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Ana stratejimiz, kamuda yerli 
yazılım kullanımını arttırma ve 
ihracatla yazılım pazarını büyütmek

YASAD Başkanı 
Doğan Ufuk Güneş:

“Yerinde Ar-Ge 
yasası”nın değiştirilip 
yazılım özelinde personel 
sayının 5’e düşürülmesini 
isteyen Güneş, kamu 
desteği olmazsa 
yazılımın olmayacağı 
ve gelişemeyeceğinin 
altını çizdi. Türkiye’nin, 
yazılımda mühendislik 
gücü olarak Avrupa’da 
ikinci sırada olduğuna 
işaret eden Güneş, 
“Türkiye böyle devam 
ederse korkarım ki, 30 
yıl sonra yerli yazılım 
üretemez duruma 
gelecek” uyarısı yaptı.

“Yerli yazılım sektörümüz” konulu “Dosya” sayfalarımız için Yazılım Sanayicileri 
Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Ufuk Güneş ile Ankara’da bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 1992’den beri faaliyet gösteren, Türkiye’de yazılım sektörünün 
yüzde 80’ini temsil eden YASAD Başkanı Güneş, “Hiçbir ülke yok ki kamu desteği 
olmadan yazılım sektörü gelişmiş olsun” dedi.

Yazılım sektöründe 1600 kadar firmanın faaliyet gösterdiğini bildiren Güneş, 
sektör olarak mekândan bağımsız bir iş yaptıklarına değindi. Ar-Ge destek 
mekanizmalarının kolaylaştırılması, yazılım ve yazılım platformları üreten 
firmaların teknoloji bölge muafiyetlerinden yararlanabilmesinin sağlanmasını 
öneren Güneş, “yerinde Ar-Ge yasası”nın değişmesi ve personel sayının 5’e 
düşürülmesini istedi.

“Kamudan öncelikli beklentimiz yerli yazılıma pozitif ayrımcılık. Çünkü 
gerçekten iyi ürünler geliştiren bir yerli yazılım sektörümüz var. Bizim 
ürünlerimiz yabancı ürünlerden hiç aşağı değil” diyen Güneş, kamu desteği 
olmazsa ülkede yazılım sektörünün olmayacağı ve gelişemeyeceğine işaret etti.

Türkiye’nin yazılımda lig atlayabilmesi için, yerli ürün üretme; ileri teknoloji ve 
küresel marka çıkarma şeklinde üçayaklı bir gelişim sergilemesi gerektiğine 
dikkat çeken Güneş, bugün geliştirilen yerli bir ürünün yarın küresel bir 
markaya dönüşebileceğinin altını çizdi.

Yazılım alanında mühendislik gücü olarak Türkiye’nin Avrupa’da ikinci sırada yer 
aldığını anımsatan Güneş, önce teknolojiyi üreten ardından da teknolojiye sahip 
bir ülke konumuna geçilebileceğini söyledi.
Bilişim ihracatına yönelik destekleri bir yatırım olarak görülmesini isteyen 
Güneş, YASAD’ın yazılımda 2015’te 1 milyar, 2023’te ise 5 milyar dolarlık ihracat 
ve Türkiye’nin ihracatçı sektörleri içinde ilk 5’e girmeyi hedeflediğini bildirdi.

“Yabancı ürün alarak gelişebilecek bir sektör ya da sanayi yok. Çocuklarımızın 
geleceğini düşünüyorsak yerli yazılım sektörü ve geliştirilen ürünlerini teşvik 
edip desteklemeliyiz” diyen Güneş, sektör şirketlerinin yerelden küresele 
gitmeyi kafasına koyması ve bunun için de destekler olması gerektiğini anlattı.

