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Çalışanlarımıza özel Akademi portalımız yenilendi.
Eğitim danışmanın ve binlerce içerik senin onları 
keşfetmeni bekliyor. İster Web’den, ister mobil
uygulamadan içeriklere ulaşabilirsin.

Türk Telekom
Akademi artık
sana daha yakın!

https://www.turktelekomakademi.com.tr

Aradığınız tüm eğitimler burada!



Teknoloji dünyasının yeniliklerini tartışmak  
amacıyla hayata geçirdiğimiz Akademi Güncel’in 
ikinci sayısıyla karşınızdayız. İlk sayımızın gördüğü 
ilginin heyecanıyla bu sayıda da teknoloji ve 
inovasyon dünyasından yepyeni konuları sizler  
için derledik.

Odağında mobilin olduğu değişimi tetikleyen 
teknolojiler şaşırtıcı bir hızla gelişmeye devam 
ediyor. Türkiye’nin lider telekomünikasyon ve 
teknoloji şirketi Türk Telekom, Türkiye’nin bu 
dönüşümden gerek altyapı gerekse haberleşme 
teknolojileri bakımından en büyük yararı  
sağlamasını sağlamak için sahada da tüm 
gayretlerini sürdürüyor. Fiber altyapı ve 4.5G 
yatırımlarıyla Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin  
önünü açan Türk Telekom’un Akademi ailesi olarak 
bizler de dünyadaki örnek gelişme ve uygulamaların 
yanısıra Türkiye’den de somut adımları dergimizle 
sizlere taşımak amacındayız.

Bu sayıda bu adımlardan biri olan VoLTE’yi 
ele aldık. Ses aramalarının da 4.5G üzerinden 
yapılabilmesini sağlayan bu teknolojiyi geliştirmek 
için Türk Telekom’un girişimlerini ilerleyen 

sayfalarda okuyacaksınız.Bu sayıda kapak konumuzu 
ise son yıllarda tüm hayatımıza damgasını vuran 
Web’in geleceğine ayırdık. Daha kolay erişilir, daha 
akıllı ve çevrim dışı seçeneğinin olmadığı, herkesin 
ve her şeyin 7/24 internete bağlı olduğu, hatta 
“bağlı olmak” kavramının bile ortadan kalktığı yeni 
bir dönem geliyor. Dosyamız bu yeni dönemi her 
boyutuyla tarif etmeye çalışıyor.

Bir başka önemli gelişme alanı son yıllarda 
hayatımıza giren IPTV. Zengin içerik ve sayısız 
alternatif ile internet üzerinden televizyon 
yayıncılığının hayatımıza neler getireceğini sizler 
için araştırdık.

Endüstri 4.0, büyük veriyi tahtından indiren 
küçük verinin önemi, robotların gelecekte çalışma 
hayatımızı nasıl değiştirebileceği, bilgi güvenliği ve 
bu konuda Türk Telekom’un projeleri gibi başka pek 
çok konu da sizleri bekliyor.

Son olarak bu sayıdan itibaren kapak konumuzla 
ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen okurlarımız 
için kitap öneri sayfamızı da hayata geçirdik.

Keyifle okumanız dileğiyle

Türk Telekom Akademi

Geleceğin Web’i 

Sunuş
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Siber dolandırıcılık yöntemlerinin de çoğalmasıyla 
artan riskler bilgi güvenliği konusunu hiç olmadığı 
kadar önemli hale getiriyor.

Çocuklarımıza öğretmemiz gereken  
8 dijital beceri    9
Anne babalar, eğitmen ve liderler olarak 
çocuklarımızı dijital çağa onları dijital zekâ ile
donatarak hazırlayabiliriz.

Geleceğin internetinde hangi yenilikler neleri 
değiştirecek?

İçindekiler

6 Türk Telekom’dan  
bilgi güvenliği aTağı

12 Web’in  
Trendleri 
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ıPTv    18
Televizyonun yeni altın çağı zengin içerik ve sayısız 
alternatif sunuyor.

Her inovasyon iyi midir?    24
Sorunun doğru yanıtı maddi ve manevi kaynakların 
boşa gitmemesi için gerekli.

Robotlar üretimde insana ihtiyacı ortadan  
kaldıracak mı?

İşlerimizi sadece büyük veri ile iyileştiremeyiz

Dünya ekonomisinde paradigmaları değiştiren yeni 
sanayi devrimi ne vaat ediyor?

eşyalarımız bizimle konuştuğunda…     36
Nesnelerin internetinin hızla yayılmasıyla yakında 
tüm eşyalarımızla kişisel seviyede iletişim 
kurabileceğiz.

Ses aramalarının 4.5G şebekesi üzerinden 
yapılmasını sağlayan arama teknoloji VoLTE 
hayatımıza girdi.

kitap Öneri    38
Web’in geleceğine ışık tutan kitaplardan  
bir seçki.

28
robotlarla 
birlikte 
çalışmaya  
hazır 
mıyız?

37 Ses aramalarında da 
4.5g

33 Sanayi  
4.0

30 küçük veri,  
büyük veriyi 

tahtından indirebilir mi?
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Gerçek olmayan tekliflerle bizi kandırmaya 
çalışan SMS’ler, phishing e-mail’ler, 
ATM’de işlem yaparken kopyalanan 

kredi kartları, sahte bir içerikle oluşturulmuş bir 
email ekindeki dosyaya tıkladığımızda internet 
bankacılığı hesaplarımızı ele geçiren virüsler, sosyal 
medya hesaplarımızdan yakınlarımızın bilgilerine 
erişerek onları dolandıran hacker’lar. Ve daha 
yüzlerce yöntem. “Yüzlerce” abartılı bir sıfat değil. 
Zira PwC’nin 2016 Bilgi Güvenliği Araştırması 
hacker’ların güvenlik duvarlarını aşmak için 
günümüzde 800 milyon farklı yöntem denedikleri 
iddia ediyor.

Türkiye dijital dünyaya ve teknolojik cihazların 
kullanımına çok hızlı adapte olan bir ülke. We Are 
Social’ın kapsamlı raporuna göre nüfusu 78 milyon 
741 bin 53 kişiye ulaşan Türkiye’de aktif internet 
kullanıcı sayısı 46.280 milyon kişi. Yani nüfusun yüzde 

58’i internete bağlı. Nüfusumuzun yüzde 45’i mobil 
üzerinden (akıllı telefon ya da tabletler aracılığıyla) 
sosyal medyayı kullanıyor. Dijital dünyanın ve 
teknolojinin bu denli olağanüstü hızla gelişmesi, 
bilgisayar ağları ve internet kullanımının tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de hızla artması beraberinde 
siber dolandırıcılık yöntemlerinin de çoğalmasını 
getiriyor. Bu ise hem bireyler hem şirketler açısından 
çeşitli riskler doğuruyor. Artan bu riskler bilgi güvenliği 
konusunu hiç olmadığı kadar önemli hale getiriyor.

Şirketler ve siber güvenlik
Dünyada yılda 556 milyon siber saldırı kurbanı oluyor. 
Siber saldırılar her yıl bir önceki yıla göre yüzde 
50 artıyor. 360 Security’nin Türkiye dahil 15 ülkeyi 
kapsayan raporuna göre 2015’te akıllı telefonlara 
yönelik 520 milyon siber saldırı gerçekleşti. Siber 
suçların global ekonomiye maliyeti ise yıllık 500 

Türk 
Telekom’dan  
bilgi 
güvenliği 
atağı

Türk 
Telekom’dan  
bilgi 
güvenliği 
atağı
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hizmetlerinin değeri de artacak ve bu alanda 
hizmet sunan yetenekli şirketler önümüzdeki yılların 
gözdesi olacak. 2019’da her 10 şirketten 9’unun 
veri kaybını önlemek için adım atacağı belirtilen 
rapordaki dikkat çeken rakamlardan biri de güvenlik 
duvarı yazılımı fiyatlarının artışıyla ilgili. Gartner’ın 
öngörülerine göre bu alandaki fiyat etiketleri 
2018’in sonuna kadar yıldan yıla yüzde 2-3 oranında 
artacak. Günümüzde veri kaybını önleme konusunda 
şirketlerin yüzde 50’si adım atmış durumda. Bu oran 
2018 itibarıyla yüzde 90’a kadar çıkacak.

Türkiye’de de siber güvenlik pazarı küresel 
eğilimlerin izinde ilerliyor. Ulaştırma Bakanlığı 
verilerine göre 2014’te 250 milyon dolar olan 
siber güvenlik pazarı, 2015’te 300 milyon dolara 
ulaştı. 2016 sonuna kadar Türkiye’de siber güvenlik 
pazarı nın yaklaşık büyüklüğünün 500 milyon dolar 
civarında olacağı öngörülüyor.

Türkiye’ye düzenlenen siber saldırıların sayısında 
son yıllarda gözlenen önemli artış güvenlik 
harcamalarının yanı sıra güvenliğe dair önlemlerin 
de da artmasına yol açtı. Türkiye 2010 yılında, 
NATO’da siber güvenlik için ülkelerin yapması 
gerekenler doktrinine imza attı. Siber Güvenlik 
Komutanlığı kuruldu. İlgili bakanlık tarafından 2012 
yılında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 
(USOM) ve 2013’te de Siber Olaylara Müdahale 

milyar dolar civarında. Türkiye’de ise yılda 10 
milyondan fazla kişi siber saldırı mağduru oluyor.

Siber tehditler arttıkça iş dünyası da riskleri 
azaltıp performansı artıracak yenilikçi teknoloji 
çözümlerine daha çok odaklanıyor. Pwc’nin 2016 
Bilgi Güvenliği Araştırmasına göre siber saldırılara 
karşı koymak isteyen şirketler 2015 yılında güvenlik 
bütçelerini yüzde 24 oranında artırdı. Alınan 
tedbirler sonucunda şirketlerin finansal kayıpları 
yüzde 5 oranında azaldı. Buna göre 2014 yılında 2,7 
milyon dolar olan finansal kayıplar 2015 yılında 2,5 
milyon dolara geriledi. Geleceğin siber saldırılarıyla 
bağlantılı riskleri en aza indirebilmek için şirketlerin 
eksiksiz bir güvenlik stratejisi oluşturması gerekiyor. 
Şirket çalışanlarının siber güvenlik farkındalığının az 
olması da hackerların işini kolaylaştırıyor. Kurumsal 
bilgi taşıyan mobil cihazlar veri sızıntısı için fazladan 
risk taşıyor.

Bilgi güvenliği için 81,6 milyar 
dolar
Gartner‘ın araştırmasına göre bilgi güvenliği ve 
hizmetlerinin pazar hacmi 2016 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 7,9 artışla 81,6 milyar dolara 
ulaşacak. Gartner’a göre 2020 yılına kadar en büyük 
büyüme oranını yakalayacak 3 kategori ise güvenlik 
testleri, bilgi teknolojilerinde dış kaynak kullanımı ve 
veri kaybı önleme hizmetleri olacak. Yani şirketlerin 
veri odaklı büyümesi hızlandıkça veri odaklı güvenlik 

Pwc 2016 Bilgi Güvenliği 
Araştırması
%54 Bilgi Güvenliği’nden sorumlu üst düzey 
yönetici (CISO) bulunan kurumlar
%59 CEO ya da Yönetim Kurulu’na bağlı 
olarak çalışan CISO’lar
%19 Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik 
bütçesinin Bilgi Teknolojileri bütçesine oranı
%24 Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik 
bütçelerindeki artış

Bilgisayar ağları ve 
internet kullanımının hızla 
artması beraberinde siber 

dolandırıcılık yöntemlerinin 
de çoğalmasını getiriyor. 

Artan riskler bilgi güvenliği 
konusunu hiç olmadığı kadar 

önemli hale getiriyor.
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Türk Telekom ve bilgi güvenliği
Bilgi güvenliği konseptine özel bir önem veren 
Türk Telekom bu alanda hazırladığı 6 özel videoyla 
kullanıcıların farkındalığını artırmayı ve alınması 
gereken önlemleri tanıtmayı amaçlıyor.

Videoların içerikleri şöyle:

Dolandırıcılık: Bilgisayar ya da mobil cihazların 
çalınması durumunda kişisel bilgilerin hacker’ların 
eline geçmesiyle kişiler dolandırılabiliyor.

Sosyal Medya: Cihazlarda açık bırakılan sosyal 
medya uygulamaları yoluyla kişisel bilgiler ve çeşitli 
platformlarda kullanılan şifreler temin edilerek 
kişinin aile ve yakınları dolandırılabiliyor.

Çocuklar ve Aileler İçin Güvenlik: Ele geçirilen 
sosyal medya hesaplarından atılan mesajlar yoluyla 
kişilerin küçük çocukları kötü niyetli kişilerce 
kandırılabiliyor ya da tacize uğrayabiliyor.

Mobil Cihaz Güvenliği: Kurumsal mobil 
cihazlardan indirilen kaynağı belirsiz bir uygulama 
ile bir hacker sistem networküne girerek şirket 
müşteri veri tabanını çalabiliyor.

