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Bilkom Genel Müdürü Cömert Varlık:

iOS,  tartışmasız 
b u  a l a n ı n  l i d e r i

Apple’ın mobil ürünlerine hayat veren işletim 

sistemi iOS’in 2011-2015 döneminde yılda yüzde 

18,8 gibi ortalama bir büyüme göstereceğini 

belirten Varlık, iki yıldır pazarda olan iPad’in 

mobil oyunun kurallarını değiştirdiğini söyledi.

- Halen dünyadaki mobil işletim sistemleri pazarı listesinde ilk 5 sırada 
hangi firmalar yer alıyor? 
-Endüstrinin önde gelen araştırma firmalarından IDC’nin yaptığı hesaplamalara göre geçen yıl 
bütün dünyada 302,6 milyon adet akıllı telefon (smartphone) pazara girdi. Bir yıl önce bu rakamın 
173,5 milyon adet olduğu düşünülürse akıllı telefon pazarının yüzde 74,4 ile müthiş bir patlama 
yaşadığını söylemek abartı olmaz. Büyümenin bu yıl da devam etmesi ve akıllı telefon satışlarının 
2011 sonunda 450 milyona yaklaşması bekleniyor. 
Yüzlerce akıllı telefon markasının oyuncu olarak yer aldığı ve farklı işletim sistemlerini kullandığı 
mobil cihaz pazarında Apple’ın iPad, iPodTouch, ve iPhone gibi mobil ürünlerine hayat veren 
işletim sistemi iOS sadece bu markanın kendine has yenilikçiliğini yansıtıyor. Bu özelliği ile 
kendine özgü bir gelişme çizgisi izleyerek pazar payını düzenli olarak artırıyor.
 
-Mobil işletim sistemleri pazarının dünyadaki ve Türkiye’deki büyüklüğü 
ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Mobil platformlar ve pazarın büyümesi 
konusunda 2- 5 ve 10 yıllık bir projeksiyon yapabilmeniz mümkün mü?
-IDC’ye göre şu anda yüzde 15,7’lik bir pazar payına sahip iOS işletim sisteminin 2011-2015 
dönemi itibarıyla yılda yüzde 18,8 gibi bir ortalama ile büyümesi bekleniyor. Tablet pazarında 
iOS işletim sisteminin egemenliği sürüyor. Araştırma kuruluşu Gartner verilerine göre geçen yıl 
iPad ile tablet pazarında yüzde 83,9 oranında büyük bir paya sahip olan işletim sistemimiz iOS’in 
tartışmasız bu alanın lideri olduğunu söyleyebiliriz. Gartner tarafından yapılan tahminlerde bu yıl 
yaklaşık 48 milyon adet iPad satılması öngörülüyor böylece 2012’ye girerken 107 milyon adetlik 
bir iPad pazarı oluşmuş olacak.
  
- Gelecekte mobil işletim sistemlerinin hayatımıza yansımalarına ilişkin 
öngörülerinizi alabilir miyiz?

Bilişim Dergisi olarak, “Mobil işletim sistemlerinin bugünü ve geleceği” 
konusunda şirket yetkililerine yönelttiğimiz Dosya sayfalarımıza, 
Apple adına Bilkom Genel Müdürü Cömert Varlık yanıt verdi. Varlık, 

