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Başta İnternet ve cep telefonları olmak 
üzere bilgi ve iletişim teknolojileri günlük 
yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası hali-
ne geldi. 

Uluslararası Telekomünikasyon Birli-
ği (ITU) verilerine göre halen dünyada 7 
milyar mobil abone bulunuyor. Bu sayının 
yılsonunda dünya nüfusunu aşacağı tah-
min ediliyor. Geçtiğimiz iki yılda mobil 
abone sayısı tam bir milyar arttı.

Mobil iletişimdeki hızlı yükselişe ben-
zer şekilde İnternet kullanıcı sayısı da her 
geçen yıl katlanarak artıyor. İnternetin 
gelişimini gösteren ilginç bir istatistik var. 
İnternet kullanıcı sayısı ilk bir milyar kişi-
ye 30 yılda (2004 sonunda), ikinci milyara 
ise 6 yılda (2010 sonunda) ulaştı. Üçüncü 
milyara bu yıl yani 4 yılda ulaşmış olacak. 
Dördüncü milyara da 2 yıl içinde  ulaşaca-
ğı tahmin ediliyor. 

2007 yılında mobil genişbant abone 
sayısı 268 milyondu. 7 yılda tam 8 kat ar-
tarak, 2014’de 2.1 milyar oldu. Bunların, 

1.6 milyarı ilk kez internet ile tanıştı. 
Zaman ve mekan sınırlarını kaldıra-

rak bütün dünyayı birbirine bağlayan İn-
ternet, bu kez İnternet Yönetişimi Forumu 
(IGF) için dünyanın her tarafından gelen 
katılımcıları, kıtaların buluştuğu İstan-
bul’da bir araya getirdi. 

2-5 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul 
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
düzenlenen IGF’in dokuzuncu toplantı-
sına yaklaşık 150 ülkeden bakanlar, hü-
kümet yetkilileri ve İnternet dünyasının 
etkili isimlerinin de aralarında olduğu 
3400’den fazla kişi katıldı. 

BM Genel Kurulunun verdiği yet-
kiyle 2006 yılından itibaren her yıl farklı 
bir ülkede düzenlenen IGF’in hazırlık ve 
koordinasyon çalışmaları Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın 
öncülüğünde Kurumumuz tarafından 
gerçekleştirildi. 

IGF kapsamında yapılan toplantılarda; 
erişim, büyüme ve kalkınmaya yönelik in-

ternet politikaları, ağ tarafsızlığı, siber gü-
venlik, kritik internet kaynakları ve insan 
hakları gibi internet yönetişimine ilişkin 
son derece önemli konular ele alındı.   

IGF’in bu yılki toplantısında özellikle; 
insan hakları, ekonomik ve sosyal boyut-
lar, kişisel verilerin ve kişilik haklarının 
korunması gibi hususlar öne çıktı. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, Forumun 
açılışında yaptığı konuşmada “İnternet 
Evrensel Beyannamesi”nin hazırlanması 
konusuna dikkat çekti. Ben de “İnternet 
Evrensel Beyannamesi’nin zaman geçiril-
meden çok paydaşlı olarak hazırlanması-
nın, IGF’in somut bir çıktısı olabileceğini 
düşünüyorum. 

Bültenimizin bu sayısında, ülkemizin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen en büyük 
uluslararası organizasyonlardan biri olan 
IGF’le ilgili ayrıntıları okuyabilirsiniz. 

Dr. Tayfun ACARER
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

Merhaba,  
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Kapak dosyası

İNTERNET DÜNYASI 
İSTANBUL’DA BULUŞTU

9. İnternet Yönetişimi Forumu’na (IGF) yaklaşık 150 
ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri ve İnternet dünyası-
nın etkili isimlerinin de aralarında olduğu 3400’den fazla 
kişi katıldı. İnternet ortamında çevrimiçi bağlantılar kurula-
rak uzaktan katılım imkânının da sağlandığı IGF çalıştayla-
rına, yaklaşık 1200 kişi bulundukları ülkelerden bağlanarak 
soru sordu ve görüşlerini aktardı.
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 IGF’in açılışında konuşan Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan, İnternete yüklenen anlamın 
her gün yeniden değiştiğini belirterek 
“Önceleri hayatı kolaylaştıran bir or-
tam olarak ilgi duyulan İnternet; artık 
yeni ekonominin, yeni sosyal ve kültürel 
yaşamın ve yeni demokrasi anlayışının 
vazgeçilmezi oldu.” dedi. Türkiye’de son 
yıllarda bilişim alanında önemli geliş-
meler yaşandığına dikkat çeken Elvan, 
İnternet Tahsisli Numaralar ve Adlar 
Kurumunun  (ICANN) dünyadaki üç 
merkezinden birinin İstanbul’da açıldı-
ğını, Alman Yazılım Şirketi SAP’in Ar-
ge ve İnovasyon Merkezi kurduğunu 
daha sonra bunları Mercedes IT, Hu-
awei, Ericson, Alcatel-Lucent gibi bü-
yük firmaların izlediğini söyledi.

Bakan Elvan, İnternetin günümüz 
dünyasında taşıdığı önemin, hem olum-
lu hem de olumsuz amaçlarla kullanımı 
için de geçerli olduğunu vurgulayarak 
şöyle konuştu: “Bir taraftan çocukları-
mız ev ödevlerini yapmak için, hastalar 

doktorları ile iletişim kurmak için; vergi 
mükellefi vergisini ödemek için, kısaca-
sı bilgi paylaşmak, eğlenmek, iş yapmak 
için internet kullanıyor. Ama internetin 
kullanımı hep bu kadar iyi niyetli kulla-
nım ile de sınırlı olmuyor. İnsan tacir-
leri de, uyuşturucu madde satıcıları da, 
hırsızlık şebekeleri de, terör örgütleri 
de, çocuk istismarcıları da internet kul-
lanıyor. Hem de hiç azımsanmayacak 
ölçüde kullanıyorlar. Bunlarla mücadele 
her kesimin sorumluluğunda olmalıdır. 
Yani hem devletin, hem uluslararası 
kuruluşların sorumluluğunda ve dene-
timinde olmalı. Ama daha da önemlisi 
servis sağlayıcıların, içerik sağlayıcıla-
rın, sivil toplum kuruluşlarının ve inter-
net kullanıcılarının sorumluluğunda ve 
denetiminde olmalı.”

İnternetin evrensel gücünün yapıla-
cak evrensel işbirliği ile; ya insanlığın 
gelişimine hizmet verecek şekilde ar-

tacağını ya da suç şebekelerinin rahat-
ça hareket ettikleri bir ortam olacağını 
kaydeden Elvan, “İnternet Evrensel Be-
yannamesi’nin” çok paydaşlı olarak ve 
zaman geçirilmeden hazırlanması ge-
rektiğini vurguladı.

Elvan, siber güvenliğin önemine de 
değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Son yıllarda siber saldırılar da fazla-
laştı, devletlerin bu alandaki çalışmaları 
da arttı. Ben; yarının savaşlarının topla 
tüfekle değil, siber ortamda bilgisayarlar 
aracılığı ile yapılacağına inanıyorum. Si-
ber güvenlik konusunda “küresel ölçek-
te işbirliği” yapılması ve “uyarı sistemle-
rinin kurulması” gereklidir.

Tüm insanlığın ortak değeri olarak, 
hepimiz İnternet üzerinde düşünüyor, 
daha iyiye götürmek için çaba gösteri-
yoruz. IGF bu çabaların en önemlilerin-
den biridir.”

BAKAN ELVAN: İNTERNET EVRENSEL 
BEYANNAMESİ HAZIRLANMALI

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Bil-
gi Toplumu Zirvesi’nde (WSIS) alınan 
kararlarla oluşturulan ve BM Genel Ku-
rulunun verdiği yetkiyle 2006 yılından 
itibaren her yıl farklı bir ülkede düzen-
lenen İnternet Yönetişimi Forumu’nun 
(IGF) dokuzuncusu, 2- 5 Eylül 2014 
tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirildi.

IGF’in hazırlık ve koordinasyon ça-
lışmaları Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı’nın öncülüğünde 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) tarafından yürütüldü.

IGF öncesinde, 1 Eylül 2014 tarihin-
de, ev sahibi ülke sıfatıyla Türkiye tara-
fından “Üst Düzey Liderler Toplantı-
sı” düzenlendi.  Söz konusu etkinlikte, 
farklı ülkelerden başbakan yardımcısı, 
bakanlar, bakan yardımcıları, büyükelçi 
ve üst düzey yöneticiler konuşmacı ola-
rak yer aldı.  

Foruma yaklaşık 150 ülkeden ba-
kanlar, hükümet yetkilileri ve İnter-

net dünyasının etkili isimlerinin de 
aralarında olduğu 3400’den fazla kişi 
katıldı. İnternet ortamında çevrimiçi 
bağlantılar kurularak uzaktan katılım 
imkânının da sağlandığı IGF çalıştay-
larına, yaklaşık 1200 kişi bulundukla-
rı ülkelerden bağlanarak soru sordu ve 
görüşlerini aktardı.

Forumun ana teması, İstanbul’un 
kıtaları buluşturan eşsiz konumundan 
ilham alınarak “Çokpaydaşlı Güçlen-
dirilmiş İnternet Yönetişimi İçin Kı-
taları Birleştirmek” şeklinde belirlendi.  
Ayrıca alt tema olarak seçilen “Erişime 
İlişkin Politikalar, İçerik Oluşturma, 
Yayma ve Kullanım, Kalkınma ve Büyü-
me İçin İnternet, IGF ve İnternet Eko-
sisteminin Geleceği, Sayısal Güvenin 
Arttırılması, İnternet ve İnsan Hakları, 
Kritik İnternet Kaynakları ve Gelişmek-
te Olan Konular” şeklinde sekiz başlık 
etrafında yaklaşık 120 oturum düzen-
lendi.

2 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen 
IGF açılış töreninde, Ulaştırma Denizci-

lik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ile 
BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer konuş-
ma yaptı. BM Politika Koordinasyonu 
ve Kurumlararası İlişkiler Genel Müdür 
Yardımcısı Thomas Gass da BM Genel 
Sekreter Yardımcısı Wu Hongbo’nun 
mesajını okudu.

İNTERNET YÖNETİŞİMİ FORUMU’NA 
150 ÜLKE KATILDI

Kapak dosyası

Bakan Elvan ve Google Başkan 
Yardımcısı Vint G. Cerf
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BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 
Forum’un açılışında yaptığı konuşma-
sında, günümüzde bilişim ve interne-
tin, yaşantımızın her alanına yoğun bir 
şekilde nüfuz ettiğini hatırlattı. Acarer, 
“ITU verilerine göre; halen dünyada 7 
milyar mobil abone bulunuyor ve bu 
sayının bu yıl sonunda dünya nüfusunu 

aşacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz iki 
yılda mobil abone sayısı tam bir milyar 
arttı. Dünyada internet abone sayısı 3 
milyara ulaştı. Genişbant abone sayısı 
2.1 milyar oldu. Bunların 1.6 milyarı ilk 
kez internetle tanıştı.” dedi.

İnsanlar, makineler, şirketler ve dev-
letlerin daha ulaşılabilir olduklarını 

ifade eden Acarer, 2013 yılında yapılan 
Dünya Ekonomik Forumunda dile ge-
tirildiği gibi, sayısal uçurumun niteli-
ğinin de değiştiğini, artık, yeni sayısal 
uçurumun; temel haberleşme hizmetle-
rine değil, tüm ICT ekosistemine ulaşıp, 
ulaşamamaya göre değerlendirildiğini 
söyledi.

Konuşmasında data ve içeriğin öne-
mine de vurgu yapan Acarer sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Üzerinde durmak is-
tediğim bir konu da; datanın günümü-
zün petrolü, fiber hatlarında petrol boru 
hatları haline gelmesi; hatta bunlardan 
daha değerli olması. Bu nedenle günü-
müzde “içerik zenginliği” son derece 

önemli bir konu haline geldi. Günümü-
zün en değerli varlıklarından biri haline 
gelen bilgiyi; İnternet sayesinde iste-
diğimiz her yerde ve her anda ulaşma 
imkânımız var. Bunun çok iyi değerlen-
dirilmesi gerekiyor. Çünkü yine yapılan 
bir araştırmaya göre AB’de önümüzdeki 
5 yıl içinde sabit ve mobil işletmelerin 

kârları 300 milyar Avro’dan, 240 milyar 
Avro’ya düşecek. İşletmelerin kârların-
daki bu düşüşü kompanse etmenin en 
gerçekçi yolu ise; verdikleri internet 
hizmetinin içeriğini geliştirmek olarak 
tanımlanıyor. Bu nedenle, içerik geliş-
tirme ve zenginleştirmeyi çok önemsi-
yorum.”

