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“Off-set Modeli”, bilişimde neden olmasın?
SSM’den Varoğlu, birçok 
yabancı şirketle uzun süreli 
çalışmalar yapacaklarını 
bildirip bunun KOBİ’ler için 
büyük ve örnek bir fırsat 
yaratacağını vurguladı. 
Esen System Integration 
Müdürü Uğur, “Bilişimde 
de off-set uygulanmaması 
için hiçbir neden yok” 
derken TUSAŞ BT Müdürü 
Bayramusta, sağlık, enerji 
ve telekom alanındaki 
kamu alımlarında “off-set” 
uygulanmasının zorunlu 
hale getirilmesini önerdi. 
Ayesaş Yazılım’dan İlik ise, 
off-set konusunda stratejik 
olarak karar verilmesi 
gerektiğine işaret etti.

Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri 
(BİMY) Semineri’nin ikinci 
gün sabah, Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı (SSM) Uluslararası 
İşbirliği Daire Başkanı Lütfi 
Varoğlu’nun modöratörlüğünde, 
“Ekonomiye Katkı: Bilişimde Off-set 
Modeli” paneli yapıldı. Esen System 
Integration Genel Müdürü Cem Uğur, 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
(TUSAŞ) Bilgi Teknolojileri Müdürü 
Gülsen Bayramusta ile Ayesaş Yazılım 
İş Geliştirme Yöneticisi Yavuz İlik’in 
konuşmacı olduğu panelde; savunma, 
güvenlik ve havacılık sanayiinin 
gelişiminde önemli bir rol oynayan off-
set uygulamalarının bilişim sektöründe 

ne şekilde uygulanabileceği tartışıldı ve somut 
öneriler gündeme getirildi.
“Off-set”, ekonomideki anlamıyla “alım 
satımın dengelenmesi”ni içeriyor. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye’de devlet 
eliyle yapılan tedarik projelerinde off-
set uygulamasını gerçekleştiren ve bunu 
ekonomik katkıya dönüştüren tek kuruluş 
olarak biliniyor. 
Geniş anlamda “Telafi Edici Mukabil Ticaret” 
olarak tanımlanan off-set, kamu tarafından 
açılan uluslararası ihaleler sonucunda 
ihalelerin açıldığı ülkeden çıkacak dövizi telafi 
etmek ve bu ülkelerin ihracat potansiyelini 
arttırmak amacıyla, ihaleyi kazanan yabancı 
firma tarafından ana ihale anlaşmasına ek 
olarak verilen taahhütlere deniliyor. Yani, 

mühendis ve teknisyenlerin parayla alınan 
teknolojinin üretim aşamasında çalışması 
ve o teknolojiyi öğrenerek bir adım ileri 
götürebilme kapasitesine erişmesi anlamına 
geliyor.
Off-set uygulaması, 1950’lerde NATO 
kapsamında yoğun olarak Amerikan 
ürünlerini satın alan Avrupa ülkelerinin, 
karşılığında ABD’nin kendi ürünlerini 
ithalini istemesiyle ortaya çıktı. Günümüzde, 
dünyadaki toplam ticaretin yaklaşık yüzde 
12’si off-setle bağlantılı ve bugün off-set, 130 
ülkede uygulanıyor.
Yurtdışı kamu harcamalarında yüzde 50 
oranında off-set uygulanması durumunda, 
10 yıl boyunca sanayi katılımı, ihracat ve 
teknolojik işbirliği yoluyla ülke ekonomisine 
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sağlanabilecek katkı yılda 30 milyar dolar. 
Dünyadaki uygulamalara paralel olarak, 
Türk sanayiinin geliştirilmesi amacıyla, 
bütün sektörlerdeki kamu alımlarında off-
set uygulanmasının zorunlu hale getirilmesi 
istenirken kamu alımlarında off-set 
uygulamasının Türkiye’nin sanayileşme 

