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Sadece aynı sandalda 
olmamız değil, aynı yöne 
kürek çekmemiz de önemli

Microsoft Türkiye Genel Müdürü 
Tamer Özmen:

Türkiye’nin pazardaki payını 
zaman kaybetmeden artırması 
gerektiğini belirten Özmen, 
teknolojinin sağladığı katma 
değerden faydalanması gereken 
çok sayıda kurum olduğuna 
dikkat çekti. Özmen, hedefe 
ulaşabilmek için politikacı ve 
kural koyucular, yerel iş kolları, 
uluslararası organizasyonlar ve 
kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 
olarak sadece aynı sandalda 
olmanın değil, aynı yöne kürek 
çekmenin de önemli olduğunu 
vurguladı.

“Dosya” sayfalarımızın sorularını Türkiye’de 20. yılını geride bırakan Microsoft 
Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen de yanıtladı. Türkiye’nin bilime ve 
teknolojiye hâkim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, 
bu teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik yarara dönüştürme yeteneği 
kazanmış bireylerle güç kazanacağına inandığını vurgulayan Özmen, bilişim 
pazarındaki payımızın binde 8 düzeyinde olduğunu bildirdi. 
“Uygulama geliştirme veya yazılım dersleri Estonya’da ilkokul müfredatına 
kadar girmiş durumda” diyen Özmen, dünyanın 18 yaşına gelmeden milyoner 
olan girişimcileri konuştuğunu, iyi fikirlerin daha ilk yılını doldurmadan 
milyonlarca dolarlık talepleri peşinden koşturduğuna değindi. Özmen, 
çocukların klavye tutmaya başladıkları günden itibaren uygulama geliştirmeye 
ilgi duyup öğrenebilecekleri platformlara sahip olmasını istediklerini belirtti. 
Bilişim harcamalarına bakıldığında Türkiye’nin 6,5 - 7 milyar dolar gibi görece 
az bir rakamla karşılaşıldığına işaret eden Özmen, bunun Türkiye’de teknolojinin 
sağladığı katma değerden faydalanması gereken çok sayıda kurum olduğunu 
gösterdiğine dikkat çekti. 
Türkiye’de kurumların yüzde 80’inin donanıma, yüzde 20’sinin yazılıma yatırım 
yaptığını G8 ülkelerinde ise yüzde 30 donanım, yüzde 70 yazılım ve servisler 
şeklinde gerçekleştiğini kaydeden Özmen, “Genç nüfusu avantaja dönüştürmek 
istiyorsanız, öncelikle gençlerin becerilerini artırmak ve toplumun farklı 
kesimleri arasındaki dijital uçurumu kapatmak zorundasınız” dedi.  
Özmen, “Hedefe ulaşabilmek için politikacı ve kural koyucular, yerel iş kolları, 
uluslararası organizasyonlar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak sadece 
aynı sandalda olmamız değil, aynı yöne kürek çekmemiz de önemli. Genç 
insanlar Türkiye’yi ileri götürmek için gerekli olan potansiyele, beceriye ve 
coşkuya sahipler. Bize düşen, onlara başarılı olmaları için en iyi fırsatı sunmak 
olmalı” diye konuştu.
Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşebilmesi, ancak ve ancak, toplumun geniş 
kesimlerinin BT sektöründeki ürün ve hizmetlerden yararlanmasıyla mümkün 
olduğunu söyleyen Özmen, 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 
gerektiğinin altını çizdi.

-Yazılım geliştiren bir firma olarak Türkiye’de ne zaman faaliyete geçtiniz? 
Hedeflediğiniz amacı ne kadar gerçekleştirdiniz? Önünüzde ve karşınıza 
çıkan engeller nelerdir?

-Microsoft Türkiye’nin 20. kuruluş yılını geride bıraktık. Microsoft Türkiye Ofisi, 
1993 yılında 6 kişiyle kurulmuştu. Bugün 400’den fazla çalışanla Türkiye’nin 
ekonomik gelişimi ve bilişimle kalkınması için hizmet veriyoruz. 
Türkiye’ye ilk geldiğimizde, bilgisayarlar ayrıcalıklı bir kesimin sahip olabildiği 
pahalı cihazlar olarak görülüyordu. Türkiye’deki ilk cep telefonu operatörü 
henüz hizmete girmemişti, Türkiye’de bireysel İnternet aboneliği başlamamıştı. 
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Böyle bir ortamda, sahip olduğumuz bilişim 
kültürünü Türkiye’nin genç nüfusunun 
bilişime olan ilgisiyle harmanlayarak adım 
adım büyüdük. Bugün geldiğimiz yerde birçok 
şeyi doğru yaptığımızı ve Türkiye’de bilişim 
algısının yerleşmesine büyük katkılarımız 
olduğunu görüyorum.

