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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Turhan Menteş, “Türkiye’de bilişimle ilgili telaffuz edilen, 
öngörülen, yapılmaya çalışılan her konunun ya ilk söyleyicisi, ya ilk uygulayıcısı, ya ilk önereni, ya 
ilk raporlayanı ya da ilk girişimde bulunanı olduk” dedi. 
Menteş, sektörün 89 üst düzey yöneticisinin katkılarıyla hazırlanan “20101 Değerlendirme 
Raporu”yla, yine Türkiye bilişim teknolojileri (BT) sektöründeki tarafların ilgisini çekmeyi, siyasi 
iradeyi, BT sektörü üzerine politika belirleyici kararları alanları destekleyip yol gösterici olmayı 
amaçladıklarını söyledi.  
Değerlendirme Raporu’nda da belirtildiği gibi 2010’da, kamu BİT yatırımları için ayrılan payın 
önemli ölçüde azaldığına işaret eden Menteş, devlet eliyle gerçekleşmesi gereken e-devlet 
projelerinin en iyi olasılıkla 2011 içinde tamamlanması halinde bile BT ürünlerinin kullanımına 
yönelik yaygınlığın kısa vadede sağlanamayacağının görüldüğünü vurguladı.
Türkiye’de E-devlet konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığını anlatan Menteş, bilişim sektörünün 
yaklaşık yüzde 50’den fazla büyüklüğünün 20 yılı aşkın süredir kamu projelerine ayrıldığını ve 
Avrupa’da bile olmayan e-devlet uygulamalarının gerçekleştirildiğini bildirdi. 
Diğer sektörleri tetikleyici bir özellik taşıyan bilişimin 20 yıldır büyüme hızının yavaşladığını 

ama küçülmediğini belirten Menteş, fiziki dönüşüm kadar fikri dönüşümün de yaygınlaşmasının 
önemli olduğuna işaret ederek, raporda  da değinildiği gibi “siyasi iradenin desteğinin en üst 
düzeyde sağlanmasının” önemli olduğunun altını çizdi. 
Yazılım ihracatını ölçecek sağlıklı gösterge ihtiyacının giderilmediği, yazılım ihracatını teşvik edici 
düzenlemelerin yapılmadığının altı çizilen raporda, yeni yürürlüğe sokulan İsteğe Bağlı Tescil 
Yönetmeliği’nin fiziki koşulları ve kaynak kodunu korumak konusunda atılan ilk önemli adım olduğu 
ancak ihtiyaçları karşılamadığı belirtildi. Raporda bilişim alanındaki vergi oranlarının sektörün 
büyümesini engellemenin yanı sıra bilişim toplumuna giden yolda Türkiye’yi yavaşlatmaya devam 
ettiğine dikkat çekildi.
“Ülkemizde kişisel bilgisayar kullanımının yaygınlaşma hızının artırılması için gerekli önlemlerin 
bir an önce uygulamaya geçmesi yaşamsal önem arz etmeye devam etmektedir” denilen Bilişim 
2010 Değerlendirme Raporu’nun “Ne yapılmalı?” bölümünde “Son Söz” başlığı altında şu ifadeler 
yer aldı:
“2010 yılı içinde gerçekleşen ve gerçekleşmeyenlere baktığımızda ülke hedefi olarak gördüğümüz 
“Bilişim Toplumuna” ulaşılmasında daha yolumuzun olduğu görülmektedir.
Ülkemizin bilgisayar okur-yazarlığını artırmak için çok hızlı hareket etmek zorunda olduğunu bu 
yıl da tekrar vurgulamak gerekmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki okuma-yazma seferberliği 
gibi bir bilgisayar okur-yazarlığı seferberliği başlatılarak toplumumuzun büyük kesiminin bu 
teknolojileri kullanabilir hale getirilmesi “Bilişim Toplumu” yolunda atılacak önemli bir adım 
olacaktır. Buna paralel olarak atılacak önemli bir diğer adım da, kullanıcılara katma değer 
sağlayacak yararlı içeriklerin geliştirilmesidir.
Türkiye’nin 21. Yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak var olabilmesi ancak ve ancak kendi 
teknolojilerini üreterek uluslararası rekabet edebilen bir konumdaki bir bilişim sektörüne 
sahip olmasıyla mümkündür. Bunun için Devletimizin Bilişim Sektörünü stratejik sektör olarak 
tanımlaması ve ölçülebilir hedeflerini belirlemesi gerekmektedir. Bu hedeflere ulaşmada tüm 
STK’lar, üniversiteler ve özel sektör bir bütün olarak kenetlenecek ve devletimize her türlü 
desteği verecektir. 
Ulusal Yazılım Türkiye’nin öncelikli ve stratejik sektörü ilan edilip sektöre münhasır bir müsteşarlık 
kurularak yazılım üretimi ve ihracatının önünü açacak Ulusal Yazılım Politikaları ve Stratejileri, 
Özel Sektörle birlikte acilen belirlenmelidir.”

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Menteş: 

Kurulacak müsteşarlıkla, yazılım üretim ve ihracatının önü açılmalı 
Bilişimin “stratejik sektör” olarak tanımlanmasını isteyen Menteş, yazılım 
üretim ve ihracatının önünü açacak politika ve stratejilerin özel sektörle 
birlikte acilen belirlenmesini önerdi.
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