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Pozitron Kurucu CEO 
Fatih İşbecer: 
Mobil uygulama yeni bir alan, yazılımcıların 
mobile geçmesi kolay olmuyor

2012’de öz 
kaynaklarıyla 
geliştirdikleri 
uygulamaların 5 
milyonun üzerinde 
indirildiğini bildiren 
İşbecer,  Türkiye’de 
ve Avrupa eko-
sisteminde farklı 
alanlarda destek-
ler olduğunu be-
lirtti. Genç uygu-
lama geliştirici ve 
yazılımcıların bu 
destekleri yakından 
izlemelerini öner-
en İşbecer,  mo-
bil uygulamaların 
tasarım ve kullanıcı 
deneyimi odaklı 
olduğunu vurguladı.

Dosya konumuz kapsamında Pozitron 
Kurucu CEO Fatih İşbecer sorularımızı 
yanıtladı. İş Bankası, Yapı Kredi, Fin-
ansbank, Garanti, Türk Hava Yolları, 
Hepsiburada.com, Turkcell, Vodafone, 
Eczacıbaşı gibi şirketlerin müşterisi 

olduğu, çözüm ortakları arasında Intel, Apple, RIM ve 
Microsoft’un bulunduğu Pozitron, ilk uygulaması olan 
Bilyoner’i 2005’te geliştirdi. Son yıllarda yurtdışında da faal-
iyetlerini sürdüren firma, Amerika, Katar, Dubai, Polonya ve 
Almanya’nın da arasında bulunduğu 9 farklı ülkeye yazılım 
ihraç ediyor.
Yüzde yüz kendi öz kaynaklarıyla yazılımlar geliştirdiklerini 
vurgulayan İşbecer, mobilin ciddi bir potansiyel 
barındırdığına dikkat çekti.

-Dünya ve Türkiye’de mobil yazılım ve mobil uygulama geliştirme pazarı nasıl 
gelişiyor? Bu pazarda Türkiye ne kadar pay alıyor? Türkiye, dünyada uygulama 
geliştiren ülke sıralamasında kaçıncı sırada yer alıyor? 

-Mobil teknolojilere (servis ve uygulamalara) odaklanan 
girişimci sayısında son yıllarda ciddi bir artış oldu. Ekosistem 
mobil pazarlamacıları daha fazla dijitale kaydırırken yazılımcıları 
da özellikle uygulamalar ekseninde mobile yöneltti. iPhone ve 
iPad üzerinde çalışan iOS işletim sistemini ayrı bir yere koymak 
gerekiyor. Türkiye’de aktif iOS yüklü cihaz sayısı 2 milyonu geçti. 
Dünyada ise bu yıl 500 milyon aktif iOS yüklü cihaza ulaşıldı. 
Bu cihazlarla birlikte yüzlerce milyon kredi kartının da aynı 
zamanda aktif olması önem taşıyor. O yüzden “monetization” 
anlamında Apple ürünlerine yaklaşabilen bir başka platform 
yok.  Bu sayede de uygulama geliştirici girişimciler, en çok 
bu platformda aktifler çünkü gelir olanakları çok yüksek. 
Türkiye’nin işlem hacmi açısından uygulama geliştirme 
pazarındaki payı yüzde 2 civarında. Uygulama indirme ve 
kullanım sırasında ise dünyada ilk 15 arasında yer alıyoruz.
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-İlk mobil uygulamanızı ne zaman 
geliştirdiniz?

-Bizim ilk uygulamamız 2005 yılında 
geliştirdiğimiz Bilyoner uygulaması oldu. 
Ancak Türkiye’de bankaların mobilin öncüleri 
olduğunu söyleyebiliriz. İlk uygulama tabanlı 
mobil bankacılık uygulamasını 2007’de Türkiye 
İş Bankası için geliştirdik. İşCep uygulaması 
şu anda 6 ayrı platformda hizmet veriyor ve 
100’ün üzerinde finansal işlemi destekliyor. 
Yarım milyondan fazla kullanıcısı var.

-Geliştirdiğiniz mobil uygulamalar 
nelerdir? Bugüne kadar kaç tane mobil 
uygulama geliştirdiniz? Türkiye’de en çok 
hangi mobil uygulamalar geliştiriliyor ve 
kullanılıyor?