BTK BAŞKANI ACARER: BİLGİ 
PETROLDEN DAHA DEĞERLİ

BM Politika Koordinasyonu ve Ku-
rumlararası İlişkiler Genel Müdür Yar-
dımcısı Thomas Gass açılış töreninde,  
BM Genel Sekreter Yardımcısı Wu Hon-
gbo’nun dokuzuncu IGF toplantısına 
evsahipliği için Türk Hükümeti, Ulaş-

tırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’na Birleşmiş Milletler adına te-
şekkürünün yer aldığı  mesajını okudu. 
Mesajda, BM’nin herkesin erişebileceği, 
açık, güvenli ve güvenilir internetin inşa 
edilmesi için çalıştığı belirtildi. Hong-
bo’nun mesajında özetle şu değerlendir-

meler yer aldı:
“Bu yılki IGF’in teması olan “Çok 

Paydaşlı Güçlendirilmiş İnternet Yöne-
tişimi İçin Kıtaları Birleştirmek” baş-
lığı, açık, sağlam ve güvenilir bir inter-
neti teşvik etmek için toplanan IGF’in 

müşterek misyonunu yansıtıyor. Türki-
ye, Avrupa ile Asya arasında bir köprü 
olarak tanımlandığından, bu tema al-
tında,  yapılacak müzakereler için çok 
uygun bir ülkedir. Biz bu haftayı, en iyi 
çalışmaları, uygulamaları ve kapasite 
inşasındaki aktiviteleri paylaşmak va-
sıtasıyla bütün kıtaları bağlamak için 

kullanabiliriz ve kullanmalıyız. Daha 
çok insan internete girdikçe bu küresel 
vatandaşları barış ve güvenliğe özendi-
ren, gelişmeyi mümkün kılan ve insan 
haklarına saygı gösteren, güvenilir bir 
sanal ortam bulmalarını garanti altına 

almamız gerekmektedir. İnternet Yöne-
tişimi, bu nedenle çevrimiçi insan hak-
larını koruyan ilkelere dayandırılmalı 
ve herkesin birlikte çalışabildiği küresel 
olarak bağlanılan güvenli internete eri-
şimi sağlamalıdır.”

BM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 
HONGBO: İNTERNET AÇIK VE 

GÜVENLİ OLMALI

Kapak dosyası
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•	 Karadağ	Başbakan	Yardımcısı	Vujica	Lazović,	
•	 Bangladeş	Enformasyon	Bakanı	Hasanul	Haq	Inu,
•	 Kolombia	Bilgi	Teknolojileri	ve	İletişim	Bakanı	Diego	Molano	Vega,
•	 Endonezya	Haberleşme	ve	Bilgi	Teknolojisi	Bakanı	Tifatul	Sembiring,
•	 İngiltere	Kültür	ve	Dijital	Ekonomi	Bakanı	Edward	Vaizey,
•	 Makedonya	Yönetim	ve	Bilgi	Toplumu	Bakanı	Ivo	Ivanovski,
•	 Romanya	Bilgi	Toplumu	Bakanı	Alexandru-Razvan	Cotovelea,
•	 Azerbaycan	Haberleşme	ve	Yüksek	Teknolojiler	Bakan	Yardımcısı	Elmir	Velizadeh,
•	 Japonya	İçişleri	ve	Haberleşme	Bakan	Yardımcısı	Yasuo	Sakamoto,
•	 Rusya	Federasyonu	Kitle	Haberleşme	ve	Telekom	Bakan	Yardımcısı	Rashid	Ismailov,
•	 ABD	Ekonomik	Büyüme,	Enerji,	Çevre	Bakanlığı	Müsteşar	Yardımcısı	Catherine	Novelli,		
•	 ABD	NTIA	Müsteşar	Yardımcısı	Lawrance	Strickling,
•	 İsviçre	Federal	Haberleşme	Ofisi	Başkanı	Philipp	Metzger,
•	 Tayland	NBTC	Genel	Sekreteri	Takorn	Tantasith,

ÜST DÜZEY LİDERLER TOPLANTISI VE 
AÇILIŞ OTURUMUNDA BAKANLAR VE 
İNTERNETİN ETKİN İSİMLERİ KONUŞTU

Kapak dosyası

•	 Mısır	Arap	Cumhuriyeti	Ulusal	Telekomünikasyon	Düzenleyici	Kurumu	Başkanı	Hesham	El-Alaily,
•	 Uluslararası	Telekomünikasyon	Birliği	(ITU)	Genel	Sekreter	Yardımcısı	Houlin	Zhao
•	 İnternet	Tahsisli	Sayılar	ve	İsimler	Kurumu	(ICANN)	Başkanı	Fadi	Chehade,
•	 Amerikan	İnternet	Numaraları	Kayıt	Kurumu	(ARIN)	Başkanı	Vinten	G.	Cerf,
•	 Avrupa	Yayın	Birliği	(EBU)	Başkanı	Jean-Paul	Philippot,
•	 Avrupa	Komisyonu	Başkan	Yardımcısı	Neelie	Kroes,
•	 Avrupa	Komisyonu	Başdanışmanı	ve	Avrupa	Komisyonu	IGF	Delegasyonu	Başkanı	Megan	Richards,
•	 ICC	BASIS	Başkanı	Ilham	Habibie,
•	 İnternet	Mühendisliği	Görev	Gücü	(IETF)Başkanı,	Jari	Arkko
•	 İnternet	Geliştirme	Kurulu	Başkan	Serhat	Özeren,
•	 İnternet	Toplumu	(ISOC)		Başkanı	Kathryn	Brown,
•	 Latvia	Büyükelçisi	ve	IGF	Çokpaydaşlı	Tavsiye	Grubu	Başkanı	Jānis	Kārkliņš,
•	 Brezilya,	Bilim	ve	Teknoloji	Bakanlığı	Bilgi	Teknolojisi	Politikaları	Ulusal	Sekreteri	Virgilio	Fernandes	Almeida,
•	 Dünya	Ekonomik	Forumu	(WEF)	Bilgi	Teknolojileri	ve	Telekomünikasyon	Başkanı	Alan	Marcus,
•	 Kore	ICT	ve	Gelecek	Planlama	Bakanlığı	İnternet	Politika	Bölümü	Direktörü	Song	Kyunghee,
•	 Türk	Telekomünikasyon	A.Ş.	Genel	Müdürü	Rami	Aslan,
•	 Dijital	Türkiye	Platformu	Başkanı	Faruk	Eczacıbaşı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Neelie Kroes

ICAN Başkanı Fadi ChehadeITU Genel Sekreter Yardımcısı
Houlin Zhao

Google Başkan Yardımcısı Vinten G. Cerf

1 Eylül 2014 tarihinde evsahibi ülke 
sıfatı ile Türkiye tarafından düzenlenen 
Üst Düzey Liderler Toplantısı ile 2 Eylül 
2014 tarihinde IGF’in açılış töreninin 

ardından yapılan açılış oturumunda 
aşağıda isimleri belirtilen konuk baş-
bakan yardımcısı, bakanlar ve bakan 
yardımcıları, uluslararası kuruluşların 

temsilcileri ile bilişim ve internet dün-
yasının etkili isimleri konuşma yaptı:
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IGF süresince aynı anda 12 salon-
da farklı konularda yaklaşık 120 otu-
rum gerçekleştirildi. İnternetle ilgili 
birçok konu açık ve özgür bir tartışma 
ortamında bütün yönleriyle ele alındı. 
Forum kapsamında düzenlenen ana 
oturumların başkanlıkları Türkiye tara-
fından gerçekleştirildi.

2 Eylül’de gerçekleşen “İnternet Eko-
sistemi Ana Temalar ve Güncellemeler” 
konulu ana oturumun başkanlığı Nişan-
taşı Üniversitesi Rektörü ve aynı zaman-
da İnternet Geliştirme Kurulu Üyesi ve 
MOBİLSİAD Başkanı Prof. Dr. Kerem 

Alkin tarafından yapıldı.
3 Eylül’de gerçekleştirilen  “İnterne-

te Etkin Erişim, Büyüme ve Gelişme” 
başlıklı oturum ise BTK Kurul Üyesi 
Dr. Ömer Fatih Sayan başkanlığında 
gerçekleştirildi. Söz konusu oturumda, 
muhtelif ülkelerden bakan ve üst dü-
zey konuşmacılar ile internet dünyasına 
yöne veren isimler yer aldı.

Aynı gün öğleden sonra gerçekleşti-
rilen “Ağ Tarafsızlığı Konusunda Ortak 
Anlayışa Doğru” başlığını taşıyan ana 
oturumun başkanlığı BTK Kurul Üyesi 
Galip Zerey tarafından yapıldı. Büyük 

ilgi ile izlenen ve çok sayıda önemli ko-
nuşmacıları bir araya getiren oturumda 
BTK Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanı 
Salim Ketevanlıoğlu da konuşmacı ola-
rak yer aldı.

“İnternet Yönetişimi Ekosisteminin 
Evrimi” konulu ana oturumun başkan-
lığı ise İhsan Durdu tarafından gerçek-
leştirilirken, “IANA’nın Dönüşümü” 
başlıklı ana oturumun başkanlığını 
BTK Kurum Başkan Yardımcısı Nihat 
Sümer yaptı. Oldukça hassas konuların 
görüşüldüğü bu oturum da büyük ilgi 
ile izlendi.

120 OTURUMDA İNTERNETLE 
İLGİLİ HER KONU TARTIŞILDI

Kapak dosyası

“Yeni konular ve IGF Envanteri” baş-
lıklı oturumun başkanlığını ise İstanbul 
Aydın Üniversitesi Dekanı Prof. Osman 
Nuri Uçan üstlendi. IGF kapsamında 
en iyi uygulamaların konu edildiği otu-
rumda, IGF kapsamında gündeme ge-
len yeni konularda görüş alışverişinde 
bulunuldu.

IGF kapsamında ayrıca konuları 
Türkiye tarafından önerilerek kabul edi-
len 5 oturum düzenlendi. Söz konusu 
oturumlarda; devlet, özel sektör, sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler ve ba-
sın ve yayın kuruluşlarını temsil eden 
yerli yabancı önemli isimler konuşmacı 
olarak yer aldı. Çocukların çevrim içi 
korunması konusundaki Türkiye otu-
rumuna Gazeteci Fatih Çekirge başkan-
lık yaptı.  Siber güvenlik konusunu ele 

alan Türkiye oturumu ise Berlin Teknik 
Üniversitesi’nde Ordinaryus Prof. Habil 
Şahin Albayrak başkanlığında gerçek-
leşti. İnternet yönetişimi araştırmaları-
na ilişkin olarak düzenlenen akademik 
oturum ise Zürih Üniversitesi’nde öğre-
tim üyesi William Drake başkanlığında 
yapıldı. Genişbantın yaygınlaştırılması 
politikaları ve OTT (Over the Top Ser-
vice Providers)’leri konu alan Türkiye 
oturumuna ise Boğaziçi Üniversitesi’n-
de öğretim üyesi ve aynı zamanda TU-
BİSAD başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız 
başkanlık etti. Mahremiyet ve Unutul-
ma Hakkı konulu Türkiye oturumu da 
BTK Kurum Başkan Yardımcısı Deniz 
Yanık başkanlığında gerçekleştirildi.

IGF kapsamında düzenlenen Türki-
ye oturumlarında, muhtelif ülkelerden 

18 yabancı konuşmacı, Türkiye’den ise 
pek çok kesimden 15 konuşmacı yer 
aldı. Türkiye oturumları büyük bir ilgi 
ile izlendi. Oturumlarda katılımcıların 
soru ve görüşleri ile konular üzerinde 
verimli tartışmalar gerçekleşti. 

Toplantıların tamamlanmasından 
sonra, Kurul Başkanı Dr. Tayfun Acarer 
başkanlığında kapanış töreni yapıldı. 
Törende, Birleşmiş Milletler temsilcisi 
ve muhtelif ülkelerden üst düzey konuş-
macılar, IGF organizasyonunun büyük 
bir başarı ile gerçekleştiğine vurgu ya-
parak, ev sahibi olarak Türkiye’ye tebrik 
ve teşekkürlerini ilettiler. 

Gelecek yıl onuncusu düzenlenecek 
olan IGF’e Brezilya evsahipliği yapacak.

BTK Kurul Üyesi Galip ZEREY BTK Kurul Üyesi Dr. Ömer Fatih SAYAN
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BTK İLE TWITTER YETKİLİLERİ 
BİRARAYA GELDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu (BTK) ile Twitter yetkilileri İstan-
bul Bölge Müdürlüğünde 25 Ağustos 
2014 tarihinde bir araya geldi. Toplan-
tıya BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer ve 
Kurul Üyesi Dr. Ömer Fatih Sayan ile 
Twitter yetkilileri ve Erişim Sağlayıcıları 
Birliği temsilcileri katıldı. 

