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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı 
Serpil Timuray: 

Önümüzdeki 10 yıla, 
“Mobil Rönesans” 
damgasını vuracak 
Özellikle M2M’nin yaygınlaşmasının Türkiye için “Mobil 
Rönesans”ın sonuçlarının belirgin bir şekilde hissedileceği 
dönemi başlatacağını öngören Timuray, YASED’in, 
mobil-sabit iletişim teknolojilerinin bilişim hizmetlerinin 
kullanımındaki her yüzde artışının, GSYİH’ya çarpan etkisi 
1.8 oranında olduğunu ortaya koyduğunu anımsattı.

Tüm dünyada mobil abonelerin 
sayısı 2012 yılı sonunda 6.5 milyara 
ulaşırken, dünyadaki akıllı telefonların 

sayısı da 1 milyar sınırını aştı. “Mobil ve 
dijital çağ” olarak tanımlayabileceğimiz 
bu yeni dönemde bireysel yaşamdan iş 
hayatına tüm dinamikler değişirken, 
özellikle gelişmekte olan coğrafyalarda 
eğitimden sağlığa, finanstan tarıma 
toplumsal yaşamın her alanı yeniden 
tanımlanıyor.   
Günümüzün en önemli kaynağı olan “veri”ye 
her an, her yerden, evrensel boyutta ve 
gerçek zamanlı erişim imkânı, yeryüzünde 
her bireye kültürel, sosyal ve ekonomik 
gelişimde fırsat eşitliğinin kapısını aralıyor. 
Doğal kaynakların daha verimli kullanıldığı 
sürdürülebilir bir dünya için etkili çözümler 

sunuyor. İş dünyasının dinamiklerinin 
de mobilize olduğu ve tüm sektörlerin 
kendilerini mobil teknolojilerle yeniden 
tanımladıkları bu dönemde, her işin önüne 
bir “m-”  geliyor. Vodafone Türkiye olarak, 
M-Yaşam olarak adlandırdığımız bu yaşam 
biçimine ülkemizin en iyi şekilde uyum 
sağlaması için çalışıyoruz.
Bu amaçla 2012 yılında, dünyada sabitten 
mobile yaşanan bu dönüşümün etkilerini 
gerek bireysel gerekse kurumsal bazda 
mümkün olan en geniş ölçekte erişilebilir 
kılmak için çalıştık. Türkiye’de pek çok 
ilk’i hayata geçirirken, müşterilerimize 
benzersiz bir deneyim yaşatmaya, onların 
yaşamlarını kolaylaştırmaya odaklandık. 
Kesintisiz ve kaliteli iletişim hizmetleri 
sunmak üzere altyapı yatırımlarımıza 

devam edip birçok ilke imza attık. Hayata 
geçirdiğimiz sosyal iş modelleri ile çiftçiler, 
kadınlar, engelliler gibi mobil iletişimin 
olanaklardan yeterince yararlanamayan 
kesimlerin yaşamlarına değer kattık. 
Bunlar arasında bizler için ayrıcalıklı bir 
konuma sahip olan Vodafone Çiftçi Kulübü, 
geçtiğimiz günlerde Vodafone Grubu’nun 
Londra’da düzenlediği Mobile For Good 
(iyilik için mobil teknolojiler) zirvesinde tüm 
dünya ülkelerine bir başarı hikâyesi olarak 
gösterildi.    
Türkiye ekonomisinin, dünyada ekonomik 
krizin etkilerinin hissedildiği, Avrupa’nın 
küçüldüğü ve kaynak arayışına girdiği bir 
dönemde istikrarlı bir şekilde büyümesini 
sürdürmeyi başardığını görüyoruz. 
Ülkemizin bu güçlü performansı devam 

ettirmesinin, günümüzün yeni gelişmişlik 
ölçütü tabir edebileceğimiz mobil 
teknolojileri, yani “mobil yaşam” tarzını 
ne ölçüde benimseyebildiği ile yakından 
alakalı olduğuna inanıyoruz. 
Mobile For Good (iyilik için mobil 
teknolojiler) konferansında konuşan Dünya 
Bankası eski Başkan Yardımcılarından 
Prof. Dr. Ian Goldin bu “yeni” durumu 
“Mobil Rönesans” olarak adlandırıyor. 
Prof. Goldin’e göre insanlık; bin yıldır 
şahit olmadığı bir biçimde gelir artışının 
aritmetik nüfus artışının üstüne çıktığı 
bir dönemi yaşıyor. Bu yeni kavşak, mobil 
teknolojiler sayesinde herkesin olanak ve 
becerileri ile oluşacak “kollektif dehanın” 
yönünü belirliyor. 
Bu açıdan bakıldığında, önümüzdeki 
dönemin Vodafone ve Türkiye için Mobil 
Rönesans’ın sonuçlarının en belirgin 
şekilde hissedileceği bir dönem olacağını 
öngörüyoruz. Örneğin mobil iletişim 
sektörünün yıllık bazda yüzde 10’a 
yakın büyüme gösterdiği bir ortamda, 
Eylül 2012 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 
yüzde 90 düzeyine ulaşan penetrasyon 
oranının önümüzdeki 10 içerisinde 
yüzde 100’e yaklaşmasını beklemek çok 
uzak bir varsayım olmayacaktır. Yine 
de yüzde 120’ler düzeyinde olan Avrupa 
Birliği ortalamasına Türkiye’yi daha 
da yaklaştıracak bir atılımın özellikle 
makineler arası mobil iletişimin (M2M) 
yaygınlaşmasıyla başlayacağını tahmin 
etmekteyiz. 
YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) 
tarafından bilgi ve İletişim sektörünün ülke 
ekonomisine etkisini analiz etmek amacıyla 
çok yeni yayınlanan “2023 Hedefleri 
Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri” 
raporu, mobil ve sabit iletişim teknolojileri, 
telekomünikasyon ekipmanları, yazılım, 
donanım ve bilişim hizmetlerinin 
kullanımındaki her yüzde artışının, 
ülkemizin GSYİH’ne çarpan etkisi 1.8 
oranında olduğunu çok net ortaya koydu.

http://www.bilisimdergisi.org/s150


