
M
Microsoft Türkiye 

Genel Müdür Yardımcısı Koç:

Yazılım geliştirmenin büyüsü, 
Microsoft’ta çalışan herkesin 
DNA’sına kazınmış bir tutku
Sadece bir yazılım şirketi değil, geliştirdiği donanımlar, sunduğu servisler, 
tüm dünyada binlerce iş ortağı ve çözümleri ile dev bir teknoloji şirketi 
olduklarını belirten Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Koç,  “Ama 
hâlâ yazılım geliştirmenin büyüsü, Microsoft’ta çalışan herkesin DNA’sına 
kazınmış bir tutku” diye konuştu.

Fatma Ağaç  

-Teknoloji dünyayı nasıl değiştirip dönüştürdü? Dünyanın en büyük teknoloji firması olarak  
Microsoft bu değişimin neresinde?

-Teknoloji dünyayı cok hızlı bir ivme ile değiştiriyor. Daha önce bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz 
senaryoların hayatımızın parçası haline gelmesini sağlıyor. Önemli yeni trendlerden örnekler vermek 
gerekirse:

Microsoft Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Onur Koç ile 

yaptığımız söyleşide; teknolojinin 
dünyayı nasıl değiştirdiğini, 

Microsoft’un Türkiye’deki hedeflerini, 
Microsoft’un özgür yazılıma bakış 

açısını, Türkiye bilişim sektörü 2015 
değerlendirmesini, 2016 yılı hedefleri 

ve Microsoft’a katılış hikâyesini 
konuştuk.
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Teknoloji iletişimi değiştiriyor: Çok yakın bir 
zamanda dünya üzerinde biri ile iletişim kurmak 
için ana dilini bilmeniz gerekmeyecek. Bu sosyal 
ve iş hayatımızda çok önemli etkiler kolaylıklar 
sağlayacak. Microsoft Skype ile 3 dilde şu anda 
yaptığımız çeviri buna örnek.

IoT (Internet of Things-Nesnelerin İnterneti) yeni 
fikirler ve iş modelleri yaratıyor: Cihazın tanımı 
değişiyor. Internete bağlı cihaz sayısının 2020 
yılında 24 milyara erişeceği söyleniyor, daha önce 
aklımıza gelmeyen senaryoların ve iş modellerinin 
oluşmasını sağlıyor. Microsoft Türkiye olarak, 
üretim bantlarına takılan sensörler ile üretim 
planlaması, akıllı şehir, akıllı ev, akıllı tarım 
çözümleri olan iş ortaklarımız var artık Türkiye’de. 
IoT’nin farklı sektörlerde 4 - 11 trilyon dolar 
arasında pazar yaratması bekleniyor.
 
Büyük Veri yeni Yapay Zekâ: Artık günümüzde 
bulut ve büyük veri teknolojileri sayesinde 
sınırsız veri depolama ve işleme yeteneğimiz var. 
Büyük veri sayesinde şirketler ürünlerini ve 
servislerini kullanan müşterilerini daha iyi 
tanıyor, aksiyon alabiliyor ve bunu rekabet 
silahı olarak kullanabiliyorlar. Bugün Türkiye 
de elektronik ticaretten, tedarik zinciri 
yönetimine kadar bir çok iş ortağımız büyük 
veri teknolojilerini kullanarak müşterilerine 
daha iyi servis vermenin yollarını arıyor. 

Sosyal Ağlar: Günümüzde sosyal ağlar sadece 
kişiler için değil, şirketler içinde önemli 
bir pazarlama ve satış aracı haline geldi. 
Dünyanın önde gelen şirketleri artık 10 dan 
fazla sosyal medya ağı üzerinden müşterilerini 
takip edebiliyor. Yeni bir ürün piyasaya 
sunduklarında müşterilerinin tepkilerini 
dinleyebiliyorlar. 

Mobile bir dünya: Artık günümüzde herkesin 
birden fazla cihazı var. Kişiler hem iş hem de 
sosyal hayatlarında farklı cihazlardan bilgiye 
ve uygulamalarına her an erişmek istıyor. 
Hafta sonu cep telefonu ile çektiği bir resmi 
eve gelince Xbox konsolunuzdan görmek, 
Starbucks da kahve içerken cep telefonunuz 
üzerinden bir şirket dokumanına ulaşıp acilen 
değişiklik yapıp müşterinize yollamak artık 
hayatımızın parçası. Mobilite yaygınlaşırken, 

dünyada bugün 1 milyar akıllı telefonun var olması 
tesadüf değil. Türkiye’de ise her 10 telefondan 9’u 
akıllı. 

