kındayız ve yatırımlarımızla gurur 
duyuyoruz. Ülkemizin 2023 hedef-

leri doğrultusunda bilgi toplumuna dönüşme 
sürecinde 4G çok kritik bir rol oynuyor. 4G tek-
nolojisinin etkileri eğitimden sağlığa, eğlence-
den e-ticarete her alanda kendini gösterecek. 

4G ile artan mobil internet hızları ve günde-
me gelecek yeni teknolojiler, kullandığımız pek 
çok hizmetin bir adım sonrasını hayal etmemi-
ze imkân verecek. LTE ile sunulan daha fazla 

kapasite ve hız eşliğinde 
yep yeni bir deneyim 

yaşayacağız. 
Grup olarak 

2015‘te en önem-
li gündem madde-
lerimizden biri-
ni ise 4G ihale 
süreci oluşturu-
yor. Gelecek viz-

yonumuz doğrul-
tusunda yaptığımız 

yatırımlarla 4G’ye uzun süredir hazır ve istek-
liyiz. 4G ihalesinde, yeni entegre yapımızla, 
Türk Telekom Grubu olarak tek bir çatı altın-
da güçlü bir şekilde yer alacağız.

Türk Telekom Grubu olarak, 81 ile yayılan 
193 bin kilometrelik fiber altyapımız ile mobil 
şebekelerin iletişim ihtiyaçlarını bugüne kadar 
olduğu gibi gelecekte de karşı-
lamayı mümkün kılacak kapa-
siteye sahibiz. 

FİBERLE GÜÇLENDİK
Dünyanın çevresini 5 kez 

dolaşacak uzunluğa sahip fiber 
altyapısıyla Türk Telekom 
Grubu, ulaştığı entegre sis-
temini de arkasına alarak bir 
ailenin ihtiyaçlarını tek elden 
sunabilecek bir hizmet anlayışını benimsedi. 
Bunun için ekosistemimizdeki herhangi bir hiz-
mete sahip olan müşterilerimiz, sunduğumuz 
diğer hizmetlerden fiyat avantajıyla yararlana-
bilecek. Burada da sunacağımız çeşitlilik kav-
ramı ön plana çıkıyor. 

-ticaret, her sektörde olduğu gibi pera-
kende ve özelde teknoloji peraken-
deciliğinde de mağazacılığı etkiledi. 
Tüketici en ucuza, en avantajlısına, en 

hızlısına daha çabuk ulaşmaya başladı. Dolayısıyla 
e-ticaret, perakendenin de olmazsa olmazı hali-
ne geldi. E-ticaret ama nasıl bir e-ticaret? Sadece 
adı olan, sanal bir e-ticaret, bir web satış mı? 
Hayır. Sektör dinamikleri gösterdi ki tek başı-
na web satışı yeterli değil. 

DENEYİMSİZ OLMAZ
Değişen bunca şeye rağmen tüketici-

nin mağazaya olan güveni, ürünü görme, 
dokunma, hissetme isteği değişmedi. 
Değişeceği de öngörülmüyor. Yani, 
web satış günden güne büyüyen bir 
alan ama mağazacılık da yok olmaya-
cak. Bunların kesiştiği yer; omnichan-
nel dediğimiz, “çoklu satış kanalı, tek iş 
modeli”nin birlikte sürdürüldü-
ğü sistem. İşte Bimeks 
olarak biz tam olarak 
burada; mağazanın, 
online satışın omni-
channel ile kesiş-
tiği noktada varız 
ve çok güçlüyüz. 

