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Fırsatlar tablet pazarında
Gartner’ın son yayınladığı araştırmaya 
göre tablet bilgisayarların sayısı 2015 
yılında 326 milyonu aşacak

T ablet bilgisayarlarda büyük bir 
patlama yaşanıyor. Bundan 
yaklaşık 10 sene önce ilk tablet 
bilgisayarlar piyasaya çıkmış ve 
çok başarılı olamamıştı. Apple’ın 

2009 yılında iPad’i piyasaya sürmesi ile 
tüm dengeler değişti. Bir anda klavyesi 
olmayan,  optik sürücüsü bulunmayan 
hatta bir USB girişine bile sahip olmayan 
bu cihazlar milyonların sevgilisi oldu. 
Apple’ın başarısının ardından başta 
Android bazlı cihazlar olmak üzere bir 
çok üretici bu alana girdi. Gartner’ın 
en son yayınladığı bir araştırmaya göre 
tablet bilgisayarların sayısı 2015 yılında 
326 milyonu aşacak. 2010 yılında tab-
let bilgisayar satışları 21 milyon olarak 
gerçekleşmişti. Araştırma kuruluşu 
bu alanda çok büyük satış artışlarının 
olacağına ve Apple’ın liderliğinin 
sarsılacağını ön görüyor.

Apple lider ama kan kaybediyor
Şu an tablet cihaz pazarında Apple 
yüzde 73.4 ile pazar lideri konumunda. 
Kaliforniyalı devin satışları geçen sen-
eye göre ise oldukça geride. Geçtiğimiz 
sene Apple yüzde 83 pazar payına sahipti. 
Samsung ve Motorola’nın Android tabanlı 
başarılı ürünleri piyasaya sürmesiyle 
rekabet kızışmaya başladı ve Apple 
yaklaşık yüzde 10’a yakın bir pazar payı 
kaybetti. Gartner’ın rakamlarına göre 
bu sene 11 milyon Android tablet satıldı, 
Apple ise 46.7 milyon iPad ve iPad 2 sattı. 

Araştırma firması aranın hızla kapanacağını 
ve 2015 yılında 148.7 milyon iPad, 116.4 mi-
lyon Android tabanlı tablet satılacağını ön 
görüyor. Diğer bir değişle iPad’in pazar payı 
yüzde 50’lerin altına düşecek. 

Microsoft da gecikmeli olarak olsa da tablet 
pazarına girdi ve yakında piyasaya çıkacak 
olan Windows 8 tutarsa dengeler iyice alt üst 
olabilir. Ne olursa olsun kesin olan tek şey 
Apple’ın bu alanda artık tek oyuncu olmadığı. 
Rekabetin artmasıyla hem fiyatlar aşağıya 
inecek hem de daha gelişmiş ürünlerle 
tanışacağız.

Tablete erken giren kazanır
Türkiye’de de ABD ve Avrupa’daki kadar hızlı 
olmasa da tablet bilgisayarlara yönelik yoğun 
bir ilgi var. Özellikle son kullanıcı pazarında 
bu ürünler büyük talep görüyor. Diğer taraf-
tan kurumsal alanda da büyük fırsatlar yer 
alıyor. Tablet tabanlı kurumsal çözümler 
özellikle mobil satış uygulamaları ve lojistik 
uygulamalarında başarılı olabilir. Yeni yatırım 
planları yaparken Gartner’ın tablet konusun-
daki bu pozitif genişleme öngörüsünü akılda 
tutmakta fayda var. Mevcut çözümlerini mobil 
platformlara hızlı bir şekilde taşıyabilen BT 
firmaları rakiplerine fark atabilir. Gelişmeleri 
beraberce izleyip göreceğiz...
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