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Feragatname

Bu rapor, Google Türkiye Ofisi’nin yetkilendirdiği OC&C 
Strategy Consultants tarafından Türkiye’nin mobil 
internet ekonomisini araştırmak ve boyutlandırmak 
üzere bağımsız olarak hazırlanmıştır. Doküman içerisinde 
sağlanan yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşabilen 
kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, 
etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa 
olsun herhangi bir karara dayanarak oluşturulması 
hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, 
yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir.

İşbu raporda, çeşitli ülkelerin BTK ve Devlet İstatistik 
Enstitülerinin yayınları gibi resmi bilgi kaynaklarının yanı 
sıra haber makaleleri, sektör raporları ve mülakatlar 
gibi özel kaynakla da kullanılmıştır. Yapılan analizlerin 
ve ulaşılan sonuçların doğruluğu, bu kaynaklardan elde 
edilen verilerin doğruluğu ve güvenirliğine bağlıdır. 
Taraflar belirtilen kaynak dokümanlardan alınmış 
ifadelerin, bilgilerin ve sonuçların güncelliği, uygunluğu, 
doğruluğu ve makullüğü hakkında garanti vermez ve 
sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte taraflar, eksik bilgi 
ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek 
zararlardan da sorumlu değildir.

Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan 
işbu rapor ve yorumlar, içerdiği tavsiyeleri, bilgiler ve 
kapsamı hiçbir şekil ve surette Google Türkiye ve OC&C 
Strategy Consultants firmasının herhangi bir taahhüdünü 
tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her 
türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak 
kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler 
ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve 
raci olacaktır.

OC&C Strategy Consultants yukarıda belirtilen 
sınırlamalar dahilinde, dokümanın içeriği ve final 
formundan sorumludur. Doküman ve ilgili konular 
hakkındaki tüm talepleriniz için, OC&C İstanbul ofisi ile 
iletişime geçiniz.
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Türkiye, 2016 itibariyle IMF rakamlarına göre dünyanın 
en büyük 17. GSYH’sine ve 19. nüfusuna sahiptir. Türkiye 
ekonomisi, 2011-2016 yılları arasında %5,5 reel GSYH 
büyümesinin yanında; %56’sı 35 yaş altında olan 80 milyonluk 
genç,  ve dinamik nüfusu ile pek çok alanda büyüme için 
zemin hazırlamaktadır.

Bu alanlardan biri, hatta belki de en önemlisi dijital ve mobil 
teknolojilerin gelişimidir:

2013’ten 2016’ya toplam nüfus içerisindeki mobil 
penetrasyon oranı 3,1 puan artarak %94 seviyesine 
ulaşmıştır.

Mobil ve sabit geniş bant aboneleri toplamı, son üç 
yılda %23’lük bir YBBO (yıllık bileşik büyüme oranı) 
ile büyüyerek 2016 yılında, %83’ü mobil olmak 
üzere, 62,2 milyon aboneye ulaşmıştır.

Bu geniş kullanıcı tabanı ve büyüme gittikçe artan 
akıllı telefon sahipliği sayesinde gerçekleşmiştir. 
2016 itibariyle mobil aboneler içerisinde %68’e 
ulaşan akıllı telefon sahipliği oranı, 2013’ten bu yana 
yılda ortalama %92 ile büyüyen ve 2016’da 102 
milyon GB’a ulaşan mobil veri trafiğinin en önemli 
etkenlerinden biridir.

değer üretmekle sınırlı değildir. Google ve ekosistem 
oyuncuları arasındaki etkileşim sayesinde, hayata geçmesi güç 
olan birçok konu bu ekosistemin rutin bir parçası olmaktadır; 

Yeni pazarlar, yeni dağıtım kanalları, yeni müşteri 
segmentleri veya yeni ürünler üzerinden yeni gelir 
kalemleri yaratma

Dijital alanda yerel şampiyonlar ve uluslararası 
oyuncular çıkarma

Girişimlerinin her aşamasında girişimcilere bir 
destek ağı oluşturma ve ülkede inovasyon kültürünü 
oluşturma

İşletmelerin ve kamu kurumlarının dijital 
dönüşümüne destek verme

Android’in işletmelere katkısı doğrudan ve ölçülebilir olmasına 
rağmen, tüketicilere katkısı niceliksel olarak doğrudan 
ölçülememektedir; fakat yapılan araştırmalar tüketicilerin 
Android’in canlı ekosisteminden en çok faydalanan 
paydaşlardan olduğunu göstermektedir. 

Android, konumu, demografik özellikleri veya gelir durumu 
ne olursa olsun, tüm tüketiciler için, mobil İnternet’e ve onunla 
birlikte gelen tüm özelliklere bir giriş kapısı oluşturmaktadır. 
Bir bakıma Android, tüketiciler arasında, bilgi erişimini 
demokratikleştirerek dijital dünyaya katılım ve ulaşımın geniş 
kitlelere yayılmasını sağlamaktadır.

I. Giriş
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Yukarıdaki tüm önemli göstergeler, özellikle de akıllı telefon 
sahipliği ve akabinde mobil veri trafiğindeki artış Android ile 
desteklenmektedir. Android’in açık kaynak işletim sistemi farklı 
fiyat aralıklarındaki telefonların piyasaya çıkabilmesine olanak 
sağlamış, bu da her kesimden kullanıcının akıllı telefon sahibi 
olmasına yol açarak akıllı telefon penetrasyonunu artırmıştır. 
Ayrıca Google Play Store, akıllı telefon kullanıcılarına sunduğu 
3 milyona yakın uygulama ve içerik hizmetiyle Türkiye mobil ve 
akıllı telefon pazarının büyümesinde önemli rol oynamıştır.

Android, diğer pazarlarda olduğu gibi, Türkiye’de zengin 
bir Mobil İnternet Ekosisteminin büyümesinde anahtar bir 
görev üstlenmiştir. Bu gelişen ekosistemin ana paydaşları 
arasında, tüketiciler, telekom operatörleri, cihaz üreticileri ve 
perakendecileri gibi akla ilk gelen oyuncuların yanı sıra, dijital 
dönüşüm sürecinden geçen işletmeler ve devlet kurumları, 
dijital girişimler ile uygulama geliştiriciler de yer almaktadır.

Bu paydaşlar (tüketiciler hariç tüm “mobil ekosistem”), tüm 
platformlar sayesinde, 2016 yılında ₺103 milyar ekonomik 
değer yaratmış ve bu değer, Türkiye GSYH’sinin %4’üne karşılık 
gelmiştir. Tek başına bu bile Türkiye Ekonomisi içerisinde 
Mobil İnternet Ekonomisinin önemini göstermektedir.

Bu yaratılan ekonomik değerin 2016 itibariyle  
₺54 milyarını Android oluştururken,  bu değer de GSYH’nin 
%2,1’ine denk gelmektedir. Devam eden yatırımlar ve 
Android’in ekosisteme sürekli desteğinin sonucu olarak 
Android Ekonomisinin 2023 yılına kadar daha da gelişerek 
GSYH’nin %3,5’ine ulaşması beklenmektedir. 

Google ve Google tarafından geliştirilen Android işletim 
sisteminin oluşturdukları faydalar, sadece doğrudan ekonomik 
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II. Türkiye mobil pazarı
Türkiye, özellikle mobil sektör büyümesi için, elverişli 
makroekonomik dinamiklere sahip büyük ve dinamik bir 
ekonomidir:

Türkiye, son 5 senede ortalama %5,5 reel 
büyüme ile 2016 yılında 857 milyar USD GSYH’a 
ulaşarak dünyadaki en büyük 17. Ekonomi 
olmuştur. (2011’de 18. idi)

En kalabalık nüfusa sahip 19. ülke olan Türkiye’de 
nüfusun %56’sı 35 yaş altındadır

Mobil abone sayısı büyümeye devam etmektedir. 
3 sene önce %91 olan mobil penetrasyon 
oranı 2016 yılında 75 milyon abone ile %94’e 
ulaşmıştır.

Genişbant abone bazı hızla büyümektedir. 
Genişbant abone sayısı, 2013 – 2016 arasında 33 
milyondan 62 milyona ulaşarak 3 sene içerisinde 
neredeyse 2 katına çıkmıştır. 15+ nüfus içerisinde 
bu abone tabanı %102 genişbant penetrasyon 
oranına karşılık gelmektedir

%91
%93 %94 %94

+3,1pp

2013 2014 2015 2016

72 74 75

33,1
41,2

48,6

62,2
%+23

2013 2014 2015 2016

%70 %80 %102%57

24,2

32,4

39,1

51,7

8,9

8,9

9,5

10,5

• Genişbant abonelerinin %83’ü mobil genişbant
kullanıcılarından oluşmaktadır. Mobil genişbant
2013 – 2016 yılı arasında %29’luk YBBO ile
büyümüştür.

• Mobil veri trafiği 2016 yılında 102 milyon GB’a
ulaşarak sabit genişbant trafiğinin yaklaşık %15’ine
ulaşmıştır. Mobil veri trafiği 2013 yılında sabit
genişbant trafiğinin %5’ine karşılık geliyordu.

70 Mobil Telefon 
aboneleri 
(milyon)

Kaynak: BTK, TÜİK, OC&C analizi

Şekil 1. Türkiye’de Mobil Abone Penetrasyonu

TÜRKİYE’DE MOBİL PENETRASYON ORANININ GELİŞİMİ, 
2013-16 

GENİŞBANT ABONE SAYISI,  MOBİL VS SABİT, TÜRKİYE 
2013-16  (MİLYON)

Mobil 
penetrasyon

Sabit genişbant

Mobil genişbant

Kaynak: Euromonitor, IMF

Şekil 2. Türkiye’de Genişbant Abone Sayısı
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Her sene yaklaşık 13 milyon adet (2016) 
akıllı telefon satılmasıyla birlikte akıllı telefon 
penetrasyonunun artıyor olması, genişbant 
abonelerinde ve veri trafiğinde mobilin payının 
artmasını sağlamaktadır

2016 yılında 10 milyondan fazla Android işletim 
sistemli akıllı telefon satışı gerçekleşmiştir. 
Bunda  Android işletim sitstemli telefonların son 
teknolojileri tüm fiyat aralıklarında sunabiliyor 
olmasının etkisi oldukça büyüktür

%31

%43

%57

%68

2013 2014 2015 2016

+12pp

+11pp

+14pp

AKILLI TELEFON SATIŞLARI GELİŞİMİ, TÜRKİYE, 2013-16 
(MİLYON ADET, USD)

9,9 9,8

11,9

2013 2014 2015 2016

Kaynak: Euromonitor, IMF, OC&C analizi

12,5

%8

%78

%14
%13

%83

%4 %4

%85 %86

%11
%10

Ort. Adet Fiyatı 

iOS

Android

Diğer

YBBO

% - 2

%- 4

%+ 12

%- 13

539 636
530 514

%4

• Android, giriş seviyesinde ₺599 seviyelerinde  (yaklaşık
$200), neredeyse akıllı olmayan  cep telefonları kadar
ekonomik cihaz seçenekleri sunmaktadır.

• Android, farklı donanım bileşenlerinden oluşan
cihazlara son teknoloji işletim sistemi sunarak hem
ekonomik hem de üst segment cihazlarda kullanıcılara
benzer deneyimler yaşatmaktadır. Akıllı telefon
satışlarının yaklaşık % 70’i 1.500 TL’den daha ucuz
cihazlarla gerçekleşmektedir. Bu cihazların neredeyse
tamamı Android’dir - bir bakıma Android, her gelir
seviyesinden Türk tüketicisinin benzer bir kullanıcı
deneyimiyle akıllı telefonlara, dolayısıyla İnternete ve
her türlü mobil ve dijital içeriğe erişmesini mümkün
kılmaktadır.