akıllı telefon satışlarının yılsonunda 450 milyona yaklaşacağına dikkat 
çekerken iOS işletim sisteminin 2011-2015 döneminde yılda yüzde 18,8 gibi 
ortalama bir büyüme göstereceğini bildirdi. Apple’ın mobil ürünlerine hayat 
veren işletim sistemi iOS’in, pazar payını düzenli olarak artırdığına değinen 
Varlık, iOS’in alanında lider olduğunu söyledi. Gartner’ın 2012’ye girerken 
107 milyon adetlik bir iPad pazarı oluşacağını tahmin ettiğine işaret eden 
Varlık, iki yıldır pazarda olmasına rağmen iPad’in mobil oyunun kurallarını 
değiştirdiğini belirtti.
Cep telefonları ve tabletlere olan talebin hızla artacağını, önümüzdeki beş-
on yıllık süreçte yepyeni mobil cihazların gündeme geleceğinin altını çizen 
Varlık, “Bugün geçmişin devasa bilgisayarlarının gücünü cebimizde taşırken, 
yarın lojistikten, turizme, sağlıktan perakendeye çok farklı gereksinimleri 
karşılayan cihazlarla karşılaşabiliriz” dedi.
Varlık, günümüzde teknolojilerin kalitesi ve kullanımına tüketicinin karar 
verdiğini, hızlı yaşayan kent insanının, iletişim ve paylaşım amaçlı her 
türlü bağlantı ihtiyacını, kullanımı esnek ve sorun yaratmayan cihazlarla 
gerçekleştirmek istediğini vurguladı.
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-Şu anda günlük kullanımda en çok 
göze çarpan teknolojiler olan cep 
telefonları ve tabletlere olan talep 
hızla artarken, önümüzdeki beş on 
yıllık süreçte yepyeni mobil cihazların 
gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. 
Henüz pazara gireli iki yıl olmasına 
rağmen iPad mobil oyunun kurallarını 
değiştirdi. iPad, taşınabilir bilgisayarlar 
ile akıllı cep telefonları (smartphones) 
arasında çok özel bir konumda yer 
alıyor ve büyük kullanım avantajlarına 
sahip. iPad 2’nin kullanıcılara sunduğu 
ve yaşam konforunu artırmaya yönelik 
özellikler, artık zamanının çok ötesinde 
bir tasarım anlayışıyla bizlere ulaşıyor. 
Çeşitli araştırmalara göre tüketiciye 
sunduğu işlevleri nedeniyle iPad bugün 
özellikle ABD’de tüketicinin satın 
almayı planladığı ilk üç ürün arasında 
yer alıyor. Mobil cihazlar, gerek yüksek 
bant genişliği sunan ve katma değerli 
hizmetler yaratan mobil operatörlerin 
yeni yatırımları, gerekse teknolojideki 
ilerlemeyle yenilikçi türlere doğru 

evrimleşme potansiyeli gösteriyor. Belki orta vadeli bir gelecekte artık cihaz segmentlerinden 
kişisel bilgisayarlar, taşınabilir bilgisayarlar, cep telefonları gibi kalın hatlar üzerinden konuşmak 
gereksiz hale gelecek. Bugün geçmişin devasa bilgisayarlarının gücünü cebimizde taşırken, 
yarın lojistikten, turizme, sağlıktan perakendeye çok farklı gereksinimleri karşılayan cihazlarla 
karşılaşabiliriz. Ancak Apple ürünlerinde olduğu gibi her zaman tarz sahibi bireylerin teknolojinin 
en son özelliklerini taşıyan yenilikçi ürünlere sahip olma arzusu sürecek.
 
-Kaç yıldır (Hangi tarihten beri) mobil işletim sistemleri konusunda 
çalışıyorsunuz? Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Bu kapsamda 
kimlerle işbirliği yapıyorsunuz? Hangi işletim sistemleri hangi ürünleri 
geliştirdiniz?
-2007’den itibaren Apple’ın bu konudaki çalışmaları başladı ve 2010’un Haziran ayına kadar 
“iPhone OS” adı altında devam etti. Bu tarihten itibaren “iOS” ismini alan işletim sisteminin 
duyurusu da iPhone 4’ün duyurusundan üç gün önce yapılmıştı.
Apple, iOS işletim sistemini, sadece kendi ürettirdiği yüksek performanslı mobil cihazlar üzerinde 
çalışmak üzere geliştirdi. Ancak diğer yanda üzerinde çalışacak uygulamalar konusunda 
AppStore’un kapılarını tüm geliştiricilere açtı. Sonuç olarak Apple ile bugün iş birliği içinde 
bulunan ve iOS kullanıcılarına uygulama sağlayan yüz binlerce geliştirici var. Bu sayede AppStore 
üzerinde 500 binden fazla uygulama indirilebilir durumda ve indirme adedi Temmuz 2011 itibariyle 
15 milyarı geçmiş durumda.