-Tüm mobil işletim sistemlerini destekleyen 
uygulamalarımız milyonlarca son kullanıcıya 
ulaşarak sadece 2012’de 100 milyondan fazla 
finansal işlem ve 200 bini aşkın bilet satışının 
mobil cihazlar yoluyla gerçekleşmesini 
sağladı. 2000 yılından itibaren aralarında 
Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, 
Türk Hava Yolları, eBay Global, Turkcell ve 
GlaxoSmithKline gibi kendi sektörlerinin 
öncüleri olan şirketler için farklı uygulamalar 
geliştirdik. Son yıllarda yurtdışında da 
faaliyetlerimizi sürdürerek Amerika, Katar, 
Dubai, Polonya ve Almanya’nın da arasında 
bulunduğu 9 farklı ülkeye yazılım ihraç 
ediyoruz. Türkiye’de mobil uygulamalar 
en yaygın olarak bankacılık sektöründe 
geliştirildiğini söyleyebiliriz.

-Hangi uygulamanız ne kadar indirildi?                                                                             

-2012 yılında Pozitron tarafından geliştirilen 
uygulamalar toplam 5 milyon adedin üzerinde 
indirme sayısına ulaştı. Türk Hava Yolları için 
geliştirdiğimiz Fly Turkish uygulaması ise 1 
milyon adet indirme rakamını aştı.

-2012 sonu itibariyle Türkiye’de mobil uygulama pazarının cirosu/büyüklüğü ne 
oldu? Sizin Türkiye’deki uygulama pazarında aldığınız pay nedir? Mobil uygulama 
pazarı 2013’te nasıl gelişecek?
                     
-Türkiye’de mobil ekosistemin yıllık yüzde 80’ler mertebesinde büyüdüğü tahmin ediliyor. 
Tabletlerin yaygınlaşması ile beraber büyüme hızı da artacak. Ancak donanım tarafındaki 
yüksek vergi, yazılım alanında sunulan teşviklere rağmen yüksek teknolojiye sahip 
cihazların kişi ve kurumlar tarafından alımını engelliyor. Ölçülebilir ve kayıt içi bir alan 
olduğu için akıllı telefon ve tabletlerde vergilerin indirilmesi veya fiyatlamanın dünya 
standartlarına çekilmesi tüm ülkeye yazılım sanayinde büyüme ve mobil teknoloji kullanan 
kurumlarda verim artışı ve ek satış olarak geri dönecek ve bütün ekonomiyi yukarı çekecek.

Türkiye’de mobil uygulama pazarının hacmi mobil oyunlar, reklam uygulamaları ve 
firmalara geliştirilen uygulamalar (B2B) olarak üçe bölünüyor. Biz, firmalara geliştirilen 
uygulamalar alanında pazar lideriyiz. Mobil bankacılıkta ise pazar payımız yüzde 60’ın 
üzerinde. Yazılım ihracatına çok önem veren bir firma olarak 2013’te bizim önceliğimiz 
yurtdışında Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımların daha fazla kullanılmasını 
sağlamak olacak. Ayrıca Türkiye’deki pazar lideri konumumuzu kaybetmeden, yurtdışında 
daha farklı pazarlara gitmek istiyoruz. Özellikle Amerika ve Ortadoğu’daki faaliyetlerimizi 
artıracağız.

-Mobil uygulamalarınız kullanıcının 
hangi ihtiyacını karşılıyor? Geliştirdiğiniz  
mobil uygulamaların ne kadar sıklıkta 
kullanıldığına ilişkin istatistiki veriler  
varsa bizimle paylaşır mısınız?

-Mobil uygularımız çoğunlukla bankacılık, 
e-ticaret, ilaç ve GSM operatörlerinin katma 
değerli servislerinden oluşuyor. En çok 
kullanılan uygulamalarımız, seyahat ve mobil 
bankacılık uygulamalarımız oluyor. Mobil 
bankacılık uygulamalarını indiren her 100 
banka müşterisinin yüzde 90’ınana yakını 
mobilden bankacılık işlemlerini yapmaya 
başlıyor. Herhangi bir işlem için mutlaka 
uygulama kullanmayı tercih ediyor.

