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“Büyük”ler, giyilebilir teknolojilere 
yön veriyor
Amansız ve heyecan verici gelişmelerin yaşandığı giyilebilir teknolojiler, birkaç 
yıl içinde ekonominin önemli bir parçası olacak. 2018’de 101 milyar dolarlık bir 
pazara ulaşacak olan giyilebilir teknolojiler, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir 
parçası haline gelen akıllı telefonlar da bütünleşecek. 

Fatma Ağaç 

Hayatımıza giren birçok yenilik, hayatımızı 
hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. “Gelecekte daha 
neler olacak?” dediğimizde ise uzmanların belirttiği 

konuların başında giyilebilir teknolojiler geliyor. Gelişen 
teknoloji artık bizleri saatlerce bilgisayar ya da televizyon 
karşısında oturmaktan kurtarıyor. Daha pratik çözümler 
sunuyor. Bunun yanında da aletleri küçülterek daha 
kullanışlı hale getiriyor. 
Henüz çok kavrayamamış olsak dahi giyilebilir teknolojiler 
hayatımıza girmeye başladı. Hatta birkaç yıl içinde giyilebilir 
teknoloji endüstrisi, ekonominin önemli bir parçası olacak. 
Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen 
akıllı telefonlar da bir şekilde bu ürünlerle bütünleşecek. 
Bilgisayar ve internetle olan ilişkimizin boyut 
değiştirmesinden ibaret olan giyilebilir teknolojilerin 2014 
yılında 8 milyar dolarlık bir pazara ulaştığı tahmin ediliyor.  
2018 için de 101 milyar dolarlık bir pazardan söz ediliyor. 
Dev teknoloji firmaları  bu teknolojiyi  geliştirmeye ve 
rekabette geri kalmamaya çalışıyor. Şirketler giyilebilir 
teknolojilere hazır mı ve onların yüzleşeceği en büyük 
güçlükler neler? Önümüzdeki günler gösterecek…

Google, Samsung, Apple, Xerox, İntel, Acer, Quadro, 
Huawei, Microsoft gibi şirketlerin bu konularda yaptığı 
atılımlar, giyilebilir teknolojilerin popülerliğini sürdürmesini 
sağlayacak. Mobil ve giyilebilir teknolojiler, bulunulan 
her ortama bulut ve küresel konumlama sistemi (Global 
Positioning System- GPS) destekli veri akışı sağlayan bir 
köprü görevi üstlenecek. Hali hazırda Google Glass, Glass 
Up, Meta, Nike+FuelBand, Samsung Gear gibi giyilebilir 
cihazlar, mobil hayatın yeni oyuncuları olarak karşımıza 
çıktı. Apple’ın iWatch olarak tanımlanan merakla beklenen 
akıllı saati de tüketicilerle buluştu. GPS sistemleri ve 
geliştirilmiş sensörler sayesinde hareket kabiliyeti ve 
kullanım alanı genişleyecek. Giyilebilir cihazlara yönelik 
talep, akıllı telefon üreten birçok teknoloji şirketinin 
giyilebilir yeni teknolojiler geliştirmesini teşvik edecek.
Giyilebilir teknolojiler gelecekte nasıl bir hal alacak? 
Bizi hangi ürünler bekliyor? Sorularının yanıtını Bilişim 
Dergisi’nin bu sayımızın “Gündem” sayfalarında aramaya 
çalıştık.
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 Teknoloji 
modasında 

şıklık yarışı

Artık moda sayfalarında 
ve moda haftalarında 

teknolojinin moda ile 
birleştiği ürünler boy 

gösteriyor. Giyilebilir 
teknoloji ürünlerinin artması 

ile moda endüstrisi, teknoloji 
endüstrisinden pay almaya 

başlarken yeni ürünler sadece 
teknoloji etkinliklerinde değil moda 

etkinliklerinde de 
tanıtılıyor.

Samsung Gear S, 
Swarovski taşlara sahip. 

