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Dünyada teknoloji ya da özelde bilgisayarların gelişmesiyle üretim süreçleri 
artık emek yoğun modellerden teknoloji yoğun modellere kayıyor. Artık 
ekonomik dönüşümün “itici gücü” olarak kabul edilen bilgi ve iletişim (bilişim), 
yeni ekonomi modelleri için gereken değişim ve dönüşüme pozitif katkı sağlayan 
en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Ekonomisine bilişimi katabilen ülkelerde, 
ileri sanayi hamlelerinin yolu, yazılım sektöründen geçiyor. Dış pazarlarda 
rekabette her geçen gün biraz daha fazla pay alan yazılım,  toplumsal ve 
ekonomik ilişkilerin her düzeyinde katma değer yaratan bir alan. Ancak Türkiye, 
bu alandan yeterince yararlanamıyor.
1960’larda bilişimle tanışan Türkiye, özellikle en büyük alıcı konumundaki 
kamuda geliştirilen birçok e-devlet uygulamasıyla uluslar arası arenada önemli 
başarılara imza attı. Ancak başarılı yerel yazılımlar geliştiren Türkiye, hâlâ arzu 
edilen seviyeye gelemedi ve uluslar arası düzeyde rekabet gücü kazanamadı. 
Öyle ki, uluslararası standartları yakalayan ürünleriyle bile Türkiye’deki 
yazılım şirketleri gerektiği kadar itibar ve kabul görmüyor. Bu arada sivil 
toplum kuruluşları (STK), sektör temsilcileri ile uzmanlar, uzun zamandır 
bilişimin” ulusal kalkınmanın en önemli stratejik” unsurlarından biri olduğunu 
vurgularken yazılımın da “bilişimin lokomotifi” olduğunun altını çiziyor.  
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) BİLİŞİM Dergisi olarak ŞUBAT 2014 sayımızda 
(162. Sayı), Türk yazılım endüstrisinin yerli ürünlerinin bilişim pazarındaki 
payı, bugünkü durumu, sorunları ve çözüm önerilerini irdeledik. “Dosya” 
sayfalarımıza, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk 
Güneş, Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Genel Müdürü ve TBD Onursal 
Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal, LOGO Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuğrul Tekbulut, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen ve TBD 
eski yöneticilerinden Bilgisayar Bilimleri Mühendisi Hülya Küçükaras katkı 
verdi. Oracle, halkla ilişkiler kuralları gereği sorularımıza yanıt vermezken 
SAP, Oracle ve Likom dergimiz yayına girdiğinde henüz bir geri dönüş 
sağlamamışlardı.   

Yazılımcı, pozitif ayrımcılık, destek 
ve işbirliği bekliyor Türkiye’de yazılım üretimi hem yerel hem de uluslar arası pazarda yeterli 

payı alamıyor. Devletin yazılımı “stratejik öncelikli” alan olarak belirleyip 
desteklemesi, sektörün doğasına uygun teşvik vermesi, “Yerinde Ar-Ge 
yasası”nı değiştirip yazılımda personel sayını 5’e düşürmesi, pozitif ayrımcılık 
yapması istenirken üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve STK’ların daha 
aktif olması gerektiği vurgulanıyor. Sektör oyuncularının birleşerek güç birliği 
yapması öneriliyor.

Aslıhan Bozkurt
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Toplumsal ve ekonomik ilişkilerin her 
düzeyinde katma değer yaratan yazılım, en 
fazla genç, kadın ve engellilere istihdam 
yaratmasıyla dikkat çekiyor. Yazılım, birçok 
sektörlere verimlilik ve katma değer sağlıyor; 
ekonominin tüm kollarını etkiliyor; sayısal 
uçurumu kapatıyor ve bilgi toplumu olmayı 
kolaylaştırıyor. 
Türkiye bilişim pazarında donanım yüzde 
72 pay alırken hizmetler yüzde 17, yazılım 
ise yüzde 11 pay alıyor. Yazılım sektörünün 
ihracatı 2012’de 476 milyon dolara çıktı. 
2012’de 1,2 milyar dolar olan pazarın 2013’te 
1.7 milyar dolar olması bekleniyor. Yaklaşık 
100 firma 50 ülkeye, 12 serbest bölgeye 
yazılım ihracatı yapıyor. 
2023 yılında, en büyük 10 ekonomi içinde 
olmayı bekleyen Türkiye,  1.700 milyar 
dolar ekonomik büyüklüğü ve bunun içinde 
bilişimin 160 milyar dolar pay almasını 
hedefliyor.  Toplam ihracatta yazılım sektörü 
payının yüzde 2’ye çıkarılması planlanırken 
2023 yılı beklenen bilişim ihracatı ise 15 
milyar dolar. 
Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği vizyon 
ve hedeflerine ulaşabilmesinde yazılım 
sektörünün yerine getirmesi gereken 
hedefler için sektörün büyümesinden 
öte ciddi bir sıçrama yapması gerekiyor. 
Bu noktada yeni teknolojiyi kullanmanın 