-Mobil uygulama geliştirici olarak 
kimlerle birlikte çalışıyorsunuz? 
Tedarikçi ve çözüm ortaklarınız 
kimlerdir?

-Pozitron olarak yüzde yüz kendi öz 
kaynaklarımızla yazılımları geliştiriyoruz. 
Türk mühendis ve tasarımcılardan oluşan 
çok kaliteli bir ekibimiz var. Müşterilerimiz 
arasında İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, 
Hepsiburada.com, ING Bank, Doha Bank 
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(Katar), Finansbank, Garanti, Vodafone, Eczacıbaşı gibi Türkiye’nin önemli şirketleri yer 
alıyor. Önemli çözüm ortaklarımız olarak Intel, Apple, RIM ve Microsoft’u sayabilirim.

-En çok hangi sektörde ve cihaz (Notebook, PDA, GSM POS, cep bilgisayarları, 
barkod okuyucular, cep telefonları vs) için mobil uygulama geliştiriyorsunuz?

-Bankalar ve finansal kurumlar en çok çalıştığımız iş ortaklarımız arasında yer alıyor. 
Ayrıca e-ticaret firmaları, havayolları, operatörler ve ilaç firmaları ile çeşitli projeler 
gerçekleştiriyoruz.

-Mobil uygulamaların yavaşlığından şikâyet ediliyor. Uygulamalar sizce neden 
yavaş?

-İyi tasarımcı ve yazılımcıların elinden çıkan uygulamalar yavaş olmaz. Biz her zaman 
“native” uygulama yapılması gerektiğinin arkasında duran bir şirketiz. Web tabanlı ya da 
hibrid uygulamalar, native yani telefonun tüm özelliklerini kullanabilen ve daha sofistike 
tasarıma sahip bir uygulamanın yaşattığı kullanıcı deneyimini sunamıyor ve performans 
açısından aynı hızı yakalayamıyorlar. Dolayısıyla biz her platform için onun özelliklerini 
en iyi şekilde kullanacak native yazılım opsiyonunu kullanıyoruz. Bu esnada basit, şık 
tasarım ve kullanıcı deneyimi son yıllarda en çok önem verdiğimiz özelliklerin başında 
geliyor.

-Mobil uygulama geliştiren yazılımcıların karşılaştığı zorluklar neler?

-Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mobil uygulama yeni bir alan. Yazılımcıların 
özellikle web alışkanlıklarından mobile geçmesi kolay olmuyor. Mobil uygulamalar 
ise oldukça tasarım ve kullanıcı deneyimi odaklı. Bu nedenle yazılımcıların kendilerini 
kullanıcı deneyimi ve tasarım alanlarında geliştirmeleri gerekiyor. Ufak ekran da yine 
farklı bir kısıt.

-Uygulama geliştirirken hangi donanım ve diğer cihazları kullanıyorsunuz?

-iPhone uygulamalarını geliştirme sürecinde 27 inç büyüklüğünde iMac’ler kullanıyoruz. 
Ekipte herkeste iPad, iPhone ve diğer iOS cihazları var. Android geliştirmelerinde çok 
kuvvetli işlemcisi olan bilgisayarlar kullanılıyor. Tabii ki Android tablet ve telefonlarımız 
var. Ayrıca ofiste 500’den fazla test cihazımız var.

-Mobil uygulamalar, kullanıcıların beklentilerini ne ölçüde karşılıyor? 
Çeşitli araştırmalarda Türk katılımcıların yüzde 20’si mobil uygulamaların 
beklentilerini karşılamadığını belirtiyor. Dünya ile karşılaştırıldığında oldukça 
yüksek olan bu oran, yeni Türk geliştiriciler için pazarda bir fırsat oluşturur 
mu?

-Kesinlikle. Türkiye’de mobil uygulama çok fazla olmasına rağmen kaliteli uygulama 

sayısı az. Uygulamada kaliteli olmadığı zaman tüketicinin belirli bir ihtiyacına yanıt 
veremiyor. Türkiye’de birinci dalga olarak adlandırabileceğimiz süreçte bütün kurumlar 
mobil uygulamaları denedi fakat ikinci dalgada herkesin hedefi kaliteli mobil uygulama 
yapmak. Aksi takdirde müşterilerin beklentileri karşılanmıyor.

