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Avea Mobil Bağlantı Direktörü Yurdagül:

Giyilebilir teknolojilere olan merak, 
bizim de yeni adımlar atmamıza 
vesile olur

Teknolojinin her yerde, 
her zaman ve her 
koşulda kullanılabilir 
hale gelmesi, 
“mobilize” olmasının 
giyilebilir teknolojilere 
duyulan ihtiyacın 
temelini oluşturduğunu 
vurgulayan Yurdagül, 
insanımızın teknolojiye 
olan merakının 
giyilebilir ürünlere olan 
talebi arttıracağına 
inandığını söyledi.

Günlük hayatta zaman kaybettiren birçok işi kolaylaştırmasının giyilebilir cihazlara duyulan ihtiyacı 
doğurduğunu dile getiren Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, akıllı telefonlar ve mobil 
uygulamalar ile bütünleşik çalışabilen giyilebilen teknolojinin insanların bilgi ve iletişime duyduğu 
ihtiyacı karşılaması, tüketicilerin kişisel verileri ile kayıtlarına hızla erişebilme ve depolama 
olanağı sunduğu anlattı.
2014 yılı içerisinde, giyilebilir teknolojiler odağında Avea markalı Smartband ürününü tüketicilerin 
beğenisine sunduklarını anımsatan Yurdagül, “Bu ürünle ilgili geri dönüşler bizi oldukça memnun 
etti. Tüketicilerin, giyilebilir teknolojilere olan merakı, bizim de bu alanlarda yeni ver farklı adımlar 
atmamıza da vesile olabilir” diye konuştu.
Yurdagül, Türkiye’deki genç nüfus ve Türk insanının teknolojiye olan merakı düşünülürse 
ülkemizde de giyilebilir teknoloji ürünlerine olan talebin artarak devam edeceğine inandıklarını 
kaydetti. 

Teknolojinin her yerde, her zaman ve her koşulda kullanılabilir hale gelmesi, “mobilize” 
olmasının giyilebilir teknolojilere duyulan ihtiyacın temelini oluşturduğunu vurgulayan 
Yurdagül, insanımızın teknolojiye olan merakının giyilebilir ürünlere olan talebi arttıracağına 
inandığını söyledi.

Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, hayatımızın vazgeçilmez parçası olan akıllı 
telefonlar ve mobil uygulamalar ile bütünleşik çalışabilen giyilebilen teknolojinin insanların bilgi ve 
iletişime duyduğu ihtiyacı karşılaması, tüketicilerin kişisel verilerine ve kayıtlarına hızla erişebilme 
ve depolama imkânı sunması, 
Günlük hayatta zaman kaybettiren birçok işi kolaylaştırmasının giyilebilir cihazlara duyulan ihtiyacı 
doğurduğunu dile getiren Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül, 2014 yılı içerisinde, 
giyilebilir teknolojiler odağında Avea markalı Smartband ürününü tüketicilerin beğenisine 
sunduklarını anımsatan Yurdagül, “Bu ürünle ilgili geri dönüşler bizi oldukça memnun etti. 
Tüketicilerin, giyilebilir teknolojilere olan merakı, bizim de bu alanlarda yeni ver farklı adımlar 
atmamıza da vesile olabilir” diye konuştu.
Yurdagül, Türkiye’deki genç nüfus ve Türk insanının teknolojiye olan merakı düşünülürse 
ülkemizde de giyilebilir teknoloji ürünlerine olan talebin artarak devam edeceğine inandıklarını 
kaydetti. 

- Giyilebilir teknolojiler hayatımıza girmeye 
başladı. Henüz çok kavrayamamış olsak dahi 
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 bütünleşmiş olacak. Bu teknolojiler 
hangi ihtiyaçtan ve ne zaman doğdu?

-Teknoloji geliştikçe her yerde, her zaman ve 
her koşulda kullanılabilir hale gelmesi, bir 
başka deyişle teknolojinin artık “mobilize” 
olması, giyilebilir teknolojilere duyulan 
ihtiyacın temelini oluşturuyor. Hayatımızın 
vazgeçilmez parçası olan akıllı telefonlar ve 

mobil uygulamalar ile bütünleşik çalışabilen bu 
teknoloji insanların bilgi ve iletişime duyduğu 
ihtiyacı karşılaması, tüketicilerin kişisel 
verilerine ve kayıtlarına hızla erişebilme ve 
depolama imkânı sunması, günlük hayatta bize 
zaman kaybettiren birçok işi kolaylaştırması 
giyilebilir cihazlara duyulan ihtiyacı doğurdu.

Aslında giyilebilir teknolojiler 1980’li yıllarda 
kullandığımız hesap makineli kol saatler ile 
2000’li yıllarda ise görmeye alıştığımız bluetooth 
kulaklıklar ile hayatımıza girmeye başlamıştı.
Fakat 2010 sonrasında nanoteknolojinin bizlere 
sağladığı eşsiz olanaklar sayesinde işlemci gibi 
önemli komponentlerde yaşanan gelişmeler 
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çok daha küçük cihazların üretilmesini mümkün 
kıldı. Firmalar en gelişmiş beyinlerini bu alana 
yöneltmeye başladılar ve böylece yeni nesil 
giyilebilir teknolojiler olarak nitelendirilen çok 
fonksiyonlu alternatif modelli ürünler hayatımızda 
daha çok yer almaya başladı.

- Dev teknoloji firmaları bu teknolojiyi 
geliştirmeye ve rekabette geri kalmamaya 
çalışıyor. Sizin firmanız bu konuda ne gibi 
çalışmalar yürütüyor?

-Bildiğiniz üzere, 2014 yılı içerisinde, giyilebilir 
teknolojiler odağında Avea markalı Smartband 
ürünümüzü tüketicilerin beğenisine sunduk. Bu 
ürünle ilgili geri dönüşler bizi oldukça memnun 
etti. Tüketicilerin, giyilebilir teknolojilere olan 
merakı, bizim de bu alanlarda yeni ver farklı 
adımlar atmamıza da vesile olabilir.
 
- Hayatımıza giren birçok yenilik, hayatımızı 
hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. “Gelecekte 
daha neler olacak?” dediğimizde ise uzmanların 
belirttiği konuların başında giyilebilir teknolojiler 
geliyor. Giyilebilir teknolojiler gelecekte nasıl bir 
hal alacak? Bizi hangi ürünler bekliyor? 

-Global trende baktığımız zaman giyilebilir 
teknoloji ürünlerinin tüm üretici firmaların odak 
alanında yer aldığını görüyoruz. Türkiye’deki 
genç nüfus ve Türk insanının teknolojiye olan 
merakı düşünülürse ülkemizde de giyilebilir 
teknoloji ürünlerine olan talebin artarak devam 
edeceğine inanıyoruz. Özellikle sağlık, fitness, 
ödeme işlemleri vb. konularda giyilebilir 
teknoloji ürünlerinin hayatlarımızı oldukça 
kolaylaştıracağını düşünüyoruz.

Önümüzdeki dönemde mevcut hizmetlerimizi 
geliştirmenin yanı sıra, yeni teknolojilerin bu 
hizmetlerin daha ileri boyuta taşınmasındaki yerini 
dikkatle inceleyerek gerekli adımları atmaya 
devam edeceğiz. Her alanda sergilediğimiz proaktif 
yaklaşımla, sektörümüzdeki rekabete yön vererek 
akıllı büyüme stratejisiyle istikrarlı büyümemize 
devam edeceğiz.
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