ötesinde küresel gereksinimler ve kendi 
potansiyelin bilincinde yenilikçi ürünler 
geliştirebilen yapının benimsenmesi önem 
taşıyor. Türkiye’nin teknolojik gelişmeleri 
yakından izlemesinin yanı sıra çok daha fazla 
yerli yazılımın üretilmesi ve bunların yurt 
dışına ihraç edilebilmesinin sağlanabileceği 
bildiriliyor.
1600 kadar firmanın yazılım ürettiği 
Türkiye’de, bu firmaların yüzde 10’u 
kadarının 10’dan az çalışanı var. Yazılım, 
kamu, sağlık, telekomünikasyon, üretim, 
otomasyon, eğitim, savunma, elektrik, 
elektronik, enerji, finans, turizm, lojistik, 
tekstil, medya ve inşaat gibi pek çok alanda 
geliştiriliyor. Başından beri istenilen yerde 
olmayan Türkiye yazılım sektöründe, halen 
büyük oranda iç pazara yönelik ürünler 
bulunuyor.

Türkiye’nin bu konudaki en büyük şansının 
yeterli iş gücüne sahip olması olduğuna 
dikkat çekilirken doğrudan ve dolaylı teşvik 
uygulamaları ile destek vermesi gerektiğinin 
altı çiziliyor. Yerinde Ar-Ge yasası”nın 
değiştirilip yazılım özelinde personel sayının 
5’e düşürülmesi beklenirken yazılıma özel 
birtakım düzenlemeler olması, yerli yazılımın 
artık sanayiciler tarafından da desteklenmesi 
isteniyor. Yerli yazılım üreten firmaların 

genel özelliklerini şöyle sıralıyor:
• Büyük bir çoğunluğu iki ile beş ortaklı ve çoğunlukla aile şirketi    
• Ortaklar çoğunlukla bilgisayar işinden anlayan, yatırımcıdan çok teknisyen 
olan insanlar
• Organizasyonlar çoğunlukla düzensiz ve yapılandırılmamış
• Ciroları bir ile 10 milyon TL aralığında
• Personel sayıları 10 ile 100 civarında

65 yıllık bir kavram
Elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne 
verilen isim olan yazılım (Software), değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı 
tasarlanmış elektronik araçların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu 
sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine 
komutları olarak tanımlanıyor. Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım 
parçalarının yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan 
komutlar topluluğuna yazılım deniliyor.

Var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş 
anlamlı anlatımlar bütünü olan yazılım, Türk Dil Kurumu (TDK) Bilişim 
Sözlüğü’nde şöyle tanımlanıyor: Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve 
bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve 
belgelemelerin tümü.

Bilgisayar yazılımları, sistem (System); uygulama (Application) ve Çevirici 
(Assembler) olmak üzere üç ana grupta incelenebiliyor.

Yazılım tarihinde ilk hafızalanmış program, 1949’da Cambridge EDSAC 
bilgisayarda kullanılıyor. Bilgisayarın sürekli programlanmasına en iyi 
çözüm olan Formula Traslator’ı  (FORTRAN), 1953’te IBM’de projenin lideri 
29 yaşındaki John Backus sunuyor. FORTRAN, 1966’da Amerikan Ulusal 
Standartlar Enstitüsü (National Standards Institute-NSI) tarafından resmi olarak 
standartlaştırılarak ilk programlama dili oldu. FORTRAN bilimsel uygulamalar 
için standartlaşırken, COBOL (Common Business Oriented Language) da ABD 
tarafından üretildi. 1970’lerden sonra farklı programlama dilleri ortaya çıktı ve 
her türlü yazılım üretimi yapmak için alternatifler çoğaldı.