-Sektörün şu anki en önemli gündemi, 
beklentileri hakkında bilgi verir misiniz? 

-Yazılım, donanım ve servislerin iç içe geçtiği 
günümüzde dünyada bilişim sektörüne 
dört temel kavram yön veriyor: İletişimi ve 
etkileşimi farklı bir noktaya taşıyan sosyal 
ağlar; zaman ve mekândan bağımsız olarak 
çalışma imkânı sunan mobilite; süreçlerinizi 
ve müşterilerinizi daha iyi tanımanıza olanak 
sağlayan büyük veri; teknolojinin sunduğu 
gelişmiş hizmetleri tüm ölçekler için 
ulaşılabilir hale getiren bulut bilişim. 
Biz Microsoft olarak geleceğin bu dört mega 
trend etrafında şekilleneceğini düşünüyoruz 
ve yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz.

-Yazılım ülkelere katma değer yaratan bir 
alan. Ancak Türkiye bu alandan yeterince 
yararlanamıyor. Bunun için devlet/kamu 
kuruluşu ve özel sektörün neler yapması 
gerekiyor? 

-Ülkemiz dünyanın en dinamik ve genç 

nüfusuna sahip ülkelerinden biri. Avrupa’nın 
3. büyük mobil ülkesiyiz. Yaklaşık 35 milyon 
İnternet kullanıcımız var. Sosyal medyayı en 
hızlı benimseyen ve yaşamının bir parçası 
haline getiren ülkelerden biri olduk. 

Türkiye’nin geleceğinin bilime ve teknolojiye 
hâkim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve 
yeni teknolojiler üretebilen, bu teknolojik 
gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya 
dönüştürme yeteneği kazanmış bireylerle 
güç kazanacağına inanıyoruz. Türkiye’deki 
gençlerin ve girişimcilerin akıl gücüyle de 
ülke ekonomisine katkıda bulunduğu bir ülke 
hayal ediyoruz. Bu alanda elbette ki kamunun 
daha güçlü destek vermesi gerekiyor.

Özellikle KOBİ’lerimizi ve diğer kurumları 
teknolojinin sağladığı katma değerle 
tanıştırmak için önümüzde uzun bir yol 
olduğunu düşünüyoruz. KOBİ’lere yönelik 
yazılım pazarındaki büyüme, pazarındaki 
toplam büyüme hızının 12-13 kat üzerinde 
gerçekleşiyor. KOBİ’ler bilişim teknolojilerine 
daha fazla yatırım yaptıkları zaman bilgi 
merkezli üretim ve yönetime geçiyorlar. 
Böylece sağlanan performans ve verimlilik 
artışı, kârlılığı da beraberinde getiriyor. Bu 
tabii ki bağlantılı sektörlerde, örneğin yazılım 
sektöründe de gelişim ve hareketlenmeyi 
beraberinde getirecektir.

-Dünya yazılım haritasında Türkiye’nin yeri nedir? Türkiye bilişim 
pazarında yazılım ne kadar pay alıyor?

-Dünya bilişim pazarı yaklaşık 2 trilyon 570 milyar Euro’luk bir pazar. Bizim 
bilişim pazarındaki payımız binde 8 düzeyinde. 
Uygulama özelinde bakacak olursak, 2011 yılında 17.5 milyar dolar olan 
mobil uygulama pazarı, bugün 2-3 katı büyüklüğe ulaşmış durumda. Genele 
hitap eden bulut hizmetlerinin de 2017 yılına kadar 131 milyar dolarlık pazar 
oluşturması bekleniyor. Bilişim sektörü, artık mobil uygulamalarda ve bulut 
bilişimde büyüyor. Bundan birkaç yıl önce endüstride bu kavramların sözü 
dahi edilmiyordu. Ne yazık ki, Türkiye bugün bu pazarlardan neredeyse hiç pay 
alamıyor. 
Buradaki payımızı zaman kaybetmeden artırmamız lazım. Bazı ülkeler, bu 
potansiyeli değerlendirmek üzere büyük adımlar atıyor. Uygulama geliştirme 
veya yazılım dersleri Estonya’da ilkokul müfredatına kadar girmiş durumda. 
Dünya 18 yaşına gelmeden milyoner olan girişimcileri konuşuyor. İyi fikirler, 
daha ilk yılını doldurmadan milyonlarca dolarlık talepleri peşinden koşturuyor. 
Bizler de istiyoruz ki çocuklarımız klavye tutmaya başladıkları günden itibaren 
uygulama geliştirmeye ilgi duysun, öğrenebileceği platformlara sahip olsun. 

