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Almanya’nın Hannnover kentinde her 
sene düzenlenen CeBIT fuarı bu sene 
farklı bir görünüme sahipti. Her yerde 

dalgalanan Türk bayrakları, yüze yakın Türk 
gazeteci ve onlarca Türk firması ile CeBIT 
adeta bir Türk fuarını andırıyordu. Bu sene 
fuarın ülke sponsoru olan Türkiye CeBIT’e en 
üst düzeyde katıldı. CeBIT, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angel 
Merkel’in katılımıyla açıldı.
Uzun yıllardır CeBIT’i takip eden birisi olarak, 
bu gelişmeleri görmek gerçekten insanı 
gururlandırıyor. Bundan on sene önce CeBIT’e 
Türk firmaları bireysel olarak katılıyordu. Daha 
sonra ise fuarın kervan geçmez bölgelerinde 
Türkiye standını görmeye başladık. Sonraları 
ise katılım iyice arttı ve en sonunda 2011 yılında 
Türkiye CeBIT’e damgasını vurdu.
         
Global oyuncu olmak
BT alanında dünyanın en etkili fuarı olan 
CeBIT’e bu ölçekte katılmak gerçekten önemli 

ama bu yeterli mi? Türkiye Bilişim ve iletişim 
teknolojilerinde gerçekten bir global oyuncu 
mu? Milyonlarca euro vererek bir fuarın 
sponsoru olabilirsiniz ama malesef bu sizi bir 
anda global bir oyuncu haline getirmez. 
Türkiye bilişim alanında potansiyelinin çok 
daha gerisinde bulunuyor. Bu geri kalmışlık 
da özellikle devletle özel sektör arasındaki 
uçurumdan kaynaklanıyor. Gelişmiş ülkelerde 
ARGE harcamaları gayri safi milli hasılanın 
yüzde 2’sini oluştururken bizde bu oran yüzde 
0.50 seviyelerinde. Ülkemiz teknoloji geliştiren 
değil ama teknoloji tüketen bir ülke durumunda. 
Çoğu yetenekli genç beyin ARGE için ABD’yi ve 
Avrupa’yi seçip ülkemizden kanatlanıp gidiyor. 
Bunun en büyük nedeni ise ARGE konusunda 
ülkemizde yeterli bir desteğin olmaması. Hatta 
çoğu durumda devlet destek değil köstek 
durumunda. Örneğin Çin’de ürettiğiniz bir 
telekomünikasyon cihazının örnek ürününü 
ülkeye kolay kolay sokamıyorsunuz. Ürün 
örnek bile olsa sizden onay belgeleri isteniyor. 

Anlamsız gümrük sorunları yüzünden çoğu 
firma Türkiye’de ARGE’den kaçıyor. 
Çin, Hindistan gibi ülkelerde devlet her türlü 
teşviği ve vergi avantajını sunarken biz ise 
bilişimi neredeyse cezalandırıyoruz. Bilişim 
ürünlerinde KDV oranı yüzde 18. Dijital 
görüntüleme ürünlerinde bir de ÖTV yükü 
bulunuyor. Normalde yüzde 8 olan eğitim KDV’si 
bilişim eğitim sertifikalarında ise anlamsız bir 
şekilde yüzde 18! ARGE konusunda teşvikler 
var ama bunlar sadece sözde kalıyor. Girişim 
teşviklerini sadece dev holdingler alabiliyor. 
Küçük girişimcinin ARGE konusunda destek 
alabilmesi neredeyse imkansız.

Somut öneriler
Sektör bürokratik engeller, lisanslar ve 
regulasyonlarla çevrilmiş durumda. Bilişim 
dinamik bir sektör ve sektörde bir hafta bile 
önemli bir zaman dilimi. Ağır ve hantal ilerleyen 
bürokrasi bilişimin önünü tıkıyor. Devlet destek 
olmayı bırakın köstek olmasa bilişim şu anki 

halinden çok daha iyi yerlere gelebilir. Devlet 
bilişimin ülkede gelişimini gerçekten istiyorsa 
acil olarak şu somut girişimleri yapmalıdır: 
1- Bilişimde yazılım, donanım ve servislerde 
KDV kaldırılmalıdır. 2- Bilişim eğitimleri 
vergiden muaf olmalıdır. 3- Bilişim eğitim 
programlarına teşvik verilmelidir. 3- ARGE 
yapmak isteyen firmalara risk sermayesi 
sağlanmalı ve vergi muafiyeti getirilmelidir. 
4- Yeni teknoparklar oluşturulmalı ve ARGE 
yapan firmalara ücretsiz ofis alanı, ücretsiz 
elektrik ve iletişim sağlanmalıdır. 5- Gümrük 
engelleri kaldırılmalıdır. 6- Üniversitelerdeki 
bilişim programları çoğaltılmalıdır. 6- Çağrı 
merkezlerini ülkeye çekebilmek için firmalara 
ilk 5 sene ücretsiz iletişim seçenekleri 
sunulmalıdır.
Somut adımlar atmadan sadece fuarlara 
katılırsak bilişimde üretici değil tüketici olmaya 
devam ederiz.  Gelecek iletişim ve bilişim 
teknolojilerinde ve Türkiye’nin bunu çok iyi 
değerlendirmesi gerekiyor.

D e s t e k  d e ğ i l  k ö s t e k  o l m a y ı n  y e t e r !
Türkiye Hannover’deki CeBIT fuarının ana sponsoru oldu. 
Peki bu neyi değiştirecek?
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