Kripto Locker: Tanınmayan bir hesaptan 
gelen bir mailde yer alan cazip bir kampanya 
linkine tıklandığında bilgisayardaki tüm dosyalar 
şifrelenerek kilitleniyor ve hacker dosyaların 
geri kazanılması için gizli bir network üzerinden 
kendisine para transfer edilmesini talep ediyor.

Parola Güvenliği: İnternet ve sosyal medyada 
kullanılan tüm platformlar için aynı şifrelerin 
kullanılması ve önemli işlerde kullanılan parolaların 
sosyal medya gibi güvensiz ortamlarda da 
kullanılması hacker’ların işini çok kolaylaştırıyor. 
Çözüm basit şifrelemelerden kaçınmak.

TT, hacker’lar tarafından cihazları zarar gören ya 
da taciz edilenlere konuyu Siber Olaylara Müdahale 
Ekibi’ne (SOME) aktarmayı tavsiye ediyor.

Ekibi (SOME) oluşturuldu. Ulusal Siber Güvenlik 
Stratejisi de yürürlüğe girdi. Siber Güvenlik Kurulu 
çalışmalarına başladı. HAVELSAN Siber Teknolojileri 
Merkezi’ni açtı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 
siber güvenlikle ilgili önlemlerini arttırdı.

Bilgi güvenliğinde duyarlılık 
zayıf
Bilgi güvenliği gizlilik”, “bütünlük” ve “erişilebilirlik” 
olarak isimlendirilen üç unsurdan oluşuyor. Gizlilik, 
bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi; bütünlük, 
bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesi; 
erişilebilirlik ise bilginin ilgili ya da yetkili kişilerce 
ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasıdır.

Dijital dünyadaki saldırıların tüm ekonomik ve 
sosyal zararlarına rağmen bilgi güvenliği konusunda 
toplumun duyarlılığı henüz gelişmiş değil. Örneğin 
TrackVia tarafından gerçekleştirilen bir anket 
“Y Kuşağı’nın (1980 sonrası doğanlar) %60’ının 
mobil uygulamalar söz konusu olduğunda kurumsal 
güvenlik konusunu pek de ciddiye almadıklarını 
gösteriyor. Yine bu konuda Software Advice 
tarafından Amerika’da 529 yapılan çalışan ile 
yapılan bir araştırmaya göre Y Kuşağı”ndakiler, aynı 
parolaların yeniden kullanımı konusunda yaş grupları 
arasında en kötü alışkanlıklara sahipler. %85’i 
birçok site ve çevrimiçi hizmet için aynı parolaları 
kullanıyor
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Teknolojinin sosyal ve ekonomik etkileri 
giderek yaygınlaşıyor ve hızlanıyor. 
Enformasyon hızı ve hacmi katlanarak 

artıyor. Uzmanlara göre on yıl içinde yeryüzü 
nüfusunun yüzde 90’ı internete bağlanmış olacak. 
Nesnelerin interneti aracılığıyla kısa süre içinde 
dijital ve fiziksel dünya iç içe geçecek. Bu değişimler 
heyecan verici olanakların habercisi. Ancak bazı 
kuşkulara da yol açıyor. Ve çocuklarımız bu dinamik 
değişimin merkezinde yer alıyor.

Çocuklar dijital teknolojileri giderek daha 
küçük yaşlarda ve daha uzun süreli kullanmaya 
başladı. Günün ortalama yedi saatini ekran önünde 
geçiriyorlar (televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve 
çeşitli dijital aletler). Bu, çocukların anne babalarıyla 
ya da okul ortamında geçirdikleri sürenin çok 

üzerindedir. Bu da onların sağlık ve esenlikleri 
üzerinde etkilerde bulunuyor. Hangi dijital içerikleri 
izliyorlar, çevrimiçi kimlerle ilişki kuruyorlar ve ekran 
önünde ne kadar zaman geçiyorlar?

Dijital dünya öğrenme ve eğlenme açısından 
muazzam olanaklar sunuyor. Ne var ki, çocuklar bu 
dijital dünyada siber sataşmalar, teknoloji bağımlılığı, 
edebe aykırı ve şiddet dolu içerikler, radikalleşme, 
sahtekârlık ve veri hırsızlığı gibi risklerle karşı karşıya. 
Son derece hızlı gelişen dijital dünyada buna ayak 
uyduracak internet denetimi ve çocukları koruyucu 
yeterli politikalar olmaması ciddi bir sorun.

Dahası dijital kuşak farkı da söz konusu. 
Çocukların teknoloji kullanımı yetişkinlerden 
büyük farklılıklar gösteriyor. Bu fark anne 
babalar ve eğitmenlerin, çocukların hat üzerinde 

Çocuklarımıza 
öğretmemiz gereken 
8 dijital beceri

Anne babalar, eğitmen ve liderler olarak 
çocuklarımızı dijital çağa onları dijital zekâ ile 
donatarak hazırlayabiliriz.
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Dijital kimlik: Çevrimiçi kişilik ve saygınlık 
oluşturma yeteneği. Bu çevrimiçi kimliğinin 
farkında olma ve onun kısa ve uzun vadeli etkisini 
yönetebilmek demektir.
Dijitali kullanma yeteneği: Hat üzeri ve hat dışı 
yaşam arasında sağlıklı bir denge oluşturmak için 
dijital aletleri, dijital medyayı kullanma ve bunları 
kontrol etme becerisi.
Dijital özgüven: Çevrimiçi siber sataşmalar, cinsel 
taciz amaçlı kandırmacalar, radikalleştirmeler 
gibi riskleri ve şiddet/müstehcenlik içeriklerini 
yönetebilme, bu risklerden kaçınma ve onları 
sınırlama yeteneği.

karşılaşabilecekleri risk ve tehlikeleri tümüyle 
anlayamamalarını getiriyor. Bu fark aynı zamanda 
neyin kabul edilebilir davranış olduğu konusunda da 
farklı anlayışlara yol açıyor.

Peki, anne babalar, eğitmen ve liderler olarak 
çocuklarımızı dijital çağa nasıl hazırlayabiliriz? 
Kuşkusuz onları dijital zekâ ile donatarak!

Dijital Zekâ bireylerin dijital yaşamda karşı 
karşıya oldukları tehlikelerle baş etmelerini ve bu 
yaşamın gereklerine ayak uydurmalarını sağlayacak 
bir dizi sosyal, duygusal ve bilişsel beceriden oluşur. 
Bu becerileri sekiz birbirleriyle bağlantılı alana 
ayırmak mümkündür.
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ve sorumlu kullanılmasını sağlar; geleceğin liderlerini 
belirleyen özellikler bunlardır. Gerçekten de dijital 
zekâyı insani değerlere dayandırmak çocuklarımızın 
teknolojinin esiri değil efendisi olabilmeleri için 
zorunludur.

 Dünya Ekonomi Forumu internet sitesinde 
yayımlanmıştır.

Dijital güvenlik: Korsanlık, sahtekârlık, kötü yazılım 
gibi siber tehditleri belirleme, en iyi uygulamaları 
anlama ve veri korumayla ilgili uygun araçları 
kullanma becerisi.
Dijital duygusal zekâ: Çevrimiçi empati gösterme 
ve başkalarıyla iyi ilişkiler kurma yeteneği.
Dijital iletişim: Dijital teknolojileri ve medyayı 
kullanarak başkalarıyla iletişim kurma ve işbirliği 
yapma becerisi.
Dijital okuryazarlık: İçerik bulma, değerlendirme, 
kullanma, oluşturma yeteneği ve sayısal düşünme 
yeterliliği.
Dijital haklar: Özel hayatın gizliliği, entelektüel 
mülkiyet, konuşma özgürlüğü ve nefret söyleminden 
korunma gibi kişisel ve yasal hakları anlama ve 
bunlara uyma becerisi.

Bu becerilerin edinilmesi saygı, empati 
ve sağduyu gibi arzu edilir insani değerlere 
dayandırılmalıdır. Bu değerler teknolojinin bilgece  

“Dijital zekâyı insani 
değerlere dayandırmak 

çocuklarımızın teknolojinin 
esiri değil efendisi 

olabilmeleri için zorunludur.”
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İnsanlığın en büyük icatlarından biri çeyrek asrı 
geride bıraktı. İngiliz bilim insanı Tim Bernard 
Lee, 1960’lı yıllardan beri sadece askeri veya 

bilimsel amaçlı kullanılan interneti, world wide 
web (www) ile tüm dünyaya açtığında tarihler 23 
Aralık 1991’i gösteriyordu. O tarihten beri internet 
çok değişti. İlk yıllar sınırlı sayıda ülkede birkaç 
milyon insanın eriştiği son derece yavaş bağlantı 
hızına sahip olan internette, sınırlı sayıdaki internet 
sitesinden sınırlı miktarda, üstelik tek boyutlu, 
yani yazılı bilgiye ulaşılabiliyordu. Bugün ise dünya 
çapında 3 milyara yakın internet abonesi sadece 
bilgisayarları ile değil cep telefonları, tabletleri 
ve akıllı saatleri gibi mobil cihazları ve geniş bant 
hızlı internet erişimi sayesine insanlığın tarih 
boyunca ürettiği bilgiye ve hatta daha fazlasına 

erişebiliyor. Hesaplamalara göre sanal dünyada 
paylaşılan veri ve görüntülerin büyüklüğü 4.4 
trilyon GB’a ulaştı. İnternet bağlantısı artık insanlar 
arasında değil ‘nesneler arasında da’ sağlanıyor. 
Nesnelerin interneti uygulamaları hızla yayılıyor. Bu 
sayede örneğin otobüs duraklarının ekranlarında 
bir sonraki otobüsün kaç dakika sonra geleceğini 
öğrenebiliyoruz.

İnternet sürekli evriliyor ve evrilmeye devam 
edecek. Hatta internette köklü değişikliklerin hızı 
gittikçe artıyor. Öyle ki 25 yılda 4.4 trilyon GB bilgiye 
ulaşan sanal dünyanın 2020’de yani sadece 4 yıl 
içinde 44 trilyon GB büyüklüğe ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Gelecek 10 yıl içinde internet erişimi, erişilen 
verilerin niteliği ve sağlanan hizmetler konusunda 
büyük dönüşümler yaşanacak. İnternetin geleceğine 

Web’de bizi ne bekliyor?
İnternet 3.0:  
Düşün ve öğren
Geleceğin 
interneti, daha 
kolay erişilir, daha 
akıllı ve proaktif 
olacak. Kullanıcılar 
her yerde hızlı 
internete erişirken, 
aradıklarını 
kolayca bulacak ve 
yorumlayabilecek.



13 Ekim-Kasım-Aralık 2016

veya çölde bile her türlü cihaz ve hatta giyilebilir 
elektronik ürünleri aracılığıyla erişilen, hayatı 
kolaylaştıran perde gerisi teknoloji hale gelecek.

Dünyada henüz internet erişim oranı yüzde 
50’ye ulaşmadı, ancak 2020 yılında bu oran yüzde 
70’lere ulaşabilir. Google ve Facebook gibi teknoloji 
devleri, internet erişimi bulunmayan 4 milyar 
insana yaygın ve ucuz internet erişimi sağlamak 
için araştırmalarını sürdürüyor. Google yüksek irtifa 
balonları, Facebook ise uydular ve güneş enerjili 
insansız hava araçları üzerinde duruyor.

ilişkin sektör uzmanları, teknoloji profesyonelleri ve 
fütüristlerin öngörülerinden yaptığımız bir derleme, 
çok da uzak olmayan bir gelecekte, bilim kurgu 
filmlerinde tasvir edilen ‘geleceğin dünyasının” çok 
yakında gerçek olacağını gösteriyor.

İnternete ‘bağlanmak’ tarihe 
karışacak
Tarihler 2030’u gösterdiğinde “internete 
bağlanmak” hatta “internet” kelimesini kullananlar 
epey azalacak. Çünkü internet her yerde, ormanda 

Türkiye’nin %58’i internete bağlı
İngiltere Merkezli danışmanlık şirketi We Are Social’ın Temmuz ayında yayınladığı rapor, Türkiye’de 
internet kullanımına ilişkin önemli veriler içeriyor:
Türkiye’de 46 milyon 280 bin kişi, yani nüfusun yüzde 58’i aktif olarak internet kullanıyor.

• Türkiye’deki aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 
42 milyon.

• Türkiye nüfusunun tam yüzde 90’ının mobil 
aboneliği bulunuyor, 71 milyon kişi mobil 
bağlantıya sahip.

• Türkiye’de aktif mobil sosyal medya kullanıcı 
sayısı 36 milyon. Yani nüfusumuzun yüzde 45’i 
mobil üzerinden (akıllı telefon ya da tabletler 
aracılığıyla) sosyal medya kullanıyor.

• Türkiye’deki internet kullanıcı sayısı geçen yıla 
göre yüzde 10 artış gösterdi (Ocak 2015’den 
Ocak 2016’ya).