Toplantıda, Twitter tarafından Tür-
kiye’de ofis açılması, mahkeme kararla-
rının uygulanması, Türkçe Destek Hat-
tı, buzlama işlemi ve sahte hesaplardan 
korunmak amacıyla hesapların doğ-
rulanması konuları görüşüldü. Twitter 
temsilcileri, Türkiye’de ofis açılması ko-
nusunun gündemlerinde olduğunu an-
cak bunun zaman alacağını belirterek, 
ikili işbirliğinde kaydedilen aşamanın, 

ofis açılması hususunu teşvik edeceğini 
ifade etti.

BTK yetkilileri ise, ofis açılmasının 
önemine değinerek, özellikle iletişim 
konusunda mesafe kaydedilmesine rağ-
men, çok sayıda teknik konunun oldu-
ğunu ve bu hususların ancak Türkiye’de 
açılacak ofis marifetiyle çözümlenebile-
ceğini vurguladı.

Türk Mahkemelerince alınan “Eri-
şim Engelleme Kararları” ile ilgili olarak 
yürütülen görüşmeler neticesinde eri-
şim engelleme kararlarının büyük ölçü-
de Twitter tarafından uygulandığı belir-
tildi ve Türkiye tarafından bu husustaki 
memnuniyet dile getirildi.

“Türkçe Destek Hattı” konusunda 
da, Twitter yetkililerince, Türkçe konu-

şan kişilerin Twitter’da istihdam edildiği 
ve Türkçe bilen personel sayısının bu 
süreç içerisinde giderek arttığı, bu kap-
samda gerekli hazırlıklar tamamlanınca 
ivedilikle Türkçe Destek Hattının kuru-
lacağı belirtildi.

Twitter yetkilileri, kullanıcılarının 
Twitter’ı ve hesaplarını güvenli olarak 
kullanabilmelerini temin etmek ama-
cıyla “dijital vatandaşlık” bilincinin art-
tırılmasının önemine değindi ve Twitter 
tarafından bu konuda video konferans 
aracılığıyla bir bilgilendirmenin yapıla-
bileceğini ifade ettiler. BTK ile Twitter 
yetkilileri arasında gerçekleşen toplantı-
da, çalışmaların karşılıklı işbirliği içinde 
devam edilmesi kararı alındı. 

Dünyada internetle ilgili tüm kural-
ları belirleyen tek kurum olan ICANN 
“.istanbul” ve “.ist” alan adlarının kulla-
nılmasına onay verdi. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesinde Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İnternet Tahsis-
li Adları ve Sayıları Kurumu (ICANN) 
Üst Yöneticisi Fadi Chehade ve BTK 
Başkanı Dr. Tayfun Acarer’in katılımıyla 
Saraçhane Belediye Sarayı’nda protokol 
imza töreni düzenlendi. 

İmza töreninde konuşan Başkan 
Topbaş, “Bu başarımız İstanbul’un in-
ternet dünyasında söz sahibi olmasına 
önemli bir fırsat verecek” dedi. Törende 
konuşan Başkan Kadir Topbaş, İstanbul 
için heyecan verici bir gün olduğunu be-
lirterek, 8 bin 500 yıllık tarihiyle kadim 
medeniyetlerin beşiği olan İstanbul’un, 
birçok alanda dünyada söz sahibi oldu-
ğunu, kendine özgü yeni alan adlarıyla 
dijital dünyada da söz sahibi olacağını 
söyledi. 

Küresel olarak internete yönelik tüm 

politikaları belirleyen ve yürüten tek 
kurum olan ICANN (İnternet Tahsis-
li Sayılar ve İsimler Kurumu), İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusunu 
değerlendirerek olumlu olarak netice-
lendirdi. Böylece, Türkiye’de ilk defa bir 
şehir ismini taşıyan .istanbul ve .ist alan 
adlarını kullanabilecek. 

ICANN Başkanı Fadi Chehade de 
yaptığı konuşmada “Ben İstanbul’da 
dünyayı gördüm. İstanbul’un başarısı 
kuzeyi, güneyi, batıyı ve doğuyu bir ara-
ya getirmesidir ve farklı birçok insanı 
bu şehirde buluşturmuştur. İstanbul’un 
hiçbir şehri kopya etmesine gerek yok, 
İstanbul taklit edilen bir şehir” diye ko-
nuştu. 

Törende konuşmaların ardından in-
ternette (.İstanbul ve .ist) uzantılı alan 
adların kullanılmasını sağlayacak im-
zalar ICANN Başkanı Fadi Chehade ve 
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı tara-
fından atıldı. Bu yeni alan adlarına Tür-
kiye’den ve yakın coğrafyadan başvuru 

yapan tek şehir İstanbul.  New York, 
Berlin, Tokyo, Londra, Moskova, Roma 
ve Paris gibi dünya şehirleri de kendi 
alan adları için başvuru yaptı.

.istanbul  .ist sayesinde İstanbul’un 
marka değeri artacak. İstanbul dünyaya 
tanıtılacak. İstanbulluların online ileti-
şimi güçlenecek. Kişi ve kurumlar için 
kolay ve hızlı adreslendirme sağlana-
cak. İstanbul’daki kişi ve kurumlar için 
prestij oluşturulacak. ICANN, 2013’te 
Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’da internet 
altyapısını yönetmek için İstanbul’da in-
ternet yönetim merkezi kurdu. Böylece 
İstanbul internet dünyasında önemli bir 
kavşak noktası haline geldi. Bu konum 
Türkiye’yi de dijital anlamda bölgesel 
bir güce dönüştürecek. İstanbul, Ame-
rika ve Singapur da internet yönetim 
merkezleriyle dünyadaki internet hiz-
metlerinin yönetiyor. Kişiler, şirketler ve 
kurumlar kısa bir süre sonra (.istanbul 
veya .ist) uzantısını satın alabilecek.

İNTERNETTE “.ist ” VE “.istanbul” 
ALAN ADI OLUYOR

Etkinlikler
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Kurum Başkanımız Dr. Tayfun Acarer, Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu tarafından “RTÜK Toplantı-
ları” adı altında geleneksel olarak yapılan  etkinlikler 
kapsamında 9 Temmuz 2014 Çarşamba günü  düzen-
lenen  konferansa konuşmacı olarak katıldı. 

RTÜK Konferans Salonunda gerçekleştirilen top-
lantıda “İnternet Düzenlemeleri” konulu bir konfe-

rans veren Acarer, genel olarak 5651  sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Dolayısıyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edil-
mesi Kanununda  yer alan düzenlemeler ve bu Kanun-
da yapılan değişiklikler  konusunda bilgilendirmede 
bulundu. 

KURUM BAŞKANIMIZ ACARER, 
RTÜK’TE KONFERANS VERDİ

Etkinlikler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Posta ve 
Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü arasında 21.07.2014 
tarihinde Posta Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Görev 
Sözleşmesi imzalandı. 23.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren 
Posta Hizmetleri Kanunu’yla BTK’ya verilen posta sektörü-
nün düzenlemesi ve denetlemesi görevi kapsamında imzala-
nan görev sözleşmesiyle PTT’nin posta hizmetlerini yürüt-
mesine ilişkin hak ve yükümlülükleri belirlendi.

Törene BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, PTT Genel Mü-
dürü Ali Osman Tural, BTK İkinci Başkanı Musa Şahin, BTK 
Kurul Üyesi Galip Zerey, Kurum Başkan Yardımcıları Deniz 
Yanık ve Nihat Sümer katıldı. 

BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, törende yaptığı konuş-
mada, kamudaki ilk görev yerinin PTT olduğunu belirterek 
“PTT’nin benim için özel bir yeri var.” dedi. Şu anda BTK ile 

sadece TÜRKSAT arasında bir görev sözleşmesi bulunduğu-
nu hatırlatan Acarer, “PTT, görev sözleşmesi yaptığımız ikinci 
kurum olacak. Güzide bir kuruluşumuz olan PTT’nin çok gü-
zel hizmetleri var. Son yıllarda geleneksel hizmetlerin dışına 
çıkarak yeni hizmetler vermeye başladı. Posta hizmetlerinin 
rekabete açılmasıyla birlikte PTT de ciddi bir rekabetin içine 
girecek. Bu rekabet ortamının posta hizmetlerini daha iyi bir 
noktaya taşıyacağına inanıyorum.” dedi. 

PTT Genel Müdürü Osman Tural da PTT olarak şimdiye 
kadar gizli bir rekabetin içinde olduklarını ifade ederek,  yeni 
düzenlemeyle birlikte bu rekabetin yasal zemine taşınacağı-
nı söyledi. Tural, “Bizim rekabetten korkumuz yok. Rekabete 
açığız ancak eşit şartlarda rekabet istiyoruz. Bizim asli yüküm-
lülüklerimizden biri olan evrensel hizmetle birlikte çok daha 
güzel hizmetlere imza atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

BTK İLE PTT ARASINDA 
GÖREV SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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TURİST VE GURBETÇİLER  TELEFONLARINI 
İKİ AY  KAYDETTİRMEDEN 

KULLANABİLECEK

      Kurul KararlarıKurul Kararları

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefon-
larının kayıt altına alınmasına ilişkin bir aylık süre 60 
güne çıkartıldı. 

Cep telefonları ve sim kart takılarak kullanılabilen 
diğer cihazların bir ay içinde kayıt altına alınmasının 
zorunlu olması nedeniyle turistlerin ve gurbetçilerin so-
run yaşamaları üzerine BTK tarafından bu konuda yeni 
bir düzenleme yapıldı. Buna göre, yurtdışından seyahat 
ya da tatil amacıyla ülkemize gelen turistlerle, tatillerini 
memleketlerinde geçiren gurbetçiler cep telefonlarını 60 
gün süreyle kayıt ettirmeden kullanabilecekler.

Cep telefonu cihazlarıyla ilgili kaçakçılık, kayıp ve 
hırsızlık gibi sorunların önlenmesi amacıyla 2006 yılın-
da kurulan Mobil Cihaz Kayıt Sistemi kapsamında kayıp, 
kaçak ve çalıntı olduğu tespit edilen cihazlar haberleş-
me hizmetine kapatılıyor. 2006 yılından önce çok yaygın 
olarak rastlanan cep telefonu hırsızlığı ve gasp olayları 
bu sistem uygulanmaya başladıktan sonra büyük ölçüde 
azaldı. 

Cep telefonlarıyla ilgili kayıt zorunluluğunun Türki-
ye’ye kısa süreliğine iş için ya da turistik amaçlı olarak 

gelen yabancılarla, tatillerini vatanlarında geçirmek iste-
yen gurbetçiler açısından sıkıntıya yol açması nedeniyle 
BTK bu husustaki talep ve şikâyetleri dikkate alarak cep 
telefonları ve elektronik kimlik bilgisini haiz diğer cihaz-
ların kaydı için öngörülen bir aylık süreyi 60 güne çıkar-
dı. Böylece kısa süreliğine Türkiye’ye gelen yabancılarla 
gurbetçi Türk vatandaşları cep telefonlarını kaydettir-
meye ihtiyaç duymadan iki aya kadar kullanabilecekler.

Ayrıca yurtdışına giden ve oradan telefon alıp getiren 
vatandaşların cihazlarını kayıt altına aldırmaları için ön-
görülen bir aylık süre de 60 güne çıkartıldı.

BTK tarafından yapılan yeni düzenleme uyarınca 
yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların ka-
yıt altına alınması başvurularının sadece e-Devlet kapısı 
üzerinden yapılması sağlanarak daha hızlı ve doğru kayıt 
edebilme imkânı getirildi. Bu uygulama ile birlikte kayıt 
işlemleri başvuru esnasında sonuçlandırılarak başvuru 
sonrasında yaşanacak mağduriyetler giderildi ve kişile-
rin haberi olmadan kendi bilgileri ile kayıt yapılmasının 
önüne geçilmiş oldu. 
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GSM İŞLETMECİLERİ VATANDAŞLARIN 
KAFASINDA SORU İŞARETİ 

BIRAKMAYACAK
Yaygın bir şekilde kullanılan cep telefonu hizmetlerinde 

kampanya ve tarife çeşitliliğinin artması nedeniyle tüketici 
mağduriyetlerinin önlenmesi için BTK tarafından bilgi-
lendirme çalışmaları başlatıldı. 

