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D ış kaynak kullanımı her geçen gün artıyor. Kaynaklarını daha verimli 
kullanmak isteyen firmalar esas işlerine odaklanarak, bilişim alanında 
dış kaynak kullanıyorlar. Hatta çoğu yazılım firması bile yazılım 
geliştirirken uzaktan çalışanlarla çalışmayı tercih ediyor. Dış kaynak 

kullanımında Hindistan listenin başını çekiyor. Çoğu firma Hintli firmalar veya 
bireylerle çalışıyor.

Her yıl 50 milyon üniversite mezunu
Dış kaynak kullanımında Hindistan’ın tercih 
edilmesinin en büyük nedeni fiyatların düşük, 
yetişmiş insan gücünün bol ve dil probleminin 
(İngilizce) olmaması. Hint üniversitelerinden 
her sene 50 milyonun üstünde genç mezun 
oluyor. Bu mezunların azımsanamayacak 
kadar kısmını mühendislik ve BT bölümleri 
oluşturuyor. 
Hindistan’da 568 üniversite var bu 
üniversiteler tüm dünyaya hizmet verecek 
kalifiye uzmanlar yetiştiriyor. İlan Oshri’nin 
The Handbook of Global Outsourcing and 
Offshoring kitabındaki verilere göre, tüm 
dünyadaki BT dış kaynak kullanımının yüzde 
65’i Hindistan tarafından karşılanıyor. Ülkede 
58 binin üzerinde bilişim firması bulunuyor. Bu 
firmaların çoğu uluslararası pazarlara hizmet 
veriyor.
 
Hindistan’da dış kaynak kullanımında çağrı 
merkezleri başı çekiyor. Bir çok firma 
fiyat avantajı yüzünden çağrı merkezlerini 
Hindistan’a kaydırmış durumda. Siz 
Amerika’yı aradığınızı zannederken esasında 
telefonunuzu bir Hintli cevaplıyor.  
Hindistan’daki çağrı merkezlerinde 300 binin 
üzerinde kişi çalışıyor. Çağrı merkezleri 
özellikle müşteri ilişkilerinde kullanılıyor. 
Ağırlıkla gelen aramalar için kullanılan bu 
çağrı merkezleri aynı zamanda tele pazarlama 
için de tercih ediliyor. 
Hintli çağrı merkezlerini İngilizce konuşulan 
ülkeler tercih ediyor. 

Bu ülkelerin başını da ABD ve Kanada çekiyor.

539 dolar maaşa yazılım geliştirici!
Çağrı merkezlerinden sonra en büyük dış 
kaynak kullanımı BT servislerinde. Hintli 
firmalar yazılım geliştirmeden, teknik desteğe, 
ağ yönetiminden güvenliğe kadar bir çok 
alanda dış kaynak hizmetleri sunuyor. BT 
servislerini Hintli firmalardan almak en fazla 
ekonomik alanda fayda sağlıyor. Hizmetin 
cinsine göre tasarruf oranı yüzde 50’den 
yüzde 90’a kadar olabiliyor. Hindistan’da iş 
gücü fazla ve eleman maliyetleri Avrupa ve 
Amerika’ya göre oldukça düşük. Örnek vermek 
gerekirse Hindistan’da bir yazılım mühendisi 
ortalama 539 dolar maaş alıyor. Amerika’da 
ortalama yazılım geliştirici maaşı ise 5400 
dolar! 3500 doların aşağısında ise yazılım 
geliştirici bulmak neredeyse imkansız. Durum 
böyle olunca çoğu firma yazılım geliştirme 
için Hintli firmalarla çalışmayı tercih ediyor. 
Hintli firmalar IOS yazılımlarından, sunucu 
uygulamalarına, mikroçip yazılımlarına kadar 
her türlü alanda faaliyet gösteriyorlar.  