kazanımları ve bilgi birikimini üst 
düzeye çıkarmak için yeni stratejide, 
2016 yılında 2 milyar dolar ihracat ve 
8 milyar dolarlık ciro hedefi konuldu. 
Strateji belgesinde kritik alt 
sistemlerdeki dışa bağımlılığı 
makul seviyelere çekilmesi için 
teknolojik üstünlük kazandıracak 
yurtiçi geliştirme projelerinin 
hayata geçirilmesine  öncelik 
verileceğini vurgulayan Varoğlu,  
“Endüstriyel katılım şimdi birinci 
önceliğimiz. Türkiye’de üretim ve 
ihracatın artırılması ve bazı alanların 
geliştirilip yeni alanların seçilmesi 
gerekiyor. Buna göre, savunma ve 
havacılık olarak tanımlanan toplam 
savunma sanayi cirosunun yüzde 
30’u çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan 
yan sanayi tarafından karşılanacak. 
Bu unsur, sistemlerde ve dolayısıyla 
tedarikte yerli katkı oranını daha üst 
seviyeye taşıyacak” diye konuştu.
Teknoloji transferi ve kabiliyetleri 
önem taşıdığını belirtip “Gelecek 
beklentimiz, bu alanda birçok yabancı 
şirketle uzun süreli çalışmalar 
yapacağımız bir dönem yaşayacağız” 
diyen Varoğlu, KOBİ’ler için büyük ve 
örnek bir fırsat yaratıldığının altını 
çizdi.
 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
(TUSAŞ) Bilgi Teknolojileri Müdürü 
Bayramusta, off-set uygulamalrın ne 
olduğunu anlatıp kurumunda uygulanan off-
set modelinin gelişme sürecine ilişkin bilgiler 
verdi. 1984’te yapılan off-set uygulaması ile 

güçlü bir yapıya kavuştuklarını söyleyen 
Bayramusta,” Biz BT birimi olarak çok şey 
öğrendik ve kabiliyetlerimizi geliştirdik” 
dedi. 

hamlesinin itici güçlerinden biri olacağı 
vurgulanıyor.

Ekonomi Bakanlığı’nın sayfasında 
da Off-set Tebliği yer alıyor. 2007’de 
yazılmış tebliğde “Sivil alımlarda da, 
savunma sanayiinin yaptığı gibi off-set 
uygulaması yapılsın” denilmişti.
Modaratör  Varoğlu, Türkiye’de iyi 
bir örnek olduklarını söyleyip geri 
dönüşümlerin başladığını ve bunun 
bilinçli bir politika olduğunu belirtti. 
“Off-set ülkemizde çok geç kaldı” 
diyen Varoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) 
yeni kararı, çok uluslu şirketlere 
getirilen modellere değindi.  Off-set 
modelinde iş ve istihdam yaratmanın 
şartı olduğunu bildiren Varoğlu, off-set 
yoluyla bir sektörün nasıl geliştirildiğini 
somut verilerle anlattı. Varoğlu, 
“1990’ların başında doğrudan alım 
yapan Türkiye’de, geliştirilen ürünlerin 
satıldığı bir ülke olma kararı verildi” 
dedi.
Varoğlu, SSM’nin off-set 
uygulamasında 27 yılda 17 milyar 
dolarlık taahhüt alındığı, yüzde 70’i 
geri dönüş ihracatı olduğu ve yüzde 23 
yerel katma değer yaratıldığını bildirdi. 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 
2011’de yayınlanan 2012-2016 
yılları arasında uygulanacak yeni 