Bulut: Aslında bulut yukarıda saydığımız bütün 
trendlerin hayata geçmesini sağlayan bir ana 
trend ve bir lokomotif güc. Bulut teknolojileri 
sayesinde şirketler ve kurumlar projelerini 
daha hızlı, daha ucuz ve daha etkin bir şekilde 
hayata geçirebiliyorlar. Bulut aynı zamanda 
girişimciliği ateşleyen bir teknoloji. Bugün bulut 
teknolojileri sayesinde girişimciler fikirlerini 
hayata çok hızlı geçirebiliyor ve uluslararası 
pazarlara erişebiliyorlar. 2015 sonuna gelindiğinde 
bulut bilişimin dünyada 14 milyon yeni iş fırsatı 
yaratacağı, 1.1 trilyon dolara yakın bir gelir 
sağlayacağı ön görülüyor. 

Güvenlik: Bulut teknolojileri güvenlik konusuna 
olan önemi arttırıyor. Bügün başta Microsoft 
olmak üzere global bulut servis sağlayıcıları 
güvenlik konusuna, kişisel verinin korunmasına, 
bu konudaki standartların ve sertifikasyonların 
uygulanmasına çok önem veriyor, güvenlik 
konusunda dünya çapında deneyimli kişileri 
bünyelerinde barındırıyor.
  
Biz de Microsoft olarak yılda 10 milyar Amerikan 
Doları Ar-Ge bütçesini bu ana kavramlara 
harcıyoruz. Teknoloji bu kadar hızlı gelişip 
değişirken kişiler, şirketler, kurumlar ve ülkeler 
bu değişimden payını alıyor ve büyük bir dijital 
transformasyon yaşıyor. 

-Microsoft, Türkiye’de özel sektörün ve 
kamunun (devletlerin) verdiği hizmetleri 
nasıl iyileştirdi ve hayata geçirdi? Gelecek 
projelerinizde açık kaynak kod kullanımı 
ve özgür yazılımlar yer alacak mı?

-Türkiye Microsoft için çok önemli bir pazar. 
KOBİ’ler (Küçük ve Orta Boy İşletme) ve 
kamuya odaklı bulut çözümlerimiz Türkiye’ye 
yatırım anlamında öncelikli olacak. Bulut bilgi 
işlem platformumuz Azure ve bulut üretkenlik 
platformumuz Office 365 ile kurumlarda 
bulut bilişim altyapısının güçlenmesi ve dijital 
dönüşümlerinde etkin rol almayı sürdüreceğiz. 
Windows ekosistemini geliştirmek için yatırım 
yapmaya devam edecegiz. Tüm dünyada 110 
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milyon kullanıcıya ulaşan yeni işletim sistemimiz 
Windows 10 ile yazılım dünyasına ivme katacağız. 
Oyun pazarında ise Türkçe ara yüzle geçen sene 
çıkan Xbox One oyun konsolumuza yeni oyunlar 
entegre ederek sektörde oyunun kurallarını 
değiştireceğiz. Microsoft Türkiye olarak Türkiye 
deki startup’ları (yeni girişimci) desteklemeye, 
yazılım sektöründe yetenekli iş gücünün 
oluşturulmasındaki faaliyetlerimize artan bir hızla 
devam edeceğiz. Kamu bizim için çok önemli. İş 
ortaklarımızla birlikte hedefimiz kamu da başarılı 
e-devlet, dijital sağlık, akıllı belediyeler ve akıllı 
tarım projelerini hayata geçirmeye devam etmek.  
Açık kaynak kod konusuna gelince; özgür yazılım 
Microsoft bulut stratejisinin çok önemli bir parçası. 
Bugün yazılım geliştiriciler, startup’lar, şirketler ve 
kurumlar “özgürce” istedikleri yazılım geliştirme 
teknolojilerini (yazılım dili, veritabanı, işletim 
sistemi...etc)  kullanarak Microsoft Azure bulut 
platformu üzerinde çözüm geliştirebiliyorlar. Azure 
üzerinde tüm dünyada hayata geçen servislerin ve 
çözümlerin yüzde 30’dan fazlası açık kaynak kod  
kullanıyor. Microsoft, açık kaynak gruplarına katkı 
veren en önemli global yazılım şirketi haline geldi. 
O365 üretkenlik bulut servisimiz artık sadece 
Windows değil iOS ve Android platform kullanıcıları 
tarafından kullanılabiliyor.
 

-Çeşitli platformlarda ifade ettiğiniz üzere 
internet aracılığıyla eğitimin uzaktan 
verilmesinin mümkün olacağını belirtip, 
“Bulutta okul inşa ediliyor. Yakında kaliteli 
eğitim için sadece internet bağlantınızın 
olması yeterli olacak” sözünüzü daha da 
detaylandırabilir misiniz?