BT dış kaynak kullanımında yazılım 
geliştirmeden sonra ikinci sırayı BT teknik 
destek hizmetleri çekiyor. ABD’de bit teknik 
destek elamanın yıllık maliyeti ortalama 38 
bin dolar ve senede 25 bin doların altında 
maaşı kabul edecek eleman bulmak imkansız. 
Hindistan’da ise bir teknik destek elemanın 
yıllık ortalama maliyeti sadece 5600 dolar. 
Veri girme gibi basit işlerde ise Hindistan’ın 

Bilişimde 
Hindistan gerçeği
58 binin üzerinde BT şirketiyle, bilişimin bir 
numaralı emekçisi hakkında bilinmesi gerekenler
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avantajı daha da büyük. ABD’de firmalar asgari 
ücret ile karşı karşıyalar. ABD’de asgari ücret 
eyaletlere göre değişiyor. Bilişim firmalarının 
yoğun bulunduğu Kaliforniya’da asgari ücret 
saati 8 dolar. Firmalar veri girme gibi basit 
işler için bile bu rakamı ödemek durumda. 
Oysa Hindistan’da 8 dolara bütün gün seve 
seve çalışacak milyonlarca eleman var. 
Çoğu firma dokuman tarama, veri girme ve 
düzenleme gibi işler için Hintlilerle çalışmayı 
tercih ediyor. 

Hindistan’daki ucuz yaşam
Hindistan’da rakamlar düşük ama tabii ki bu 
rakamları oranın şartlarıyla değerlendirmek 
gerek. Hindistan’ın para birimi Rupi, Dolara 
göre çok zayıf. Bir Amerikan Doları 54 Rupi 
ediyor. Hindistan’daki hayat batılı ülkelere 
göre çok daha ucuz. Örneğin Delhi’de 3 
+ 1 ortalama bir evin kirası aylık sadece 
371 dolar. Hindistan’da çok rahat 1-2 
dolara restoranda yemek yenebiliyor. 
Ülkenin iç bölgelerine gidildikçe fiyatlar 
ve hayat kalitesi de düşüyor. Hindistan’ın 
nüfusunun yüzde 77’si günde 50 sentten 
daha az kazanıyor ve ülkenin yüzde 
32’si sefalet sınırının altında yaşıyor. 
Şartlar böyle olunca ayda 300 dolara 
alacağınız bir teknik destek elemanı hem 
size tasarruf sağlıyor hem de kendisi 
Hindistan’da iyi bir hayat yaşıyor.

Bazıları BT iş gücünün Hindistan’a 
kaymasını eleştirerek, ucuza Hintli 
çalıştırmayı sömürgecilik ve vahşi 
kapitalizm olarak görüyor. Oysa BT 
hizmetlerini Hindistan’dan almak, 
Nike’ın, Adidas’ın senelerdir uzak 
doğuda yaptıkları yanında hiç bir şey 
değil. Çoğu firma uzak doğuda işçileri 
kötü sağlıksız şartlarda çok ucuza 
çalıştırıyor. Her sene binlerce uzak 
doğulu işçi, blucin taşlama atölyelerinde 

soludukları tozlar yüzünden kanser olup 
ölüyor. Tüm bunların yanında BT dış kaynak 
kullanımı vahşi kapitalizmin en masumu olsa 
gerek.
BT alanında Hindistan ile çalışmak iki türlü 
oluyor. Biri Hintli firmalarla çalışmak diğeri 
de direkt bireylerle. Orta ve büyük ölçekteki 
firmalar ağırlıklı olarak firmalarla çalışmayı 
tercih ediyorlar. Firma ile çalışmanın en 
büyük avantajı güven, hizmet kalitesi ve 
devamlılık. Firmalar bireylerden daha yüksek 
rakamlar istiyorlar ama karşınızda hesap 
sorabileceğiniz bir muhatabınız oluyor. Hintli 
firmalara genellikle internet üzerinden 
ulaşılıyor ama bazı firmalar CeBIT gibi 
fuarları da Hintli firmalarla tanışmak için 
değerlendiriyor.
Hintlilerle direkt olarak çalışmak için 

