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Mobil işletim sistemlerinin 
kıyasıya rekabetinde dengeler değişiyor

Teknolojiye yön veren 
şirketler, kendi mobil işletim 
sistemlerini geliştirirken 
piyasanın köklü oyuncuları 
yenilenme sürecinde. 

Yeniler ise sıra dışı özellikleriyle pastadan pay 
kapma çabasında.
 
Doç. Dr. Selçuk Özdemir - Aslıhan Bozkurt

Mobil hayat ve mobil teknolojiler, Türkler tarafından çok 
seviliyor. Özellikle akıllı telefonların sunduğu İnternet tabanlı 
uygulamalara ilgi oldukça büyük. Mobil cihazlarla Facebook, 
Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine erişilirken pazardaki cihaz 

üreticileri arasında büyük bir çekişme görülüyor. Bu rekabette üreticilerin en 
büyük kozu, kullandıkları işletim sistemi. “Mobil işletim sistemleri”, yeni bir 
kavram değil ancak özellikle son 5 yıldır kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Teknoloji 
dünyasına yön veren şirketlerin kendi mobil işletim sistemlerini geliştirip 
rekabeti üst düzeye taşıdığı, piyasanın köklü oyuncularının çağa ayak uydurup 
yenilenme sürecine girdiği, daha yenilerin ise sıra dışı özellikleriyle pastadan 
olabildiğince pay kapma çabasında olduğuna tanık oluyoruz. Symbian,  RIM 
(Research In Motion),  Android, iOS, Windows Mobile, MeeGo ve Bada pazarda 
önemli paya sahip mobil işletim sistemleri olarak göze çarpıyor. Symbian’ın 
yanı sıra Windows Mobile ile Nokia, Blackberry ile RIM, mobil telefonda en 
dikkat çeken eski isimler iken iPhone OS ile Apple, Android ile özellikle Google 
ve  yeni mobil işletim sistemi Bada ile Samsung piyasanın yeni oyuncuları 
arasında yer alıyor.
Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık yayını Bilişim Dergisi olarak, Eylül 2011 
sayımızda (135), “mobil işletim sistemleri”ni inceledik.  

http://www.bilisimdergisi.org/s135
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Dünyada kullanılan mobil işletim sistemleri 
hangileridir? Bu alanda önümüzdeki 
yıllara ilişkin öngörüler nelerdir? Mobil 
işletim sistemlerinin gelecekte hayatımıza 
yansımaları neler olabilir? ” gibi soruların 
yanıtlarını yansıtmaya çalıştık.
“Mobil işletim sistemlerinin bugünü ve 
geleceği” konusunda şirket yetkilileri 
ve akademisyenlerden görüş aldık. Bu 
çerçevede Apple, Google, Nokia, HTC ve 
Pardus yetkililerine ulaşmaya çalıştık. 
Nokia çalışmamıza katılmayacağını 
bildirirken Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Şeref Sağıroğlu ile görüştük. Apple-
Bilkom ve Pardus yetkilileri sorularımızı 
yanıtlayarak dosyamıza katkı verdiler. 
Ayrıca teknoloji yazılarıyla tanınan Bilişim 
Dergisi ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Melih 
Bayram Dede’nin değerlendirmesini de 
okurlarımızla paylaşıyoruz.
Nokia çalışmamıza katılmayacağını 
bildirirken Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi,  Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şeref 
Sağıroğlu ile görüştük. Ayrıca teknoloji 
yazılarıyla tanınan Timur Sırt, Mobimag 
dergisi Genel Yayın Yönetmeni F.Resul 
Buksur, Haber Müdürü Elif Erdem, Bilişim 
Dergisi ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Melih 
Bayram Dede’nin değerlendirmelerini
de okurlarımızla paylaşıyoruz.Mobil işletim 
sistemi (operating system-OS), mobil 
platform ya da taşınabilir bir işletim sistemi 
olarak da biliniyor.  Akıllı telefonlar (smart 
phones), “daha ince ve daha hafif”  tablet 