Yerli yazılımı teşvik kararı 
Bilişimin ulusal kalkınmaya anlamlı bir katkı verebilmesi için, ulusal bir bilişim 
politikası belirlenmesi, buna ilişkin yasal düzenlemelerin oluşturulması, yazımın 
öncelikli ve stratejik bir alan olarak desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor. 

Türkiye’yi atağa geçirebilecek konuların başında gelen yazılım, ne yazık ki bir 
türlü yeterince önemsenip ülke gündemine yeterince giremiyor. Türkiye ile aynı 
dönemde ekonomisini geliştirmeye başlayan ülkeler (Güney Kore),  uluslar arası 
markalar yaratırken hâlâ küresel şirketlerimiz,ve dünyaca ünlü markalarımızın 
olmaması sektörün moralini bozuyor. 
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Bu noktada devletin yerli yazılım kullanılması konusunda öncü rol 
üstlenmediğine işaret edilirken kamu ihalelerinde “yüzde 15 pahalı 
olsa dahi yerli yazılım teşvik edilecek” kararı, hâlâ kâğıt üzerinde. 
Özellikle bankacılık yazılımında dünyaya örnek olan Türkiye’nin 
dünyaya bu alanda bile yazılım satamaması sektörün içinde 
bulunduğu çıkmazı gösteriyor.
Ekonominin gelişip toplumsal refahın sağlanması, güvenilir ve 
sürdürülebilir ekonomik dinamiklerin yakalanması, dijital uçurumdan 
kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için, Türkiye’nin daha fazla 
yazılım üretmesi ve ihraç etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. 

Özellikle kamuda yabancı ürünlere olan güvenin yerli yazılımlarda 
yerini şüpheciliğe bıraktığından yakınılıyor. En büyük avantajı, sabit 
yatırım ihtiyacı az olan yerli yazılım firmalarının dünyayla rekabet 
edebilir kalitede ürün geliştirdiğini bildiren sektör temsilcileri, 
yazılım devi firmaların çıktığı ülkelerde bile devletin bu alanı 
desteklediğinin altını çiziyor.  
Devlet politikalarının bilişim projelerini özendirmesi, pratik teşvik 
ve desteklerin sektörün doğasına uygun olmasını bekleyen sektör 
temsilcileri, ülkemizde daha çok ulaşılabilir, açık alanlar, ticari 
alanlarda kullanılabilecek, çabucak pratiğe geçirilebilecek iş, 
uygulama ve yaratıcı çözümler olduğunu bildiriyor. Bu gibi alanlarla 
büyütülecek pazarlar sayesinde yazılımda sermaye birikimi 
sağlanmasının mümkün olabileceğinden söz ediliyor. 
Dünya yazılım sektörünün başarılı ülkeleri arasına girebilecek 
potansiyele sahip olduğu bildirilen Türkiye’nin, öncelikle küresel 
gereksinimlere yanıt verebilen, yenilikçi, güvenilir, standartlara 
uygun, yeni teknoloji üreten ve kullanan daha çok yesrli yazılım 
üretilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yazılımda devletin öncü rol oynayıp 
yerli üretimin yolunu açması, özel sektörün desteklenmesiyle 
dünyada önemli bir yazılım üssü olabileceğimizi düşünenler çok da az 
değil.

Yerli yazılım firmalarının sermaye birikiminin yeterli olmaması, ciddi 
bir şekilde Ar-Ge desteğine ihtiyaç duyması, nitelikli ara eleman 
sorunu, kamu ilişkilerinde yetkili tek bir muhatap bulunmaması 
önemli sıkıntılar arasında yer alıyor. 
 
Yabancı firmalardan yazılım alan kamu ve özel sektör, herhangi bir 
revizyon istemezken üretici yerli olduğunda sürekli yeni revizyon 
istenebiliyor. Bu noktada yerli yazılımcılar, pozitif ayrımcılık 
yapılmasını bekliyorlar. Fırsat ve riskleri bol olan bir sektör olarak 
bilinen yazılımın “Türkiye’nin petrolü” olma ihtimaline vurgu yapılıyor. 
Pazarın büyümesi için devlet teşvikinin yanında, özel şirket ve 
STK’ların da aktif olması gerektiğine işaret edilirken sektör 
oyuncularının birbirlerini engellemek yerine,  birleşmeleri, 
örgütlenmeleri, sürdürülebilir bir rekabet ortamının fark 
yaratabileceği belirtiliyor. 

