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13 senede 
Microsoft’un 
hisselerini yüzde 35 
gerileten, Google 
ve Apple karşısında 
yenilgi üzerine yenilgi 
alan Steve Ballmer 
emekli oluyor

Güle güle 
Ballmer...

Peki ne oldu da Microsoft’un kurucu 
ortaklarından biri olan Ballmer 
yıllar içinde istenmeyen adam haline 
geldi. Hepinizin bildiği üzere Steve 
Ballmer 2000 yılında Microsoft’un 
başına geçmişti. Ballmer 13 senelik 
yönetimi boyunca, Bill Gates’in 
gençlik yıllarındaki başarısını 
yakalayamadı. Eskiden yenilikçi 
bir firma olan Microsoft, Ballmer 
yönetiminde gitgide hantallaştı ve 
yenilikleri öngöremedi.

Bu strateji yanlışlarından en büyüğü 
açık kaynak kodlu yazılımlar 
alanında oldu. Microsoft açık kaynak kod 
dünyasına her zaman uzak duran bir firmaydı.  
Ballmer yönetiminde bu değişmedi. 

Bill Gates bana çok kızmıştı
2006 yılında Bill Gates Türkiye’ye geldiğinde 
kendisine basın toplantısında bir soru 
yöneltmiştim. Sorum biraz aykırı olduğu için 
salonda soğuk rüzgarlar esmiş Bill Gates 
de soğuk bir yüzle benim sorumu: “Hayır” 
diye yanıtlamıştı. Aslında soru o kadar da 
sinirlenilecek bir soru değildi. Kendisine: 
Linux’a ve açık kaynak kodlu yazılımlara 
yatırım yapıp yapmayacaklarını ve Microsoft 
yazılımlarının Linux üzerinde çalışıp 
çalışmayacağını sormuştum. Bill Gates bana 
çok kızmıştı. Kim bilir içinden neler demişti. 
Ama sonunda zararlı çıkanlar onlar oldu. Açık 
kaynak kodundaki gücü gören Google bir anda 
dünya lideri olup çıktı. İşletim sistemi yapısını 
Unix tabanına kaydıran Apple dünyanın en çok 
kazanan şirketi oldu. Microsoft ise ne yaptı? 
Sadece eskimiş mimarisini cilalayıp satmaya 
devam etti. Ne tablet pazarını öngörebildi, 
ne internet dünyasında başarılı olabildi ne de 
inovasyon yaratabildi.
Tüm bunların sonunda 13 senelik Ballmer 
yönetiminde Microsoft hisseleri yatırımcıya 
toplam yüzde 17 oranında zarar getirdi. On 
senede firmanın hisseleri yüzde 35 oranında 
düştü. Firma küçüldü ve başarısızlıklarına yeni 
başarısızlıklar ekledi. 

Yeni dünyada Microsoft yok
ComScore’un verilerine göre arama motoru 
pazarında Google yüzde 67 ile pazar lideri 
konumunda bulunuyor. Microsoft’un arama 
motoru Bing’in payı ise sadece yüzde 17.9. 
Microsoft’un arama motoru alanında Google’la 
arayı kapatması neredeyse imkansız durumda.

Tablet pazarı da Microsoft için parlak bir pazar 
değil. IDC’nin verilerine göre tablet pazarının 
yüzde 62.6’sını Android tabanlı tabletler 
oluşturuyor. IOS tabanlı tabletlerin payı yüzde 
32.5, Microsoft tabanlı tabletlerin oranı ise 
sadece yüzde 4. Microsoft’un bu alanda da 
rakiplerini bırakın geçmeyi yaklaşması bile 
hayal.

Microsoft nereden para kazanıyor derseniz; 
hala tekel konumunu sürdürdüğü masaüstü ve 
dizüstü pazarından. Ama dünya hızlı bir şekilde 
PC’lerden uzaklaşmaya doğru ilerliyor. Belki 
beş belki 10 sene içinde bildiğimiz anlamda 
PC’ler kullanılmayacak. Mobil cihazlar ve 
bulut tabanlı bilişim geleneksel PC’lerin 
yerini alacak. Peki Microsoft bu yeni alanlarda 
başarılı olabilir mi? Mevcut dogmatik ve hantal 
yapısı ile çok ama çok zor… Belki Ballmer’dan 
sonra dünyaya sabit fikirle değil de farklı 
gözlerle bakabilen genç bir yönetici gelir ve 
firmayı tekrar eski günlerine geri döndürür.  
Beraber izleyip göreceğiz…

Microsoft CEO’su Steve 
Ballmer 24 Ağustos’ta 
bir sene içinde emekliye 

ayrılacağını açıkladı. Normalde 
böyle açıklamalardan sonra 
firmaların hisse senetleri düşer. 
Ballmer’ın açıklamasından sonra ise 
tam tersi oldu. Microsoft hisseleri 
hızlı bir şekilde yükselmeye 
başladı. Yatırımcılar Ballmer’dan 
kurtuluyoruz diye erken bir sevinç 
içine girdiler.
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