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Gerçek düşgücümüzü aşıyor
Aydın Köksal
TBD Onursal Başkanı

Çivi yazılı Sümer, Hitit tabletlerinden, tablet bilgisayara geldik... Sanki bütün kimliğimiz mikroelektroniğin, 
bilişimin, iletişimin olanaklarıyla “karılıp” yeniden biçimlendi. 
Türkiye’de bilişim düşüncesi’nin, bilişim toplumu’nun temellerinin atılmasında TBD, başlıca etmen oldu.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 40. yılında. 
Bunu, bir sivil toplum örgütünün, kuruluş amaç 
ve ilkelerinden sapmadan 40 yıldır işlevini 
sürdürüyor olması önemli bir gösterge... 
İlkelerindeki bu süreklilik, derneğimizin 40 yılda 
başardığı hizmetlerden de önemli özelliği... 
Çünkü evrim olsun, devrim olsun, her türlü 
değişim, bir ekine (=kültüre), uygarlığa ancak 
kurumlarının sürekliliğiyle dönüşür.
21. yüzyılın başında insanlığın odaklandığı 
kavramlardan biri yenilikçilik. 
İnsanoğlunun toplum yaşamını değiştirerek 
uygarlığı geliştirme gücü, onun düşgücünden 
kaynaklanıyor... Bir yeniliğin gerçekçi olurluğu 
ardında uzun süre örgütlü çaba gösterebilen 
insanoğlunun tutkulu düşgücünden. 
Kişilerin olduğu gibi kurumların yaşamı da, 
belleklerde iz bırakan sahnelerden oluşuyor. 
Öğrenimim sırasında Roma San Pietro 
Katedrali’nde Michelangelo’nun 500 yıllık dev 
Musa’sını hayranlıkla seyrederken ikonlar 
arasında çağdaş bir kişinin yüzünü gösteren 
tunç bir kabartma görmüştüm: Altında 
“Marconi, Mühendis” sözcükleri yazılıydı!
Elektronik okurken bu görüntüden 
etkilenmediğimi söylesem yalan olur. 
1945’te ABD’de gerçekleştirilen ilk elektronik 
bilgisayar ENIAC’ın ardından, bilim adamlarının 
“gelecekte ancak çok güçlü birkaç ülkenin belki 
birer bilgisayara sahip olabileceği” yolundaki 
demeçleri basında yer almıştı. 
Bugün herkesin kişisel, dizüstü, tablet bilgisayarı 
var. Çivi yazılı Sümer, Hitit tabletlerinden, tablet 
bilgisayara geldik. Bugün elimizde, birkaç gün 
önce yitirdiğimiz Steve Jobs’un, insanlığın ağ 
üzerindeki birikimini cebimize, parmaklarımızın 

ucuna getiren iPod’u, iPhone’u, iPad’i var. 
Yaşamımızda bizi “kişi” yapan ne varsa, 
kitaplarımız, mektuplarımız, iletilerimiz, 
şiirlerimiz, şarkılarımız, görüntülerimiz, 
anılarımız, başkalarının bizi algılayışı, sanki 
bütün kimliğimiz mikroelektroniğin, bilişimin, 
iletişimin olanaklarıyla “karılıp” yeniden 
biçimlendi. 

Gerçek düşgücümüzü aşıyor.
*
45 yıl önce bilgisayarla tanıştığımda, veri 
saklama ve bilgi işlem olanaklarını iletişim 
ağıyla birlikte değerlendirince, yaklaşan 
teknikbilimsel devrimi gördüm. Endüstri 
devrimini 200 yıllık bir gecikmeyle kaçırmış 
Türkiye için Bilişim Devrimi’yle erken 
tanışmanın ne denli büyük bir fırsat olarak 
değerlendirilebileceğini düşledim: “Bilişim 
teknikbilimini Türkiye’nin kalkınması için bir 
araç olarak kullanacağız” sözünü verdim
TBD’yi, 22 Nisan 1971’de bu amaçla kurduk. 
Meslektaşlarımızın pek çoğunun etkin katılımı 
hiç eksik olmadı. Ortak çözüm arayışı, takım 
çalışması hep sürdü. TBD’nin başarılarını, 
devlet yöneticilerimizle birlikte çok geniş bir 
çevrenin işbirliğine borçluyuz. Yapılan işleri 
hep aklın tartısına vurup eleştirmekten de geri 
durmadık; daha verimli yollara el birliğiyle 
ulaştık; yanlışlarımızı görüp düzeltmeyi hep 
başardık. Ortaya çıkan yeni sorunlara, iş işten 
geçmeden, onların üreme hızından daha hızlı 
çözümler bulduk. Bilişimciler, sivil toplum ve 
devlet hep el ele çalıştık.
Bugünkü bilişim kesimimizin bize parlak bir 
geleceğin işaretlerini veren altyapısı, geçmişten 

