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Bilim Teknik 15.09.2006

Yazılım "ekmek ve su kadar" gerekli
Bilişim Zirvesi'06 kapsamında "Ülkelerin Kalkınmasında Yazılım ve Hizmet Üretiminin
Rolü" başlıklı oturumda, gelişmekte olan ülkelerin ve Türkiye'nin kalkınması için
ulusal yazılım sanayini güçlendirmek gerektiği vurgulandı.

Yazılım ithal eden değil satan ülke olabilmek için önümüzdeki üç yıl tarihi öneme
sahip!

Bilişim Zirvesi'nin ilk oturumu Yazılım Sanayicileri Derneği, YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Günal' ın
moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda DPT Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim Akça , Pakistan Yazılım
İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Hussein, Romanya Milletvekili Varujan Pabuccian ve YASAD Yönetim
Kurulu Üyesi Murat Ihlamur 'un birlikte altını çizdikleri ana mesaj şu oldu: "Kalkınmakta olan ülkeler için
yazılım sanayi, bugün ekmek ve su kadar vazgeçilmez bir gerçek ve ulusal bir politika olarak benimsendiğinde
tüm endüstrileri tetikleyecek tek güçlü silah."

Forum'da DPT Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim Akça , gelecek 10 yıla baktı ve gelişmiş ülkelerin bilgi
toplumu olma yolunda Bilişim Teknolojilerine yaptıkları yatırım ve eğitim harcamalarına dair veriler sundu.
ABD'nin %38'i, istihdamının %75'i ve sermayesinin %16'sına denk geldiğini vurgulayan Akça, doğru yatırımın
verimlilik için önemine dikkat çekti. Bilişim teknolojilerinin diğer sektörlere olan katkılarının %'30'unun Yazılım,
%17.5'inin İletişim Ekipmanları %52.5'inin de bilişim ekipmanları olduğunu sözlerine ekleyen Akça, "Büyümek
için, verimlilik için bilişim ve yazılım şart" diye konuştu. Yüksek Katma Değer sağlayan ürünler üretilmesinin
önemine de değinen DPT Müsteşar Yardımcısı Akça, Bilgi Toplumu Stratejisi'nde aralarında Bilişim Vadisi
kurulması konusunun da yer aldığı 13 eylem belirlediklerini fakat önemli olanın eylem planı hazırlamak değil, bu
planı STK'lar ve kamu kuruluşları ile birlik içinde uygulayabilmek olduğunun altını çizdi.

Pakistan Yazılım İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Hussein ise, genel olarak Pakistan'daki iletişim sektörünün
temellerinden, yazılım sektörünün piyasadaki payından ve stratejik açıdan ekonomik rekabette yazılımın
öneminden, devletin yazılım sektörüne katkılarından ve Türkiye ile ortak geliştirilebilecek çalışmalardan bahsetti.

Romanya Milletvekili Varujan Pabuccian , "Pek çok ülkenin daha bugün yapmaya başladığı bazı çalışmaları biz
yıllar önceden gerçekleştirdik. 80'li yıllardan sonra ise pazarımızı kaybettik, çünkü elimizde çok iyi mühendisler
olmasına rağmen yönetici ve pazarlamacılarımız yoktu. Daha sonra kurumsallaşma konusunda bilgi sahibi olduk
ve Anka Kuşu yeniden canlandı. Telekomünikasyon alanında da önemli adımlar atıldı ve örneğin bugün birçok
Avrupa ülkesinde Romanya'nın 3G ürünlerini görmek mümkün." dedi.

YASAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ihlamur Türkiye'nin bilişim sektöründeki ihracatının 3.5 milyar dolar
olduğunu belirten Ihlamur, bunun %3'nün ise yazılım sektörüne ait olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmasını
"Türkiye yazılım pazarı, olması gerekenin çok altında, ihracatımız ise çok düşük seviyede. Dolayısıyla devlet
desteği, kalite ve standartlar, eğitim, pazarlama, finans gibi eksik yönlerimizi geliştirmek zorundayız. Devlet,
çok uluslu şirketleri Ar-Ge ağırlıklı olarak ülkeye davet etmeli, yerli şirketleri de desteklenmeli ve Ar-Ge
yapmaya yönlendirmeli. Atacağımız her adım, bizim 10-15 yıllık geleceğimizi belirleyecek." diyerek sürdürdü.
Gelecekte Türkiye için bilişim sektörünün büyüme hızının %10 ile 15 arasında olmasını beklediklerini, yazılım
sektörünün tahmini olarak %14 büyüyeceğini dile getirdi. YASAD olarak 35.000 çalışan ile 200.000 firmaya
hizmet veren yazılım şirketlerini bünyelerinde barındırdıklarına dikkat çekti. Türkiye'nin yazılım sektörünün ithal
programlara hizmet üreten bir ülke değil, yurtdışına ihracat yapan, hizmet satan bir ülke olması gerektiğinin de
altını çizdi. Bu anlamda önümüzdeki iki ya da üç yılın ülkemiz adına tarih yazacak kadar önemli bir zaman dilimi
olabileceğini de belirtti.
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