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PC’lerin sonu mu geliyor?
IDC’ye gore PC satışları tahminlerin 
çok daha ötesinde düşecek

Dünyaca ünlü bilişim araştırma şirketi 
IDC son yayınladığı raporda PC 
pazarının tahminlerden çok daha kötü 

durumda olduğunu açıkladı. Rapora göre 
PC satışları bu sene 7.8 oranında düşecek. 
Daha önceki tahminde bu oran yüzde 1.3’dü. 
IDC PC satışlarındaki düşüşün 2014 yılında 
da devam edeceğini ve daha sonra pazarın 
biraz toparlanacağını öngörüyor. IDC’ye göre 
2017 yılında PC satışları 333 milyon adet 
seviyelerinde olacak. 2012 yılında ise 349 
milyon adet PC satılmıştı.

IDC verilerine göre masaüstü satışlarındaki 
düşüş tüm bölgelerde devam edecek. Dizüstü 
bilgisayar satışları ise PC satışlarının büyük 
bir bölümünü oluşturacak.

IDC Başkan Yardımcısı Loren Loverde yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: “PC’ler ölmedi 
ama PC’ler artık hayatımızda eskisi kadar 
büyük rol oynamayacak.” Loverde’ye göre 
kullanıcılar ağırlıklı olarak bilgisayarları 
web’de gezinmek, sosyal medyaya girmek 
ve email yollamak için kullanıyor. Bu 
uygulamalar için de büyük işlemci güçleri 
ve dahili depolama gerekmiyor. Bu 
yüzden kullanıcılar hızlı bir şekilde tablet 
bilgisayarlara doğru yöneliyorlar. 

Ucuz ve taşınabilir
Tablet bilgisayarların en pahalısı bile 
500-600 dolar seviyelerinde ve herkes 
tarafından kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca tablet 
bilgisayarlar dizüstü bilgisayarların aksine 
çok daha uzun batarya ömürlerine sahipler. 
Hafif ve taşınabilir olmaları ve gereken işleri 
başarıyla yapmaları tabletlere olan ilgiyi 
artırıyor.

IDC rakamlarına göre 2012 yılında 122 
milyon adet tablet bilgisayar satıldı. Firma 
2013 yılında ise bu rakamın 282.7 milyon 

adet olacağını öngörüyor. Bu iki kattan 
fazla büyüme doğal olarak PC satışlarını 
etkileyecek. Şu an dünya tablet pazarının 
yüzde 42.7’sini Android tabanlı tabletler 
oluşturuyor. Apple ise bu pazarda yüzde 
53.8 paya sahip. Android tablet pazarında 
satışlarını artırırken Apple’da ise bir gerileme 
söz konusu. Firmanın Mini Ipad ürünü bile 
bu gerilemeyi azaltamadı. Windows tablet 
pazarına geç giriş yaptı ve IDC rakamlarına 
göre 2016 yılında Windows tabanlı tablet 
bilgisayarlar sadece yüzde 10’luk bir pazar 
payına sahip olacak.

PC’ler hala iş dünyasında hakim konumdalar. 
Tablet bilgisayarlar iş dünyasında kullanılsa 
da hala tüm işler ağırlıklı olarak masaüstü 
bilgisayarlar ve dizüstüler üzerinde yapılıyor. 
Bunun en büyük nedeni ergonomik nedenler. 
Bir tableti uzun süre kullanmak kolay değil ve 
hala bildiğimiz geleneksel klavye ve fare veri 
girmede en iyi araçlarımız. Bunun yanında 
tablet işletim sistemleri Windows ve Linux’un 
sunduğu yönetim ve güvenlik özelliklerini 
sunamıyor. Ayrıca çoğu profesyonel uygulama 
tabletlerde çalışmıyor. Önümüzdeki dönemde 
PC’ler ağırlıklı olarak iş dünyası tarafından 
kullanılırken son kullanıcılar ise tabletlere 
yönelecek. 

Şekilleri ve fonksiyonları değişse de, pazar 
payları düşse de kişisel bilgisayarların 
daha uzun yıllar kullanılacağı aşikar. 
Kişisel bilgisayarlar belki geniş kitleler 
tarafından kullanılan ürünler olmayacak ama 
profesyoneller tarafından kullanılmaya devam 
edecek.  

