
 

 

Geleceğin Haberleşme 

Teknolojileri Hayallerimizi 

Zorlayacak  

Bilgin Yazar, Telekom Strateji Uzmanı,  

Geleceğin haberleşme teknolojileri 

konusunda bilgi verebilir misiniz? 

Elbette.  Gelecek bütün bildiklerimizi 

değiştirecek.  Bu değişikliğin bizi nerelere 

götüreceği konusunda gelecekçiliğin 

kurucusu olarak bilinen Alvin Toffler’e 

kulak vermek gerekiyor. Alvin Toffler 20-

40 yıllık süreç içinde “yüksek hızlı internet 

standart olacak ve bu sayede yaygınlaşacak 

video konferans sayesinde çalışmak için 

artık büroya gitmeye hiç gerek kalmayacak 

ve insanlar dünyanın neresinde olursa 

olsunlar çalıştıkları işlerini yapabilecekler” 

diyor.  

 

Aslında video konferans teknolojileri 

bugünden uluslararası ya da şehirler arası 

seyahatleri gereksiz kılacak bir noktaya 

geldi. Bunun yanında Sony gibi firmaların 

hologram ekran – projektör teknolojileri de 

herhangi bir nesne ya da kişinin 3 boyutlu 

görüntüsünü aktarmayı bugünden sağlıyor. 

Microsoft Xbox gibi oyunlar ise oyunun 

ortamının içindeymiş gibi insanları 

etkileyebiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki 5-

10 yıllık süreç içinde bu tür teknolojiler 

günlük hayatımızı oldukça değiştirmeye 

başlayacaklar.  

 

Peki bu teknolojiler hayatımızı nasıl 

etkileyecek? 

Alvin Toffler’ın da dediği gibi bir çok 

insanın işe gitmesine gerek kalmayacak. 

Öğrencilerin okul anlayışı değişecek, her 

türlü derse sanal olarak katılabilecekler. 

Bunlar dışında bir çok mekana gitmeden 

ordaymış gibi hissedebileceğiz. Ayrıca 

bilgi edinme öğrenme yöntemleri de çok 

değişecek.  Evlerimizde 3 boyutlu ortamlar 

oluşturabileceğiz, başka lokasyonlardaki 

insanları bu ortamlara misafir olarak kabul 

edebileceğiz.  

Uzaktaki bir kişiyle görüşmelerimiz sanki 

dokunur gibi yakın ve gerçekçi olabilecek.  

 

Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? 



 

Biz geleceğin bu değişimine şimdiden 

cevap vermek amacıyla video konferans ve 

e-öğrenme konusunda müşterilerimize 

çözümler sunmaktayız. Hem bireysel hem 

de kurumsal anlamda insanlarımızın bu tür 

teknolojileri günlük hayatlarında 

kullanmasını imkan vermek istiyoruz. 

Şirketimiz bu anlamda Görüntülü İletişim 

Sistemi, Video Konferans, Sanal Sınıf, e-

Öğrenme Yönetim Sistemi, e-Ders 

Hazırlama Araçları, Ders TV, Video TV ve 

Video Portal çözümlerini entegre olarak 

sağlamaktadır.  

Video Konferans Sisteminiz konusunda 

biraz bilgi verebilir misiniz? 

Tabii. Ürünümüz rakip tanımayan kendine 

has patentli sıkıştırma teknolojisi (codec) 

ve yazılım özellikleri ile geleceğin 

teknolojilerini bugünden sunarak inanılmaz 

bir iletişim alt yapısı sunuyor. Sadece 

yazılım çözümü olması sayesinde 

notebook ya da PC’den dünyanın neresinde 

olursanız olun yakınlarınızla, iş 

arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle yüz 

yüze görüşebiliyor, aynı doküman üzerinde 

çalışabiliyor ve toplantı yapabiliyorsunuz.  

Peki siz Video Konferans sistemini 

günlük hayatınızda nasıl 

kullanıyorsunuz? 

Öncelikle herkesin ilginç bulabileceği bir 

örnek vermek istiyorum. Geçen aylarda 

İstanbul’da havalanında akşam saat 9’daki 

uçağımı bekliyordum. Havalanındaki WIFI 

internet bağlantısı ve video konferans 

sistemimiz ile notebooktan evime 

bağlandım ve 4 yaşındaki oğlumla 

karşılıklı boyama oyunu oynadık. Hem 

oğlumu hem de salonumu görebiliyor hem 

de oğlumla birlikte bir şeyler 

yapabiliyorduk. Sanki havalında değil de 

evimde gibiydim. İnanılmaz bir şey. Bunun 

dışında elbette yurtiçi ve yurtdışındaki iş 

ortaklarımızla, müşterilerimizle 

görüşüyoruz. Tabii bir de ürün 

sunumlarında çok kullanıyoruz. 3G’den 

inanılmaz görüntü aktarıyor. Bu da bizim 

işimizi çok kolaylaştırıyor. Müşteri 

lokasyonunda canlı demo yapmak için 3G 

dışında herhangi bir internet bağlantısına 

ihtiyaç kalmıyor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