geleceğe uzanan bu ilkeli işbirliğiyle sağlanan 
birikimdir. 
*
40 yıl göz açıp kapayınca geçti. Çocuklarımızın 
ardından torunlarımız da şimdi TBD üyesi...
Zaman boşa akmadı. Bütün kamusal ve özel 
kuruluşlarımızı, birçok ülkenin imreneceği 
bilişim dizgeleriyle donattık.
Bugün dışsatımımızın yüzde 85’i endüstri 
ürünleridir. Kamusal ve özel kuruluşlarımızı, 
bilişim dizgeleriyle verimli çalışan kuruluşlara 
dönüştürememiş olsaydık, bunun düşünü bile 
kuramazdık. 
Bütün bankalarımızı gelişkin çevrimiçi yönetim 
bilişim dizgeleriyle, finans- sigortacılık 
şirketlerimizi karar destek yazılımlarıyla 
donatmamış olsak, Türkiye endüstri, ticaret 
ve hizmet alanlarına giren bütün kesimlerinde 
bugün ulaştığı verimlilik düzeyine varabilir 
miydi? Dokumacılıkta, hazır giyimde, sağlıkta, 
savunmada, iletişimde, beyaz ve kahverengi 
eşyada, demir dökümde, üstün nitelikli çelik 
üretiminde, otomotivde, makine ve yapı 
endüstrilerinde, çimentoda, camda, gemi ve 
mega yat yapımında kazandığımız dışsatım 
gücü, Türkiye’nin doğrudan doğruya kendi 
insangücüyle yarattığı bilişim dizgeleriyle elde 
edilmiştir. 
Bilişim hizmetlerinden yararlanmadan 
turizmdeki başarıyı da sağlayamazdık. THY 
bugün yeryüzünün 190 noktasına uçuyor; bu yıl 
30 milyon turist ağırlıyoruz.
Bilişim kesiminin yeni bir uğraş alanı olarak 
örgütlenmesinde, meslek görevlerinin 
tanımlanmasında, Türkçe bilişim terimlerinin 
yerleşmesinde, devlet katında mesleğin 

