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Microsoft Türkiye Genel Müdürü 
Tamer Özmen:
Fikri mülkiyet hakları 
geliştirilmeli, korsan yazılım 
kullanımını önleyecek kültürel 
iklim yaratılmalı

Bilişim sektörünün, küresel ölçekte rekabet için kamu 
ve özel sektörde BT’nin gelişimini destekleyecek 
yaklaşımda bulunulmasını öneren Özmen, gelecek 
dönem dünyada BİT pazar büyüklüğünün 4.1 trilyon 
dolara erişeceğinin öngörüldüğünü söyledi. 

Türkiye’nin bilişim toplumuna 
dönüşebilmesi için her ölçekteki kuruluş 
teknolojiden yararlanmalı. Bilişim sektörü 
ulusal sermaye ve yatırımlarla büyümesi, 
ihracat içindeki payının artırılması, yeni 
iş alanları yaratmak ülke ekonomisine 
önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu nedenle 
öncelikle bilişim sektörünün en stratejik 
sektörlerden biri olarak belirlenmesi ve bu 
doğrultuda desteklenmesi gerekiyor.

Atılması gereken ilk adım tabii ki bilişimin 
öncelikli ve stratejik sektör olarak ilan 
edilmesi olmalı. Bunun yanı sıra sektörde 
katma değer yaratabilmek ve yenilikçiliği 
sağlayabilmek adına yazılım ve hizmetler 

geliştirebilecek nitelikteki girişimcileri 
yetiştirmek, desteklemek ve gelişmelerini 
sağlayacak imkânları sunmak gerekiyor.
* 2012 yılında Türkiye’de bilişim sektörü 
açısından atılan en önemli adımlardan biri 
1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe giren 
Yeni Türk Ticaret Kanunu oldu. Bu kanun 
gereğince, kurumların İnternet sitesi kurma 
zorunluluğu getirildi ki, bu sektör açısından 
çok önemli bir gelişme. Ancak İnternet 
sitesine ilişkin hükümleri içeren 1524’üncü 
madde, 1 Temmuz 2013’ten itibaren 
yürürlüğe girecek.
 
Microsoft Türkiye olarak 2012 yılında, 
Türkiye’nin bilişim toplumuna 

dönüşebilmesi için hayata geçirdiğimiz 
sosyal sorumluluk projelerimize bir yenisini 
ekledik. Girişimci ekonomisi yaratmak ve 
uygulama pazarı sektörünü oluşturabilmek 
amacıyla planlanan “Açık Akademi” 
kurumsal sosyal sorumluluk projemiz tüm 
dünyaya da örnek gösterilen projelerden 

biri oldu. Microsoft 
Türkiye’nin kendi 
geliştirdiği ve yılbaşında 
hayata geçirdiği Açık 
Akademi Projesi’ne bir 
yılın sonunda yaklaşık 
84 bin kişi kayıt oldu. 

** Türkiye bilişim 
sektörü, 2013 yılında 
çözüme, katma değere 
ve hizmete yönelik 
yatırımlar yapmalı. 
Teknolojiyi tüketen bir 
toplum olmak yerine 
daha çok teknoloji ile 
üreten bir topluma 
dönüşebilmeliyiz.

Bu amaçla teknolojiyi 
kullanma yönünde 
bilgi, bilinç ve yetisinin 
geliştirilmesi için 
çalışmalar yürütülmeli. 
Ülke ekonomisine 
önemli ölçüde katkı 
sağlayan bu sektörün, 
ulusal sermaye ve 
yatırımlarla büyümesi, 
ihracat içindeki payının 

artırılması, yeni iş alanları yaratmak üzere 
devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor.

Ayrıca Türkiye’nin bilişim alanında 
küresel ölçekte rekabet edebilmesi için 
özel sektör ve kamuda bilgi teknolojileri 
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sektörünün gelişimini destekleyecek 
yaklaşımda bulunulmalı. Bu açıdan 
şirketler ve kamuya birçok görevler 
düşüyor. Bilgi teknolojilerinin yaygın 
ve etkin kullanımı, ülkemiz için büyük 
önem taşıyor. Microsoft Türkiye 
olarak biz bu doğrultuda ülkemizin 
uluslararası alanda rekabet gücünü 
artırabilmesi için yenilikçi ve güvenli 
ürün ve hizmetleri sunmaya devam 
ediyoruz. 2013 yılında da Türkiye’nin 
önde olabilmesi için odaklandığımız 
KOBİ, Kurumsal, Girişimcilik, Tüketici 
ve Sosyal Sorumluluk alanlarında iş 
ortaklarımız ile beraber ülkemize daha 
fazla katma değer sağlamak hedefiyle 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

*** Bilişim sektörü, ekonomilerde 
yaşanan sarsıntılara rağmen 2012 
yılında büyümesini sürdürdü. Gelecek 
dönem dünya çapında bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) pazar büyüklüğünün 
4.1 trilyon dolara erişeceği öngörülüyor. 
TÜBİSAD verilerine göre, içine e-ticaret 
de dâhil edildiğinde ülkemizde bu 
pazarın büyüklüğünün 2012 yılında 66.7 
milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. 
Ülkemizin 2023 hedefi doğrultusunda 
yapılacak yatırımlar ile bilişim 
sektörünün her geçen yıl daha da 
büyüyeceğine inancım sonsuz. 

**** Ülkemizin 2023 yılında 
dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi 
arasına girme hedefine içtenlikle 
Microsoft Türkiye olarak inanıyoruz. 
Bu hedef doğrultusunda Türk 
ekonomisinin kaldıraç sektörü 
olarak bilgi teknolojileri alanının 
hem işletmeler hem de kamu 
sektörünün benimsenerek doğru 
şekilde konumlandırılmasının çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. 2023 
yılı için konulmuş olan sektörümüzün 
160 milyar dolarlık büyüklüğe 

ulaşma hedefi için 
sektörümüzün yılda 
ortalama yüzde 8.5 
oranında bir büyümeyi 
yakalayabilmesi 
gerekiyor. Türkiye’nin 
bilişim toplumuna 
dönüşebilmesi 
için her ölçekteki 
kuruluş teknolojiden 
yararlanmalı.
 

Bilişim sektörü ulusal sermaye ve 
yatırımlarla büyümesi, ihracat içindeki 
payının artırılması, yeni iş alanları 
yaratmak ülke ekonomisine önemli ölçüde 
katkı sağlıyor. Bu nedenle öncelikle bilişim 
sektörünün en stratejik sektörlerden biri 
olarak belirlenmesi ve bu doğrultuda 
desteklenmesi gerekiyor. Atılması gereken 
ilk adım tabii ki bilişimin öncelikli ve 
stratejik sektör olarak ilan edilmesi olmalı. 

Bunun yanı sıra sektörde katma değer 
yaratabilmek ve yenilikçiliği sağlayabilmek 
adına yazılım ve hizmetler geliştirebilecek 
nitelikteki girişimcileri yetiştirmek, 
desteklemek ve gelişmelerini sağlayacak 
imkânları sunmak gerekiyor. 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. 
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