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Sayısal olarak çok fazla üretim yapıldığı, 
üretilen çoğu teknolojinin ise neredeyse 
yeterince kullanılmadan eskidiği bir çağda 

yaşıyoruz. En fazla teknolojik üretimin yapıldığı 
alanlardan biri de mobil (cep ve akıllı telefonlar, 
tablet bilgisayarları) uygulamalar (aplikasyon). 
Günümüzde insanların büyük bir bölümü, 
artık bilgi almak, eğlenip merakını gidermek 
ve zaman geçirmek için cep ve akıllı mobil 
telefonlar ya da tablet bilgisayarları, televizyon 
ve bilgisayarlardan daha fazla kullanıyor. Apple 
iOS, Google Android, Blackberry OS, Windows 
ve Symbian mobil işletim sistemleri üzerinde 
çalışan mobil uygulama ve sitelerde patlama 
yaşanıyor.
Mobil uygulama, cep telefonuna indirilen 
İnternet’in olmadığı yerlerde de kullanılan 
uygulamalar olarak biliniyor. Dünya Mobil 
Uygulama Market Raporu’na göre, hızla büyüyen 
ve 2012 yılında dünyada 6,8 milyar dolar olan 
mobil uygulama pazarının 2013’te 29,5 milyar, 
2014 sonunda ise 35 milyar dolar olması 
bekleniyor.  Gartner’a göre, 2016’ya gelindiğinde, 

yıl içinde indirilen uygulama sayısı 
300 milyarı bulacak. 
Teknoloji pazarında dünyada binde 
8 payı bulunan Türkiye’nin, son iki 
yılda ortaya çıkan ve hızlı gelişen 
uygulama geliştirme pazarındaki 
potansiyeli nedir? İnternet’ten 
de hızlı büyüyen uygulama 
geliştirme pazarında Türkiye nasıl 
pay alabilir? Türkiye’nin genç 
nüfusunun bilişim alanında önemli 
bir fırsat oluşturabileceği hep 
vurgulanıyor. Genç ve hızlı İnternet 
kullanan nüfusun, uygulama 
pazarında var olabilmesi, yeterlilik 
kazanıp yeterliliği yetkinliğe 
dönüştürebilmesi için neler 
yapılabilir? 
Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 
aylık yayını Bilişim Dergisi olarak, 
Şubat 2013 sayımızda (151), “Mobil 
uygulama pazarı ve Türkiye’nin 
durumu”nu dosya sayfalarımızda 
inceledik. Dosya sayfalarımıza 
katkı veren MOBİLSİAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Kubilay Erdoğan, 
mevcut pazardan henüz ekonomik 
olarak yeterli pay aldığımıza dikkat 
çekip “Şu an ülkemiz daha çok 
müşteri durumunda, bunun hızla 
ülkemiz ve dünya için ciddi üretici 
ve satıcı pozisyonuna gelmesi 
gerekiyor” dedi. 
Geliştirilen yeni uygulamalar ile 
yeni uygulama geliştirmek ve 
pazarlamak için verilen devlet 
desteklerinin arttırılması için 
çalıştıklarını anlatan Erdoğan, 
sektörde ortalama 150 firmanın 
olduğu ve uygulama geliştirdiğini, 
uygulama sayısının da binler 
ile ifade edilebileceğini bildirdi. 
Türk teknoloji KOBİ’lerinin yerel 
regülasyondan kaynaklanan haksız 
rekabete maruz kaldıklarına işaret 
eden Erdoğan, eşit koşullarda 

Çok mobil uygulama 
geliştiremiyoruz ama 
çok fazla 
tüketiyoruz

Teknoloji pazarında dünyada 
binde 8 pay alan Türkiye, 
son yılların en hızlı yükselen 
içerik türü olan mobil 
uygulama pazarında yüzde 2 
paya sahip. Bu yıl 29,5 milyar, 
2014’te ise 35 milyar dolar 
olması beklenen pazarda 
Türkiye yok gibi. Mobil 
ekosistemin yıllık yüzde 80 
büyüdüğü tahmin edilen 
Türkiye, uygulama indirme 
ve kullanımda dünyada ilk 15 
arasında.