-Türkiye’de sektörel çözümlerin yerli firmalar tarafından fazla 
geliştirilmediği söyleniyor. Bunun temel nedenleri nedir?

-Türkiye’nin bilişim harcamalarına baktığımızda 6,5 - 7 milyar dolar gibi görece 
az bir rakamla karşılaşıyoruz. Bu da Türkiye’de teknolojinin sağladığı katma 
değerden faydalanması gereken çok sayıda kurum olduğunu gösteriyor. 
Türkiye’de kurumların yüzde 80’i donanıma, yüzde 20’si yazılıma yatırım yapıyor. 
Gelişmiş G8 ülkelerinde ise yatırımın dağılımı yüzde 30 donanım, yüzde 70 
yazılım ve servisler şeklinde gerçekleşiyor. Türkiye’deki denklemi de bu şekilde 
oluşturmak rekabetçi yönümüzü kuvvetlendirecektir.  

“Devletin öncü rol oynayıp yerli yazılımların yolunu açması, özel 
sektörün desteklenmesiyle dünyada önemli bir yazılım üssü oluruz” diye 
düşünenlerden misiniz? Türkiye’nin bugün dünyada önemli bir yazılım üssü 
olma nasıl mümkün olabilir? Yerli yazılım Türkiye’ye lig atlatır mı?

-Kesinlikle. Bizim de bu konuda somut çabalarımız var. Bundan 2 yıl kadar önce, 
bu düşünceyle Microsoft Türkiye olarak büyük bir emek ve özveriyle üzerine 
düştüğümüz önemli bir projenin ilk adımlarını atmak üzere yola çıktık. 2012 
yılının Ocak ayında Türkiye’nin geleceğine kalıcı bir armağan olması dileğiyle 
Microsoft Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluk projesi Açık Akademi’yi 
hayata geçirdik. 

Amacımız, bilişimin hayatın her alanına yön verdiği bir dünyada, Türkiye’deki 
gençlerin bu alandaki fikirlerini hayata geçirmeleri için ihtiyaç duydukları teknik 
bilgi birikimini onlara sunabilmekti. Bu amaca uygun olarak, Açık Akademi 
projesini Türkiye’nin ilk ve tek herkese açık, ücretsiz uygulama geliştirme okulu 
olarak kurguladık.
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Kısa sürede Türkiye’nin en büyük eğitim 
kampüsü haline gelen Açık Akademi’de 
bugün 130 binden fazla öğrenci, dijital dünya 
ekonomisinde küresel bir oyuncu olmaya 
hazırlanıyor. 3 binden fazla Açık Akademi 
mezunu, edindiği bilgi birikimiyle bilişim 
dünyasının getirdiği fırsatları çok daha 
yakından takip ediyor. Bu girişimin Türkiye 
yazılım ekosistemine zamanla çok daha 
büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum.

-Özellikle yerli KKY endüstrisinin 
gelişmesinin koşulları nasıl 
oluşturulabilir?

-Geleneksel çözüm yaklaşımında KKY, 
sadece kurum içindeki fonksiyonel alanları 
kapsamaktaydı. Çağdaş ERP sistemleri 
artık tedarikçi, müşteri, bayi, taşeron gibi 
iş süreçlerine katılan tüm partileri ve 
kurum içi çalışanları ortak bir platformda 
buluşturabiliyor. 
Bulut bilişim, ERP kullanıcılarına büyük 
verinin daha etkin yönetimi ve daha kolay 

erişebilirlik gibi avantajlar sağlıyor. Bulut 
bilişim diğer birçok çağdaş kavrama olduğu 
gibi bu konuya da yön verecektir. ERP 
konusundaki gelişimin sağlanması için 
bulutun iyi anlaşılması, yaygınlaştırılması ve 
verimli kullanılması gerekir.

-ERP yazılımlarında sermayenin tamamen 
insan olduğu biliniyor. Peki, Türkiye’nin 
genç nüfusu hangi durumda bir avantaja 
dönüştürülebilir?