Bu çalışmalar kapsamında cep telefonu kulla-
nan vatandaşların merak ettikleri bütün soruların 
cevaplarının yer alacağı “Tüketici Bilgilendirme 
Rehberi” hazırlanacak. GSM operatörleri bu 
rehberleri pano haline getirerek bayi işyerlerine 
asacak veya broşür şeklinde bastırıp dağıtacak. 
Ayrıca bu bilgiler işletmecilerin internet site-

lerinden de duyurulacak.  
Yüksek fatura gibi so-
runlarla karşılaşmak is-

temeyen vatandaşların 
abone olurken, kam-

panya seçerken, ta-
rife tercihi yapar-

ken ve hizmetten 
y ar ar l an ı rke n 
dikkat etmeleri 
gereken hususlar 

Kurul Kararları

konusunda bilinçli olmaları büyük önem taşıyor. 
Tüketicilerin bilgi eksikliğinden kaynaklana-

bilecek olası mağduriyetlerin önüne geçilmesini 
sağlamak için Kurumumuza yapılan başvurularda 
abonelerce sorun yaşandığı tespit edilen ve tüketici-
ler tarafından bilinmesinde fayda görülen hususlara 
ilişkin soru ve cevapların yer aldığı Tüketici Bilgilen-

dirme Rehberi hazırlandı. Konuya ilişkin alınan Kurul 
Kararı ile hazırlanmış olan bilgilendirme rehberi hem 

Kurumumuzun İnternet sitesinde hem de cep telefonu ileti-
şim hizmeti veren her üç GSM işletmecisinin internet sitesinde 

yayımlanacak.  Aynı zamanda, tüketicilerin abonelik işlemleri ve 
diğer işlemler için işletmeci bayileri ile yoğun olarak iletişime geçiyor 

olmaları göz önüne alınarak daha geniş tüketici kitlesine ulaşabilmek amacıyla 
bu rehberler kolay okunabilir panolar haline getirilerek uygun yerlere asılacak veya 
bunlar broşür halinde basılıp isteyen vatandaşlara dağıtılacak.

	 	Tüketici	Bilgilendirme	Rehberinde,	bilgilendirme	yapılacak	başlıklardan	
bazıları şunlar: 

• Mobil haberleşme hizmetlerinde abonelik tesis ederken dikkat etmem gere-
ken hususlar nelerdir?

• Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?
• Tarife ücreti değişikliği durumunda yapılması gerekenler?
• Taahhütlü tarife nedir ve neden tercih edilmeli ya da edilmemelidir?
• Taahhütlü tarife aboneliğimi istediğim zaman sonlandırabilir miyim? 
• Faturam tarifemde belirtilen tutardan fazla geldi. Ne yapmalıyım?
• Mobil telefon cihazı alırken nelere dikkat edilmelidir?
• Cihazımı kaybettim/çaldırdım. Ne yapmalıyım?
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türk Tele-
kom tarafından toptan seviyede sunulan DSL hizmeti kapsa-
mında 16 Mbit/sn’ye kadar hıza sahip 16 GB kotalı İnternet 
paketi ve bu pakete ilişkin engelli, gazi ve şehit yakınlarına 
yönelik indirimli tarifeleri onayladı.

16 Mbit/sn’ye kadar hızda farklı kotalarda paketler bulu-
nurken yapılan bu onay ile tüketici seçeneklerinin artırılması 
amacıyla mevcut tarifelere 16 GB kotalı yeni bir paket eklendi. 
Daha önce onaylanan tarife paketlerinde olduğu gibi bu paket 
kapsamında da engelli, gazi ve şehit yakınlarına özel indirim 

BTK İNTERNET TARİFELERİNİ 
VE MALİYETLERİNİ AZALTACAK 

KAMPANYALARI ONAYLADI

Kurul Kararları

uygulanacak. Buna göre engelli, gazi ve şehit yakını vatandaş-
lar bu internet paketini yüzde 25 indirimli alabilecekler.

BTK, bu tarife paketiyle birlikte Noktadan Noktaya Metro 
Ethernet Müşteri Sadakat Kampanyası ve SSG Bağlantı Kam-
panyaları adıyla iki farklı kampanyayı daha onayladı. 

Genişbant uzaktan erişimine ilişkin SSG Bağlantı Kam-
panyaları ile Türk Telekom’un; İnternet Servis Sağlayıcılara 
(İSS) abonelerinin oluşturduğu İnternet trafiğini İnternet 
şebekesi ile irtibatlandırmada kullandıkları devrelerde belirli 
oranlarda ücretsiz kapasite sağlayacak.  İSS’lere kampanyalar 
kapsamında ücretsiz sunulacak devreler işletmeciler için bir 

maliyet avantajı sağlayacağı için İSS’lerin de söz konusu mali-
yet avantajını abonelerine yansıtmaları bekleniyor. 

Kurumsal kullanıcılar için veri iletimini kendilerine tah-
sisli devreler üzerinden gerçekleştirmelerine imkân sağlayan 
Noktadan Noktaya Metro Ethernet hizmetine ilişkin Müşteri 
Sadakat Kampanyasıyla ilgili olarak da, “Türk Telekom’dan 
toptan ve perakende düzeyde bu hizmeti alan müşterilerin 
devre ücreti değişmeksizin 24 aylık abonelik taahhüdü kar-
şılığında devre hızları belirli kademelerdeki hızlara artırılmış 
olacak.
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ELEKTROMANYETİK ALAN 
SEVİYESİNİ 7/24 İZLİYORUZ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. 
Tayfun Acarer, baz istasyonları, kablosuz ağlar, televizyon ve 
radyo vericileri tarafından yayılan elektromanyetik dalgaların 
seviyesi konusunda yanlış değerlendirmelerin yapıldığını be-
lirterek geliştirdikleri projelerle elektromanyetik alanları sü-
rekli izlendiklerini ve denetlediklerini açıkladı.  Acarer, elde 
edilen sonuçların internete konulduğunu ve vatandaşlar tara-
fından kolay bir şekilde öğrenilebildiğini de kaydetti. 

Elektromanyetik alanların izlenmesi amacıyla BTK tara-
fından başlatılan Elektronik Alanları Sürekli İzleme Sistemi 
(ESİS), hakkında bilgi veren Acarer, “Bu sistem belli kriterlere 
göre özel olarak seçilmiş noktalara yerleştirilen ölçüm cihaz-
ları ile televizyon ve radyo vericileri, kablosuz ağlar ve baz 
istasyonları gibi geniş bantta yayın yapan kaynakların oluş-
turduğu elektromanyetik alan şiddeti değerlerinin 7 gün 24 
saat ölçülmesi ve alınan ölçüm değerlerinin uluslararası limit 

değerlere göre kontrol altında olup olmadığının denetlenmesi 
amacıyla kuruldu.” dedi. 

Elektromanyetik alan ölçüm sonuçları hakkında vatandaş-
ların daha fazla bilgilendirilmesi amacıyla uygulamaya geçiri-
len proje kapsamında kurulan ölçüm cihazları ile elektroman-
yetik alan değerlerinin sürekli olarak ölçüldüğünü belirten 
Acarer, ölçüm sonuçlarının internet üzerinden online olarak 
kamuoyuna duyurulduğunu söyledi. 

Acarer, proje kapsamında ilk olarak Ankara’da 10, İzmir’de 
de 5 adet olmak üzere toplam 15 adet sürekli ölçüm cihazı 
kurulduğunu ifade ederek “Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’ın, İstanbul’un merkezi 
konumundaki Taksim Meydanı’na da bir cihaz kurulmasının 
faydalı olacağını belirtmesi üzerine ESİS Projesi kapsamında 

Ankara’da bulunan ölçüm cihazlarından birini sökerek Tak-
sim Meydanı’na taşıdık” dedi. 

Kurulan ölçüm cihazlarıyla sadece baz istasyonlarının 
değil ortamda bulunan tüm vericilerin elektromanyetik alan 
değerleri  ölçülüyor.  Cihazların kurulu bulunduğu bölgeler-
deki elektromanyetik alan seviyesini merak eden vatandaşlar 
kurulu bulunan ölçüm cihazları arasından seçeceği herhangi 
bir noktadaki tüm güncel ve geçmiş ölçüm sonuçlarını inter-
net ortamında “ema-olcum.btk.gov.tr” adresinden kolay bir 
şekilde öğrenebiliyor. Söz konusu internet adresinde, ölçüm 
cihazlarının kurulu bulunduğu yerler ile bunlara ilişkin de-
taylı bilgi ve grafiklerin yanı sıra sistemin işleyişi ve baz istas-
yonlarına ilişkin genel bilgiler de yer alıyor. 
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OKULLARA İNDİRİMLİ YÜKSEK HIZLI 
İNTERNET PAKETİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Milli Eği-
tim Bakanlığına sunulan indirimli DSL internet hizmetinde 
yeni yüksek hızlı tarife paketlerini onayladı. BTK tarafından 
alınan Kurul Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığa 

bağlı okul, kurum ve kuruluşlara sunulan MEB DSL internet 
tarifelerine 8 Mbit/sn ve 16 Mbit/sn hızlarında limitsiz yeni 
paketler eklendi. MEB ve MEB’e bağlı okul, kurum ve kuru-
luşlara diğer kullanıcılara göre İnternet hizmeti indirimli ola-

Kurul Kararları

rak sunuluyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyona yakın 
öğretmen okullardaki internet imkânlarından istifade ediyor. 
BTK tarafından onaylanan 8 Mbit/sn ve 16 Mbit/sn hızında li-
mitsiz tarife paketleri ile okullarda daha uygun fiyatlarla daha 
hızlı internet kullanılmasına katkı sağlanıyor. 

MEB tarifelerinin Türk Telekom tarafından toptan sevi-

yede İnternet Servis Sağlayıcılara sunulduğunu, yeni yüksek 
hızlı indirimli tarifeler 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren uygu-
lanmaya başlandı. 

BTK daha önce de Şubat ayında yürürlüğe giren bir kara-
rında MEB DSL tarifelerinde yüzde 10 ilave indirim yapılma-
sına karar vermişti.
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BTK BAŞKANI ACARER:  ONLİNE 
ŞİKÂYET SİSTEMİ FAALİYETE GEÇTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 
cep telefonu, sabit telefon, internet hiz-
metleriyle uydu ve kablo TV abonelikle-
rine ilişkin şikâyet başvurularının daha 
hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuş-
turulmasını amaçlayan yeni sistemin 1 
Temmuz 2014 tarihi itibariyle faaliyete 
geçtiğini açıkladı.

Türkiye nüfusunun tamamına hitap 
eden haberleşme sektörüyle ilgili dü-
zenleme ve denetleme görevini BTK’nın 

yürüttüğünü hatırlatan Acarer, tüketiciye 
uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunulma-
sı ve abonelerin mağdur edilmemesi için 
ihtiyaç duyulan düzenlemeleri zaman 
geçirmeden hayata geçirdiklerini söyledi.

Acarer, dinamik bir sektör olan elekt-
ronik haberleşme hizmetleri alanında 
yoğun bir rekabet yaşandığını belirterek, 
“Başta cep telefonları olmak üzere sabit 
telefon, internet,  kablo ve uydu TV hiz-
meti veren işletmeciler vatandaşlara sü-
rekli cazip tarife ve kampanya seçenek-

leri sunarak abone sayılarını arttırmaya 
çalışıyorlar. Bu rekabet ortamında mağ-
dur olan tüketiciler haklarını aramak için 
Kurumumuza başvuruyor” dedi. 

BTK tarafından şimdiye kadar şikâyet 
başvuruları üzerine ilgili firmayla irtibata 
geçilerek çözüm getirilmeye çalışıldığını 
söyleyen Acarer, ancak bu sürecin yavaş 
işlemesi nedeniyle daha hızlı ve etkili bir 
şikâyet sistemi geliştirdiklerini açıkladı.

Acarer, şikayet başvurularının inter-
net üzerinden doğrudan ilgili firmaya 

yapılması ve hızlı bir şekilde çözülmesi 
için işletmecilere online Tüketici Şikâyet 
Sistemi oluşturma zorunluluğu getirdik-
lerini belirterek yeni uygulamaya göre 
vatandaşların şikâyet başvurularının iş-
letmeciler tarafından 10 iş günü içinde 
çözüme kavuşturulacağını vurguladı. 

Bu yeni uygulamayla elektronik ha-
berleşme hizmetleriyle ilgili tüketici şikâ-
yetlerinin kolay, hızlı ve etkin bir şekilde 
çözülmesini amaçladıklarını dile getiren 
Acarer, sistemin nasıl işleyeceği konu-
sunda şu bilgileri verdi: 

“Bu sektörde faaliyet gösteren işlet-
meciler, internet sitelerinin ana sayfala-
rında şikâyet bölümü şeklinde abone-
lerinin şikâyetlerini kolayca ve ücretsiz 

olarak iletebileceği bir bölüm oluştura-
cak.  Aldıkları hizmetle ilgili herhangi bir 
sorun ya da şikâyeti olan vatandaşlar, in-
ternet üzerinden bu sisteme girerek baş-
vurularını yapabilecek. İşletmeciler de 
10 iş günü içinde bu şikâyetleri çözerek 
vatandaşları bilgilendirecek. Tüketiciler 
işletmeciden gelen cevabı veya sunulan 
çözümü yeterli bulmazlarsa memnu-
niyetsizliğini ifade ederek aynı konuda 
şikâyetin devam ettiğini bildirebilecek-
ler. Bu durumda BTK devreye girecek. 
İşlemecilerce ilk şikâyete verilen cevaplar 
dahil konu tüketicinin başka bir işlem 
yapmasına gerek kalmaksızın BTK ya da 
iletilmiş oluyor.”

