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Merhaba
İkibinlerdeki internete geçiş sürecine 
benzer şekilde, bugün her hizmetin 
bir mobil eşleniği “sanal” piyasaya 
çıkıyor. Türkiye, en büyük 20 mobil 
pazar arasında sayılmıyor ve Dünya 
uygulama geliştirme pazarından binde 
sekiz pay  alıyor. Ayrıca ülkemizde 
10 milyonu aşan akıllı telefon sayısı, 
2 milyon mobil bankacılık müşterisi 
var. Mobil uygulama indirme ve 
kullanım açısından da dünyanın ilk 15 
ülkesi arasında yer alıyoruz. Bilişim 
Dergisi olarak, büyük teknolojik 
yatırım gerekmemesi ve gelecek vaat 
etmesi açısından bu sayımızda mobil 
uygulama pazarını, bu pazardaki yerli 
oyuncuları ve sorunlarını inceledik.  
Aldığımız bilgilere göre  Türkiye’deki 
mobil uygulama pazarını geliştirmek 
için yalnızca yazılım desteği yeterli 
değil. Mobil cihazlar üzerindeki 
vergilerin azaltılarak tablet ve akıllı 
cihaz satışlarının artırılması önemli. 
Diğer yandan uygulamalarda niceliğin 
değil de niteliğin önemli olduğu ve 
niteliği artırmak için de öncelikle 
mobil uygulama yazma süreçlerine 
özgü üniversite temelli eğitim 
desteklerinin oluşturulması gerekiyor  
(Bu arada nitelik sorunu felsefenin de 
konularından biri. “Zen Ve Motosiklet 
Bakım Sanatı” adlı ilginç ve benim 
de çok beğendiğim romanda yazar 
Robert M. Pirsig ( Ayrıntı Yayınları) bir 
motorsiklet vidasından yola çıkarak 
Batı düşüncesinin niteliği görmezden 
gelmesinin edebi ve felsefi eleştirisini 
yapıyor. Kitabı okumayanlara 
öneriyorum.) Mobil uygulama 

pazarındaki en önemli sorunlardan biri 
de üretilen uygulamayı binlerce başka 
uygulama arasından kullanıcıların  
dikkatini çekebilecek şekilde 
sunabilmek. Yani firmalar için tanıtım 
faaliyetlerinde desteklenmek de çok 
önemli… Konuyla ilgili ayrıntıları dosya 
sayfalarımızda bulabilirsiniz… 

Bu sayımızdaki ilginç makalelerden 
biri de Doç.Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’e 
ait. Türk Cumhuriyetlerindeki 
internet kullanımı hakkında 
yapılan bir çalışmaya göre internet 
kullanımında Türkiye artık her 
zaman önde değil.  Örneğin, bilgi 
ve iletişim teknolojileri gelişmişlik 
endeksinde (ICT Development Index- 
IDI) Kazakistan Türkiye’nin önünde 
bulunuyor. Azerbaycan da Türkiye’ye 
çok yakın puanlar almış… Türk 
Cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimizde 
bizim öğreten ülke konumumuz, en 
azından internet açısından sona ermiş 
görünüyor. Kısaca artık Orta Asya’dan 
da öğreneceklerimiz var…

Bu sayımızda odaklandığımız diğer 
bir konu da Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS). Dünyada 7 milyar dolarlık bir 
pazarı olan CBS konusunda kamu ve 
özel sektör olarak oldukça yol almış 
durumdayız. Ancak yapılacaklar yine de 
çok. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
Davut Güney’le ülkemizde CBS’nin 
geldiği yeri ve hedefleri konuştuk. 
Ayrıca CBS’yi ayrıntılarıyla anlatan 
yazılarla da söyleşiyi zenginleştirdik. 
Herkese iyi okumalar diliyorum.
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