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Mahşerin dört atlısı
Önümüzdeki on yıla Google, Apple, Facebook ve 
Amazon’un savaşı damgasını vuracak.

Eski zamanlarda Amazon kitap satardı. Google 
bir arama motoruydu. Facebook, bir sosyal 
ağdı ve Apple ise bilgisayar satardı. Durum 
artık böyle değil... Google ve Apple telefon 
satmaya başladı. Amazon sunucu işine girdi. 
Facebook ve Amazon ödeme sistemleri 
sunmaya başladı. Bu dört şirketin dördünün 
de özelliği kendi alanlarının dışına çıkmış 
olmaları. Ve işin ilginç tarafı dördünün de bu 
çıkışlarıyla büyük başarı elde etmeleri.

Apple’ın gelirlerinin yarısı 
iPhone’dan
Piper Jaffray Yatırım Bankası analistlerinden 
Gene Munster’e göre 2013 yılında iPhone 
satışları Apple’ın toplam gelirlerinin yüzde 
49’unu oluşturacak. Şu an iPhone satışları her 
yıl yaklaşık yüzde 30 oranında artıyor ve firma 
akıllı telefon pazarında yüzde 25 pazar payına 
sahip durumda. 
Google’ın geliştirdiği Android işletim sistemi 

akıllı telefonlar pazarında büyük başarı 
sağladı ve Comscore araştırma firmasının 
son rakamlarına göre ABD’de Android tabanlı 
telefonlar yüzde 33’lük pay ile pazar lideri 
durumunda yer alıyor. 

Eskiden bir arama motoru olan Google bir 
anda eskiden bir bilgisayar üreticisi olan 
Apple ile rakip konumuna geldi. Diğer taraftan 
eski kitapçı Amazon da gözünü bu kârlı 
pazara dikmiş durumda. Firmanın geçtiğimiz 
haftalarda piyasaya sürdüğü yeni tableti Kindle 
Fire,  sadece 199 dolar fiyata sahip ve Apple 
iPad’in pazarını hedefliyor. 
Ayrıca Amazon, Kindle Fire ile iTunes’a da 
bir alternatif olmak istiyor. Kindle Fire ile 
kullanıcılar geniş bir müzik, film, kitap ve 
dergi arşivine ulaşabiliyor.

Facebook borsaya girince ne olur?
Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan 
Facebook da bu savaşın içinde. Şu an 
Facebook uygulaması iPhone üzerinde en 
fazla kullanılan uygulama. Çoğu kişi artık 
SMS kullanmak yerine Facebook uygulaması 
üzerinden arkadaşlarıyla iletişim kuruyor. 
Google, Facebook ile yarışabilmek için 
Google+’ı devreye aldı ve sosyal ağ alanında 
büyük bir rekabet başladı. Diğer taraftan 
Facebook’un telefon işine de gireceği 
söylentileri pazarda dolaşıyor. 

Şu an Facebook diğer devlerle tam bir rekabet 
içinde değil çünkü firmanın ölçeği diğerlerine 
göre çok daha küçük. Firma 2011’in ilk 

yarısında 1.6 milyar dolar kazandı. Bu rakamı 
Apple sadece 9 günde kazanıyor. Facebook 
henüz borsaya açık bir şirket olmadığı için 
diğer devlerin finansal gücüne sahip değil. 
Ama yakında firmanın borsaya açılması 
bekleniyor. Facebook borsaya açılınca 
mevcut kullanıcı tabanının da gücüyle diğer 3 
oyuncuya büyük bir rakip haline gelebilir.

Yeni dünyanın yeni devleri hızla büyüyorlar 
ve büyüdükçe küçüklere oyun sahası 
bırakmıyorlar. Görünen o ki önümüzdeki 
on yıla bu devlerin kendi aralarında savaşı 
damgasını vuracak. Peki ya Microsoft 
ne olacak?  İsterseniz onu da gelecek ay 
anlatalım. Hepinize mutlu yıllar…
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