• Akıllı telefon penetrasyonundaki artışın sonucunda,
internet kullanımı sadece PC’lerde değil mobil
cihazlarda da öne çıkmaktadır. Türkiye’de önde gelen
internet sitelerinin tarayıcı üzerinden ziyaret sayılarının
yaklaşık %50’si mobil cihazlardan gerçekleşmektedir.
Örnek vermek gerekirse, 2017 yılı SimilarWeb
verilerine göre, Hürriyet.com.tr’nin tarayıcı trafiğinin %
54’ü, Sahibinden.com’un %60’ı
ve Hepsiburada.com’un %57’si mobil kaynaklıdır.

Kaynak: Dünya Bankası, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporları (Turkcell & Türk Telekom), 
Mediamarkt üzerinden araştırma, OC&C analizi

Şekil 3. Türkiye’de Akıllı Telefon Penetrasyonu ve Satış Hacmi

AKILLI TELEFON PENETRASYONU, 2013 – 16  
(MOBİL ABONELERİN YÜZDESİ)
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III. Android
ekosistemi tanImI

Genel kaynaklar1  Android’i “Linux çekirdeği temel alınarak 
Google tarafından geliştirilen ve öncelikle akıllı telefonlar ve 
tabletler gibi dokunmatik ekranlı mobil cihazlar için tasarlanmış bir 
mobil işletim sistemi” olarak tanımlamaktadır. Ancak, Android’in 
tüm iletişim dünyasını nasıl şekillendirdiğini düşünecek olursak bu 
tanım en iyi ihtimalle dar kapsamlı olarak kabul edilebilir. Android 
bir işletim sistemi olmanın çok ötesine geçerek tüketicilere fayda 
sağlayan mobil ekosistemin omurgasına dönüşmüştür. Bu zorlu 
görevde Android, sürekli olarak yeni oyuncuların dâhil olduğu bu 
ekosistemi desteklemeye devam etmektedir.  

Bu çalışmada Android ekosistemi tanımı yerel pazarın dinamikleri 
dikkate alınarak yapılmıştır. Bu tanımlama özellikle belirlenen 
paydaşların ve segmentlerin Android ile etkileşimi, tüm 
boyutlarıyla ayrı ayrı analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. 

MOBİL VE ANDROİD EKOSİSTEMİNİN 
ANA PAYDAŞLARI

1Vikipedi

İşletmeler 

Tüketiciler

Telekom 
Operatörleri

Cihaz Üretici & 
Perakendecileri

İşletmeler & Devlet

Yeni Girişimler 
ve Uygulama 
Geliştiriciler
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Tüketiciler

Şekil 4. Android Ekosistemi

Bu raporda işletmelerin Android ekosistemi üzerindeki 
etkisi ortaya konulmaktadır



Ekosistem tanımımız, sadece temel paydaşları 
değil, onların tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarını 
da kapsamaktadır. Aşağıda, temel oyuncuların 
tanımlanması ve gruplanması ile ilgili açıklamalar yer 
almakta, bu açıklamalar aynı zamanda analizimizin de 
temelini oluşturmaktadır.

1. TELEKOM OPERATÖRLERİ:

Telekom operatörleri, örneğin mobil operatörler ve sabit 
genişbant servis sağlayıcıları, kapsama ve veri bağlantı 
hizmetlerini sundukları için mobil ve Android ekosistem 
içerisindeki en temel paydaşlardan bir tanesidir. Veri 
hizmetleri, telekom operatörleri için gelir büyümesinin 
arkasındaki ana etkendir. Android ise tüketiciler ve 
işletmeler arasında veri tüketiminin artırılmasında kritik 
rol oynamaktadır. Veri hizmetlerinin büyümesi sayesinde 
telekom operatörleri de büyümekte ve tedarikçiler de 
büyümekte olan bu sektörden pay almaktadır.

2. CİHAZ ÜRETİCİ VE PERAKENDECİLERİ:

Cihaz üreticileri mobil cihazları yurt içinde veya 
yurt dışında üreten şirketleri kapsamaktadır. 
Perakendeciler ise bu cihazları Türk tüketicisi ve 
işletmelerine dağıtılmasında yardımcı olmaktadır. Cihaz 
perakendecileri; elektronik perakendeciler, telekom 
operatör bayileri ve cihaz üreticilerinin bayilerini 
kapsamaktadır. 

Android, cihaz üreticilerine uyumlu ve yenilikçi bir 
işletim sistemi sunmaktadır. Böylece, cihaz üreticileri 
Android sayesinde; tam kapsamlı ve fonksiyonel 
bir işletim sistemi geliştirmek için çaba sarf etmek 
yerine, daha fazla yenilikçi ve farklı cihaz geliştirmeye 
odaklanma imkânı bulmaktadır. Teknik entegrasyon 
ve mali açıdan kaynak ihtiyacı düşük, global düzeyde 
rekabet gücü yüksek bir işletim sisteminin varlığı, 
akıllı cihazların yerel üretimini desteklemekte ve yerel 
akıllı telefon, tablet veya TV’lerin üretilmesine olanak 
sağlamaktadır.

Mobil içerikler, veri trafiği ve mobil teknolojiler 
hızla geliştikçe, tüketiciler akıllı cihazları daha önce 
olduğundan daha sık satın almaya yönelmekte ve 
bu eğilim cihaz üreticilerinin ve perakendecilerinin 
büyümesine de destek vermektedir.

3. İŞLETMELER VE DEVLET:

Birçok farklı sektördeki işletmeler (finansal kuruluşlar, 
perakendeciler, lojistik vb.) ve kamu kurumları 
(bakanlıklar, belediyeler vb.) dijital dönüşüme yatırım 
yapmakta; faaliyetlerinde ve süreçlerinde büyüme, 
yenilik, etkinlik ve verimliliği artırmak için mobil 
kanalı etkin şekilde kullanmaktadır. Her sektörden 
işletmeler ve kamu kurumları, geleneksel iş süreçlerini 
dijital ortama - bazen doğrudan mobil kanala 
dönüştürmektedir.

Akıllı cihaz penetrasyon oranının artması ve mobil 
İnternet erişiminin gelişmesi ile mobil kanalların düşük 
maliyetli, etkin, etkili ve hızlı niteliği de göz önüne 
alındığında, işletmeler ve kamu kurumları iş süreçlerini 
mobil kanallara taşımak için zaman geçtikçe daha da 
istekli olmaktadır.

Android sayesinde işletmeler ve kamu kurumları, 
iş süreçlerinde mobil ve dijital kanalları kullanarak 
verimlilik ve maliyet avantajları sağlamakta, dijital 
dönüşümü hızlandırmaktadır. Daha fazla kullanıcının 
mobil kanallardan işletmelere ve kamu kurumlarına 
erişebilmesiyle süreçler iyileşmekte ve işletme ile 
tüketici arasındaki iletişim güçlenmektedir.

4. YENİ GİRİŞİMLER VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİLER:

Android ekosistemindeki yeni girişimler, iş hayatının 
farklı evrelerinde bulunan teknoloji odaklı girişimlerdir. 
Bu girişimler sadece mobil alanda hizmet verenler 
haricinde, iş kollarından en azından biri mobil ile ilintili 
olanları da kapsamaktadır.

Uygulama geliştiriciler ise, mobil platformları 
hedefleyerek (ancak sadece mobille kısıtlı kalmayarak) 
Android veya diğer işletim sistemleri için uygulamalar 
geliştirmektedir. 

Android gerek teknoloji girişimcilerinin gerekse 
uygulama geliştiricilerinin ürünlerini pazarlayabileceği, 
farklı sosyoekonomik segmentlerden oluşan geniş 
bir kullanıcı kitlesi oluşmasını desteklemiştir. Android, 
bu işletmeleri büyüme, pazarlama, satış ve finansman 
faaliyetlerinde de sürekli olarak desteklemektedir. 
Ayrıca Android, girişim ve girişimcilere dünyadaki tüm 
geliştiricilere erişme imkânı sunmaktadır. 

A. İşletme segmenti

Android’in Türkiye Ekonomisinde Yarattığı Değer      9 



B. Tüketici segmenti
5. TÜKETİCİLER

Android ekosistemi içindeki paydaşlar arasında 
tüketicilerin, mobil ekosistemden en çok faydalanan 
paydaş olduğu söylenebilir. Yaş, cinsiyet, eğitim, 
gelir seviyesine bakılmaksızın - tüm demografik 
segmentlerin, kendilerini İnternete ve geniş bir 
uygulamalar dünyasına bağlayan Android işletim 
sistemli cihazlara erişmesi mümkündür. Bu durum 
tüketicilerin kendi arasında internet ve akıllı cihaz 
dünyasına erişebilirliğini eşit şartlara getirdiği 
gibi farklı demografik segmentler arasındaki 
internet okur-yazarlığı farkının da kapanmasını 
sağlamaktadır. İşveren ve çalışan, anne ve genç 
çocuğu, kadınlar ve erkekler; akıllı telefonlar arasında 
farklı teknik özellikler, geniş fiyat seçenekleri, farklı 
markalar ve modeller arasından seçim yapabilmekte; 
ve birbiriyle uyumlu Android cihazlarıyla benzer 
kullanıcı deneyimi yaşayabilmektedir.

10     Android’in Türkiye Ekonomisinde Yarattığı Değer 



Mobil İnternet 
Ekonomisi

Telekom 
operatörleri

Cihaz Üretici & 
perakendecileri

Uygulama geliştiricileri

İşletmeler
• İşletmelerde ve devlet kurumlarında

gelir büyümesini canlandıracak ve
verimliliği arttıracak dijital dönüşümü
hızlandırma

• Ürün ve hizmetlerin hızlı dağıtımını ve 
farkındalığını sağlama

• Yerel şampiyonlardan uluslararası
oyuncular yaratma

• Tüketicilerin artan hız, kapasite ve
fonksiyon beklentilerini karşılayan
cihazların üretiminin ve satışının
artması

• Aksesuar ve giyilebilir cihazlar
gibi çevre birimleri ile yeni gelir 
kalemleri yaratma

• Hızlı büyüyen dünya uygulama
pazarına erişme ve bu pazarın bir
parçası olma

• Geleneksel endüstrilerin dijital 
dönüşümünü mümkün kılma

• Mobil ve sabit hizmetlerde veri 
tüketimini arttırma

• Cihaz teklifleriyle değer tekliflerini 
zenginleştirme 

• İnternet okuryazarlığını ve abone
sadakatini artırma

FİNANSAL KATKI METODOLOJİSİ

IV. Android ekosisteminin
makro-ekonomik etkisi (işletme
segmenti)
Android ekosistemin temel paydaşları, Mobil İnternet Ekosisteminin de paydaşlarıdır. Bu nedenle Android’in 
ekonomik etkisini anlamak için, bu paydaşlar tarafından Mobil İnternet Ekonomisinde yaratılan toplam değeri 
anlamak ve daha sonra bu değeri Android ve diğer oyuncular arasında bölmek gerekmektedir.

Şekil 5. Mobil İnternet Ekonomisi Ana Paydaşlar için Nasıl Değer Oluşturuyor

Mobil İnternet Ekonomisinin Türkiye ekonomisine 
finansal etkisi üretim yöntemi üzerinden, GSYH’a katkı 
yaklaşımı ile hesaplamıştır. Belirlenen paydaşların 
GSYH üzerindeki etkisi; ekosistemdeki paydaşlarca 
(devlet kurumları hariç) yaratılan brüt katma değer, 
bu paydaşların tedarikçilerinin ekonomik değerleri ve 
geleneksel işletmelerin mobil dönüşümleri üzerinden 
yaratılan değerler (verimlilik veya ciro bazında) 
üzerinden hesaplanmıştır.

Her sektör için uygulanan vergi oranları farklı olması 
nedeniyle, vergi katkısı her paydaş için ayrı olarak 
hesaplanmış; paydaşların hizmet verdiği tüm kalemler 
için uygulanan tüm vergiler dikkate alınmıştır. Belirli 
ürünler üzerindeki özel vergilendirmeler de (örneğin 
cihazlar üzerindeki TRT vergisi gibi) hesaplamalarda 
dikkate alınmıştır.  İşletmelerin brüt kârı ve paydaşların 
genişletilmiş katkısı hesaplanırken, şirketlerin faaliyet 
giderleri arasında sınıflandırılan vergiler de hesaba 
katılmıştır. 

