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Giyilebilir teknolojiler, 
moda haftalarını süslüyor
Giyilebilir teknoloji ürünlerinin artması ile moda endüstrisinin 
teknoloji endüstrisinden pay almaya başladığı bu günlerde, 
yeni ürünler sadece teknoloji etkinliklerinde değil moda 
etkinliklerinde de tanıtılıyor.  

Fatma Ağaç

G
iyilebilir teknolojiler hayatımıza girmeye 
başladı. Artık moda sayfalarında ve 
moda haftalarında teknolojinin moda ile 
birleştiği ürünler boy gösteriyor. Henüz 
kavrayamamış olsak da birkaç yıl içinde 
giyilebilir teknoloji endüstrisi ekonominin 
önemli bir parçası olacak. 

2014 yılında 8 milyar dolarlık bir pazara ulaşacağı 
tahmin edilen giyilebilir teknolojilerin, 2018 için 
de 101 milyar dolarlık bir pazardan söze diliyor. 
Dev teknoloji firmaları bu teknolojiyi geliştirmeye 
ve rekabette geri kalmamaya çalışıyor.  
Giyilebilir teknoloji ürünlerinin artması ile moda 
endüstrisinin teknoloji endüstrisinden pay almaya 
başladığı bu günlerde, yeni ürünler sadece 
teknoloji etkinliklerinde değil moda etkinliklerinde 
de tanıtılıyor.  
 
Samsung Gear S,’nin  Eylül 2014’te piyasaya 
sunduğu Swarovski taşlara sahip üründe  
Swarovski’nin Crystal Fine Mesh kristalleri 
bulunuyor. Kristaller, doğrudan kayışın metal 
örgüsü ile bütünleşiyor.
Ürünün kordonları Diesel markası taşıyor. Diesel 
Black Gold bayrağı altında tanıtılan yeni Gear S 
modellerinin 2015 ilkbahar aylarında piyasada 
olması bekleniyor. Ürün, 3G özelliği ile arama 
yapabilme, mesaj çekebilme, jiroskop, pusula, 
kalp ritim ölçer, ortam ışığı sensörü, UV sensörü 
ve barometre donanımlarının kullanımını en küçük 
ve şık halde sunuyor. Gear Fit, Samsung Gear 
teknolojisi ile tüketicilerin kişisel tarzlarından 
veya mobil bağlantılarından ödün vermeden 
fiziksel olarak aktif kalmalarına olanak sağlıyor.  
Kullanıcıların hareket halindeyken bile e-posta, 
SMS, çağrı, alarm, S-planner gibi Galaxy akıllı 

telefonlardan gelen bildirimlere anında 
ulaşmalarını sağlayan Samsung Gear Fit 
tüketicilere günlük egzersiz bantlarından çok 
daha fazlasını sunuyor.

Apple’ın akıllı saati Watch içerisinde altın kasa 
da bulunan birçok farklı renk seçeneği ile 
tanıtıldı. Apple bu modeller için fiyat açıklamasa 
da bilgiler gelmeye başladı.

Intel ve Fossil Group, moda endüstrisine 
giyilebilir teknolojiler üretmek üzere işbirliği 
yaptıklarını duyurdu. Fossil Group, modaya 
uygun giyilebilir teknolojilerle geliştirilen ikonik 
moda markalarını portföyüne katmak üzere 
bundan böyle Intel ile birlikte çalışacak. 

İntel ve Opening Ceremony kadınlar için 
tasarladıkları  hem şık hem akıllı bileklik 
MICA ile moda ile teknolojiyi aynı noktada 
buluşturmuş. Amerika’nın önde gelen moda 
evlerinden olan Opening ceremony, New York 
Fashion Week kapsamında  düzenleyecekleri 
2015 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında teknolojinin 
moda halini İntel desteğiyle sergileyecek. Kavisli 
safir cam  dokunmatik ekranı bulunan MICA iki 
farklı tasarıma sahip; İlk tasarım Çin’den gelen 
inci, siyah su yılanı derisi ve Madagaskar’dan 
gelen lapis taşlarından oluşurken, ikinci tasarım 
Güney Afrika’dan Kaplan gözü, beyaz su yılanı 
derisi ve Rusya’dan gelen volkan camından 
(obsidyen cam) üretilmiş.
Barneys New York da akıllı bilekliğe 
mağazalarında tüketicilerin beğenisine 
sunacak. Böylece Barneys New York, giyilebilir 
teknolojiyi müşterilerine ulaştıran ilk lüks 
perakendecilerden biri olacak.

Dünyaca ünlü moda markası Ralph Lauren de 
giyilebilir teknolojiler pazarına giriş yaptı. İOS 
sistemine bağlı olacak teknolojik t-shirt üreten 
marka, sporcuların kalp ritmlerini, eforlarını ve 
nabızlarını ölçebilecek. 
 
Tablet veya akıllı telefon gibi mobil cihazlara 
bilgileri saklayabilen akıllı t-shirtler,  Bluetooth 
bağlantısı aracılığı ile istenildiği anda bilgileri 
transfer edebiliyor.  

Acer’ın selfie şapkası Londra Moda Haftası’nda 
podyumdaydı. Büyük bir şapkanın içerisine 
yerleştirilmiş Acer Iconia tablet ile elde edilen 

bu şapka, aynı zamanda bir ayna görevi de 
görebiliyor. Tasarımında Chirtian Cowan – Sanluis 
imzasını taşıyan selfie şapka teknolojinin moda ile 
nasıl birleştiğini ortaya koyuyor. 

Londra merkezli bir giyilebilir teknoloji şirketi olan 
CuteCircuit, Londra Moda Haftası kapsamında 
bir elbiseyi tanıttı. Bu elbise istenildiği zaman 
farklı renklere geçiş yapabilen bir teknoBir iOS 
uygulamasına sahip. 

Google’un kameralı ve ekranlı internet gözlüğü 
ve diğerleri… Teknoloji artık moda da önemli bir 
aktör. 
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