-İnternet’ten de hızlı büyüyen mobil uygulama pazarında Türkiye olarak pay 
alabilmek için neler yapılmalı?  Mevcut uygulama sayısını kaça çıkarmalıyız?

-“Nicelik”ten ziyade “nitelik” önemli diyebilirim. Oyun geliştiricilerin çok ciddi finansal 
desteklerle kaliteli oyunlar geliştirmeye odaklanması gerekiyor. 
Bizim gibi yazılım firmalarının ise yurtdışı referanslarını 
kuvvetlendirmeleri gerekiyor. Pozitron olarak geçen yıl 
gelirimizin yüzde 30’unu ihracattan elde ederek bu konuda 
önemli bir ilerleme kaydettik.

-Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda böyle bir ayrım yok 
da neden mobil işletim sistemlerinde her şey için ayrı bir 
uygulamaya ihtiyaç duyuyoruz? 

-Özellikle küçük ekranlı telefonların çeşitli kısıtlamaları 
bulunuyor. Mobilde insanlar aradıkları bilgilere en hızlı, basit 
ve anlaşılır şekilde ulaşmak istiyorlar. Bunun için uygulama 
kullanımı çok önemli. Herhangi bir işlem, normal bir tarayıcıdan 
yapıldığı zaman mobildeki kişiye çok zaman kaybettiriyor. 
Oysa zaman mobildeki kullanıcı için çok önemli. Tarayıcının 
yeteneklerinin kısıtlı olması mobil uygulamaların popülerliğini 
artırdı. Özellikle iPhone ile birlikte bu popülerliğin en üst 
seviyeye ulaştığını söylemek yanlış olmaz.
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-Mobil uygulamaların yararları nelerdir? Neden mobil uygulama önemsenmeli ve 
nasıl bir strateji gerekiyor?                                                                                           

-Mobil uygulamalar bilgi ve hizmetin çok çabuk bir şekilde hiçbir yere bağlı olmadan 
alınmasını sağlar. Önümüzdeki dönemde e-ticaretin yüzde 15’lik bir kısmının mobile 
kayması bekleniyor. Bu nedenle firmaların mobili çok önemsemesi gerekir. Mobil trenini 
kaçıran kurumlar rekabette geri kalacaklar.

-Bu arada mobil uygulamaların birçoğunun kullanıcıların haberi bile olmadan yok 
olduğu bildiriliyor. Bunun önüne nasıl geçilebilir?

-Bunun önüne geçilmesi mümkün değil. Kaliteli uygulamalar hayatta kalacak, kalitesiz 
yapılan uygulamalar ise yok olup gitmeye mahkûm olacak.

-Türkiye’nin uygulama geliştirme pazarındaki potansiyeli nedir? İnternet’ten de 
hızlı büyüyen uygulama geliştirme pazarında mobil uygulama geliştiricilere ne gibi 
teşvikler verilirse Türkiye, büyüyen bu pazarda nasıl yer alır? 

-İhracata yönelik teşvikler açıklandı. Bu 
yönde atılan adımlar heyecan verici. Ayrıca 
teknoloji ve Ar-Ge destekleri yapılıyor. 
Türkiye’de ve Avrupa ekosisteminde 
farklı alanlarda destekler mevcut. Genç 
uygulama geliştirici ve yazılımcıların bu 
tip destekleri çok yakından takip etmeleri 
ve dikkatli bir şekilde başvuru yapmaları 
gerekiyor.

Türkiye’de şu anda 65 milyon cep telefonu, 
12 milyon mobil İnternet kullanıcısı 
bulunuyor. Akıllı telefonların sayısı her 
gün biraz daha yükseldiği için mobil ciddi 
bir potansiyel barındırıyor. Türkiye’de 10 
milyonu aşan akıllı telefon sayısı dünyada 
bu yıl itibariyle 1 milyarı geçti. Ayrıca 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) raporlarına 
göre Türkiye’de 2 milyon mobil bankacılık 
müşterisi var. Bu da mobil bankacılık 
ve ticarette ciddi bir trafik oluşmaya 
başladığını gösteriyor.
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