
İnsanların videoya olan ilgilerinin artacağı ve RTÜK’ün yakında 
Over  the top TV için bir yönetmelik çıkarmak durumunda kalacağına 
dikkat çekilirken TV yayınları için ciddi bir rakip olacak sosyal oyun 
pazarının 2014’te 15 milyar dolarlık gelir beklediği  bildirildi. 
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“Sosyal ağlardaki oyunlar, gerçek ortamlarda da oynanacak”

Radyo Televizyon Üst Kurul (RTÜK) Üyesi Prof. 
Dr. Korkmaz Alemdar’ın yönettiği “Sosyal 
Paylaşım Ağlarının Gücü ve Yeni İş Modelleri” 
adlı panelde de İnternet Stratejisi Uzmanı Atıf 

onların muhtemel sağlık sorunları hakkında 
bilgi vermesini önerdi. Çağın farklı bir 
evreye girdiğini, burada durmak ya da bunu 
durdurmanın kimsenin elinde olmadığını 
vurgulayan Alemdar, Türklerin teknolojik 
gelişmelere kolay adapte olduğunu yeni bilişim 
teknolojilerinin hızla yaygınlaştığını ancak hukuk 
sisteminin geri kaldığını, bireyi önemseyen ve 
koruyan bir sistemin oluşturulması gerektiğine 
dikkat çekti. 
Sektördeki gelişme, değişme ve iş 
olanaklarından söz eden Ünaldı, MedyaSa 
grubunu ve yapılan çalışmaları anlattı. 
Ünaldı, interaktiflik yoksa bir TV kanalının 
devam etmesinin mümkün olmayacağını 
belirtti ve IPTV hakkında bilgi verdi. IPTV ile 
birlikte interajtivitenin başladığını söyleyen 

Ünaldı, reyting raporlarının anlık 
tutulabileceğini, interaktiflikten 
yararlanan televizyonculuğun 
pozisyon anlamında değişeceğini, 
Facebook’tan gelen bir mesajın TV 
ekranından görülebileceğini bildirdi. 
Connettik TV’den söz eden Ünaldı, 
“İnsanların videoya olan ilgileri 
OTT’ye olan ihtiyacı ortaya çıkaracak 
ve önümüzdeki dönemde IPTV için 
yönetmelik çıkaran RTÜK, yakında 
Over the top TV (OTT) için de ayrı bir 
yönetmelik çıkarmak durumunda 
kalacak” dedi.

Turkcell Sosyal Ağ Servisleri Ürün Yöneticisi 
Pıçakçı, sosyal ağlarların büyüklüğü ve etkileri 
hakkında konuşurken Turkcell’in sosyal ağlara 
yönelik projelerini anlattı. 4 milyar dolara 
ulaşan pazarın yüzde 10’luk kısmının sosyal 
oyunlar olduğunu bildiren Pıçakçı, Turkcell’in 
Pixofun ile geliştirdiği Footbo City oyununa 
ilişkin bilgiler verdi. Footbo City’nin dünyada 
en çok oynanan 5. Futbol temalı sosyal oyun 
olduğuna işaret eden Pıçakçı, önümüzdeki 
dönemlerdeki oyun modellerinin nasıl olacağı 
konusundaki öngörülerini de aktardı.
  
“Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde sosyal 
ağlarda oynanan oyunların sanal ortamda 
oynanmasının yanı sıra gerçek ortamlarda da 
oynandığını göreceğiz” diyen Pıçakçı, bunun 
için lokasyon ve mükemmel oyun içeriğinin bir 
şekilde birleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Sosyal oyunların TV yayınları için ciddi bir rakip 
olduğunu bildiren Pıçakçı, bu pazarda 2014’te 
15 milyar dolarlık gelir beklendiğini söyledi. 
TBD Hukuk Çalışma Grubu Başkanı Köksal ise 
sosyal ağlar, dönüşüm ve hukuk içerikli kısa 
bir konuşma yaptı. Hukukun işinin taraflar 
arasındaki dengeyi oluşturmak olduğunu 
söyleyen Köksal, sosyal ağlarda kişilerin 
nerede, kimlerle birlikte olduğunun anında 
izlendiğini belirtti. Köksal, “Özel hayatımızı 
korumaya özen göstermeliyiz ki, teknoloji bize 
daha yararlı olanaklar sunsun” dedi.

Ünaldı, Turkcell Sosyal Ağ Servisleri Ürün 
Yöneticisi Sertaç Pıçakçı ve TBD Hukuk Çalışma 
Grubu Başkanı Mehmet Ali Köksal birer 
konuşma yaptı. Bu panelde, sosyal paylaşım 
ağlarının gelişimiyle ortaya çıkan çeşitli riskler, 
kazanımlar tartışılacak ve sosyal paylaşım 
ağlarıyla etkinliği artırılan İnternet’teki yeni iş 
modelleri incelendi.
Panel yöneticisi Alemdar, yüzyıllar boyunca 
gelişen teknoloji ve meslekler ilişkisine 
değinirken teknoloji beraberinde getirdiği 
olanakların yanı sıra sıkıntılara da dikkat 
çekti. Bilişimcilere “Siz bugün rahat 
gözüküyorsunuz ama gelecekte ne gibi 
sağlık sorunları yaşayacağınızı hep birlikte 
göreceğiz” diyen Alemdar, gelecek toplantılara 
doktor ve sağlıkçıların da çağrılmasını ve 

http://www.bilisimdergisi.org/s132


