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Değerli okurlar,

İnternet’in yaşamımıza girmesiyle okuma alışkanlığımız 
büyük ölçüde değişti. Son zamanlarda tablet bilgisayarlar çok 
moda ve birçok yeniliği beraberinde getiriyor. iPad ve Android 
tabletlerde çıkan dergiler, okuma alışkanlıklarımızı şimdiden 
değiştirdi bile. 

İnsanlar, tablet bilgisayarlara neden ilgi duyuyor ve en çok 
ne yapıyorlar diye hiç düşündünüz mü? Google tarafından 
yapılan araştırmaya göre, tabletin temel işlevi oyun (yüzde 
84), bunu bilgi edinmek (yüzde 74) ve e-posta atmak/okumak 
(yüzde 74) izliyor (*). Anlaşılan o ki bilgiye ulaşmanın çok 
kolay olduğu günümüzde görsel bir gösteri sergileyen 
tabletlerde, araştırma yapmak, bilgi edinmek, mailleri 
okumak, oyun oynamak vs… Bunların hepsini kullanışlı ve 
mobil bir cihazda bulmak insanlara cazip geliyor. 

Son zamanlarda pek çok alanda 
tablet bilgisayarlar var. Türkiye’nin 
ilk kurumsal tablet dergisi olan 
“Medyatalk”, Medyasoft tarafından 
hazırlandı ve yayın hayatına başladı. 
İş dünyasındaki kurumsal bilişim 
çözümleri ve sektörde yaşanan 
önemli gelişmeleri Medyatalk’tan 
öğrenebilirsiniz Ayrıca Appstore 
ve Google Pay Store’dan ücretsiz 
indirilebiliyor ve isterseniz 
Medyasoft üzerinden de takip 
edebilirsiniz.

Medyatalk’un editörü Medyasoft 
Pazarlama Direktörü Sırma 
Erkan ile dergi hakkında bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

(*) Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
http://services.google.com/fh/files/blogs/AdMob%20-%20Tablet%20Survey.pdf
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Medyatalk: Dijital yayıncılığa önemli bir geçiş olacak
Nisan’dan beri ücretsiz olarak izlenebilen Türkiye’nin 
ilk kurumsal tablet dergisi Medyatalk’un  Editörü Erkan, 
Gartner’ın yayınladığı rapora göre, 2017’de gelişmiş 
ülkelerde dijital yayıncılıkta önemli bir geçiş olacağını, 
basılı yayıncılığın yüzde 30, dijital yayıncılığın ise yüzde 70 
olmasının beklendiğine dikkat çekti.

- Türkiye’nin ilk kurumsal tablet dergisine 
sahipsiniz. Medyatalk dergisi daha önce 
basılı ortamlarda yayınlanıyor muydu, dergiyi 
neden tablette yayınlama gereği duydunuz?
-Medyasoft olarak kurulduğumuz ilk günden 
itibaren sektördeki konumumuz itibariyle 
pazarda farklılık yaratmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bu 
önemli misyon ve vizyonlar sayesinde birçok 
ilki Türkiye’de kişi ve kurumların hizmetine 
sunduk. Günümüzde Türkiye dahil birçok 
medya kuruluşunun tablet için hazırladığı 
dergi ve gazeteleri mevcut iken, kurumsal 
tarafta Medyasoft olarak öncü olmak istedik ve 
Medyatalk yayın hayatına başladı.

- Dergi ne zamandan beri tablette 
yayınlanıyor ve hedef okur kitleniz kimlerdir?
-İlk olarak Nisan ayında yayın hayatına 
başlayan Medyatalk’un ikinci sayısını 
yayınladık. İçerik olarak baktığımızda geniş bir 
kitleye hitap ediyoruz. Bilişim sektöründeki 
gelişmelerden kurumsal çözümlere, 
röportajlardan, yeni ürün ve yazılım 
haberlerine kadar sesli ve videolu içeriklerle 
donatılan Medyatalk, ücretsiz olarak takip 
edilebiliyor.

- Dünya’da ve ülkemizde tablette yayınlanan 
dergiler var mı? Diğer tablet dergilerden 
farkınız nedir? Tablet dergilerin tirajları 
ve geleceklerine ilişkin öngörülerinizi/
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 
(İstatistikî verileri bizimle paylaşabilir 
misiniz?)
-Dünyada ve Türkiye’de Medyasoft olarak 
yetkili satıcısı ve eğiticisi olduğumuz Adobe 

Digital Publishing Suite ile yayın yapan 
yüzlerce dergi mevcut. Bu yayınların sayıları 
her geçen gün artmaya devam ediyor. 
Apple’ın Appstore’unda 2012 Ocak ayı 
istatistiklerine baktığımızda, en çok satan 
uygulamalar listesinde,  ilk 20’de 14 dergi 
mevcut. Türkiye’de de bazı yayıncı kuruluşlar 
dergilerini Appstore ve Google Play gibi 
marketlere taşıyor. Hem basılı hem de tablet 
türleri bulunduğu gibi sadece tablet olarak 
çıkan dergiler de var. Bazı yayınlar ise daha 
geniş çerçevede bilgisayarlardan takip 
edilebilen sürümlerini de hazırlıyor. Bizi diğer 
dergilerden ayıran en büyük özelliğimiz, dünya 
devleriyle iş birliği yaparak sürdürdüğümüz 
eğitim programlarına bir yenisini ekleyerek 
Ocak 2012’den itibaren Türkiye’de ilk defa 
yayıncı kuruluşlara Adobe Digital Publishing 
Suite eğitimi vermeye başladık. 18 başlıkta 
hazırladığımız tablet cihazlar için Adobe 
dijital yayıncılık eğitimlerindeki tecrübemizi, 
Medyatalk ile aktarmak istedik. Medyatalk 
yayın hayatına yeni başlamasına rağmen hem 
Apple, hem de Google Play üzerinde büyük bir 
okur kitlesine ulaştı.

Şu an tüm dünyadaki dergilerle ilgili sayıcı 
istatistikî resmi bilgiler olmamakla birlikte, 
Gartner’ın bu konuda oldukça önemli bir 
raporu mevcut. Kısa bir süre önce yayınlanan 
rapora göre 2017 yılında gelişmiş ülkelerde 
dijital yayıncılıkta önemli bir geçiş olacak. 
Rakamsal olarak baktığımızda basılı 
yayıncılığın yüzde 30, dijital yayıncılığın ise 
yüzde 70 olması bekleniyor. Türkiye’deki şu 
anki gelişmelere bakacak olursak, Cüneyt 
Özdemir ve ekibinin hazırladığı haftalık Dipnot 
Tablet dergisinin 15 bin gibi bir indirilme 
oranına sahip olduğunu görüyoruz. Bu 
rakamlardan da anlaşılacağı üzere tablet 
yayıncılık geleceğin yayıncılığında önemli 
araçlardan biri olacak. Son olarak global 
öngörülere göre 2015’te mobil cihaz ve 
tabletler masaüstü bilgisayarlardan da çok 
kullanılacağını belirtebiliriz.
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