Üründe, Swarovski’nin 
Eylül 2014’te piyasaya 

sunduğu 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. 
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 buluşturdu. 

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.
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 “her 
ortama uyabilen” bir elbiseyi tanıttı. Bu elbise, 
istenildiği zaman farklı renklere geçiş yapabilen 
bir teknoBir iOS uygulamasına sahip.
Xerox, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı basılabilir 
elektronik devrelerin (printed electronics), 
giyilebilir teknolojilerin gelişimine önemli katkılar 
sağlayacağını duyurdu. Xerox, Silver Ink (gümüş 
mürekkep) adını verdiği buluşuyla plastik gibi 
esnek bir yüzeyin üzerine, yüzeyi eritmeden, 
gümüş alaşımıyla elektronik devre basmayı 
sağladı.
Microsoft, yavaş yavaş modaya da el atmaya 
başlıyor. Yeni bir giyilebilir teknolojiye imza 
atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Stanford 

Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansta 
tanıtımı yapılan bu teknoloji; akıllı bir atkı. Henüz 
prototip aşamasında olan atkı, bir uygulama 
aracılığıyla kullanıcıyı ısıtabiliyor ve onu titreşim 
yoluyla uyarıyor. Ürününün modüler olması ise öne 
çıkan diğer özelliklerinden biri. 
TAG Heuer, Google ve Intel, gücünü Android 
Wear ve Intel teknolojisinden alan bir İsviçre 
akıllı saati piyasaya sürmek üzere işbirliğine 
gittiklerini duyurdu. İsviçreli saat yapımcıları ile 
Silikon Vadisi arasında yeni bir işbirliği döneminin 
başladığını gösteren anlaşma, her bir şirketin 
lüks saat yapımı, yazılım ve donanım konusundaki 
tecrübelerini bir araya getiriyor.
Mobil teknolojiler ve akıllı teknolojiler üreticisi 
olan Quadro kullanıcılara özgürlük ve bütünlük 
sağlıyor. İstenilen her akıllı telefon ve işletim 
sistemi ile uyumlu çalışabilen Quadro Smart 
Watch ve yakında satışa sunulacak Quadro akıllı 
gözlükler. 
Google’un kameralı ve ekranlı internet gözlüğü ve 
diğerleri…
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Giyilebilir teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili 
dünyada birçok kuruluş verdiğimiz örneklerde de 
görüldüğü üzere amansız bir çalışma içinde. Bu 
çalışmaların bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Kendi enerjisini üreten kişiye özel cihazlar
Basılı elektronik devreler, giyilebilir cihazların 
başka cihazlara bağlanmadan kendi enerjisini 
üretebilmesini sağlayacak. Atom pili ve güneş 
enerjisi paneli gibi enerji üretme birimlerini 
kendi üzerinde taşıyacak. Bu teknolojiler, 
yerleştirildikleri giysi ve eşyalar üzerinde 
enerji yenileme ihtiyacı olmadan uzun süreler 
kullanılabilecek. Böylece kendi enerjisini 
üreten cihazlar elektrikle şarj ihtiyacını ortadan 
kaldıracak. Basılı elektroniklerle üretilen giyilebilir 
teknolojilerin esnek ve ergonomik yapılarda 
tasarlanması, rahatça ve sorunsuz kullanılmasını 
sağlayacak.

3D yazıcılara entegre basılı elektronikler
Doküman yönetimi, dijital baskı ekipmanları, 
yazıcı ve yazıcı yazılımları konularında uzman 
Xerox, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada; 
uzun yıllardır üzerinde çalıştığı basılabilir 
elektronik devrelerin (printed electronics), 
giyilebilir teknolojilerin gelişimine önemli katkılar 
sağlayacağını duyurdu. Xerox, Silver Ink (gümüş 
mürekkep) adını verdiği buluşuyla plastik gibi 