-Teknolojinin değiştirdiği 
önemli alanlardan biri 
de eğitim. Temelleri 200 
yıl önce atılan, birbirinin 
kopyası kişiler üretmeye 
dayanan sistem artık 
çok değişiyor. Bugün 
artık Harward, MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology-Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü) 
kalitesinde ders içeriğine 
internet üzerinden 
ulaşmak mümkün. Dünya 
çapında  üniversiteler 
kendi ders içeriklerini 
internet üzerinden bedava 
veya çok cüzi bir bedelle 
servis olarak açmış 
durumdalar. Diğer taraftan 
Khan Academy gibi on 
milyonlarca öğrencisi olan, internet üzerinden 
çok farklı konularda ders içeriği sunan popular 
servisler hayatımızın bir parçası oldu. Bütün 
bunların olmasını sağlayan yine teknoloji,  özellikle 
bulut teknolojileri. Yani çok yakın zamanda MIT 
kalitesinde eğitim bedava olacak dünyada, bu da 
tüm dünyada eğitimli iş gücünün hızlı bir şekilde 
artmasını sağlayacak.

-Ekonomik büyümede araştırma-
geliştirme (Ar-Ge) yatırımları ve inovasyon 
en önemli faktör. Kamu alımları büyümeyi 
olumlu yönde etkiliyor; elektronik devlet 
(e-devlet) hizmet ve uygulamalarının 
temelini kamu kurumları tarafından 
yapılan bilgi ve iletişim teknolojileri 
yatırımları oluşturuyor. Buna ilişkin sizin 
yorumlarınız nedir?

-Burada özellikle “yazılım” teknoloji üreten bir 
ülke olmamız çok önemli. Özel sektör ve kamu 
olarak amacımız Türkiye den dünya çapında 
yazılım şirketleri ve projeleri çıkartmak olmalı. 
Kamunun verdiği hizmetler, yaptığı projeler ve 
destek politikaları ile liderlik rolü bu anlamda çok 
büyük. 
Kamunun önderliğinde e-devlet, dijital sağlık, 
geleceğin şehirleri gibi alanlarda dünya çapında 
başarı hikayesi çıkması; doğru programlar ile 
yazılım startup’larının desteklenmesi, KOBİ’lerin 
teknolojiyi kullanarak rekabet avantajı sağlaması 
çok önemli. Tabi bunları yapabilmek için teknolojiyi 
üretebilen bir insan gücüne sahip olmamız 
gerekiyor burada da eğitim politikaları devreye 
giriyor. 

Teknoloji üretebilen bir toplum olabilmenin 
temelleri küçük yaşta eğitim sistemi içinde atılıyor. 
Biz de Microsoft Türkiye olarak bu sebeplerden 
yazılım startup’larına ve yazılım iş ortaklarına 
çok önem veriyoruz. Microsoft Türkiye olarak 
1500 den fazla yazılım startup’ını destekliyor, 3 
yıl boyunca ücretsiz teknoloji altyapısı sağlıyor, 
hem teknik hem de satış-pazarlama tarafında 
destek veriyoruz. Ülkede yazalım üretebilen 
bir insan gücü yaratmak için de Açık Akademi, 
Bilenler Bilmeyenlere Öğretiyor, Yaz Okulu, Küçük 
Parmaklar Programlıyor gibi binlerce kişinin 
katıldığı programlarımız var.   

-Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 
dünya ve Türkiye açısından 2015 
değerlendirmesini yapabilir misiniz? 2016 
yılı beklentileri; hedef ve politikaları neler 
olmalı?

- Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin 
(TÜBİSAD) verilerine göre, bilgi ve iletişim 
teknolojileri pazarı 2014 yılında Türkiye’de 
yüzde 12,1’lik büyüme ile toplam 69,4 milyar TL 
büyüklüğe ulaştı. Söz konusu büyüklüğün 20,4 
milyar TL’si bilgi teknolojileri, 48,9 milyar TL’lik 
kısmı ise iletişim teknolojileri pazarına ait.  
Bilgi teknolojileri pazarında önemli bir paya sahip 
olan yazılım sektörü ise 6,3 milyar TL büyüklük 
ile 2014’ü kapattı.  Donanım pazarı ise 10,6 milyar 
TL’ye ulaştı. Ek olarak, 2013 yılına göre en yüksek 
büyüme yüzde 12,3 ile bilgi teknolojilerinin yazılım 
ve donanım kategorisinde gerçekleşti. Böylece, 
yazılım sektörünün toplam bilgi teknolojilerindeki 
payı, arzu edilen dağılım doğrultusunda yüzde 30 
seviyelerine ulaşmış oldu.  Yazılım sektörünün payı 
pazarda artarak devam edecek. 
Artık donanım tarafında katma değerli üretim 
azalırken (dünyada düşük maliyette ve düşük 
katma değer ile donanım üreten birçok ülke var), 
yazılım pazarı hızla büyüyor. Kanımca yazılım 
geliştirme şu anda dünyada sihirbazlığa en yakın 
meslek. Dokunamadığınız, koklayamadığınız 
yarattığınız bir servis veya uygulama binlerce 
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belki de milyonlarca insanın hayatına etki ediyor. 40 kişilik bir yazılım şirketi 
miyarlarca Dolar değer üretebiliyor ve dünya devleri ile rekabet edebiliyor. 
Bu anlamda ülke ekonomisi içinde çok önemli ve artarak yatırım yapmamız 
gereken bir alan. Yazılım, Microsoft’un DNA’sının çok önemli bir parçası.

