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O eski halinden eser yok şimdi!
Akıllı telefon pazarında sadece yüzde 5’lik paya 
sahip olan Nokia, işten çıkarmalara devam ediyor

Cep telefonunda bir zamanların 
tartışmasız lideri Nokia, zor günler 
yaşıyor. Firmanın akıllı telefonlar 
alanındaki başarısızlığı Nokia 

CEO’su Stephen Elop’un da sinirlerini 
bozmuş durumda. Stephen Elop geçtiğimiz 
ay bir canlı televizyon yayınında sunucunun 
iPhone’unu elinden alarak yere fırlattı. 
Tüm dünyada bir anda haber olan Elop, 
Nokia’nın akıllı telefon pazarında başarılı 
olacağını iddia ediyor. Mevcut rakamlar ise 
firma açısından hiç de iyi değil. Gartner’ın 
rakamlarına göre Nokia akıllı telefonlar 
pazarında sadece yüzde beşlik bir paya 
sahip. Samsung ve Apple ise pazarın 
yüzde 52’sini elinde tutuyor. Akıllı telefon 
pazarında büyük bir Android hakimiyeti var 
ve Nokia Android’e uzak duruyor. IDC’nin 
pazar araştırmasına göre piyasadaki akıllı 
telefonların yüzde 68.3’ü Android tabanlı. 
IOS yüzde 18.8’lik bir pazar payına sahip. 
Nokia’nın desteklediği Windows Phone’un 
pazar payı ise sadece yüzde 2.6. IDC, 
Windows Phone’un 2016 yılında yüzde 
11.4’lük bir paya sahip olacağını öngörüyor. 
Bu büyümenin tamamı bile Nokia’ya gelse, 
firmanın akıllı telefonlar pazarında yüzde 
20’yi geçmesi imkansız. 

Geleceği göremediler
Bir zamanların lideri Nokia günümüzde 
Apple ve Samsung’un oldukça 
gerisinde kalmış durumda. Firmanın bu 
gerilemesindeki en büyük neden firmanın 

Rekabet şansı azalacak
Samsung ve Apple yüksek satış rakamlarına 
sahip oldukları için sürekli olarak AR-GE’ye 
yatırım yapıyorlar. Akıllı telefon pazarında 
başarılı olmanın anahtarı güçlü AR-GE’den 
geçiyor. Firmaların ürünlerde hem hızlı hem 
de kusursuz olmaları gerekiyor. Hızlıca ve 

özensiz olarak piyasaya sürülmüş ürünler 
daha sonra firmaların başını çok ağrıtabiliyor. 
AR-GE alanında küçülmeye giden Nokia hızlı 
ürün geliştirmede sorunlar yaşayacaktır. 
Samsung ve Apple ile “büyük Nokia” bile baş 
edemezken, küçülmüş Nokia’nın işi daha zor 
olacaktır. Bu yüzden Nokia CEO’sunun sinirini 
mazur görmek gerek...

dokunmatik ekranlı yeni jenerasyon akıllı 
telefon pazarına geç giriş yapmış olması. 
Firma zamanında Communicator serisi 
ile akıllı telefonlarda başarılı olmasına 
rağmen, yeni jenerasyonu yakalayamadı. 
İlk önce RIM, Blackberry ile büyük 
başarılar sağladı daha sonra iPhone 
fırtınası tüm dünyayı salladı. Son bir kaç 
senedir de Androdi telefonların piyasada 
hakimiyeti arttı. Stratejik bir hata yapan 
Nokia, Android platformunu reddederek 
Windows’u tercih etti. Windows Phone 
satışları ise beklenenin çok altında kaldı. 
Aslında Nokia gibi büyük bir devden 
kendi mobil işletim sistemini geliştirmesi 
beklenirdi. Firma kendi işletim sistemini 
geliştirmedi ve piyasadaki Android 
rüzgarını göremedi. Microsoft cephesinde 
yer alan Nokia tüm başarısını Microsoft’un 
işletim sistemi alanındaki başarısına 
bağladı.

Nokia’nın satışlarındaki düşüş 
kaçınılmaz olarak işten çıkarmaları da 
gündeme getirdi. Firma geçtiğimiz sene 
2013 sonuna kadar 10000 kişiyi işten 
çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmalar şu 
an son gaz devam ediyor. En son olarak 
Finlandiya’daki geliştirici ekibinden 
1120 kişinin işine son verildi. Bu işten 
çıkarmalar belki kısa vadede firmaya 
finansal olarak rahatlık sağlayacaktır ama 
uzun vadede firmanın rekabet şansını 
azaltacaktır. 

Nokia CEO’su Stephen Elop
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