Kişisel bilgisayarların gelişmesinde bir 
numaralı aktör olan Microsoft, Windows 
8 işletim sistemini tamamen tabletleri 
düşünerek tasarladı ama büyük tepkiler 
topladı. Yakında çıkacak Windows 8.1’de 
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başlat menüsü dahil olmak üzere bir çok eski 
özelliğin geri gelmesi bekleniyor. Microsoft PC 
kullanıcılarının baskısı nedeniyle geri adım attı. 
Bu PC dünyasının hala güçlü olduğunun bir 
göstergesi.

PC kullanımında düşüş yok
PC satışlarındaki düşüş, PC’lerin kullanımının 
azaldığı anlamına da gelmiyor. Çoğu kullanıcı artık 
eskisi gibi PC’sini 1-2 senede bir değiştirmiyor. 
Eskiden işlemci hızları Moore yasasına göre 
her 18 ayda bir ikiye katlanırdı. Günümüzde ise 
silikonun sınırlarına gelindiği ve yüksek enerji 
tüketimleri yüzünden işlemci hızlarında bir 
darboğaza girildi. PC donanımlarında artık eskisi 
gibi hızlı inovasyonlar yaşanmıyor. Bu yüzden 
kullanıcılar yeni PC almıyor. 10 senelik bir PC ile 
bile günümüzdeki tüm uygulamalar rahatlıkla 
çalıştırılıyor.

Tablet bilgisayar alan kullanıcıların büyük bir 
kısmı aynı zamanda PC kullanıcısı. Sadece tablet 
kullanan, PC kullanmayan kullanıcı sayısı çok 
az. Tabletler bilgisayarın yerin almış durumda 
değil. Sadece tabletler daha çok satılıyor. Bunun 
nedeni de günümüzdeki inovasyonun tabletlerde 
olması. Eğer işlemci teknolojilerinde ve PC 
donanımlarında inovasyon yeniden başlar ve 
Moore yasası tekrar işlemeye başlarsa, PC pazarı 
tekrar hareketlenebilir. Bunun için eskimiş 
ve çevre düşmanı olan silikon teknolojilerini 
bırakmak ve nano teknolojiye geçiş yapmak 
gerekiyor. Yapay zeka, ses tanıma, görüntü tanıma 
gibi teknolojiler gelişirse insanlar tekrar yüksek 
işlemci hızlarına yönelecek ve PC’lerin hakimiyeti 
tekrar yerine gelecektir. Maalesef günümüzde 
bilgisayar kullanımı webde dolaşmak, sosyal 
medyaya girmek ve email atmaktan ibaret bir 
hale gelmiştir. Bilişim bunların çok daha ötesini 
sunan bir dünyadır. Önemli olan inovasyonu geniş 
kitlelere sunabilmektir. Yoksa düşük işlemci 
hızları ve düşük donanım özellikli tabletleri 
özendirmek ve onlara yatırım yapmak inovasyona 
değil, kısa vadede sadece kazanca hizmet verir.

Sayısal uçurum

Avrupa’da 120 milyon kişinin hayatında hiç 
internete girmediğini biliyor muydunuz?

Bir karıncanın bakış 
açısından dünya çok 
farklıdır. Bir bakterinin 
bakış açısından 

ise çok daha farklı. İçinde 
bulunduğumuz dünyayı kendi 
perspektifimizden algılarız. 
Çoğu zaman da bu perspektifin 
dışından bakamayız. Modern 
dünyada yaşayan bizler 
interneti, elektrik su gibi her 
an her yerde erişilebilen bir 
şey olarak görüyoruz. Oysa 
yaşadığımız dünyada dijital 
uçurum bulunuyor ve bu 
uçurum her geçen gün daha da 
artmakta. En modern bildiğimiz 
Avrupa’da bile hayatında hiç 
internet kullanmamış kişilerin 
sayısı 120 milyonun üzerinde. 
Avrupa Komisyonu Digital 
Agenda for Europe inisiyatifi 
bu rakamı 2015 yılında yüzde 
15 seviyelerine indirmeyi 
hedefliyor. Yüzde 15 bile 100 
milyonun üzerinde bir rakam. 
Dünyanın diğer bölgelerine 
baktığımızda durumun çok 
daha kötü olduğunu görüyoruz. 
Dünyada elektriği olmayan 1.3 
milyar kişi var. Dünyada internet 
penetrasyon oranı sadece yüzde 
34.3. Afrika’da bu oran yüzde 
15’e kadar geriliyor. Durum 
böyle olunca dijital uçurum da 
her geçen gün artarak büyüyor.