esnek bir yüzeyin üzerine, yüzeyi eritmeden, 
gümüş alaşımıyla elektronik devre basmayı 
sağladı. Elektronik devrelerin cam, tekstil ürünleri, 
plastik, film gibi maddelerin üzerine basılabilmesi 
ya da yerleştirilmesi ile giyilebilir teknolojilerin 
hem daha ucuza mal edilebilmesi sağlanacak hem 
de hayatımıza girişi hızlanacak.
Xerox gibi şirketlerin üzerinde çalıştığı basılabilen 
elektroniklerin (printed electronics) gelecekte 3D 
baskı süreçlerine entegre olması sayesinde, 3D 
yazıcılarla çalışmaya hazır kişiye özel elektronik 
cihazlar da basılabilecek. Kişilerin vücut ölçülerine 
uygun ve istediği tasarımsal özelliğe sahip 
giyilebilir cihazlar, seri üretime göre çok daha 
ucuza mal edilmiş olacak. Giyilebilir cihazların 
tüketiciler tarafından beğenilmesi için de 
gizlenebilir tasarımlarla modaya uygun bir şekilde 
sunulması bekleniyor.

Giyilebilir cihazları sesle kontrol edin
Giyilebilir cihazlar aynı zamanda sesli komut 
sistemiyle de çalışabilecek. Siri ve Google Now’da 
olduğu gibi sesli komutla çalışan yapay zekâ 
üniteleri, giyilebilir cihazların daha kullanışlı 
olmasını sağlayacak. Google Glass ya da Apple 
iWatch üzerinden sizinle iletişime geçen ya da 
bir çeşit kulakiçi Bluetooth kulaklık üzerinden 
kulağınıza fısıldayan sanal asistanınız sizi rahatsız 
etmeden neler olup bittiği konusunda gün boyu sizi 

bilgilendirecek. Sorunuz her ne hakkında olursa 
olsun sorup, yanıtını alabileceksiniz.
Her türden soru sorulabilen yapay zekâlar sesli 
komutlarla sorulan soruları internet üzerinden 
araştırıp yanıtlayabilecek. Örneğin, verilen komutla 
istenilen şeyi kullanıcı adına internet üzerinden 
satın alıp adrese teslim edilmesini sağlayabilecek. 
Üstelik bunu yaparken cihazda bulunan güvenli 
datayı kullanarak her ortamda  istenilen şeyin 
yapılabilmesi mümkün olacak.

Yapay organlar, elektronik implantlar
Basılabilir elektronikler, yapay organ, implant 
gibi sağlık teknolojilerinin geliştirilmesinde 
kullanılacak. Bulut iletişim, 
büyük veri, mobil ve 
kablosuz teknolojilerle 
çok büyük bir gelişme 
yakalayan tıp biliminde 
basılı elektroniklerle 
yaşanacak gelişmeler, 
ömrümüzü uzatan, yaşam 
kalitemizi artıran unsurlar 
olarak karşımıza çıkacak. 
Nabız, ateş, tansiyon, 
şeker gibi yaşamsal 
verileri ölçecek giyilebilir 
cihazlar kullanılacak 
yeni sağlık teknolojileri 
arasında olacak. Bu 
teknolojiler sayesinde hasta 
verileri, hasta hastanede 
bulunmadan da kayıt altında 
tutulabilecek. Acil vakalarda 
hastanın bulunduğu 
yere, hasta verileri 
değerlendirilerek sağlık 
ekipleri yönlendirilebilecek. 
Zamanın hayati önem taşıdığı 
kalp krizi, kan kaybı gibi 
durumlarda hastaya acil 
müdahale için önceden 
hazırlık yapılabilecek. 
Yatalak hastaların tedavileri 
için de kullanılabilecek 
bu teknolojiler, ani 
müdahale gerektiren 
durumlarda birçok hayatın 
kurtarılmasına yardımcı 
olacak.

