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Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özmen: 

Toplumun tamamına fırsat 
eşitliği yaratabileceğimiz 
oluşumların içerisinde olmak, 
onlara liderlik etmek istiyoruz

“YouthSpark”, “Açık 
Akademi” ve “Hayal Okulu” 
gibi projelerinden söz eden 
Özmen, ortaya koydukları 
KSS projeleriyle hükümet, 
kâr amacı gütmeyen kuruluş 
ve oluşumlarla kurdukları 
ortaklıklarla Türk gençleri 
için fırsatlar yarattıklarının 
altını çizdi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerinden örnekler 
sunduğumuz “Dosya” sayfalarımıza Microsoft Türkiye Genel Müdürü 

Tamer Özmen de katkı verdi.  
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini anlatan 
Özmen, sahip oldukları birikim ve deneyimi toplumla en iyi şekilde 
paylaşabileceğimiz, uzman olduğumuz alanlarda başta gençler olmak üzere 
toplumun tamamına fırsat eşitliği yaratabileceğimiz oluşumların içerisinde 
olmak istediklerini belirtti. 
Küresel program olan “YouthSpark”, Türkiye’nin ilk ve tek ücretsiz uygulama 
eğitimi veren “Açık Akademi” ve “Hayal Okulu” gibi projelerinden söz eden 
Özmen, bugüne kadar 120 bini aşkın öğrencinin  “Açık Akademi” platformuna 
kayıt olduğunu ve şimdiye kadar 2 bin 600’ün üzerinde öğrencinin mezun 
edildiğini bildirdi.
Ortaya koydukları KSS projeleriyle hükümet, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 
ve benzeri oluşumlarla kurdukları ortaklıklarla Türk gençleri için fırsatlar 
yarattıklarını kaydeden Özmen, gençlerin yeni eğitim olanakları elde 
etmeleri, iş bulmaları, yeni bir iş ya da sosyal girişim kurmalarına yardımcı 
olacak teknoloji ve ticari eğitimi sağlayıp hizmet ettiklerini söyledi.

-Microsoft olarak hangi sosyal sorumluluk projelerini yürütüyorsunuz? Sosyal 
Sorumluluk (SS) ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri arasında ne gibi 
farklar var? Yürüttüğünüz SS veya KSS projeleri faaliyet alanınızla ilgili mi? 

-Biz Microsoft olarak daha çok Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerine ağırlık 
veriyoruz. Microsoft olarak kurumsal alanda önemli bir bilgi birikimine ve zengin deneyime 
sahibiz. Sahip olduğumuz bu birikim ve deneyimi toplumla en iyi şekilde paylaşabileceğimiz, 
uzman olduğumuz alanlarda başta gençler olmak üzere toplumun tamamına fırsat eşitliği 
yaratabileceğimiz oluşumların içerisinde olmak, onlara liderlik etmek istiyoruz. 

Gençler arasındaki başarılı olmak için gereken beceri, erişim ve fırsatlara sahip olanlar ve 
olmayanlar arasındaki farkları ortadan kaldırmak amacıyla şirket genelinde uygulanan yeni bir 
küresel program olan “YouthSpark”, Türkiye’nin ilk ve tek ücretsiz uygulama eğitimi veren en 
büyük sanal kampüsü “Açık Akademi”, çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için “Hayal 
Okulu” gibi projeler hep bu düşüncemizin ürünüdür.

-Söz konusu proje/projeler, ne zamandan başladı? Nasıl hazırlandı? Ne kadar bütçe 
ayrıldı?

-Microsoft Türkiye olarak pek çok projeyi eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Ancak burada 
özellikle yeni ekonomide gençlere fırsat eşitliği sunmak üzere şekillendirdiğimiz Açık Akademi 
projesinin önemli olduğunu düşünüyorum. 

Açık Akademi, bundan 1,5 yıl kadar önce Microsoft Türkiye’nin büyük bir emek ve özveriyle 
üzerine düştüğü önemli bir proje olarak şekillendi. Amacımız bilişimin, mobilitenin ve sosyal 

http://www.bilisimdergisi.org/s155

http://www.bilisimdergisi.org/s155


Dosya: Sosyal sorumluluk projelerinden örneklerDosya:2013 HAZİRAN92 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 93

onlara uygulama geliştirme alanında ihtiyaç duyacakları tüm yeterliliği sağlıyoruz. Kısacası 
başta gençler olmak üzere yeni ekonominin getirdiği fırsatlardan faydalanmak isteyen tüm 
bireyleri hedef kitlemizin bir parçası olarak görüyoruz.

-Proje/projelerin şirketinize ve topluma yansımaları neler oldu? 

-Açık Akademi projesi, tamamen Microsoft Türkiye çalışanlarının gönüllü katılımıyla hayata 
geçirildi. Çalışanlarımız, işten arta kalan zamanlarında bu projeye kendi zamanlarından 
yatırım yaparak destek oldular. Böylece Açık Akademi ve Microsoft Türkiye çalışanları 
arasında bir gönül bağı oluştu. Çalışanlarımız ortaya koydukları emeğin on binlerce kişiye 
fayda sağladığını gördükçe daha da motive oldular ve bu projenin genel içeriğine de yansıdı. 
Sonuç olarak Açık Akademi günden güne zenginleşen içeriğiyle, daha geniş ilgi alanlarını 
kapsayacak şekilde büyümeye devam ediyor.

