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Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen:
Tüm kararlarda bilgi ve teknolojiyi öne çıkaran bir yaklaşım sergilemeliyiz 

Bilgi teknolojilerinde 
arz yerine talep 
yönlü politikalara 
yönlendirilmeye ihtiyaç 
olduğunu belirten 
Özmen, teknoloji ile 
üreten bir topluma 
dönüşebilmek için 
teknolojiyi kullanma 
bilgi, bilinç ve yetisinin 
geliştirilmesine 
çalışılmasını önerdi.

 Türkiye bilgi toplumuna geçiş yolunda 2011 yılında hızlı ve kararlı biçimde ilerlemesini 
sürdürdü. Bu doğrultuda sektörümüzü umutlandıran adımlar atılmaya devam edildi. 

Özellikle 2011’in başında Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer 
alan düzenlemeler sayesinde sektörümüzün önü daha da açılmış oldu. Ayrıca sektörümüze 
verilen önem ve inanç yeni oluşturulan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de açıkça 
ortaya konuldu. Devletin e-dönüşüm konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarda da ümit 
verici gelişmeler kaydedilmeye devam etti.  Cumhuriyetimizin 100. Yılı 
dolayısıyla konulmuş olan 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’deki ICT 
Pazar hacminin 160 milyar dolar olarak öngörülüyor olması sektörümüze 
olan inancı ortaya koyması açısından en önemli göstergelerden biri. Kamu 
yönetiminde ve devletin tüm kurumlarında bilgi ve iletişim sektörünün 
kullanımının artırılmasına yönelik yer alan ifadeler sektörü umutlandıran 
diğer önemli etkenler arasında sayılabilir. Öte yandan son günlerde giderek 
daha fazla gündeme gelen FATİH projesi gibi eğitim alanında yapılması 
planlanan devrim niteliğindeki gelişmeler de tüm sektörü heyecanlandıran 
en önemli gelişmelerin başında yer aldı. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere 
rağmen hedeflenen 160 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşabilmemiz 
için atmamız gereken daha birçok adım bulunuyor. 

 Türkiye’de bilişim sektörünün süratle çözüme, katma değere ve 
hizmete yönelik bir yatırım hamlesi yapması gerekiyor. Bu doğrultuda 
bilgi teknolojilerine yaklaşımımızı arz yönlü politikalar yerine talep yönlü 
politikalara yönlendirmeye ihtiyacımız var. Daha açık bir ifade ile teknolojiyi 
tüketen bir toplum yerine teknoloji ile üreten bir topluma dönüşebilmemiz 
için teknolojiyi kullanma yönünde bilgi, bilinç ve yetisinin geliştirilmesi için 
çalışmalar yürütmeliyiz. Bu açıdan baktığımızda ülke olarak kültürel ve 
yapısal bir değişiklik yaşamak mecburiyetinde olduğumuzu görmeliyiz. 
Ancak böylelikle yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirerek küresel rekabet 
ortamında söz sahibi olmayı başarabiliriz. Bilişimde ilerlemenin 
ilk koşulu özgün yazılımlar ve üretken yazılımcılardır. Microsoft 
Türkiye olarak yerel yazılım ekonomisine yatırım yaparken sürekli 
bu gerçeği göz önünde bulunduruyoruz. İşte bu noktadan 
hareketle biz de 2012 yılının başında bilişim alanında 
girişimciler yaratmaya yönelik olarak geliştirdiğimiz 
çok özel bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu projemiz 
ile Türkiye’de bilişim alanında girişimciler yaratarak 
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 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin diğer tüm 
sektörleri destekleyerek ekonomiye bir kaldıraç rolü 
üstlendiği düşünüldüğünde bilişim sektörünün en 
stratejik sektörlerden biri olarak belirlenmesi ve bu 
doğrultuda desteklenmesi gerekiyor. Çünkü özel 
sektörde olduğu kadar kamu maliyesi ve yönetimi 
açısından da tasarrufun yanı sıra verimlilik de 
sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri 
sadece yatay sektörlerde değil, 
dikey sektörlerde de önemli bir 
ekonomik verimlilik yaratıyor. Bu 
doğrultuda atılması gereken ilk 
adım tabii ki bilişimin öncelikli ve 
stratejik sektör olarak ilan edilmesi 
olmalıdır. Bunun yanı sıra sektörde 
katma değer yaratabilmek ve 
yenilikçiliği sağlayabilmek adına 
yazılım ve hizmetler geliştirebilecek 
nitelikteki girişimcileri yetiştirmek, 
desteklemek ve gelişmelerini 
sağlayacak imkânları sunmak 
gerekmektedir. Bu noktadaki 
gelişimin önünü açabilmek adına fikri 
mülkiyet haklarını geliştirmenin ve 
korsan yazılım kullanımını önleyecek 
bir kültürel iklimin yaratılmasının 
son derece önemli olduğunun altını 
çizmekte de büyük bir fayda var. 

entelektüel sermayeleri ile geliştirecekleri 
hizmetin, emek ve bilgilerine ticari karşılık 
bulmalarını sağlayacağız. 
Öte yandan dünyada bilişim alanında söz sahibi 
bir ülke olabilmemiz için gerek özel sektör, 
gerekse kamuda verilecek tüm kararlarda 
bilgiyi ve teknolojiyi öne çıkaran bir yaklaşım 
sergilemeliyiz. Küresel ölçekte rekabet 
edebilmek için atılacak olan tüm adımlarda 
bilişim gerçeğinin farkında olarak hareket 
etmemiz ve önündeki engelleri hep beraber 

kaldırmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği 
zorunluluklardan biri olan tüm işletmelerin 
İnternet sitesine sahip olması yönündeki 
yükümlülük Türkiye’de üretilen her 
hizmetin artık güvenli bir şekilde İnternete 
taşınması yönünde bir gelişmeye imkân 
tanıyacak. Bu yönde atılacak her adımı açıkça 
desteklememiz ve önündeki engelleri hep 
birlikte kaldırmamız gerekiyor. 
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