Yazılımın sermaye birikimi az olan bir sektör olduğu, Ar-Ge desteğine ciddi 
anlamda ihtiyaç duyduğunu anlatan Güneş, nitelikli ara eleman sorununun 
da gün geçtikçe arttığı ve sektörün kamuyla olan ilişkilerinde yetkili tek bir 
muhatap bulamadığından yakındı.
Dünyadaki 2,5 trilyon Avro hacmindeki yazılım sektöründen Türkiye’nin “hemen 
hemen hiç” pay alamadığını belirten Güneş, “Türkiye böyle devam ederse 
korkarım ki, 20-30 yıl sonra yerli yazılım üretemez duruma gelecek.  Şimdi nasıl 
‘yerli otomobil üretecek bir babayiğit arıyoruz’, 30 yıl sonra da yazılımda yazılım 
üretip/geliştirecek bir babayiğit arar duruma geliriz” diye konuştu.
Güneş, yazılım sektörü için kamunun önemini ise, “Kamunun yazılım 
firmalarının odak noktasında olmaması sıkıntı yaratır. Bunun en bilinen örneği 
NASA’dır. NASA yazılım ve Ar-Ge projelerini desteklemeseydi bugün İnternet 
olur muydu?” sözleriyle değerlendirdi.
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-Türkiye’de yazılım sektörü sivil toplum 
kuruluşu (STK) olarak ne zaman ve hangi 
amaçla kuruldunuz? Hedeflediğiniz amacı 
gerçekleştirmek üzere ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?

- Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), Türk 
yazılım ve bilgi teknolojileri sektörünü temsil 
eden bir dernek olarak, Türkiye yazılım 
pazarını büyütmek, yazılım ihracatını ve 
yazılım sektöründeki istihdamı arttırmak 
amacıyla 1992’de kuruldu. 1992’den beri 
faaliyet gösteriyoruz ve 327 şirket üyemiz var. 
YASAD olarak Türkiye’de yazılım sektörünün 
yüzde 80’ini temsil ediyoruz.
Ülkemizin yazılım ve bilgi teknolojileri 
alanındaki, ulusal hedef ve önceliklerimizin 
belirlenmesi ve güncellenmesine öncülük 
etmeye çalışıyoruz.  Yazılım ve bilgi 
teknolojileri alanındaki ulusal hedeflerimizin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla, aktif, sonuç 
odaklı ve sürdürülebilir proje ve faaliyetler 
yürütüp teknoloji platformları oluşturuyoruz.
Dernek olarak hedefimiz, “pazarı büyütmek”. 
Bunun için yapılması gerekenleri 
sorgulayarak hareket ediyoruz.  Tabi ki 
pazar, sadece ihracatla büyütmek mümkün 
değil. Kamu tarafında da bir şeyler yapılmalı. 
Özellikle yerli yazılım firmalarına pozitif 
ayrımcılık yapılmalı. Çünkü hiçbir ülke yok 
ki kamu desteği olmadan yazılım sektörü 
gelişmiş olsun.

YASAD olarak ana stratejimiz, “yazılım 
pazarımızı büyütmek”. Bunun için iki yoldan 
hareket ediyoruz. Birincisi kamuda yerli 
yazılım kullanımını arttırmak, ikincisi ihracat.
Bilişim teknolojileri bugün birçok ülkenin 
stratejik sektör olarak belirlediği bir 
alan. Stratejik sektör olarak belirlenen 
sektörleri iki farklı yönden ele almamız 
gerekiyor. İlk olarak stratejik sektörlerin 
ülke içerisine sağladığı katkı. Örneğin bilişim 
teknolojilerinin ülkelerin GSMH’na 1,7 gibi 
çarpan etkisi var. Bu alanda yapılan 1 TL’lik 
bir yatırım size 1,7 TL olarak geri dönüyor. 
Diğer yandan yazılım gibi bir alanda ister 
KOBİ olsun ister büyük şirketler ya da kamu 
kurumları iş yapış biçimlerinin tamamen 
değişmesini daha esnek, daha verimli ve 
daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.
Konunun ikinci bileşeni ise bilişim 
teknolojilerinin ihracat potansiyelinin olması 

ve bu ihracatın sağlayacağı katma değerin ve kâr marjlarının daha yüksek 
olması. Örneğin bir yazılım firması tarafından üretilen bir ürün bugün dünyanın 
her noktasında kullanılabiliyor. Üretim maliyeti 1 birimken bu sanal bir ortamda 
milyonlarla hatta milyarlarla ifade edilebiliyor.
Bu yüzden hükümetlerin bugün stratejik alanlarının odağında bilişim 
teknolojileri yatıyor. Türkiye’de de bu alanda son 10 yıl içerisinde yoğun bir 
hareketlilik yaşıyoruz. Devlet tarafından sağlanan destekler artırıldı. Ancak diğer 
taraftan bu alandaki markalaşma konusunda eksiklerimiz var.