Bugünün matbaası
İnterneti ve bilişim teknolojilerini 
matbaa ile kıyaslayabiliriz. 
Dünyada düşünsel ve bilimsel 
gelişim matbaa ile başladı. 
Matbaa sayesinde dünya birkaç 
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yüzyıl içinde 10 binlerce yıldan daha çok atılım yaptı. Buluşlar, 
icatlar, bilim paylaşıldı. Bilgi birikimi ve paylaşımı yeni buluşları 
getirdi. Matbaayı geç kabul eden bizim gibi milletler geri 
kalırken, matbaayı ilk kullanan uluslar günümüzün liderleri 
oldu. İnternet de matbaanın bir benzeri. Hatta internet 
matbaadan bile daha güçlü bir buluş. İnternet sayesinde bilgi 

Çağ belirleyen araç
İnterneti bizi sanayi çağından çıkarıp bilgi 
çağına, nano çağına taşıyacak bir araç olarak 
görebiliriz. Bu kadar önemli bir araç ancak 
erişilebilir olduğunda değer taşır. İnternete 
ulaşamayan, interneti az kullanan ülkeler 
aynı matbaayı geç kullanan ülkeler gibi geri 
kalacaklar. İnterneti etkin kullanan ülkeler 
bilgi çağına ve nano çağına geçiş yaparken, 
dijital uçurumun diğer yanında kalan ülkeler 
hala tarım çağını yaşamaya devam edecekler. 

Batı dünyasının bunu görüp dijital uçurumu 
engelleyecek girişimlerde bulunması 
gerekiyor. Dijital uçurum zaten mevcut 
olan medeniyetler uçurumunu daha da 
keskinleştirecektir. Bu keskinleşme 
dünyada savaşlara ve huzursuzluklara yol 
açacaktır. Dünyadaki bölgelerin gelişim 
düzeylerindeki büyük farklılıklar sadece 
savaşa, kana ve sefalete yol açar. 
Gelişim düzeyinde kabul edilebilir bir 
ortalama yakalanmalıdır.  Bu yüzden 
internetin tüm dünya genelinde, 
fakir ülkeler dahil olmak üzere 
yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu 
konuda hem devletlere hem de ucuz 
PC üretimi yapacak bilişim devlerine 
büyük görev düşüyor.

çok hızlı bir şekilde paylaşılıyor. Eskiden 
aylar süren akademik araştırmalar 
haftalar bazında yapılabiliyor. İnsanlar 
bilgiye ulaşmak için kütüphanelerin 
yollarını tutmuyorlar. Bilim yer bağımsız 
işliyor ve farklı ülkelerdeki bilim insanları 
aynı proje üzerinde çalışabiliyor. 
Matbaanın etkilerini görmemiz birkaç 
yüzyılı aldı. İnternetin etkilerini ise çok 
daha hızlı görmeye başladık. CERN’deki 
büyük hidron çarpıştırıcısı deneyi 
dahil olmak üzere dünyada bilim her 
zamankinden çok daha hızlı ilerlemeye 
başladı. Teknoloji inanılmaz bir hızla 
ilerledi. Amerikan Patent ve Marka 
Ofisinin rakamlarına göre 1992’de 92 bin 
adet olan yıllık patent başvuru sayısı 2011 
yılında 247 bine yükseldi. 

İnternetin sağlık, eğitim, teknoloji ve 
bilime olan katkıları katlanarak artmaya 
devam edecek. İnternet üzerinde 
petabytelarca veri bulunuyor. Bu 
veriler her geçen gün büyüyor. Google 
gibi güçlü arama motorları sayesinde 
internet üzerindeki verilerin büyük bir 
kısmına ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. 
Bilimsel makalelerden, gazetelere kişisel 
bloglardan kütüphanelere her türlü 
veriye herkes istediği zaman ulaşabiliyor. 
Bu iletişim devrimi sayesinde insanlık 
matbaanın getirdiklerinden çok daha 
büyük bir değişime hazırlanıyor. 
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