Android’in Türkiye Ekonomisinde Yarattığı Değer     11 
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 Mobil İnternet 
ekonomisi  

Android 
ekonomisi

 Mobil İnternet 
ekonomisi

Android 
ekonomisi

%44

%38

%28

%34

%19

%19

%28

%29

%20

%34

%35

%18

%16

TRY 103 milyar

TRY 54 milyar

TRY 289 milyar

TRY 192 milyar

ÜLKE BAZINDA GSYH, 2016 (USD MİLYAR, CARİ FİYATLAR)

Kaynak: IMF, OC&C analizi

Şekil 7. Android Ekonomisinin Büyüklüğünün Ülke GSYH’ları ile 
Kıyaslanması  

Dünya Sıralaması GSYH

1 ABD 18.569

2 Çin 11.218

17 Türkiye 857

83 Tanzanya 47,2

84 Makao 44,1

85 Sırbistan 44,0

113 Afganistan 18,9

114 Bosna 16,6

115 Botsvana 15,0

131 Malta 11,0

USD 46,0 
milyar

USD 15,8 
milyar

Tahmini Türkiye 
Android 

Ekonomisi, 2023 

Türkiye 
Android 

Ekonomisi, 
2016

GSYH Katkısı

%4,0

%2,1

%5,2

%3,5

2016 Yılı

2023 Yılı Öngörüleri

Telekom 
Operatörleri

Cihaz Üretici &  
Perakendecileri

İşletmeler

Uygulama 
Geliştiricileri

Source: OC&C analizi

Şekil 6. Türkiye’de Mobil Internet ve Android Ekosistemi Büyüklüğü

%10

%9

%19

TÜRKİYE’DE MOBİL İNTERNET EKONOMISI VE ANDROİD EKOSİSTEMİ BÜYÜKLÜĞÜ, 2016 
- 2023 (TRY MİLYAR,%)

Her paydaşın (devlet hariç) Mobil İnternet Ekosistemi 
kapsamında yarattığı değer içerisindeki Android payı, ilgili 
metrikler belirlenerek (örn: cihaz satış hacmi ve değeri, 
mobil veri trafiği, uygulama ve web ziyaretleri vb.) ve bu 
metrikler içerisinde Android’in payının belirlenmesi ile 
hesaplanmaktadır (Daha fazla bilgi için lütfen metodoloji 
bölümüne bakınız).

Yukarıda bahsedilen metodolojiye dayanarak Mobil İnternet 
Ekosisteminin 2016 yılında 103 milyar TL’lik ekonomik değer 
oluşturduğu tahmin edilmekte, bu değer toplam GSYH’nin 
%4’üne karşılık gelmektedir. Tüm paydaşların 2017 sonrasında 
da çift haneli büyüme performanslarını devam ettirmeleri, 
oluşturdukları ekonomik değeri daha da büyütmeleri 
beklenmektedir. Yeni gelişmekte olan işletmeler ve uygulama 
geliştiricilerin ise mobil ekosistemin ortalamasından daha da 
hızlı büyümesi ve oluşturdukları değerin daha hızlı artması 
beklenmektedir. 

Android’in Mobil İnternet Ekonomisi içerisindeki katkısı da 
oldukça önemli seviyelerdedir; 2016 yılında tek başına Android 
tarafından yaratılan değer ₺54 milyar ile Mobil İnternet 
Ekonomisinin %53’üne karşılık gelmektedir.

12     Android’in Türkiye Ekonomisinde Yarattığı Değer 
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ÜLKE BAZINDA GSYH, 2016 (USD MİLYAR, CARİ FİYATLAR)

EKONOMİK FAALİYET GSYH’YE KATKI 
(2016, %)

Toptan ve perakende ticaret; 
Ulaştırma ve depolama; 
Konaklama ve yemek hizmeti 
faaliyetleri

%20,2

Madencilik ve taş ocakçılığı %18,8

İmalat %15,9

Kamu yönetimi ve savunma; 
Eğitim; İnsan sağlığı ve sosyal 
hizmet faaliyetleri 

%11,1

İnşaat %8,4

Gayrimenkul faaliyetleri %7,4

Tarım, ormancılık ve balıkçılık %5,8

Mesleki, bilimsel, teknik, idari ve 
destek hizmet faaliyetleri

%5,1

Finans ve sigorta faaliyetleri %3,1

Bilgi ve İletişim %2,3

Diğer Hizmetler %1,8

ANDROİD EKONOMİ KATKISI (%)

%2,1 %3,5
GSYH’ye 
Android 

Ekonomisi 
Katkısı, 2016

GSYH’ye 
Tahmini Android 

Ekonomisi 
Katkısı, 2023

İşletmeler

Kaynak: IMF, TÜİK, OC&C analizi

Şekil 8. Android Ekonomisinin Diğer Ekonomik Faaliyetlerle Karşılaştırılması 

Ayrıca Android ekosisteminin orta vadede büyümesinin; 
artmakta olan akıllı telefon penetrasyonu ve Android’in akıllı 
telefonlar içerisindeki payının artmasına ek olarak, Android 
uygulamaların çeşitliliğinin artması ile mobil veri trafiği 
içinde Android’in payının daha da artması ile gerçekleşmesi 
öngörülmektedir. Orta vadede bu büyümenin; artmakta olan 
akıllı telefon penetrasyonu ve Android’in akıllı telefonlar 
içerisindeki payının artmasına ek olarak, Android 
uygulamaların çeşitliliğinin artması ile mobil veri trafiği 
içinde Android’in payının daha da artması ile gerçekleşmesi 
öngörülmektedir. 

Bu nedenle, 2016 yılında tek başına GSYH’ın %2,1’ine karşılık 
gelen bir ekonomik değer yaratmış olan Android 
Ekosistemi’nin 2023 yılında toplam Türkiye GSYH’sinin 
% 3,5’ine ulaşması öngörülmektedir.  Bu durumda, 2023 
yılında Türkiye’deki Android Ekonomisi IMF’nin 2016 yılı için 
yayınladığı istatistiklere göre dünyadaki en büyük 84. ülke 
ekonomisi büyüklüğüne ulaşacağı öngörülmektedir. 

2016 yılı itibariyle, Android Ekonomisi’nin büyüklüğü, Türkiye 
ekonomisindeki herhangi bir geleneksel ekonomik faaliyetin 
büyüklüğüne benzer ölçeğe ulaştı; örneğin Finans ve Sigorta 
Faaliyetleri 2016’da GSYH’nın %3,1 ini oluştururken Android 
ekonomisi yarattığı %2,1’lik değerle adeta kendi başına 
bir sektör hâline geldi. 2023 yılına gelindiğinde, Android 
Ekonomisinin katkısının finans ve sigorta faaliyetlerinin 
katkısını geçmesi beklenmektedir. Android ve Android harici 
oluşan toplam Mobil İnternet Ekonomisinin, 2023 yılına kadar 
GSYH’nin % 5,2’sine ulaşarak Türkiye ekonomisine neredeyse 
günümüz tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü kadar katkı 
sağlaması beklenmektedir. Android’in Türkiye Ekonomisinde Yarattığı Değer    13 



Google, Türkiye’deki tüm girişim ve işletmeleri iş ortağı 
olarak görmekte ve iş ekosistemini çok yönlü olarak 
desteklemektedir. Google, Mobil İnternet Ekonomisinin 
gelişmesi ve işletmelerdeki dijital dönüşümün 
ilerlemesiyle ekonomide daha fazla değer ve yenilik 
yaratılacağına inanmaktadır. 

Google ve Android, işletmeler için yeni gelir alanlarının 
yaratılabilmesi, yerel oyuncuların uluslararası pazarlarda 
yer edinmesi, toplum içerisinde yenilik kültürünün 
gelişmesi, farklı sektörlerde ve kamu kurumlarında dijital 
dönüşümün gerçekleşmesi için teknoloji ve tecrübe 
aktarımı sağlanmasına yönelik aktivite ve yatırımlar 
yapmaktadır.

İŞLETİM SİSTEMİNE GÖRE, 
2016 

%4

%86

%10 ios

Android

Diğer

İşletim 
sistemine 
göre satış 
adetleri

%68

%32
> 1500 TRY 

< 1500 TRY

Fiyat düzeyine 
göre satış 
dağılımı

FİYAT SEVİYESİNE GÖRE, 2017

0
500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Android ios Diğer

4.999 4.699

1.199

599

1.199

449

CEP TELEFONU FİYAT ARALIĞI, 2017 (₺)

AKILLI TELEFON SATIŞLARI VE FİYATLARI

Kaynak: Dünya Bankası, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporları (Turkcell & Türk Telekom), Mediamarkt üzerinden araştırma, Euromonitor, TÜİK, IMF, BTK, OC&C 

Şekil 10-11. İşletim Sitemlerine göre Cep Telefonu Satışları ve Fiyat aralıkları 

Satışların 
Yaklaşık 3’te 
2’si Android 
Üzerinden

Satışların 
Neredeyse 
Tamamı 
Android 

V. Google ve Android’in Türkiye’deki
işletmelere sağladığı destek
Android Türk işletmeler için bir işletim sisteminden çok daha fazlası oldu. Android, işletmelere sadece yaşam 
döngülerinin her aşamasında destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda işletmelerin ve tüketicilerin dijital 
dönüşüm süreçlerini ve yenilik kültürlerinin gelişimini desteklemektedir.

• Daha yüksek akıllı telefon penetrasyonu ve
internet okuryazarlığı

• İşletmelerde ve kamu hizmetlerinde 
verimlilik ve şeffaflık

• Kamu servislerine ve işletmelerin 
hizmetlerine akıllı telefondan erişim

• Google teknolojileri, standartları, kılavuzları
ve teknik desteği

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMA

• Cihaz, veri ve içerik talebini artırma
• Google Play ve yeni dijital kanallar ile servis dağıtımını

destekleme
• Ulusal ve uluslararası etkinliklerde tanıtım

YENİ GELİR KALEMLERİ YARATMA

• Bağımsız Android geliştirici grupları
• Google mentörleri, uzmanları ve kredileri
• Halka açık API’ler ve kütüphaneler
• Halka açık online teknik tartışma forumları
• Etkinliklerde ve eğitim programlarında öncelik

• Y. 2 milyarlık Android pazarına erişim
• Google Play’de tanıtım
• Uluslararası Google iş ağlarına erişim
• Uluslararası Google etkinliklerinde takdim
• Ulusal ve uluslararası etkinliklere tanıtım

YEREL ŞAMPİYONLARDAN  
ULUSLARARASI OYUNCULAR YARATMA

İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLEME

A

B

C

D

Şekil 9. Google ve Android’in Türk İşletmelerine Katkısı
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Şekil 10-11. İşletim Sitemlerine göre Cep Telefonu Satışları ve Fiyat aralıkları 

,

A. Android ve paydaşlar için yeni gelir alanları

%5
%10

2013 2016 2023F

Kaynak: Euromonitor, Mobil operatör websiteleri, Masa araştırması, Sektör mülakatları, OC&C 

Şekil 12.Telefon Satışlarında Yerli Üreticilerin Payı 

AKILLI TELEFON SATIŞLARINDA YERELİN PAYI 
(%, MİLYON BİRİM)

MOBİL OPERATÖR GELİRLERİ, 2013-16
(TRY MİLYAR)

%35-40

4,3

1,3

%75

2013 2016

%25

%49

%51

18,7

26,4

Veri

Ses & 
SMS

Sabit 
Genişbant

YBBO

%41

%-1

%13

4,1 6,1

I. ANDROİD PLATFORMU DAHA FONKSİYONEL
CİHAZLAR İÇİN İHTİYACI VE TALEBİ ARTIRARAK
CİHAZ SATIŞLARININ ARTMASINI SAĞLAMAKTADIR

Geçen seneden bu yana akıllı telefon penetrasyonu 11 
puan artarken bir önceki sene de 14 puanlık bir artış 
gerçekleşmişti. Bu rakamlara bakıldığında geleneksel 
telefonlardan akıllı telefonlara bir geçici eğilimi olduğu 
görülmektedir.

