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TBD Temsilcisi Erkul, CEPIS Başkan Yardımcılığına aday

Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’nin (CEPİS), Kasım 2014’te yapılacak 
Genel Kurulu’nda Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Temsilcisi Erdem Erkul, Başkan 
Yardımcılığına aday gösterildi.

Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri 
Konseyi (Council of European 
Professional Informatics Societies-

CEPIS) Bahar toplantısı, 5-6 Nisan 2014 
tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirildi. 
Merkezi Brüksel’de bulunan, 33 Avrupa ülkesi 
ve 350 binin üzerinde BT uzmanının üyesi 
olduğu CEPİS’in toplantısına Avrupa’nın 30 
farklı ülkesinden gelen bilişim teknolojileri 
(BT) sivil toplum kuruluşu (STK) başkan ve 
temsilcileri katıldı. 

Bilişim teknolojileri (BT) alanındaki 
mesleki gelişmeler ve Avrupa’daki bilişim 
topluluğunun etkinliğine yardımcı olacak 
stratejileri belirlemek üzere gerçekleştirilen 
50. CEPIS Konseyi’nin gündemini “Siber 
Güvenlik”, “Çevreci Bilişim”, “Dijital Avrupa”, 
“Eğitim ve Bilişim” ile “Kadın için Bilişim”  
konuları oluşturdu.

Avrupa bilişim politikalarına yön veren 
CEPIS’te Türkiye’yi yine Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Üyesi R. 
Erdem Erkul, temsil etti. Erkul, toplantıda 
“TBD ve Kamu Politikalarına Etkisi ve Katkısı” 
başlıklı bir sunum yaptı. 4 yıldır CEPIS’te 
Türkiye’yi temsil eden Erkul, Konsey’in 
Kasım 2014’te Brüksel’de yapılacak Genel 
Kurulu’nda CEPIS Başkan Yardımcılığı’na 
aday gösterildi. 

Dijital dünya, önümüzdeki 6 yılda 

10 kat 
büyüyecek

EMC’nin Dijital Dünya 
Araştırması’na göre, 
dünya 2020’de 44 
trilyon gigabyt’lık bir 
veri büyüklüğüne sahip 
olacak. Gelişmekte olan 
pazarlar daha fazla 
veri üretirken verilerin 
veri depolamayı geride 
bıraktığına dikkat çekildi. 

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen EMC Dijital Dünya 
Araştırması, dijital dünyanın büyüklüğünün yakın 
gelecekte hayal edilenleri aşacağını gösteriyor. 

“Fırsatların Dijital Dünyası: Zengin Veri ve Nesnelerin 
İnterneti’nin Artan Değeri” başlıklı bu yılki çalışma, IDC 
tarafından gerçekleştirilen araştırma ve analizleri içeriyor. 
Araştırma kablosuz teknolojilerin, akıllı ürünlerin ve 
yazılım tanımlı işletmelerin ortaya çıkmasının, dünyadaki 
veri miktarının aşırı artmasındaki önemli rolünü ortaya 
koyuyor.

Araştırmaya göre İnternet’e bağlanabilen cihaz ya da 
nesne sayısı günümüzde 200 milyara ulaşıyor. Bunun 
yüzde 7’si (14 milyar) halihazırda İnternet’e bağlı durumda 
ve İnternet üzerinden iletişim kuruyor. İnternet’e bağlı bu 
cihazlar bugün dünyadaki veri miktarının yüzde 2’sini teşkil 
ediyor. IDC, 2020 yılında İnternet’e bağlı cihaz sayısının 
32 milyara ulaşacağı ve dünyadaki verilerin yüzde 10’unu 
teşkil edeceğini öngörüyor. 2013-2020 yılları arasında 
dijital dünyanın 4.4 trilyon gigabayttan 44 trilyon gigabayta 
çıkarak 10 kat büyümesi bekleniyor.
Nesnelerin İnternet’i dijital dünyada analiz edilebilir 
özellikte olan çok büyük miktarda “yararlı veri”yi de 
etkileyecek. 2013’te dijital dünyadaki verilerin yalnızca 
yüzde 22’si yararlı veri olarak kabul edildi ve bu yararlı 
verilerin yüzde 5’inden azı gerçek anlamda analiz edildi- 
geriye dijital dünyada karanlık madde olarak kaybolan çok 
miktarda veri kaldı. 2020’de Nesnelerin İnterneti’ne bağlı 
olarak artan veri miktarı sayesinde tüm verilerin yüzde 
35’inden fazlası yararlı veri olarak kabul edilebilecek. 
Ancak bu verileri kullanıp kullanmamak işletmelerin 
takdirine kalacak.
Yine araştırmaya göre bugün dijital dünyayı oluşturan veri 
miktarı, dünya ile ay arasındaki mesafenin üçte ikisine 
uzanacak bir raf dolusu iPad Air dolduracak miktarda. 
Bu 253.704 kilometrelik bir mesafeye karşılık geliyor. 
Bugünkü değerlere baktığımızda, ortalama bir hanenin, 
her biri 32 GB’lık 65 iPhone dolduracak kadar veri ürettiği 
görülüyor. 2020’de bu miktarın 318 iPhone’a eşit hale 
geleceği tahmin ediliyor.

Araştırmanın dikkat çeken bazı 
sonuçları ise şöyle:

-Gelişmekte olan pazarlar daha fazla 
veri üretiyor: Şu an dijital dünyadaki 
verilerin yüzde 60’ını Almanya, Japonya 
ve Amerika Birleşik Devletleri gibi 
gelişmiş pazarlar üretiyor. 2020’ye 
gelindiğinde bu oranlar tersine dönecek 
ve Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve 
Rusya gibi gelişmekte olan pazarlar 
verilerin çoğunluğunu üreten pazarlar 
olacak.
-Veriler veri depolamayı geride 
bırakıyor: Dünyada tüm medya türleri 
arasında kullanılabilir durumda olan veri 
depolama kapasitesi (örn; kullanılmayan 
baytlar) dijital dünyaya göre daha yavaş 
bir hızda artıyor. 2013’te kullanılabilir 
veri depolama kapasitesi dijital 
dünyayı oluşturan verilerin yalnızca 
yüzde 33’ünü depolamaya yetiyordu. 
2020’ye gelindiğinde, bu oran yüzde 
15’e düşecek. Neyse ki, dünyadaki 
verilerin çoğu geçici (örn; Netflix ya da 
Hulu, Xbox ONE oyunlarındaki karşılıklı 
etkileşimler, Dijital TV) ve depolama 
gerektirmiyor.
-Bulutun “temas ettiği” veri miktarı iki 
katına çıkacak: 2013’te dijital dünyadaki 
veri miktarının yüzde 20’sinden azı bir 
şekilde bulut ile “temas etti”. 2020’de 
bu oran iki katına çıkarak yüzde 40’a 
ulaşacak.
-Tüketiciler veri yaratıyor ancak bundan 
işletmeler sorumlu: Dijital dünyayı 
oluşturan verilerin üçte ikisi tüketiciler 
ve çalışanlar tarafından yaratılıyor ancak 
buna rağmen dijital dünyadaki verilerin 
yüzde 85’inden işletmeler sorumlu. 
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