Web satışı Türkiye’de ilk telaffuz edilmeye 
başlandığında, sektördeki genel kanı; mağazacı-
lığın ve web satışın ayrı ayrı yapılması yönün-
deydi. Yani bir perakende şirketi mağaza kayıt-
larını, lojistiğini, deposunu, satın almasını, 
satışını ayrı, online’ı ayrı tutacaktı. Bu muaz-
zam bir yük ve işgücü demek. Aynı yıllarda 
Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Akgiray bey 
ise, “Mağaza ile web satışını aynı iş modelin-

de birleştiremeyen perakendecilerin gele-
ceği olmayacak” (Murat Akgiray / 2009) 

diyordu. Bu muhteşem bir öngörüydü. 
Çünkü verimlik ve optimizasyon, bunu 
gerektiriyordu. O zamanlar belki pek 
dikkat çekmemişti bu söz. Herkes, 
mağaza ile online’in ayrı ayrı taki-
binin mümkün olmadığını gördü. 

Bunun hazırlığını yapanlar bir adım 
öne geçti. Bimeks de bu şirketlerden 
biri, belki sadece tek. Çünkü biz, yatı-

rımlarımız arasında Ar-Ge’yi hep 
ön planda tuttuk. En büyük 
yatırımlarımızı yazılıma 
yaptık. Kendi ERP yazılı-
mımızı geliştirdik. Kendi 
yazılım ekibimiz, kendi 
ihtiyacımız olan şekilde 
şekillendiriyor.

ürdürülebilir büyüme için teknoloji 
geliştirmek ve yenilikçi olmak önemli 
kriterler olarak öne çıkıyor. Kurumlar 
teknolojiden faydalanarak daha kali-

teli ve daha hızlı servis sunmanın yanı sıra iş 
verimlerini artıran inovatif çözümlerle de büyük 
ekonomik faydalar sağlıyor. Teknolojiyi ve sun-

duğu yenilikçi çözümleri takip 
edip, kullanan kurumlar reka-
bette öne geçiyor. 2015 yılında, 
telekomünikasyon sektörünün 
ekonominin büyümesinde çok 
önemli bir itici güç olacağını 
öngörüyoruz.

Data hizmetleri, 4G tekno-
lojisi, akıllı yaşam uygulamala-
rı, bulut teknolojileri ve katma 
değerli servislerin ise sektörde 

büyümeyi besleyecek en önemli alanlar arasın-
da yer alacağını öngörüyoruz. 

ODAĞIMIZDA MÜŞTERİ VAR
Dolayısıyla, bu alanlarda kurumsal ihtiyaç-

lara yönelik cihaz, ürün ve servisler geliştirmek 

ve müşterilerimizin hizmetine sunmak bizim 
ana odağımızı oluşturuyor. Bir yandan hızla 
artan data miktarının ve data bazlı servisle-
rimizin müşterimize en iyi şekilde ulaştırıl-
ması için altyapı yatırımlarımızı sürdürürken, 
diğer yandan yaygın ağımız üzerinden, zengin 
ürün ve servislerimizle her segmentte kurum-
ların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya 
devam edeceğiz.

Ülkemizin ihtiyaçları için çalışıyor, dev hiz-
met ağımız ve teknoloji altyapımızla kurumsal 
müşterilerimizin işlerini daha ileriye taşıyo-
ruz. Ayrıca, Türkiye’de 
sunduğumuz üstün 
kalite, güvenilir ve 
esnek telekomüni-
kasyon çözümleri-
ni global müşteri-
lerimize de aynı 
özenle sunuyo-
ruz. Türkiye’nin 
bölgedeki önem-
li rolünü daha ileri-
ye taşımak istiyoruz.