• Türkiye’deki aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 
geçen yıla göre yüzde 5 artış gösterdi.

• Türkiye’de mobil cihazlar üzerinden aktif olarak 
sosyal medya kullanan kişilerin sayısı geçen 
yıla nazaran yüzde 13‘lük bir artış gösterdi.

• Türkiye’de telefona sahip olan yetişkinlerin 
yüzde 56’sı akıllı telefona sahip.

• Dijital bir cihaza sahip olan kullanıcıların yüzde 
5’i giyilebilir teknoloji ürünlerine sahipken, 
sadece yüzde 1’i e-kitap okuyucuya sahip.

• Türkiye’deki kullanıcılar bir günde PC ya da 
tabletler aracılığıyla ortalama 4 saat 14 
dakikasını internet üzerinde geçiriyor.

• Türkiye’deki kullanıcıların sosyal medyada bir 
günde geçirdikleri ortalama süre 2 saat 32 
dakika. Bu süre günlük ortalama TV izleme 
süresini aşıyor.

• Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 
77’si interneti her gün kullanıyor, haftada bir 
girenlerin oranı ise yüzde 16. İnternete ayda 
bir kez uğrayan kişi sayısı ise yüzde 3 olarak 
belirlenmiş.

• Türkiye’deki kullanıcıların en çok kullandığı 
sosyal platform Facebook. Bunu WhatsApp, 
Facebook Messenger, Twitter ve Instagram 
takip ediyor.

• Facebook kullanıcılarının ortalama yaş aralığı 
20-29.

• Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının yüzde 
63’ü erkek, yüzde 37’si ise kadın.

• Mobil bağlantılarda geniş bant (3G veya 4,5G) 
kullananların oranı ise yüzde 39.
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2025 yılına kadar fiber internet altyapısında 
sağlanacak iyileştirmelerle internet bugünden 100 
kat daha hızlı olacak. Öyle ki mobil ve masaüstü 
cihazlardan internete bağlanma süresi ortadan 
kalkacak, internet anında kullanıma hazır olacak.

Çevrim dışı seçeneği ortadan 
kalkıyor

Takvimler 2030’u gösterdiğinde “internetten 
çıkmak” söz konusu olmayacak. Çünkü:

Evlerde akıllı LED ampuller ve sokakta ise akıllı 
elektrik direkleri ile ‘Li-fi’ denilen kablosuz hızlı geniş 
bant internet bağlantısı kullanıma hazır olacak.

• Ayrıca elinizde mobil cihazınız olmasa bile, 
otomobiliniz, kıyafetiniz, bindiğiniz toplu taşıma 
araçları, banyodaki aynanız, kaloriferiniz hatta 
sokak lambanız internete bağlı olacak.

• “Nesnelerin interneti” (IoT) uygulamaları 
ile nesneler arasında veri paylaşımı “İnsan 
müdahalesi gerektirmeden” yapılacak, günlük 
yaşam kolaylaşırken önemli zaman ve kaynak 
tasarrufu sağlanacak.

• Akıllı şehir uygulamaları sayesinde şehrin 
altyapısı anbean izlenecek, kaçakların önüne 
geçilecek, arızalar daha büyük kayıplara 
dönüşmeden giderilecek, enerji sarfiyatı 
azalacak, kentlerin karbondioksit emisyonu 
azalacak, küresel ısınmanın önüne geçilecek.

2022’de 1 trilyon sensör
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) şubat ayındaki 
Davos Zirvesi’nde yayınladığı rapora göre fiziki 
her türlü değişimi fark edip kaydeden ve verileri 
internet üzerinden istenilen yere aktaran sensörlerin 
fiyatlarının düşmesi, bu sensörlerden gelecek devasa 
bilgi yığınını (Büyük veri) analiz edecek bilgisayar 
yazılım ve donanımların gelişimi ile “Her türlü cihaz 
internete bağlı hale gelecek ve bu durum dünya 
ekonomilerinde büyük değişimlere yol açacak. İşte 
raporun satır başları:

• 2022’de 1 trilyon sensörün internet bağlantısı 
olacak.

• 2020’da dünya nüfusunun %10’unun en az bir 
giyilebilir elektronik ürünü olacak. Bunların 
yarısından fazlası akıllı saat olacak.

• 2024’te evlerdeki internet trafiğinin %50’si 
“Cihazlar arası” olacak.

• 2025’te IoT pazarının büyüklüğü 11 trilyon dolara 
ulaşacak.

• 2025’e kadar IoT ve akıllı şehir uygulamaları 
sayesinde şehirlerin elektrik sarfiyatı %40 
azalacak.

• 2025’e kadar IoT uygulamaları sayesinde küresel 
CO2 salımı 9.1 milyon ton azalacak.

“İnternet soluk alıp vermek gibi olacak”

Eric SchmIdt
Alphabet (Google)  
Yönetim Kurulu Başkanı

“Bugün internete giriş yapıyorsunuz ancak 
gelecekte internet günlük sıradan etkileşimleriniz 
arasına girecek. İnternet soluk alıp vermek gibi 
olacak. Hayatınızın en önemli bileşeni olacak 
ama varlığını sürekli hatırlamanız gerekmeyecek. 
Ayrıca tabletler ve diğer mobil cihazlarla 
yapacağınız internet bağlantıları günlük 
yaşamınızdaki internet kullanımının çok küçük 
bir parçasını oluşturacak.”
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internet erişimi sağlayacak. Cisco’nun geçen yıl 
yayınladığı “Global Mobil Veri Trafik Tahmini” 

140 milyona iş yaratacak
Dünyada internet erişiminin kolaylaşmasının 
ekonomiye katkısı büyük olacak. Pazar araştırma 
kuruluşu Deloitte’ın bir araştırmasına göre, dünya 
nüfusunun yüzde 100’ünün internete erişebilir hale 
gelmesi küresel ekonomiye 2.2 trilyon dolar katkı 
sağlayacak ve 140 milyon kişiye yeni iş olanağı 
yaratacak. İnternet bağlantısının yaratacağı bilgiye 
erişim kolaylığı 160 milyon insanı aşırı fakirlikten 
kurtaracak. İnternet sayesinde sağlık hizmetlerinde 
sağlanacak iyileşme her yıl 2,5 milyon kişinin 
önlenebilir hastalıklardan yaşamını yitirmesinin 
önüne geçecek.

Dünya nüfusunun %70’inin 
interneti olacak
Teknoloji devleri dünyanın herhangi bir 
noktasında internet erişimini mümkün kılmaya 
çalışırken GSM operatörleri çok uzak olmayan 
bir gelecekte, dünya nüfusunun büyük bölümüne 

“İnterneti daha fazla kişiye ulaştırırsak…”

Sheryl SandbErg
Facebook COO’su

“İnterneti daha fazla kişiye ulaştırırsak, 
insanların sesi daha çok duyulur, ekonomik 
fırsatlar artar ve insanlar daha eşit hale gelir. 
Özellikle kadınların daha fazla internete 
erişmesi onların finansmana, eğitime ve sağlık 
hizmetlerine erişimini artırarak cinsiyetler arası 
eşitliği sağlamaya katkıda bulunur.”
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ekranın karşısında olmasına da gerek kalmayacak. 
Artırılmış gerçeklik, hologram ve sanal gerçeklik 
uygulamaları sayesinde İnternet arayüzlerine, 
banyo aynasında, buzdolabı ön yüzünde veya 
herhangi bir yüzeyde erişilebilecek. Ses ve görüntü 
tanıma teknolojilerindeki gelişmeler insanların sesli 
talimatlar veya sadece bir göz kırpmasıyla internette 
eylemler gerçekleştirmesine imkân tanıyacak.

İnternet “Zekâ ağı” olacak
Bilgisayar ve mobil cihazların işlem gücünün artması 
ve geniş bant internet sayesinde çevrim içi yapay 
zekâ uygulamaları hayatımızda daha fazla yer 
elde edecek. Doğal Dil İşleme (NLP) uygulamaları 
sayesinde diller arası tercümeler kusursuzlaşacak, 
arama motorları insan seslerini en ince ayrıntısına 

başlıklı raporuna göre 2020’de mobil cihaz 
kullanıcı sayısı 5.5 milyara ulaşacak. Bu rakam 
dünyada elektriğe (5.4 milyar) ve içme suyu 
şebekesine (3.5) erişebilen insan sayısından 
daha fazla olacak. Bir başka deyişle dünya 
nüfusunun yüzde 70’inin bir cep telefonu olacak. 
Deloitte’ın tahminlerine göre 2017’de her iki 
cep telefonundan biri internet bağlantılı akıllı 
telefon olacak. Akıllı telefonların oranı 2023 
yılında yüzde 90’a çıkacak. Cisco’ya göre akıllı 
cep telefonu kullanımının artması mobil internet 
trafiğini 2020’ye kadar 8’e katlayacak.

Ekransız internet geliyor
Çok da uzak olmayan bir gelecekte insanların 
internete bağlanması için küçük veya büyük bir 

Cep telefonlarından video akacak

Cisco’nun yayınladığı “Global Mobil Veri Trafik 
Tahmini”ne göre cep telefonları üzerinden 
internet trafiği 2020’ye doğru video ağırlıklı 
olacak. Mobil videodaki büyüme hızı her tür 
mobil uygulamayı geride bırakacak.

Bazı öngörüler şöyle:

• Yüksek çözünürlüklü video talebi, daha 
fazla bant genişliği ve işlem hızı, 4G 
bağlantılı cihazların kullanımını artıracak. 
4G bağlantının payının, 2018 yılında 2G’yi, 
2020’de ise 3G’yi geçmesi bekleniyor.

• 4G trafiği 2015-2020 yılları arasında 13 kat 
artacak.

• 2020 yılında 4G bağlantılar tüm mobil veri 
trafiğinin yüzde 72’sini oluşturacak.

• 2015’te 3.7 exabyte olan aylık küresel 
mobil veri trafiği 2020’de 30.6 exabyte’a 
(1exabyte= 1 milyon Terrabyte ) ulaşacak. 
Bu rakam 2010 yılı mobil internet 
trafiğinin 120 katına eşit.

• 2020’de her gün 81 trilyon görsel (Fotoğraf ve 
video) mobil internet üzerinden paylaşılacak. 
Kullanıcı başına günlük görsel yükleme sayısı 
28’e çıkacak.

• 2020 yılında küresel mobil veri trafiğinin 
yüzde 75’i video olacak.
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dijitalleştirilmemiş, bir internet sitesinde yer 
almayan bilginin asla bulunamaması geliyordu. 
Nesnelerin interneti uygulamaları ile artık 
internette kaydı bulunmayan bilgiye de ulaşmak 
mümkün olabilecek. Bunun örnekleri şimdiden 
elde ediliyor. Örneğin Google ile fotoğraf araması 
yapılabiliyor. Trafik kamera görüntüleri ile şehrin 
belli bölgelerinde trafiğin anlık görüntülerini 
alınabiliyor. Gelecekte kamuya ait, güvenlik, 
enerji, ulaştırma, sağlık ve çevreye ilişkin veri ve 
görüntüler üzerinde aramalar yapılabilecek.

Kişiselleştirilmiş arama
Arama motorları artık kişiye özel sonuçlar da 
gösterecek. Kullanıcının profili hakkında daha fazla 
bilgi sahibi olacak olan arama motorları, kullanıcının 
aradığını kusursuz olarak görüntüleyebilecek. 
Arama motorları sadece bulmayacak, bulduklarını 
yorumlayabilecek de. Bunun ilk örnekleri şimdiden 
ortaya çıktı. Örneğin arama motorları kullanıcıların 
yazım hatalarını tespit ediyor ve öneriler sunabiliyor 
ya da benzer aramalarda elde edilen sonuçları 
gösterebiliyor. Gelecekte arama sonuçları 
linklerden de ibaret olmayacak, kullanıcının sonucu 
yorumlamasına da yardımcı olacak. Örneğin arama 
yapılan dil dışındaki sonuçlar da gösterilecek, 
söz konusu sitelerin sesli ve görüntülü çevirileri 
yapılacak.

kadar çözüp sesli aramalarda en uygun sonuçları 
verecek, yapay zekâ asistanlarla çağrı merkezlerinde 
insan istihdamına gerek kalmayacak.

