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Software AG Türkiye Başkan Yardımcısı 
Gökhan Arıksoy: 

5-10 yıllık vergisiz 
teşviklerle, bilişim sektörü 
ciddi şekilde gelişir
İş süreçleri tabanlı uygulamalar geliştiren şirketlerin 
önemli gelişmelere imza attığı, yazılım pazarının 
büyüdüğüne değinen Arıksoy, Türkiye’nin, “gelişmekte 
olan bir pazar”dan “gelişen pazar”a doğru ilerlediğinin 
altını çizdi. Arıksoy, 2012-2016 yılları arasında BT 
sektöründeki büyüme oranının, yüzde 16 olmasının 
öngörüldüğünü bildirdi.

* 2012 yılında Türkiye’de bilişim sektörü 
büyümesini sürdürdü. Birçok yeni 
teknoloji, kurumlar tarafından aktif olarak 
kullanılmaya başlandı.  Veri merkezleri, 
bulut bilişim, depolama teknolojileri, 
mobilite, dışkaynak alanlarındaki 
ilerlemeler sektörün geleceğinin ümit 
vaat ettiğinin en belirgin örneği oldu. İş 
süreçleri tabanlı uygulamalar geliştiren 
Türk şirketleri de sektörde önemli 
gelişmelere imza attı. Bunun yanı sıra 
Türkiye’deki yazılım pazarı büyüdü. Türkiye, 
“gelişmekte olan bir pazardan” “gelişen 
pazar” doğru ilerliyor. 2012 yılı da bu süreci 
hızlandıracak önemli adımlar atıldı. Ayrıca 
bu sene gerçekleştirilen Fatih Projesi 

ile birlikte önümüzdeki beş yıl içerisinde 
570 bin sınıfın bilgisayar erişimi olması 
öngörülüyor.

** Türkiye, bilişim alanında yapılan yasal 
düzenlemeler ile uluslararası arenada 
rakipleriyle yarışacak güce sahip olacak. 
Hükümetin Silikon Vadisi tarzında Ar-Ge 
girişimlerini desteklemesi gerekiyor. Şu 
anda taslak aşamasında olan bazı projeler 
var. Örneğin İsrail’deki gibi 5-10 yıllık 
vergisiz teşviklerle Türkiye’de bilişim 
sektörü ciddi şekilde gelişir.
Bunun dışında şirketlerle okullar 
arasındaki ortaklıkların daha da 
geliştirilmesi gerekiyor. Hocaların 

okullarda danışmanlık yapması yerine, 
şirket ve üniversitelerin beraber Ar-Ge 
projelerine imza atmaları sektörün önünü 
açacak. Amerika’da yaşanan teknoloji 
devriminin başlangıcı, şirketlerin okullarla 
yaptıkları Ar-Ge projelerine dayanıyor. 

Bu tip projelerinin benzerlerinin Türkiye’de 
de düşünülmesi gerekiyor. Özellikle 
artık her ilimizde bir üniversite olduğunu 
düşünürsek bu girişimlerin hayata 
geçirilmesinin zor olmadığı da görülecek.

*** Geçtiğimiz yıllarda Türkiye 
bilişim alanında önemli bir büyüme 
kaydetti.  2013 yılında da Türkiye 
çift basamaklı bir sayıda büyümeye 
devam edecek. Birkaç yıl öncesine 
kadar sadece İzmir, Ankara ve 
İstanbul ile sınırlı olan bilgisayar 
satışları şimdi Anadolu’nun 
birçok şehrinde ciddi oranda artış 
gösteriyor. 2013 yılı ile birlikte 
KOBİ’lerin rakiplerinin önüne 
geçmek için BT servislerine daha 
çok yatırım yapması bekleniyor.  
2012-2016 yıllara arasında BT 
sektöründeki büyüme oranının yüzde 
16 olması öngörülüyor. Yazılım 
pazarında ise bu büyümenin yüzde 13 
civarında olması hesaplanıyor ama 
korsan yazılımların önüne geçilmesi 
de bu rakamı etkileyen faktörlerden 
olacak. Uluslararası alanda yapılan 
araştırmalar, Türkiye’deki BT pazarı 
büyüklüğünün 2012’deki 7,9 milyar 
dolardan 2016 yılında 14,4 milyar 
dolara ulaşacağını gösteriyor. 
Donanım satışlarının 2016’da 10,6 
milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
Özellikle Avrupa ve Ortadoğu 

arasında bir köprü görevine sahip olması 
nedeniyle Türkiye’nin pazar payının giderek 
artacağını düşünüyorum.
 
**** Daha önce de belirttiğim gibi 
bilişim alanında küresel pazara devlet 
desteği ve bilişim politikaları önemli rol 
oynuyor. Hükümetin Ar-Ge girişimlerini 
desteklemesi gerekiyor. Diğer ülkelerde 
olduğu gibi vergisiz teşvikler kritik bir 
unsur oluyor.  Kurum ve üniversite 
ortaklıklarının daha kapsamlı bir şekilde 
uygulanması gerekiyor. 
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