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CNN teknoloji editörü Mark 
Milian, derlediği 2011’e 
damgasını vuran teknoloji 

olaylar listesinin son sırasına Spotify ve 
Facebook’un dijital müzikte birleşmesini 
koydu. Dokuzuncu sırada, IBM’in 
Watson bilgisayarının Jeopardy (Riziko) 
oyununda insanı yenmesi bulunuyor. 
Listede sekizinci sırada Apple dünyanın 
en değerli şirketi olması yer aldı. 
Google+’ın sunumu yedinci sırayı 
alırken özellikle Apple ve Samsung 
arasında kızışan patent savaşları 
listenin altıncı sırasına geçti. 

Facebook ve ortaklarının “sürtünmesiz 
paylaşım” olarak tanımladığı 
yeni sosyal paylaşım türü 
beşinci sırayı aldı. Facebook 
okuduklarını otomatik olarak 
paylaştırarak yine insanları 
kendileri hakkında daha fazla 
bilgi vermeye zorladı.Tablet 
bilgisayarların yavaş yavaş 
PC’nin ve laptop’ın yerini 
alması da dördüncü sırada 
kendine yer buldu.
Üçüncü sırayı, başta 
Anonymous olmak üzere 
Guy Fawkes maskesiyle 
medyada geniş yer bulan 
hackerlar alırken listede Arap 
Baharı’nda sosyal medyanın 
rolü, ikinci oldu. Steve 
Jobs’un ölümü ise birinci 
sırada gösterildi.

SEKTÖRDEN YANSIMALAR

2 0 1 1 ’ i n 
t e k n o l o j i  o l a y l a r ı

Steve Jobs’un ölümünün birinci sırada 
olduğu listede, Arap Baharı’nda 
sosyal medyanın rolü ikinci, başta 
Anonymous olmak üzere hackerlar 
ise üçüncü sırayı aldı.

ABD’den İran’a, 
“s a n a l  b ü y ü k e l ç i l i k ”
Gerginlik yaşadığı ve büyükelçiliğinin bulunmadığı İran 
için, ABD İnternet’te “sanal büyükelçiliği” hizmete koydu.

1979’da Tahran büyükelçiliğinin baskına 
uğramasından bu yana İran’da temsicilik 
bulundurmayan Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD), İranlılara ulaşmak için “teknolojik” 
formül buldu. 30 yıldır İran ile diplomatik 
ilişkisi bulunmayan ABD, sanal ortamda 
İran büyükelçiliği açtı. Özellikle son aylarda 
nükleer programı nedeniyle gerginlik yaşadığı 
İran için Tahran’da sanal ortamda açılan 
ABD’nin “sanal” İran Büyükelçiliği, İngilizce ve 
Farsça hizmet verecek.

Sitede yayımlanan video mesajında, ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, sanal 
büyükelçilik amaçlarının İran halkına ulaşmak 
ve iki ülke vatandaşları arasındaki diyaloğu 
diplomatik ilişki olmadan da sürdürebilmek 
olduğunu söyledi. Clinton, sanal büyükelçiliğin, 
iki ülke halklarının birbirlerini daha iyi 
anlamaları ve engelleri aşmak için yeni 

teknolojinin kullanılması çabası olduğunu 
belirtti.

Sanal büyükelçiliğin İngilizce adresleri, http://
iran.usembassy.gov, http://tehran.usembassy.
gov. Farsça adresi ise http://persian.iran.
usembassy.gov

Ancak Tahran yönetimi ertesi gün, ilk günden 
sanal elçilik sayfasına erişimi engelledi ve 
sanal büyükelçilik bloke edildi. İranlılar, 
elçilik sayfasına girişte “tarayıcınız bu sayfayı 
görüntüleyemez” mesajıyla karşılaştı. Bu 
hamleye hazırlıklı olan ABD yetkilileri, Tahran 
hükümetinin erişimi engellemesi halinde 
“başka planları” olduğunu duyurdu ama 
ayrıntı vermedi. İran dışındaki ülkelerde siteye 
erişimde sorun yok ve sanal büyükelçilik 
sitesini sosyal paylaşım ağlarından takip 
etmek de mümkün.

http://www.bilisimdergisi.org/s140