Arama motorlarında yeni nesil
Çevirim içi arama teknolojisi bugüne kadar 
aradıklarımızın çerçevesini oluşturuyordu. 
Bu teknolojinin özelliklerinin başında 

“Akıllı makineler her alanda”

ray KurzwEIl
Fütürist yazar

“Akıllı makineler, orduda, hastanelerde, 
bankalarda, ekonominin her alanında ve 
siyasette bu kadar önemli rol oynarken 
insanların hâlâ ‘Bu yapay zekâ çalışmaları 
neden yürümüyor’ şikayetinde bulunmasını 
anlamıyorum. Alain Turing’in de öngördüğü 
gibi, makine aklı o kadar baştan çıkarıcı, o 
kadar konforlu hale geldi ki artık kimse yapay 
zekânın bilgi tabanlı ekonomiye ne kadar entegre 
olduğunun bile farkında değil.”
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Türkiye, televizyon seyretmeyi seviyor. Yapılan 
araştırmalar Türklerin her gün ortalama 
dört saatini televizyon başında geçirdiğini 

gösteriyor. İnternet kullanımının artması Türkiye’de 
televizyon izleme alışkanlıklarını etkiledi ancak 
izleme süresinde çok az değişime yol açtı. Pazar 
araştırma kuruluşu TGI’nin geçen yıl yayınladığı 
araştırmaya göre Türkiye’de televizyon izleme süresi 
2015’te bir önceki yıla göre yüzde 5 azaldı. Buna 
karşılık internet erişim oranı yüzde 3 arttı. TÜİK’in 
geçen yıl yayınladığı “Türkiye’de zaman kullanımı” 
başlıklı araştırmaya göre, “Artık televizyon karşısında 
sosyal medyaya girmeyi seviyoruz”. Araştırmaya 
göre televizyon başında geçirdiğimiz süre ile sosyal 
medyayı takibe ayırdığımız süre hemen hemen aynı.

Televizyon izleme alışkanlığımız kolay kolay 
değişecek gibi görünmüyor. Ancak televizyon 
yayınlarının içeriğine erişirken farklı yöntemler 
deniyoruz. Uzun reklam aralarının bitmesinin 
beklendiği, sevilen dizi veya programların yeni 
bölümleri için bir hafta beklenildiği günler geride 
kaldı. Araştırmalar Türkiye’de olduğu gibi bütün 
dünyada da internetin video izleme oranlarının 
sürekli arttığını ortaya koyuyor. Öyle ki tahminlere 
göre 2020 yılında internette veri akışının yüzde 
76’sını videolar oluşturacak.

Televizyon alışkanlıklarının değişiminde internet 
üzerinde yapılan televizyon yayınlarının da etkisi 
büyük. Geleneksel televizyon yayınlarına ilgi düşerken 

IPTV gibi internet bağlantılı yayıncılık dünyada 
gittikçe yaygınlaşıyor. Bugün 50’ye yakın ülkede 
125 milyon IPTV abonesi bulunuyor. Yayınların 
kaydını sağlayan DVR özelliği ve televizyon 
izlerken sosyal medyaya veya diğer internet 
bağlantılarına erişilmesine izin veren arayüzleri ile 
IPTV kullanıcılara, istenilen yayın içeriğine, istenilen 
zamanda erişme esnekliği sağlıyor.

Ancak internetin televizyon yayıncılığında 
getirdiği yenilikler IPTV ile sınırlı kalmayacak. 
Sektör uzmanları internet olanakları ile televizyon 
yayınlarının birleştirilmesi ile yepyeni bir dönemin 
açılacağına ve televizyonların 60’lı ve 70’li yıllardaki 
altın çağına geri döneceğine işaret ediyor.

Teknoloji hızla ilerliyor
İnternet üzerinden televizyon yayınlarının diğer 
geleneksel yöntemlere göre en çekici yönü, internet 
dünyasını televizyon seyicisinin kullanımına 
sunması. Kullanıcılar internet bağlantısı sayesinde 
diğer televizyon kullanıcıları ile iletişime geçebilir, 
seyrettiği içerik hakkında ayrıntılı bilgi alabilir ve 
televizyon yayını terk etmeden internette arama 
yapıp bilgiye ulaşabilir. İnternet televizyon yayıncılığı 
profesyonellerinin hedefleri arasında kullanıcıların 
internet gezintisini daha da kolaylaştırmak, televizyon 
yayın içerikleri arasında “kendi yayın akışını” 
oluşturabilmesini ve bunları sadece televizyon 
ekranında değil bütün mobil cihazlarda yapabilmesini 

Televizyonun yeni altın çağı

İnternet, televizyondan çok seyirci çaldı. Ama televizyon, internet 
sayesinde eski güzel günlerine geri dönüyor. IPTV ve video akış 

teknolojisi, zengin içerik ve sayısız alternatifi kullanıcılara sunuyor. 
Gelecekte televizyonlar hane halkının hangi saatte hangi programı 

seyretmek isteyeceğini dahi bilecek.



19 Ekim-Kasım-Aralık 2016

gerekiyor. Bunların başında genişbant internet 
erişim oranının artması geliyor. Kullanıcıların 
internet televizyon yayınlarını kesintisiz ve yüksek 
kalitede alabilmesi için genişbant hızlı internet 
bağlantısına ihtiyacı olacak. Ancak dünyada 
geniş bant kullanım oranı gelişmiş ülkelerde 

sağlamak da var. Öyle ki eğer planlar yolunda giderse 
örneğin televizyonda seyredilmeye başlanan bir spor 
müsabakası veya dizinin devamı tablet veya akıllı cep 
telefondan izlenmeye devam edilebilecek.

Ancak bu hedeflere ulaşılabilmesi için 
birtakım teknolojilerde ilerleme kaydedilmesi 

Türkiye mobil TV’yi sevdi
Dünyanın lider iletişim teknolojisi şirketlerinden ARRIS’in her sene yayınladığı Tüketici Eğlence 

Endeksi’nin 2015 sonuçlarına göre Türkiye’de video ve online televizyon alışkanlıkları nedeniyle daha 

fazla “sınırsız Wi-Fi bağlantısı” talebi bulunuyor.

• Türkiye’de bir evde Wi-Fi’a bağlı ortalama altı 

adet cihaz bulunuyor.

• Ortalama her hane haftada 7,5 saatini online 

üyelik hizmetlerinde geçiriyor. Üstelik bunların 

yüzde 81’i en az haftada bir kez bu hizmeti 

kullanıyor.

• Türkiye’de Wi-Fi ve mobil TV kullanımı arasında 

net bir bağlantı bulunuyor. Avrupalılar gibi 

Türklerin üçte ikisi haftada bir kez Wi-Fi’ı mobil 

TV izlemek için kullanıyor.

• Mobil TV daha çok genç nesil arasında 

popüler olarak biliniyor. Türkiye’de 16-

24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 81’i 

mobil TV izliyor. Oysa araştırma, mobil 

TV’nin büyümesinde başı çekenlerin üst yaş 

grupları olduğunu ortaya koyuyor. 55-64 yaş 

aralığındaki kitlenin mobil TV izleme oranı, 

yüzde 21’den yüzde 63’e ulaşmış durumda.

• Tüketiciler mobil TV içeriklerini indirmeyi tercih 

ediyor. Tüketiciler mobil TV içeriklerini online 

izlemektense indirmeyi tercih ediyor. İçerik 

indiren tüketicilerin yüzde 63’ü, bunun mobil 

TV izlemek için son derece önemli olduğunu 

söylüyor. Türk izleyicisi herhangi bir lokasyonda 

herhangi bir TV programı izlemesine izin 

veren hizmetlere ilgi duyuyor. Araştırmaya 

katılanların yüzde 88’i, bu tür bir hizmeti tercih 

edebileceğini söylüyor. Bu tüm yaş grupları için 

geçerli; 16-24 yaş grubunun yüzde 84’ü ve 55-

64 yaş grubunun yüzde 86’sı bu görüşte.

• Uzun süreli izleme (Binge watching), dünyanın 

her yerinde tek başına yapılan bir aktivite. 

Türkiye’de de izleyicilerin yüzde 52’si uzun 

süreli izlemeleri tek başına yapıyor. Bu alanda 

İsveç yüzde 70 ile birinci, İspanya yüzde 49 ile 

sonuncu sırada yer alıyor. Tek oturuşta uzun 

süreli içerik izlemenin ortalama süresi 3 saat. 

Türk izleyicilerin yüzde 71’i en az ayda bir, 

yüzde 43’ü en az haftada bir ve yüzde 17’si her 

gün uzun süreli içerik izlediğini söylüyor.

• Türkiye’de izleyicilerin çoğunluğu uzun süreli 

izleme alışkanlığı için TV’yi tercih ediyor. Ancak 

mobil ekranların da evde izleme için giderek artan 

bir tercih olduğu görülüyor. İzleyicilerin yüzde 

62’si TV’yi, yüzde 27’si mobil cihazı tercih ediyor.

• Tüketicilerin uzun süreli izleme alışkanlığı DVD/

Blu-ray cihazlardan online izleme kanallarına 

kayıyor. Online izleme için ücretsiz hizmetler 

yüzde 29, ücretli hizmetler yüzde 9 oranında 

tercih ediliyor.
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kadar ülke genişbant internet erişimini “İnsan 
hakları” arasına katmış durumda. Türk Telekom’a 
göre “Türkiye’de şu anda yüzde 44 olan sabit 
internet kullanım oranı, mevcut artış hızıyla, 
2023 yılında ancak yüzde 60’a ulaşacak. Yüksek 
hızlı internetin yaygınlaştırılması konusunda 
gerekli adımlar atılırsa bu oranının yüzde 85’e 
yükselmesi mümkün.”

Hibrit set üstü cihazlar geliyor
İnternet televizyon yayınlarının daha da 
yaygınlaşması için set üstü cihazlarında (Set 
Top Box) büyük dönüşümler planlanıyor. Bunların 
başında HbbTV geliyor. Hybrid broadcast 
broadband TV’nin kısaltılmışı olan HbbTV, 
internet, kablolu ve uydu yayınlarını tek bir set 
üstü kutuda buluşturmayı amaçlıyor. Avrupalı 
teknoloji şirketleri ve kamu kuruluşlarının 
oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından 
hazırlıkları süren HbbTV platformuna LG, Toshiba 

bile yüzde 25’e ancak erişiyor. Türk Telekom’un 
Mart ayında yayınladığı “Türkiye’de Yüksek 
Hızlı Genişbant İnternetin Yaygınlaştırılması” 
başlıklı strateji belgesine göre Türkiye’de yüksek 
hızlı sabit internetten yararlananların oranı 
yüzde 13 civarında. Ultrahızlı internet altyapısı 
tüketicilerin yüzde 42’sine ulaşılabilecek durumda 
ancak bundan yararlananların oranı binde 1’i 
geçmiyor. Ne var ki internet altyapısı dünyada 
hızla gelişiyor ve tüketicilerin talebi hızla artıyor. 
İnternet trafiğinin yüzde 80’ine yakınının video 
akışlardan oluşacağı, 4K ve 360 derece görüntü 
gibi yüksek çözünürlüklü yayına artan talep, 
internet altyapı kuruluşlarını olduğu kadar 
Microsoft ve Facebook gibi teknoloji devlerini de 
genişbant internet yatırımlarına itiyor. Microsoft 
ve Facebook haziran ayında Kuzey Amerika 
ile Avrupa arasında kendi fiberoptik internet 
hatlarını kuracaklarını açıkladılar örneğin. 
Devletler de bu ihtiyacın farkında. Hatta 20 
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testler MPEG-DASH formatının video akışlarında 
farklı set üstü cihazlar ve mobil cihazlarda 
optimum kaliteyi sağladığını gösteriyor. Evrensel 
bir video formatı, evrensel bir set üstü cihazın 
geliştirilmesini de kolaylaştıracak ve tüketiciler 
farklı internet televizyonu sunucularından 
yararlanmak için evlerini kutu çöplüğüne 
dönüştürmek zorunda kalmayacak.

Akıllı televizyonlar sizi 
hissedecek
İnternet televizyon teknolojisinin gelişimi akıllı 
televizyon teknolojisinin gelişimi ile paralel 
seyredecek. Akıllı televizyonların işletim sistemlerinin 
tıpkı cep telefonlarındaki gibi (Android, iOS, Windows 
10, vb) standart hale gelmesi internet TV platformları 
ile uyumunu da kolaylaştıracak. 4K ve UltraHD gibi 
ileri çözünürlük seçeneklerinin televizyon üreticileri 
tarafından sunulması da sunulan görüntü kalitesinin 
kullanıcılara yansımasını sağlayacak. Akıllı televizyon 
üreticileri nesnelerin interneti uygulamalarıyla 
kullanıcılara olağanüstü hizmetler sunmaya da 
hazırlanıyor. Mesela hareket ve ısı sensörlerine sahip 
akıllı televizyonlar kullanıcının eve geldiğini bilecek 
ve kendiliğinden açılacak ve eğer IPTV’de önceden 
tanımlanmışsa istenilen televizyon programını 
göstermeye başlayacak.

Seslen, istediğin program 
gelsin
İnternet televizyon teknolojisinin farklı mobil 
cihazlar ve platformlarla uyumlu hale gelmesi, 

ve Panasonic gibi Uzakdoğulu akıllı televizyon 
üreticisi teknoloji devleri de ilgi gösteriyor. 
Böylece üretilecek hibrit set üstü cihazların akıllı 
televizyonlara uyum sorunu da çözülmüş olacak. 
Set üstü cihazların kablosuz hale getirilmesi 
çalışmalarında da ilerleme sağlandı. Güney 
Kore’nin KT Corporation şirketi, kablosuz IPTV 
cihazı geliştirdi. Bu cihaz kablosuz modemden 50 
metre ötede olsa bile wi-fi bağlantı kurabiliyor.