Sektör ne istiyor?
-Kamunun gerekmediği sürece yazılım geliştirmemesi, buna karşın 
özel sektörden yazılım sipariş etmesi,

-İstihdam ve ara eleman sıkıntısının çözümü için meslek liselerinin ve 
ilgili üniversitelerin firmalarla ilişkilendirilmesi,

-Yerli yazılımcıların devlet teşvikleri ile ilgili farkındalığın artırılması,

-Yerli yazılım ihracatının artırılması için tedbir alınması,

-Sektördeki küçük şirketlerin birleşerek güç birliği yapmalarının 
sağlanması,

-Teknoparklar yerine yazılım firmalarına yerinde destekler verilmesi, 
tüm yazılım üreticilerinin vergiden muaf tutulması.

Sektörün gündemi:
-Yerli yazılımlar ve uygulamalar, yerli yazılım geliştirme ve bilgi 
teknolojileri araç ve platformları özendirilmeli. 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.
-Kamunun eşit seçenekler arasında yerli yazılıma pozitif ayrımcılık 
yapması sağlanmalıdır. Kamu ihalelerinde yerli yazılımlar da ürün 
kabul edilerek satın alınmalı.
-Yerinde Ar-Ge yasası değişime uğramalı ve sektöre bağlı olarak 
zorunlu eleman sayıları belirlenmeli. Bu bağlamda bilişim sektörü ile 
ilgili Ar-Ge merkezlerinin oluşmasında 50 olan araştırmacı sayısı 5 
olmalı.
- Yazılım sektörünün nitelikli ara eleman problemini çözmek amacıyla 
yazılım alanında faaliyet gösteren STK’ların geliştirdiği ülke çapındaki 
büyük ölçekli nitelikli eleman yetiştirme projelerine bütçe desteği 
sağlanarak, teknik liseler, meslek yüksek okulları, MEB ve YÖK gibi 
ilgili kamu kuruluşlarıyla STK’lar arasında koordinasyon sağlanmalı.
-Yazılım sektörünün envanter bilgi sistemi altyapı projesi için bütçe-
fon ayrılmalı. Bu ülke çapındaki iddialı proje sayesinde tüm yazılım ve 
bilişim sektörünün ana ve alt kırılımlarındaki pazar büyüklüğümüz, 
güçlü olduğumuz alanlar, yatırım yapılması gereken alanlar, yazılım 
sektörü kapasitelerimiz, yetkinliklerimiz gibi çok önemli bilgiler 
ve analizler tüm ilgili kurumlar tarafından on-line izlenebilir hale 
gelebilir.
-Tüm sektörlerdeki off-set uygulamalarında büyük ölçekli alım 
yapılmış olan yabancı kuruluşun, off-set tutarının yüzde 50’sini, 
yazılım sektörümüzün önde gelen STK’ları aracılığıyla yazılım 
sektöründen temin etme şartı getirilmelidir.
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Türkiye’de geliştirilen yazılım projeleri çöpe gidiyor
Agile Turkey Derneği’nin yaptığı 
araştırmaya göre, bilişim 
alanındaki yazılım projelerinin 
yarısı çöpe gidiyor.

Agile yaklaşımını Türkiye’de 
yaymak için kurulan 
Agile Turkey Derneği, 
bilişim alanındaki yazılım 

projelerinin başarısını ölçmek adına Mart 
2012’de bir araştırma yaptı. AgileTurkey.
org üzerinden yapılan araştırma 
sonucunda yazılım projelerinin yarısının 
başarısız olduğu tespit edildi.

