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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
(ABD) Thalmic Labs şirketi, “giyilebilir 
hareket kontrolü” bir giyilebilir kol 

bandı geliştirdi. Kamera odaklı hareket kontrol 
teknolojisine çağ atlatan ve MYO adı verilen 
bant, el ve kol hareketleriyle akla gelebilecek 
tüm elektronik cihazların kontrol edilmesini 
gerçekleştirebiliyor. MYO, kaslardaki 
elektriksel faaliyetleri okuyarak, tamamen 
kablosuz ortamda bilgisayar, telefon ve diğer 
elektronik cihazların kullanılmasına olanak 
verecek. 
Şirketin web sayfasında verilen bilgiye göre, 
MYO’nun dayandığı teknoloji kaslardaki 
hareketi anında ölçebiliyor. Sonuç olarak, 
bilgisayar, akıllı telefon ve televizyonlar başta 
olmak üzere elektronik cihazlar üzerinde 
kusursuz bir kontrol elde ediliyor. 
Thalmic Labs’in kamera odaklı hareket 
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kontrolüne son vereceğini öne sürdüğü MYO, 
sınırlı sayıda üretilecek. Ön siparişlerin 25 
bini geçtiğini belirten Thalmic Labs, giyilebilir 
teknoloji ürününün 2014 başında piyasaya 
sunulacağını duyurdu. 
Yazılım geliştiricilerin ek fonksiyon ve özellik 
kazandırması adına katkıda bulunabileceği 
MYO, 150 dolardan satılacak. Elinizin tek 
bir hareketiyle dijital dünya ile etkileşim 
kurmanızı sağlayacak kol bandı, gelecek yıl 
tüketicilerle buluşacak. 

YouTube artık resmen 

Türkiye’de!
Google, YouTube 
için Türkiye’de 
resmi olarak hizmet 
vermeye başladı. 
YouTube, Türkiye 
ekibi kurarak hem 
reklam alacak, hem 
de içerik üreticileriyle 
iş ortaklığına girecek.

Şimdiye kadar YouTube markası için yurt dışındaki 
merkezini kullanan ve ülkemizden reklamları o 
merkezinden alan Google, sahibi olduğu video 

paylaşım sitesi YouTube için de Türkiye’de özel bir ekip 
kurdu. Google, Türkiye için kurduğu yeni ekip ile birlikte 
Türkiye’de resmi olarak 6 Mayıs 2013 itibariyle hizmet 
vermeye başladı. Bu tarihten itibaren YouTube’a reklam 
vermek isteyen markalar, Google Türkiye bünyesinde 
çalışacak YouTube ekibi ile temasa geçecekler.
YouTube reklamları için belirlenen ücret de belli oldu. 
Markalar günlük 30 bin dolarlık fiyat tarifesi üzerinden video 
paylaşım sitesine reklam verebilecekler. Küresel markalara 
ise yüzde 15’lik bir indirim söz konusu.

Ancak Google YouTube üzerinden elde ettiği gelirleri 
İrlanda’daki ofisinden faturalandıracak ve böylece 
ülkemizde vergi vermekten kaçınmış olacak. İrlanda düşük 
vergi oranları nedeniyle Google’ın yanı sıra Facebook, Apple 
ve Twitter gibi teknoloji şirketleri tarafından Avrupa üssü 
olarak kullanılıyor.

YouTube’da “Homepage Masthead”, “YouTube TrueView 
Ads” ve “YouTube Display Ads” olmak üzere üç önemli 
reklam alanı bulunuyor.
Homepage Masthead: YouTube anasayfasının üst 
bölümünde yer alan ve rich media, sosyal medya 
entegrasyonu ve canlı yayınlara olanak sağlıyor. Standart 

ebatları 970 x 250, genişletilmiş 
(expandable) ebatları ise 
970 x 500 olan bu model gün 
bazında rezervasyon ediliyor ve 
fiyatlandırılıyor.
YouTube TrueView Ads: 
Masaüstü ve mobil versiyonlar 
için video sayfalarında veya 
arama sonuçlarında yer alıyor ve 
izleme başına fiyatlandırılıyor.
YouTube Display Ads: Video 
sayfalarında videoların 
altında banner olarak veya 
isteğe bağlı olarak ilgili video 
sayfalarında sağ üst bölümde 
300 x 250 formatında display 
banner olarak kullanılabiliyor, 
görüntülenme veya izlenme 
başına fiyatlandırılıyor. 
(Business Intelligence)

http://www.bilisimdergisi.org/s155

http://www.bilisimdergisi.org/s155