Ortak video formatında 
uzlaşılıyor
İnternet üzerinden televizyon yayınlarının bütün 
mobil cihazlara uygun olması ve video akışlarının 
kalitesinin artmasının önünde bir teknik engel 
daha var. Yayınları ulaştıran set üstü cihazların 
kabul ettiği video akış formatı farklı. Bu da 
içerik üretenler için ek yük getiriyor. Videoları 
üretenlerin bütün farklı formatlar için ayrı 
ayrı düzenleme yapması gerekiyor. Video akış 
formatının bütün dünyada geçerli, evrensel bir 
standarda oturtulması için çalışmalar sürüyor. 
Şimdilik öne çıkan format “MPEG-DASH”. Yapılan 

“İstediğimiz yer, cihaz, zaman, yüzeyde 
TV seyredebileceğiz”

Jan Dawson
Jackdaw Research baş 
analisti

“Nihayetinde dünya isteyenin istediği kanalları 
seçebileceği ve bu kanallardaki istediği yayını 
istediği zaman istediği cihazda, set üstü 
cihazlı bir televizyonda, bir tablette veya akıllı 
televiyonda ya da görüntü yansıtılabilecek 
herhangi bir yüzeyde izleyebileceği bir dünyaya 
doğru giriyoruz.”
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veya “Bilgi yarışması” ifadeleri ile aranılan 
program veya benzeri seçenekler kullanıcının 
ekranında belirecek.

Alakart yayıncılık geliyor
İnternet televizyonlarında, içerik erişiminde orta 
vadede beklenen en önemli değişim ise “Kişiye özel 
televizyonlar” olacak. Kullanıcılar farklı televizyon 
kanalları veya VOD seçeneklerinde kendi günlük 
yayın akışlarını oluşturabilecek. Bu seçimler abone 
ücretlerinin belirlenmesinde etkili olacak. İnternet 
televizyon platformları, geniş yayın paketleri yerine 
kullanıcıların tercihlerine küçük “Kişisel paketler” 
oluşturarak fiyatlandırma yapabilecek. Böylece 
sadece ilgilenilen bir kanalın yayınını alabilmek 
için büyük ve pahalı yayın paketlerini satın alma 
zorunluluğu ortadan kalkacak.

bambaşka bir televizyon deneyimi de vaat ediyor. 
Bunların başında akıllı telefon uygulamaları ile 
televizyon içeriklerine kolayca erişmek geliyor. 
Çok da uzak olmayan bir gelecekte, IPTV 
platformlarındaki kanallardaki programlara 
veya “seç-izle” (VOD) film ve diğer içeriklere 
sesli komutlarla kısa sürede ulaşmak mümkün 
olacak. Örneğin ABD’li yayıncı Comcast’ın IPTV 
servisi için geliştirdiği Xfinity X1 sistemi ile cep 
telefonu uygulamasından bazı programlara sesli 
erişilebiliyor.

Gelecekte internet televizyonu platformlarının 
ara yüzleri ve bağlantılı cep telefonu 
aplikasyonları da daha akıllı olacak. Örneğin 
içerik aramalarında bir oyuncunun adı veya 
program türünün sesli veya yazılı olarak 
belirtilmesi yeterli olacak. “Bir Brad Pitt filmi” 
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Sosyal yayıncılara kapı 
aralanıyor
IPTV ve diğer internet üzerinden televizyon yayın 
platformlarının en büyük avantajı, kullanıcılarına 
yayınları izlemeye devam ederken sosyal medyaya 
erişip görüşlerini takipçileriyle paylaşmasına izin 
vermesi. Bu interaktif yapı gelecekte daha da 
gelişecek. IPTV’lerin vazgeçilmez parçası olan DVR 
kayıt teknoloji sayesinde, kullanıcıların ilginç bulduğu 
görüntüler kısa sürede video edit programları 
ile işlenip sosyal medyada paylaşılabilecek. 
Kullanıcıların kendi çektikleri videolara set üstü 
cihazlardan rahatça erişiminin sağlanması üzerinde 
de çalışmalar sürüyor.

Milyonlarca kanala 
erişilebilecek
İnternetin televizyon yayıncılığına bir diğer kazancı 
da sınırları ortadan kaldırması olacak. Set üstü 
cihazların hibrit hale gelmesi, yani geleneksel, 
kablolu veya uydu yayınların yanı sıra intenet 
televizyonları sunar hale getirilmesi halinde 
seyirciler dünyanın dört bir yanından milyonlarca 
televizyon yayını veya VOD seçenekleri arasında 
tercih yapabilecek.

“Seyirciler 360 derece televizyon 
deneyimi istiyor.”

Frédéric Vaulpré
Eurodata TV Worldwide 
Başkan Yardımcısı

“Bugün seyirciler bir noktadan diğerine değil, 
360 derece televizyon deneyimi istiyor. Mesela 
seyrettikleri filmin oyuncuları, yönetmeni, 
yapımcıları veya kanal yöneticileri ile aynı 
anda sosyal medyada görüşlerini paylaşmayı 
arzuluyorlar. Yakın gelecekte yayıncı, içerik 
ve seyirci arasındaki bütün sınırlar ortadan 
kalkacak.”
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İnovasyon günümüzde neredeyse sihirli, 
mucizevi, hatta kutsal bir kavram haline 
geldi. Öyle ki hangi amaca hizmet ettiğine 

bakılmaksızın inovasyon kendi başına mutlak iyi 
bir şey olarak desteklenebiliyor. Oysa kendi başına 
inovasyon olayını desteklemek ne entelektüel, 
ne ahlaki ne de şirket politikası bakımından 
savunulabilir bir şey değildir. Çünkü defalarca tanık 
olduğumuz gibi bazı inovasyonlar, penisilinin ya 
da telefonun icadı gibi, kesin ve tartışılmaz olarak 
iyidir. Bazıları da, Nazi toplama kampları ya da 
kimyasal silahlar gibi, gene kesin ve tartışılmaz 
olarak kötüdür. Hem iyi hem kötü olanlar da vardır, 
suni gübreler parazitleri öldürürken yeraltı sularını 
da kirletirler.

2008 krizinde tanık olunduğu gibi birçok finansal 
inovasyon yarattığından kat kat daha fazla değeri 
tahrip etti. Piyasa düzenleyici otoritelerin iyi ve kötü 
finansal inovasyonları birbirinden ayırt edememesi 
ise muazzam bir yıkıma yol açtı.

Bu tür ayrımları nasıl yapabiliriz. İyi ve kötü 
inovasyonları nasıl ayırt edebiliriz? Bu çok önemli 
bir sorudur, çünkü inovasyonun gerçekleşebilmesi 

için ciddi fonlar yatırılması ve elverişli politikalar 
geliştirilmesi gerekecektir. Sorunun doğru yanıtı 
işte bütün bu maddi ve manevi kaynakların boşa 
gitmemesi için bize gerekiyor.

Kuşkusuz, yeni olan her şeyin iyi olduğunu 
ya da piyasaların kendi başına iyiyi kötüden 
ayırmaya yeteceğini öne sürecek olanlara kuşkuyla 
yaklaşmamız gerekir.

Yeni teknolojileri 
değerlendirmedeki zorluklar
Teknolojik ilerlemeleri nasıl değerlendirebiliriz? 
Bilimsel disiplinler de bu konuda bize pek 
yardımcı olamıyor. Sözgelimi iktisat geleneksel 
maliyet-yarar analizi dışında bir araç sunamıyor. 
Çeşitli kurumlar tarafından geliştirilmiş teknoloji 
değerlendirme teknikleri de genelgeçer yanıtlar 
sağlamıyor. Bilimci ya da teknoloji uzmanının 
yenilik geliştirmede kişisel sorumluluğu üzerine 
geliştirilmiş birçok tez de var. Ama asıl sorun 
teknolojilerin ne gibi sonuçlar getirebileceği bir 
yana hangi yönde gelişebileceğini öngörmemizin 
mümkün olmamasında yatıyor.

İyi inovasyonla kötü inovasyonu 
nasıl ayırt edebiliriz?

Í Geoff Mulgan

Bu çok önemli bir soru, çünkü inovasyonun gerçekleşebilmesi için ciddi 
fonlar yatırılması ve elverişli politikalar geliştirilmesi gerekecektir. 

Sorunun doğru yanıtı işte bütün bu maddi ve manevi kaynakların boşa 
gitmemesi için bize gerekiyor.
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Dördüncüsü, geleceğe yönelik herhangi bir 
şeyle ilgili genel bir problemdir. İnovasyondan 
zarar görecek olan yerleşik güçler onu engellemeye 
çalışacak kadar örgütlü ve güçlü olacaklar, 
buna karşılık inovasyondan potansiyel yarar 
sağlayacak olanlar zayıf olacak ve seslerini 
duyuramayacaklardır.

Bütün bunlar mütevazı ve temkinli olmamızı 
gerektiren nedenlerdir. Her sistemde mucitlere ve 
girişimcilere belli bir özgürlük tanımak yararlıdır. 
Aşırı tedbirli olmak arzu edilen ilerlemeyi boğacaktır. 
Ama tartışma ve sorgulama olmamasının yararlı 
olacağını ileri sürmek hiçbir zaman mümkün değildir. 
Teknolojilerin sihirli bir şekilde kendiliğinden 
belirivereceğini ve onların hiçbir şekilde kontrol 
edilemeyeceğini düşünemeyiz.

Öyleyse bu tuzaklara düşmeden ömür 
çevrimlerinin değişik aşamalarında inovasyonları 
değerlendirme ve desteklemede hangi yollar söz 
konusu olabilir?

Bilgi, risk ve belirsizliğe 
pragmatik ve aşamalı bir 
yaklaşım
Bir teknoloji yeniyken onu değerlendirmek çok zordur, 
olgunlaşmış bir teknolojiyi yeniden biçimlendirmek 
için ise çok geçtir. O nedenle erken bir zamanda 
olasılıkları ve potansiyel tehditleri, tetikleyicilerin ve 
geri dönüşü olmayan adımların neler olabileceğini 
iyi araştırmak gerekir. Herhangi bir teknoloji için 
pazara yaklaşma ya da kamu tarafından kullanılmak 
üzere satın alınma anı tetikleyici olabilir. Potansiyel 
risklerin özellikle yüksek olduğu teknolojiler için ise 
kritik an önemli bir teknolojik atılım olabilir. Anahtar, 
tercihleri açık tutmaktadır.

İyinin değişik türleri arasında 
ayrım yapmak ve inovasyonu 
potansiyel yararı en büyük 
görünene yöneltmek
İyinin en az beş farklı türü vardır ve bunlar arasında 
ayrım yapabilmek gerekir. İlk kategori ağ etkilerini 

Niçin kuşku duymalıyız?
Yeni teknolojileri değerlendirmeye yönelik sistematik 
çabalardan en azından dört nedenden kuşku 
duymamız gerekir:

Birincisi, hiç kimse teknolojilerin nasıl evrim 
göstereceğini öngöremez. Konferanslarda bilgi 
işlemden ulaşım ve enerjiye kadar birçok alanda 
öngörüleri yanlış çıkan çok ünlü mucitlerin 
anektodlarını çok dinlemişsinizdir. Uzman olmak 
hiçbir zaman doğru varsayımlarda bulunmanın 
garantisi olamaz.

İkincisi, bir teknolojinin nasıl gelişeceğini tahmin 
edebilseniz bile, bundan kimin yarar sağlayacağını, 
kimin zarar göreceğini öngörmenizin çok zor 
olmasıdır. Sözgelimi teknolojinin istihdam üzerindeki 
etkisine ilişkin tahminler son 50 yıl boyunca 
genellikle yanlış çıkmıştır. Fütüroloji düzenli olarak 
çalışma yerlerinin otomasyonunu abartmış ve yanlış 
yorumlamıştır.

Üçüncü olarak verili bir inovasyona karşı 
olabilecek olguları tanımlamanın mümkün 
olmamasıdır. Sözgelimi bir kömür madeni 
doğayı kirletir ve çok miktarda karbondioksit 
salımı yapar. Ama bunun alternatifi büyük bir 
ormandaki ağaçları kesip odun yapıp yakmak 
olacaksa doğa ve iklim açısından kömür madeni 
çok daha iyi olabilir.

“Piyasa düzenleyici 
otoritelerin iyi ve kötü 
finansal inovasyonları 

birbirinden ayırt edememesi 
muazzam bir yıkıma  

yol açtı.”
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uçaklar gibi. İktisat bunların negatif dışsallıklar 
ürettiğini söyler.