Bilişim ihracatına yönelik destekleri bir yatırım olarak görmeliyiz. Bu 
yatırımlardan sadece birinden dahi sonuç alınmasının karşılığı dünya 
örneklerinden yola çıkıldığı takdirde milyarlarca dolarla ifade ediliyor olacaktır.
Bir ülkenin yazılım sanayisinin büyüyebilmesi için kamunun sektöre destek 
olması gerekiyor. Kamu desteği yok ise, yazılım sanayinin küresel pazarlarda 
büyüyebilmesi mümkün olmayacaktır. Kamudan yerli yazılım sanayisine avantaj 
sağlayacak şekilde yaklaşım bekliyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz üzere, 
kamuda yerli yazılım kullanımının arttırılmalıdır. Bu yönde kamu da farkındalığı 
arttırmak için yoğun çalışmalar yapıyoruz.

Yanı sıra, Türk yazılım sanayimizin daha fazla ihracata yönelik çalışması 
gerekiyor. Bu konuda da bizde eksik olan kümeleşebilme sorunuydu. YASAD 
olarak bu soruna çözüm olabilmek adına İstanbul Elektrik-Elektronik ve 
Hizmetler İhracatçıları Birliği (TET) ile birlikte, Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE 
(Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi Tebliği ) ile gerçekleştirdiğimiz 
kümeleşme çalışması kapsamında 40 yerli yazılım firmamızı Yazılım Sektörü 
Yurtdışı Pazarlama Takımı olarak bir araya getirdik.

Bu 40 yazılım firmamıza, 3 yıl boyunca önemli danışmanlık firmalarından 
alacağımız destek ile ihracata yönelik hem eğiteceğiz hem de aralarındaki 
işbirliğini geliştireceğiz. 3 yıl sürecek proje kapsamında çeşitli alım ve ticaret 
heyetleri düzenleyeceğiz. Yazılım Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı olarak 
hedef pazarlarımız arasında birincil olarak ABD, Almanya, Birleşik Krallık, 
Hollanda, Pakistan, Malezya, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, Suudi Arabistan, 
Katar oluşturuyor. İkinci grupta ise, Beyaz Rusya, Ukrayna, İran, Arnavutluk 
ve Rusya yer alıyor. Şu an takımın öncelikle Azerbaycan’a ticaret heyeti 
düzenlemesi için çalışmalara başlandı.

Bu çalışmalarımız neticesinde YASAD olarak, “Yazılım”da ihracat hamlemizi 
daha da hızlandırmış bulunuyoruz.
Yine ihracatımıza farklı da olsa katkı sağlayacak çalışmalarımızdan biri olarak, 
bu yıl İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA) destekli projemiz olan Girişim Eğitim 
Merkezi’mizi başlatıyoruz. Bu merkezimiz de genç girişimcilerimizin fikirlerini 
8 ay içerisinde ürüne dönüştürüp sektörde doğru adresler ile buluşturacağız. 
12+12= 24 haftalık yoğun bir programla kendilerine finanstan paketlemeye, 
yazılım tasarımdan, planlama, inovasyon halkla ilişkilere kadar geniş çerçevede 
eğitim vereceğiz. Amacımız çok net, Türkiye’den çıkan dünya liginde oynayan 
start-up’lar yaratacağız.

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?

http://www.bilisimdergisi.org/s162


2014 OCAK38 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 39

-Ülkemizde faaliyet gösteren kaç yazılım 
firması (yerel-ulusalar arası) var?

