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Tabletler ofise giriyor
iPad çılgınlığı hızla büyüyor. Yakında kurumsal pazarda 
da iPad’leri görmeye başlayacağız.
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Bundan 20 sene önce mobil bilişim henüz emekleme safhalarındaydı. 5-6 
kiloluk dizüstü bilgisayarlarla, 1 saatlik pil ömürleriyle boğuşuyorduk. 
Günümüzde ise neredeyse mobil bilişim, bilişimin ana konusu haline geldi. 
Dizüstü bilgisayar satışları masaüstüleri solladı, herkes mobil internet kul-
lanmaya başladı ve en son olarak iPad çılgınlığı hayatımıza girdi.

2015’de 59 milyon tablet
Bahar ayında çıkan iPad ortalığı sallamaya başladı. Aslında teknik olarak çok üstün bir cihaz 
olmamasına rağmen ve uygulamalarda Apple tekeline mahkum olmanıza rağmen insanlar iPad’i 
sevdi. Bunun en büyük nedeni kolay kullanımı oldu. Bunun yanında 9 saati aşan pil ömrü ve 
mükemmel ekranı insanları kendine büyüledi. iPad satışlarının önümüzdeki aylarda 
daha da artacağı öngörülüyor. Forrester Research’ün öngörüsüne göre 2010 yılı sonu-
na kadar 13 milyon tabletin satılacak. Bu rakamın 2015 yılında ise 59 milyonu aşacağı 
tahmin ediliyor.

Apple iPad’i ilk çıkardığında bunun bir kişisel kullanım cihazı olacağını öngörüyor ve 
ev kullanıcılarını hedefliyordu. Oysa iPad’in kolay kullanımı ve taşınabilir olması bir 
anda ona çok farklı bir kulvarda, kurumsal pazarda yer açtı. 

Forrester’ın araştırmasına göre IT şirketlerinin yüzde 30’u Apple iPad için uygulama 
geliştirmeyi planlıyor. Bu bir anda ortalığın iPad için kurumsal uygulamalarla dolacağı 
anlamına geliyor. Forrester analisti Ted Schadler yaptığı bir açıklamada: “Ocak ayından 
bu yana iki yüzün üzerinde kurumsal müşteri ile iPad konusunda görüştük” diyor. Ku-
rumsal şirketlerin iPad’e olan ilgisi çok fazla. Yakında mobil şirket uygulamalarında 
bir patlama olacağı tahmin ediliyor.

Apple şaşırdı
Apple da bu ilgiye şaşırmış durumda. Firmanın COO’su Tim Cook, “Kurumsal pazarda hayatımda 
hiç bu kadar hızlı bir adaptasyon görmedim. Kurumsal pazar tarihi olarak adaptasyon konusunda 
yavaş hareket etmesi ile bilinirdi.

Kurumsal şirketlerde iPad çok değişik uygulamalarda kullanılıyor. Örneğin Lloyd iPad’leri 
broker’larla kullanıyor, ve broker’lar borsadan direkt iletişime geçiyorlar. Connecticut’ta bir has-
tane ise doktorlarına iPad dağıtmış durumda. Doktorlar hasta bilgilerini iPad ile çok daha hızlı 
takip edebiliyorlar.

iPad’in en büyük dezavantajı kuşkusuz kapalı bir sistem olması. iPad için Apple’ın rızası olmadan 
hiç bir şey geliştiremiyorsunuz. Uygulamanızı Apple beğenmezse onu piyasaya sürme şansınız 

yok. Diğer taraftan iPad’in tam tersi tamamen açık bir yapı olan Android ise 
iPad’i sakin ve derinden takip ediyor. Henüz iPad kadar kullanışlı olmasa da 
Android de ilerisi için gelecek vaat ediyor.

Türkiye’de pahalı
Ülkemizde ise iPad henüz geniş kitlelere ulaşamadı. Bunun en büyük nedeni 
yüksek fiyatı. Apple’ın çok kötü bir fiyatlandırma politikası var. Amerika’da 
iPad’ler 500 dolardan satılırken Avrupa’da 550 Euro’dan satılıyor. Bu fiyat 
farkı ülkemize ise daha da yüksek olarak yansıyor. Durum böyle olunca en 
basit iPad’in fiyatı 1.100 TL’den başlıyor. Çoğu kişi bir tablete bu kadar para 
vereceğime dizüstü bilgisayar alırım daha iyi diye düşünüyor. Bu yüzden 
Apple satışlarını artırmak, kurumsal pazardaki pastadan payını almak is-
tiyorsa fiyatlarını ayarlamalı. ABD – Avrupa fiyat farkı kalkarsa satışlarda 
patlama yaşanabilir.
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