2016 yılında Türkiye’de 10 milyondan fazla Android 
akıllı telefon satılmıştır. Büyük elektronik 
perakendecilerinin ürün portföyüne bakıldığında 
Android cihazların fiyatlarının (vergiler dâhil) ₺599’den 
başlayarak ₺4.999’ye kadar çıktığı görülmektedir. iOS 
cihazlar ise ₺2.000’den başlayan fiyatlarla satışa 
sunulmaktadır.  Ayrıca, ekonomik fiyatlı Android 
cihazlar akıllı olmayan cep telefonlarının fiyat aralığı 
seviyelerinde yer almakta ve bu cihazlar işletim sistemi 
olarak son teknolojilerle donatılmaktadır. Bu durum 
akıllı telefon penetrasyonunun artmasında kritik bir rol 
oynamaktadır. Android, aynı zamanda donanım olarak 
(ve  hâliyle  fiyat seviyesi olarak) üst segmentte de 
birçok seçenek sunmakta ve bu fiyat seviyesindeki tüm 
iOS cihaz tekliflerine de alternatif oluşturmaktadır. 
Böylece Android, tüm gelir seviyesindeki tüketicilere 
hitap ederek mobil İnternete ve bilgiye erişimi herkes 
için mümkün kılmakta, sunduğu erişilebilir cihaz 
seçenekleri ile her zaman yenilikçi ve fonksiyonel 
bir mobil internet deneyimini tüm tüketicilere 
ulaştırmaktadır. Ayrıca tüketiciler her fiyat seviyesinde 
aldıkları Android telefonları; teknoloji ilerledikçe sürekli 
piyasaya sürülen Android güncellemeleri 
ile ücretsiz güncelleyip, son teknolojilerden sürekli 
faydalanabilmektedir.

Android, cihaz üreticilerine daha modüler donanım 
seçenekleri sunmaktadır. Bu nedenle, cihaz üreticileri 
donanıma bağlı olarak daha geniş fiyat aralıklarında 
tüketicilere cihaz seçenekleri sunabilmekte ve böylece, 
tüm tüketicilerin gelir seviyesine ve tercihlerine göre 
cihaz seçeneklerinin oluşması mümkün olmaktadır. 

Her yeni Andorid sürümü beraberinde daha çok özellik 
ve yeniliği getirmektedir. Her ne kadar Android (en 
yakın rakibinin aksine) en eski cihazları dahi destekliyor 
olsa da, cihaz teknik özelliklerinin iyileştirilerek pazara 
daha iyi ve gelişmiş seçeneklerin de sunulması için 
cihaz üreticilerine kapı açmaktadır. Artan veri kullanımı 
ve kullanıcıların akıllı telefonlarda daha fazla işlevsellik 
araması; cihaz üreticilerinin her  yeni üründe daha da  
inovatif olmaları için motivasyonlarını artırmaktadır. 
İşletim sistemi geliştirmeye gerek duymadıkları için, 
cihaz üreticileri zamanlarını ve kaynaklarını daha 
çok ürünlerinin fonksiyonel özelliklerini geliştirmeye 
harcayabilmekte ve  bu durum da tüketicilerin yeni 
cihaz talebini tetiklemektedir. 

Kaynak: BTK, Mobil operatör web siteleri

Şekil 13. Mobil ve Sabit Genişbant Operatörü Gelirleri 

Gerek akıllı telefonlara geçiş eğilimi, gerekse artan 
daha üst donanımlı cihaz talepleri Türkiye’deki akıllı 
telefon satışlarını artırmaktadır. Pazardaki cihaz talebi 
ve satışlarının artmasıyla, cihaz üreticileri artan satış 
hacminden yararlanırken, yerel üreticiler de gelişen 
pazardaki artan taleple beraber büyümektedir. 2016 
yılında,  akıllı telefon satışlarının %10’u yerel üreticiler 
tarafından gerçekleştirilmişken 2013 yılında bu oran 
sadece %5 seviyelerindeydi. Türkiye yerel akıllı telefon 
üreten dünyadaki 32 pazardan biri olmanın yanında 
yerel akıllı telefon satışları belirli bir ölçeğe ulaşan ve 
ürünlerini uluslararası pazarlara ihraç eden sayılı 
ülkeler arasında yer almaktadır.

Tüm yerel olarak üretilen cep telefonları istisnasız 
Android işletim sistemine sahiptir. Vestel’den General 
Mobile’a tüm yerel cihaz üreticileri akıllı 
telefonlarında Google’ı iş ortakları olarak görmekte 
ve Android’in geniş olanaklarından faydalanmaktadır.

Android’in Türkiye Ekonomisinde Yarattığı Değer    15 



MOBİL VE SABİT GENİŞBANT VERİ TRAFİĞİ DEĞİŞİMİ, 2013-2016 
(PETABAYT)

MOBİL VERİ TRAFİĞİ BÜYÜMESİ SABİT GENİŞBANT VERİ TRAFİĞİ BÜYÜMESİ

15
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51

102

%+92

282

370

547

698

Şekil 14. Türkiye’de Mobil ve Sabit Genişbant Trafiği 
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II. ANDROİD MOBİL VERİ TÜKETİMİNİ ARTIRARAK
MOBİL GELİR ARTIŞINI VE MOBİL PENETRASYONU
DOĞRUDAN DESTEKLEMEKTEDİR

Tüm dünyada mobil penetrasyon oranı artmaya devam 
etmekte, bu artış çoğunlukla artan veri kullanımı 
tarafından desteklenmektedir. Ses & SMS gelirleri 
mevcut seviyelerinde seyredip hatta azalma eğiliminde 
iken, artan veri gelirleri hem toplam gelirlerin hem de 
kârlılığın büyümesini desteklemektedir. Yüksek hızlı 
veri hizmetleri günümüzde tüketiciler tarafından en çok 
tercih edilen telekomünikasyon hizmeti haline gelmiştir 
ve telekom operatörleri strateji ve yatırımlarını kablosuz 
veri hizmetleri etrafında konumlandırmaktadır.

Türkiye telekomünikasyon pazarında da, diğer 
ülkelerdeki gibi, telekom operatörleri mobil veri 
hizmetlerindeki hızlı büyümeden faydalanmakta - veri 
gelirlerinde hızlı büyüme sayesinde toplam pazar 
gelirlerindeki büyüme de çift basamaklı oranlarla 
gerçekleşmektedir. Android, bu veri trafiğindeki 
artışı destekleyen temel unsurlardan biri olarak öne 
çıkmaktadır. Günümüzde veri trafiğinin yarısından fazlası 
Android üzerinden geçerken, bu oranın 2023 yılında 
toplam trafiğin 2/3’ünü geçmesi öngörülmektedir.

Mobil pazarda 3G ve 4.5G teknolojilerinin kullanılmaya 
başlanması ile birlikte veri talebinde hızlı bir artış 
gerçekleşmiştir. Pazardaki mobil operatörler de 
stratejilerini, tarifelerini ve ticari tekliflerini bu 
doğrultuda şekillendirme yolunu seçmiştir.  Sektördeki 
oyuncularla yaptığımız görüşmeler de, mobil 
operatörlerin büyümesine en büyük katkının mobil 
veri hizmetleri olduğunu teyit eder  niteliktedir. Bu 

doğrultuda, tüm oyuncular veri tüketimini artırmanın 
ve artan veri tüketimi ile gelirleri artırmanın yollarını 
aramaktadır.

Mobil operatörler, gelecekteki pazar büyümesinin 
yalnızca geleneksel ses ve veri hizmetleri ile 
olamayacağını fark ederek stratejilerini aşağıdaki yeni 
odak noktalarına göre de şekillendirmeye başlamıştır;

i) Cihaz stratejilerini şekillendirmek – abone tabanlarının
akıllı telefon penetrasyon oranını artırmak; ve

ii) Mobil veri içeriğinin erişilebilirliğini artırmak ve
iyileştirmek, örneğin;  aboneler için yeni uygulamalar,
katma değerli ve yenilikçi hizmetler sunmak

Bu iki odak noktası da, hem akıllı telefon penetrasyon 
artışını hem de daha fazla uygulama geliştirme ve 
içerik üretmeyi teşvik eden Android tarafından devamlı 
desteklenmektedir. Android ayrıca operatörlere 
çoklu-oyun teklifleri sunmaları için de uygun platform 
sağlamaktadır. Örneğin, operatörler Android 
platformundaki mobil uygulamalar ile müzik - video - TV 
gibi içerik hizmetlerini tüketicilere sunmakta ve Google 
Play Store’daki mobil ödeme uygulamaları ile ek gelir 
alanları oluşturmaktadır.

III. ANDROİD’İN DE DESTEĞİ İLE GERÇEKLEŞEN
MOBİL İNTERNET TRAFİĞİNDEKİ HIZLI BÜYÜME,
SADECE MOBİL OPERATÖRLERİ DEĞİL AYNI
ZAMANDA SABİT OPERATÖRLERİN DE BÜYÜMESİNİ
DESTEKLEMEKTEDİRR

Mobil internet trafiğindeki artış, mobil kullanıcıların 
Wifi üzerinden de veri kullanmaları nedeniyle, sabit 
genişbant trafiğini de artırmaktadır. 

2  Middle East and North East Africa - Ericsson Mobility Report, 2016

Kaynak: BTK
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Türkiye’de 11 milyondan fazla sabit genişbant kullanıcısı 
yer almakta, bu sabit genişbant kullanıcılarının 
aynı zamanda mobil bağlantısı da olduğu tahmin 
edilmektedir. Sabit bağlantılar evlere, iş yerlerine 
ve halka açık yerlerde birden çok kullanıcıya hizmet 
ettiğinden sabit İnternet servislerini kullanan mobil 
abone sayısının da sabit bağlantı sayısından çok 
daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Türkiye ve 
bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan bir araştırmaya2 
göre, ortalama Türk mobil kullanıcısı, mobil veri 
kullanımının 3 katını sabit genişbant üzerinden tüketiyor. 

Sabit genişbant aboneliği olan her hanede birden çok 
akıllı cihaz olduğundan ve bu cihazlarla yoğun miktarda 
veri tüketildiğinden, yüksek kota ve hız avantajı olan sabit 
genişbant hizmetlerinin hanelerde yaygınlığının 
artmasının bir sebebi de akıllı telefon sahipliği ve  bu 
cihazlar üzerinden veri tüketimi olarak öne  çıkmaktadır. 
Akıllı telefonlar hanedeki her birey için kişiye özel ve 
rahat kullanıcı deneyimi sunduklarından, akıllı telefonlar 
evde de  sıkça kullanılmaktadır. Telekom operatörleriyle 
yapılan görüşmelere göre, hanelerde kullanılan sabit 
internet trafiğinin %90’ınından fazlası mobil cihazlar 
tarafından gerçekleştirildiği öngörülmektedir. Android’in 
hanelerdeki genişbant trafiği içerisindeki payı ise mobil 
veri trafiği içerisindeki payı ile doğru orantılı olarak 
gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

IV. ANDROİD TÜM GELİR DÜZEYLERİNDEKİ
TÜKETİCİLERDE AKILLI TELEFON PENETRASYONU VE
TALEBİNİ ARTIRMASI İLE, TELEKOM
OPERATÖRLERİNDE TOPLAM GELİRLERİN VE M ÜŞTERİ
SADAKATİNİN ARTMASINA YARDIMCI OLMAKTADIR

2016 yılında Türkiye’de yaklaşık 13 milyon akıllı 
telefon satılmıştır ve bu akıllı telefonların %60’ından 
fazlasının satışı telekom operatörlerinin satış kanalları 
aracılığı ile gerçekleşmiştir. Tek başına bu rakam dahi 
cihaz tekliflerinin ve Android’in mobil operatörler ve 
operatörlerin satış kanalı için ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir.

