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Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın:
Nesnelerin İnternet’i konusunda Türkiye’den 
dünya oyuncuları çıkmasını istiyoruz

2014’te yerli ve yabancı ortaklarla hayata geçirecekleri tasarımlarla Türkiye akıllı telefon pazarına 
hızlı bir giriş yapacaklarını bildiren Aydın, önümüzdeki yıllarda Nesnelerin İnterneti, makinalar 
arası iletişim ve algısal teknolojilerin yükselen trendler olarak hayatımızı dönüştüreceğini söyledi.

Intel’in en son teknolojik 
gelişmeleri paylaşmak 
amacıyla her yıl teknoloji 
sektörünü bir araya getirdiği 
geleneksel Intel Teknoloji 
Konferansı’nın ikinci ayağı 
7 Kasım 2013’te Ankara 
Sheraton Oteli’nde yapıldı. 

Bu yılki teması “Geleceğe Dokunun” olarak belirlenen etkinlikte 
katılımcılar, Intel’in gelecek vizyonunu ilk ağızdan dinleme, en 
yeni teknoloji ve cihazları yakından tanıma ve yeni işbirlikleri 
gerçekleştirme fırsatı buldular. 
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Intel Türkiye Genel Müdürü 
Burak Aydın, katılımcılara dünyada ve Türkiye’de makro ekonomi 
ve teknolojik trendler hakkında bilgi verdi. 2013 yılında dünya 
ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Aydın, buna 
rağmen Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan 
ülkelerin özellikle son iki yıldır yavaş ama istikrarlı bir büyüme 
sergilediklerini, küresel büyüme için artık gelişmekte olan 
ülkelerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Son 5 yılda İnternete 
bağlı cihaz sayısının yüzde 300 artığına işaret eden Aydın, dünya 
çapında bugün bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi farklı 
cihazlardan İnternet’e bağlanan 2 milyarın üzerinde kullanıcı 
olduğunun üzerinde durdu. 2020 yılında 200 milyarın üzerinde 
cihazın İnternet’e bağlı olacağının öngörüldüğünü kaydeden 
Aydın, önümüzdeki yıllarda Nesnelerin İnterneti, makinalar 
arası iletişim ve algısal teknolojilerin hızla yükselen trendler 
olarak hayatımızı dönüştüreceğini anlattı. Aydın, İntel’in artık 
bilgisayarlardan akıllı telefona, araç içi eğlence sistemlerinden 
tabletlere ve ikisi bir arada bilgisayarlara kadar tüm akıllı 
cihazların içinde insanların hayatını kolaylaştırdığını söyledi. 
Tablet dünyasında müthiş bir patlama yaşandığına değinen 
Aydın, Intel’in üstün performans ve çok daha uzun pil ömrü 
sunan 4. Nesil Intel Core işlemci ailesinin, dünyanın ilk 22 
nanometre akıllı telefonunun ve 14 nanometre işlemcisinin de 
müjdesini verdi.  Aydın, giderek küçülen işlemcilerle her geçen 
gün akıllı cihazların sayısının katlanarak artacağını ve daha şık 
ve kullanışlı cihazların hayatımıza gireceğini kaydetti. 
Türkiye akıllı telefon pazarına 2014’te yerli ve yabancı ortaklarla 
hızlı bir giriş yapıp müthiş tasarımları hayata geçireceklerini 
duyuran Aydın, “Türkiye’de ,‘Nesnelerin İnternet’i konusunda 
dünya oyuncularının çıkmasını istiyoruz” dedi. 
Intel Teknoloji Konferansları’nda “2’si 1 Arada” bilgisayarlar, 
Intel işlemcili tabletler, yeni nesil Haswell işlemciler, 14 
nanometre işlemciler, Quark işlemciler, giyilebilir teknolojiler ve 
yeni akıllı cihazlar ön plana çıktı. 
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