Dördüncü olarak değerleri özel olmalarından 
kaynaklanan “konumsal ürünler” gelir: Lüks konutlar 
ya da lüks turizm için geliştirilen tropik adalar 
veya özel golf kulübü üyeliği gibi. Burada nadirlik 
fiziksel (ada sayısı sınırlıdır) olabileceği gibi sosyal 
de (olağanüstü eğitim imkânları gibi) olabilir. 
İnovasyonun bu tür ürünleri öncelik olarak kabul 
etmesi tartışmalı olabilir. Ancak hem konumsal 
değer sağlarken hem de mutlak değer sağlayabilen 
ürünler de olabilir.

Son olarak değerleri bizzat başkaları için 
ürettikleri negatif dışsallıktan gelen ürünler gelir. 
En aşırı örnek silahlardır. Birçok gelişmiş ülkede 
inovasyon harcamalarının yaklaşık yarısı askeri 
teknolojilere ayrılmaktadır.

ya da pozitif dışssallıkları kapsar. Eğer söz konusu 
inovasyonu başkaları da tüketecekse bu daha değer 
kazanır. Aynı şey kamusal sağlık için de geçerlidir, 
buna katkıda bulunacak inovasyonlar toplum ve 
ekonomi açısından daha değerlidir.

İkinci kategori giysiler vb. normal metaları 
kapsar, benim bunları tüketip tüketmememin 
başka insanlar üzerinde iyi ya da kötü bir etkisi 
yoktur. Ancak ekonomilerin çoğu bu tür ürünler 
etrafında biçimlenir. İnovasyonla bunların girdileri 
azaltılabilir ya da ömür süreleri uzatılabilir, ancak bu 
inovasyonların dışsal etkileri ılımlı kalır.

Üçüncü kategori bazıları için değer yaratırken 
başkaları için değeri tahrip eden ürünleri 
kapsar. Örneğin hava kirliliğine katkıda bulunan 
otomobiller ya da iklim değişikliğini etkileyen 
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• Şirketler ve yatırımcılar -bu bağlamda çevre, 
sosyal ve yönetişim meseleleri konusunda rapor 
hazırlayanlar

• Üniversiteler ve araştırma merkezleri

• Yurttaşlar, STK’lar, medya

• Açıktır ki bunların her biri inovasyonları değişik 
şekillerde değerlendirecektir.

Sonuçlar ve eylemler
Değerlendirme neyi amaçlamalıdır? Nasıl dikkate 
alınacaktır? Bütün bunlar ancak aşağıdaki üç etkiden 
birini yaratacak eylemler getirdiğinde anlamlı 
olabilir:

• Geliştirme için elverişli kaynaklar henüz ortada 
yokken önemli bir potansiyel saptanmışsa 
cesaretlendirmek.

• Potansiyel zararlar ciddi gözüküyorsa ve öncelik 
Ar-Ge’yi ya da teknoloji gelişimini yavaşlatmak, 
yeniden yönlendirmek ya da durdurmak ise 
engellemek.

• Amaç Ar-Ge’ye ya da ticari yatırıma rehberlik 
etmek ise yeniden yönlendirmek.

Sonraki adımlar
Bu yazıyı kesin bir tanımlamadan çok, arzu 

edilmeyen ve düşünsel olarak tutarlı olmayan iki 
kutup arasındaki boşluğu nasıl doldurabileceğimize 
ilişkin bir sohbet olarak almak gerekir:

• Bir yanda risk ve kayıplara yol açabilecek her 
türlü keşif ya da icadın önünü kesen keskin bir 
tedbirlilik ilkesi

• Karşı yanda her türlü değerlendirme zor olduğu 
için inovasyonu sadece bilim insanlarının ve 
mucitlerin itmesine ve pazarların çekmesine 
bırakmak gerektiği görüşü

Bu iki uç yaklaşım arasında duyarlı bir orta yol 
bulmak gerekir.

 İngiltere merkezli sosyal inovasyon 
araştırma kuruluşu NESTA’nın bir raporundan…

Öngörmesi zor olsa da 
dağıtımsal etkileri dikkate 
almak gerekir
Yeni teknolojilerin dağıtımsal etkilerini önceden 
tam olarak görmek zor olsa da sonradan incelemek 
mümkündür. Şu kategorileri incelemek istersiniz:

• Tüketicilere sağlanan kazanımlar

• Yatırımcılara sağlanan kazanımlar (ya da kimi 
zaman zararlar)

• Çalışma yerleri iyileşen işçilere sağlanan 
kazanımlar

• Çalışma yerlerini kaybeden ya da ücretleri düşen 
işçiler

• Doğal sermayeye sağlanan kazanım ve verilen 
zararların karması
Bu incelemeler yapılırken söz konusu 

inovasyonun yeni çalışma yerleri ve iş kümeleri 
yaratıp yaratmayacağına bakılabilir.

Teknolojilere etik erişim
Teknolojilerin etik değerlendirmesi çok daha 
zordur. İyi bir çıkış noktası altın kuralla uyum 
açısından bakmak olabilir: Başkaları için onların 
senin için yapmasını istediğin gibi şeyler yap. İyi 
inovasyonlar kendimiz için istediklerimize benzer 
olan seveceğimiz inovasyonlardır. Kötü inovasyonlar 
(1990’ların ve 2000’lerin finansal inovasyonlarının 
çoğunun olduğu gibi) altın kurala tamamen terstir, 
bunları geliştirenler onları tüketmeye kesinlikle 
yanaşmayacaktır.

Altın kuralı günümüzün gerçekliklerine denk 
düşecek şekilde geliştirmek istersek “başkaları” 
sözcüğünün anlamını başka insanların yanı sıra, 
başka canlıları ve genel olarak doğayı da içerecek 
şekilde geniş yorumlayabiliriz.

Bu değerlendirmeleri kim 
yapacak?
Bu sorunun yanıtı çok çeşitli aktörleri içerebilir.

• Hükümetler ve hükümet organları, inovasyon 
ajansları, teknopark uzmanları



28Ekim-Kasım-Aralık 2016

Sürücüsüz otomobillerden iş hayatında, sağlık 
hizmetlerinde ve boş zaman aktivitelerindeki 
karmaşık problemleri çözen veri güdümlü 

programlara kadar hemen her alanda akıllı 
otomasyon işyerlerini dönüşüme uğratıyor. Robotlar 
her yerde boy göstermeye başlıyor, kullanımları 
imalattan sonra hizmetler gibi insan güdümlü 
sektörlere kaymaya başlıyor.

Önümüzdeki günlerde Singapur’daki bir 
restoranda yemek tabakları mutfaktan müşterilerin 
masalarına dronlarla taşınmaya başlayacak. Ünlü 
perakendeci Amazon’un depolarında ürün toplamada 
çoktandır robot taşıyıcılar kullanıyor. Ayrıca yakın bir 
gelecekte siparişleri müşteri adreslerine dronlarla 

sevk etmeye hazırlanıyor. Öğrenme yeteneği olan 
ve insanlara günlük işlerinde yardımcı olan ya da 
yaşlı bakımında çalışan robotlar yaygınlaşıyor. 
Çamaşırlarınızı yıkayıp, kurutup, ütüleyip, katlayıp 
kaldıracak bir robot yakında piyasaya sürülmek üzere.

Ekonomide robotlar uzun süredir varlar. Ama 
daha çok imalatta kullanılıyor ve insanlardan ayrı 
olarak çalıştırılıyorlardı. Yukarıdaki örneklerde de 
görüldüğü gibi şimdi diğer sektörlere de giriyorlar 
ve insan işçilerin yakınında çalışmaya başlıyorlar. 
Kuşkusuz bazı robotlar insan işçileri tamamen ikame 
edecekler ama çoğu durumda insan çalışmasının 
sıkıcı yanlarını devralacaklar. Böylece insanı 
tamamlayan ve onun yeteneklerini artıran bir işlev 
görecekler.

Artık insanların yerini alacak robotlar ya da 
insanlara hükmedecek robotlar abartmalarından 
kurtulup insanlarla yan yana, partner olarak 
çalışacak robotlar gerçekliğine eğilmemizin zamanı 
gelmiş bulunuyor.

İnsan-robot etkileşimi daha dolaysız hale 
geldiği için robot imalatçıları robotların insanları 
rahatsız edici, huzursuzluk verici bir dış görünümü 
olmamasına özel önem veriyorlar. Konuşan robotlar, 
insanların onların daha akıllı olduğunu düşünüp 
kendilerini küçümsemesine neden olabildikleri için 
fazla tercih edilmiyor. Ana tasarım ilkesi robotların 
insanlarla birlikte çalışmasına elverişli olması. Kaldı 
ki robotlarla etkileşime girmesi beklenenler yalnızca 
işçiler değil aynı zamanda müşteriler. Bu etkileşimde 
müşterilerin de kendilerini rahat hissetmesi esas. 
Robot tasarımcılarının deneyiminin gösterdiği şudur: 

Robotlarla birlikte çalışmaya 
hazır mıyız?

Bazı robotlar insan işçileri tamamen ikame edecekler ama çoğu 
durumda insan çalışmasının sıkıcı yanlarını devralacaklar.
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da insanları teknoloji ile ikame etmeye değil, 
tam tersine insanların teknoloji ile daha çok 
şey yapabilmelerini sağlamaya bağlı. O nedenle 
şirketlerin dijital dönüşümü ancak çalışanların tam 
katılımıyla yürütülebilirse olumlu sonuçlar getirebilir.

Teknoloji çağında yaşadığımız söylense bile 
en başarılı liderlerin insanları en başa alanlar 
olacağının altını çizmemiz gerekir. Bu da 
liderlerin işyerlerini insanlara “akıllı” makinelerle 
ve yapay zekâyla yan yana çalışmaya kolayca 
uyum sağlamada yardımcı olacak şekilde 
düzenlemeleri gerektiği 
anlamına geliyor.

“İnsana çok benzerse insanlar buna karşı koyacaktır. 
Hedef, robot-insan etkileşiminin mümkün olduğu 
kadar pürüzsüz ve hoş olmasını sağlamaktır.”

İnsanlarla robotların partnerliğinin üretkenliği 
artıracağı, ölçekleri, kaliteyi ve uyarlanmayı 
iyileştireceği açık. Robotlar tekrarlanan, mekanik, 
tehlikeli işleri veya çok hassas ve rasyonel veri 
analizi gerektiren işleri insanlardan devralarak bu 
artışa ivme kazandıracak. Yapay zekâ alanındaki 
gelişmeler bu süreçleri hızlandıracak.

Böylece işçilerin yeni beceriler kazanması ve 
daha yaratıcı hale gelmeleri mümkün olacak.

Günümüz dijital dünyasında şirket ve işletmeler 
için başarı daha çok teknoloji kullanmaya ya 

“Robot” terimine ilk kez 1921 yılında Çek yazar Karel Çapek’in 
kaleme aldığı R.U.R adlı oyunda rastlıyoruz. Oyun “roboti” (Çekçe 
tarım işçileri için kullanılan robotnik kelimesinden türetilmiştir) 
denilen yapay insanlar imal eden bir fabrika hakkındadır. Rus 
Devrimi’nin gölgesinde yazılan oyunda robotlar insan efendilerine 
karşı ayaklanırlar, mekanik proletaryanın isyanı!

Çapek’in oyunu robotların algılanmasında hep tekrar edegelen bir 
temayı getirmiştir: Rahatsızlık verici olacak kadar biz insanlara benzeyen, ikiz kopyamız 
gibi olan ve hizmetkârımız olmaktan çok rakibimiz olan varlıklar! Bunun bir örneği Fritz Lang’ın 
1927 tarihli bilimkurgu klasiği Metropolis’de genç bir kadın görünümünde sağa sola saldıran makine-
insandır. 60 yıl sonraki Terminatör filmlerinde Arnold Schwarzenegger’in oynadığı acımasız mekanik 
suikastçıda ise makine-insanın erkek versiyonuna tanık oluruz.

Frankenstein canavarının makine çağı versiyonu tekno-korkuların fon müziği oldu. Plaklar ilk 
piyasaya sürüldüğünde Müzisyenler Sendikası “canlı orkestraların yerine robot müziği geçiriliyor” 
diye karşı çıkıyordu. 1934’de ünlü boksör Jack Dempsey, “Kendini beğenmiş bütün o otomasyonları 
ringde parça parça ederim” diye böbürleniyordu. “Vidalarını söker, beyin çarklarını dağıtırım, 
parçalarını salonun dört bir köşesinden toplarsınız.”

Zorba robotlardan duyulan korku dost robotlar fantezileriyle dengelendi. 2008 tarihli aynı adlı 
animasyon filminde Wall-E -bir başka makinenin dokunuşuna hasret kalmış yalnızlık çeken mekanik 
robot- hepimizin yüreğine hitap ediyordu. Star Wars filmlerindeki en insani ilişki ise C-3PO ve R2-D2 
adlı iki teneke ahbap arasındaki ilişkiydi.

Bu olumlu karakterler bilimkurgu yazarı Isaac Asimov’un 1942 yılında -insanın insana karşı en 
insanlık dışı şeyleri yaptığı o yıllarda- formüle ettiği robotiğin üç yasasını içselleştirmişti: Robotlar 
insanlara zarar veremez, itaat etmezlik yapamaz ve kendi hayatlarını insan hayatının önüne geçiremez.