Aslıhan Bozkurt
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rekabet etme şansı tanıyan dinamik bir 
regülasyon yapısının sağlanmasının 
önemini vurguladı.
Apple’ın Türkiye yetkili distribütörü 
olan Bilkom Genel Müdürü Cömert 
Varlık, Türkiye’nin mobil uygulama 
pazarında söz sahibi ve ciddi bir 
oyuncu olması için, toplumda bir 
farkındalık oluşturulması, sonrasında 
ise, ihtiyaçları çözecek uygulamaları 
öngörebilecek vizyona sahip mobil 
geliştirici veya iş uzmanlarının 
yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. 
Angry Birds’den daha da keyifli oyun 
ve uygulamaların Türkiye’den çıkması 
için hiçbir engel olmadığına inanan 
Varlık, başta lisans ve önlisans eğitimi 
olmak üzere, ilkokuldan itibaren 
öğrencilerin mobiliteyi de kapsayan bir 
eğitime tabi tutulmasını önerdi.
Türkiye’nin “dünyanın 6’ncı büyük 
dijital toplumu” konumunda 
olduğunu belirten Microsoft Türkiye 
Genel Müdürü Tamer Özmen, Türk 
uygulama geliştiricileri çoğalması ve 
Türkiye’nin yazılım ihracatına katkıda 
bulunabilmeleri amacıyla “Açık 
Akademi” projesini hayat geçirdiklerini 
anlattı. 
Mobil uygulamanın yeni bir alan 
olduğuna değinip Pozitron Kurucu CEO 
Fatih İşbecer, yazılımcıların mobile 
geçmesinin kolay olmadığı ve mobilin 
ciddi bir potansiyel barındırdığına 
işaret etti. Terra Bilgi İşlem 
Kurucusu Kemal Demir ise, cihaz 
ve uygulamaların yaygınlaşmasının, 
insanların içindeki girişimcilik ruhunu 
açığa çıkardığını vurguladı.  Qualcomm 
Türkiye Genel Müdürü Barış Ruacan 
da Türkiye’nin, uygulama geliştirici ve 
mobil girişimciler için büyük bir pazar 
olduğunun altını çizdi.
 
Mobil ekosistem yıllık yüzde 80 
büyüyor
Son yılların en hızlı yükselen içerik 
türü olan mobil uygulamalardaki 

yükselişin Türkiye’ye de yansıdığını söylemek 
pek mümkün değil. Hollanda merkezli 
Distimo’nun 2012 yılını değerlendiren 
raporuna göre, en büyük 20 mobil uygulama 
pazarı arasında Türkiye yok. Dünya uygulama 
geliştirme pazarındaki payı yüzde 2 olan 
Türkiye, uygulama (aplikasyon) indirme ve 
kullanım sırasında ise dünyada ilk 15 arasında 
yer alıyor. Türkiye’de yüklenen aplikasyonların 
başını oyunlar çekiyor, daha sonra müzik ve 
sosyal ağlar geliyor. Mobil ekosistemin yıllık 
yüzde 80 büyüdüğü tahmin edilen Türkiye’de 
mobil uygulama pazarı, mobil oyunlar, 
reklam uygulamaları ve firmalara geliştirilen 
uygulamalar (B2B) olarak üçe bölünüyor. 
Günümüzde özellikle iş dünyasında doğru 
bilgiye hızlı erişimin kişilerin verimliliği ve iş 
yeteneğini artırdığı, hızın başarıyı getirdiğine 
inanılıyor. Bilgiye hızlı erişim, müşteriye hızlı 
hizmet ve hızlı karar verme, kritik başarı 
faktörleri arasında ilk sırayı alıyor. Bu süreçte 
de mobil teknolojiler, kişi ve kurumlara en 
büyük yardımcı olarak öne çıkıyor. Her an ve 
her yerden bilgiye erişim, mobil teknolojilerle 
sağlanırken her iş alanına yönelik mobil 
uygulamalar da giderek zenginleşiyor ve 
büyük bir hızla dev bir ekonomiye dönüşüyor. 
Kullanıcıların sürekli yanlarında taşıdıkları 
cihazlara bağlılıkları artarken, bu durum 
uygulama geliştiriciler için de çok büyük bir 
fırsat yaratıyor.
20 yıl önceki web sitelerine benzeyen mobil 
uygulama pazarı, halen tam anlamıyla 
şekillenmemiş bir alan… Geniş kitlelere 
her zaman her yerde ulaşmak için en uygun 
platform olan mobil uygulamalar, çözüm ve 
uygulama zenginliği sunuyor, sosyal ağlara, 
oyunlara, doküman paylaşımı ve tüm bilgilere 
ulaşımı sağlıyor. Bir kaza anında en yakın 
hastane bulunuyor, sinema biletini yer ve 
zamandan bağımsız olarak satın alınıyor, 
seyahat daha kolay ve konforlu gerçekleşiyor. 
Sosyal ağlara girilebiliniyor; alışveriş ve 
bankacılık işlemleri bulunulan yerden ve 
donanımdan bağımsız olarak yapılabiliyor. 
Getirdiği çözümlerle pek çok alanda 
yaşamımıza giren mobil uygulamalarla birçok 
kişi, ihtiyaçlarını hızlı ve kolayca karşılıyor, 

zaman ve para tasarrufu yapıyor. Bu alanda 
en çok bankacılık ve anlık iletişim, eğlence ve 
medya uygulamaları göze çarpıyor. 
3 binden fazla küçük ve orta büyüklükteki 
yazılımcı ve enformasyon teknolojileri 
şirketlerini temsil eden ve bir ticaret grubu olan 