bilgisayarlar, “kişisel dijital asistan”lar 
(personal digital assistant- PDA) gibi 
taşınabilir cihazlar için üretilen işletim 
sistemleri “mobil işletim sistemleri” olarak 
adlandırılıyor. Bilgisayarlardaki işletim 
sistemlerinde olduğu gibi, mobil işletim 
sistemleri de, diğer programların üzerinde 
çalıştığı platformu ifade ediyor ve o cihazdaki 
mevcut işlevlerin yerine getirilmesini 
sağlıyor. Klavye ve işaretleme cihazının 
çalışması, WAP bağlantısı, e-mail ve metin 
mesajlaşmaları gibi. Tanımı, oldukça geniş 
bir tüketici elektroniği yelpazesini kapsayan 
taşınabilir cihazlar, genellikle Internet’e 
bağlanan cihazları içeriyor. Dijital fotoğraf 
makineleri, MP3 çalarlar da bu kategori 
içinde bulunuyor. 
İşletim sistemi yazmak pahalı ve oldukça 
zahmetli bir çalışma. O nedenle günümüze 
kadar sadece birkaç işletim sistemi 
geliştirilebildi. Hatta bunlardan bazıları 
kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayamadığından 
dolayı unutuldu. Mobil teknolojiler ve 
pazar büyümesi ile ilgili bir projeksiyon 
yapmak zor ama özellikle akıllı cihazlar için 
geliştirilen işletim sistemlerindeki büyüme 
eğilimi, net bir şekilde görülüyor. 
Henüz etkisi pek hissedilmiyor ama mobil 
cihaz işletim sistemlerinde kıyasıya bir 
mücadele yaşanıyor.  Mobil platformda 
da Unix, Linux rekabeti piyasaya hâkim. 
Apple’ın iPhone ile pazara görkemli girişi, 
mobil işletim sistemi pazarını ateşledi. Mobil 
işletim sistemi pazarında dört sistemin 
(Mac OS, RIM, Symbian-Windows Mobile 
ve Android) kıyasıya rekabetini görüyoruz. 
Apple kendi işletim sistemi (Mac OS) ile yola 
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devam etmekte kararlı görünürken RIM 
hem kendi sistemini (Research in Motion) 
kullanacağı hem de Android uygulamalarını 
destekleyebileceği yönünde işaretler verdi. 
Nokia ise kendi işletim sistemi Symbian 
yerine yola Windows Mobile ile devam 
etme kararı aldı. Google’ın Android’i, başta 
Samsung, Motorola, LG ve HTC olmak üzere 
birçok cep telefonu üreticisi tarafından 
tercih ediliyor.
Nokia ile Microsoft arasında yapılan 
işbirliğiyle, mobil işletim sistemi pazarında 
bir efsane olan Symbian, silinip tarihe 
gömülme sürecine girdi. 2010 yılı itibariyle 
yüzde 37,6’lık pazar payı ile dünyanın 
en yaygın mobil işletim sistemi olan 
Symbian’ın, 2015 sonunda yüzde 0,1’lik 
pazar payı alacağı öngörülüyor. 
Google ise, mobil dünyada özgürce 
yaşamanın tadını çıkarmak için Linux 
platformunu seçip Linux üzerinde istediği 
değişikliği yaparak kendine özgü bir işletim 

sistemi olan Android’i oluşturdu. 
Canlı robotlar ya da akıllı elektronik aletler 
gibi farklı çağrışımlar yaratan bir kavram 
olan Android, artık mobil cihazlar için yeni, 
akıllı bir işletim sistemi olarak isminden 
söz ettiriyor. 
Şubat 2011 itibariyle Nokia,  Microsoft 
(Windows Phone) ile Symbian OS lehine 
bir ortaklık yaptığını duyurdu. Intel ise, cep 
telefonları dışındaki taşınabilir cihazlar 
(Mobil İnternet Cihazları-MID ve Ultra 
Mobil PC -UMPC) üzerine odaklanıp dikkat 
çekici bir inisiyatif aldı. Açık kaynak kodlu 
“Android” kısa sürede çok ilerledi ve yayıldı. 
Ancak Apple’ın iOS’i de hâlâ çok popüler. 
Ayrıca açık kaynaklı Intel’in desteğini de 
alarak Linux üzerine geliştirilen Ubuntu 
ile Nokia ve Intel tarafından geliştirilen 
Mee Go da mobil işletim sistemi pazarında 
varlıklarını gösteriyorlar. 
Cep telefonu üreticileri, ürünlerde kullanılan 
işletim sistemlerini birkaç mobil işletim 

sistemi üzerinde standardize etmek 
için uğraşırken GSM operatörleri de 
cep telefonu üreticilerini, daha fazla 
özelleştirilebilir ürünler ortaya 
koyma, yeni işletim sistemleri 
aramaya zorluyorlar. 
Uzmanlar bugün, mobil işletim 
sistemlerinin hiçbirinin yüksek 
güvenlik gerektiren uygulamalar 
için uygun olmadığı, güvenli bir veri 
giriş/çıkışı sağlamadığına dikkat çekip birçok güvenlik açığına sahip olduğunun altını 
çiziyor. Bu nedenle mobil cihazların, güvenlik yönünden sürekli izlenmesi, çok sayıda 
güvenlik yazılımının bir arada kullanılması ve belirli bazı riskleri taşıdıklarının kabul 
edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 

Symbian bitiyor, Android özgür yaşamın kapısını açıyor

http://www.bilisimdergisi.org/s135

http://www.bilisimdergisi.org/s135


Dos y a: Mobil  iş let im sis temler iDos y a: Mobil  iş let im sis temler i2011 EYLÜL30 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 31

http://www.bilisimdergisi.org/s135

http://www.bilisimdergisi.org/s135