Kaldıraç etkisi 
büyüme getirecek

Dönüşümde 4G 
etkisi kaçınılmaz

Telekom sektörü 
itici güç olacak

Deneyim duygusu 
hâlâ çok kıymetli

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cılız bilişim 
sektöründe büyüme trendinin devam edeceğine işaret 
ederek, “Bu alanda öncü olan Sabah’ı kutluyorum” dedi

Türkiye’nin dijital dönüşümünde 4G’nin etkisine vurgu 
yapan Türk Telekom Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan 
Akdemir Sabah için sektör değerlendirmesi yaptı

Teknoloji perakendeciliğinde internet ve müşteri odaklı 
hizmetin önemine dikkat çeken Bimeks Başkan Yardımcısı 
Arif Bayraktar Sabah’a özel açıklamalarda bulundu

Sürdürülebilir başarı için telekomun itici güç olacağını 
belirten Türk Telekom Kurumsal Müşteri Birimi CEO’su 
Mehmet Ali Akarca, iletişimin geleceğini Sabah için yazdı
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Türkiye’nin gözü, kulağı, sesiNice 30 yıllara!
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ORGANIZE
YOUR WORLD

“Dünyayý Saran, Organizasyona
Iþýk Tutan Vizyon”

30. YILINIZ
KUTLU OLSUN

w w w . h h b e x p o . c o m . t r

Gökhan Öğüt/Vodafone Türkiye CEO’su:

Yusuf Ata ARIAK TELKODER/Yönetim Kurulu Başkanı:

Hedef dijital dönüşüm olacak

Rekabet Türkiye’ye 
hız kazandıracak

“Önümüzdeki süreçte ekonomik kalkınmanın ana unsuru dijitalleşme olacak” diyerek dijitalleşmeye vurgu 
yapan Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, 30’uncu yıla özel telekomünikasyon sektörünü değerlendirdi

elekomünikasyon, ülke-
mizin en dinamik ve 
hızlı büyüyen sektör-
lerinden biri. Türkiye 

ekonomisi dünyada krizin etki-
lerinin önemli boyutlarda his-
sedildiği bir dönemde istikrarlı 
bir şekilde büyümesini sürdü-
rürken, telekomünikasyon sek-
törü Türkiye ekonomisinden de 
hızlı bir şekilde ilerledi. 

Buna göre, Türkiye’de son 
4 yılda mobil pazarda ortala-
ma yüzde 10, sabit pazarda ise 
yüzde 5’in üzerinde büyüme 
kaydedildi. Bu artış grafiğinin 
ardında, sektörümüzün kendi-
si haricinde temas ettiği endüs-
trilerde yarattığı çarpan etkisi-
nin büyük payı bulunuyor. Zira 
bugün, mobil iletişim teknoloji-
leri, finans, sağlık, eğitim, tarım 
gibi pek çok sektörde verimlilik 
ve tasarruf etkisiyle paralel bir 
büyümeyi getiriyor. 

HIZLI BÜYÜMEYE DEVAM
Biz, mobil teknolojilerin 

yarattığı çarpan etkisine yöne-
lik farkındalık arttıkça sektörü-
müze yapılan yatırımların da 
artacağını, diğer yandan gide-
rek artan akıllı cihaz ve mobil 
veri kullanımının etkisiyle 

sektörümüzün geçen yıllarda 
olduğu gibi ekonomik büyü-
menin üzerinde bir artış oranı 
ile ivme kazanacağını öngörü-
yoruz. Bu noktada, yatırımları 
teşvik edecek bir sektör politi-
kasına duyulan ihtiyacın altı-
nı çizmekte fayda buluyorum. 
Sektörümüzü sadece Türkiye 
içinde değil, aynı zamanda diğer 
ülkelere hizmet verebilecek bir 
“bilişim üssü” olarak konum-
landırmak gerekiyor. Vodafone 
Türkiye olarak, sektörümüzün 
önümüzdeki yıllarda da genel 
ekonominin üzerinde büyüye-
ceğini tahmin ediyoruz. 

4G BÜYÜK POTANSİYEL
Gelecekte büyümenin itici 

gücü olarak genişbant teknolo-
jilerini görüyoruz. Gerek abone-
lerin genişbanda olan ilgisinin 
artması, gerek genişbant gerekti-
ren uygulamaların günden güne 
daha fazla kullanılması, gerek-
se yeni nesil teknolojilerinin 
hayatımıza girecek olması bu 
beklentimizi kuvvetlendiriyor. 
Önümüzdeki günlerde geniş-
bant teknolojileri içinde de 4G, 
en sıcak gündem maddesi ola-
cak. 4G, Türkiye için büyük bir 
potansiyel barındırıyor. 