Android sayesinde pazarda pek çok cihaz markası 
ve binlerce cihaz modeline ulaşmak artık mümkün. 
Operatörler bu cihaz çeşitliliğinden faydalanarak 
müşterilere sundukları tekliflerini iyileştirmekte 
ve ticari tekliflerini müşteri segmentlerine göre 
şekillendirmektedir. Mobil operatörler cihaz pazarında 
kendi markalarına ait cihazlar sunarak hem tekliflerini 
daha da zenginleştirmeyi hem de kendi markalarıyla 
cihaz pazarından pay elde etmeyi hedeflemektedir. 
Telekom oyuncuları için Android; uyumlu ve işlevsel 
donanım ile beraber, hedeflenebilecek büyük bir cihaz 
pazarı imkânı sunmaktadır. Bu nedenlerle operatörler 
kendi markalı cihazları için de Android işletim sistemini 
tercih etmektedir. Ayrıca Android sayesinde operatörler, 
yüksek bir AR-GE yatırımı ve bilgi birikimi gerektiren akıllı 
cihazlar için işletim sistemi geliştirme yükünü 
omuzlarında taşımamaktalar.

V. AKILLI TELEFON DIŞI AKILLI CİHAZLAR VE
AKSESUARLAR GİBİ ANDROİD TELEFONLAR
İÇİN TAMAMLAYICI NİTELİKTE OLAN ÜRÜNLER,
CİHAZ ÜRETİCİLERİ VE PERAKENDECİLERİNİN
BÜYÜMELERİNİ DESTEKLEYEN YENİ GELİR ALANLARI
YARATMAKTADIR

Android tüketiciler için çok sayıda seçenek sunmaktadır. 
Sadece cihaz geliştirmekte olan cihaz 
üreticilerini, üretici başına düşen akıllı telefon 
modellerini ve her bir modelin farklı donanımlarını 
dikkate aldığımızda dahi Android’in tüketicilere binlerce 
farklı akıllı 
telefon seçeneği sunduğu görülüyor. Ancak bu çeşit 
hâlâ tüketiciler için yeterli olmamakta ve tüketiciler 
çevre birimleri ve aksesuarlar yardımıyla cihazlarının 
görüntüsünü, özelliklerini ve sağladığı kullanıcı 
deneyimini daha da fazla kişiselleştirmeye devam 
etmektedir. Sonuç olarak, çevre birimleri ve aksesuarlar, 
cihaz üreticileri için bir başka gelir kalemi olmaktadır. 
Böylece, cihaz üretici ve perakendecileri artmakta olan 
cihaz satışlarına ek olarak, çevre birimleri ve aksesuarlar 
gibi ek ürünler üzerinden de gelirlerini artırmaktadır. 

Mobil telekom sektörünün ilk yıllarından itibaren 
aksesuarlar yeni bir pazar ve gelir kalemi olmuştur. Akıllı 
cihazların ve cihaz çeşitliliğinin artması ve daha 
fonksiyonel aksesuarlara ihtiyaç duyulmasıyla birlikte 
aksesuar pazarı da hızla büyümeye devam etmektedir. 
Satılan cihazların değeri ile aksesuar satışları üzerinden 
yaratılan değer birbirleriyle orantılı gelişmektedir. 
Aksesuar satışlarından yaratılan değerin cihaz 
satışlarının yaklaşık beşte biri kadar olduğu tahmin 
edilmektedir. Her ne kadar aksesuarların toplam gelir 
katkısı cihazlardan az olsa da, aksesuarların kârlılığa 
katkısı gelirlerine oranla daha yüksektir. Özellikle 
perakendeciler ve operatörlerin satış kanalları, 
bu ürünlerdeki göreceli yüksek kâr marjından da 
faydalanmaktalar. 

Giyilebilir ve elektronik bileşenler gibi çevre birimleri de 
tamamlayıcı ürün segmentinin bir kolu olarak cihaz 
üreticileri için yenilikçi bir gelir kalemi oldu. Mobil 
uygulamaların kullanıcıların günlük hayatlarında önemli 
bir yer tutması ile birlikte çevre birimleri de önemli 
seviyede gelişme gösteriyor, bu ürünler tüketicilerin 
günlük hayat rutinlerinde de değişikliğe sebep oluyor. 
Çevre birimlerinin yaygınlaşması tüketicilerin çalışma 
şekilleri, egzersiz yapma, yemek, sosyalleşme ve iletişim 
kurma yöntemleri gibi birçok alanda tüketicilerin günlük 
rutin yaşam tarzını değiştiriyor. 

Akıllı telefonlara uyumlu çevre birimlerinin geliştirilmesi, 
tüketiciler için aynı zamanda olumlu bir müşteri 
deneyimi oluşturuyor. Çevre birimleri pazarı hızla 
büyümesine rağmen, çevre birimlerinden elde edilen 
gelirin cihaz gelirleri içerisindeki payı 2016 yılı içinde 
oldukça düşük seviyelerdedir. Fakat Android ekosistemi 
içerisindeki binlerce cihaz seçeneği dikkate alındığında, 
Android’in yeniliğe açık ve hızla büyüme potansiyeli ile 
beraber çevre birimleri pazarının önümüzdeki yıllar için 
önemli bir büyüme potansiyeli oluşturduğu söylenebilir. 
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B. Android ve yerel Şirketlerin uluslararası oyuncular
olması

I. ANDROİD, YEREL CİHAZ ÜRETİCİLERİNİN
ULUSLARARASI OYUNCULARLA REKABET
EDEBİLMESİNE OLANAK SAĞLAMAKTADIR

Hızla büyüyen yerel cihaz pazarı ve inovasyonla ortaya 
çıkan farklılaştırma imkânları, tüm dünyada yerel 
üreticilerin hem yerel hem de uluslararası pazarlardaki 
talebe cevap vermek için yatırım motivasyonunu 
desteklemektedir. Yerel oyuncular belirli bir ölçeğe 
geldikten sonra, yerel pazardaki birikimlerini kullanarak 
uluslararası pazarlara açılma ve küresel bir oyuncu olma 
fırsatlarını da değerlendirebilmektedir.

İşletim sistemi, tüketicilerin akıllı telefon alma 
aşamasında bilinçli olarak veya bilinç altında dikkate 
aldıkları, akıllı telefonun önemli ve ayrılmaz bir 
parçasıdır. Tüketiciler, işletim sistemiyle ilişkilendirilen 
uygulamalar ve katma değerli hizmetlerin varlığı, fiyat 
uygunluğu ve diğer cihazlarla uyumluluğu gibi faktörleri 
akıllı telefon alırken en önemli kriterler arasında 
değerlendirmektedir. 

Android ile birlikte; yerel cihaz üreticilerinin, 
donanımların çoğunluğuyla uyumlu olarak çalışan ve 
sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunan, yani tüketicilerin 
akıllı telefon kriterlerine cevap veren, bir işletim 
sistemine kolay ve hızlı şekilde erişim imkanı olmuştur. 
Android, cihaz üreticileri için işletim sistemi geliştirme 
sorununu çözerek, potansiyel yerel cihaz üreticilerinin 
de önündeki giriş bariyerlerini ortadan kaldırmıştır.

Ayrıca açık kaynaklı bir platform olan Android, 
milyarlarca kullanıcılı bir müşteri tabanı yaratmıştır. 
Bu kullanıcı tabanı, dünyanın dört bir yanındaki 
milyonlarca yeni girişimci ve uygulama geliştiricisi 
tarafından geliştirilen yaklaşık 3 milyon uygulamadan 
faydalanmaktadır. Böylece Android, akıllı telefon 
pazarına yatırım yapmak isteyen ve tüketici ihtiyaçlarına 
uygun bir cihaz ve uygulama geliştirmeyi hedefleyen 
tüm yerli üretici ve uygulama geliştiriciler için akıllı cihaz 
pazarını ulaşılabilir bir pazar hâline getirmiştir.

Türkiye, belirli bir ölçeğe ulaşmayı başarmış yerel cep 
telefonu üreticilerinin olduğu sayılı ülkelerden (38 ülke) 
biridir. Yerel telefonlar 2016 yılında satışı yapılan akıllı 
telefon hacminin %10’una karşılık gelmekteyken bu 
telefonların ithal edilenlere kıyasla daha uygun fiyatlı 
olması nedeniyle yerel telefonlar 2016 yılındaki akıllı 
telefon pazarı değerinin %6’sını oluşturmaktadır. 

Türkiye’deki akıllı telefon pazarı, ithalat ağırlıklı bir pazar 
olduğu için, yerel üreticiler ülkenin dış ticaret açığının 
kapatılmasında da önemli bir rol almaktadır. 2023 yılı 
itibariyle Türkiye’de üretilen akıllı telefonların yerel 
pazarda daha da fazla pay almasıyla birlikte yerel cihaz 
üreticilerinin Türkiye dış ticaret açığının kapatılmasında 
%3,5 oranında olumlu bir etki yaratması beklenmektedir. 
Bunun gerçekleşmesinde etkili olacağı düşünülen iki 
temel faktör bulunmaktadır;

• Yerel cihazların pazarda payının artması
• Yerel olarak üretilen cihazların tüm dünyaya ihraç

edilmesi

Google ile yurtdışındaki iş ağlarına erişim

Google etkinliklerinde tanıtım

Google teknolojileri, standartları, kılavuzları 
ve teknik desteği sayesinde küresel kalitede 
ürünler geliştirme

CİHAZ ÜRETİCİ VE PERAKENDECİLERİ YENİ GİRİŞİMLER & UYGULAMA 
GELİŞTİRİCİLERİ

y. 2 milyar kullanıcılı Android pazarına erişim

Google Play sayesinde nokta atışı müşteri 
kazanımı 

Google Play’de tanıtım imkanı 

• Fitwell’in ~200 ülkede kullanı-
cısı var 

• Monitise Visa ile 20 ülkede 6 
dilde proje geliştiyior 

• Vestel 1 milyonu akıllı telefon
olmak üzere toplamda 1,3 M
Android cihaz sattı. 

• Hedef 4 milyona ulaşmak

• General Mobile ürünlerini
30’dan fazla ülkeye ihraç 
ediyor 

ANDROİD’İN CİHAZ ÜRETİCİLERİ VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERE VERDİĞİ DESTEKLER

Tam Kapsamlı Değil

Seçilmiş Endüstri Örnekleri

Şekil 15. Android yerel Şampiyonlara Uluslararası Pazarda Yardımcı Oluyor 
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VAKA ANALİZİ: GENERAL MOBILE VAKA ANALİZİ: VESTEL

General Mobile, 2005 yılında kurulmuş yerel bir akıllı 
telefon ve mobil cihaz üreticisi. General Mobile, 2008 
yılında Android platformunu kullanarak ülkenin ilk yerli 
akıllı telefonunu tanıttı – aynı zamanda bu telefon 
dünyada Android tabanlı ilk çift SIM kart destekleyen 
akıllı telefon olma özelliğini taşıyordu. Şirket, Discovery 
serisi Android telefonlarıyla önemli pazar payı elde 
etti. General Mobile, 2014 yılında Android One 
projesine girerek Google ile işbirliğini güçlendirdi, 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk Android One ürününün 
lansmanını yaptı. Android One ile ilgili General Mobile 
Genel Müdürü Muzaffer Gölcü, “Android One projesi 
Ar-Ge ve üretim yeteneklerimizin yanında satış, lojistik 
ve uluslararası pazarlara açılma stratejilerimizi 
geliştirme konusunda bize tamamen yardımcı oldu” 
diyor.

Android One yardımıyla General Mobile, ilk 
Android One akıllı telefonları olan GM 4’ü kısa sürede 
bir milyondan fazla satarak Android 
Partner ödülünü kazandı. Gölcü başarılarını şöyle 
değerlendiriyor: “Android One cihazlarımız aylık 
güvenlik güncellemelerini ve iki yıl boyunca genel 
güncellemeleri tam zamanında alıyor. Yüksek kaliteli 
cihazlarımızda Android’in en son sürümünü sunuyoruz 
ve en güvenli Android deneyimini yaşatıyoruz.”

