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dolayı IPTV pek kullanılmıyor. Kara kıtada sadece 
110 bin IPTV kullanıcısı bulunuyor.

Çin lider
IPTV’de dünyada en fazla kullanıcıya Çin sahip. 
IPTV kullanım oranı nüfusa göre az olsa da Çin’de 
21 milyon IPTV kullanıcısı bulunuyor. Çin’i ikinci 
sırada 13.8 milyon kullanıcı ile Fransa takip ediyor. 
ABD ise 10.8 milyon kullanıcı ile üçüncü sırada 
bulunuyor. 

2013 yılında IPTV pazarında oransal olarak en 
büyük büyüme yüzde 25.2 ile Bahreyn’de yaşandı. 
Bahreyn’i yüzde 24.4 ile Yunanistan takip etti. 
Avustralya ise yüzde 20’lik büyüme oranı ile 
üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye’deki IPTV pazarı ise henüz emekleme 
aşamasında. IPTV alanında birinci oyuncu 
konumunda Tivibu servisiyle TTNet bulunuyor. 
Tivibu 2014 yılının başında 360 bin üzerinde 
kullanıcıya ulaştı. 2013 yılında 4000 üzerinde film 
Tivibu üzerinden toplamda 23 milyon kere izlendi.  

Digitürk IPTV kutu yurtiçinde yok
Türkiye’nin en büyük televizyon platformu Digitürk 
ise IPTV’yi yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere farklı 
şekilde sunuyor. Yurtdışındaki Digiturk aboneleri 
sınırlı sayıda kanalı IPTV kutusu ile antene ihtiyaç 
duymadan internetten izleyebiliyorlar.  IPTV kutusu 
maalesef sadece yurtdışı abonelerine sunulan bir 
hizmet. Yurtiçi aboneleri ise IPTV’den kısıtlı şekilde 
yararlanabiliyorlar. Digitürk IQ Plus kutusu ile 
yayınlar tekrar izle ve yeniden izle şeklinde IPTV 
üzerinden izlenebiliyor. Ama canlı TV yayınlarını 
izlemek için çanak antene sahip olmak gerekiyor. 
Çanak anten kullanamayan kullanıcılar için 
Türkiye’de tek alternatif Digiturk Web TV ve bu 
servis sadece mobil cihazlar ve bilgisayarlarla 
izlenebiliyor. Digiturk’te TV kanallarını televizyonda 
antensiz, IPTV olarak izlemek mümkün değil. 
Digiturk’ün IPTV kutuyu yurtiçinde neden 

sunmadığı tamamen bir bilinmez. Şirket belki 
altyapı yetersizliklerinden belki de satış stratejisi 
nedeniyle bu hizmeti yurtiçinde vermiyor. 
Hatta yurtdışında alınan IPTV kutusu yurtiçinde 
kullanılmak istenirse çalışmıyor.

İnternetin ticari kullanıma açıldığı ilk yıllarda 
televizyon izleme oranlarının azalacağı tahmin 
ediliyordu. Ama bu beklenti doğru çıkmadı. 
İnsanlar internet kullansalar da eski arkadaşları 
televizyondan vazgeçmediler. Araştırmalar 
televizyon izleme oranlarının azalmadığını hatta 
arttığını gösteriyor. A.C. Nielsen’in 2013 tarihli 
bir araştırmasına göre ABD’de bir kişi günde 
ortalama 5 saat 11 dakika televizyon izliyor. Bu 
rakama göre bir kişi hayatının 9 senesini televizyon 
önünde geçiriyor. ABD’deki evlerin yüzde 65’inde 
üç ve üzeri sayıda televizyon bulunuyor ve ABD 
vatandaşlarının yüzde 49’u çok fazla televizyon 
izlediklerini kabul ediyor. Uzmanlar internete 
rağmen televizyon izleme oranlarında azalma 
olmamasını televizyonun pasif bir iletişim aracı 
olmasına bağlıyorlar. Televizyon izlemek için 
herhangi bir şey yapmak gerekmiyor. Televizyon 
yemek yerken, kanepede uzanırken izlenebiliyor. 
İşten yorgun gelen sıradan vatandaş televizyon 
önünde vakit geçirmeyi seviyor. 

Fırsatlar IPTV’de
Bu kullanım alışkanlarının ışığında önümüzdeki 
yıllarda da televizyon kullanımının artacağı net bir 
gerçek. Sadece televizyon yayının kullanıcıya nasıl 
iletildiği değişecek. IPTV önümüzdeki yıllarda daha 
da önemli bir teknoloji haline gelecek. Belki de 10-
15 sene sonra antenler tarih olacak ve internetle 
televizyon ayrılmaz bir bütün haline gelecek. IPTV 
henüz çok keşfedilmemiş bir pazar ve bu pazarda 
büyük fırsatlar bulunuyor. IPTV alanında doğru 
zamanda doğru hamleyi yapan firmalar büyük 
karlar elde edebilirler.

Dinlenemeyen telefon piyasada
ABD’de 629 dolardan satışa sunulan Blackphone, gizli 
servislerin canını sıkacak 

D
ahili kriptolama özellikleriyle yüksek 
güvenlik sunan ve dinlemeleri 
engelleyen Blackphone piyasaya 
çıktı. ABD’li Silent Circle ve İspanyol 

Geeksphone firmalarının ortak girişimi olan 
Blackphone, Android tabanlı özel bir işletim 
sistemi PrivatOS kullanıyor. Bu işletim sistemi 
hem normal telefonlara göre ekstra güvenlik 
sunarken hem de Silent Circle’ın kriptolu arama ve 
mesajlaşma servislerini içeriyor.

Blackphone’da ayrıca özel hayatın gizliliğini 
sağlamak için bir çok özel uygulama bulunuyor. 
Anonim web arama, anonim sörf ve güvenli veri 
depolama alanı bunlardan sadece bazıları. Ayrıca 
Akıllı telefonda kablosuz hotspot’ların kullanıcı 

hakkında geçmiş kullanım bilgilerini almasını 
engelleyen Kismet Smarter Wifi uygulaması da 
bulunuyor.

Telefonun üreticileri Blackphone’un istihbarat 
servislerinin ve siber suçluların genel veri toplama 
faaliyetlerini engelleyeceğini ama sofistike 
metotlar karşısında etkili olamayabileceğini 
belirtiyorlar.

4.7 inç IPS HD ekrana sahip telefonda 2Ghz NVIDIA 
Tegra dört çekirdekli işlemci bulunuyor. ABD’de 
629 dolardan satışa sunulan Blackphone’un 
ülkemizde satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor. 
Daha fazla bilgi için www.blackphone.ch adresine 
bakabilirsiniz.
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