Hareket alanı genişleyecek
Ağa bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon, oyun 
konsolları gibi cihazların kullanımında, hareket 
alanı ağın bulunduğu alanla sınırlı kalmayacak. 
Giyilebilir cihaz teknolojileri kullanıcıların kişisel 
alan ağlarını kendileri ile birlikte taşımalarını 
sağlayacak. Kullanıcılar kişisel alan ağı sayesinde 
birçok özelliği, uygulamayı farklı ortam ve 
mekânlarda çalıştırabilecek. Akıllı telefonunuz 
tüm uygulamalar, mesajlar ve etrafta uçuşan 
bildirimlerle başa çıkabilmek için bir kontrol 
kulesi ya da trafik polisi gibi görev yapmak zorunda 
kalacak. Yakın gelecekte giyilebilir teknolojilerle 
ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanacak.
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Egzersiz bilekliğinize dikkat! 
Kişisel bilgileriniz sızabilir 
İnsanlara fiziksel aktivitelerini ve kalori alımlarını 
yönetmelerine, fit kalmalarına yardımcı olan her 
tür egzersiz takip cihazı gitgide popüler oluyor. 
Ancak bu gibi cihazlar aynı zamanda kullanıcıları 
hakkında önemli kişisel bilgiler taşıdığından, 
korunmaları da son derece önemli. Kaspersky Lab 
araştırmacısı Roman Unuchek, çok sayıda egzersiz 
bilekliğinin akıllı telefonlar ile nasıl etkileşime 
girdiğini araştırdı ve bazı şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. 
Araştırmanın bulgularına göre, birçok akıllı 
bileklikte uygulanan kimlik denetimi yöntemi 
üçüncü şahısların gizlice cihaza bağlanmasına, 
komutlar yürütmesine ve bazı durumlarda cihazda 
bulunan verileri almasına izin veriyor. Kaspersky 
Lab araştırmacısının incelediği cihazlarda bu 
gibi veriler, kullanıcısının bir saat içinde attığı 
adım miktarıyla sınırlıydı. Ancak gelecekte, yani 
daha büyük hacimli ve daha çeşitli veri toplama 
becerisine sahip olacak yeni nesil egzersiz 
bileklikleri piyasaya sürüldüğünde, kullanıcılarının 
hassas tıbbi verilerinin sızdırılması riski de büyük 
ölçüde artacak. 

Bilekliğin akıllı telefonla eşleşme yöntemi 
nedeniyle kötü niyetli bir bağlantının kurulması 
da mümkün görülüyor. Araştırmaya göre, özel bir 
yetkisiz uygulamanın yüklü olduğu Android 4.3 veya 
üzeri sürümleri kullanan Android tabanlı bir cihaz, 
bazı tedarikçilerin bileklikleriyle eşleşebiliyor. Bir 
bağlantı kurmak için kullanıcıların bilekliklerindeki 
bir düğmeye basıp eşleşmeyi onaylaması 
yeterli oluyor. Birçok modern bileklikte ekran 
bulunmadığından saldırganların bunun üstesinden 
gelmesi de oldukça kolay oluyor. Bileklikler 
titreyerek kullanıcısından eşleşmeyi onaylamasını 
istediklerinde, kurbanın bağlantının kendi cihazıyla 
mı yoksa başka bir cihazla mı kurulduğunu 
bilmesinin bir yolu yok. 
Kaspersky Lab Kıdemli Zararlı Yazılım Analisti 
Roman Unuchek ise, şunları söyledi: “Şu anda 
piyasada olan, adımları ve uyku döngülerini 
sayabilen egzersiz takip cihazları halen biraz 
basit olmakla birlikte gelişme kaydediyorlar. 
Bu cihazların ikinci nesli neredeyse piyasaya 
çıkmak üzere ve kullanıcıları hakkında çok daha 
fazla bilgi toplama becerisine sahip olacaklar. 
Bu cihazların güvenliği hakkında düşünmenin ve 
takip cihazlarının akıllı telefonla etkileşim kurma 
yollarının güvenliğinin sağlanması için şu an tam 
sırası.”

