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Google Başkanı, Başbakan Erdoğan ile görüştü
Başbakan Erdoğan, Google Başkanı Schmidt’i kabul etti. 
Görüşmede İnternet’teki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric 
Schmidt, 3 Mart 2012’de Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul 

edildi. Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde 
gerçekleşen ve yaklaşık 45 dakika süren 
görüşmede Başbakan Erdoğan’ın Schmidt’e, 
Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin arttığından, 
bu alandaki yatırımların arttığından söz ettiği 
öğrenildi. Erdoğan, toplumun yüzde 50’sinin 30 
yaş altında olduğuna ve İnternet kullandığına 
değinirken bazı okullarda pilot uygulaması 
başlayan ve öğrencilerin tablet bilgisayarla 
eğitimini içeren Fırsatları Araştırma, 
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi “FATİH” 
Projesi hakkında bilgi verdi.

Schmidt’in ise, görüşme sırasında Türkiye’ye 
çok önem verdiklerini ve bölge açısından 
da çok önemli bir ülke olduğunun farkında 
olduklarını belirtti. 
                     
İnternet alanındaki düzenlemelerin ABD 
ve AB’deki yasal standartları yakalaması 
durumunda Türkiye’nin sektördeki 
yatırımlarını ciddi biçimde artacağına 
inandığını anlatan Schmidt, görüşmede,  
Türkiye’nin gelecekteki asıl büyüme 
potansiyelinin bilgi teknolojilerinde olduğuna 
işaret ettiği belirtildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Google 
Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt ile 3 
Mart 2012’deki görüşmesinin ardından daha 
önceleri ücretli olarak Türkiye üzerinden 
satın alınamayan android uygulamaları artık 
Türkiye’ye de açıldı. Google’ın bir süre önce 
Android Market’ı da içine katarak tüm dijital 
medya hizmetlerini bir araya getirdiği Google 
Play, artık Türk kullanıcılara açılmış durumda. 
Ücretli uygulamalar da Türk kullanıcılarının 
erişimine sunuldu.
Türk kullanıcıların bugüne kadar sadece 
ücretsiz uygulamalarını indirebildiği Google 
Play, artık ücretli olanlar da dahil, 450 bin 
uygulamasıyla kapılarını ardına kadar açtı. Ve, 
android cihaz üzerinde root olmaya da gerek 
kalmadı. 
Artık android mobil işletim sistemini kullanan 
Türk kullanıcılar, hiçbir root vb işleme tabi 
tutmadan ücretli ve ücretsiz uygulamalara 
sınırsız erişim sağlayabilecek. 

Ücretli olanlar da dahil, 450 bin 
uygulamasını Google Play, Türk 
kullanıcılarının erişimine sundu.

Google Play, Türk kullanıcılara açık

Türk bir Android uygulama geliştiricisi, 
geliştirdiği yazılımı Google Play Store’da 
ücretli olarak satışa sunabilecek.
Android Market’ın yanı sıra, indirilen 
uygulamanın anında kullanılma olanağı 
sunan Google Play, üyelerine satın alımda 
da büyük kolaylık sağlıyor. Google hesabına 
bağlı kredi kartı bilgileri bulunan kullanıcılar, 
bir uygulamayı satın almak istedikleri zaman 
uygulamanın ücreti kredi kartlarından 
otomatik olarak çekilecek. 
Google, Türkiye’deki kullanıcılarının ücretli 
uygulamalara erişmeye başlamasıyla, dünya 
çapında Android uygulamalarının indirilme 
sayısında da artış görmeyi umuyor. Geçtiğimiz 
ay yapılan bir araştırmada, Apple Store’dan 
indirilen uygulama miktarının, eski adıyla 
Android Market’tan indirilen uygulamaların 
yaklaşık 2,5 katı olduğu ortaya çıkmıştı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s142


