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Qualcomm Türkiye Genel Müdürü 
Barış Ruacan:
Türkiye, uygulama geliştirici ve mobil 
girişimciler için büyük bir pazar

Önümüzdeki yıllarda mobil cihaz 
ve servislerin kullanımı katlanarak 
artacağını vurgulayan Ruacan, 2014’te 
Türkiye’nin, dünyada en fazla uygulama 
indirme oranına sahip 3. ülke olmasının 
beklendiğini bildirdi.  

Yeni nesil mobil teknolojiler alanında 
faaliyet gösteren Qualcomm Türkiye 
Genel Müdürü Barış Ruacan da dosya 
sayfalarımıza değerlendirmelerde 
bulundu. Türkiye’nin mobil uygulama 
geliştirme deneyimi ve mobile yönelik 
değişik iş modellerinin pazara sunulması 
alanında hâlâ öğrenecekleri olduğunun 
altını çizen Ruacan, son dönemde teknoloji 
girişimcileri arasında mobile ciddi bir 
yönelim olduğunu gözlemlediğini belirtti.  
Ruacan’ın gönderdiği kısa değerlendirme 
şöyle:

Mobil mecranın artık insanlık tarihinin 
en büyük platformu haline geldiğini 
söyleyebiliriz. Mobil altyapıların getirdiği 
en büyük yenilik de insanların artık 
ofislerin belirli köşelerinde uzun vakitler 
geçirmek yerine gittikleri her yerden 
içinde bulundukları her an bilgi ve içerik 
takibi yapabilmeleri. Taşınabilir cihazların 
da bu şartların oluşturduğu yeni talepleri 
karşılayacak niteliklerde olması gerekiyor. 

Önümüzdeki yıllarda mobil cihaz ve servislerin kullanımı katlanarak artacak. Türkiye’nin 
ayrıca, mevcut uygulama indirme verilerine dayanıldığında, 2014’te dünyada en fazla 
uygulama indirme oranına sahip 3. ülke konumuna gelmesi bekleniyor. 

Dünyada bugün 1,8 milyar 3G abonesi bulunuyor. 2016’ya gelindiğinde ise bu rakamın 3,4 
milyara ulaşması bekleniyor. Türkiye’deki 3G abonesi sayısı ise 35 milyonun üzerinde ve 
ülke olarak Avrupa’da en hızlı büyüme rakamlarını yakalamış durumdayız. Akıllı telefonlarda 
da geldiğimiz noktada ülkemizde yeni satılan her iki telefondan birinin akıllı telefon haline 
geldiğini görüyoruz. Bu rakamlar ışığında Türkiye pazarının yarattığı ekonomik boyutu ile 
uygulama geliştiriciler ve mobil girişimciler için oldukça büyük hale geldiğini söyleyebiliriz. 

Mobil uygulama geliştirme tecrübesi ve mobile yönelik değişik iş 
modellerinin pazara sunulması alanında hâlâ öğreneceklerimiz var 
ancak son dönemde teknoloji girişimcileri arasında mobile ciddi bir 
yönelim olduğunu gözlemliyorum.

Bu varsayımlar doğrultusunda biz de sektörü teşvik etmek adına 
yarışmalar düzenliyoruz. Yeni nesil mobil teknolojilerde dünya 
lideri Qualcomm Türkiye Ofisi olarak Türkiye’de geliştirilen mobil 
uygulama ve iş fikirlerini desteklemek amacıyla bir “Mobil İş Fikri 
ve Uygulama Yarışması” düzenledik. Yarışmada mobil eğlence, 
mobil sağlık, lokasyon tabanlı servisler ve mobil platformun diğer 
alanlarına yönelik en iyi uygulama ve iş fikirlerini değerlendirdik. 
Ayrıca yeni ekonomiyle ilgili bilgi ve iş fikri sahibi olan girişimcilerle 
bu konuda yatırım yapabilecek şirket ve profesyonelleri 
buluşturmayı hedefleyen Etohum’a yönlendirme ve mentorluk 
desteği verme kararı aldık.
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