- Mevcut mobil işletim sisteminizin (-sistemlerinin) artı ve eksileri hakkında 
bilgi verir misiniz? 
-iOS kullanıcıya zamanının en ileri teknolojisini en ergonomik şekilde sunmayı sağlayan güçlü 
teknolojisi ile mobil işletim sistemleri arasında kalitesiyle farklılaşan kayda değer bir Apple 
teknolojisidir. Mobil yaşam tarzını tercih edenlerin büyük bir sadakatle kullandığı iPad, iPod gibi 
popüler ürünlerin yaygınlığı bu işletim sisteminin üstünlüğü ve yenilikçiliğinin de birer kanıtıdır.
 
- Bir mobil işletim sisteminin hangi özellikleri onu rakiplerine göre daha 
üstün kılar?
-Günümüzde teknolojilerin kalitesine ve kullanımına tüketici karar vermektedir. Dolayısıyla hızlı 
bir yaşam temposu yaşayan günümüzün kent insanı, iletişim ve paylaşım amaçlı her türlü bağlantı 
ihtiyacını kullanımı esnek ve sorun yaratmayan cihazlarla gerçekleştirmek istiyor. Ayrıca günlük 
yaşamın rutini içinde İnternet ve mobil teknolojilerle farklı bir boyut kazanan yaşam tarzlarına 
uygun olarak bireyler, kullandıkları mobil cihazları,  ergonomisi ve üstün teknolojisinin yanı sıra 
kendilerini tamamlayıcı bir estetik unsur olarak da farklı bir yere koyuyorlar. Ülkemizin Dijital 
Yaşam Koçu Bilkom, tüketiciye farklı bir ufuk açan ve yaşam tarzlarımıza şık bir dokunuş olarak 
gelen mobil teknolojilerle ilgili her türlü desteği müşterisine sunmakta ve onu yenilikler hakkında 
bilgilendirmektedir. 
- Telefonları akıllı yapan nedir? Donanım mı, yazılım mı fark yaratıyor? 
-Mobil teknolojiler, hem yazılım, hem de donanım itibarıyla farklılıklar içeriyor. Akıllı telefon 
(smartphone) kavramı aslında bugün biraz eskimiş bulunuyor. Çünkü günümüzde artık İnternet 
bağlantısı olmayan, üzerinde navigasyondan, ofis yazılımlarına kadar çeşitli uygulamalar 
bulunmayan, kamera ve ses kaydı gibi ekstra özelliklere yer vermeyen cep telefonunun pazarda 
yaşama şansı neredeyse yok gibidir. Bilgisayarların bize sunduğu kişisel uygulamalarla iletişim 
olanaklarını bir araya getiren günümüz telefon dünyasında artık telefonları farklı kılan unsur 
teknolojileri bir araya getirme başarısı, kullanım kolaylığı ve bütün bunları markanın kendine 
özgü yenilikçiliği ile hayata geçirebilme başarısıdır.
 
-Akıllı bir telefon kullanmanın avantaj ve dezavantajları nelerdir? 
-Geçmişte yanımızda taşıdığımız birçok farklı cihazın teknolojisi şimdi tek bir akıllı telefonun 
üzerinde ve bütünleşik olarak geliyor. Üstelik çeşitli bağlantı protokolleri ve yazılımlarla adeta 
hemen her yerde dünyayla bir an bile kesintisi olmayan küçük bir bilgisayarı cebimizde taşıyoruz. 
Dolayısıyla şimdi günlük işlerimizi istediğimiz şekilde ve istediğimiz ortamda istediğimiz gibi 
gerçekleştirme şansımız var. Kısacası eğer zaman yönetimine hâkimsek akıllı telefonlar bize 
günü daha iyi yaşama fırsatı veriyor.
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