Şikâyetlerin takibi açısından da yeni-

likler getirildiğini söyleyen Acarer, özel-
likle hizmet ve il bazında hangi konular-
da abone şikâyetlerinde artış olduğu ve 
hangi işletmecinin şikâyetleri çözmede 
başarılı olduğunun ortaya çıkacağını 
kaydetti.  

BTK Başkanı Acarer, işletmecilerin 
tüketici şikâyetlerinin yoğunlaştığı alan-
ları tespit etmek, bu alanlarda önleyici 
tedbirler almak ve gerekli iyileştirmeleri 
sağlamakla yükümlü kılındıklarını be-
lirterek “İşletmeciler, kendilerine iletilen 
şikâyetleri inceleyerek benzer şekilde 
etkilenen ve şikâyette bulunmayan tü-
keticilerin de mağduriyetini gidermekle 
yükümlü tutulmuştur” dedi. 

Kurul Kararları
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Görüşe Sunulan Konular

ABONE İADELERİNDE UYGULANACAK 
YÖNTEMLER’E İLİŞKİN 

KAMUOYU GÖRÜŞÜ ALINDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda alınan Kurul Ka-
rarları ile işletmecilerin yaptığı tespit edilen ihlallere ilişkin 
olarak idari para cezası uygulanmasının yanı sıra mağdur 
edilen tüketicilere ilişkin olarak iade yapılması hususları da 
karara bağlanmaktadır.

Bu  kapsamda,  ilgili  mevzuat  hükümleri de göz  önünde  
bulundurularak,  işletmeciler  tarafından tüketicilere iade ya-
pılmasına yönelik Kurul Kararları alınması halinde tüketici hak 
ve menfaatlerinin korunması, tüketicilere gerekli bilgilendir-
melerin yapılması ve şeffaflığın sağlanmasını teminen “Abone 
İadelerinde Uygulanacak Yöntemler” taslağı hazırlanmış olup, 
söz konusu taslak 29 Ağustos 2014 tarihine kadar kamuoyu gö-
rüşüne açıldı. Bu taslağa göre, abone iadelerinde uygulanacak 

yöntemler belirlendi ve görüşe sunuldu. Görüşe sunulan tas-
lakta, Kurul Kararının işletmeciye tebliğ tarihi itibariyle bir ay 
içinde işletmeci ve abone arasında mali mevzuata uygun mah-
suplaşma yapılması, mahsuplaşma sonunda abonelere bildirim 
yapılması, gerekli bildirimlerin belirlenen mevzuata uygun 
şekilde gerçekleşmesi, işletmecinin internet sitesinde yapılacak 
duyuruda tüketicilerin ilgili hususlarda bilgilendirilmesi, iade 
tutarlarının faturalardan düşürülmesi, pasif aboneler için ayrı-
ca gerekli düzenlemelerin yapılması, nakit iade talebinde bulu-
nan abonelere, başvuru tarihi itibariyle iade tutarlarının, talep 
tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması gibi hususlarda ay-
rıntılara yer verilmektedir. 

Söz konusu taslağa ilişkin olarak alınan görüşler değerlendi-
rildikten sonra Karar 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek. 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE 
POSTA HİZMETLERİ SEKTÖRLERİNE 
YÖNELİK PROJE VE ÇALIŞMALAR

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Sektörü özellikle son 
yıllarda, tahminlerin ötesindeki bir hızla gelişerek ülkelerin 
ekonomik büyümelerinin altyapısını oluşturan ve toplu-
mun refah seviyesini artıran önemli bir sektör haline geldi. 
Bununla birlikte, BİT sektörü ve posta hizmetleri sektörün-
deki gelişmeler, bir taraftan yeni mevzuatların hazırlanması 
ve mevcutların değiştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarırken, 
bir taraftan da gerek sektöre yönelik görev icra eden kamu 
kurum ve kuruluşlarının, gerekse bahse konu sektörlerde fa-
aliyet gösteren işletmeci, hizmet sağlayıcı, sivil toplum ku-
ruluşları gibi paydaşların, oluşabilecek fırsatları ve tehditleri 
önceden tespit ederek proaktif davranışlar geliştirmesini zo-
runlu hale getirdi. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar anılan  
sektörlerin gelişimi ve ülkemizin kalkınması açısından bü-
yük önem taşıyor. 

Bu çerçevede gerek BİT sektörü ve posta hizmetleri sek-
törlerine yönelik önemli sorunları çözebilmek, gerekse bahse 
konu sektörlerin gelişiminde ön almak ve proaktif çalışmalar 

yaparak sektörün gelişimine katkıda bulunabilmek amacıy-
la; önümüzdeki süreçte anılan sektörlerde gündeme gelmesi 
muhtemel konulara yönelik mevzuat değişikliklerine ilişkin 
öneriler de dahil olmak üzere, yapılabilecek çalışmaların 
ortaya konulması, sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ge-
liştirilmesi ve bu çalışmalar ile bahse konu sektörlerde olu-
şabilecek fırsatları ve tehditleri önceden tespit ederek sek-
tör aktörlerinin bu konulardaki farkındalığının artırılması 
hedefleniyor. Söz konusu çalışmanın başlangıç aşamasında, 
sektör açısından önemli ve öncelik arz eden konu ve proje 
başlıklarının belirlenmesinin uygun olacağı ifade edilmekte-
dir. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen amaçlara yönelik yapı-
lacak çalışmalar, sektör paydaşlarının görüşleri ile sağlıklı bir 
şekilde tespit edilebileceğinden, kısa ve orta vadede yapılabi-
lecek çalışma konularının ya da projelerin belirlenebilmesi 
amacıyla;  sektör açısından önemli ve öncelik arz ettiği değer-
lendirilen konu ve proje başlıkları kamuoyundan toplandı. 
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Görüşe Sunulan Konular

“ELEKTRONİK HABERLEŞME 
SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER 

VE EĞİLİMLER” RAPORU YAYIMLANDI

NUMARA TAŞIMADA İSTEYEN “BİP” 
SESİNİ DUYACAK

Cep telefonu kullanıcıları, aradıkları numaranın taşınan 
bir numara olup olmadığını belli eden sinyal sesini isteğe 
bağlı olarak duyabilecek. Abonelerin, numaralarıyla başka bir 
operatöre geçebilmesine imkan veren “numara taşıma uygu-
laması” büyük ilgi gördü. Uygulamanın başladığı günden bu 
yana taşınan numara sayısı, abone sayısını da geçerek 72 mil-
yona yaklaştı.

Operatörler, abonelerine, hattın başka bir operatöre ta-
şındığını anlayabilmeleri için farklı bir uyarı tonu dinletiyor. 
Kamuoyunda tartışma konusu olan uygulama üzerine Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Numara Taşınabilir-
liği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Taslağı’nı hazırlayarak kamuoyu görüşüne açtı.

Taslak, mevcut haliyle yürürlüğe girerse, işletmeciler, ta-
rife şeffaflığına ilişkin BTK tarafından belirlenen her türlü 
tedbiri almakla yükümlü olacak. İşletmeciler, coğrafi ve coğ-
rafi olmayan numara taşınabilirliğinde arayan tüm aboneler 
için, mobil numara taşınabilirliğinde ise arayan abonelerden 
isteyenler için, ayırt edici olacak şekilde BTK tarafından be-

lirlenen uyarı tonunu verecek. Arayan abonelerin tercihleri 
Kurum tarafından belirlenen usulde alınacak.

İşletmeciler 1-15 Ekim 2014 arasında, mevcut aboneleri-
ne, “1 Ocak  2015 ‘ten sonra aramalarda numara taşınabilirliği 
uyarı tonunu duymak istiyorsanız mesajı boş olarak ücretsiz 
yanıtlayınız veya müşteri hizmetlerini arayınız” şeklinde kısa 
mesaj göndererek, yapacakları aramalarda uyarı tonu duymak 
isteyip istemediklerine ilişkin tercihlerini alacak. Söz konu-
su kısa mesajı yanıtlamayan abonelere, 1-15 Aralık arasında 
aynı mesaj ikinci kez gönderilecek. Yine cevap vermeyen ya 
da ulaşılamayan abonelerin söz konusu uyarı tonunu duymak 
istemedikleri kabul edilecek.

Yeni yapılacak aboneliklerde de söz konusu kısa mesaj, 
aboneliğin başladığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde gön-
derilecek. Abonenin tercihinin alınmasının ardından 24 saat 
içerisinde, talep ediliyorsa abonenin uyarı tonunu duyması 
sağlanacak. Görme engelli abonelerin tercihleri ise arama ya-
pılarak söz konusu metnin dinletilmesi yoluyla alınabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumu (BTK) tarafından 
hazırlanan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Teknolojik 
Gelişmeler ve Eğilimler” başlıklı araştırma raporu kurumun 
internet sitesinde 21 Temmuz 2014 tarihinde yayımlandı. 

Elektronik haberleşmede, iletişim ve iş alanında sürekli 
artan ve gelişen elektronik  bankacılık, sosyal medya gibi in-
ternet tabanlı hizmetler ve uygulamalar bütün sektör  paydaş-
ları için yeni bir dizi araştırma ve düzenleme konularını öne 
çıkarmaktadır. Elektronik haberleşme sektöründe, özellikle 
mobil alanda; yeni teknolojiler ve altyapılar ile hizmetlerde 
görülen yakınsamayla birbirini tetikleyen ve birbirine bağlı 
bir dizi gelişme yaşanmakta, sektörü daha ziyade arz yönlü 
düzenleyici tedbirlerle düzenleyen kurumlar için talep yönlü 
düzenlemelerin önemi artmaktadır. BİT sektöründe kullanım 
yaygınlığı; sabit telefonda yaşanan düşüş devam etmesine 
rağmen, hızla büyümeye devam etmektedir. Sosyal medya ve 
mobil bankacılık hizmetleri gibi internet tabanlı uygulamala-
rın artması, mobil genişbant hizmetlerinin kullanımı ve mobil 
genişbant yaygınlık oranında önemli artışları beraberinde ge-
tirmiştir.  “Elektronik Haberleşme Sektöründe Teknolojik Ge-

lişmeler Ve Eğilimler” başlıklı raporda, elektronik haberleşme 
sektöründe yaşanan gelişmeler ve eğilimlerden;  elektronik 
haberleşme sektöründeki spektrum ihtiyacı olarak Televizyon 
Beyaz Boşluk Haberleşmesi, yeni nesil şebekelerde genişbant 
erişim sağlayan Femtocell Uygulamaları, geniş bant ve hızın 
önemsendiği internetin geleceği olan 5’inci Nesil Mobil Ha-
berleşme Sistemleri, geleceğin haberleşme uygulamaları ya-
nında sektörün bağlı konuları enerji ihtiyacı ve sürdürülebilir 
enerji için modern şehirlerde Akıllı Binalar, internet alan adı 
sisteminde Yeni Jenerik Üst Seviye Alan Adları ve elektronik 
haberleşmede üstel bir artış seyreden veri trafiğinde önemli 
hale gelen Büyük Veri konuları incelenmektedir.

Çalışma altı ana bölümden oluşmakta; birinci bölümde 
Televizyon Beyaz Boşluk (Haberleşmesi), ikinci bölümde 
Femtocell Uygulamaları, üçüncü bölümde 5N, dördüncü bö-
lümde Akıllı Binalar, beşinci bölümde Yeni Jenerik Üst Seviye 
Alan Adları ve altıncı bölümde Büyük Veri konuları ayrı ayrı 
işlenmekte ve son bölüm olan yedinci bölümde tüm bölüm-
lerin sonuçları değerlendirilerek bölümlerle ilgili öneriler ve-
rilmektedir.
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CEBIT BİLİŞİM EURASIA 
FUARI SONA ERDİ

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenle-
nen ve dört gün süren CeBIT Bilişim 
Eurasia ve CeBIT Global Konferans 
etkinlikleri, 14 Eylül 2014 günü sona 
erdi. “Gelecek Bilişimle Gelecek” te-
masıyla bu yıl on beşincisi düzenlenen 
İstanbul Fuar Merkezi’ndeki etkinli-
ğin açılışını Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan yaptı. 
CeBIT Bilişim Eurasia fuarının açılış 
programında, Ulaştırma Bakanı Lütfi 
Elvan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma 

Bakanı Ahmet Kaşif, Almanya Aşağı 
Saksonya Ekonomi Bakanı Olaf Lies, 
Azerbeycan Cumhuriyeti Haberleşme 
ve Yüksek Teknoloji Birinci Bakan Yar-
dımcısı İltimas Mammadov ve Polonya 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Arkadiusz 
Bak katılarak konuşma yaptılar.