stratejisindeki  off-set regülasyonuna değinen 
Varoğlu, SSM stratejik planında, dış kaynaklı 
da olsa verilen projelerde sanayi katılımı 
ya da off-set şartının sözleşme bedelinin 
yüzde 70’i olması prensibinin benimsendiğini 
anımsattı. Türk savunma sanayinin teknolojik 
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Bayramusta, dengeleme, devletin alımlarını 
“telafi edici işlemler” olarak tanımladığı off-
set’in “Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
ortaklıklarının uluslararası ihale çerçevesinde 
öngördükleri dışalımları karşılamak için 
yapacakları dışsatıma ilişkin anlaşma” 
olduğunu belirtti.
F-16 Projesi’nin etkin BT hizmetleri 
sunulması için bir başlangıç olduğunu 
anlatan Bayramusta, A400M Nakliye Uçağı; 
Barış Kartalı ve JSF projeleri ile aviyonik 

nasıl olduğu ve yararları hakkında açıklamalarda bulundu. 
Havacılık, savunma ve uzay alanlarında mühendislik çözümleri geliştirdiklerini 
anlatan Uğur, ABD’de başarılı olmuş “Genis Alan Gözetleme” ürünü için 
Türkiye’de geliştirilmeye başlattıkları yurtdışı (SNC) finansmanlı  Ar-Ge 
projesinden söz etti.

Uğur, “90’lı yıllarda uygulamaya konulan bu model, savunma ve havacılıkta 
birçok firmanın kurulması, ayakta kalması ve büyümesini sağladı. Bilişimde 
de uygulanmaması için hiçbir neden 
yoktur diye düşünüyorum. Büyük yabancı 
firmaların off-set yetklileri, Türkiye’den iş 
yapmak isteyenler için anahtar kişilerdir. 
Off-seti bir firmaya giriş alanı olarak 
görmek lazım” şeklinde konuştu.

5 milyon dolarlık bir off-setin 500 bin 
dolarlık cezası değeri olduğunu anımsatan 
Uğur, off-set ile başlayan ilişkilerin bir süre 
sonra off-set borcu kalsın kalmasın uzun 
süreli ilişki haline döndüğünü söyledi. 

Ayesaş Yazılım hakkında bilgi veren İş 
Geliştirme Yöneticisi İlik ise, faaliyet 
alanlarından söz etti. “Her aldığımız iş 
sayesinde yeteneklerimiz de artıyor” diyen 
İlik, işbirliklerine ilişkin bilgiler de verdi.
Rekabet ortamında iyi bir fiyat verilmesi, 
kaliteli iş yapılması ve taahhütlere uyulması 
gerektiğinin altını çizen İlik, “Off-set çok 
faydalı bir model. Stratejik olarak da karar 
verilmesi gerekiyor” dedi. 

yazılım geliştirme ve 
sistem mühendisliği 
çalışmalarından söz etti. 
Bilgi toplumu stratejilerinin 
gerçekleşmesi ve 
desteklenmesi için BT 
sektörüne özellikle yazılım 
alanına önem verilmesi 
gerektiğine işaret eden 
Bayramusta, “BT alanında 
hem iç hem de dış pazarda 
dengeli bir büyüme 
stratejisi yürütülmeli, bu 
konudaki regülasyonlar 
hızla tamamlanmalı. 
Kamu alımlarında off-set 
uygulaması zorunlu hale 
getirilmeli. Mevcut ya da 
kurulmakta olan sanayilerin 
standartlarını yükseltmek, 
uluslararası pazarlarda 
rekabet edebilecek mal veya 
hizmet üretebilmek için 
bilişim sektöründe de off-
set uygulamasına gidilmeli, 
KOBİ’ler de bu desteklerden 
yararlanmalı” önerisinde 

bulundu.
Bayramusta, savunma dışındaki sektörlerdeki 
(Sağlık, Enerji, Telekom)  kamu alımlarında 
“off-set” uygulanmasının zorunlu hale 
getirilmesi ile Türkiye’nin sanayi alt yapısında 
hem iç pazarda hem dış pazarda önemli 
kazanımlar elde edilebileceğine dikkat çekti.
Esen System Integration Genel Müdürü Uğur, 
şirketlerinde yapılan off-set uygulamalarına 
ilişkin bilgiler verip bir off-set uygulamasının 
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