gelişmesi için gerekli önlemlerin DPT ve 
bakanlıklarca alınabilmesinde, bilgisayar 
gücünün verimli kullanılabilmesinde, yeni 
yatırımların olurluğu ile ilgili DPT EBİ Sürekli 
Özel Uzmanlık Kurulu’nun oluşturulmasında, 
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ve Yürütme 
Programlarında bilgi işlem merkezlerinin, 
bilişim çalışanlarının sorunlarının gündeme 
getirilmesinde, TBD Kurultaylarında bu 
sorunların enine boyuna tartışılmasında, 
yaygın öğretim ile bilgisayar okuryazarlığı 
doğrultusundaki çabaların başlatılmasında, 
yüksek öğretimde bilgisayar mühendisliği, orta 
öğretimde bilgisayar işletmenliği öğretiminin 
başlatılmasında, kısaca, Türkiye’de bilişim 
düşüncesi’nin, bilişim toplumu’nun temellerinin 
atılmasında TBD başlıca etmen olmuştur.
Kırk yıl önceki düşlerimizin çoğu gerçekleşti. 
Ne var ki, bu başarı Türkiye’yi henüz en gönençli 
ülkeler düzeyine yükseltebilmiş değil. Fırsatları 
boşu boşuna yok eden bocalamalar olmasa, 
bilişimde, özellikle yazılımda sağlanan başarıyla 
Türkiye bugün, satın alma gücünde kişi başına 
20-25 bin dolar ulusal üretim düzeyine varmış 
olabilirdi. 
Şimdi, elde ettiklerimizle yetinmeyip yeni 
amaçlara yönelmemiz gerekiyor. Yönetim 
sorunumuz üzerinde daha çok düşünmeliyiz. 
Geçmişten bir şeyler öğrenip benzer 
yanlışlardan kaçınmalıyız.
“Düşlerimizin birçoğu gerçekleşti” dedim. 
Bunlar daha çok altyapıyla ilgili olduğu için, belki 
de işin en güç, en gözükmeyen bölümleriyle 
ilgili. Şimdilik hâlâ bir fidan gibi kırılgan 
gözüken ulusal bilişim gücümüz, geçmişten 
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biraz ders almayı başarabilirsek, kısa sürede 
kökleri ekonomimizin bütün kesimlerini 
besleyecek güçlü, verimli bir ağaca dönüşecek. 
Türk toplumunun çoktan kanıtlanmış gelişme 
gizilgücü, yakın gelecekte bütün insanlığı 
şaşırtacak büyük bir hızla gerçekleşecek!
Ne mutlu bize ki bugün Türkiye’de bilişim 
kesiminin değişik ilgi alanları ve sorunları 
konusunda işbirliği yapan 30 dolayında sivil 
toplum kuruluşumuz var.
Kırk yıl geçti, şimdi bize yeni düşler gerek!
İkinci kırk yılda, 2051’e kalmadan bu birikimin 
sonuçlarını toplamalıyız; elektronikte, 
makinede, yapıda, tasarımda en başarılı 
ülkelerden biri olmalıyız. Türkiye, kimsenin 
toprağında gözü olmayan yurttaşlarının 
barışseverliği, çalışkanlığı, girişimciliği başta 
olmak üzere kendi öz değerleriyle, bilişim ve 
yazılım deneyimiyle yeryüzünün en gönençli 
ülkelerinden biri olacak birikime sahiptir.
 
Bugün yapmamız gerekenler
Bu parlak geleceğe ulaşabilmek için yazılım 
üretim kesimi olarak bugün karşı karşıya 
bulunduğumuz sorunlardan sağ çıkmayı 
başarabilmeliyiz.
Günümüzde bilişim kesimi birçok oyuncunun 
birbirleriyle çelişen çıkarlarının söz konusu 
olduğu, iç içe birçok soruna ivedi çözümler 
bulmamız gereken çok hızlı gelişen bir kesimdir. 
Devletimizin geleceğimizle daha çok 
ilgilenmesini beklemek hakkımızdır. Öte yandan 
“Devletimizin çabaları” da ortadadır.
Örneğin Ar-Ge Yasası olumlu bir gelişmedir. 
TÜBİTAK TEYDEB’in teknoparklarda sürdürülen 
Ar-Ge Projeleri’ne verdiği destek de, üstün 
nitelikli yazılım ürünlerinin elde edilmesine 
önemli bir katkı sağlamıştır.
Ama sıra bu desteklerle gerçekleştirilen 
ürünlerin kamusal alanda kullanılmasına 
gelince güçlükler başlıyor:

