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Mobil Gelecekte 
N’ler Olacak?
Avrupa Sayısal Gündemi çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamındaki yedi 
hedef grubundan biri olan Hızlı ve Çok Hızlı İnternet Erişimi üst başlığında genişbant 
iletişimin yaygınlaşmasına ilişkin politikalar ve yatırımlar ele alınmakta. Mobil 
dünyanın altyapısına ilişkin bu konu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından 7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenen 10. Uluslararası Elektronik 
Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı’nın da ana temasını oluşturmakta.

Avrupa Sayısal Gündemi (Digital Agenda 
for Europe) çalışmalarına koşut biçimde 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Sayısal 

Gündem 2020 Uzmanlık Grupları oluşturulmuştur. 
TBD çatısı altındaki 40 uzmanlık grubu da yedi 
ana başlıkta çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 
çalışmalardan Hızlı ve Çok Hızlı İnternet Erişimi 
(Fast and ultra-fast internet access) kapsamında 
genişbant iletişimin benimsenmesi, yüksek hızlı 
genişbant için finansman oluşturulması, spektrum 
politikaları, yeni nesil erişimin teşvik edilmesi, 
ulusal genişbant planlarının geliştirilmesi, 
genişbant yatırımlarının kolaylaştırılması, yatırım 
ve rekabeti teşvik edici düzenlemelerin yapılması 
ile kullanıcıları korumaya yönelik önlemler ele 
alınmaktadır.

Biz ülke olarak bu çözümlerin neresinde olacağız? 
Kullanıcısı, tüketicisi mi; yoksa üreticisi mi? 
Çözümlerin yalnızca kullanıcısı olmanın yeterli 
olmayacağı açıktır. Bilişim teknikbilimini ulusal 
bir kalkınma aracı olarak kullanacağız (Aydın 
Köksal, 1968) vizyonunu benimseyip 45-50 yıldır 
yaptıklarımız yapacaklarımız için bize umut ve 
cesaret verecek, bu yeni gelecekte atılımlarımıza 
ivme kazandıracaktır.

Eğitim, sağlık, ulaşım gibi alanlardaki çözümler 
giderek akıllı cihazlarla birlikte daha çok anılmaya 
başlayacak. e-Dönüşüm tamamlanarak, yerini 
önce m-Dönüşüme (ki kısmen sürüyor) ardından 
akıllı dönüşüme bırakacak. 

Bugünlerde “Akıllı” kavramı yeniliklerin önüne 
gelerek anılmakta. Akıllı telefon, akıllı ev, 
akıllı kent, akıllı ulaşım sistemleri, akıllı devlet 
kavramları karşımıza çıkmakta. Akıllı cihazların 
ve sistemlerin yaşamımıza bu kadar hızla girmesi 
akıllı insanın da sonunu mu getirecek? İnsan akıllı 
olmasaydı bu akıllı çözümleri üretebilir miydi? Bu 
soruları kendimize sormaktan geri duramıyoruz ve 
bunların sayısını artırabiliriz.
Birinci nesil (First generation – 1G) 1N, 
ikinci nesil - 2N (2G), üçüncü nesil - 3N (3G) 

olarak adlandırılan ve günümüzde 4N ve 5N 
olarak gündemde olan genişbant iletişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin bu yapı 
üzerine inşa edilecek bilişim çözümleri açısından 
(akıllı ile başlayan hemen hemen her şey 
dahil) temel itici ve yönlendirici güç olduğu 
unutulmamalı. 

Yeni nesil iletişim ortamı ile alışkanlıkların 
değişeceği ortada. Eskiden televizyon izlerken 
para vereceksiniz deselerdi kimse inanmazdı. 
Bugün bu doğal karşılanıyor. Yakın gelecekteki 
hizmetler için de yeni ödeme mekanizmaları 
gündeme gelecek, geliyor.

Dünyadaki bu gelişmelerin izleyicisi mi olacağız, 
yoksa lideri mi? Asıl soru bu. Başkalarının 
yaptıklarını alıp kullanıcısı mı olacağız? Kendi 
çözümlerimizi dünya ile bütünleşik olarak üretip 
tüketen sınıfından çıkıp üreten konumuna mı 
geçeceğiz? Buna karar vermek elimizde. 

Mobil bilişimin simgesi dün olduğu gibi, yarın 
da N’ler olacak. Geleceğin neler getireceği net 
olmasa da, N’lerin geleceği getireceği o kadar 
açık ve net…

Ankara, 06.05.2015
(*) Bs. Müh., Bilişim Ltd. Paz. ve Satış Md.

     Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

AYLA ARAÇ
Türkiye Bilişim Derneği üyelerinden ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Bilgi İşlem Merkezi’nden emekli AYLA ARAÇ, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 5 
Nisan 2015 günü genç yaşta aramızdan ayrıldı. Aynı gün Ankara`da toprağa verilen Ayla 
Araç`a Allah`tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenleri ve yakınlarına 
başsağlığı, sabır ve uzun ömürler diliyor; kendisini özlemle anıyoruz...

MUZAFFER ÖZER
Telekom alanında çalışmalar yapan, bilişim sektörünün gelişmesine katkılarda bulunmuş 
bir mühendis olan MUZAFFER ÖZER (1959-2015), 16 Nisan 2015 günü ani bir kalp krizi 
sonucunda genç yaşta aramızdan ayrıldı. Güler yüzü ve çevresine olan yardım severliği ile 
tanınan Muzaffer Özer’e Allahtan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere sevenleri ve 
yakınlarına başsağlığı, uzun ömür ve sabır diliyorum. 

Değerli dostlarımızı her zaman özlemle anacağız ve anılarımızda yaşatacağız… 

Gerek Avrupadaki durum, gerekse dünyadaki 
durum internet erişiminin giderek mobil cihazlar 
üzerinden yaygınlaştığını göstermektedir. 
Bilişim teknolojileri ilk günden beri yaşam 
biçimlerimizi değiştiregelmektedir. Yaygınlaşan 
mobil teknolojiler de yaşam biçimimizde köklü 
değişikliklere yol açmaktadır. Mobil dünyada 
değişen yaşam biçimleri nedeniyle insanlar arası 
iletişimden daha çok makineler arası (M2M) 
iletişimin yer alacağı, her şeyin internetinin 
(Internet of Things - IoT) yaygınlaşacağı 
öngörülmektedir. Bu durum yeni iş yapma 
biçimlerinin doğmasına neden olacak, daha hızlı 
ve daha ucuz internet ile mobil çözümler daha çok 
öne çıkacak.
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