ağırlıklı olarak Freelancer, Elancer, Odesk 
gibi siteler kullanılıyor. Burada genellikle 
proje bazlı çalışılıyor. Firmalar istedikleri 
projeyi tanımlıyor ve ödemek istedikleri 
rakamı giriyor. Çalışanlar ise bu projelere 
teklif veriyor. Proje sahibi teklif verenleri 
profillerine, deneyimlerine, daha önce aldıkları 
olumlu eleştirilere göre değerlendiriyor ve 
içlerinden en uygun olanı seçiyor. Bu sistemde 
herkesin teklifi açık görüldüğü için büyük bir 
rekabet yaşanıyor. Eğer proje programcının 
çok bulunduğu bir alanda ise oldukça uygun 
teklifler almak mümkün oluyor. Bu tarz 
sitelerde eleman seçerken önceki deneyimleri 
iyice incelemek gerekiyor. Proje bazında 
uygun eleman bulmak için ideal olan bu siteler 
komisyonu da işverenden değil programcıdan 
alıyor. Güvenli bir ödeme sistemi de sunan 

bu sitelerde ödemeler 
projenin adımlarına 
göre tamamlanabiliyor. 
Önce havuzda 
bekletilen para işveren 
onaylayınca çalışana 
aktarılıyor. Böylece 
tatsız sürprizlerin de 
önüne geçilmiş oluyor. 
Direkt bireylerle 
çalışmanın en büyük 
dezavantajı ise devamlılık 
güvencesi olmaması. 
Bir projede çalıştığınız 
elemanı daha sonra 
ihtiyacınız olduğunda 
bulamayabiliyorsunuz. 
Başka bir proje ile 
uğraşıyor olabiliyor 
veya teklifinizle 
ilgilenmeyebiliyor. 
Bu yüzden bireylerle 
çalışmayı sadece 
proje bazında 
değerlendirmekte fayda 
var.

Türkler mesafeli
Türkiye’de firmalar dış kaynak kullanımında 
Hindistan ile çalışma konusunda ABD kadar 
ileride değiller. Bizim firmalarımız biraz 
çalışan konusuna daha muhafazakar bakıyor. 
Ayrıca çoğu firma dış kaynak kullansa bile 
alacağı dış kaynağı yerli bir firmadan almayı 
tercih ediyor. Ülkemizde Hindistan’dan dış 
kaynak kullanımı ağırlıklı olarak proje bazında 
ve yazılım geliştirmede tercih ediliyor. Saat 
farkı bakımından ABD’ye göre çok daha 
avantajlı olsak da teknik destek ve sunucu 
bakımı hizmetlerinde Hindistan ülkemizde 
pek tercih edilmiyor. Bunun sebeplerinden 
birisi de dil. Çoğu firma destek elemanlarının 
Türkçe bilmesini istiyor. 

Hindistan’daki BT firmaları hızlı bir şekilde 
büyüyor. Dış kaynak servislerinde elde ettikleri 
deneyimleri artan bu firmalar yeni pazarlara 
giriyor. Önümüzdeki dönemde Hindistan’ın 
ekonomik büyümesi ile maliyetlerin artacağı 
kuşkusuz. Maliyetlerde artış olsa bile 
Hindistan mevcut iş gücü ve yapısı ile dış 
kaynak kullanımında bir numaralı ülke olmaya 
devam edecek. Hindistan’daki iş gücünün 
maliyeti artınca dış kaynak kullanımının bir 
kısmı Filipinler, Nepal ve Bangladeş gibi 
ülkelere kayacağı tahmin ediliyor. Özellikle 
Filipinler çağrı merkezi alanında Hindistan ile 
büyük bir rekabetin içinde bulunuyor.

Küreselleşen ekonomide uzaktan eleman 
çalıştırmak ve dış kaynak kullanmak gitgide 
daha da önem kazanıyor.  Maliyetlerini 
düşüren firmalar küresel rekabet ortamında 
daha başarılı oluyorlar. Maalesef Türkiye’de 
çoğu firma uzak doğuyu sadece mal alınacak 
yer olarak görüyor. Henüz ülkemizde uzak 
doğudan insan kaynağı kullanımı yaygın 
değil. Uluslararası pazarlarda rekabet etmek 
istiyorsak maliyetleri düşürme konusunda her 
avantajı değerlendirmek gerekli. Dış kaynak 
kullanımı bu avantajların en başında geliyor.
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