Çok sayıda Avrupa ve Asya ülke-
sinden bilişim, iletişim ve yayıncılık 
sektöründeki kamu ve özel sektör ku-
ruluşunu ağırlayan ve fuar etkinlikleri 

kapsamında düzenlenen CeBIT Global 
Konferans kapsamında bilişim ve ileti-
şim sektörünün geleceğine ilişkin yeni 
gelişmeler ele alındı. 15’inci CeBIT 
Bilişim Eurasia’nın açılışında konuşan 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’deki bil-
gi ve iletişim teknolojileri sektörünün 
gelişimine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Sektör gelişiminin GSYH’ye 
doğrudan katkısının yanında diğer 
sektörlerin gelişiminde de etkili oldu-

ğunu dile getiren Elvan. “Rakamlara 
baktığımızda, büyüme ortalamasının 
aşağı yukarı 3 katı hızda büyüyen bir 
bügi ve üetişim sektörü var” dedi. Ge-
niş bant kullanıcı sayısının bugün 38.5 
milyona ulaştığım, son 8 ayda 6 müyon 
yeni abonenin geniş bant kullanmaya 
başladığını dile getiren Elvan, özellik-
le mobil telefonda oldukça yüksek bir 
kullanım olduğunu, kişi başma aylık 
360 dakika ortalama ile Türkiye’nin 

Avrupa’da en önde gelen ülke olduğu-
nu söyledi. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer 
de fuar açılışında yaptığı konuşmada 
iletişim teknolojileri alanına ait temel 
sorunun yetişmiş insan gücü oldu-
ğunun altını çizdi. İletişim ve bilişim 
alanlarının ticarette kullanılmasıyla 
birlikte 2050’de ticaretin %95’ inin e-ti-
caret şeklinde gerçekleşeceği öngörü-
sünde bulunan Acarer, siber saldırıları-

nın %91′inin hedef saldırıları şeklinde 
gerçekleştirildiğini söyledi. Siber suçla-
rın her yıl %60 oranında artış göster-
diğini belirten Acarer, internet evren-
sel beyannamesinin hazırlanmasının 
zorunluluk olduğunu söyledi.

Bir sonraki CeBIT Fuarı, 16-20 
Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleş-
tirilecek. 

Sektörden Haberler
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CEP TELEFONLARINDA TAŞINAN 
NUMARA SAYISI TOPLAM ABONE
RAKAMINI GEÇTİ

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi 
gören cep telefonlarında numara ta-
şıma uygulaması kapsamında taşınan 
numara sayısı 74 milyona yaklaştı. 

Kurumumuz tarafından hazırlanan 
Türkiye Elektronik Haberleşme Sektö-
rü 2014 yılı İkinci Çeyrek Pazar Verile-
ri Raporuna göre Türkiye’de toplam 70 
milyon 791 bin mobil abone bulunma-
sına karşılık cep telefonlarında taşınan 
numara sayısı 73 milyon 851 bini geçti. 

Bunların arasında numarasını birkaç 
kez taşıyan kişiler de bulunduğu için 
cep telefonu kullanan her abonenin nu-
marasını taşıdığı söylenemez. Ancak 6 
yıl içinde 70 milyon numara taşınması 
ve vatandaşlar tarafından büyük rağbet 
görmesi bu uygulamanın ne kadar ge-
rekli ve yerinde bir uygulama olduğunu 
gösteriyor.  Bilgi Teknolojileri ve İleti-
şim Kurulu tarafından alınan kararla 

2008 yılında başlatılan numara taşıma 
uygulaması Türkiye’de diğer ülkelere 
göre daha yaygın olarak kullanılıyor. 

NUMARA	TAŞIMA	
UYGULAMASI	KALİTE	
VE	UCUZLUK	SAĞLADI

Daha önce numara taşıma imkâ-
nı olmadığı için hizmet aldığı GSM 
operatörünün kapsama durumundan 

memnun olmayan ya da ücretlerini 
pahalı bulan bir abone başka bir ope-
ratöre geçerek telefon numarasını de-
ğiştirmek zorunda kalıyordu. Birçok 
abone numarasını değiştirmemek ve 
diğer operatörlerin sunduğu avantaj-
lardan da aynı anda yararlanmak için 
iki-üç ayrı telefon ya da çift sim kartlı 
telefon kullanmaktaydı. Numaraların 
değişmesi nedeniyle insanlar arasında 

irtibat kopukluklarına ve mali açıdan 
gereksiz bir külfete yol açan bu tür du-
rumlar artık ortadan kalktı.”

Numara taşıma uygulaması aynı 
zamanda, Türkiye’de GSM hizmeti ve-
ren üç operatör arasında tüketici lehine 
yoğun bir rekabet ortamının oluşma-
sını sağladı.  İşletmecilerin daha faz-
la ve daha kaliteli kapsama alanı için 
yatırımlarını arttırmaları, her yöne 
kampanyalarının başlatılması ve yeni 

tarife seçeneklerinin sunulması saye-
sinde konuşma, mesajlaşma ve internet 
bağlantı ücretlerinde ciddi oranlarda 
ucuzlama meydana geldi. 

Sabit telefon hatlarında numara ta-
şıma uygulaması ise mobil hatlar kadar 
ilgi görmedi. Sabit hatlarda şimdiye ka-
dar taşınan numara sayısı toplam 694 
bin 695 oldu. 



RAKAMLARLA BİLİŞİM

* Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2014 Yılı İkinci Çeyrek Pazar Verilerine Göre Hazırlanmıştır.

Rakamlarla Bilişim
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Pazar Verileri

BTK Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2014 yılı 
2. Çeyrek Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü – ‘Üç Aylık Pazar Verile-
ri Raporu’nu yayımladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Ni-
san, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan 2014 yılı 2. Çeyrek – ‘Üç Aylık 
Pazar Verileri Raporu’na göre, genel pazar verileri şöyle açıklanıyor: 

Ağustos 2014 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe fa-
aliyet gösteren işletmeci sayısı 616 olup bu işletmecilere verilen 
yetkilendirme sayısı 1015’dir. Türk Telekom ve mobil şebeke 
işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,8 milyar TL ola-
rak gerçekleşti. Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 2014 
yılı ikinci çeyrekte yaklaşık 1,8 milyar TL oldu. 2014 yılı 
ikinci çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin top-
lam yatırım miktarı yaklaşık 649 milyon TL olarak ger-
çekleşti. Diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 361 mil-
yon TL yatırım yapıldı. Toplam mobil trafik miktarı 52,1 
milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 3,7 milyar 
dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme 
göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 10,3 oranında 
artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık yüzde 1,6 ora-
nında azaldı. Trafiğin büyük bir kısmını (yüzde 88,7) 
mobilden mobile giden trafik oluşturdu. 01/08/2012 
ile 08/08/2014 tarihleri arasında kuruma gelen toplam 
şikâyet sayısı 129.666 olup, bu şikâyetlerin 124.795 ta-
nesi cevaplandırıldı. 133 tanesi kurum içinde başka bi-
rimlere yönlendirildi. 2.176 tanesi işleme konuldu fakat 
sonuçlanmadı. 2.061 tanesi ise reddedildi. Bu dönemde 
en fazla şikâyetin yaklaşık yüzde 49 oranında GSM hiz-
metleriyle ilgili olarak yapıldığı görüldü.

EN	ÇOK	112	SIHHİ	
İMDAT	ARANDI

Rapora göre ‘Sabit Pazar’ verileri şu şekilde aktarılıyor:  2014 
yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 13.010.147 sabit telefon abonesi bu-
lunan Türkiye’de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 
azalarak yaklaşık yüzde 16,97 seviyesine düştü. Türkiye’de ortalama hane 
halkı büyüklüğünün 3,69 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon 

BTK 2. ÇEYREK PAZAR 
VERİLERİ AÇIKLANDI

hizmetleri pazarında Türkiye’nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek 
mümkün. Kullanıcı bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanı-

cı sayısının 206.535, arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısı-
nın ise 81.650 olarak gerçekleştiği görülüyor. Diğer yöntemlerle 

STH işletmecilerini kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı 
ise 1.716.398. İşletmecilerin toplam ön ödemeli kart satış 

adedi ise 3.165.354. PSTN gelirleri toplam gelirin yüzde 
41,08’ini oluşturuyor. Erişim gelirleri toplam gelirin yüz-

de 43,20’sini kapsıyor. Türk Telekom’un sabit telefon 
gelirleri yaklaşık 847 milyon TL olarak gerçekleşti; bir 
önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 23,3 ora-
nında azalırken bir önceki döneme göre de yüzde 
7,5 oranında azaldı. Yaklaşık 2 milyon kullanıcı sa-
bit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecilerden 
hizmet aldı. Bu işletmecilerin üç aylık dönem için 
tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 292 
milyon TL civarında gerçekleşti. 

Türk Telekom’un trafik dağılımı incelendiğinde, 
bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 80,57 olan 
şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 
2014 yılı ikinci üç aylık döneminde yüzde 72,43 
olarak gerçekleştiği görülüyor. Bununla birlikte bir 
önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin yüzde 
16,06’sını oluşturan mobile doğru trafik 2014 yılının 

ikinci çeyreğinde toplam trafiğin yüzde 22,64’ünü 
oluşturuyor. 2013 yılının birinci çeyreğinde yaklaşık 
3,4 milyar dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, 

2014 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 17,1 oranında aza-
larak yaklaşık 2,7 milyar dakika olarak gerçekleşti. 

Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numa-
ra 112 (Sıhhi İmdat) oldu. 2014 yılı ikinci çeyrekte de sabit 

şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya 
olarak gerçekleşti. Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 

22,67 TL oldu. 140 milyon TL olarak gerçekleşen Türk Telekom’un 
sabit yatırım tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,9 

oranında azalırken bir önceki döneme göre yüzde 80 oranında arttı.
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6	YILDA	6	KAT	ARTIŞLA	37	MİLYON	
GENİŞ	BANT	İNTERNET	ABONESİ

‘İnternet ve Genişbant’ verileri rapora şu şekilde yansıyor: 
2008 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi bulunurken, yaklaşık 

altı yıllık bir sürede altı kata yakın artışla 2014 yılı ikinci çeyrek sonu iti-
barıyla 37 milyona yaklaştı. 2014 yılının ikinci çeyreğinde toplam inter-
net aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 5,8 artış ger-
çekleşerek mobil ve özellikle fiber internet abonelerinin artmasıyla 
birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etti. 
Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise yüzde 23,8 
oldu. 2011 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xDSL 
abone sayısı bu dönemden sonra düşüş eğilimine geçti ve bu 
düşüş 2012 yılı 4. çeyreğinde yerini tekrar artışa bıraksa da 
bundan sonraki süreçte yatay bir eğilim göstererek 2014 
yılı ikinci çeyrekte 6,7 milyona yaklaştı. Kablo internet 
abone sayısı önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,8 
oranında artarak 496.038’e çıktı. İnternet servis sağ-
layıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1,18 milyar 
TL seviyesinde gerçekleşti. 

 Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin 
yaklaşık yüzde 61’i 4-8 Mbit/sn hızda bağlantı 
sunan paketleri tercih etti. Mobil bilgisayar-
dan internet abonelerinin kullanım miktarına 
bakıldığında 100 MB üzeri kullanımı olan 
abonelerin oranını yüzde 83 oldu. En az kul-
lanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise abo-
nelerin yaklaşık yüzde 14’ü bulunuyor. Mo-
bil cepten internet abonelerinden 100 MB 
üzerinde kullanımı olan abonelerin oranı 
ise yüzde 56, 0-50 MB aralığında kullanımı 
olan abonelerin oranı da yaklaşık yüzde 
38. 

Alternatif işletmecilerin xDSL tekno-
lojisiyle sundukları hizmetin genişbant 
pazarındaki payı 2014 yılı ikinci çeyrek 
itibarıyla yüzde 11,8 olarak gerçekleşir-
ken bu dönemde özellikle fiber geniş-
bantın etkisiyle birlikte TTNet’in geniş-
bant pazarındaki xDSL payı gerilemeye 
devam ederek yüzde 66,1 seviyelerine 
indi. Toplam genişbant pazarında kablo 
internet hizmeti sunan işletmecinin pa-
zar payı yüzde 5,8 olurken fiberin pazar 
payı yüzde 15,6 olarak gerçekleşti.

Pazar Verileri

	M2M	ABONE	SAYISI:	
	2,3	MİLYON

2014 yılı 2. Çeyrek – ‘Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’ndaki ‘Mobil Pazar’ bölümündeki 
veriler ise şu şekilde: 

Haziran 2014 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık yüzde 92,31 penetrasyon oranına karşılık 
gelen toplam 70.791.075 mobil abone bulunuyor. 0-9 yaş nüfus hariç olmak üzere mo-

bil penetrasyon oranı yüzde 110’un üzerine çıkıyor. 3G abone sayısı 53.385.739’a 
ulaşırken, 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti 

alan mobil genişbant abone sayısı da 28.445.663’e yükseldi. Toplam mobil 
internet kullanım miktarı ise 61.913 TByte olarak gerçekleşti. M2M abo-

ne sayısı 2,3 milyon civarında. Faturalı mobil genişbant abone sayı-
sı 14.883.203 olarak, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise 

13.532.460 olarak gerçekleşti. Mobil abonelerin yaklaşık yüzde 
57,7’sini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içeri-

sinde faturalı abonelerin oranının yüzde 39,8’den yüzde 42,3’e 
çıktığı görülüyor.