1. Kamu alımlarında ulusal yazılım ürünlerinin 
yurt içinde yabancı ürünlerle rekabet 

koşullarının yaratılması gerekir. Kamu İhale 
Kurumu’nun (KİK) ihalelerde yerli firmalar için 
benimsediği yüzde 15 fiyat avantajı yalnızca 
yerli firmalar değil, özellikle yerli ürünler için 
tanımlanmalıdır.
2. Yazılım alımları KİK’in genel koşullarına 
uymuyor. Yazılım ihaleleri için koşulların ayrıca 
tanımlanması gerekiyor.     
3. Kamudaki yazılım alımları yanlış şartname 
koşullarının baskısı altında, yetersiz süreler, 
yetersiz kaynaklar tanımlanarak yapılıyor.
Öte yandan, kamunun yazılım işleri, bu iş için 
yetkilendirilen bir kamu kuruluşunun tek 
elden dağıtımına bırakılıyor gibi bir izlenim 
ediniyoruz. Bu nedenle bir süre sonra ortaya 
çıkacak uygulamalarla Türkiye’nin zaman 
yitirmesinden korkarım.
Bundan da kötüsü, bugün yüksek bir teknik 
düzeye erişmiş bulunan yazılım üretim 
gücümüzün önemli bir darbe yemesi olasılığıdır. 
Bu olasılığın gerçekleşmesi, umutlarımızı 
besleyen Türkiye’nin parlak geleceğini tarihe 
gömmek olur.
Oysa, yazılım üretim kesimimizin, bütün üretim 
ve hizmet kesimlerimizi bugüne değin olduğu 
gibi, gelecekte de sürükleyecek bir kalkınma 
motoru olduğuna inanıyorum.
Örneğin Çin, Brezilya, İsrail gibi yazılımda başarı 
gösteren birçok ülkede, Ar-Ge desteklerinin 
yanı sıra, ulusal yazılım kesimlerini, özellikle 
kamu kesiminde uyguladıkları satın alma 
politikalarıyla devlet destekliyor. 
Bu gerçek, TÜBİTAK BİLGEM’in Aralık 2010’da 
yayınladığı “Türkiye’de Yazılım Üreticilerinin 
Yetkinlik Düzeyi, Firmaların ve Sektörün 
Gelişimi” başlıklı iki ciltlik araştırma raporunda 
da vurgulanmıştır.
ABD, Almanya gibi yazılımda en ileri ülkelerin 
bile kamu alımlarında ulusal ürünlerine 
sundukları yurt içinde rekabet şansını, kendi 
yazılım ürünlerine Türkiye de vermelidir.
Kırk yıllık geçmişimizde olduğu gibi, bugün de 
bu sorunları, meslektaşlarım ve sivil toplum 
örgütlerimiz ile devletimizin el ele vermesiyle 
aşacağımızdan kuşku duymuyorum.

Batı’nın sömürgeci geleneğini 
sürdürmek isteyen Avrupa Birliği, 
içeride nüfusunun yaşlanmasından 
doğan sorunlarla boğuşurken, askeri, 
ekonomik “sert gücünü” orada burada 
aşırı kullanmayla sürüklendiği çifte 
standart bataklığında yumuşak gücünü, 
inandırıcılığını hızla yitirmektedir. Onlar 
“gerileme dönemi” yaşıyorlar...
 
Ayak sesleri çoktan duyulan yeni bir 
Avrasya Uygarlığı ise doğum sancıları 
içinde... 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde 
yaşadığı aydınlanma sonucu kimseyi 
hor görmeyen, hiçbir zaman ırkçı, 
ayrımcı olmayan yurttaşlık temeline 
dayalı insanlığıyla; büyüyen ekonomisi, 
genç sağlıklı nüfus yapısıyla; 
bilişimi, endüstrisi, sanatı, dili, ekini, 
barışseverliğiyle, özetle yumuşak 
gücüyle Türkiye bu yükselen uygarlığın 
en orta yerinde... 

2050’de Türkiye’nin Japonya, Almanya, 
Fransa’nın önünde yeryüzünün 9. 
büyük ekonomisi olacağını ileri süren 
Goldman Sachs bizim yazılım gücümüzü 
bilmiyor; Türkiye bence 7., belki de 6. güç 
olacak.  

Sonuç olarak, bunu gerçekten isteyip gereklerini 
yapmakta direnirsek 21. yüzyılda barış ve 
uygarlık bayrağını Türkiye dalgalandıracak!

Yeryüzünün en az beşte dördü, biz Türklerden 
üstümüze düşen insanlık görevini yapmamızı 
bekliyor! 

Nice kırk yıllara... 

(*) 28. Ulusal Bilişim Kurultayı Açış Konuşması
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