Giyilebilir teknolojinin avantaj 
ve dezavantajları
Giyilebilir teknolojinin avantajları da dezavantajları da kişiden 
kişiye değişiklik gösterebilir. kavramlar haline dönüşür. 
Bilim-kurgu filmlerindeki teknolojiye ulaşmak hepimizi 
heyecanlandırıyor…

Avantajlar

 - Bu ürünler birçok işi aynı anda yapma imkânı sunarak 
vakitten kazanç sağlamamıza yardımcı olur.

 - Oturarak geçirilen saatleri kısaltarak daha mobil hâle 
gelme fırsatı verir.

 - Yalnız iş anlamında gelişmeyen giyilebilir teknoloji 
bizlere başka imkânlarda sunar. Giyim anlamında şu an 
oluşum aşamasında olan masal okuyan tişörtler üreterek 
tüm kitleye hitap eder.

 -Uzun yazılar ya da mesajlar yerine sesli algılama sistemi 
ile artık yorucu olmaktan çıkar.

Dezavantajlar

 - Daha çok gezen, gören ve inceleme yönünde başlayan 
insan yaşamı artık mobil aygıtlara bağlı kalır. Bu da her şeyin 
bir komut ile yapılmasından dolayı yaşamı sıradanlaştırır.

 - Kullanabileceğimiz özel gözlükler, sesli komutu 
algılayan cihazlar, telefonlar derken her yanımızı saracak 
olan bildirimler bizi bedenen ve zihnen yorabilir.

 - Artık ulaşılmaz olmak neredeyse imkânsız hâle 
gelmektedir.

 - Özel yaşamın gizliliği ne yazık ki artan teknoloji ağı ile 
azalır. Yer bildirimleri, mesajların görülüp görülmemesi ya da 
yapılan her işlemin diğer kişiler tarafından görülmesi gibi.
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Türkiye’de en fazla orta yaş grubu erkekler, 

giyilebilir teknolojileri seçiyor

H
em modayı yakından takip edenler hem de teknolojiyi günlük alanda etkili bir 
şekilde kullanmak isteyenler arasında en fazla orta yaştaki kişiler, giyilebilir 
teknoloji ürünlerini tercih ediyor. Daha çok erkeklerin kullandığı, ama kadınların 
da büyük ilgi gösterdiği giyilebilir teknoloji ürünlerini satın alanların yüzde 45’ini 
30-40 yaş arası kişiler oluşturuyor.

En çok ilgiyi gören ürünler arasında ise hem saat hem de müzik çalar olarak kullanılabilen 
bileklik ile yine saat özelliği bulunan aktivite ve uyku monitörü bulunuyor.

Şimdilik ürün çeşitliliği teknolojik olmayanlarına göre düşük kalsa da giyilebilir teknoloji 
ürünlerine olan ilgi sürekli artıyor. Hızlıal.com’un verilerine göre 2014 yazında bu ürünlerin 
Türkiye’deki satışı iki katına yükseldi. Hizlial.com’un verilerine göre, giyilebilir teknoloji 
ürünlerini en çok tercih eden iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya oldu. Bu ürünlerin 
en çok genelde mesai saatleri olan 15.00-18.00 arasında satın alınması da, birçok kişinin ofiste 
bile teknolojiyi takip ettiğini ortaya koydu.

Teknolojide en son trend olan giyilebilir teknoloji hayatımızda giderek daha fazla yer etmeye 
başlarken, giyilebilir teknoloji ürünleri artık modaya da yön veriyor. Tasarımcılar da modayla 
teknolojiyi buluşturan giyilebilir teknoloji alanında ilginç ürünler yaratarak modada çığır açan 
tasarımlara imza atıyor. Bu yıl New York Moda Haftası’nda tanıtılan giyilebilir teknoloji ürünleri 
hem teknoloji meraklılarından hem de moda severlerden büyük ilgi gördü. Türkiye de, bu 
ürünlere gösterilen ilgide ön sıralarda yerini aldı.
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