-Microsoft olarak misyonunuzu, “Kişi ve kuruluşların potansiyelleri 
ile birlikte değerlerimizin farkına varmalarına yardımcı olmak” 
olarak açıklıyorsunuz. Teknolojinin bu kadar ilerlediği süreçte 
aslında “insanı” öne çıkarıyorsunuz ve yerel değerlere vurgu 
yapıyorsunuz. Bu bakış açısı dünyayı nereye götürür sizce? 
Gerçekten merak ediyorum. Bir anlamda da insanlığın geleceğine 
işaret ediyorsunuz.

-Microsoft Türkiye olarak amacımız, teknolojinin gücünden faydalanarak 
ülkemizin gerçek sosyal ve ekonomik potansiyeline erişmesini, iş dünyası 
ve kişilerin yeni fırsatlara ulaşmasını ve hayallerini gerçekleştirmesini 
sağlamak. Gelişen teknoloji; kişiler, şirketler, kurumlar ve hatta ülkeler için 
çok önemli fırsatlar yaratacak. Bu fırsatlardan yararlanabilmek için eğitimli 
insan gücüne sahip olmak gerekiyor. Bu anlamda insanın önemi hiçbir zaman 
bu kadar önemli olmamıştı. Eğitim sisteminde teknoloji ile erken tanışan, 
teknoloji kullanarak çözümler üretebilen bir nesil yaratan ülkeler bu fırsatları 
değerlendirebilecek.

-Microsoft Corporation’ın tarihçesini ve sizin şirkete katılış 
öykünüzü yazmak isteriz.

-Microsoft 1975 yılında Seattle da 2 üniversite öğrencisi (Bill Gates ve Paul 
Allen) tarafında kuruldu. Kurulduğu günden beri teknolojinin özellikle yazılım 
teknolojileri insan hayatını değiştirebilme büyüsüne inan bir şirket oldu. Geçen 
40 yıl içinde milyonlarca insanın hayatını değiştiren birçok ürün üretti ve 
dünyanın en büyük yazılım şirketi. Sadece 3 CEO görev aldı ve sonuncusu Satya 
Nadelle. Microsoft günümüzde artık sadece bir yazılım şirketi değil, geliştirdiği 
donanımlar, sunduğu servisler, tüm dünyada binlerce iş ortağı ve çözümleri 
ile dev bir teknoloji şirketi. Ama hala yazılım geliştirme Microsoft ta çalışan 
herkesin, Satya dahil, DNA sına kazınmış bir tutku.  

Yazılım geliştirme benim hayatımı da değiştirdi. Microsoft sayesinde farklı 
ülkelerde, farklı rollerde, birbirinden yetenekli insanlar ile çalışma fırsatı 
buldum. Benim Microsoft yolculuğum 15 yıl önce başladı. İlk görevim yeni 
kurulan Microsoft Saudi Ofisi’nde Servis ekibini yönetmek oldu. Daha sonra 
Seattle Microsoft ana merkezde kurulan özel bir SWAT takıma katıldım, yılda 
500,000 km uçarak uluslararası birçok stratejik projeyi yönettim. Sonrasında 
Microsoft ürün geliştirme ekibine katıldım, High Performance Computing, 
Azure Bulut Platformu, XboxOne gibi birçok önemli üründe yazılım geliştirme 
ekiplerini yönettim. Yıllar sonra ülkeme dönmemin sebebi edindiğim tecrübeyi 
kullanarak doğduğum büyüdüğüm ülkemin dijital dönüşümüne katkıda 
bulunmak. Şu anda Microsoft Türkiye’de teknoloji stratejisinden sorumlu genel 
müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bu kadar yetenekli ve heyecanlı bir 
ekip ile çalıştığım için de ayrıca gurur duyuyorum. 
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