-Sosyal sorumluluk projeleriniz şirketinize/çalışanlarınıza ne gibi artı değerler 
yarattı? 

-KSS projeleri çalışanlarımızın farkındalığını ve motivasyonunu artırma konusunda büyük fayda 
sağlıyor. Ülkenin geleceğine yatırım yapmaktan dolayı duydukları mutluluk ve bilinçlenmeye 
dair katkılarının karşılık bulması, onları da mutlu ediyor.

-Başarılı bir sosyal sorumluluk projesi sizce nasıl yapılır?

-Sosyal sorumluluk projelerinin sürdürülebilir, odaklı, hedef kitlesi iyi tanımlanmış ve hedef 
kitlenin katma değer sağlamasına imkân veren özellikle olması gerekir. Şimdiye kadar ortaya 
koyduğumuz tüm KSS projelerini bu nitelikleri gözeterek kurguladık.

-Bir sosyal sorumluluk projesinden nasıl başarılı sonuçlar alınır?

-Biz Açık Akademi 
projesi ile yola çıkarken 
şöyle bir başarı tanımı 
yapmıştık: “Bir kişi bile 
Açık Akademi’den mezun 
olup dünya uygulama 
pazarında kendine bir 
yer edinse bu bizim için 
başarıdır.” Bugün Açık 
Akademi’de 2.600’ün 
üzerinde mezunumuz var. 
Bu başarının ardındaki 
en önemli güç, inançla ve 
yılmadan projeye devam 
etmek, yol boyunca 
çıkan engelleri fırsata 
dönüştürmek. 

iletişimin hâkim olduğu çağdaş dünyanın 
sunduğu fırsatlardan bu ülkenin 
bireylerinin daha çok yararlanabilmesini 
sağlamaktı. Türkiye’nin ilk ve tek 
ücretsiz uygulama eğitimi veren en 
büyük sanal kampüsü “Açık Akademi” 
projemiz, Microsoft Türkiye’nin kendi 
geliştirdiği ve tüm dünyada örnek 
gösterilen projelerden biri oldu. Bugüne 
dek 120 bini aşkın öğrenci bu platforma 
kayıt oldu ve platform dev bir sanal 
kampüse dönüştü. Şimdiye kadar 2 bin 
600’ün üzerinde öğrencimizi mezun ettik.

-Proje/projeler ile neyi 
amaçlıyorsunuz? Ne kadar sürecek?

-Bizim için KSS projelerinin sürdürülebilir olması çok önemli. Zamana ve kişilere bağımlı 
olmayan, sürdürebileceğimiz ve sürdürürken geliştirmeye devam edebileceğimiz projelere 
yatırım yapmaya öncelik veriyoruz. 

Biz, kaybedilen fırsatların telafisi için Türkiye’de girişimcilik kültürünün geliştirilmesine 
yardımcı olmak gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’deki gençlerin kendi kendilerine gerçek ve 
yenilikçi çözümler bulmaları için, daha çok iş olanakları yaratmalarına yardımcı olacak güçlü 
bir girişimci ruha sahip olmaları için ısrarcı olmak gerekiyor. Bu nedenle Açık Akademi için bir 
zaman kısıtlamasını gündeme getirmedik.

-Sosyal sorumluluk projenizin kapsamı nedir?

-Microsoft Türkiye olarak ortaya koyduğumuz KSS projelerimizde gerekirse hükümet, kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlar ve benzeri oluşumlarla kurduğumuz ortaklıklar aracılığıyla Türk gençleri 
için fırsatlar yaratıyoruz. Gençlerimizin yeni eğitim olanakları elde etmelerine, iş bulmalarına 
ya da yeni bir iş ya da sosyal girişim kurmalarına yardımcı olmak için gerekli olan gelişmiş 
teknolojiyi ve ticari eğitimi sağlayarak, onlara hizmet etmeyi taahhüt ediyoruz. Projelerimizi de 
bu taahhüdün gereğini yerine getirecek kapsamda kurguluyoruz.

-Bugüne kadar proje/projeler kapsamında neler yapıldı? Tanıtım ve hedef kitleyi nasıl 
belirlediniz? 

-Sadece Microsoft Türkiye’nin değil, bütün Türkiye’nin eğitim ve istihdam projesine dönüştürme 
idealiyle çıktığımız Açık Akademi, ilk yılında önemli başarılara imza attı. Kısa sürede Türkiye’nin 
en büyük eğitim kampüsü haline gelen Açık Akademi’de bugün 120 binden fazla kişi, dijital 
dünya ekonomisinde küresel bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. 2 bin 300 Açık Akademi mezunu, 
edindiği bilgi birikimiyle bilişim dünyasının getirdiği fırsatları çok daha yakından takip ediyor. 

Bu eğitimi alabilmek için bir bilgisayarınızın ve internet bağlantınızın olması yeterli. Eğitim 
dilimiz Türkçe, dolayısıyla her yaştan, her bilgi seviyesinden gençlerimiz ya da kendini dünyanın 
en hızlı gelişen pazarında yetiştirmek isteyenler bu eğitim programına katılabiliyorlar. Biz 
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