Bu buyruklar aslında yapay yaşama ilişkin kültürel düşlerimizin kökenindeki belirsizliği açığa 
vurur. Robotlarla ilişkilerimiz kölelik koşulları mıdır? Yoksa dostluğun en derin ifadesi midir -o en 
insani özelliğin, empatinin robotik versiyonu mu-?
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Neden çoğumuz cep telefonuyla 
konuşurken, sanki bir mahremiyet kozası 
ya da duvarı örercesine, daire çizerek 

dolaşırız? Acıktığımız ya da susadığımız zaman 
niye buzdolabını açıp içinde ne var ne yok diye 
iyice baktıktan sonra kapar ve birkaç dakika sonra 
aynı hareketleri tekrarlarız? Bir randevuya geç 
kaldığımızda neden, gecikmemizi haklı çıkarabileceği 
umuduyla zamanı “daha iyi gösteren” bir saat 
ararız? Neden bir havalimanı, tren garı ya da rock 
konserinde insanları ortalama “kitle sayılarından” 
oluşan kalabalıklar olarak algılarız? Neden çoğu 
insanın aklına en iyi fikirler ya banyoda ya da sulu 
bir ortamda gelir?

Bunlar hep küçük verinin alanlarıdır.
Yeni fikirler genellikle sıralamadan (daha önce 

bir araya getirilmemiş iki şeyin birleştirilmesi) 
çıkar. Ancak büyük veri genellikle, içgörü 
üretemeyecek kadar dar tanımlanmış veri 
tabanlarında yaşar. Bir şirket online müşterileri 
hakkında “büyük veri” araştırması yaparken, her 
zaman sadece online alımları değerlendirir. Bu 
veri tabanı müşterilerin fiziksel mağazalarda 
yaptıkları alışverişi kapsamaz (bunlar başka bir 
veri tabanında yer alır ve sahipleri tarafından 
kıskançlıkla korunur) ve iki veri tabanı da 
şirketin reklamlarının zamanlamasına ilişkin 
enformasyonla birleştirilmez. Ne yazık ki “büyük 
veri” veri tabanlarımız gerçekten “büyük” 
değildir; kondisyonu yerinde çok yönlü gelişkin 
bir sporcudan çok, tek atımlık bir beceriye 

sahip olup, onun dışındaki hiçbir şeyde varlık 
gösteremeyen birine benzer. Çığır açıcı atılımlara 
götürecek bir birliktelik yaratamayacak kadar 
dardır.

Büyük veri veridir ve veriler, analizi duyguya 
üstün tutar. Veriler daha iyi duygusal kararları 
besleseydi, büyük aşıkların kültürel prototipi 
şairler değil, muhasebeciler olurdu. Büyük 
markaların iki üstünlüğü vardır: Teknolojik 
performansları, dayanıklılıkları ve etkinlikleriyle 
saygı uyandırırlar; sevgi duygusunu tetiklerler… 
Bizler onları severiz. Büyük veri genellikle saygı 
artırıcı kararlar almamıza yardım eder, küçük veri 
ise sevgi…

İşlerimizi sadece büyük veri ile iyileştiremeyiz, 
zengin veriyi, derin veriyi, küçük veriyi de 
keşfetmeliyiz.

Neden Küçük Veri?
• Büyük veri zordur: Belli bir ölçekte yapmak 

ve faydalarını görmek zaman alabilir. Pek çok 
pazarlamacı ve online stratejist, kampanya 
düzenlemek veya kişiselleştirilmiş deneyimler 
yaşatmak için büyük veriye o kadar da ihtiyaç 
duymaz.

• Küçük veri her yerde: Sosyal kanallar, 
toplanıp pazarlama ve satın alma kararlarına 
uygulanmayı bekleyen küçük veri ile doludur.

• Küçük veri yeni CRM’in kalbidir: Sosyal 
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), müşterilerin, 
segmentlerinin, etkili isimlerin ve rakiplerin 

Küçük veri, büyük veriyi 
tahtından indirebilir mi?

İşlerimizi sadece büyük veri ile iyileştiremeyiz, zengin veriyi,  
derin veriyi, küçük veriyi de keşfetmeliyiz.
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Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek veri 
paketleme ve iletme cihazları da…

• Platform ve araç satıcıları da dikkat 
kesiliyor: Sektörün dev firmaları büyük veriyi 
operasyonel hale getirmek ve “içgörüleri 
eyleme dönüştürmek” için sıkı çalışıyorlar.

• Son kullanıcı: Küçük veri, son kullanıcıyla 
ilgilenir. Neye ihtiyaçları var, nasıl harekete 
geçebiliriz? Kullanıcıya odaklanırsan, 
teknolojik kararlar alman da kolaylaşır.

• Basit: Küçük veri, doğru veridir. Bazı küçük 
veriler, hayatlarına büyük veri olarak başlar. 
Ancak bunları anlamak ve günlük yaşama 
uyarlamak için veri bilimcisi olmanız 
gerekmez; basittirler.

büyük tablosunu gözler önüne serer. Bunu 
sosyal kanallar ve kampanyalardan gelen 
içgörülerle harmanlamalıyız. Küçük veri, yeni 
CRM çözümlerinin kalbinde yer alacak, zengin 
profilleri inşa etmenin anahtarıdır.

• Yeni alga, veri güdümlü pazarlama: 
Büyük (ve küçük) veri güdümlü pazarlama, 
müşterilerle ilişki kurma yollarında devrim 
yaratma potansiyeline sahiptir. Müşterilerin 
faydalı bilgiye nasıl ulaşma ve bunu tüketme 
biçimlerini dönüştürebilir. Alıcılarla satıcılar 
arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayabilir.

• Tüketici örnekleri boldur: Tüketiciler 
alışveriş, spor ya da uygun uçak biletleri için 
küçük verinin potansiyelini gördüler. Daha 
akıllı, giyilebilir veri güdümlü cihazlar da yolda. 
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Pek çok sorunu çözmek için küçük veri 
yeterlidir. Evdeki enerji kullanımı, otobüs saatleri, 
hükümet harcamaları; bunlar hep küçük verilerdir. 
Excel’de listeleyebileceğiniz her şey küçük veridir. 
Önümüzdeki yıllar merkezi değil dağıtılmış 
modellere; kontrole değil işbirliğine dayananlara, 
büyük veriye değil küçük veriye odaklananlara aittir.

 www.bbvaopenmind.com’da yayınlanan bir 
yazıdan…

Küçük verinin geleceği
Gerçek fırsatlar büyük veride değil, küçük veride 
yatıyor. Gerçek devrim veriye ulaşma, depolama 
ve işleme araçlarının kitlelere yayılmasında 
yatıyor; on binlerce server’da paralel yazılımlar 
çalıştıran dev organizasyonlarda değil. İnsanların 
dağıtılmış enformasyon ekosisteminde, 
gerçekten işbirliği yapabilecekleri alanları açmak 
gerekiyor.

“Gerçek fırsatlar büyük veride değil, küçük veride yatıyor.”
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Gelişmiş ülkelerin ve küresel şirketlerin 
gündeminde bir süredir Sanayi 4.0 devrimi 
var. Öncekilerden çok daha hızlı gelişeceği 

düşünülen yeni devrim siber fiziki sistemlerle akılı 
fabrikalarda akıllı ürünlerin üretildiği 21’inci yüzyılın 
benzersiz üretim devrimini tarif ediyor.

Bu konseptte veriler tedarikçilerden, 
müşterilerden ve şirketin kendisinden toplanıyor, 
analiz ediliyor ve sonuçlara göre imalat yeniden 
şekilleniyor. Fabrika 4.0, sensörler, yeni nesil 

robotlar ve 3D yazıcılar gibi yeni teknolojileri 
giderek daha fazla kullanacak. Böylece üretim 
süreçleri optimum şekilde ayarlanacak, kısa sürede 
değişen koşullara ayak uydurabilecek ve yeniden 
üretime geçebilecek.

4. Sanayi Devrimi’ni mümkün 
kılan teknolojik gelişmeler
Endüstri 4.0’ı oluşturan teknoloji kümesi, Büyük 
Veri ve analitik, akıllı robotlar, simülasyon, yatay ve 

Sanayi 4.0 ile  
yeni bir çağa doğru

Sanayi 4.0 adeta yeni bir yaşam biçimine kapı aralıyor.
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ve üretim süreci basitleşiyor, yöneticiler telefon ya 
da tabletle üretime her an ve her yerden müdahale 
edebiliyor. Tedarik zinciri daha akıllı hale geliyor, 
enerji ve altyapı maliyetleri azalıyor, gelir ve kârlılık 
artıyor. Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) Davos 
2016’da yayınlanan bir raporuna göre nesnelerin 
interneti uygulamaları ile gelecek 10 yılda en az bir 
sensör ve internet bağlantısı taşıyan nesne sayısı 1 

dikey sistem entegrasyonu, endüstriyel nesnelerin 
interneti, siber güvenlik, bulut teknolojileri, üç 
boyutlu yazıcılarla eklemeli imalat ve artırılmış 
gerçeklik uygulamalarını bir araya getiriyor. Her biri 
olağanüstü dönüşümler getiren bu unsurlar adeta 
yeni bir yaşam biçimine kapı açıyor.

Üç boyutlu yazıcılarla üretim: Bilgisayar 
ortamında hazırlanmış herhangi bir 3D nesne 
sanal olarak katmanlara bölünür ve her bir katman 
eritilen hammadde kullanılarak üst üste gelecek 
şekilde basılır. Bu yöntem, atık sıfır olduğundan 
verimliliği muazzam ölçüde artırıyor. 3D yazıcılar 
ile çok yakında sadece yazıcıları değil, bedenimizin 
sorunlu organlarını, dokularını ve kemiklerini de 
üretebileceğiz.

Nesnelerin İnterneti: Dijital ağa bağlı tüm 
nesneler sanal kimlikleriyle birbiriyle haberleşiyor 
ve işleri kendiliğinden yönetiyorlar. Böylece üretim 

“Nesnelerin interneti 
uygulamaları ile gelecek 

10 yılda en az bir sensör ve 
internet bağlantısı taşıyan 

nesne sayısı 1 trilyona 
ulaşacak.”
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inovasyona imkân tanıyor. Örneğin Büyük Veri 
kullanımı sayesinde ABD’de sağlık harcamalarının 
yüzde 8 artırabileceği öngörülüyor. Üstelik 
süper bilgisayarlar ve gelişmiş algoritmalar 
sayesinde bilgisayarların topladığı Büyük Veri’yi 
işlemek daha da kolaylaşıyor. 10 yıl içinde 
insan beyninin işlem gücüne sahip bilgisayarlar 
geliştirilebileceği yine WEF’in tahminleri 
arasında..

Otonom Robotlar: Robotik teknolojisindeki 
ilerlemeler insan makine işbirliğini günlük gerçeklik 
haline getiriyor. Daha iyi ve daha ucuz sensörler 
robotları çevresini daha iyi anlayan ve çevresine 
yanıt veren bir hale getiriyor.

Sistem Entegrasyonu: Birden fazla sistem bir 
araya gelerek tek bir sistem olarak çalışabiliyor. 
Sistemler artık tasarlanırken, kendi içlerinde 
çalışıp diğer sistemlerle de entegre olacak şekilde 
geliştiriliyor.

Artırılmış Gerçeklik: Kullanıcılar hızla gelişen 
artırılmış gerçeklik teknolojisinin yardımıyla 
çevresiyle etkileşime geçebiliyor.

Bulut Teknlojileri: Hard disklere veda etmemiz 
sandığımızdan daha da yakın olabilir. Zira artık 
veriler çevrimiçi bulutlarda saklanıyor.

Sanayi 4.0’ın  
ekonomik etkileri
Yeni Sanayi Devrimi’nin küresel ekonomide daha 
önce görülmemiş boyutlarda etkileri olması 
bekleniyor. Örneğin McKinsey Küresel Enstitüsü’nün 
tahminlerine göre sanayi interneti uygulamalarının 
yıllık ekonomik büyüklüğü 2025 yılına kadar her yıl 
düzenli olarak artacak ve 6.2 trilyon dolara ulaşacak. 
General Electric’in tahminlerine göre ise endüstriyel 
internet, küresel ekonomiye gelecek 20 yılda 10-15 
trilyon dolar katkı sağlayacak.

trilyona ulaşacak. Otomobillerin yüzde 22’si internet 
bağlantılı hale gelecek. Her şey birbiriyle bağlantılı 
hale gelince verimliliğin tanımı değişecek, “sıfır 
hata” yerini “sıfır kayıp” anlayışına bırakacak.

