İnternet ve Youtube da Neler Var ?
İnternet bir bilgisayar ağının ötesinde, insanları ve insanlığın düşünce ve
kültür ürünlerini kapsayan bir ağ; insanların buluştuğu, örgütlendiği, iş yaptığı,
öğrendiği, öğrettiği, eğlendiği, paylaştığı; yaşamın tüm boyutları ile içiçe
geçmiş bir ortamdır. Dünya, İnternetin başını çektiği Bilgi Toplumuna geçişin
arayışı içinde. Bilgi toplumu, bilim, teknoloji, ar-ge ve inovasyonun temel
zenginlik ve istihdam kaynağı olduğu, bağımsız ve yaratıcı bireyin öne çıktığı
bir toplum yapısını işaret ediyor. Küçük büyük tüm ülkeler bütün
vatandaşlarını internet okuryazarı yapmaya, ve internetden yararlanmasının
yollarını aramaktadır. Herkesin internete ucuz ve kolayca erişimini
sağlamaya, tüm şirketlerin iş süreçlerini internete uyumlu yapmaya, kamu
yönetimini internete taşımaya koyulmuşlardır.
İnternet geniş kitlelerin iş birliğine, beraber üretimine, deneyim ve bilgi
birikimini, kişisel bilgi ve meraklarını paylaşmayı mümkün kılmıştır. İnternet
hiç kimsenin tahmin edemediği biçimde gelişmekte, sıradan yurttaşa bunları
fazla teknik beceri gerektirmeden, kolay, ucuz ve hızlı yapma ortamı
sağlamıştır. 3G gibi mobil teknolojiler, ve gelişen bilişim teknolojileri ise bunu
insana her an sürekli olarak sunmaktalar. Dünya yurttaşları da buna olumlu
cevap vermişlerdir. Web 2.0 servisleri, özellikle Sosyal Ağlar, wikipedia, Linux
ve Açık kaynak dünyası, açık ders malzemeleri, bunun örnekleri arasındadır.
Kitleler, internet üzerinden insanlığın ortak sahibi olduğu ürünler
geliştirmekteler.
İnternet üzerinde 1.8 milyar insan mevcuttur. 733 milyon bilgisayar İnternet
alan adı sistemine kayıtlıdır. Yeni tarama motoru cuil.com 127 milyar sayfayı
indekslediğini söylemiştir, ama triyondan bahseden yazarlar da vardır.
.netcraft.com 242 milyon web saymıştır. 192 milyon civarında alan adı
mevcuttur. 130 milyonu aşkın kişisel web/günlük var. Tüm İnternette 100
milyonlar ölçüsünde video var.. Facebook’un kullanıcı sayısı 400 milyonu,
twitter 105 milyonu , linkedin 50 milyonu aştı. Dünyada günde 250 milyar eposta gidiyor, bu yılda 90 trilyon demek. Sosyal ağlar, yurttaş temelli içerik
aldı başını gidiyor. Sosyal ağlarda kadınlar önde gidiyor. Twitter’da en cok
izlenen kişiyi takip eden, 4.25 milyon insan var, Obamayi 3.8 milyon kişi
izliyor. Twitter’da 100 bin, Facebook’ta 500 bin uygulama var. Twitterda
günde 55 milyon kısa mesaj var. Yurttaş fotoğraflarının toplandığı Flicker’de 4
milyar foto var. Facebook’a her ay 2,5 milyan resim yükleniyor. Her gün 200
milyon facebook kullanıcısı facebook’a bağlanıyor. Youtube üzerinde günde 2

milyar video izleniyor. Video pazaranın %40′i youtube’ta. Her dakika 20
saatlik video youtube’a yükleniyor.
Türkiye’de ise 26-30 milyon civarında kullanıcı, 3.1 milyon bilgisayar, 215 bin
Türkiye içinde, 870 bini Türkiye dışında alan adı var. Türkiye'de İnterneti
bilen, kullanan %35-40 civarında. Bunun %30’si interneti düzenli kullanıyor.
Youtube, facebook, twitter, flicker, myspace, linkedin gibi sosyal ağlar bir
eğlence ve arkadaşlık ortamların ötesine geçmişler; bir işbirliği, iş yapma,
örgütlenme, pazarlama, dağıtım, öğrenme, tanıtım ortamı haline gelmekteler.
Fortune 500 firmaları, uluslarası kuruluşlar, vakıflar, üniversiteler artık sosyal
ağlarda yer almakta, paydaşlarla sosyal ağlar üzerinden çift yönlü etkileşime
girmekte, birlikte üretme, ürün ve politika üretme sürecine girmişlerdir.
Ülkemizde de son yapılan bir anket firma yönetcilerin yarıdan fazlası sosyal
ağlarda yer almak gerektiğini belirtiyorlar.
Youtube’ta ne var ?
Youtube tüm dünyada sıradan kullanıcıların, üniversitelerin, firmaların,
uluslarası kurumların, yani kullanıcıların oluşturduğu içeriği sunan, tüm
dünyaya hizmet eden, günde 1 milyar videonun izlendiği bir web. Dünya
üzerinde 9500 üniversite, youtube’u kendi ders mazlemeleri/videolar için
kullanıyor. 4000′i aşkın vakıf, 2300 banka, 2300 Enstitü youtube’u kurumsal
olarak bir dağıtım kanalı olarak kullanıyor. Youtube’da “türkiye” taranınca 400
bin, “turkey” taranıncada 476 bin video çıkıyor. Galatsaray için 120,
fenerbahçe için 130, beşiktaş için 92 bin video var. istanbul için 307, antalya ,
alanya, bodrum ve marmaris için yaklaşık 7 bin video var. Obama taranınca
milyonun üstünde video, 6000 civarında kanal bulunmakta.
Youtube'ta “atatürk” taranınca 60 bin video bulunuyor.
İnternet, insanların buluştuğu, iş yaptığı, eğlendiği, öğrendiği, öğrettiği, çeşitli
elektronik nesneleri değiştiği, paylaştığı, okuduğu, yazdığı bir ortamdır.
İnternet, kütüphanelerin, gazete ve dergilerin, TV’lerin, müzelerin,
laboratuvarların, sergilerin, konser salonlarının olduğu, insanlığın kültür
mirasının paylaşıldığı bir ortamdır. İnsanlar arası iletişim, iş birliği ve
dayanışmanın olduğu bir ortamdır. Yaşamın tüm boyutlarına, tüm mesleklere,
tüm yaş gruplarına hitabeden, yaşamın yansını bulan, insanlığı etkileyen
önemli bir gelişmedir.

