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Yazılım Sanayicileri 
Derneği (YASAD) 
Başkanı Gültekin 

Günal, bilişim sektörünün 
taleplerinin karşılanması 
durumunda, 15 yılda 20 
milyar dolarlık ihracata 
ulaşılabileceğini iddia 
etti. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
Yazılım Meclisi Başkanı 
Mehmet Akyelli ise 
yazılım dışsatım gelirle-
rinin 2023 yılında turizm 
sektörünü aşacağını 
savundu. Türkiye Bilişim 
Sanayicileri ve İşadam-
ları Derneği (TÜBİSAD) 
Başkanı Tuğrul Tekbulut, 
alanda faaliyet gösteren 
firmaları teşvik peşinde 
koşmakla eleştirerek, 
uluslararası yazılım te-
kellerinin faaliyetlerine dikkat çekti. 
Yeterli Ar-Ge kaynağı bulunmasına 
rağmen teknokentlerin yazılım sektö-
rü için işlevsizleştiği görüşünün ağırlık 
kazandığı panelde, yerinde Ar-Ge des-
teğinde istihdam koşulunun 7-8 kişilik 
yazılım firmalarını da kapsayacak 
biçime getirilmesi istendi. 

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 
Ankara’da gerçekleştirilen Bilişim’07 
etkinliği kapsamında düzenlenen 
“Ülkelerin Stratejik Sektörü: Yazılım” 
başlıklı panelde sektörün sorunları 
yanı sıra sektörün geleceğine ilişkin 

Bilişim’07 kapsamında düzenlenen bir panelde yazılım sektörü ele alındı…

“YAZILIM FİRMALARI 
TEŞVİK PEŞİNDE KOŞUYOR”

olması gerektiğini ifade 
eden Günal, sektörün iç 
ve dış piyasaya yönelimi-
nin dengede tutulmasına 
dikkat çekti. 

Yerinde yazılım ve Ar-
Ge Yasası çıkarılmasını 
beklediklerini ifade eden 
Günal, şöyle konuştu: 
“Yerli yazılım için yurt-
içinde gerekli iklim 
sağlanmalıdır. Türkiye ile 
ileri teknoloji ve yazılım 
maalesef bağdaştırıla-
mıyor. İthal yazılım ve 
diğer teknoloji ürünler-
le rekabet için mutlaka 
bu iklimin değiştirilmesi 
gerekiyor. Kamuda ise 
Başbakanlığa bağlı tek 
ve yetkin muhatap bir 
birimin olması ve önce 

yurtiçinde sonra da dışarıda Tür-
kiye’nin yazılım yeteneklerine iliş-
kin doğru algının oluşturulması 
gereklidir.” 

Bu beklentilerin hayata geçmesi du-
rumunda 5 yılda 2 milyar dolarlık, 15 
yılda 20 milyar dolarlık ihracata ve 1 
milyon kişilik istihdama ulaşılabilece-
ğini belirten Günal, yazılımla kalkınan 
örnek ülke Mısır’da bir KOBİ projesi 
için Ar-Ge desteğinin 50 bin Avro, 
Türkiye’de ise 8 bin YTL olduğunu 
açıkladı. 

beklentiler masaya yatırıldı. Panelde 
konuşan YASAD Başkanı Gültekin 
Günal, yazılım sektörünün aralarında 
ABD, Almanya ve Hindistan’ın da 
bulunduğu 35 ülkeye 100 milyon 
dolarlık dışsatım gerçekleştirdiğini 
kaydederek, genel olarak bilişim sek-
törünün yüzde 25 büyümesine karşılık 
yazılım sektöründe yüzde 45 büyüme 
yaşandığına dikkat çekti. Yazılım 
sektörünün tüm sektörler için hizmet 
ürettiğini belirten Günal, sektörün 300 
bin işletmeye hizmet sağladığını kay-
detti. Yazılım sektörünün hem hizmet 
hem de ürün ağırlıklı bir gelişme içinde 

TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Mehmet 
Akyelli, bilişim alanına yönelik “inanılmaz 

AR-GE desteği” olduğunu belirtirken, 
teknokentlerin şirketler tarafından 

yalnızca “vergi verilmeyen yerler” olarak 
algılandığını söyledi. 
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“Yazılımı Stratejik 
Sektör Olarak 
Tanımladık”

DPT Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim 
Akça, yazlım sektörünün Dokuzuncu 
Kalkınma Planı kapsamında “stratejik 
sektör” olarak kabul edildiğini kaydet-
ti. Akça, hedeflerin gerçekleşmesi için 
kamu kuruluşlarının yanı sıra firmalar, 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşla-
rının koordineli çalışması gerektiğini 
ifade etti.

Teknokentler bünyesindeki firmaların 
yüzde 65’inin yazılım alanında faaliyet 
gösterdiğini bildiren Akça, Ar-Ge faa-
liyetleri kapsamında ayrılan bütçenin 
yüzde 30’unun bilişim alanında kulla-
nıldığını ve yazılım sanayinin gelişimi 
için yeni düzenleyici tedbirler üzerinde 
çalıştıklarını açıkladı. 

“Teknokentler 
işlevsiz”

TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Mehmet 
Akyelli ise Türkiye’nin rekabet gücü sı-
ralamasında geriye düştüğüne dikkat 
çekerek, “Bizi zıplatabilecek, katma 
değeri en yüksek alan yazılımdır” 
diye konuştu. Yazlım alanına son 
yılarda hak ettiği önemin verilme-
ye başlandığını kaydeden Akyelli, 
“Yüksek istihdamlı sektörler yerine 
katma değeri yüksek alanlar teşvik 
edilmeye başlandı. Bilişim alanına 
yönelik inanılmaz Ar-Ge kaynağı var” 
diye konuştu. Teknokentlerin işlevlerini 
yerine getiremediğini anlatan Akyelli, 
“Teknokentlerin idareleri ne yazık ki, 
bu firmaların bir arada bulunmasının 
yaratacağı etkiyi kullanmak için gi-
rişimde bulunmadılar. Şirketler için 
teknokentler sadece vergi verilmeyen 
alanlar olarak algılanıyor” dedi. 