-Genç nüfusu avantaja dönüştürmek 
istiyorsanız, öncelikle gençlerin becerilerini 
artırmak ve toplumun farklı kesimleri 
arasındaki dijital uçurumu kapatmak 
zorundasınız.
Microsoft olarak kurumsal alanda önemli 
bir bilgi birikimine ve zengin deneyime 
sahibiz ve bu alanda üzerimize düşeni 
yapmak için çalışıyoruz. 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. 
Bu amaçla gençlerin sahip olduğu becerileri kazandırmak için gerek yerel, 
gerek uluslararası ölçekte kurguladığımız YouthSpark, Açık Akademi, Hayal 
Okulu gibi projeleri hayata geçirdik.

-Sizce sıfırdan üretmek yerine geliştirilmiş ürünleri bir sistemde 
birleştirip katma değerli ürünler üretmek ne kadar mümkün?

-Bu, özellikle “Sistem Entegrasyon” dediğimiz bir kavram ile destekleniyor. 
Sistem entegrasyonu, üretilmiş olan farklı yazılım ve donanım parçalarını 
bir araya getirerek, bir müşterinin veya müşteri grubunun ihtiyaçlarının 
çözümlenmesinde ortaya çıkıyor. Sistem entegrasyon projeleri sayesinde 
Hindistan’dan Amerika’ya ihracat yapan çok sayıda şirket ortaya çıktı, 2000’li 
yılların başında. Sistem entegrasyonun, özellikle finans, kamu, telekom gibi 
sektörlerde ön plana çıkan bir alan olduğunu ve son derece başarılı sonuçlar 
verebildiğini görüyoruz.
 
-Kurumlar herhangi bir proje başlatırken sonra sıkıntı yaşamamak için 
özellikle yazılım açısından alanında denenmiş ürünleri tercih ediyor. Bu 
durumun yerli yazılımın gelişmesini engellediği belirtiliyor. Bu konudaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz?
 -Türkiye’de yazılım sektörünün gelişimine bakarsanız, özellikle kurumsal 
segmentte, kurum içi yazılım projelerinin çok ağırlıklı olduğunu görürsünüz. 
Finans şirketlerinin, telekom sektörünün, holdinglerin, kendi bilişim şirketlerini 
kurması, yazılımı ve donanımı kendi iç şirketlerinden ve bölümlerinden temin 
etmeleri ve dışarıdan yazılım satın alma yapmayı çok tercih etmemeleri, yazılım 
sektörünün büyümesini engelleyen daha güçlü bir neden gibi. Tabi, korsan 
yazılımın da yoğun kullanılması (ve hâlâ yüzde 62’lik bir korsan kullanım 
olması), yazılımın büyümesinin önündeki esas engel.

-Tüm dünyanın küresel bir köye dönüştüğü günümüzde yerli ürün 
geliştirmek ne sağlar ve bu ne kadar mümkün? Bunun için yerel firmaların 
ve siyasi otoritenin neler yapması gerekiyor?

-Geçtiğimiz yıl büyüklüğü yaklaşık 30 milyar dolar olarak açıklanan bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörü yıllık yaklaşık yüzde 10’a yakın oranda büyümeye 
devam ediyor.

Türkiye’nin 2023 vizyonuna baktığınızda ise 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı 
öngörüsüyle karşılaşıyorsunuz. Burada ihraç edilecek hizmetlerin 10 milyar 
dolarını yazılım ihracatının oluşturacağı beklentisi önemli bir ayrıntı. 2013 yılı 
yazılım ihracatı hedefinin 1 milyar dolar olduğunu düşünürseniz, bu 10 yılda 10 
kat artışın hedeflendiğini gösteriyor.
Elbette ki bu hedeflere ulaşabilmek için politikacılar ve kural koyucular, yerel iş 
kolları, uluslararası organizasyonlar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak 
sadece aynı sandalda olmamız değil, aynı yöne kürek çekmemiz de önemli.

Genç insanlar Türkiye’yi ileri götürmek için gerekli olan potansiyele, beceriye ve 

http://www.bilisimdergisi.org/s162
4656566
9871376
3876345
3485343
4587634
5384684
7538475
8347583
7453849
4583452
3484224
5234860
4523463
0443483
4873434
9873468
4692828
5293482
3482452
3462348
2429572
6452452
4576234
9234857
6879384
7542457
4582342
9872458
3453829
4572348
5234582
3452504
5258345
9234623
4824295
7264524
5245762
3492348
5768793
8475424
574582
342987
245834
5382945
7234852
3458234
5250452
5834592
3462348
2429572
6452452
4576234
9234857
6879384

Dosya 
Yerli yazılım 
sektörümüz 

ölüyor mu?

http://www.bilisimdergisi.org/s162


2014 OCAK74 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 75

coşkuya sahipler. Bize düşen, onlara başarılı 
olmaları için en iyi fırsatı sunmak olmalı.

