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Intel Türkiye Genel Müdürü Aydın: 

Düne kadar hayal olan giyilebilir 
teknolojiler, hayatımıza hızlı bir 
giriş yaptı

Giyilebilir teknolojiler 
alanında yatırım 
yaptıkları ve bu pazara 
yön verdiklerini 
bildiren Aydın, 20 yıl 
sonra vücudumuzun 
dilinden anlayan, duygu 
durumumuz ve fiziksel 
göstergelerimize 
göre sağlığımızla ilgili 
bilgileri anında belli 
merkezlere iletebilen 
akıllı materyal ve 
aksesuarlar olacağını 
belirtti. 

Intel’in giyilebilir teknolojiler alanında yatırım yapan şirketlerin başında geldiği ve pazara yön 
verdiğini söyleyen Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, insanların farklı ihtiyaçlarını karşılama 
amacıyla yola çıktıklarını dile getirerek, giyilebilir teknolojilerin bu amaç için çok açık bir alan 
olduğunu belirtti. 
Giyilebilir teknolojilerin, nesnelerin interneti teknolojileri içindeki en önemli konu başlıklarından 
birisi olduğunun altını çizen Aydın, “Düne kadar hayal olan giyilebilir teknolojiler, hayatımıza hızlı 
bir giriş yaptı” dedi.
Giyilebilir teknoloji ile bilgisayar teknolojilerini günlük hayata entegre ederek kullanıcılar 
tarafından giyilebilen her türlü elektronik cihaz ya da ürünü kast ettiklerini anlatan Aydın, artık 
tüm dünya da geleceğin, giyilebilir teknolojilerde olduğuna vurguladı. 
Aydın, İntel’in bu alandaki ilk duyurularını Las Vegas’ta düzenlenen Uluslararası Tüketici 
Elektroniği Fuarı CES 2014’te yaptığını ifade etti. Intel CEO’su Brian Krzanich’in CES’te yaptığı 
açılış konuşmasında giyilebilir teknolojiler alanında üzerinde çalıştıkları bazı referans cihazları 
açıkladığını anımsatan Aydın, bu cihazların birçoğunu kullanıcılarla buluşturmayı başardıklarını 
bildirdi.
Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Intel’in çalışmaları arasında akıllı saatler, akıllı gözlükler, akıllı bileklikler, akıllı zıbınlar gibi 
birçok ürün mevcut. Giyilebilir teknolojiler gittikçe daha da çeşitlenecek. 20 yıl sonra vücudumuzun 
dilinden anlayan, duygu durumumuza, fiziksel göstergelerimize göre form, sıcaklık değiştiren, 
sağlığımızla ilgili bilgileri anında belli merkezlere iletebilen, hem akıllı hem de sağlımıza değer 
veren materyal ve aksesuarlar olacak.”

-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?

-Teknolojinin odağında 1995–2005 arasında 
internet sayfaları, 2005–2014 arasında da 
uygulamalar vardı. 2014’ten beri ise Nesnelerin 
İnterneti konsepti tüm teknolojinin odağında 
bulunuyor. “Giyilebilir teknolojiler” ise 
Nesnelerin İnterneti teknolojileri içindeki 
en önemli konu başlıklarından birisi. Düne 
kadar hayal olan giyilebilir teknolojiler, 
hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Giyilebilir 
teknoloji ile bilgisayar teknolojilerini 
günlük hayata entegre ederek kullanıcılar 
tarafından giyilebilen her türlü elektronik 
cihaz ya da ürünü kast ediyoruz. Bunları kol 
saatinden gözlüğe, gömlekten vücut üzerine 
yerleştirilen silikon çiplere kadar genişletmek 
mümkün. Akıllı saatler ve akıllı gözlüklerle 

ilk örneklerini görmeye başladığımız giyilebilir 
cihazlar, önümüzdeki birkaç yıl içinde daha 
da çeşitlenecek, hayatımızı kolaylaştıran ve 
aynı zamanda şık tasarımlar olarak karşımıza 
çıkacak. 

Eskiden cihazların belli başlı tüketici ihtiyaçlarını 
karşılayan teknolojileri içermesi yeterliyken artık 
daha kişisel beklentiler öne çıkıyor. Tüketici 
artık cihazların teknolojik ihtiyaçların tümüne 
cevap vermesi yanında; tasarım, fonksiyonellik 
ve kullanım kolaylığı gibi özellikleriyle kendi 
kişiliğine uymasını ve tarzını yansıtmasını 
bekliyor. Intel olarak dünya üzerindeki 7 milyar 
insanın 7 milyar farklı ihtiyacını karşılama 
amacıyla bu yola çıktık ve giyilebilir teknolojiler 
bunun için çok açık bir alan. Artık tüm dünya da 
geleceğin, giyilebilir teknolojilerde olduğunu 
görüyor. Örneğin Google’ın 2014 yılı verilerine 
göre giyilebilir teknolojiler ile ilgili yapılan arama 
miktarı üç kat arttı. (Google Data, 2014) 2017 
yılı itibariyle de söz konusu pazarın ekonomik 
büyüklüğünün 45 milyar dolara ulaşması, 
pazarda toplam 300 milyon adet ürün olması 
bekleniyor. 
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-Giyilebilir teknolojilerin 2014 yılında 8 milyar 
dolarlık bir pazara ulaşacağı tahmin ediliyor. 
2018 için de 101 milyar dolarlık bir pazardan söz 
ediliyor. Dev teknoloji firmaları bu teknolojiyi 
geliştirmeye ve rekabette geri kalmamaya 
çalışıyor. Sizin firmanız bu konuda ne gibi 
çalışmalar yürütüyor?