Agile Yaklaşımı, iş dünyasında yazılım 
projelerindeki verimliliği artırmak, takım 
ruhunu güçlendirmek ve hiyerarşiyi 
yıkmak için geliştirildi. Bu yaklaşımı 
Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlayan 
Agile Turkey Derneği, web sitesi 
üzerinden Türkiye’deki yazılım projelerinin 
başarısını ölçmek adına bir araştırma 
başlattı. Üç ayda tamamlanan araştırma, 
özellikle bankacılık ve telekomünikasyon 
sektörlerinde yer alan 50 farklı şirketten, 
ağırlıklı olarak yazılım alanında görevli, 
400’ün üzerinde profesyonelin katılımıyla 
gerçekleşti.

Alanında bir ilk olma özelliği taşıyan 
bu ankete göre; Türkiye’deki yazılım 
projelerinin yarısı, yüzde 50’nin altında bir 
başarı oranına sahip. Proje başarı oranları 
yüzde 70’in üzerinde olan şirketler ise 
Agile yaklaşımları kullanıyor. Türkiye’deki 
şirketlerin yüzde 64’ü, yakın bir gelecekte 
yazılım projelerinde Agile yaklaşımları 
kullanmayı planlıyor.

Masrafların yarısı çöpe gidiyor
Agile Turkey Dernek Başkanı Mehmet 
Yitmen, sektöre dair öngörülerini şöyle 
paylaştı:

Yazılım testi ve kalite 
alanında dünyanın 
gönüllü organizasyonu 

olan ISTQB’un (International 
Software Testing 
Qualifications Board) 
Turkey Software Quality 
Report (TSQR) adında bir 
rapor yayınladı. Raporun 
2013-2014 versiyonuna 
göre, ülkemiz yazılım testi 
konusunda hem yeterli 
sayıda tecrübeli çalışan 
hem de şirket bilinci olarak 
henüz yeterli seviyede 
değil. 

10 ayrı sorudan oluşan 
rapor, Türkiye’de yazılım 
testi konusunda faaliyet 
gösteren şirketlerin 
yarısına yakını, 
çalışan elemanlarını 
teknik olarak daha 
ileriye taşımak üzere 
çalışanlarını yazılım 
testi konusunda eğitmek için sertifika 
programlarını tercih ettiğini ortaya koydu. Şirketlerin yüzde 85.7’si eğitim, yüzde 
46’sı sertifika programı, yüzde 31.7’si ise konferansları tercih ediyor. 
Rapora göre test ortamı yönetimi konusu yüzde 20.6 ile en çok bulut bilişimden 
yararlanılan başlık olurken hemen arkasından yüzde 19 ile test verisi yaratılması 
geliyor.

Verilen yanıtlara göre test mühendisleri ve uzmanları yüzde 73 ile birinci sırada. 
Bunun yanında iş analistleri yüzde 49, yazılımcılar ise yüzde 30 ile test için tercih 
ediliyor. Son kullanıcılar da yüzde 17.5 ile listede kendilerine yer bulmuşlar. 

“Yazılım projelerinde değer üretmeye 
yönelik ciddi bir yöneliş olduğu görülüyor. Bu 
doğrultuda sektörde, zaman ve bütçe yerine 
üretilen fonksiyonellik ve kalitenin öncelikli 
başarı kriteri olduğu benimseniyor. Bu 
yönelime paralel olarak, proje başında detaylı 
analiz ve zaman planı yapmak, bunlara 
uymaya çalışmak, zaman planına uyabilmek 
için kaliteden ödün vermek gibi stratejiler 
değer kaybediyor. Bunun yerini, müşteriyi 
sürece dahil etme, yüksek kaliteyi koruma 
ve değişime hızlı adapte olabilme yönünde 
stratejilerin geliştirileceği görülüyor.”

2013 – 2014 Türkiye Yazılım 
Kalite Raporu yayınlandı

http://www.bilisimdergisi.org/s162
4656566
9871376
3876345
3485343
4587634
5384684
7538475
8347583
7453849
4583452
3484224
5234860
4523463
0443483
4873434
9873468
4692828
5293482
3482452
3462348
2429572
6452452
4576234
9234857
6879384
7542457
4582342
9872458
3453829
4572348
5234582
3452504
5258345
9234623
4824295
7264524
5245762
3492348
5768793
8475424
574582
342987
245834
5382945
7234852
3458234
5250452
5834592
3462348
2429572
6452452
4576234
9234857
6879384

Dosya 
Yerli yazılım 
sektörümüz 

ölüyor mu?
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