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Samsung: Giyilebilir teknolojiler, 
“Nesnelerin İnterneti” ekosisteminin 
odak noktasında olacak

1960’lardaki ünlü televizyon dizisi Uzay Yolu’ndaki karakterlerin 
birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanıyan, bileklerindeki akıllı 
cihazları, Gear S ile deneyimleyen Samsung, kullanıcıların ellerinin 
serbest olduğu çözümler geliştirerek yaşamlarını değiştirmek için 
gereken yaratıcılığı ortaya koyuyor.

İnsanların mobil yaşamın tadını istedikleri gibi çıkarabilecekleri, 
fazladan hiçbir cihaza gerek kalmadan doğrudan bileklerindeki akıllı 
saatlerle tüm dijital gereksinimlerini karşılayabilecekleri zamanı 
yaşamaya şimdiden başladık. 
Bu teknoloji sadece akıllı saatler ile de sınırlı kalmayacak. Nesnelerin 
İnterneti (Internet of Things) kavramı hayatımıza daha çok girdikçe, 
giyilebilir teknolojiler bu ekosistemin odak noktasındaki ürünler 

olacak.
Samsung’un giyilebilir ürünler serisi Gear, şirketin inovasyona olan 

bağlılığını gösteriyor. Samsung, kullanıcıların ellerinin serbest olduğu 
çözümler geliştirerek yaşamlarını değiştirmek için gereken yaratıcılığı 

ortaya koyuyor.
Kendi GSM hattını bulunduran akıllı saatlerin satışlarının tüm akıllı saatler içerisinde 

yüzde 24’lük bir pazar payına ulaşması bekleniyor. Aslında bu veri, kullanıcıların bileklerindeki 
saatten başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan tüm mobil gereksinimlerini karşılayabileceklerini 
gösteriyor. Samsung’un Gear S ile amacı kullanıcıların akıllı telefondan bağımsız şekilde mobil 
deneyimi özgürce yaşamalarını sağlamak.
Samsung yetkilileri, giyilebilir teknolojilerin, endüstriyel ve askeri uygulamalar olarak da 
karşımıza çıkmaya başladığını belirtiyorlar.

- 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?

-Giyilebilir teknolojiler, insanların teknolojiye 
her yerde, istediği şekilde ulaşmasına yönelik 
çalışmaların sonucunda ortaya 
çıktı. 
Bilim kurgu filmlerinde 
karşımıza çıkan tablet 
bilgisayarlar, dokunmatik 
telefonlar gibi birçok 
teknolojinin hayatımıza 
girmesinin yanı sıra akıllı 
saat gibi giyilebilir cihazlar da 
kullanılmaya başlandı.

1960’lardaki ünlü televizyon 
dizisi Uzay Yolu’ndaki 
(Star Trek) karakterlerin 
birbirleriyle iletişim kurmasına 
olanak tanıyan bileklerindeki 

akıllı cihazları Gear S ile deneyimleme şansı 
elde ettik. İnsanların mobil yaşamın tadını 
istedikleri gibi çıkarabilecekleri, fazladan hiçbir 
cihaza gerek kalmadan doğrudan bileklerindeki 
akıllı saatlerle tüm dijital gereksinimlerini 
karşılayabilecekleri zamanı yaşamaya şimdiden 
başladık.

Bu teknoloji sadece akıllı saatler ile de sınırlı 
kalmayacak. Nesnelerin İnterneti (Internet of 
Things) kavramı hayatımıza daha çok girdikçe, 
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giyilebilir teknolojiler bu ekosistemin odak 
noktasındaki ürünler olacak. Daha basit bir 
deyişle; birbirlerine bağlanabilen ve konuşabilen 
tüm akıllı cihazların birbirleri ile ortak bir 
platformda buluşmasını giyilebilir ürünler 
sağlayacak. Hayatımıza günlük aktivitelerden 
spora, eğitimden eğlenceye kadar birçok konuda 
doğrudan etki edecekler.

- 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?

-Samsung, tüketicilerin talepleri doğrultusunda 
hızla değişen mobil ihtiyaçlara, sürekli gelişen, 
yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. 
Samsung’un giyilebilir ürünler serisi Gear, şirketin 
inovasyona olan bağlılığını gösteriyor. 