- Elimizdeki verilere göre, 1600 kadar firma 
yazılım sektöründe faaliyet gösteriyor. 
Öncelikle sektörün bir envanter sorunu var. 
Bu nedenle tüm verilere hâkim olamıyoruz. 
Yazılım sektörünün envanter bilgi sistemi 
altyapı projesi için bütçe-fon ayrılmalı. 
Hazırlanacak bir envanter 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.

-Sektörün şu anki en önemli gündemi, 
beklentileri hakkında bilgi verir misiniz?

-Şu an sektörümüzün en önemli gündemi 
yerinde araştırma ve geliştirme (Ar-
Ge) hizmeti konusudur. Sektör olarak 
biz namekân (mekândan bağımsız) bir 
iş yapıyoruz. Dolayısıyla özellikle bir 
teknoparkta ya da belirlenmiş bir alanda 
bulunma durumumuz yok. Bu noktada Ar-
Ge destek mekanizmaları kolaylaştırılmalı, 
yazılım ve yazılım platformları üreten 
firmaların teknoloji bölge muafiyetlerinden 
yararlanabilmeleri sağlanmalı.

Daha önce çıkarılan “Yerinde Ar-Ge” yasası 
yararlı bir yasa. Ancak bazı maddelerinin 
uygulanması çok zor. Yerinde Ar-Ge yasası 
değişime uğramalı ve sektöre bağlı olarak 
zorunlu eleman sayıları belirlenmeli.

Örneğin bizim yerli yazılım sanayimizdeki 
firmaların 50 personel bulundurması 
mümkün değil. Böyle bir sermaye birikimi 
yok. Biz bu nedenle  “Yerinde Ar-Ge” 
yasasında personel sayının 5’e düşürülmesini 
istiyoruz. Yasanın revize edilmesi gündemde 
ve 30 sayısı telafuz ediliyor.  Bizim önerimiz 
kabul edilirse sektörün önemli bir yükseliş 

yakalayacağını düşünüyoruz. Ve sektörümüz ülkemize katma değerli ürün 
anlamında büyük oranda kazanç sağlayabilecek.

-Türk yazılımı 2013’te ne kadar oldu? Pazarın büyüklüğü nedir? 2023 
hedefini yakalayabilir miyiz?

-Türkiye’de yazılım sektörünün 2011’deki 256 milyon dolar olan ihracat rakamı, 
2012’de 476 milyon dolara çıktı. 2011’de 800 milyon dolar olan pazar 2012’de 1,2 
milyar dolar oldu. 2013’te 1.7 milyar dolar olarak kapatmayı bekliyoruz.

YASAD olarak yazılımda 2015’te 1 milyar dolarlık bir ihracat hedefliyoruz. 2023 
hedefimiz ise 5 milyar dolar ve ülkemizin ihracatçı sektörleri içinde ilk 5’e 
girmek.

-Yazılım ülkelere katma değer yaratan bir alan. Ancak Türkiye bu alandan 
yeterince yararlanamıyor. Bunun için devlet/kamu kuruluşu ve özel 
sektörün neler yapması gerekiyor?

-Kamudan öncelikli beklentimiz yerli yazılıma pozitif ayrımcılık. Neden 
bunu bekliyoruz ve bunu beklerken haklı mıyız? Evet, çünkü gerçekten iyi 
ürünler geliştiren bir yerli yazılım sektörümüz var. Bizim ürünlerimiz yabancı 
ürünlerden hiç aşağı değil. Şunu hep söylüyoruz, “Eğer biz iyi değilsek bize 
pozitif ayrımcılık sağlamayın.” Ama biz iyi olduğumuzu biliyoruz. O yüzden bizim 
ürünlerimizi kullanın bizim ürünlerimize,  bizim ürünlerimizi kullanmaya öncelik 
verin. Kamu desteği olmazsa ülkede yazılım sektörü olmaz, gelişemez.

-Dünya yazılım haritasında Türkiye’nin yeri nedir? Türkiye bilişim 
pazarında yazılım ne kadar pay alıyor?

