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- Dünya ve Türkiye’de mobil yazılım ve mobil uygulama geliştirme 
pazarı nasıl gelişiyor? Bu pazarda Türkiye ne kadar pay alıyor? 
Türkiye, dünyada uygulama geliştiren ülke sıralamasında kaçıncı 
sırada yer alıyor? 

-Türkiye, bugün dünyanın en dinamik ve genç nüfusuna sahip ülkelerinden 
biri olma özelliğine sahip. Cep telefonu kullanım rakamlarına baktığımız 
zaman Avrupa’nın 3’üncü büyük mobil ülkesiyiz. Sosyal medyayı en 
hızlı benimseyen ve yaşamının bir parçası haline getiren ülkelerden biri 
olduğumuzu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Türkiye, dünyanın 6’ncı büyük 
dijital toplumu konumunda. Gartner’ın raporuna göre 2013 yılında toplamda 
81 milyon uygulama indirilmesi öngörülürken, 2016 öngörüsü 310 milyon 
uygulama indirileceği ve 74 milyar dolar gelir elde edileceği yönünde. 
Türkiye bu pazardan maalesef çok az bir pay alıyor. Microsoft Türkiye 
olarak Türk uygulama geliştiricileri çoğalması ve Türkiye’nin yazılım 
ihracatına katkıda bulunabilmeleri amacıyla “Açık Akademi” projesini 
hayat geçirdik. Sosyal medyayı bu denli çok kullanan ülke gençliğinin 
bu pazarda üretici konumuna geçmesi, bu hayalimizin aslında en 
temel çıkış noktası oldu. Amacımız, bu pazarı Türk insanı için bir 
ekonomi fırsatına döndürmek. İsteyen herkesin uygulama yazmayı 
öğrenerek bu uygulamalarla dünya pazarında başarı kazanmaması 
için hiçbir neden yok.

-Mobil uygulama geliştirici olarak kimlerle birlikte 
çalışıyorsunuz? Tedarikçi ve çözüm ortaklarınız 
kimlerdir? 
 
-Türkiye’deki yerel yazılım ekonomisini geliştirmek ve 
girişimciliği desteklemek amacıyla bir yandan Microsoft’un 
dünya çapında hayata geçirdiği projeleri başarılı şekilde 

Microsoft Türkiye Genel Müdürü
 Tamer Özmen:
Amacımız, bu pazarı Türk insanı için 
bir ekonomi fırsatına döndürmek

Türk uygulama geliştiricilerin çoğalması, Türkiye’nin 
yazılım ihracatına katkıda bulunabilmeleri ve 
gençleri bu pazarda üretici konumuna geçirmek 
üzere “Açık Akademi” projesini hayat geçirdiklerini 
bildiren Özmen, isteyen herkesin uygulama yazmayı 
öğrenip dünya pazarında başarı kazanmaması için 
hiçbir neden olmadığına inanıyor.
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Türkiye’ye taşırken diğer yandan da Türkiye’ye 
özel olarak geliştirdiğimiz ve tüm dünyaya 
örnek teşkil eden “Açık Akademi” gibi projeleri 
hayata geçiriyoruz. Girişimcilere destek 
olabilmek adına 2012 yılı başında başlattığımız 
Açık Akademi projemiz ile gençlere 
uygulama geliştirme konusunda eğitimler 
vererek, onlara sürekli büyüyen bu pazarda 
geliştirecekleri yaratıcı uygulamalar ile yer 
alabilme fırsatı sunuyoruz. Dijital alanda 
tüketici konumundan, üreterek girişimci 
konumuna geçme sürecinde önemli bir adım 
olarak hayata geçirdiğimiz Açık Akademi 
programına gösterilen yoğun ilgi bizleri çok 
mutlu ediyor. Açık Akademi Türkiye’de en fazla 
potansiyel girişimcinin bir arada bulunduğu bir 
eğitim portalı. 

-Mobil uygulamalar, kullanıcıların 
beklentilerini ne ölçüde karşılıyor? Çeşitli 
araştırmalarda Türk katılımcıların yüzde 
20’si mobil uygulamaların beklentilerini 
karşılamadığını belirtiyor. Dünya ile 
karşılaştırıldığında oldukça yüksek 
olan bu oran, yeni Türk geliştiriciler için 
pazarda bir fırsat oluşturur mu?

-Windows 8 Mağazası’nda binin üzerinde 
uygulama mevcut. Kurumlar ve bireyler 
Windows Mağaza’da yerlerini önceden 
alabilmek, uygulamaları ile Türkiye’de 
ve dünyada ilk olabilmek için uygulama 
geliştirme çalışmalarına çok önceden 
başladılar. Microsoft Türkiye’de 
gerçekleştirdiğimiz 12 etkinlikte 2000’in 
üzerinde kişi yaptığımız on-line ve yerinde 
eğitimlerle ve uygulama geliştirme sürecinde 
verdiğimiz teknik destekle uygulamalarını 
şimdiden hazır hale getirdiler. Bugüne 
kadar finans, otomotiv, eğitim, eğlence, 
seyahat gibi birçok kategoride 50’den 
fazla uygulama Windows 8 Mağaza’da 
yerini almaya hazırlanıyor. Önümüzdeki 
dönemde bu sayıların on binleri aşacağını 
inanıyoruz. Özellikle de uygulama geliştirme 
platformumuz Açık Akademi’nin uygulama 

sayısının artışı için büyük bir etken olacağını 
düşünüyoruz.
 
-Mobil uygulamaların yararları nelerdir? 
Neden mobil uygulama önemsenmeli ve 
nasıl bir strateji gerekiyor?

-Kasım ayı başında Türkiye’de Türkçe olarak 
kullanıcılara sunulan Windows 8 ile telefon, 
tablet ya da PC bütün cihazlarınızda tek bir 
cihaz kullanıyormuş gibi hayatı kolaylaştırıp 
tamamen kesintisiz deneyim yaşamak 
mümkün. Klavyesi takılıp çıkarılabilen, 
ekranı dönebilen, katlanabilen pek çok 
tipte yepyeni cihazlar ile piyasaya sunuldu. 
Windows Mağazası’nda şimdiden Türkiye’nin 
önde gelen birçok markasının Türkçe 
uygulamasının mevcut olması ise bizi 
oldukça memnun ediyor. Örneğin, Garanti 
Bankası Windows Mağazası’nın dünyadaki ilk 
bankacılık uygulamasına imza atarken TAV ise 
Windows Mağazası’nda dünyada ilk havacılık 
uygulamasını hayata geçiren kurum oldu. Bu 
gelişmeler Türkiye’deki markaların Windows 
8’e olan inancını ortaya koyan son derece 
önemli bir gösterge.
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