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Terra Bilgi İşlem Kurucusu  
Kemal Demir:
Cihaz ve uygulamaların yaygınlaşması, 
insanların içindeki girişimcilik ruhunu 
açığa çıkardı

Mevcut uygulama sayısını arttırmanın global mobil 
pazarda Türkiye’yi öne çıkaramayacağını, nicelikten 
önce niteliğe önem verilmesini isteyen Demir, 
bunun özelleştirilmiş ve konuya odaklı eğitim ile 
sağlanabileceğini düşünüyor.  Demir, çoklu dil desteğine 
sahip bir uygulama geliştirmenin global pazarda 
popülerliği getireceğine işaret etti.

“Mobil uygulama geliştiriciler” sayfalarımız için Terra Bilgi İşlem Kurucusu Kemal Demir 
ile görüştük. Platform bağımsız tablet ve akıllı telefonlar için mobil uygulama geliştiren 
Terra Bilgi İşlem, ilk mobil uygulamasını 2010’da Doğa Koleji Okulları için yapmış.  Ülke 
genelinde kullandığı k12.net portalı ile bir işbirliğine giden Terra, k12.net’in kullanımını 
sağlayacak bir mobil uygulama geliştiriyor. 
Parmak dokunuşları ve hareket halinde kullanıldıkları için mobil uygulamaların, özgün 
bilgisayar uygulamalarından farklı bir yaklaşımla geliştirilmesi gerektiğine dikkat 
çeken Demir, mobil pazardaki hızlı gelişmenin,  eğitim kurumlarının müfredatlarını da 
değiştireceğine inanıyor. Çoklu dil desteğine sahip bir uygulama geliştirmenin global 
pazarda popülerliği getireceğine işaret eden Demir, kendi dillerindeki bir karşılama 
mesajının insanları fazla etkilediğini vurguladı.
Mobil uygulamaların artık şirketler için bir prestij göstergesi ve tanınırlık artırma aracı 
konumuna geldiğini anlatan Demir, görsel tasarıma ve kullanıcı deneyimine önem veren 
mobil uygulamaların beklentileri karşılayacağını düşünüyor.

-İlk mobil uygulamanızı ne zaman 
geliştirdiniz?

-İlk mobil uygulamamızı 2010 yılında Doğa 
Koleji Okulları için geliştirdik. Uygulama 
sayesinde öğrenci velileri çocuklarının 
okuldaki gelişimlerini mobil aygıtları 
üzerinden takip edebiliyor ve okul yönetiminin 
duyurularından anında haberdar oluyordu.

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

-Doğa Koleji için geliştirdiğimiz bu uygulama 
sonrası diğer özel okullar da kendileri için 
benzer mobil uygulamalar geliştirmemizi 
istediler. Üsküdar Amerikan Koleji ve 
Okyanus Kolejleri bunlardan bazıları. 
Son olarak ise özel okulların birçoğunun 
ülke genelinde kullandığı k12.net portalı 
ile bir işbirliği geliştirip, k12.net’in mobil 
cihazlar üzerinden öğretmen, veli ve öğrenci 
tarafından kullanımını sağlayacak bir mobil 
uygulama geliştiriyoruz. Geçen yıl ise bir tane 
oyun uygulaması geliştirip markete attık. 

Soccer Arena isimli uygulama belli bir 
yaş gurubunun çocukluğundan hatırladığı 
çek-bırak futbol oyununun mobil versiyonu 
olarak tasarlandı.

Eğitim teknolojileri konusundaki 
deneyimlerimiz ve tabletlerin tüm dünyada 
eğitim için baskın araç konumuna gelmeye 
başlaması, tümleşik bir çözüm olarak TEA 
(Terra Education Application) uygulamasını 
ortaya çıkarmamıza neden oldu. Temel 
özelliği sınıf içi eğitimlerde kablosuz ağ 
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üzerinden paylaşım ve etkileşim sağlamak olan TEA, basit kullanımı ve 
klasik eğitim sistemine kolay adaptasyonu sayesinde, tüm eğitim piyasası 
tarafından ilgi ile karşılandı. Bu uygulamanın çalışmalarını, hükümetin 
Fatih projesini duyurmasından önce başlatmış olduğumuzu özellikle 
belirtmek isterim. 

--Hangi uygulamanız ne kadar indirildi?

-Eğitim kurumlarına özel geliştirdiğimiz uygulamalar kurumla ilişkisi olan 
veli ve öğrenciler tarafından indiriliyor. Yaklaşık bir sayı vermek gerekirse 
30 bin civarındadır. Diğer yandan ücretsiz olarak dağıttığımız Soccer Arena 
oyunu 20 bin indirme sayısına ulaştı.

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

-Ağırlıklı olarak eğitim sektörüne çalıştığımızdan dolayı, geliştirdiğimiz 
mobil uygulamalar e-öğrenme konusunda kullanıcılara yardımcı oluyorlar. 

Sınıf içinde kolay paylaşım ve etkileşimin 
yanı sıra, eğitimin zaman ve mekândan 
bağımsız olarak devamlılığını sağlamak, 
bu uygulamaların en önemli katkısı olarak 
görünüyor.

Diğer yandan kurumların veritabanlarıyla 
entegre olarak çalışan e-bilgi mobil 
uygulamalarımız, özellikle öğrenci velilerinin 
bu bilgilere mobil cihazları üzerinden kolayca 
erişimini sağlıyor.

