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Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen:

Türkiye yazılımda üretici 
konuma gelmeli
Türkiye’nin son 10 yılda birçok alanda büyük başarılar elde ettiğini 
dile getiren Özmen, yazılımda üretici konuma gelebilmek için 
Microsoft Açık Akademi’yi kurduklarını söyledi.

Microsoft Türkiye’nin her yıl düzenlediği Microsoft 
Bilişim Zirvesi’nde bu yıl, bireyleri ve kurumları 
geleceğe taşıyacak ve gerçek potansiyellerini 

ortaya çıkaracak teknolojilerin detayları örnek müşteri 
başarı hikâyeleriyle katılımcılara aktarıldı.  JW Marriott 
Otel’de 20 Kasım 2013’te düzenlenen Microsoft Bilişim 
Zirvesi 2013’ün açılış konuşmalarını Microsoft Türkiye 
Genel Müdürü Tamer Özmen ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
Genel Müdürü Adem Onar gerçekleştirdi. 
Özmen, dünyanın ve demografinin çok hızla değiştiğinin, 
teknolojinin insan hayatındaki öneminin üzerinde 
durarak, global sorunlar olan gıda, enerji gibi alanlardaki 
sıkıntıların çözümünde teknolojinin büyük önem 
taşıdığını belitti. Dünyadaki  inovasyonların yüzde 99’unun 
Amerika’daki Silikon Vadisi’nde gerçekleştiğine işaret 

eden Özmen, Amerika’nın bilişim alanında rekabetçi yapısıyla lider 
olduğunu söyledi.
Dünyadaki mega trendlerin bulut bilişim, sosyal medya, mobilite ve büyük 
veri olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığını anlatan Özmen, Microsoft’un, 
geçen yıl bulut konusunda 3 milyar dolarlık yatırım yaptığını kaydetti. 
Özmen, bulutun rekabete çok büyük katkısının olduğunu ve şirketlerin 
bulut teknolojisiyle sınıf atlayabileceklerini ifade etti. Özmen, dünyadaki 
telefon sayısının; insan nüfusunun 6 
katına çıktığının üzerinde durarak, 
Türkiye’nin mobil cihazlarda önemli bir 
Pazar olduğunu vurguladı.
Özmen, Türkiye’nin son 10 yılda birçok 
alanda büyük başarılar kazandığına 
değinerek, “Biz de Türkiye’nin yazılımda 
üretici konuma gelmesi için Microsoft 
Açık Akademi’yi kurduk. Akademiye 
kurulduğu günden bu yana 130 bin 
öğrenci katıldı ve 2 bin 500 mezun verdik. 
Son 6 ayda akademiden 800 uygulama 
ortaya çıktı” diye konuştu.

“SGK mega trendle yaşayacak”
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet 
Sunumu Genel Müdürü Adem Onar da 
SGK’nın bulut bilişim, sosyal medya, 
mobilite ve büyük veri olmak üzere 
4 ana trendle yaşayacak bir kurum 
olacağını vurguladı.  Yaptıkları altyapı 
çalışmalarıyla ekonomiye katkıda 
bulunduklarına işaret eden Onar, 
“Bilgi teknolojilerini (IT) kullanarak ve 
IT temelli tedbirlerle usulsüzlükleri 
önleyerek, milli gelire geçen yıl yaklaşık 
12 milyar lira katkı sağladık” dedi. 
Onar, ekonomiye bu yılsonu itibariyle 13 milyar lira, 2017-2018’e kadar 
da yıllık yaklaşık 33 milyar lira katkı sağlayacaklarını belirtti. Emeklilik 
işlemlerinin daha kısa sürede sonuçlandırılması için çalışma yaptıklarını 
ifade eden Onar, devlet memurları için bir günde emeklilik hayalini 
gerçeğe dönüştüreceklerini kaydetti.
Binden fazla kamu profesyonelinin katıldığı Microsoft Bilişim Zirvesi 
2013’te, Windows 8.1’li Kurumsal Cihazlar, Genel Bulut Hizmetleri, Özel 
Bulut Hizmetleri ve Kurumsal Çözümler başlıkları altında Türkiye’de 
gerçekleştirilen 20’ye yakın kamu projesi katılımcılarla paylaşıldı. 
Gerçekleştirilen sunumlarda Microsoft’un cihazlara ve servislere odaklı 
yeni yaklaşımının ürünü olan, Windows 8.1’le donatılmış çok yönlü 
bilgisayarlar, tabletler ve Windows Phone 8’li cihazların verimliliğe olan 
katkısı canlı örnekler eşliğinde katılımcılara aktarıldı.
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