Numara taşıma işlem sayısı bir önceki üç aylık döneme 
göre yüzde 3,6 oranında artarak yaklaşık 3.476.395 oldu. 

18 Ağustos 2014 tarihi itibariyle de toplam 72.379.514 
numara taşıma işlemi gerçekleştirildi. Abone sayısına 
göre Turkcell yüzde 48,92; Vodafone yüzde 28,78; 
Avea ise yüzde 22,3’lük paya sahip. Gelire göre pa-
zar payları incelendiğinde; Turkcell’in pazar payının 
yüzde 46,2, Vodafone ve Avea’nın ise sırasıyla yüzde 
32,55 ve yüzde 21,25 seviyelerinde olduğu görü-
lüyor. Pazar payları 2013 yılının aynı dönemiyle 
kıyaslandığında Turkcell’in pazar payının yaklaşık 
2,5 puan azaldığı, Avea’nın pazar payının 0,1 puan 
Vodafone’un pazar payının ise 2,4 puan arttığı 
gözlemleniyor. 

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 
90,7’sini bireysel, yüzde 9,3’ünü ise kurumsal 
aboneler oluşturuyor. Avea, Vodafone ve Turk-
cell hatlarından en çok 182 (Hastane Randevu) 
kısa numara aranıyor. SMS sayısının yaklaşık 
31.979 milyon civarında gerçekleştiği, 2011 yı-
lında işletmecilerin başlattığı kampanyalarla 
hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısının ise 
yaklaşık 33,5 milyona düştüğü saptanıyor. 2014 
ikinci çeyreğinde 364 dakika olan ortalama ay-
lık mobil kullanım süresi ile Türkiye, raporda 
yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla 
mobil telefonla görüşme yapan ülke oldu.
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Eğer Twitter kullanıcısıysanız Vine 
adlı uygulamanın adını bugünlerde sık-
lıkla duyuyor olmalısınız. Peki nedir bu 
Vine uygulaması? Ne işe yarar ve nasıl 
kullanılır? Vine akıllı telefon veya tablet 
aracılığıyla video kaydedip arkadaşları-
nızla paylaşabileceğiniz bir uygulama. 
Bu videoların üç önemli özelliği var; 
birincisi maksimum 6 saniye uzunlu-
ğunda olması, ikincisi durdurarak kay-
detme özelliği, üçüncüsü ise videoların 
tıpkı hareketli GIF resimler gibi sonsuz 
bir döngü ile oynatılabilmesi. Şimdilik 
sadece iOS cihazlar için geliştirilmiş 
olan Vine uygulamasını App Store’dan 
cihazınıza indirebilirsiniz.

Uygulama iPhone 3GS ve sonrası ci-

hazlar ile iPad ve iPod Touch tarafından 
destekleniyor. Uygulamayı cihazınıza 
indirdikten sonra kayıt olup profil oluş-
turmanız gerekiyor. Bunun için kendi 
e-mail’inizi kullanıp yeni bir profil oluş-
turabileceğiniz gibi, Twitter hesabınızla 
uygulamaya giriş yapıp hazırdaki profi-
linizi de kullanabilirsiniz. Vine uygula-
masında bir video oluşturmak için ana 
sayfa (Home) ekranının sağ üst köşe-
sindeki video ikonuna tıklıyorsunuz. 
Burada ekrana dokunarak kayıt yapa-
biliyor, parmağınızı ekrandan kaldırdı-
ğınızda da kaydı durdurabiliyorsunuz. 
Vine ile ilk video çekimine başlamadan 
önce ekrandaki adımları takip ederek 
uygulamanın nasıl çalıştığını da dene-

yerek öğrenebilirsiniz.  Video kaydınızı 
tamamladıktan sonra isterseniz Twit-
ter veya Facebook üzerinden paylaşım 
yapabilirsiniz. Burada unutmamanız 
gereken konu ise Vine ile çektiğiniz ve 
yayınladığınız videonun anında herkese 
açık hale geliyor olması. Çektiğiniz vi-
deoyu internete erişim sağlayan herkes 
görebilir. Bu nedenle Vine ile yayınladı-
ğınız videonun mahremiyetine dikkat 
etmenizde yarar var. Vine videonuzu 
yayınlamadan önce çektiğiniz konu ile 
ilgili bir veya birkaç etiket koyarak baş-
kaları tarafından daha kolay bulunması-
nı da sağlayabilirsiniz.  Ayrıca uygulama 
içerisindeki bir bölümde (explore) diğer 
kullanıcıların videolarına göz atmanız 

Sosyal Medya

6 SANİYELİK VİDEO 
ÇEKME SANATI

da mümkün. Daha önceden çektiğiniz 
videoları Vine’da kullanmanız ise ma-
alesef mümkün değil. Vine uygulama-
sı için özel çekim yapmanız gerekiyor. 
Twitter’ın yeni video uygulaması Vine 
2013 yılının başında hizmete başladı. İlk 
zamanlar çok ses getirmiş değildi fakat 
kısa sürede hızlı bir şekilde popülerlik 
kazandı. Peki bu Vine nedir? Gelin be-
raber bakalım.

Vine’ın en büyük avantajı hiç kuşku-
suz arkasında Twitter gibi bir devin bu-
lunması. Zaten bu avantajı, yayın haya-
tına ilk girdiği günden itibaren özellike 
yurt dışında ciddi bir etki yaratmasına 
yol açtı. Tabii uygulamanın tutmaya-
cağını düşünen ve uygulamayı anlam-
sız bulan da birçok kullanıcı ve yorum 
mevcut.

Vine ile sinema sektöründe özellik-
le animasyon film çekenlerin ve ani-
masyonla uğraşan kişilerin çok sevdiği 
bir teknik olan ‘stop motion animation’ 

kullanılıyor. Uygulama ilk önce kulla-
nıcısını bu tekniği nasıl kullanacağıyla 
ilgili olarak eğitiyor. Tek seferde çekilen 
6 saniyelik bir görüntü tercih edilmiyor. 
Onun yerine örneğin saniyelik bir gö-
rüntü çektikten sonra kaydı durdurma-
nız sonra başka bir görüntü çekmeniz ve 
6 saniyeyi bu şekilde doldurmanız öne-
riliyor. 6 saniye içerisine ne kadar gö-
rüntü sığdırmak istediğiniz size kalmış. 

Bir çok sosyal medya platformunda 
olduğu gibi reklam ajansları Vine’ı he-
men değerlendirme ve reklam alanında 
yapılabilecek yaratıcı fikirler bulma pe-
şinde. Çekilecek videoların en önemli 
özelliği amatörce çekilmiş gibi gözük-
mesi. Ama iş reklam olunca aslında ar-
kasında profesyonelce kurgulanmış bir 
senaryo mevcut. Akıllıca tasarlanmış 
bir vine reklamı kulaktan kulağa hızla 
yayılabilir ve etkisi çok büyük olabilir. 6 
saniyelik bir reklam eğer eğlenceli veya 
ilgi uyandırıcıysa kimseyi rahatsız et-

meyecek ve tüketilmesi kolay olacaktır. 
Vine, insanların 6 saniyelik video-

lar içerisinde sadece konuşup bir şeyler 
anlattıkları bir uygulama olmak yerine 
kullanıcıların yaratıcılıklarını kullan-
dıkları görüntüleri peş peşe kaydedip 
paylaştıkları bir uygulama oldu. Buna 
6 saniyelik bir sanat akımı diyebiliriz. 
Tıpkı Twitter’ın 140 karakter sınırlaması 
gibi 6 saniyede kendinizi en iyi şekilde 
ifade etmeniz gerekiyor.

Sonuç olarak Vine’ın daha ne kadar 
yayılacağı ve ses getireceği belli değil. 
Ama kullanıcılarının onu sevdiği ve 
ona çabuk ısındığını söyleyebiliriz. En 
azından burada sadece sevimli kedi vi-
deoları paylaşılmıyor. 6 saniye içerisin-
de kendini ifade etme fikri bile insanı 
düşündürmeye ve heyecanlandırmaya 
yetiyor.  

* Yazı, www.haberler.com ve www.turkteknolog.

com  kaynaklarından derlenerek hazırlanmıştır.
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GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN GELİŞİMİ
Giyilebilir teknolojiler, son günlerde 

yaşamımıza girmeye başlayan yepyeni 
bir kavram. Aslında henüz Türkiye’de 
çok azımız onlarla fiziki temas kurdu 
ama gazetelerde, dergilerde, televizyon-
da, internette sürekli karşımıza çıkma-
ya başladılar. Aslında giyilebilir tekno-
loji kavramına çok da yabancı değiliz. 
1980’li yıllarda kullandığımız hesap 
makineli kol saatleri bir tür giyilebilir 
teknolojiydi. Ya da 2000’li yıllarda gör-
meye alıştığımız bluetooth kulaklıklar. 
Bir anda insanların sokakta, arabala-
rında kendi kendine konuştuğuna tanık 
olmuştuk.

Yeni nesil giyilebilir teknolojiler çok 
fonksiyonlu, oldukça geniş bir alanı ta-
nımlıyor. Akıllı saatlerden gözlüklere, 

çiplerle donatılmış kıyafetlerden akıllı 
yüzüklere kadar ufku çok geniş bir alan. 
Bu deneyimin henüz daha çok başında-
yız ama vaatler sonsuz. Akıllı telefonla-
rın standart özellikleri bir yana özellikle 
sağlıklı yaşam konusunda çok geniş im-
kanlar sağlama potansiyelleri var.  Gi-
yilebilir teknolojiler için 2014 yılında 8 
milyar dolarlık bir pazardan bahsedilir-
ken, 2018 yılında 101 milyar dolarlık bir 
pazara ulaşılacağı tahmin ediliyor.

BTK	DA	İŞ	PLANINA	ALDI
Giyilebilir teknolojiler konusu önü-

müzdeki 5 yılın en önemli gündem 
maddeleri arasında yer alacak gibi görü-
nüyor. Bu öngörü sadece global pazarda 
değil, Türkiye’de de kabul ediliyor. Öyle 

ki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu (BTK), 2014 yılı iş planına giyilebi-
lir teknolojileri aldı. Türkiye’deki kulla-
nıcıların da ilgiyle karşıladığı ürünler, 
kurum tarafından piyasaya sürülmeden 
önce test edilecek, bu konuda teknik 
düzenlemelerle uyumluluk sağlanacak, 
piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleş-
tirilecek. 

AKILLI	GÖZLÜKLER
Giyilebilir teknolojiler konusunda 

devrim niteliği taşıyan ürün ise tabii 
ki adını sıkça duymaya başladığımız 
Google Glass. Google’un uzun süredir 
üzerinde çalıştığı bu akıllı gözlük önce 
sınırlı sayıda kişiye deneme amaçlı satıl-
dıktan sonra, Mayıs ayı itibarıyla genel 
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satışa çıktı. Şu anlık 1500$ gibi yüksek 
bir ücretle sadece ABD’de satılan Goog-
le Glass, şu günlerde İngiltere’de de satı-
şa çıkıyor. İngiltere fiyatıysa 1000 pound 
olacak.

Gözlüğe entegre olan kamerayla vi-
deo ya da fotoğraf çekebiliyor, sağ gö-
zünüzün çok hafif üzerinde duran ek-
randa ise bu görüntüleri izleyebiliyor, 
internete girebiliyor, mesajlarınıza ya 
da gelen çağrılara cevap verebiliyorsu-
nuz. Gözlüğe sesle komut verebiliyor 
ya da gözlük çerçevesine hafifçe doku-
narak menülerde gezinebiliyorsunuz. 
“Gözünüzün önünde duran bir ekranla 
dolaşmak ne kadar rahat bir deneyim? 
İnsanlar alışabilecek mi? Gözlük kullan-
mayan bir insan neden durup dururken 
gözlük taksın” gibi tartışma konuları 
mevcut. 

HESAP	YAPAN	SAATLER	
Giyilebilir teknolojilerin tarihine 

baktığımızda bu alanda üretilen ilk ürü-
nün Hesap Makineli saatler olduğunu 
söyleyebiliriz. İcadı 1980’lere dayanan 
hesap makineli saatler, zamanının ba-
sit ama etkili teknolojileri arasındaydı. 
Pascal, hesap makinesini icat ederken, 
dijital dünyanın 4 işlemi küçücük bir 
ekrana taşıyacağını tahmin edebilir 
miydi acaba?