2013 için dijital pazarlama tahminleri
Pazarlama dünyasının ileri gelen 86 temsilcisine, 2013 yılına dair tahminlerini soran Cmo.
com sitesinde yer alan tahminlerden bazıları şöyle:
*Tüketicinin kendi gücünü keşfetmesine ve teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak 
2013 pazarlamada daha çok “analizler” yılı olacak.
*İçerik oluşturma önem kazanacak. e-Posta pazarlamasında kullanılan kişiselleştirilmiş 
içeriğe benzer içerikler web sitelerinde de kullanılmaya başlanacak. Web sitelerinde 
doğru zamanda doğru içeriği kullanmak önemli hale gelecek.
*B2B 2013’ün öne çıkan ticari modeli olacak.
*Video daha fazla kullanılan bir pazarlama aracı haline gelecek.
*İçerik oluşturmada kullanılan geleneksel yöntemler yavaş yavaş terk edilecek. İçerik 
oluşturmada “outsource etme”, “kullanıcılar tarafından oluşturulma” gibi daha yenilikçi 
yöntemler kullanılacak.
*Bugüne kadar interaktif medyanın hızla ilerlemesinin bir sonucu 
olarak tüm yorumlar global bir paydada yapılıyordu. 2013 ve 
sonrasında coğrafi ve kültürel farklılıkların keşfedilmesine bağlı 
olarak yerele göre yorumlanmış/özel pazarlama stratejileri önem 
kazanacak.
*Mobil reklamların kullanımı artacak.
*“Müşteri Deneyimi” önem kazanacak.
*Fiziksel dünya ile dijital dünyanın yolları uygulamalarda daha çok 
kesişecek.
*CRM ve VERİ önem kazanacak.
*Markalar; pazarlama departmanları – reklam ajansları ve 
tüketiciler arasındaki uyumu daha çok sorgulamaya başlayacak.
*Müşteri edinmeden çok müşteriyi elde tutma yöntemleri 
üzerinde durulacak.
*İçeriğin önem kazanmasına bağlı olarak medyada birleşmeler 
ve satın almalar çoğalacak, medyanın bizzat kendisi kurumsal 
pazarlamacılara dönüşecek.

Rekabetçi Teknoloji Birliği’nin 2012 
Mobil Uygulama Sektör Raporu’na 
göre, mobil uygulama ekosistemini 
destekleyen başlangıç ve yeni 
işletmelerin artışı, 2015 yılında tahmini 
olarak 100 milyar dolar büyüklüğe 
ulaşacak ve ekonomik kriz sürecinde 
önemli iş olanakları yaratacak. 
Rekabetçi Teknoloji Birliği ve Microsoft 
Technet’in yaptırdığı araştırmaya göre, 
uygulama endüstri ve ekonomisi, 400 
bin ila 600 bin arasında iş olanağı 
sundu.
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Uygulama pazarını ne kadar tanıyorsunuz? (*)

1.    Türkiye’de uygulama pazarı satış hacmi 2011-2012 Mayıs 
arasında ne kadar büyüme göstermiştir?
a)    15
b)    67
c)    54
d)    22

2.    Türkiye bu büyüme ile dünyada uygulama kullanan 
kaçıncı ülke sırasına yerleşmiştir?
a)    4
b)    5
c)    6
d)    9

3.    Apple ürünlerinin satıldığı sanal marketin adı nedir?
a)    Apple bug
b)    Apple home
c)    Apple Store
d)    Apple can

4.    Google uygulamalarının satıldığı sanal marketin adı 
hangisidir?
a)    Google Drive
b)    Google Plus
c)    Google Play
d)    Google Search

5.    Türkiye’de her indirilen her 100 uygulamadan kaçı oyun 
uygulamalarıdır?
a) 20
b) 50
c) 80
d) 60

Yanıtlar: 1:C, 2:D, 3:C, 4:C, 5:D 

(*) 6 Temmuz 2012 Dünya Gazetesi
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