General Mobile, Ar-Ge’sini Türkiye’de yapan ve 
Türkiye’deki kendi akıllı telefon fabrikasında üretime 
başlayan ulusal bir şampiyon hâline geldi. Android 
One programındaki olağanüstü başarısından sonra 
General Mobile akıllı telefonlarını 30’dan fazla ülkeye 
ihraç etmeye başladı. General Mobile Genel Müdürü 
Android’in iş süreçlerine yaptığı katkıyı şu şekilde 
özetliyor:

“Android One işbirliği, Google standartları ve en yeni 
Android güncellemeleri sayesinde en kaliteli akıllı 
telefonları üretmemizi sağladı. Akıllı telefonlarımızı 32 
ülkeye ihraç etmek için Google’ın uluslararası iş 
ortaklarını ve Android One’ın gücünü kullandık ve 
2018 yılının sonuna kadar  45 ülkeye ulaşmayı 
hedefliyoruz. 2019 yılının sonunda ise pazarda 2. 
konuma ulaşmış olmayı hedefliyoruz.“

Türkiye’nin en büyük cihaz üreticilerinden biri olan 
Vestel, Android işletim sistemini kullanarak akıllı telefon 
pazarına girdi. Ev aletleri ve elektronik cihazlar üreticisi 
olan Vestel, bu ürünleriyle mevcut durumda da ülke 
ihracatına katkı sağlıyor. Bunun yanında, Android 
üzerinden geliştirilen akıllı telefon, akıllı cihazlar ve 
birbirleriyle bağlı cihazlar (IoT) sayesinde Türkiye’nin 
dış ticaret açığını azaltacak yeni fırsatlar ortaya 
çıkartıyor.  Basın açıklamalarına göre Vestel, 3 yıl 
içerisinde uluslararası pazarlara 3 milyon akıllı telefon 
satarak toplam ihracat hacmine önemli katkıda 
bulunmayı hedefliyor. 

Kişiselleştirme (veya esneklik) ve keyifli bir kullanıcı 
deneyimi sunmak Vestel tarafından ön plana çıkartılan 
temel değerler arasında, bu nedenle Android, Vestel 
için vazgeçilmez bir seçenek hâline gelmiştir. Tüm 
bunlara ek olarak, Android Vestel ürünlerinin kendi 
içerisinde uyumlu etkileşimine olanak sağlamaktadır.
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VAKA ANALİZİ: FITWELLII. ANDROİD YENİ GİRİŞİMLERE VE UYGULAMA
GELİŞTİRİCİLERE İŞLERİNİ BÜYÜTMELERİNE OLANAK
SAĞLAYACAK GENİŞ BİR MÜŞTERİ TABANINA VE
ETKİLİ DAĞITIM KANALLARINA (GOOGLE PLAY GİBİ)
ERİŞİM GİBİ İMKÂNLAR  SUNMAKTADIR

Uygulama geliştiriciler akıllı telefon pazarı oluşmadan 
önce çoğunlukla B2B segmentine, yani cihaz 
üreticileri ve telekom operatörlerine, hizmet vermeye 
odaklanmıştı. Günümüzde ise uygulama geliştiriciler 
tüketici ile olan ilişkilerini doğrudan yönetmekte ve/
veya doğrudan işletme segmenti (geleneksel finans, 
sağlık, perakende gibi sektörlerdeki şirketler) için 
geliştirici olarak faaliyet göstermektedir.

Uygulama indirme sayıları milyarları geçmiş olmasına 
rağmen, uygulama indirme sayısındaki büyüme oranı 
çift haneli rakamlarla artmaya devam etmektedir. Aynı 
şekilde uygulama geliştiricilerinin gelirleri her yıl hızla 
artmakta ve 2018 yılı içerisinde, hatta belki 2017’de, 
yıllık ₺1 milyarı geçmesi beklenmektedir. 

En büyük kullanıcı tabanına sahip işletim platformu olan 
Android, yerel geliştiricilerin uluslararası oyuncular 
olabilmesi için onlara rekabet avantajları getirmektedir. 
Android’in Türkiye’deki geliştiriciler ve yeni girişimler 
için getirdiği başlıca faydaları aşağıdaki gibi özetlemek 
mümkündür:

• Diğer uygulama mağazalarına kıyasla, Google Play
Store’daki hızlı onay süreci ve pazara hızlı giriş şansı

• Google Play Store ile dünya çapında iki milyardan
fazla Android kullanıcısına ürünlerini dağıtma ve
pazarlama platformuna erişim

• Uygulama mağazaları haricinde direk bir internet
sayfası veya email ile gelen dosyalar gibi farklı
kaynaklardan da gelen uygulamaları yükleme
imkânı sunma

• İşletim sisteminin içine gömülü araçlarla kodlama ve
problem çözümüne daha az vakit ayırarak daha hızlı
uygulama geliştirebilme

• Girişimlere ve uygulama geliştiricilere eğitim ve
teknik destek fırsatları sunma

• Google Geliştirici Grupları -  GDG’ler vasıtasıyla
geliştiriciler ve girişimlerin iş ağlarına, insan
kaynağına ve pazardaki yeni gelişmelere erişme
fırsatı bulma

Fitwell, uygulama geliştiriciler de dâhil olmak üzere 
toplam 14 kişilik bir ekiple, 200’e yakın ülkede 1,2 
milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı başarmış yerel bir 
sağlık ve spor uygulamasıdır. Bu önemli başarıyı 
çoğunlukla vizyon sahibi kurucusu Barış Özaydınlı’ya 
atfedebiliriz. Özaydınlı, ihtiyacı olduğu hâlde spor 
salonunda kişisel bir eğitmen ile çalışabilecek maddi 
güce sahip olmayan kullanıcılara yardımcı olmak 
amacıyla Fitwell’i geliştirdi. Fitwell’i sadece ulaştığı 
finansal başarı ile değil aynı zamanda sağlık ve spor  
gibi önemli alanlarda insanların hayatına dokunarak 
yarattığı pozitif sosyal etki bakımından da oldukça 
başarılı bir uygulama olarak kabul edebiliriz.

Google’ın, eğitim ve diğer alanlarda verdiği destekler 
ile Fitwell’in başarıya ulaşmasında önemli bir yeri var:

• İki milyardan fazla Android cihaza kolay ve hızlı bir
şekilde erişebilme imkânı sağlanmış ve Google
Türkiye’nin desteği ile uygulama Google Play’e
çıktıktan sonra uluslararası pazarlarda tanıtımı
gerçekleşmiştir.

• Barış Özaydınlı, “2014 yılında Google’ın Fit
platformunu uygulamamıza entegre ettik. Google,
entegrasyon süreci sırasında bölgedeki ilk sağlık
/ fitness uygulaması olarak bizi destekledi” diyor.
Bu destek, en çok ilk maddede belirtilen tanıtım
alanında ve  bilgi aktarımı olarak gerçekleşmiş.
Fitwell Google’ın Fit platformunu kullanarak
sensörler ve diğer uygulamalar ile etkileşim kuruyor
ve bu şekilde Fitwell algoritmasıyla kullanıcılarına
gerçek zamanlı koçluk hizmeti sunuyor.

• Fitwell’in yapay zekâ tabanlı algoritmaları,
aynı zamanda giyilebilir cihazlar tarafından
oluşturulan verilere dayanıyor; Fitwell Android
Wear uygulaması ile entegre olarak zengin
verilere erişiyor, kullanıcıların giyilebilir cihazlarla
egzersizlerini kontrol etmelerine olanak sağlanıyor.
Android’in Awareness API’sı, yarattığı veriler
sayesinde Fitwell’in kullanıcılarının durum ve
modunu algılayarak onların anlık koşullarına uygun
kişiselleştirmiş öneriler sunmasını sağlamakta.
Fitwell, Google Home ve Google Assisstant
üzerinden sesle aktive edilmiş koçluk deneyimi
yaratmasına olanak sağlayan mesajlaşma ve
sesli görüşme yazılım modülü için Api.ai’den
yararlanıyor.
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VAKA ANALİZİ: FITWELL C. Android ve inovasyon kültürü

I. GOOGLE YENİ GİRİŞİMLERİ VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİ İŞ HAYATININ HER EVRESİNDE SÜREKLİ OLARAK
DESTEKLİYOR

Google, küçük ama vizyoner Türk girişimcilere gelişmiş, yenilikçi ve kazançlı bir iş ortamı oluşturmak için onlara 
eğitim ve teknoloji desteği vermektedir. İşletmelerin yaşam döngüleri boyunca, Google geliştirici ve girişimci 
ekosisteminin büyümesini teşvik etmek için farklı etkinlikler düzenleyerek katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Google iş ağı oluşturma, eğitim ve mentörlük amacıyla şu ana kadar yüzlerce etkinlik düzenlemiş, yeni girişimlerden 
ve şirketlerden binlerce geliştiriciye ulaşmıştır. Yaşam döngüsüne göre bu etkinlikler ve faaliyetler şöyle 
özetlenebilir:

1. Yeni fikirler & yeni girişimler: Bu aşamada amaç
genç yeteneklere iş hayatı döngülerinin en başında
ulaşmak ve onları eğitmektir. Bu amaçla, Google
üniversite öğrencilerini ve yeni mezunları eğitmeyi
amaçladığı “Study Jams” etkinliklerini düzenlemektedir.
Ayrıca, GDG ve Women Techmakers etkinlikleri
de girişimcilerin ve geliştiricilerin eğitimine katkı
sağlamaktadır.

2. Yalın Ürün (Minimum Viable Product) geliştirme &
iş modeli oluşturma: Google bu aşamada düzenlediği
Google Geliştirici Grupları (Google Developer Groups,
GDG), Women Techmakers, Hacking Fest ve Launchpad
gibi etkinliklerle yeni girişimlere ve girişimcilere eğitim,
koçluk ve mentörlük sağlamaktadır.

3. Finansman & lansman: Ürünlerini ve iş modelini
geliştirdikten sonra, girişimciler stratejik ortaklarla
tanışma imkânı bulmakta ve G Suite, Google Cloud ve
Udacity gibi Google platformlarından Google kredisi
alma imkânı yakalamaktadır.

4. Büyüme & ölçeğe ulaşma: Google, yeni girişimlerin
ve geliştiricilerin ürünlerini dağıtmasını ve ürünlerinin
reklamını Google Play aracılığıyla kolaylaştırmaktadır.

5. İnovasyon yapma ve tekrar geliştirme: Google
büyümüş, ölçek kazanmış girişimlere tekrar fikir
geliştirme ve inovasyon yapmaları için de destek
vermektedir.

GOOGLE – ANDROİD’İN YENİ GİRİŞİMLER VE GİRİŞİMCİLERLE FARKLI 
HAYAT EVRELERİNDEKİ ETKİLEŞİMİ

Şekil 16. Google’ın Türkiye’de İnovasyonu Desteklemek İçin 2016 Yılında Düzenlediği Etkinlikler

1 DevFest, Women Techmakers,, Hacking Fest, HACK’N Break, io, Design Sprints ve Study Jams 2016 etkinlikleri, Launchpad 2017 etkinlikleri ve 2017 itibarıyla Google uzman-
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Ne zaman bakılsa Google’ın desteklediği, topluma 
ve ekonomiye ürünleriyle ve hizmetleriyle olumlu etki 
yapan onlarca yeni girişim ortaya çıkmaktadır. Bu yeni 
girişimlere bir örnek olarak, Google’ın ilk günlerinden 
beri desteklediği Scode verilebilir. Scode kurucusu 
Kadir Can Kırkoyun şirketini kuruduğunda lisedeydi. 
Kırkoyun Google destekleri konusunda şunları söylüyor 
“… Google bizim gibi şirketleri, Google’ın kullanıcı 
deneyimi gereksinimlerini karşıladığını ve sosyal 
sorumluluk boyutunun da gözetildiğini gördüğünde 
devamlı bir biçimde destekliyor…”

Scode, programlama dillerini kullanıcılarına oyunlar 
yoluyla öğretmeyi amaçlayan bir 
uygulama. Kırkoyun büyük bir kitlenin 
(özellikle gençlerin) programlama 
öğrenmeye ilgili olduğunu ve 
herkesin gerekli eğitimi almaya imkânı 
olmadığını fark etti.  Sonra, oyunlar 
yoluyla programlama öğretmeye karar verdi ve bu 
çabasıyla birçok yeni girişim yarışmasını kazandı.

