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2010 – 2015 dönemine ilişkin Cisco raporunda, yıllık İnternet trafiğinde 
yüzde 92’lik artış olacağı,  küresel mobil İnternet veri trafiğinin ise 26 katına 
çıkacağı öngörülüyor.

Cisco’nun düzenli olarak hazırladığı Görsel Ağ Endeksi’nin (Visual Networking Index – VNI) 2010 
– 2015 yıllarını kapsayan Küresel Mobil İnternet Veri Trafiği Öngörü Raporu yayımlandı. Raporda, 
mobil cihazlar üzerinden sunulan video uygulama ve hizmetlerinde öngörülen artışa paralel 
olarak 2015’te mobil İnternet veri trafiğinin 26 katına çıkarak aylık 6.3 exabyte ve yıllık 75 exabyte 
seviyelerine ulaşacağı belirtiliyor. Raporun kapsadığı dönemde yıllık İnternet trafiğinde yüzde 
92’lik artış olacağı öngörülüyor. Mobil veri trafiğindeki bu artışı tetikleyen iki unsur ise tabletler 
ve akıllı telefonlar gibi mobil cihazların kullanımı ile mobil video içeriği tüketimindeki artış. 
Rapora göre 2015 itibariyle mobil ağlara 5,6 milyar kişisel cihazla ve 1,5 milyar da cihazlar arası 
(Wi-Fi hariç) bağlantı olacak. Bu da dünyadaki her insan için en az bir bağlantı olacağı anlamına 
geliyor. Mobil videonun bu beş yılda 35 katına çıkarak 2015’te mobil veri trafiğinin yüzde 66’sını 
teşkil etmesi bekleniyor. Aynı dönemde tablet cihazlardan kaynaklanan internet trafiği ise 
2010’dakinin 205 katına çıkacak. 

2011, mobil İnternet’te patlama yılı 
Dünya GSM Birliği’nin 16.sı düzenlediği Mobil Dünya Kongresi ve GSMA Fuarı’na aralarında Türk 
Telekom Grubu şirketlerinden Argela, Turkcell Teknoloji, Defne ve Bircom’un da bulunduğu bin 
300 firma katıldı. Kongre ve fuarın açılışında konuşan GSMA Pazarlama Direktörü Michael O’Hara, 
2011’in mobilİinternet için patlama yılı olacağını söyledi. O’Hara “Dünya mobil İnternet bağlantısı 
400 milyonu buldu ve her ay 17 milyon yeni bağlantı yapılıyor. Bu yıl ayrıca mobil İnternet’in bir 
sonraki nesli olan LTE için de atılan adımlar netleşecek” dedi. 
2010’da operatörlerin mobil İnternet’e 72 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyleyen O’Hara, bu 
rakamın artarak devam edeceğini dile getirdi. 

İ n ternet  t ra f iğ inde 
yüzde 92’lik artış olacak

Twitter mesajı “kamu malı” ve Türkçe Twitter
İngiltere’de kamuya açık bir alan olduğuna karar verilen Twitter,  tüm kullanıcıların katkıda 
bulunabileceği bir çeviri merkezi açıyor. 
Artık İngiltere’de sosyal iletişim ağı Twitter’da mesaj yayınlayan kullanıcılar, bu mesajların başka 
yayınlarca kullanılmasına karşı çıkamayacak. Gerekçe ise, Twitter’ın kamuya açık bir alan olması 
ve kullanıcının burada mesaj yayınlayarak bu özelliği baştan kabul etmiş olması.
İngiltere’de yetkili kurum, sosyal medya hukukunda içtihat oluşturabilecek kararla Twitter’da 
yayımlanan mesajlar için telif talep edilemeyeceğine karar verdi. “Twit’inin Independent ve The 
Daily Mail gazetelerinde yayınlanması üzerine şikâyette bulunan Sarah Baskerville, Basın Şikâyet 
Komisyonu tarafından haksız bulundu.
Sosyal medya hukukunda içtihat oluşturabilecek 
kararda, Twitter’da yazılan mesajların kamu 
malı sayıldığı belirtildi. Ülkede bu yönde içtihat 
oluşursa, Twit yazan yazarlar, gazeteciler, 
sanatçılar vs. de cümleleri üzerinde hak iddia 
edemeyecek, telif talep edemeyecek. Kişiler 
de “özel hayatın ihlali” gibi gerekçelerle 
mahkemeye başvuramayacak.

Türkçe Twitter geliyor 
Gönüllülerin yardımıyla İngilizce dışında 
Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, 
İspanyolca ve Korece olarak kullanılabilen 
Twitter bu çabalara ek olarak her kullanıcının 
müdahil olabileceği ortak bir merkez açarak 
ara yüz ve butonlarının başka dillere de 
çevrilebilmesini hızlandırıyor. Sitenin hedefinde ilk olarak Türkçe, Rusça ve Endonezce olarak da 
yayına geçmek var. 
Bununla birlikte sitedeki tweetler orijinal dillerinde kalacak. Çevirmenler hem hâlihazırda 
kullanılan dillerdeki butonların ve menülerin üzerinden geçecek, hem de Twitter’ı yeni dillere 
uyarlamaya devam edecek.
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