-Kendi bankacılık yazılımlarını 
üreten dünyadaki ilk ülkelerden 
biriyiz. Bunu başka hangi alanlarda 
gerçekleştirebiliriz? Yerli yazılımlar hangi 
alanlarda geliştirilirse Türkiye için iyi bir 
yola girilmiş olur?

-Türkiye’nin stratejik öncelikleri arasında 
bulunan eğitim, sağlık, perakende 
gibi sektörler, yazılım sektörünün 
yaygınlaşabileceği alanlar arasında. 

-Bilişim sektöründe Türkiye nerede 
olmayı hedeflemeli? İçimizdeki Bill 
Gates’leri nasıl çıkarabiliriz? Neden 
Türkiye Gates’ler, Jobs’lar çıkaramıyor?

-Genç nüfusun yetkinlik ve becerilerinin 
artırılmasının yanı sıra, dijital uçurumun 
ortadan kaldırılmasını bu konuda önemli 
bir adım olarak görüyoruz. Örneğin eğitim, 
bilişim, istihdam ve ekonomi konularının 
tamamını kapsayan geniş bir kurumsal 
sosyal sorumluluk projesi olan Açık 
Akademi’yi mezun olanlar arasından “yeni 
Bill Gates’ler çıkarabilmek” hedefiyle hayata 
geçirmiştik.
 
Bugün 130 binden fazla öğrenci ve 3 binin 
üzerinde Açık Akademi mezunu, edindiği 
bilgi birikimiyle bilişim dünyasının getirdiği 
fırsatları çok daha yakından takip ediyor. 
Bundan sonraki hedefimiz, önümüzdeki 
5 yıl içinde 1 milyon kişiyi Açık Akademi 
programının bir parçası yapmaktır. Açık 
Akademi’yi Türkiye’nin kendi bilişim 
kahramanlarını yaratması açısından büyük 
bir atılım olarak görüyoruz ve sonuçlarıyla 
gurur duyuyoruz.

-Sizce Türkiye, bilişim sektörü ve 
yazılımda treni kaçırdı mı? Ne yapmalı ki 
teknoloji treninde yer alabilsin? 

-BT sektörü yalnız ekonomik kalkınmanın 

değil, sosyal kalkınmanın da motoru. 
Bu yüzden BT’nin yaygın ve etkin 
kullanımı, ülkemiz için büyük önem 
taşıyor. 
Türkiye’nin bilişim toplumuna 
dönüşebilmesi, ancak ve ancak, 
toplumun geniş kesimlerinin BT 
sektöründeki ürün ve hizmetlerden 
yararlanmasıyla mümkün. 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.

-2014 yılından sektörünüzde ve 
şirket özelinde neler bekliyorsunuz?

-Biz Türkiye ekonomisini daha da 
güçlendirmek için 2014 yılında Türkiye 
BT sektörünün süratle çözüme, 
katma değere ve hizmete yönelik 
bir anlayışla mevcut yatırımlarını 
sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Temennimiz 2014’ün BT sektörünün 
gelişimini destekleyecek gelişmelerin 
yaşanacağı bir yıl olması. Burada 
özellikle de mobil teknolojiler, 
kurumsal sosyal ağlar, büyük veri ve 
bulut bilişime dayalı hizmetler kilit rolü 
üstlenecekler.

2014 yılında da Türkiye’nin önde 
olabilmesi için odaklandığımız KOBİ, 
Kurumsal, Girişimcilik, Tüketici ve 
Sosyal Sorumluluk alanlarında iş 
ortaklarımızla beraber ülkemize daha 
fazla katma değer sağlamak hedefiyle 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Microsoft’un sahip olduğu tüm 
teknolojileri, yetenekleri, zamanımızı 
ve kaynaklarımızı Türkiye’nin geleceği 
için kullanmaya devam edeceğiz. 
Eminim ki bu çabaların Türkiye’nin 
ekonomik ve sosyal gelişimine büyük 
faydası olacaktır.
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ölüyor mu?
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