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TÜBİTAK BİLGEM Pardus Proje Yöneticisi 
Erkan Tekman:

Mobil dünyayı görmezden gelmiyoruz, ama 

büyük planlarımız da yok 
Kuramsal olarak bir yanda gömülü cihazlar, diğer yanda da tablet, cep 

telefonu vb. mobil cihazlara girebilecek durumda olduklarını bildiren 

Tekman, ciddi bir teklif ya da fırsat oluşmadıkça bu alanda proaktif 

hareket etmeme kararında olduklarını açıkladı.

“Mobil işletim sistemlerinin bugünü ve geleceği” konusunda şirket yetkililerine 
yönelttiğimiz Dosya sayfalarımıza, TÜBİTAK BİLGEM Pardus Proje Yöneticisi 
Erkan Tekman da yanıt verdi. Tekman, mobil işletim sistemlerinde gelecek 
birkaç yıl için radikal bir değişiklik öngörmüyor. Pardus’un temelde masaüstü 
ve küçük sunucuyu hedefleyen bir işletim sistemi olduğunu anımsatan Tekman, 
mobil dünyayı görmezden gelmediklerini ancak bu alanda büyük planları 
olmadığını bildirdi. Ellerinde bir süredir ARM’da çalışan Pardus olduğunu 
söyleyen Tekman, kuramsal olarak bir yanda gömülü cihazlar, diğer yanda 
da tablet, cep telefonu vb. mobil cihazlara girebilecek durumda olduklarını ve 
ciddi bir teklif ya da fırsat oluşmadıkça bu alanda proaktif hareket etmemeye 
karar verdiklerini belirtti. Özel amaçlı el terminallerinin ilgilerini çektiğini,  
FATİH Projesi’nin tabletleri ile ilgilendiklerini, cep telefonu pazarının kendileri 
için fazlasıyla büyük olduğunu, çok ciddi bir iş olanağı olmadığı sürece orada 
olmayacaklarını açıklayan Tekman, tekliflere açık olduklarını vurguladı. 
Tekman, mobil alanda da açık ve özgürlükçü modellere yönelmenin herkesin 
yararına olacağını düşünüyor.

-Gelecekte mobil işletim sistemlerinin 
hayatımıza yansımalarına ilişkin 
öngörülerinizi alabilir miyiz?

-Mobil cihazlar hayatımızı yoğun olarak 
değiştiriyor uzunca zamandır. Cep telefonunun 
olmadığı zamanlar farklı bir çağ gibi görünüyor 
gözümüze, şimdiden. Akıllı telefonlar ve mobil 
uygulamalar da birkaç yılda aynı yaygınlığa 
erişecekler. Bu bağlamda özel olarak “işletim 
sistemleri”nin yerini düşünecek olursak, en 
önemli nokta, farklı işletim sistemlerinin 
uygulama çeşitliliği gibi görünüyor. 

Apple’n iOS’u Apple’ın alışıldık üçüncü parti 
geliştirici modelini terk edip daha açık inovasyon 
temelli bir yaklaşıma geçmesi ile patladı. 
Google’ın Android’i ise cihaz üreticilerine 
sağladığı platform oluşturma “özgürlüğü” 
nedeniyle uygulama geliştiriciler için (her türlü 
sorunlarına rağmen) daha cazip bir ortam 
oldu. Teknik üstünlüğüne rağmen HP’nin (eski 
Palm’ın) webOS’u ise kesirli yüzdelere sıkıştı 
kaldı; çünkü uygulama geliştiricileri çekecek 
bir pazar payı, pazar payını artıracak bir vurucu 
uygulaması (killer app) yok. Microsoft’un 
Windows Phone işletim sistemi ise Windows’un 

masaüstündeki yaygınlığı ve Nokia’nın cihaz 
çeşitliliği ve pazar payı ile ilginç (ve şimdilik ne 
yapacağı belli olmayan) bir aktör.

