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“Yerli MSN”, 5 milyon kullanıcı hedefliyor
Türkiye’nin ilk “on-line iletişim yazılımı” olan “MSP Messenger”, 
161 dilde sesli ve yazılı çeviri yapıp on-line alışveriş, TV izleme 
ve radyo dinleme gibi olanaklar sunuyor

Uşak’ta bir grup yazılım mühendisi, yaklaşık 4 yıl süren Ar-Ge çalışmasının sonucunda 
“Türkiye’nin ilk on-line iletişim yazılımı”nı geliştirdi. Farklı dilleri kullanan insanların 
hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın anlaşabildiği on-line çeviri özelliği, dünyada ilk kez 
“MSP Messenger” adı verilen program ile gerçekleştirildi.

Programı hayata geçiren ekipten Yazılım Mühendisi Necmettin Özalp, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, programın 161 dilde sesli tercüme yapabildiğini, kullanıcılara on-line alışveriş yapma 
olanağı sunduğunu,  TV izleme ve radyo dinleme olanağı bulunduğunu kaydetti. 
MSP Messenger’ın mevcut on-line iletişim yazılımlarından farklı olarak birçok yeniliğe sahip 
olduğunu belirten Özalp, “MSP Messenger çok kısa sürede tüm dünyada bilinen bir marka olacak, 
programımızın şu an öncelikli olarak on-line çeviri özelliği öne çıktı, ama henüz paylaşmadığımız 
pek çok sürprizimiz var, yakında herkes MSP Messenger’in sadece bir chat ve çeviri programı 
olmadığını görecek, herkesi şaşırtmaya devam edeceğiz” dedi.
Yazılımın İnternet üzerinden (www.mspmessenger.com) ücretsiz olarak kullanıma sunulduğunu 
bildiren Özalp, “Yazılımın kullanımı çığ gibi büyüyor. Alexa verileri ya da Google aramaları kısa 
sürede nasıl bir patlama yaşadığımızı somut olarak ortaya koyuyor. Önümüze koyduğumuz ilk 
hedefi şu an aştık. İkinci hedefimiz 5 milyon kullanıcı” diye konuştu.
MSP Messenger’ın dünyadaki on-line iletişim yazılımlarına yeni bir anlayış getireceğini ileri süren 
Özalp, programın sosyal paylaşım sitesi anlamında da hizmet vereceğini açıkladı.
Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 22 milyon kişinin “messenger” yazılımı kullandığını, 
bu yazılımların toplam reklam gelirlerinin ise yıllık 2 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Özalp, 
bu gelirden Türkiye’nin herhangi bir pay alamadığının altını çizdi. 

“Bu bir milli sistem projesi” 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Telif 
Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün, 
MSP Messenger’ın “Bilgisayar Programları 
ve Veritabanları”na ilişkin tescilini yaptığını, 
ayrıca uluslararası bir yazılım firması 
tarafından da “Uluslararası Dijital İmza 
Sertifikası”nın onaylandığını vurgulayan 
Özalp, yazılımı “Milli Sistem Projesi” olarak 
adlandırdıklarını belirtti.
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