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W i n d o w s  P h o n e  dengeleri bozacak
2015 yılında Windows Phone satışlarının Apple IOS’u 
sollayacağı öngörülüyor.

A kıllı telefon pazarında ciddi bir 
rekabet yaşanıyor. Pazarın yarısına 
yakını Android tabanlı telefonlar 
tarafından ele geçirilmiş durumda. 

Apple IOS yüzde 18’lik bir paya sahip. 
Blackberry, Webos gibi diğer işletim sistemleri 
ise pazarın geri kalanını paylaşıyor. Windows 
Phone ise pazarda belirgin bir yere sahip değil.

Elveda Blackberry
Geçtiğimiz hafta iSuppli tarafından yayınlanan 
bir rapor ise herkesi hayrete düşürdü. 
Araştırma firmasının raporuna göre bu 
dengeler hızlı bir şekilde değişecek. Firmanın 
öngörüsüne göre 2015 yılında IOS pazar payı 
yüzde 16 seviyelerine inecek. Windows Phone 
ise hızlı bir atılım yaparak IOS satışlarını 

geçecek. Pazardaki en büyük değişim ise 
Blackberry’nin içinde yer aldığı “diğer 
oyuncular” alanında olacak. Şu an yüzde 33 
Pazar payına sahip bu oyuncular 2015 yılında 
yüzde 9’ların gerisine düşecek. Geçtiğimiz 
hafta Blackberry cephesinde yaşanan sıcak 
gelişmeler bu öngörüyü doğru çıkarır şekilde. 
IDC de 2011 yılının Nisan ayında bir araştırma 
yayınlamış ve Windows Phone’daki olası hızlı 
yükselişi öngörmüştü. iSuppli’nin bu son 
araştırması bu öngörüyü daha da güçlendirmiş 
oldu.

Blackberry üreticisi RIM’ın önümüzdeki 
dönemde bir karar vermesi bekleniyor. 
Firma büyük olasılıkla ya Android 
platformuna geçecek ya da Windows Phone’a. 

Blackberry’nin ayrı bir işletim sistemi olarak 
kalması firmanın dibe vuran satışlarını daha 
da azaltacağı öngörülüyor.

Nokia Microsoft ele ele
Microsoft, Windows Phone ile ilgili en büyük 
atağı Nokia anlaşması ile yaptı. Cep telefonu 
devi Nokia’nın uluslararası operatörlerle 
çok derin ilişkileri var. Microsoft ve Nokia 
anlaşması sadece bir lisans anlaşması değil. 
İki dev işletim sisteminin geliştirilmesinde 
beraber çalışmaktan tutun da pazarlama 
aktivitelerine kadar beraber hareket edecek.

Google Android işletim sisteminde büyük 
başarı sağladı. Bunun arkasında işletim 
sisteminin açık bir sistem olması ve mevcut 
teknolojileri kullanmasının büyük payı 
var. Google işletim sistemini irili ufaklı bir 
sürü üreticiye açarak 
pazar payını büyütmeyi 
sağladı. Apple ise burada 
tamamen farklı bir strateji 
işliyor. IOS tamamen 
kapalı bir işletim sistemi 
ve donanım sadece Apple 
tarafından üretiliyor. 
Ayrıca Apple tüm 
yazılımları da tamamen 
kontrolü altında tutuyor. 
Ürün çok popüler olduğu 
için bu model şu zamana 
kadar sorunsuz işledi 
ve Apple’a ciddi kar 
payları bıraktı. Ama 
artan rekabet ve pazarda 
Windows Phone’un 
hakimiyetini artırmasıyla 
dengeler değişebilir. 

Apple her ne kadar işletim sistemini 
diğer üreticilere açmasa da Appstore ve 
geliştiricilerle ilişkilerde daha esnek bir 
yapıya dönebilir. Microsoft’un en büyük artısı 
geliştiricilere sonsuz imkanlar ve yardımcı 
araçlar sunması. Microsoft geliştiricilerle 
iyi ilişkileri ile tanınan bir firma. Firmanın 
Windows’da bu kadar başarılı olmasının 
arkasında sağlam temellerle inşa ettiği 
ekosistem bulunuyor. Apple bu tehlikeyi 
görmez ve gerekli adımları almazsa 
geliştiricileri Microsoft cephesine kaptırabilir. 

Önümüzdeki dönem akıllı telefon pazarında 
yoğun bir rekabet ve yenilikler bizi bekliyor. 
Rekabetin artması ile taşlar nasıl yerine 
oturacak, kimler gidecek kimler kalacak 
bekleyip göreceğiz...
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