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Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ufuk Güneş: 
Kamuda, yerli yazılımın önü açılmalı

Sektörün önemli ihtiyaçlarının başında geleceğe ilişkin 
stratejilerin çizilmesinin geldiğine işaret eden Güneş, 
yerli yazılıma pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi. Güneş, 
öncelikle yerli yazılım ve uygulamalar, yerli yazılım 
geliştirme ile bilgi teknolojileri araç ve platformlarının 
özendirilmesi, yazılım ve yazılım platformları üreten 
firmaların teknoloji bölgeleri muafiyetlerinden 
yararlanabilmelerinin sağlanmasını önerdi.

Yazılım sektörünün gelişimi için 
öncelikle yerli yazılım ve uygulamaların 
özendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda 

kamunun eşit seçenekler arasında yerli 
yazılıma pozitif ayrımcılık yapması sağlanmalı. 
Türkiye’de bilişim pazarı her yıl ortalama 
yüzde 14 büyüme gösteriyor. Sektörün önemli 
ihtiyaçlarının başında bugününü görerek, 
geleceğine ilişkin stratejilerin çizilmesi 
geliyor. Bilişim sektörü bugün itibariyle 34 
milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Bu rakam 
içerisinde yazılım ve hizmet sektörünün 
büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar dolara 
ulaşmasını bekliyoruz.
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
verilerine göre, Türkiye’deki 32 Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nde (TGB) 1.060 yazılım 
şirketi faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde 
yaklaşık 9 bin kişi istihdam ediliyor. 
Teknoparklar dışında faaliyet gösteren 
yazılım firmaları da dahil edildiğinde, veri 
işleme, barındırma ve ilgili faaliyetlerde 320, 

bilgisayar programlama faaliyetlerinde bin 996 
olmak üzere toplam 2 bin 316 firma faaliyet 
gösteriyor. TÜBİTAK – MAM tarafından yapılan 
araştırmaya göre ise Türkiye’de 1.603 yazılım 
geliştirme firması yer alıyor.
 
Türkiye’de yazılım yapan firmaların yüzde 
46’sı İstanbul, yüzde 20’si ise Ankara’da 
faaliyet gösteriyor. Ankara’da güvenlik ve 
savunma yazılımları ile kamu sektörüne 
yönelik yazılım geliştirme hizmetleri sunan 
firmalar çoğunlukta bulunuyor. İstanbul’da 
sistem yazılımları, mobil yazılımlar ve 
uygulama yazılımları üreten firmaların 
ağırlıklı olduğu görülüyor. İzmir ise daha çok 
uygulama yazılımı (ERP, satış dağıtım, depo 
uygulamaları, HBYS vb.) üretiyor.

Türkiye’de 100 civarında şirket 50 ülkeye 
ve 12 serbest bölgeye, yaklaşık yazılım 
ihracatı gerçekleştiriyor. Yılsonu verilerine 
baktığımızda, ihracat rakamının 500 milyon 
dolara ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye’de 

bilişim sektöründe ürün geliştiren firmaların 
neredeyse tamamı iç pazar taleplerine 
karşılık vermek için ortaya çıkan bağımsız 
yerli firmalardır. Dolayısıyla iç pazar talepleri, 
bu firmaların faaliyet alanlarını belirliyor. 
Sektörde yazılım ürünü geliştiren firmaların 
neredeyse yüzde 50’si imalat, otomasyon ve 
yönetim alanında hizmet veriyor.

2013 yılı ve önümüzdeki dönem için de 
sektörümüzün gelişimi için atılması gereken 
bir takım adımlar olduğunu belirtmeliyiz. 
Bu anlamda, öncelikle yerli yazılım ve 
uygulamalar, yerli yazılım geliştirme ile bilgi 
teknolojileri araç ve platformları özendirilmeli. 

Bunun yanında yerli yazılım geliştirme ve 
bilgi teknolojileri araç ve platformların, Ar-
Ge destek mekanizmaları kolaylaştırılmalı, 
yazılım ve yazılım platformları üreten 
firmaların teknoloji bölgeleri muafiyetlerinden 

yararlanabilmeleri sağlanmalı. Bunların 
dışında, yazılım sektörünün büyümesi 
için atılması gereken adımları da şöyle 
sıralayabiliriz: 

Kamunun eşit seçenekler arasında yerli 
yazılıma pozitif ayrımcılık yapması, kamu 
ihalelerinde yerli yazılımlar da ürün kabul 
edilerek satın alınması yerinde Ar-Ge yasasının 
değişime uğraması ve sektöre bağlı olarak 
zorunlu eleman sayılarının belirlenmesi, 
bu bağlamda bilişim sektörü ile ilgili Ar-Ge 
merkezlerinin oluşmasında 50 olan araştırmacı 
sayısının 5 olması gibi düzenlemelerin 
yapılmasını bekliyoruz.
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