Kullanıcıların ellerinin serbest olduğu çözümler 
geliştirerek yaşamlarını değiştirmek için gereken 
yaratıcılığı ortaya koyuyoruz. Yeni ürünlerimizle 
de kullanıcıların her zaman bağlantıda kalmasını 
sağlayacak en uygun çözümü sunuyoruz. 

Kullanıcıların bileklerindeki akıllı telefon Gear S 
ile mobil iletişimde yepyeni bir kültür yaratıyoruz. 
Gear S sektörün ilk sürekli bağlantıda olan 
giyilebilir cihazı olma özelliği de taşıyor.

Pazar paylarına bakıldığında, Strategic Analytics’in 
verilerine göre, Samsung’un akıllı saat alanında 
yüzde 71 ile rakiplerinin çok ilerisinde ilk sırayı 

aldığı görülüyor. Sizin de belirttiğiniz üzere 2018 
yılında giyilebilir teknolojiler için çok büyük bir 
pazar öngörüsü bulunuyor. Bununla birlikte kendi 
GSM hattını bulunduran akıllı saatlerin satışlarının 
tüm akıllı saatler içerisinde yüzde 24’lük bir pazar 
payına ulaşması bekleniyor. Aslında bu veri, 
kullanıcıların bileklerindeki saatten başka hiçbir 
şeye ihtiyaç duymadan tüm mobil gereksinimlerini 
karşılayabileceklerini gösteriyor. 

Gear S ile bizim de amacımız kullanıcıların akıllı 
telefondan bağımsız şekilde mobil deneyimi 
özgürce yaşamalarını sağlamak.
Ayrıca Samsung, sadece giyilebilir teknoloji 
ürünleri üreten herhangi bir üretici olmaktan 
ziyade, tüketiciler ile doğrudan interaktif iletişim 
kurmayı hedefleyen bir giyilebilir kültürü inşa 
etmeyi hedefliyor. Bu konudaki çalışmalarımızı, 
yakın bir zamanda paylaşacağız.

- 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? 

-Giyilebilir teknolojiler pazarında yer alan 
Samsung gibi mobil üreticilerin amacı akıllı 
cihazları ceplerden çıkartarak daha kolay bir 
kullanıma getirmek. Bu doğrultuda son yıllarda 
düzenlenen CES ya da MWC gibi birçok etkinlikte 
giyilebilir teknolojilerin öne çıktığı görüldü. 

Önümüzdeki yıllarda neler göreceğimizi şu 
şekilde özetleyebiliriz:

Egzersiz ve sağlıklı yaşam ürünü olarak artık 
aşina olduğumuz bileklikler insanların stres 
düzeyleri ve ruh halleriyle ilgili de bilgiler 
verecek. İnsanların ruh sağlığını korumasına 
da doğrudan yardımcı olacak bilekliklerin 
dışında sağlık alanında bir başka gelişme 
de uyku düzenleri üzerinde gerçekleşecek. 
Daha kaliteli bir uyku düzeni için bireylerin 
uykuları takip altına alınacak. Ayrıca gün 
içerisinde kullanıcıların kalp atışı, glikoz 
seviyesi ve kan basıncı gibi detayların da 
gözlenmesiyle anında doktora iletilmesi 
de sağlık alanındaki yaklaşımları bir üst 
seviyeye taşıyacak.
Akıllı gözlükler de önümüzdeki yıllarda daha 
fazla önem kazanacak. Aynı anda birkaç 
konuyla ilgili bilgi edinmek ya da takip etmek 
isteyen kullanıcıların hemen gözlerinin 
önünde yepyeni bir dünya olacak. Samsung 
Gear VR’da olduğu gibi artırılmış gerçeklik 
çözümleriyle kullanıcılar sanal gerçeklik 
kavramıyla tanışacaklar, bu sayede en 
sevdikleri filmlerin, oyunların, konserlerin, 
hatta şehirlerin içerisinde yer aldıklarını 
hissettikleri bir deneyim yaşayacaklar.
Bahsettiğimiz alanlara ek olarak giyilebilir 
teknolojilerin, endüstriyel ve askeri 
uygulamalar olarak da karşımıza çıkmaya 
başladığını görüyoruz.
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