Akıllı Fabrikalar: Gelişmiş yazılım ve bilgisayar 
programlarının makinelere entegre olmasıyla 
artık akıllı üretim yapılan akıllı fabrikalar çağı 
başlamış durumda. Bu fabrikalarda makineler 
diğer makinelerle iletişim kuruyor, ayarlar, 
güvenlik mekanizmaları otomatikleşiyor. Dahası 
parçalar ve cihazların bozulacakları bilgisini 
önceden haber vermesiyle plansız üretim 
durmalarının önüne geçiliyor, önleyici bakımlarla 
gereksiz maliyetler sıfıra yaklaşıyor, verimlilik 
artıyor.

Siber-Fiziksel Sistemler: Fiziksel makineler siber 
teknoloji ile bütünleşerek daha akıllı hale geliyor.

Büyük Veri: Değişik kaynaklarda yaratılan 
tüm verinin anlamlı ve işlenebilir biçime 
dönüştürülmüş biçimi olan Büyük Veri doğru 
analiz metotlarıyla değerlendirildiğinde 
şirketlerin stratejik kararlarını doğru biçimde 
almalarına, risklerini daha iyi yönetmelerine ve 
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Son birkaç yılda tanıklık ettiğimiz ilerlemeler 
(kendi kendine giden arabalar, işimizi 
kolaylaştıran humanoid robotlar, konuşma 

tanıma ve sentez sistemleri, 3D yazıcılar, bilgi 
yarışması şampiyonu bilgisayarlar…) bilgisayar 
çağının en büyük başarıları değildir. Bunlar aslında 
maçtan önceki ısınma hareketleri gibidir. Yeni 
çağda bu gibi harikalardan daha fazla göreceğiz ve 
marifetleri de giderek daha etkileyici olacak.

Doğal dil işleme, makine öğrenimi (bilgisayarın 
daha fazla veriyle yüklendikçe, yöntemlerini 
geliştirme ve sonuçlarını iyileştirme becerisi), 
bilgisayarlı görü, eşzamanlı lokalizasyon ve harita 
oluşturma ve diğer pek çok temel konuda çok büyük 
ilerleme kaydedildiğini gördük.

Yapay zekânın burada kalmayıp daha da ileriye 
gittiğini göreceğiz.

Apple’ın akıllı asistanı Siri, Microsoft’un 
Cortana’sı ve Amazon’un Alexa’sı birer kişilik taşıyor. 
Bu kişilikler önümüzdeki dönemde daha spesifik 
alanlarda gelişerek hayatımıza girecek. Sophie Molly 
isimli “hemşire avatarlar” bize tıbbi durumumuz 
hakkında bilgi veriyor, hatta meditasyon yapmamıza 
yardımcı olacak “guru avatar” da yolda.

Bunlar hep bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi 
duruyor ama aslında çok eski bir hayalin ürünleri. 
“Konuşan markalar” yaratma fikri uzun yıllar önce 
ortaya çıkmıştı ve bildiğimiz maskotlar bu nedenle 
üretilmişti. Tüketicilerin kendileriyle kişisel seviyede 
iletişim kuran markalara daha fazla bağlandığını 
keşfetmek şirketler için bir dönüm noktası oldu. 

Nesnelerin internetinin hızla yayılmasıyla 
yakında tüm eşyalarımızla kişisel seviyede iletişim 
kurabilme olanağı yakalayacağız. Arabamız trafiğin 
yoğunluğunu gözeterek bize metroyu kullanmamızı 
tavsiye edebilecek, kilerimiz pirincin azaldığını 
tespit edip akşama pilav yapmak istiyorsak markete 
sipariş verecek. Kişisel fitness asistanımız akşam 
yeterince uyumadığımızı fark ettiğinde egzersizi kısa 
kesebilecek.

Şirketler yıllarca samimiyet ve sadakat üzerinden 
ürün tanıtımları yaptılar. Yapay zekâ işin içine 
girdikçe bu biraz sorun olabilir. İnsanların “arkadaş” 
gibi gördüğü yazılımlar onlara istemedikleri 
şeyleri yaptırıp “ihanet” edebilirler. Dişinizde bir 
problem olduğunu gören asistanınız, diş hekimine 
görünmeniz için her gün başınızın etini yiyebilir.

Bu yazılımlar hayatımızı değiştirecek. Yeterince 
iyi yazılmış yazılımları gerçek insanlardan ayırt 
edemeyeceğiz. Bir e-posta veya mesaj aldığımızda 
bunun bir insandan mı yoksa bir yazılımdan mı 
geldiğini bilemeyeceğiz. En iyi arkadaşınız “Bu 
akşam maçı seyrediyor muyuz” diye sorduğunda, 
siz daha görmeden yazılımınız ona en uygun cevabı 
sunacak.

Karşı tarafta bir insan olmadığını fark 
ettiğimizde ise belki de otomatik yanıtlara 
alışacağız. Yazılımlara insan gibi davranmaya 
alışmaya başladık. Ancak yakın zamanda insanlara 
yazılım gibi davranmaya da başlayabiliriz.

 The New Yorker’da yayınlanmış bir yazı

Eşyalarımız bizimle 
konuştuğunda…

Nesnelerin internetinin hızla yayılmasıyla yakında tüm eşyalarımızla 
kişisel seviyede iletişim kurabilme olanağı yakalayacağız.
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1 Nisan’da gerçekleşen 4.5G lansmanıyla 
birlikte VoLTE hayatımıza son hızla girdi. 
VoLTE (Voice over LTE), ses aramalarının 

4.5G şebekesi üzerinden yapılmasını sağlayan 
arama teknolojisi.

Normalde LTE şebekesi sadece data kullanımına 
izin veriyor, yani sesli arama yapılmak istendiğinde 
teknoloji değişikliği oluyor ve cihaz 4.5G’den 3G’ye 
geçerek çağrıyı başlatıyor. Oysa VoLTE sayesinde 
cihaz 4.5G’den 3G’ye düşmeden ses çağrısı 
yapabilmekte. LTE’den servis alan cihaz, sesli arama 
sırasında da LTE şebekesinde kalmaya devam 
ediyor.

VoLTE’nin avantajlarına gelince… Öncelikle 
VoLTE teknolojisinde ses, mobil veri üzerinden 
iletildiği için kalitesi artıyor. Yapılan ses aramaları, 
3G/2G ses aramalarından ve IP ses görüşmelerinden 
(Whatsapp, Skype gibi uygulamalardan) daha kaliteli 
ve stabil olarak sağlanıyor. Bunun yanında çağrı 
kurulum süresi kısalıyor, çağrı sırasında arka plan 
gürültüsü azaltılıyor, sesli çağrı sırasında video 
çağrıya geçme ve istendiğinde sesli çağrıya geri 
döndürme özelliği kullanılabiliyor. Ayrıca aynı anda 
data ve ses kullanımına izin verildiği için telefonda 
görüşme yaparken konum paylaşılması, mesaj 
gönderimi gibi özellikler rahatlıkla kullanılabiliyor.

Nasıl Kullanılıyor?
VoLTE yani HD+ kalitesinde görüşme yapılabilmesi 
için karşılıklı olarak arayan abonelerin kullandığı 
cihazların HD+ görüşmeyi desteklemesi ve HD+ 
aktivasyonlarının yapılmış olması gerekiyor. HD+ 
kalitesinde görüşme üreticinin Türk Telekom şebeke 
ayarlarını cihaza üretim esnasında yüklemesiyle ya 
da sistem güncelleme desteği vermesiyle mümkün 
oluyor. Türk Telekom Terminal ekibi tüm üreticiler 
ile terminallerin şebekemizde VoLTE’yi desteklemesi 
için çalışmalar yürütüyor. HD+ görüşme aktivasyonu 
VoLTE yazılıp 5555’e SMS atılarak kolayca 
yapılabilir. Ayrıntılı bilgilere ve VoLTE destekleyen 
yeni modellere Türk Telekom web sayfasını takip 
ederek ulaşabilirsiniz.

Ses aramalarında da 4.5G

4.5G’ye geçişle birlikte ses aramalarının 4.5G şebekesi üzerinden 
yapılmasını sağlayan arama teknoloji VoLTE de hayatımıza girdi.

HD+ Görüşmeyi 
Destekleyen Telefonlar
Samsung S6 ve Edge
Samsung S7 ve Edge
LG G4, G5 ve V10 modelleri. 
VoLTE destekli terminallerin sayısının artması 
için planlı çalışmalar yürütülmektedir.
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KİTAP ÖNERİ

Yeni Dijital Çağ
Google yönetim kurulu başka-
nı Eric Schmidt ve Google Ideas 
yöneticisi Jared Cohen’in kale-
minden… Google’ı küçük bir star-
tup’tan dünyanın en etkili şirket-
lerinden birine dönüştüren Eric 
Schmidt ile Google Ideas’ın yöne-

ticisi ve dışişleri bakanları Condoleezza Rice ve Hil-
lary Clinton’ın danışmanlarından Jared Cohen, bilgi 
ve deneyimlerini birleştirerek gelecek hakkındaki en 
zorlu sorulara yanıt arıyorlar: Gelecekte en güçlü kim 
olacak, yurttaşlar mı yoksa devlet mi? Mahremiyetle 
güvenlik arasındaki ilişki nasıl olacak ve yeni dijital 
çağın bir parçası olmak için nelerden vazgeçmek zo-
runda kalacağız?

Nesnelerin 
İnterneti ve 
İşbirliği Çağı
Jeremy Rifkin, Nesnelerin İnterneti 
ve İşbirliği Çağı’nda yeni bir eko-
nomik sistemin dünya sahnesinde 
boy göstermek üzere olduğunu 
haber veriyor. Rifkin, İletişim İn-

ternetiyle yeni yeni güç kazanmaya başlayan Enerji 
İnterneti ve Lojistik İnterneti’nin yirmi birinci yüzyıla 
yakışan akıllı bir altyapıda, diğer bir deyişle Nesnele-
rin İnterneti üzerinde nasıl bir araya geldiğini açıklı-
yor. Bu birliktelik sayesinde üretkenlik oranları artıyor 
ve birçok mal ve hizmetin marjinal maliyeti sıfıra ya-
kın seviyeye iniyor. Mal ve hizmetler bollaşıyor ve ne-
redeyse bedava denilebilecek fiyatlardan ulaşılır hale 
geliyor. Pazar artık mal ve hizmetler üzerindeki hâki-
miyetini yitiriyor. Sıfır marjinal maliyet olgusu, ortaya 
melez bir ekonomi çıkarıyor. Rifkin, milyonlarca insa-
nın, hayatını global İşbirlikçi Ortak Alanlar’a halihazır-
da nasıl taşıdığını kitapta örnekleriyle anlatıyor.

Dördüncü Sanayi 
Devrimi
Dünya Ekonomik Forumu’nun ku-
rucusu ve başkanı Klaus Schwab’ın 
bu yılın Şubat ayında yayınlanan 
Dördüncü Sanayi Devrimi başlık-
lı kitabı insanlığın dönüşümünü 
de içeren yeni teknolojik devrimi  

nasıl anlamak ve biçimlendirmek gerektiği meselesi-
ni ele alıyor. “Sanayi 4.0” beş yıldır bilinen bir kavram 
olmasına rağmen 2016 Davos toplantılarının ana 
gündem maddesi olarak ilan edilince dünya çapın-
da konuşulur oldu. Yapay zekâ, robotik, nesnelerin 
interneti, özerk taşıtlar, 3D yazıcılar, nanoteknoloji, 
biyoteknoloji, malzeme bilimi, enerji depolama ve  
kuantum bilgiişlem gibi yeni teknolojik atılımların  
çok çeşitli alanlarda şaşırtıcı şekillerde iç içe  
geçmesi insanlara, şirketlere, ülkelere ve dünyaya ne 
getirecek?

Big Data at Work: 
Thomas Davenport’a göre büyük 
verinin ortaya çıkışı (veya en azın-
dan fark edilişi) üzerinden sadece 
on yıl geçmiş olsa da, özellikleri 
“yeni bir devir” anlamına geliyor. 
Farklı sektörlerden büyük kuru-
luşlar veri ekonomisine katılıyor 

ve büyük veriyi sadece daha iyi kararlar ile maliyet 
tasarrufu için değil, müşterilerine veriye dayalı yeni 
ürün ve hizmetler sunmak için de kullanıyorlar. Bu 
beceriler, liderlik, örgütsel yapılar, teknolojiler ve mi-
marilerde değişim anlamına geliyor. Dünya -ve onu 
açıklayan veri- sürekli bir değişim ve akış halinde; 
bunu hızla idrak edip akıllıca tepki veren kuruluşlar 
ise avantajlı konumdalar. Büyük veri ile çalışmaya ka-
rar veren herkes, bunu yapmanın en mantıklı ve eko-
nomik yollarını öğrenmek zorunda.

Web’in geleceğine ışık tutan kitaplar
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Türk Telekom Akademi’den
Sanal Gerçeklik ile

İş Sağlığı ve Güvenliği:
Yüksekte Çalışma Eğitimi

Çok Yakında!
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Şimdi Konuşma Zamanı!
Bilgi birikiminin paylaşıldığı, farklı konu ve

konuklarıyla Teknoloji Kürsüsü
canlı yayınlarla sizlerle.


