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2015’te Android birinci, Apple iOS üçüncü olacak
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Android açık platform ve hızlı büyüyor
 Android işletim sisteminin bu kadar hızlı yaygınlaşmasının 
nedeni, çok sayıda şirket tarafından ürünlerinde kullanılması 
ve daha açık bir platform oluşu. Windows Phone 7’deki 
yükseliş ise, yine farklı markalarda sistemin kullanılması ve 
Nokia ile yapılan işbirliğinin artıları olarak değerlendirilebilir. 
Apple’in iPad ve iPhone cihazlarda kullanılan iOS işletim 
sistemi ise daha kapalı bir yapı. Apple, iOS işletim sistemini 
sadece kendi ürünlerinde kullanıyor. iOS, Apple dışında hiçbir 
şirket tarafından şu anda kullanılamıyor.

Nokia, 2016’ya kadar Symbian’la devam
Nokia’nın Microsoft’la anlaşması ve ürettiği akıllı telefonlarda 
Windows Phone işletim sistemi kullanacağını açıklamasının 
ardından, şirketin kendi işletim sistemi Symbian’ı devre dışı 
bırakacağı şeklinde bir algı oluşmuştu. Nokia Türkiye Ürün 
Müdürü Ali Mutlu Direk, bunun doğru olmadığını belirtiyor ve 
ekliyor: 
“Nokia, 2016’ya kadar paralel olarak Symbian işletim sistemini 
kullanan ürünler geliştirmeye devam edecek. Önümüzdeki yıl 
150 milyon adet akıllı telefon satmayı hedefliyoruz. Windows 
Phone’a geçiş süreci tamamlanıncaya kadar biz bu ürünleri 
rekabetçi tutmaya devam edeceğiz.” 
Windows ve Symbian yan yana ilerleyecek
IDC araştırma şirketinden Nick McQuire ise, Nokia’nın 
bu konuya açıklık getirmesinden memnun olarak şunları 
söylüyor: 
“Yapılan üç yeni akıllı telefon lansmanıyla birlikte Nokia 
Windows Phone 7’nin yanı sıra, Symbian’ın ürün portföyünde 
önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğini açıklığa 
kavuşturdu.” 
McQuire’e göre, bu gelişme, “Nokia’nın platforma 
geliştirmeleri ve yenilemeleri aktarmadaki büyük hızı 
rekabetçi akıllı telefon seçenekleri arasına Symbian ürünleri 
katmadaki kararlığının da bir kanıtı.”

Microsoft Windows Phone ile iddialı
Mobil işletim sistemleri pazarında bir süredir varlık 
gösteremeyen Microsoft, kod adı Mango olan Windows Phone 
7.5 ile bu kez iddialı. Bu yılın son aylarında Nokia başta olmak 
üzere pek çok marka, bu işletim sistemini içeren ürünleri 
ülkemizde de piyasaya sunmaya başlayacak. Yeni Windows 

Phone işletim sistemi, Microsoft’un Exchange, Office, SharePoint vb. kurumsal uygulamalarla 
tam uygum sağlamakla birlikte, sosyalleşme uygulamaları yönünden de büyük yenilikler getiriyor. 
Bu arada  Windows Phone 7.5 yüklü ilk ürünüyse geçtiğimiz ay Fujitsu duyurdu. 

Motorola Mobility dengeleri değiştirebilir
Pazarda dengeleri değiştirecek en önemli gelişmelerden biri de kuşkusuz, Google’un ilk kez 
donanım işine soyunması ve Motorola’nın telefon üretim bölümü olan Motorola Mobility’yi satın 
alması oldu. Google’ın bu hamlesi, şirketin bu kulvardaki rekabetçi politikalarının daha da 
artacağının sinyallerini verirken, Google’ın Android’li cihaz üreten diğer markalara oranla kendi 
ürünlerine öncelik sağlayabileceği endişesini de beraberinde getirdi. Bu endişe ileride üreticilerin 
başka işletim sistemlerine ağırlık vermelerine bile yol açabilir. Google, daha önce HTC ile işbirliği 
yaparak kendi markasını taşıyan akıllı telefonlar piyasaya sunmuş ancak, Apple’ın iPhone’la 
yakaladığı başarının gölgesinde kalmıştı.
(*) IDC grafiğinin kaynağı: http://macdailynews.com/2011/06/10/idc-windows-phone-to-surpass-
apples-ios-by-2015/

IDC tarafından yapılan araştırmaya göre, 2015’te mobil işletim sistemi pazarında 
dengeler tamamen değişecek(*). Şirketin öngörüsüne göre ilk sırayı Android alırken, 
ikinci sırayı Windows Phone, üçüncü sırayı ise Apple iOS alacak. 2015’te Google 
üncülüğünde geliştirilen mobil işletim sistemi Android’in pazar payı yüzde 43.8, 
Microsoft’un mobil işletim sistemi Windows Phone 7’nin payı yüzde 20.3, Apple’ın mobil 
işletim sisteminin pazar payı ise yüzde 16.9 olacak.
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