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Dünyada ekonomik ve politik alanlardaki gelişmeler; bilişim, internet, arama motorları, dijital 
fotoğraf, televizyon, multimedya, oyun, taşımacılık, telekomünikasyon, insanla makine arasındaki 
ilişki, ses tanıma, dış kaynak kullanımı, açık kod, süreç ve dağıtım ağları gibi alanlardaki yenilikler, 
yazılım ürün ve hizmetlerinin yönünü de etkilemektedir.
Avrupa Birliği sürecinde ve bilişimin yalnızca kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi olmaya 
geçiş aşamasında, yazılım, Türkiye için öncelikli sektörlerden biridir. Türkiye'de yazılım sektörü, 
son yıllardaki bazı çabalara rağmen, gerekli atılımı henüz gerçekleştirememiştir.
Bu yapıt, Türk yazılım sektörüne yön ve strateji belirleyici; sorunları analiz eden ve çözüm 
önerileri getiren; ülke özelliklerini ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulunduran; 
ülkelerarası karşılaştırmalı; hem teorik hem pratik tarafı olan; yazılımın ülke ekonomileri için 
önemini teorik olarak anlatan, aynı zamanda somut ve toplumsal problemlerin çözümüne 
katkıda bulunmayı amaçlayan; üniversite ve diğer eğitim merkezlerinde bilişim ve iktisadi 
ve idari bilimler öğrencilerinin, devlet ve hükümet yetkililerinin, yazılım sektörü � rmalarının, 

müşterilerin ve yatırımcıların yararlanabileceği bilimsel ve akademik bir araştırma örneğidir.
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Dünyada ve Türkiye'de Yazılım Sektörü

22 Eylül günü, Hasankeyf İnsiyati�  Girişimi, Hasankeyf'in 
sular altında kalmasına neden olacak Ilısu Barajı için DSİ 
ile Almanya, Avusturya ve İsviçre ülkelerinin ihracat kredi 
kuruluşlarıyla nihai anlaşma yapılması üzerine bir basın 
açıklaması yaparak; 

"Ilısu Barajı Projesi'ne, kanunlara, kültüre, tarihe ve doğaya 
kabul edilemez boyutta zarar vereceği için karşıyız. Türkiye 
Hükümeti'nin bu projeyi gerçekleştirmek istemesi büyük bir 
tarihi hatadır. Aynı zamanda Almanya, Avusturya ve İsviçre 
hükümetlerinin projeyi desteklemesi de bu ülkelerin
savunmakta olduğu insan ve çevre hakları gibi değerlerle 
büyük bir çelişkidir. Almanya, Avusturya, İsviçre ve Türkiye 
hükümetlerinin kanun, kültür, tarih ve doğaya en az bizim 
kadar önem verdiğine  olan inancımızı korumak istiyoruz" 
diyerek aşağıda özeti yer alan görüşler doğrultusunda 
imza kampanyası başlattı.
"15 Ağustos 2007 tarihinde  Antik kent Hasankeyf’in sular 
altında kalmasına yol açmış olan Ilısu barajı ile ilgili DSİ'nin 
Hidroelektrik Santralı Projesi’ni inşa etmekle görevli 14 
şirketten oluşan Ilısu konsorsiyumu arasında kamuoyunun 
Ilısu Barajına karşı tepkilerine rağmen ticari anlaşma 
imzalanmıştır.
"Bu karar şu anlama geliyor: Hasankeyf ve yüzlerce arkeolojik 
sit alanı sulara gömülüyor. Sorun bu aşamaya gelmeden 
önce düzenlenen etkinlik, açıklama ve temaslarda Ilısu 
barajının bilirkişilerce kusurlu bir proje olduğuna dikkat 
çekilmiş bu projeden vazgeçilmesi talep edilmişti.
(...)
" Gelinen aşamada Başbakan Sn. ERDOĞAN’IN defalarca 

dile getirdiği "Hasankeyf’i 
Ilısu Barajı sularına 
gömdürmeyiz" sözüne sahip 
çıkmadığını görüyoruz. 
Hasankeyf, 50 yılık enerjiye  
feda edilecek kadar ucuz 
değildir. Hasankeyf dünyada 
eşi benzeri olmayan bir 
antik kenttir. Hasankeyf tüm 
dünya insanlarının ortak 
mirasıdır. Bu mirasa sahip 
çıkmamız gerekmektedir.
(...)
Siz hükümet başkanlarının, Hasankeyf ve Dicle Vadisini 
yaşatacağınızı ümit ederek şu taleplerde bulunuyoruz: 
1- Almanya, Avusturya ve İsviçre hükümetleri; Ilısu Baraj 
Projesi'ne maddi destek vermeyiniz ve derhal kredilerinizi 
durdurunuz.
2- Türkiye Hükümeti; Ilısu Projesi'ni iptal ediniz. Hasankeyf 
ve Dicle Vadisi'ndeki tarihi ve doğal zenginlikleri turizm 
yatırımları ile insanlığın hizmetine sunmak yönünde yeni bir 
adım atarak tarihe olan saygınızı gösteriniz. 
3-UNESCO’nun derhal Hasankeyf in kurtarılmasına yönelik 
adım atmasını önemle talep ediyoruz.                                       
4-TBMM’de bulunan  muhalefetteki bütün siyasi partilerin 
Hasankeyf’i siyaset üstü algılamalarını ve bu projenin 
durdurulması için gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.                                             
5-Saygıdeğer Türkiye kamuoyunun ve basının  bugünden 
itibaren başlatmış olacağımız imza kampanyamıza destek 
vermelerini bekler, hepinize teşekkür ediyoruz."

YER NDEN TA IMA,YARINA TA I

İLETİŞİM YAYINLARI

Ü

Üst Lejant   Ekonomik ve Sosyal Boyutlarıyla 
Adı   Dünyada ve Türkiye'de Yazılım   
  Sektörü 
EAN   9789750504334 
ISBN   975050433X 
Yayın No  İletişim 1180 

Sayfa - Fiyat  276 Sayfa / 16,00 YTL 
Baskı   1.Baskı Eylül 2006, İstanbul  
Yazar   Fuat Alican 
Yayın Yön.  Mustafa Bayka 
Yayın Dan.  Ahmet İnsel 
Düzelti   Metin Pınar 


