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Yerli yazılımcılar, kamu 
ihalelerinde öncelik istiyor
YASAD Başkanı Güneş, kamu yazılım ihalelerinde yerli yazılımcılar 
olarak tercih edilmeyi beklediklerini bildirirken, yazılım üretim 
sektörünün bugün bir kriz yaşandığına dikkat çeken TBD Onursal 
Başkanı Köksal, krizi aşabilmek için devletin yapması gerekenleri 
açıkladı.

Bilişim’2012 Kurultayı’nın ana teması olarak 
belirlenen Atılım için Bilişim çerçevesinde 22 
Kasım 2012 tarihinde Marriott Otel Angora – 1 
Salonu’nda gerçekleştirilen 2’nci oturumunda 
“Rekabet-Girişimcilik-İnovasyon odaklı bir 
sektör nasıl yaratılır? Teşvikler ve girişim 
sermayesi- Sektörün atılım dopingi mi?” 

üç soruyu sıralayarak başladı. “Rekabet ve 
girişimciliğin kaynağı olan “Yenilikçilik” nedir; 
nasıl gelişir?, Teşvikler ve Girişim Sermayesi 
rekabetçi-yenilikçi bir sektör yaratmaya yeter 
mi? ve İçinde bulunduğumuz durum elverişli 
bir ortam mı? ” sorularına yanıt arayan 
Köksal, “Bütünleşen yenilikler” ile “Teknolojik 
Devrimler”in, insanoğlunun uygarlık 
yolunda gelişme çizgisinin yüzyıllık, binyıllık 
basamakları olduğuna işaret etti. 
“Yenilik ve Yenilikçilik, öyle bizde olmayan, 
başkalarından alıp kullanıvereceğimiz, ama 
kendi başımıza erişemeyeceğimiz bir teknik 
değildir. Plan, planlama ve eşgüdüm olmadan 
ne yenilikçilik söz konusu olabilir, ne de 
bir mühendisin düşlerini gerçekleştirme 
olasılığı” diyen Köksal, sürdürülür gelişme için 
elverişli bir “ortam” yaratılması gerektiğini 
vurguladı. Köksal, kararlı ve istikrarlı olması 
gereken sürdürülür elverişli ortamı, “üretilen 

konuları tartışıldı.  
Yöneticiliğini Doç. Dr. Cemil Arıkan’ın yaptığı 
bu oturumunda, Yazılım Sanayicileri Derneği 
(YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş, Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) Onursal Başkanı Prof. 
Dr. Aydın Köksal, Bilişim ve Yazılım Eser 
Sahipleri Meslek Birliği’nden (BİYESAM) 

Namık Kural, Aselsan Kripto ve Bilgi Güvenliği 
Müdürü Ali Yazıcı, Melek Yatırımcı Hürsel 
Kendir ve Rhea Girişim’den Onur Takmak birer 
sunumda bulundular.  
YASAD Başkanı Güneş, “Yerli yazılımcılar 
olarak kendi ürettiğimize sahip olmak 
zorundayız” diyerek, kamu yazılım ihalelerinde 
yerli yazılımcılar olarak tercih edilmeyi 
istediklerine dikkat çekti. Yazılımda neler 
yapılması gerektiğini ilgililere sunduklarını 
ifade eden YASAD Başkanı Güneş, yazılımla 
ilgili pek çok teşvik oluşturulmasına katkı 
verdiklerini ifade ederek, devletle YASAD 
arasında çok iyi koordinasyon geliştirdiklerini 
anlattı. “Bizim yaptığımız ihracat, nitelikli 
ihracattır” diyen Güneş, Mayıs 2012 tarihinde 
Almanya’ya Yazılım Ticaret Gezisi yaptıklarını 
ve 28 Alman firmasıyla görüştüklerini söyledi.  
TBD Onursal Başkanı Köksal, oldukça ayrıntılı 
hazırladığı sunuma, yanıt bulunması gereken 
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ürünlerle hizmetlerin kamu eliyle satın 
alınıp korunduğu, bunların iyelik haklarının 
(sahiplik ya da telif haklarının) korunup 
bakım koşullarının güvence altına alındığı 
bir endüstri ve ticaret ortamı” şeklinde 
tanımladı.
Böyle bir ortamın, yeniliğin toplumda 
yerleşmesi için ön koşul olduğunu söyleyen 
Köksal, iyi işleyen oturmuş bir ‘hukuk 
düzeni’nin olmadığı bir ortamda, örneğin 
bir yağma düzeninde, hiçbir yeniliğin ekine 
(kültüre) dönüşmeyeceği, dolayısıyla, 
süren, kalıcılığı olan bir uygarlığa da 
dönüşmeyeceğinin altını çizdi.
Yazılım iç pazarlarıyla ilgili elverişli 
ortamı, çevreyi ya da iklimi (ekolojiyi) 
oluşturma ve böyle bir iklimde gelişmesini 
destekleyecekleri yazılım iç pazarlarıyla 
yazılım dışsatımları arasında bir denge 
kurmanın hükümetlere düşen özel görev 
olduğunu belirten Köksal, bu dengenin 
sürdürülebilir biçimde sağlanabilmesi için 
yerel yazılım üreticilerine, güçlü deniz aşırı 
satıcılar (çokuluslu ya da yabancı firmalar) 
karşısında rekabet şansı verilmesini 
sağlamanın da yine hükümetlerin görevi 
olduğunu söyledi. Yazılım üretim sektörünün 
bugün bir kriz yaşandığına dikkat çeken 
Köksal, krizi aşabilmek için devletin yapması 
gerekenleri şöyle sıraladı:  

*Kamu İhale Kurumu (KİK) yasası dışında, 

yerli ürünlere rekabet şansı veren ayrı ve 
özgün bir “Yazılım Edinme Yönetmeliği” 
tanımlanmalı. 

*Proje tanımları ve şartnamelerde, yerli 
yazılım ürünlerine de uluslararası firmaların 
yazılım ürünleri edinilirken benimsenen 
koşullarla ticari ve endüstriyel haklar 
aynen tanınmalı. “Ön Yeterlik Koşulları” 
tanımlanmalı.  

*Kamu ihalelerinin, birtakım kamu 
kurum ve kuruluşlarına yöneltilmesiyle 
baş gösteren                      “devlet tekeli” 
önlenmeli.

*Yazılım ürünlerinin bakım süreci ile Yazılım 
İyelik (Telif) Hakları, güvence altına alınmalı. 
Eksiklere karşın devletin bilişim ve yazılım 
sektörlerini destekleme çabalarının 
çok önemli olduğuna değinen Köksal, 
“Teknoparklarda sürdürülen Ar-Ge 
Projeleri’ne TÜBİTAK TEYDEB’in verdiği 
destekleri, Ar-Ge Yasası’nı, TTGV’yi ve 
KOSGEB’in KOBİ’lere verdiği destekleri 
övgüyle anıyoruz” dedi.
Köksal sunumunu “Şimdi burada 
tartıştığımız konu şudur: “Yenilikçi İleri 
Teknoloji’ye sarılıp gelişme koşullarını 
benimseyerek, yerleştirerek -sürdürülür 
kılarak- ülkemize küresel ölçekte başarı ve 
zenginlik kazandırmak” diyerek bitirdi.  
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