 
KULAĞINIZA	KÜPE	OLSUN	
Cep telefonlarının kullanımının 

yaygınlaşmasının ardından, Bluetooth 
kulaklıklar da ilk olarak 1998 yılında 
icat edildi. İlk defa kullanılmaya başla-
nıldı zamanlarda, kullanıcılarını kendi 
kendine konuşan birer akıl hastası gibi 
gösterse de oldukça yüksek işlevli bir 
icat oldu. Bu icadı bir adım öteye taşıyan 

Ilya Fridman, estetik bir görünüm de 
katarak, Ripple kablosuz kulaklıklarını 
icat etti. Kulaklık görüntüsünden ziyade 
bir küpe gibi görünen cihazla konuşmak 
ve müzik dinlemek mümkün.

 
SPORCULARIN	
VAZGEÇİLMEZİ	
Aslında bugün dünyaca ünlü firma-

ların üzerine kafa yorduğu giyilebilir 
teknoloji konusu, spor camiasına birkaç 
yıl öncesinden girdi bile. Binicilik, araba 
yarışı ya da snowboard gibi sporlarla il-
gilenen sporcuların kasketleri ya da saç 
bantları içerisinde sesli iletişimi sağla-
malarına imkan veren teknolojiler bu-
lunuyor. Bunun yanında sporcular, saat, 
bant, çorap ya da kemer şeklinde ta-
sarlanan ürünlerle, performansları ko-
nusunda gerçek zamanlı izleme ve geri 
bildirim alma imkanına sahip olabiliyor.
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  TELEFON	ŞARJ	ETMEK	HİÇ	BU	
KADAR	KOLAY	OLMADI

 Son yıllarda kullanımı artan akıllı 
telefonların en büyük sorunu şarjlarının 
çok çabuk bitmesi. Şarj aletini yanından 
ayıramadan gittiği her yerde bir priz 
arayanların derdine derman olan giyile-
bilir teknolojiler günümüzün en büyük 
buluşları arasında. Güneş enerjisi pane-
liyle donatılmış olan bikini ile bir yan-
dan plaj keyfi yaparken, diğer yandan 
cep telefonu şarjı mümkün. Yine şarj 
sorununa çözüm getiren  botlarla da 
kullanıcının yürürken ürettiği ısı ener-
jiye çevrilebiliyor.

 
ÇOK	ÇOK	AKILLILAR	
“Akıllı” konsepti ile piyasaya sunulan 

bu cihazların her biri kullanıcılarının 
hayatını kolaylaştırmak için birbirin-
den farklı birkaç teknolojinin bir araya 
getirilip, minimalize edilmiş versiyon-

ları. Bilgisayar sistemleri ile entegre 
edilen akıllı saatler bugün birçok firma 
tarafından üretiliyor ve kullanıcılardan 
da ciddi bir talep gördüğü söylenebi-
lir. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen akıllı 
gözlüklerle, fotoğraf ve video çekimi, 
konum paylaşımı hatta bir konser için 
bilet alım işlemi sesli komutlar ya da 
göz hareketleriyle yapılabiliyor. Bileklik 
şeklindeki bu cihaz da kullanıcılar cep 
telefonları yanlarında olmadığında, ge-
len sosyal medya bildirimi, mail ya da 
aramalardan renkli uyarılarla haberdar 
olabiliyor.

 
ELDİVENİMİ	 BULAMIYORUM,	

ÇALDIRIR	MISIN?
Cep telefonları akıllı cihaz konsep-

tinin en önemli teknolojileri. Gün geç-
tikçe küçülüyor, inceliyorlar. Hatta akıllı 
telefonlarla konuşmaktan daha fazlasını 
yapabiliyorsunuz. Belki de bu nokta-

dan hareket eden bir firma da konuş-
mak için elinizde bir telefon tutmanızın 
gerekmediğinden yola çıkmış ve elin 
kendisini bir telefon haline getirmiş. 
Giyilebilen eldiven telefonların kulak-
lığı başparmakta, mikrofonu ise serçe 
parmağınızda.

 
DİZÜSTÜNÜ	FARKLI	BİR	
BOYUTA	TAŞIYAN	KLAVYELER
Özellikle dizüstü bilgisayar kullanı-

mının en büyük handikaplarından biri, 
kullanıldıkça ısınan cihazın vücudu-
nuzla temas etmesidir. Ama giyilebilir 
teknoloji buna da bir çözüm buldu ve 
klavye ve mouseları kıyafetlerinize yer-
leştirdi. Bu ilginç tasarım pantolonun 
üzerinde klavye, mouse ve hoparlör bu-
lunuyor.

 
KALP	RİTMİ	ÖLÇEN	KULAKLIK
Etkinlikte dikkat çeken ürünler-
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den biri Intel ve 50 Cent’in geliştirdiği 
ve kullanıcıların kalp ritmini ölçebilen 
SMS Audio BioSport isimli kulaklıktı. 
Yıl sonuna doğru satışa sunulması bek-
lenen BioSport, kullanıcıların fitness 
verilerini önce topluyor, ardından en 
yüksek fiziksel performansa ulaşmala-
rını sağlamak için kalp atışı monitörü 
ile biyometrik sensörleri entegre ediyor. 
Kulaklığın enerji biriktiren girişi saye-
sinde şarj derdi de bulunmayan ve kendi 
kendine şarj olan BioSport ile kullanıcı-
lar bir yandan müzik dinlerken, diğer 
yandan kullanıcının spor esnasında 
kalp atışı, adım, kat edilen mesafe ve ya-
kılan kalori gibi sağlık durumuyla ilgili 
bilgileri topluyor.

AKILLI	BİLEKLİKLER	DE	
MODAYA	UYDU
Etkinliğin açılış konuşmasında ge-

liştirdikleri MICA isimli akıllı bilekliğe 

değinen Intel’in CEO’su Brian Krzanich, 
Fashion Week New York moda göste-
rilerinin açılışında MICA’nın (Benim 
Akıllı İletişim Aksesuarım) yoğun ilgi 
gördüğünü kaydetti. Amerika’nın önde 
gelen moda evi Opening Ceremony ve 
Intel’in birlikte tasarladığı ve tasarımın-
da yılan derisi kullanılan MICA, lüks 
kadın aksesuarlarına teknolojiyi entegre 
ederek kadının hem iş hem sosyal yaşa-
mını bir araya getiriyor.

 
PAZARLA	İLGİLİ	
ARAŞTIRMALAR
Giyilebilir teknolojiler pazarı tüm 

şirket ve sektörlerin artık odağına aldığı 
konuların başında geliyor. Günümüzde 
büyüklüğü 5 milyar dolar olarak belir-
lenen giyilebilir teknolojiler pazarının 
2016 yılında yeni ürünlerle 10 milyar 
dolara ulaşması bekleniyor.

 Gelişen bir sektör olan giyilebilir 

teknolojiler sektörü araştırma şirketleri 
tarafından da yakından takip ediliyor. 
Pazarın bugünkü durumu ve geleceğine 
ilişkin yapılmış pek çok araştırma mev-
cut. Örneğin Araştırma şirketi Vision-
gain’in “Küresel Giyilebilir Teknolojiler 
Piyasası: 2013-2018” başlıklı raporuna 
göre, küresel giyilebilir teknoloji pazarı-
nın büyüklüğü bugün itibariyle 4,6 mil-
yar dolara ulaştı. Gelecek beş yıl içinde, 
özellikle akıllı saat gibi cihazlarda bü-
yük bir ivme yaşanacağı beklentisine 
yer verilen rapora göre, pazarın büyük-
lüğünün 2018 yılında 14 milyar dolara 
ulaşması bekleniyor. Sektördeki üretim 
miktarının da 2018′de 134 milyon adet 
olacağı tahmin ediliyor. Rapora göre, 
akıllı saatler 876.70 milyon dolarlık gelir 
ile piyasanın yüzde 80’ine hakim.

Pazarın yüzde 80’den fazlası ABD’nin 
elinde. Ancak Çin’in henüz bu sektöre 
tam olarak girmediği düşünülürse, ra-
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kamsal büyüklüklere ilişkin tahminler 
yanıltıcı olmayacaktır. Önümüzdeki 
yıllarda Çin öncülüğünde Asya-Pasifik 
bölgesinin de bu alanda hızlı büyüme-
si öngörülüyor.  Bir başka araştırma da 
Gartner tarafından yapıldı. Bu araş-
tırmadaki tahminlerine göre de, pazar 
2016 yılına kadar 10 milyar dolarlık 
büyüklüğe kavuşacak. Jüpiter Research 
araştırma şirketi ise 2017 yılında giyile-
bilir teknoloji sanayisinin yıllık üretim 
miktarının 70 milyon adete çıkacağını 
tahmin ediyor. 

Credit Suisse’in raporu ise günümüz-
de giyilebilir teknolojilerin 5 milyar do-
larlık bir potansiyele ulaştığını ve yakın 
gelecekte 300 milyon adetlik ürüne ula-
şılması ile bu rakamın 50 milyar dolara 

çıkabileceğini öngörüyor. Credit Suisse, 
sadece saat tasarımlı akıllı telefonların 
yılda 10 milyar dolarlık bir satış gelirine 
ulaşabileceğini, şu an için bu alanda en 
az dokuz modelin tasarlandığını belirti-
yor. Giyilebilir ürünlerde en önemli fak-
törün batarya olacağı öngörülen Credit 
Suisse raporunda, sağlık alanında spor-
cunun performansını ölçen, kaydeden 
ve bu bilgileri kablosuz olarak akıllı 
telefonlara veya bilgisayara aktarabilen 
akıllı saatlerin öne çıktığı belirtiliyor. Bu 
alanda toplam sağlık ve spor pazan 2 ile 
3 milyar dolar arası bir hacme sahip.

 
GİYİLEBİLİR	TEKNOLOJİLER
İLE	İLGİLİ	ELEŞTİRİLER
Giyilebilir teknolojilerin yaygınlaş-

ması ile birlikte teknolojiye bağımlılığın 
haricinde, bazı etik ve mahremiyet so-
runları da ortaya çıkacak gibi görünü-
yor. Giyilebilir teknolojiler geçmişteki 
mobil teknolojilerden daha farklı, sizin 
24 saat boyunca üzerinizde taşıdığınız 
yani vücudunuzun bir parçası haline ge-
len cihazlar. Bu yüzden günde yüzlerce 
kez cep telefonlarını kontrol eden kul-
lanıcıların giyilebilir teknolojilerle ne 
yapacaklarını şimdiden kestirmek pek 
mümkün gibi gözükmüyor. Ama orta-
da kesin bir gerçek var ki o da giyilebilir 
cihazların hayatımızın bir parçası haline 
geleceği.

Giyilebilir cihazların beraberinde 
getireceği tek sorun bağımlılık değil. 
İnsanların özel hayatlarına saldırdığını 
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düşündükleri gözlükler gibi giyilebilir 
cihazlar var. Örneğin ABD’de birçok 
yerde mahremiyete olan etkilerinden 
dolayı Google’ın gözlüğünün yasaklan-
dığını görüyoruz. Birçok kişi karşısında 
bu gözlüğü takan bir kişi gördüğünde 
rahatsızlık duyuyor, çünkü karşısındaki 
kişinin gözlükle o an ne yaptığını bil-
miyor. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda 
giyilebilir cihazlarla ilgili yasal düzen-
lemeler yapılacağını tahmin etmek çok 
zor değil.

Diğer yandan mobil cihazlar gibi 
giyilebilir cihazlar insanları ne yazık 
ki tembelleştiriyor. Örneğin eskiden 
insanlar birçok telefon numarasını ha-
fızasında tutar, kafadan hesap yapardı. 
Şu an birçok kişi hafızasında telefon 

numarası tutmuyor ya da kafadan hesap 
yapmaya çalışmıyor, cep telefonundan 
hesap yapmayı tercih ediyor. Giyilebilir 
teknolojilerde de benzer şeyleri söyle-
mek mümkün.

Giyilebilir teknolojilerde bir diğer 
önemli nokta ise toplanan veriler. Bile-
ğinize taktığınız bir bantla spor yapar-
ken toplanan ya da sağlığınızla ilgili bir 
giyilebilir cihazdan toplanan bu veriler 
ne şekilde korunacak? Giyilebilir ci-
hazlar daha akıllandıkça üçüncü taraf 
uygulamalar da artacak, dolayısıyla bu 
verilerin kullanımı da artacak. Şu an bu 
verileri koruyan herhangi bir yasa ya da 
düzenleme yok. Yani giyilebilir cihaz 
üreten ya da bu cihazlar için uygulama 
geliştiren ve verileri toplayan bir şirket 

bu verileri kullanarak sizin profilinizi 
oluşturabilir, istediği gibi bir kampanya 
yapabilir. Bu da giyilebilir teknolojilerle 
birlikte birçok sorun da gelebilir anla-
mına geliyor. 

Giyilebilir teknolojilerin sağlık, spor, 
eğlence ve iş alanında birçok avantaj 
sağlayacağı ortada ama bu teknolojile-
rin insanların hayatının bir parçası ol-
mak yerine hayatı tamamlayan bir tek-
noloji olmaları gerekiyor.
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