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SMS 20 yaşında!

Cep telefonuna 
160 karaktere 
sığdırılarak 
gönderilen 
ilk mesajın 
üzerinden tam 
20 yıl geçti. İlk 
SMS’ini 1995’te 
gönderen Türkiye, 
Avrupa’nın 
en çok SMS 
kullanan ülkesi 
konumunda.

2000’lerle birlikte fırtınalar 
estiren, 160 karakterle 

sınırlı kısa mesajlaşma servisi (Short 
Message Service – SMS) 3 Aralık 2012’de 
20. yaşını kutladı. Cep telefonu aracılığı 
ile yazılan mesajın bir cep telefonundan 
diğer bir cep telefonuna gönderilmesi 
olan SMS, Finlandiyalı mühendis Matti 
Makkonen’in Kopenhag’da bir pizza 
restoranında 1984 yılında tasarladığı bir 
projeydi. 160 karakter sınırına sahip SMS 
teknolojisi ilk olarak 20 yıl önce bugün 
hayata geçti. SMS ilk kez 3 Aralık 1992’de 
İngiliz mühendis Neil Papworth tarafından 

telekomünikasyon şirketi Vodafone’un Yönetim Kurulu Başkanı Richard Jarvis’in cep 
telefonuna gönderildi. Papworth ilk SMS’inde “Mutlu Noeller- Happy Christmas” yazdı. İlk 
SMS, Orbitel 901 model bir cep telefonu ile atıldı. Bugün ise dünyada yaklaşık 4 milyar insan 
cep telefonları üzerinden SMS kullanıyor. 
Kısa mesaj sahip ilk telefonlar 1993’te Nokia tarafından piyasaya sürülürken mesajlaşma, 
1999’da dünyanın en gözde heyecanlarından biri oldu. 2002’de dünyadaki mesajlaşma trafiği 
250 milyarı aştı. 2011 yılında dünyadaki SMS trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 44 artarak 7.4 
milyara ulaştı, telekomünikasyon şirketleri ise 202 milyar dolarlık gelire erişti. 
Projenin başlangıç aşamasında belirlenen 160 karakter sınırı ise bugüne kadar hiç 
değişmedi. Kullanıcılara 160 karakterden fazla yazma olanağı verildi ancak bu mesajın ikiye 
veya üçe bölünmesi ile mümkün olabildi. Bunun sonucunda ise kullanıcılar arasında mrb, kib 
gibi kısaltmalar kullanılması davranışı yaygın bir hal aldı.  

Hâlâ telefonlardan bir yılda 6- 8 trilyon kısa mesaj gönderildiği tahmininde bulunuyor. GSM 
şirketlerinin bu yolla 200 milyar dolardan fazla para kazandığı kaydediliyor.
Türkiye ise ilk SMS’ini 1995 yılında gönderdi. Geçtiğimiz yıl kişi başına 212 SMS ortalaması ile 
Avrupa’nın en çok SMS kullanan ülkesi olan Türkiye’de halen kullanılan 67 milyona yakın cep 
telefonu hattından bu yılın sonunda 175 milyar SMS gönderilmesi bekleniyor. Türkiye’de cep 
telefonu operatörlerinin (Turkcell, Vodafone ve Avea) kısa mesaj (SMS) gönderim istatistikleri 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından raporlanıyor. Buna göre 2011’de 
Türkiye’de gönderilen toplam SMS sayısı 161.3 milyar adet. 2011 toplamında toplam abone 
sayısı 65 milyonu buldu.
* 2012’de operatörlerin indirim kampanyalarının etkisiyle SMS gönderiminde yüzde 10’a 
yakın bir artış oldu.
* 2012 rakamlarına bakıldığında aylık gönderilen SMS sayısı ortalamada 14.2 milyarı 
gösteriyor.
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