Temel hedefi Türkiye’de yazılım geliştirici ağını 
geliştirmek olan Scode, önemli ölçüde Google 
Launchpad etkinliğinden faydalandı. Launchpad 
etkinliğinde, Scode ürün geliştirme, teknoloji (yazılım 
kodlama), kullanıcı deneyimi, pazarlama ve iş geliştirme 
konularında mentörlük aldı, ayrıca Google Cloud ve 
AdWords kredisi kazandı. Scode kurucusunun kendi 
sözleri katılımcıların Google’dan edindiği faydaları şöyle 

açıklıyor: “Google Launchpad 
etkinliği katıldığımız açık ara en 
faydalı yeni girişim etkinliği oldu. 

Eğitim haftası sonunda, haftanın başına göre bütünüyle 
farklı bir ürünümüz vardı. Hatta tasarımcımızla ilk kez yüz 
yüze buluşma imkânı bulduk (Scode’un tasarımcısı farklı 
bir şehirde yaşıyordu ve uzaktan çalışıyordu). Google 
Cloud ve Google AdWords kredisi kazandık ki bunlar 
uluslararası lansmanımızı yaparken bize son derece 
yardımcı olacak.” Google’ın Scode’a olan desteği 
Launchpad ile sınırlı kalmadı; Scode okullara dağıtım 
konusunda Google Classroom ile entegre olabilmesi 
sebebiyle, Google Eğitim ekibinden de destek aldı.

Şimdi Scode, uygulamasını geliştirmeye devam ediyor, 
özel okullarla ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Scode’u 
eğitim müfredatına katmak için görüşmeler yürütüyor. 
Türkiye’nin yanında Scode diğer ülkeleri de uluslararası 
büyüme için hedefliyor ve hâlihazırda bazı gelişmekte 
olan ülkelerle görüşmelerini sürdürüyor.

İŞLETMELER VE KAMU KURUMLARININ DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM İHTİYAÇLARININ ARTMASI 3. ŞAHIS 
UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERE OLAN İHTİYACIN 
ARTMASINA SEBEP OLMUŞTUR VE YAZILIM 
GELİŞTİRME VE İNOVASYON ALANINDA YENİ BİR 
ÇAĞA GİRİLMİŞTİR

Dijital dönüşüm vizyonu Türkiye’de neredeyse tüm 
sektörler tarafından sahiplenilmektedir. Neredeyse tüm 

sektörler dijital kanallara yatırım yaparak, gelirlerini ve 
verimliliklerini mobil kanallar yoluyla artırmayı ve daha 
iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Fakat 
dijital dönüşümü hedefleyen birçok işletme ve kurum 
kendi organizasyonları içerisinde gerekli teknik bilgi ve 
yeteneklere sahip de olmadıklarından dış kaynaklara 
ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç 3. şahıs uygulama ve 
teknoloji geliştiricilerin ortaya çıkmasını destekleyen ilk 
faktördür.

Açık kaynak kod platformu, tanımı gereği üyelerinin 
ve kullanıcılarının birbirleriyle paylaştığı deneyimler 
ve bilgiler ile gelişmekte. Açık kaynak kodlu bir 
platform olan Android, binlerce Android geliştiricisine 
çevrimiçi bilgi transferi yapabilecekleri sınırsız imkânlar 
sunmaktadır. Android bununla da yetinmeyerek 
uygulama geliştiricilerin sistemde karşılaşabilecekleri 
en ufak sorunda bile destek alabilecekleri Geliştirici 
İlişkileri ve Destek ekiplerini geliştiricilerin hizmetine 
sunarak geliştiricilere adeta 360 derece bir destek ağı 
yaratmaktadır.  Bununla birlikte, Android’in sunduğu 
kullanımı kolay standart ve yönergelerin varlığı 
sayesinde deneyimli uygulama geliştiricileri ve şirketler 
Android’den günlük destek almaya ihtiyaç duymaksızın 
sorunsuzca uygulama geliştirebilmektedir. Böylece, 
Android geliştirici ekosistemi kendi kendine yetebilen, 
etkinlikler düzenleyip sahip olduğu bilgi birikimi ile 
ekosistemi geri besleyen, yaşayan bir organizma 
hâline gelmektedir. Bu sayede 3. şahıs geliştiriciler, 
piyasada kendi kendilerine var olabilmekte hatta ölçeğe 
ulaşabilmektedir.

Android geliştirici ekosisteminin Türkiye’nin dijital 
dönüşümünde çok önemli bir yeri bulunmaktadır: bu 
ekosistemdeki geliştiriciler, gerek firmaların içerisinde 
yer alarak, gerekse 3. şahıs geliştiriciler olarak neredeyse 
tüm sektörlere dokunmaktadır. Monitise gibi bazı 
uygulama ve teknoloji geliştirici şirketler belirli ölçeğe 
ulaşmakta, sektöründe lider oyuncu hâline gelmekte; 
hatta uluslararası arenada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil 
etmektedir.

III. MOBİL UYGULAMALARIN KULLANIMININ
ARTMASI TELEKOM OPERATÖRLERİNİ ANDROİD
PLATFORMUNDA YEREL İÇERİĞE YATIRIM YAPMAYA
ÇOK DAHA İSTEKLİ HÂLE GETİRMEKTEDİR

Uygulama gelirlerinde hızlı büyüme ve tüketicilerin 
mobil uygulamalara yoğun ilgisi, telekom operatörlerini 
içeriğe ve mobil uygulama geliştirmeye itmektedir. 
Diğer pazarlarda olduğu gibi, Türkiye’deki mobil 
operatörlerin çoğu; uygulama (örn: ücretsiz BiP, 
Turkcell TV+ ve Türk Telekom Müzik gibi), katma 
değerli servis ve yerel içerikleri iletişim paketleriyle 
beraber sunmaya; hatta kendi içeriklerini üretmeye 
başlamıştır. Aynı zamanda, operatörler kendi markalı 
Android cihazlarında, kendi geliştirdikleri uygulamalarını 
sunmakta ve böylece müşterilere sundukları katma 
değeri artırmaktadır.
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Monitise, Türkiye’de en başarılı dijital teknoloji 
sağlayıcı şirketlerden biridir. Monitise, Türkiye’nin 
yazılım ihraç eden en büyük 20 şirketinden birisi 
oldu ve ölçeklendirilebilir projeler geliştirmektedir. 
Bu projelerden biri de Visa ile 20 ülkede ve 6 dilde 
geliştirdikleri mobil projedir.

Satın alma öncesi Pozitron olarak bilinen Monitise 
Türkiye, ikisi kardeş olan üç iş arkadaşı tarafından 
kurulmuş, yurt içi pazarda büyümüş bir teknoloji 
sağlayıcı şirkettir. Pozitron, İş Bankası ve Türk Hava 
Yolları gibi sektörlerinin önde gelen şirketlerine 
Türkiye’de en çok indirilen mobil uygulamalardan 
bazılarını geliştirdi. Doğal olarak Pozitron bu 
performansıyla yabancı yatırımcıların da ilgisini 
çekti ve 2014’te Monitise tarafından 100 milyon 
USD’a satın alındı.

Bu satın almanın temel sebepleri arasında 
Pozitron’un ulaştığı ölçek ve yüksek büyüme 
beklentisi vardı. Bu sebeplerin her ikisi de 
Android’in aşağıdaki dinamiklere olan etkisiyle 
desteklendi;

• Türkiye’de yüksek akıllı telefon penetrasyon
oranı

• Uygulama geliştiricilere sunulan açık kılavuzlar,
eğitimler ve bilgi transferi, ve

• Google’ın Türk uygulama geliştirici ve yeni
girişim çevrelerine yaptığı sürekli yatırımlar

Monitise’ın İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü, 
Tanya Neseliler bu konuda görüşlerini şöyle ifade 
ediyor: “Eğer tek bir platformun hâkim olduğu 
bir pazara uygulama geliştiriyor olsaydık, işletim 
sistemi / cihaz tekeli sebebiyle akıllı telefon 
penetrasyonu daha düşük seviyelerde kalacağından 
bu kadar hızlı büyüyemezdik.”
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D. Android ve dijital dönüşüm
I. AKILLI TELEFONLARIN ANDROİD SAYESİNDE
BİRÇOK TÜKETİCİ SEGMENTİNE GİRMESİYLE, FİNANS
VE PERAKENDE GİBİ BİRÇOK SEKTÖRDE MOBİL ANA
DAĞITIM KANALI HÂLİNE GELMİŞTİR

Dijital dönüşüm; maliyetleri azaltmak, verimliliği 
artırmak, satış kanallarını çeşitlendirmek ve alternatif 
gelir kalemleri oluşturabilmek için işletmelerin 
odak noktası hâline gelmiştir. Dijital dönüşüm 
uygulamalarında Türkiye’nin en başarılı sektörlerinden 
biri hiç şüphesiz finansal hizmetler sektörüdür. 30 
milyon dijital banka müşterisinin üçte ikisinin sadece 
mobil müşteri olması ve dijital işlemlerin büyük 
çoğunluğunun mobil cihazlardan gerçekleştirilmesi, bu 
dönüşüme mobilin katkısını göstermektedir.

Finansal hizmetlerin mobil kanallardan daha hızlı, 
yaratıcı, rahat ve güvenli şekilde sunulabiliyor 
olması mobil kullanım oranlarının mevcut seviyelere 
ulaşmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Mobilin 
banka hesabı bulunmayan nüfusa da erişme imkânı 
sağlamasıyla, mobil finansal hizmetlerin bir diğer 
faydası da ortaya çıkmaktadır: mobil, bankacılık 
hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaktadır.

Türkiye’deki bankalar için ana hizmet kanalı hâline 
gelen mobil kanaldaki işlemlerin yarısından fazlası 
Android cihazlardan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 
Android dijital dönüşüme internet okuryazarlığını 
artırmak, teknoloji ve bilgi desteği sağlamak, akıllı 
telefon penetrasyonunu hızla büyütmek ve toplumdaki 
inovasyon kültürünü teşvik etmek gibi alanlardaki 
desteğiyle de ayrıca katkıda bulunmaktadır.

Teknolojik çözümler geliştirme alanında önde gelen 
şirketlerden olan Garanti Teknoloji, grup şirketlerine, 
özellikle Garanti Bankası’na, teknoloji çözümleri sunuyor. 
“Müşterilerimizi dijital platformlarda karşılamalı ve 
tüm nakit olmayan işlemlerini mobil platformlardan 
gerçekleştirebilmelerini sağlayacak araçları sunmalıyız” 
ilkesiyle yola çıkan Garanti Bankası dijital dönüşümü 
ilk benimseyen şirketlerden birisi oldu. Tarihi çok 
daha öncelere uzansa da, Garanti Teknoloji ilk 
mobil hizmetlerini 2004 yılında SMS bankacılığında 
geliştirmeye başladı. Şimdi Garanti Teknoloji’nin 
geliştirdiği mobil uygulamalar 4,7 milyon mobil kullanıcı 
tarafından kullanılıyor ve bu rakam bankacılık işlemleri 
ve satışlar bakımından mobil kanalı en büyük kanal 
yapıyor. Dijital kanalları kullanan toplam müşteri sayısı 
5,6 milyon seviyesinde ve bu müşterilerin 3,2 milyonu 
yalnızca mobil kanalı kullanan müşteriler, yani müşteri 
sayıları bakımından mobil kanal internet bankacılığını 
geçmiş durumda. Garanti Teknoloji Yazılım Müdürü 
Özge Çağlar da bunu Android’e bağlıyor: “Dijital 
dönüşüm hep bizim önceliğimiz oldu ve Android mobil 
penetrasyonu artırmasıyla bu alanda bize yardımcı oldu.”