T

4G ülkemizin rekabet 
gücü açısından büyük önem 
taşıyor. Önümüzdeki süreç-
te 4G dijitalleşmenin, dijital-
leşme de ekonomik kalkın-
manın ana unsuru olacak. 
Bu vesileyle, sektörümü-
zün yakın takipçisi olan ve 

kaliteli habercilik anlayışıyla 
sektörümüzün entelektüel 
birikimine önemli katkılarda 
bulunan, Türk basınının kıy-
metli yayınlarından Sabah 
gazetesinin 30’uncu yaşını 
kutluyor, başarılarının deva-
mını diliyorum.

Entelektüel 
birikime 
katkı

lkemizde elektronik haberleşme 
sektörü tüm dünyada olduğu gibi 
gelişmeye devam ediyor. Türkiye’yi 
elektronik haberleşme konusunda 

dünya standartlarının üzerine çıkarmak hepi-
mizin görevi. Ülkemiz bu alanda çok büyük 
potansiyele sahip fakat eşit rekabet koşulla-
rının tam olarak tesis edilmemiş olması bu 
sektörde hizmet vermek isteyenlerin önün-
de büyük bir engel teşkil ediyor. TELKODER 
olarak en gelişmiş elektronik haberleşme tek-
nolojilerinin Türkiye’nin tamamında herke-
se en uygun koşullarda ulaşabilmesi ve eşit 
rekabet şartlarının oluşması için çalışmala-
rımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

YERLİLERE VERGİ ÇOK
TV hizmetleri alanında da yerli internet 

tabanlı hizmetleri sunan şirketler yeterin-
ce desteklenmiyor. Bu kapsamda da, isteğe 
bağlı yayıncılık lisansının kaldırılmasını tav-
siye ediyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirmeye 
tabi tutulmayan hizmetler için RTÜK tara-
fından böyle bir yetkilendirme talep edil-
memesi gerektiğine dikkat çekmek isteriz.

DÜZENLEME YAPILMALI
İnternet Tabanlı Hizmetler (ITH/OTT)- 

Elektronik Haberleşme Sektörüne Etkisi ve 
Düzenleme Önerileri adlı bir rapor yayım-
landı. Burada tüm görsel veya işitsel medya 
hizmetlerinin İnternet ile birleştiğini görüyo-
ruz. İnternet teknolojisi ile artık tüm medya 
hizmetlerini bir arada ve aynı anda alabiliyo-
ruz. Tüm gelişmeler, beraberinde yeni kav-
ramları, yeni hizmet çeşitlerini de getiriyor; 

ITH bu değişim sürecinin önemli bir geti-
risi olarak haberleşme, yayıncılık ve oyun 
hizmetlerinde karşımıza çıkıyor. 

İnternet ile iç içe geçmiş bu hizmetlerin 
düzenlemeleri bir an önce hayata geçirilme-
li, bu yapılırken elektronik haberleşme sek-
törünün rekabetçi yapısının bozulmaması 
mutlaka dikkate alınmalıdır.

Eşit rekabet şartlarının önemine dikkat çeken TELKODER Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Ata Arıak, Sabah için sektörün gelecek beklentilerini yazdı 

Ü

Sabah gazete-
si tam 30 yıl-
dır ülkemiz-
de haber alma 
özgürlüğünün 
yerleşmesinde 
önemli pay sahip-
lerinden biridir. 
Gazetecilik gibi 
özveri gerektiren 
ve zor bir mesleği 
canla başla sür-
düren tüm Sabah 
ailesine daha nice 
başarılı yıllar dili-
yoruz.
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Detaylı bilgi için: www.aveaintouch4.com
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