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Microsoft tarih olur mu?

Geçtiğimiz sayıda son dönemin en 
önemli dört şirketi Apple, Google, 
Facebook ve Amazon’u ele almıştık. 
Bu sayıda da söz verdiğimiz şekilde 

Microsoft ile devam ediyoruz. Bilişim 
dünyasında geçtiğimiz 30 seneye damgasını 
vuran Microsoft, son yıllarda hissedilir bir 
yavaşlamaya girdi. Öyle ki eskiden gelirleri 
Microsoft ile kıyaslanamayan Apple şu an 100 
milyar doların üzerindeki senelik geliriyle 
yazılım devini geride bırakmış durumda. 
Geçtiğimiz temmuz ayında mali yılı sona eren 
Microsoft 69.94 milyar dolar gelir açıklamıştı. 
Apple ise iPhone ve iPad sayesinde 100.32 
milyar dolar gibi büyük bir gelir rakamına 
ulaştı.

Google ile savaş
Microsoft’un amiral gemisi olan Windows 
işletim sistemi gelirleri seneden seneye 
sürekli bir gerileme gösteriyor. Xbox 360’un 
da içinde bulunduğu Entertainment & Devices 
bölümü ise karını artırıyor. Microsoft, Google 
ile bir çok konuda rekabet içinde bunun 
başında arama motoru Bing ve Google 
Adwords alternatifi Adcenter geliyor. Ayrıca 
bulut tabanlı servislerde de iki dev yarışıyor. 
Rakamlara bakınca Microsoft’un bu rekabette 
başarılı olamadığını görüyoruz. Comscore 
araştırma firmasının rakamlarına göre Google 
arama motoru ABD’de yüzde 65.6 pazar payına 
sahip. Microsoft’un büyük ümitler bağladığı 
Bing ise sadece 14.8 paya sahip bulunuyor. 
Google Adwords 2010 yılında 28 milyar dolar 
gelir elde etti. Microsoft Adcenter’ın gelirleri 
ise bununla kıyas kabul edilemez seviyelerde. 

Bulut tabanlı servislerde de Google’un 
hâkimiyetini görüyoruz. Dünya genelinde 40 
milyonun üzerinde kişi Google Apps kullanıyor. 
Microsoft ise çok geç girdiği bulut tabanlı 
hizmetlerde Office 365 ile pazar payı kapmaya 
çalışıyor.

Hep geç kaldılar
80’li ve 90’lı yıllarda Microsoft bilişim 
dünyasının lokomotifi ve yenilikçiliğin 
adresiydi. Günümüzde ise Google ve Apple 
bu unvanı ele geçirmeyi başardı. Eskiden çok 
hızlı hareket eden bir firma olan Microsoft 
yavaşladı ve bazı trendleri önceden göremedi. 
Bunların başında internet geliyor. Microsoft, 
Internet Explorer’ı Mosaic ve Netscape’den 
bir sene sonra piyasaya sürmüştü. Microsoft, 
arama motoru işine ise ilk popüler arama 
motoru olan Altavista’dan tam üç sene 
sonra 1998 yılında girmişti. Microsoft, 
gelişen trendleri göremediği ve hızlı hareket 
edemediği için rakiplerinin gerisinde kaldı.

Halen Microsoft’un gelirlerinin büyük 
bir kısmının işletim sistemi ve uygulama 
satışlarından geldiğini görüyoruz. Dünya hızlı 
bir şekilde işletim sistemlerinin önemini 
yitirdiği, her şeyin bulut tabanlı bir yapıya 
doğru ilerlediği bir yere doğru gidiyor. 
Microsoft bu yeni dünyada rekabet etmek 
istiyorsa en kısa zamanda stratejisini ve 
vizyonunu değiştirmek zorunda. Yoksa tarihin 
tozlu sayfalarında kaybolup gitmesi işten bile 
değil…
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80’li yılların inovasyon motoru, 
günümüzde trendlerin 
g e r i s i n d e  k a l d ı …
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