Garanti Teknoloji ayrıca Google Play’in ara yüzü 
sayesinde, müşterileriyle direkt etkileşime geçebiliyor 
ve müşterilerinin Google Play’deki yorumlarını 
uygulamalarını mükemmelleştirmek için kullanıyor. 

“Müşterilerin Google Play’deki yorumları onların 
sorunlarını ve taleplerini anlamada bizim için çok 
değerli. Böylece müşteri yorumlarına anında cevap 
verebiliyoruz ve sorunlarını çözebiliyoruz, dolayısıyla 
Google Play’i müşteri servisi verilen bir kanal olarak da 
kullanmış oluyoruz.”

Garanti Teknoloji bu ekosistemin her iki tarafında da yer 
alıyor; ekosistemden yararlanma ve diğer geliştiricileri 
destekleme. Garanti Teknoloji’nin tüm mobil yazılım 
ekibi Google tarafından desteklenen DevFest ve WTM 
gibi etkinliklere katılıyor, problemlerini 
çözmek için çevrimiçi geliştirici 
forumlarını kullanıyor, mobil 
yazılım ekibi çalışanlarından Elif 
Boncuk (Android üzerine Google 
Developer Expert) da Google  

Developer Group İstanbul’un hem organizasyonlarına 
yardım ederek hem de eğitimler vererek ekosisteme 
destek sağlıyor. Bu gibi etkinliklerde daha geniş 
bir geliştirici ağına eriştikleri için yeni yetenekleri 
keşfediyorlar ve bu yetenekleri işe alıyorlar. Garanti 
Teknoloji bu ekosistemi aynı zamanda geri de besliyor. 

Örneğin, 2015 yılında Garanti 
Bankası, Google Geliştirici Grubunun 
da yardımıyla bankacılık odaklı bir 
HACKATHON etkinliği düzenledi. 

Garanti Teknoloji yöneticileri kendi sözleriyle bu 
ilişkiyi şöyle anlatıyorlar: “Sorunlarımızı hızlı bir şekilde 
çözmede ve yeni yetenekleri bünyemize katmada 
Android geliştirici ekosistemi çok değerli bir kaynak 
oldu. Etkinliklere sponsor olarak, destekleyerek ve 
aktif bir şekilde katılarak ekosistemden edindiğimiz 
kazanımları ekosisteme biz de geri aktarıyoruz.”

Dinamik müşteri talepleri ve teknik gereksinimleri 
zamanında karşılayacak çok yönlü ve verimli uygulamaları 
geliştirmek için bağımsız, geliştirme ve donanım 
seçeneklerinin çeşitliliği olan bir platformun olması 
hayati öneme sahiptir. Bu raporda daha önce belirtildiği 
üzere, Android’in açık kaynak kod kültürü, geliştiricilerin 
karşılaştıkları sorunları ve muhtemel çözümleri 
birbirleriyle paylaştıkları ve tartıştıkları geliştirici grupları, 
forumlar ve çevrimiçi kaynaklar gibi ortamlar oluşmakta 
ve ekosistemdeki oyuncular birbirine destek vermektedir.

Android cihazlar birçok farklı üretici tarafından üretilmiş 
geniş bir ürün yelpazesini temsil etmektedir. Cihaz 
üreticileri Android kullanma konusunda herhangi bir 
izne ihtiyaç duymadığından, şirketler cihazlarında yeni 
özellikler geliştirebilmekte ve bu durum da uygulama 
geliştiricilerin bu yenilikleri ürünlerine yansıtmasına 
olanak sağlamaktadır.

24     Android’in Türkiye Ekonomisinde Yarattığı Değer 



Garanti Teknoloji cihazlardaki yeniliklerden sonuna 
kadar faydalanıyor ve müşterilerine son teknoloji 
ürünlerini aşağıdaki gibi farklı platformlarda sunuyor:

• Google Glass

• Navigasyon cihazı

• Giyilebilir ürünler

Garanti Teknoloji’ye göre “Android’in açık kodlu 
platformu yeni özellikler geliştirmemizi sağlıyor ve 
müşterilerimize erişebileceğimiz daha fazla kanal 
sunuyor.”

Başka bir örnek olarak; Hepsiburada.com’un 
gelirlerinin %22’si Android kullanan cihazlardan geliyor, 
ayrıca mobil trafiğin %75’i de Android cihazlardan 
gelmektedir. Bir diğer lider pazaryeri portalı olan 
ve yemek siparişine odaklanan Yemeksepeti.com, 
siparişlerinin %40’ını Android cihazlardan almaktadır.

II. DEVLET BİRİMLERİ VE KAMU KURUMLARI ANDROİD
PLATFORMU İLE MİLYONLARCA TÜRK VATANDAŞINA
ULAŞIYOR

Devlet birimleri ve kamu kurumları da milyonlarca 
vatandaşa hizmet verebilmek için mobil kanalları aktif 
olarak kullanmaktadır. Türk vatandaşları da mobil 
kanalları eğitimden sağlığa, ulaşımdan vergiye, akıllı 
şehirlerden akıllı hastanelere kadar birçok alanda aktif 
olarak kullanmaktadır.

Türk devleti neredeyse tüm kamu hizmetlerinde 
dijital dönüşüme özellikle de mobil kanala sürekli 
yatırım yapmaktadır. eDevlet portali birçok bakanlığın 
altında yüzlerce hizmet sunarken, yerel belediyeler 
ve kamu kurumları da kamu hizmetlerine erişimi 
artırmak, vatandaşlara verilen hizmetleri iyileştirmek 
ve kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak için mobil 
kanallara yatırım yapmaktadır. Geniş bant abonelerinin 
%83’ünün mobil olması dolayısıyla, devletin dijital 
hizmetlerine erişiminin yaygınlaşması yalnızca mobil ile 
artırılabilmektedir. Bu da mobil kamu uygulamalarının 
Google Play’de indirilme sayılarından açıkça 
görülmektedir.

 Mobil kanal diğer birçok sektör için de önemli bir 
kanal hâline gelmiştir. Şirketlerin Android uygulamaları 
milyonlarca kullanıcı tarafından indirilerek günlük 
yaşamda aktif olarak kullanılmaktadır.

Örneğin, Türkiye’nin önde gelen elektronik ticaret 
sitelerinden birinin web sayfası trafiğinin üçte birinden 
fazlası ve gelirlerinin beşte biri Android cihazlar 
tarafından üretiliyor.

Akıllı telefon ve mobil İnternet kullanımı okul öncesi 
yaşlardan başlamaktadır. Android, üst gelir seviyesine 
hitap eden cihazlar sunduğu gibi, ekonomik cihaz 
seçenekleri sayesinde de akıllı telefonlar neredeyse 
tüm yaş gruplarına ve demografik gruplara girmiş 
durumdadır. Bir diğer deyişle, tüm gelir seviyesindeki 
Türk tüketicisine mobil servislere erişimi olanaklı 
kılmasıyla Android, bilgiye ve devlet hizmetlerine 
erişimin demokratikleştirilmesinde ve Türk vatandaşları 
arasında dijital okuryazarlık adına eşit şartlar 
oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

ENDÜSTRİ BAZINDA ANDROİD MOBİL UYGULAMA İNDİRMELERİ 
(GOOGLE PLAY’DE İNDİRME SAYILARI)

Şekil 17. Google Play’de Mobil Uygulama İndirmeleri Şekil 18. Kamu Kurumlarının Uygulamalarının Google Play’de 

İndirilme Adetleri
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VIDEO

VIDEO

VI. Ekler

A. Pazar büyüklüğü hesaplama
yöntemi
Mobil internet ekonomisinin Türk ekonomisine katkısı, 
GSYH içindeki payı hesaplanarak belirlendi. Mobil 
internet ekonomisinin toplam Türkiye GSYH içindeki 
payını ölçümleyebilmek için, GSYH hesaplamasında 
kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olan, üretim 
yöntemi kullanıldı. Android’in Mobil İnternet 
Ekonomisindeki payı ise belirlenen sektörlerin kritik 
performans göstergeleri ve metrikleri içinde Android’in 
payı baz alınarak hesaplandı. Ele alınacak sektörlerin 
kritik performans göstergeleri ve metrikleri, sektör 
mülakatlarının yanı sıra, halka açık raporlar ve haberler 
üzerinden belirlendi. 

Mobil ekosistem 4 temel paydaşa ayrılarak incelendi:

» Telekom operatörleri
• Mobil operatörler
• Sabit genişbant hizmet sağlayıcıları
• Altyapı ve diğer tedarikçiler

» Cihaz üretici ve perakendecileri
• Yerel & uluslararası cihaz üreticileri
• Elektronik perakendecileri
• Telekom operatörlerinin satış kanalları

» İşletmeler ve devlet
• Geleneksel sektörler
• Devlet ve kamu kurumları

» Girişimler ve uygulama geliştiriciler
• Yeni girişimler ve girişimciler
• Yazılım geliştiriciler

Her bir unsurun GSYH’ye yaptığı katkı, pazar 
araştırmaları, lider sektör oyuncularıyla yapılan 
görüşmeler ve sektördeki büyük oyuncuların 
finansallarını dikkate alan bir model kullanılarak 
tümevarım yöntemi ile hesaplandı. Her bir paydaşın 
içerisindeki önde gelen oyucuların brüt kâr marjı 
üzerinden, o paydaşların GYSH’ye yarattığı değer 
hesaplandı. Kritik sektör metrikleri, sektör raporları ve 
önceki yıllara ait performans değerleri modellendi ve 
2023 yılına kadar mobil internet ekonomisinin etkisini 
tahmin etmek için kullanıldı. Ayrıca, harcamaların 
ekonomiye katkısını anlamak için harcamalar içindeki 
vergi oranları ve tahmini kârlılık seviyeleri de dikkate 
alındı.

Toplam mobil internet ekonomisinin büyüklüğünün 
belirlenmesinin ardından, belirlenen kritik performans 
göstergeleri ve metrikler içinde Anroid’in payı 
hesaplanarak, Android ekosisteminin toplam büyüklüğü 
hesaplandı. Hesaplamada dikkate alınan metrikler 
her paydaşta farklı farklı ele alındı; örneğin telekom 
operatörlerinin hızla artmakta olan veri gelirleri 
içerisindeki Android payını hesaplamak için mobil veri 
trafiği içerisindeki Android payı dikkate alınırken, cihaz 
üretici ve perakendecileri için ortalama cihaz satışı ve 
ortalama cihaz fiyatı gibi metrikler kullanıldı.  İşletmeler 
ve uygulama geliştiricileri için ise, Android üzerinden 
yaratılan gelirin toplam gelir içerisindeki payı, sektör 
raporlarından, mülakatlardan ve halka açık verilerden 
elde edilen bilgiler kullanılarak hesaplandı.

Ek 21 ve ek 22, Android’in mobil internet ekonomisine 
ve Türkiye’ye ekonomisine katkısını hesaplamak için 
kullanılan veri kaynaklarının ve uygulanan yöntemin 
özetini göstermektedir.
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MOBİL İNTERNET VE ANDROİD EKONOMİSİNİN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN KAYNAK VE YÖNTEMLER

Şekil 34. Mobil İnternet Ekonomisi ve Android Ekonomisini Ölçmek için Kullanılan Kaynak ve Yöntemler

ÜRETİM YÖNTEMİNDE DİKKATE ALINAN SEKTÖRLER VE HESAPLAMA YAKLAŞIMI

Şekil 35. Mobil İnternet ve Android Ekonomisinin Ölçülmesinde Kullanılan Kaynak ve Yöntemler
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