Yazılım sektörü dışsatımının 2015 yılın-
da 2 milyar dolara ulaşacağını ve 2023 
yılında ise turizm gelirlerini aşacağını 
belirten Akyelli, “Yazılım sektöründe 
3-4 bin dolarlık küçük yatırımlar ile 
istihdam yaratmak mümkün. Sektöre 
özel müsteşarlık kurulmalıdır. Yazılım 

üretiminin ve ihracatının önünü açacak 
ulusal yazılım politikaları geliştirilmeli-
dir” diye konuştu. 

Mevcut teşvik sistemlerinin yazılım ala-
nının özelliklerine göre uyarlanmasını 
beklediklerini kaydeden Akyelli, şöyle 
devam etti: 

“Yerinde Ar-Ge’nin teşvik edilmesi 
için 7-8 aydır çalışmalar yürütülü-
yor. 50 kişilik Ar-Ge ekibi alt sınır 
olarak kabul ediliyor. Ancak biz 
yazılım sektöründe 7-8 kişi ile 
harikalar yaratıldığını biliyoruz. 
Yazılıma önemli oranda kaynak 
ayrılıyor, ancak bu kaynakların 
önemli bir kısmı kullanılamıyor. 
Ar-Ge çalışmalarının önemli bir 
kısmı başarısızlık ile sonuçlanır. 
Ama Türkiye’de yüzde 100 başarı 
sağlama ihtimali olmayan projelere 
teşvik verilmiyor. Bu yüzden Ar-Ge 
teşviklerinden yüksek oranda bü-
yük firmalar faydalanıyor.” 

“Teşvik Peşinde 
Koşuyorlar” 

Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadam-
ları Derneği Başkanı Tuğrul Tekbulut 
ise kamu yazılım ihalelerinde ulusla-
rarası yazılım tekellerinin ürünlerinin 
tercih edildiğini aktararak, “Kamu 
yazılım ihalelerinde eşit koşullarla 
ulusal yazılım şirketleri lehine pozitif 
ayrımcılık yapılmalı. Dış kaynak kulla-
nımı teşvik edilerek yazılım sanayimizin 
güçlendirilmesi gerekir” dedi. Ulusla-
rarası tekellerin Türkiye’deki yazlım 
sektöründeki etkinliklerinin inanılmaz 
boyutlara geldiğine dikkat çeken Tek-
bulut, şöyle devam etti: 

“Ben yerli üreticilerin alınmadığı 
bir kamu yazılım ihalesinin iptal 
edilmesi için yoğun çaba sarf 
etmiştim. O dönem itirazlarımız 
haklı bulunarak, ihale iptal edildi. 
Ancak hemen ardından tekelin 
çıkarları doğrultusunda yayın ya-
pan kimi gazetecilerin saldırılarına 
maruz kaldım. Nerdeyse vatan haini 
ihale edildim, Türkiye’nin önemli bir 

fırsatı kaçırmasına neden olan kişi 
olarak lanse edildim. Basın dünya-
mızın da kendini sorgulama vaktinin 
geldiğini düşünüyorum.” 

Yazılım sektörünün mevcut hali ile 
sürdürülebilir olmadığını vurgulayan 
Tekbulut, “Yazılım firmaları teşvik pe-
şinde koşuyor. Türkiye diğer alanlarda 
olduğu gibi yazılım sektöründe de atıl 
kapasite tehlikesi ile karşı karşıya kala-
bilir. Türkiye’de yoğun donanım tüketi-
mine karşın bu donanımların kullandığı 
yazılımlar kayıtlarda gözükmüyor. Tür-
kiye yazılımsız donanım cenneti gibi 
gözüküyor. Yazlım alanı mutlaka kayıt 
içine alınmalı” diye konuştu.

“25 Milyar Dolar 
Yurtdışına Aktı”

Tüm Telekomünikasyon İşadamları 
Derneği Başkanı Murat Dikici ise “Satın 
aldığımız cep telefonları ile son 13 yılda 
25 milyar doları yurtdışına aktardık. Öte 
yandan beyin gücümüz de yurtdışına 
akıyor. Amerika’da Silikon Vadisi’nde 
1000’in üzerinde Türk mühendis 
çalışıyor. Fikri mülkiyeti bizde olan 
ürünlerin arttırılması çok önemlidir” 
diye konuştu.

Üyeleri yerli bir telefon santralı üretici-
sinin Türkiye’deki pazar payının yüzde 
70’ler dolayında olmasına rağmen, 
kamuda sadece yüzde 5 oranında 
tercih edilmesinin düşündürücü oldu-
ğunu kaydeden Dikici, tüm dünyaya 
ihracat yapan hatta Afrika’da pazar 
lideri olan yerli üretici yerine, yabancı 
şirketlerin kamu ihalelerinde tercih 
edilmesini eleştirdi. 

Türkiye’de yeni iletişim teknolojilerinin 
hızla getirilerek lisanslanmasının yazı-
lım sektörünün büyümesine katkıda 
bulunacağını kaydeden Dikici, “Tüm 
dünyaya GSM yazılımları satan bir yerli 
firmamız var. Türkiye’de üçüncü nesil 
şebeke olsaydı, bugün bu firmamız 
belki de tüm dünyaya üçüncü nesil 
teknolojiye yönelik yazılımlar satıyor 
olacaktı” dedi.