Gelecek birkaç yıl için bu dağılımda radikal bir 
değişiklik öngörmüyorum. Android ve iOS güçlü 
gitmeye devam edecekler. Büyük olasılıkla HP 
webOS geliştirmesini durduracak ya da satacak. 
Windows Phone (eğer Nokia cihaz çıkarmada 
yeterince hızlı davranabilirse) Symbian’ın yerini 
alacak. Patent savaşları tüm hızıyla devam 
edecek ve umuyorum ki yazılım patentlerinin 
inovasyonu nasıl engellediği gittikçe daha açık 
görülmeye başlanacak.

- PARDUS olarak mobil teknolojiler 
konusunda bir çalışmanız var mı? 
Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de PARDUS 
işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar 
görecek miyiz? Bu ne zaman mümkün 
olacak?

-Pardus temelde masaüstünü ve küçük 
sunucuyu hedefleyen bir işletim sistemi. Mobil 
dünyayı görmezden gelmiyoruz, ama büyük 
planlarımız da yok bu konuda.
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Intel mimarisi dışında ARM mimarisini de 
desteklememiz gereğini hissetmemiz yaklaşık 
2 yıl önce oldu. Bir süredir ARM’da çalışan 
Pardus var elimizde. Ancak bu sistemi belli 
bir cihaz için optimize etme yoluna gitmedik. 
Kuramsal olarak bir yanda gömülü cihazlar, 
diğer yanda da tablet, cep telefonu vb. mobil 
cihazlara girebilecek durumdayız.

Ancak pratikte bu tip bir girişim belli bir deneyim 
ve bilgi birikimi, belli bir çaba yoğunlaşması 
gerektiriyor. Şu anda başlasak ARM yüklü 
bir ince istemci ya da dizüstüne Pardus’u 
yerleştirmemiz birkaç hafta/aylık bir iş. Ama 
cep telefonu ya da tablet dediğimizde bu işin 
gerektirdiği çaba ve bilgi 
artıyor.

Ciddi bir teklif ya da fırsat oluşmadıkça bu 
alanda proaktif hareket etmemeye karar verdik. 
FATİH Projesi’nin tabletleri ile ilgileniyoruz 
doğal olarak. Cep telefonu pazarının bizim 
için fazlasıyla büyük olduğunu düşünüyoruz, 
çok ciddi bir iş, pazar olanağı olmadığı sürece 
orada olmayacağız. Özel amaçlı el terminalleri 
ilgimizi çekiyor, ama spesifik bir ürün üzerinde 
konuşmak istiyoruz. Kısacası tekliflere açığız...

-Mobil işletim sistemlerinin halen günlük 
yaşamımızı kolaylaştıran uygulamaları 
nelerdir? Bu uygulamalara ek olarak 
önümüzdeki dönemde ne gibi yenilikler 
görebileceğiz?

-Mobil cihazları bulut bilişimden farklı 
düşünmek mümkün değil. Şu anda bu konuda 
az sayıda ve özellik ve kullanışlılığı düşük 
uygulamalar var. Önümüzdeki yıllarda bu 
alanda önemli gelişmeler olacağını tahmin 
ediyoruz.

Bir tehlike sosyal ağların aşırı toplamacı 
yaklaşımları olabilirmiş gibi geliyor, ama bu 
kişisel bir gözlem. Google, Facebook vb. devlerin 
platform oluşturmaları ve arayüz sunmaları, 
inovasyonu küçük firmalara bırakmaları 
yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Bu da 
belli bir miktar açıklık anlamına 
geliyor.

Özgür yazılım, felsefesi ve metodolojisi ile 
geçtiğimiz 10-15 yıldaki pek çok gelişmeyi 
fişekledi. Mobil alanda da kapalı ve sahipli 
modeller yerine açık ve özgürlükçü modellere 
yönelmenin herkesin yararına olacağını 
düşünüyorum.
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