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

-Müşterilerimizi ağırlıklı olarak eğitim 
kurumları ve kurumların eğitim departmanları 
oluşturuyor. Bazı üniversitelerin ilgili 
bölümleriyle işbirliği yaparak projelerimize 
danışmanlık desteği alıyoruz. Diğer yandan, 
okullarla birlikte proje geliştirmek isteyen bazı 
akıllı tahta ve tablet üreticileri ve mobil servis 
sağlayıcılar ile işbirliği görüşmelerimiz var.

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

-Platform bağımsız olarak tabletler ve akıllı 
telefonlar için mobil uygulama geliştiriyoruz.

-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?
-Mobil uygulamalar, fonksiyonelliğinin yanı 
sıra, tasarımı ve arayüzü ile de kullanıcılar 
tarafından değerlendirilen yazılımlar. 
Bu nedenle geliştirme aşamasının bir 
kısmını tasarım ve taslak ekranları 
hazırlamak oluşturur. Mobil uygulama 
geliştiricilerinin reklam ajanslarıyla beraber 
çalışmasının (veya tersi) en büyük nedeni bu 
gereksinimdir. 
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Görsel tasarıma ve kullanıcı deneyimine önem veren mobil uygulamaların 
beklentileri karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü bir mobil uygulamanın 
sağlaması gereken en önemli şey istenilen bilgiyi hızlı ve anlaşılır biçimde 
verebilmesidir. Uygulama üzerindeki tek bir tuşla etraftaki ATM makinelerini 
görebilmek veya trafik durumu hakkında anlık bilgi alabilmek gibi.
-Mobil uygulama geliştiricilerin önündeki en önemli sıkıntıları sıralayabilir 
misiniz?
-İlk akla gelen yetişmiş eleman sıkıntısı. Her şeyden önce mobil cihazların 
bir kişisel bilgisayar olmadığını belirtmek gerekiyor. Sahip olduğu kısıtlayıcı 
fiziksel özellikler (ekran boyutları gibi), girdi biçimlerinin genelde parmak 
dokunuşlarıyla yapılması ve hareket halinde kullanılmaları gereği mobil 
uygulamalar, özgün bilgisayar uygulamalarından farklı bir yaklaşımla 
geliştirilmeli. Diğer yandan yazılım geliştirme konusunda eğitim veren 
akademik kurumlar, henüz bu yeni yaklaşıma uyum sağlamış değiller. Sanırım 
mobil pazardaki hızlı gelişme,  eğitim kurumlarının müfredatlarını da bu 
açıdan değiştirmelerine neden olacak. Böylece pazarın ihtiyacı olan kalifiye 
eleman sıkıntısı giderilebilir. 
  
-İnternet’ten de hızlı büyüyen mobil uygulama pazarında Türkiye 
olarak pay alabilmek için neler yapılmalı?  Mevcut uygulama sayısını 
kaça çıkarmalıyız?

-Bana göre mevcut uygulama sayısını arttırmanın global mobil pazarda 
Türkiye’yi öne çıkaracağını düşünmek doğru değil. Nicelikten önce 

niteliğe önem vermeliyiz. Bunun ise ancak 
özelleştirilmiş ve konuya odaklı eğitim 
ile sağlanabileceğini düşünüyorum.  Asıl 
üstesinden gelinmesi gereken diğer sorun 
ise tanıtım. Son yapılan araştırmalar Apple ve 
Android uygulama marketlerindeki uygulama 
sayısının, her birinde 700 bin, Windows market 
içinse 150 bin civarı olduğunu gösteriyor. 
Artık mükemmel uygulamaları oluşturmanın 
yanı sıra çok iyi bir PR çalışması da yapmak 
gerekiyor. Aksi halde geliştirdiğiniz ürün 
uygulama denizinde boğulup gidiyor.

Geliştirdiğiniz uygulamanın global pazarda 
ilgi görebilmesinin bir gereksinimi de dil 
desteğidir. Çoklu dil desteğine sahip bir 
uygulama geliştirmek, global pazarda popüler 
olmak için gerekli bir unsur gibi görünüyor. 
Kendi dillerindeki bir karşılama mesajı 
insanları oldukça fazla etkiliyor.

-Mobil uygulamaların yararları nelerdir? 
Neden mobil uygulama önemsenmeli ve 
nasıl bir strateji gerekiyor?

-90’lı yılların başlarında cep telefonlarıyla 
beraber mobil iletişimle tanıştık. Mobil 
uygulamalar ise bu iletişimi etkileşim ile 
birleştirdi ve mobil cihazların daha interaktif 
olarak kullanılmasını sağladı. İş dünyası için 
home ofis uygulaması henüz yeni iken artık 
cafe ofis veya street ofis kavramlarından söz 
ediyoruz. Müşteri açısından baktığımızda 
ise mobil uygulamalar artık şirketler için bir 
prestij göstergesi ve tanınırlık artırma aracı 
konumuna geldiler. 

- 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?

-Mobil cihaz ve uygulamaların 
piyasada yaygınlaşmasının, 
insanların içindeki girişimcilik 
ruhunu açığa çıkardığını 
söyleyebiliriz. Mobil uygulamalar 
geliştirdiğimizi öğrenen yeni 
tanıştığımız insanların bazıları, 
hemen kafalarındaki uygulama 
fikirlerinden söz tmeye başlıyor. 
Bunların bir kısmı ise uygun 
bir projelendirme ile hayata 
geçirilebilecek potansiyele 
sahipler. Özellikle, mobil dünyanın 
içine doğmuş ve onunla birlikte 
büyümüş olan genç kuşakların 
fikirlerine kulak vermek ve bu 
gençlerin girişimlerini finansal 
olarak desteklemek gerektiğini 
düşünüyorum.
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