-Intel giyilebilir teknolojiler alanında yatırım yapan 
şirketlerin başında geliyor ve pazara yön veriyor. 
Bu alandaki ilk duyurularımız, Las Vegas’ta 
düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı 
CES 2014’te gelmeye başladı. Intel CEO’su Brian 
Krzanich, CES’te yaptığı açılış konuşmasında 
giyilebilir teknolojiler alanında üzerinde 
çalıştığımız bazı referans cihazları açıkladı. Bu 
cihazların birçoğunu ise bugün kullanıcılarla 
buluşturmayı başardık.

Intel’in çalışmaları arasında akıllı saatler, akıllı 
gözlükler, akıllı bileklikler, akıllı zıbınlar gibi 
birçok ürün mevcut. Örneğin Amerika’nın önde 
gelen moda evi Opening Ceremony ile birlikte 
geliştirdiğimiz ve giyilebilir teknolojilere yeni bir 
soluk getiren akıllı ve şık bileklik MICA, Aralık 
ayında Amerika’da satışa sunuldu. MICA, kısa 
mesaj, toplantı uyarıları ve genel bildirimler 
gibi iletilerin, kadınların bileklerine doğrudan 
ulaşmasına olanak veriyor. Bunun yanında akıllı 
bileklik Basis, adımları saymanın ötesinde, kalp 
ritmini, terlemeyi, vücut ısısını, uyku düzenini takip 
ederek topladığı verileri internet ve mobil servisten 
oluşan ara yüzler ile değerlendirip kişilerin formda 
kalmasını, daha iyi uyumasını ve stres kontrolünü 
sağlıyor.

“50 Cent” adıyla tanınan ABD’li ünlü rapçi Curtis 
Jackson’ın kulaklık ve aksesuar markası SMS 
Audio LLC ile en yeni fitness-izleme biometrik 
teknolojisini yüksek kalitede ses ve stille 
birleştiren, dünyanın kalp ritmini ölçen ilk kişisel 
ses sistemini geliştirmek için işbirliği yaptık. 
Ayrıca Intel olarak New York Fashion Week’te 
duyurduğumuz, dünyaca ünlü moda aksesuarları 
tasarım, pazarlama ve dağıtım şirketi Fossil 
Group’la da giyilebilir teknolojiler alanındaki 
gelişmelere yön vermek üzere bir işbirliğimiz 
mevcut. 2014 sonlanırken Intel olarak Ray-Ban, 
Armani, Oakley, Persol, Oliver Peoples ve Alain 
Mikli gibi markaların yanında Giorgio Armani, 

Burberry, Chanel, Coach, Dolce & Gabbana, Prada, 
Michael Kors, Tiffany ve Versace gibi lisanslı 
ürünleri de bünyesinde barındıran Luxottica Group 
ile de bu alanda önemli bir iş birliğine imza attık.

-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? 

-Biz de Intel olarak giyilebilir teknolojilerin yakın 
gelecekte hayatımızı kolaylaştıran vazgeçilmez 
bir ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Bunun en güzel 
örneklerinden birini ise giyilebilir teknolojiler 
oluşturuyor. Giyilebilir teknolojiler gittikçe daha 
da çeşitlenecek. 20 yıl sonra vücudumuzun 
dilinden anlayan, duygu durumumuza, fiziksel 
göstergelerimize göre form, sıcaklık değiştiren, 
sağlığımızla ilgili bilgileri anında belli merkezlere 
iletebilen, hem akıllı hem de sağlımıza değer veren 
materyaller ve aksesuarlar olacak.
 
Giyilebilir teknolojiler doğaları gereği gündelik 
yaşamımıza entegre bir şekilde kullanacağımız 

cihazlar ve bunların şu 
anda en çok ticarileşen alt 
segmenti fitness alanında 
kullanılan bileklikler. Akıllı 
saatler ve akıllı gözlükler de 
pazarda kendilerine bir yer 
açmaya başladı. Bu cihazları 
da hâlihazırda kullandığımız 
saatlerimiz gibi çok sık bir 
şekilde kullanabileceğimizi 
söyleyebiliriz. Fakat bu 
kullanımın biraz farklı 
olacağını söylemekte de 
yarar var. 

Üstünüzdeki bir giyilebilir 
cihazı kullanmanın, akıllı 
telefonunuzu kullanmaktan 
çok daha doğal ve akıcı 
bir şekilde olacağını, çoğu 
zaman şimdiki gibi bilinçli bir 
kullanım gerektirmeyeceğini 
göreceğiz.
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