-Tabi ki çok önde değiliz. Esasen Türkiye’nin bu alanda da yerini almalı. 
Biliyorsunuz matbaayı geç getirerek sanayi devrimini kaçırdık. Ancak bilgi 
çağını atlama lüksüne sahip değiliz. Bunu atlarsak çocuklarımıza karşı büyük 
vebal altına gireriz. Genç bir nüfusa sahibiz ve teknolojiyi çok seven bir ülkeyiz. 
Türkiye, bundan sonra önce teknolojiyi üreten ardından da teknolojiye sahip bir 
ülke konumuna geçmeli. Burada devletin desteği çok önemli. Devlet yazılım 
sektörüyle rekabet etmemeli, aksine sektörü desteklemeli. Bilgi çağını atlama 
lüksüne sahip değiliz. Bunu atlarsak çocuklarımıza karşı büyük vebal altına 
gireriz.

-“Devletin öncü rol oynayıp yerli yazılımların yolunu açması, özel 
sektörün desteklenmesiyle dünyada önemli bir yazılım üssü oluruz” diye 
düşünenlerden misiniz? Türkiye’nin bugün dünyada önemli bir yazılım üssü 
olma nasıl mümkün olabilir? Yerli yazılım Türkiye’ye lig atlatır mı?

-Türkiye’nin yazılımda lig atlayabilmesi için öncelikle üç ayaklı bir gelişim 
sergilemesi gerekiyor. Şöyle ki, yerli ürün üretilmeli; ileri teknoloji ve küresel 
marka çıkarılmalı. Bunları yapabilecek eko-sistemi ve iklimi yaratabilirsek 
dünyada önemli bir yazılım üssü olabiliriz.
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Yazılım sektörünün gelişimi için öncelikle 
yerli yazılım ve uygulamaları özendirilmeli 
Kamunun eşit seçenekler arasında 
yerli yazılıma pozitif ayrımcılık yapması 
sağlanmalı.  Biz yerli yazılım sektörü olarak 
kendimize çok güveniyoruz. Türkiye,  yazılım 
alanında mühendislik gücü olarak Avrupa’da 
ikinci sırada yer alıyor. Kamuda yerli 
yazılımların kullanılması bizim bu çıkışımızı 
güçlendirecek, adeta bize lig atlatacak.

-Kamu, yerli yazılım ürünlerini 
kullanmaktan çekiniyor mu?

-Tabi halen kamu, yerli yazılım ürünlerini 
kullanmaktan çekinmekte. Oysa daha çok 
kullanmayı özendirmek lazım.  Çünkü 
yabancı ürün alarak gelişebilecek bir sektör 
ya da sanayi yok. Çocuklarımızın geleceğini 
düşünüyorsak yerli yazılım sektörünü 
ve geliştirilen ürünlerini teşvik edip 
desteklemeliyiz.

Ana problem, yerli yazılım olarak kamuya 
ihaleye girip yazılım vermeye kalktığımız 
zaman bizim ürünümüz ürün olarak kabul 
edilmemesinden kaynaklanıyor. Ama 
yabancının ürünü kutu olarak kabul ediyor. 
Taraflar arasında bir güç birliğinin oluşması 
gerek.

Biz, rekabette en avantajlı olacağımız 
sektörün “yazılım” olduğuna inanıyoruz. 
Bölge ülkelerinin Türkiye’ye ilgisi biliniyor. 
Bizim de bundan kaynaklı ticari yararları 
hissetmeliyiz. Sektör şirketleri yerelden 
küresele gitmeyi kafasına koymalı ve bunun 
için destekler olmalı.

YASAD olarak pazarı büyütmekle sorumlu 
olduğumuzu hep söylüyoruz. Bu da ihracat 
ve istihdamla, bir de kamuda yerli yazılım 
kullanılmasıyla olabilir. Şu anda ihtiyacımız 
olan şey; pazarın büyümesi. Çünkü 800 
milyon-1 milyar dolar arasında zor duran bir 
yapı var bugün. YASAD olarak bunu organize 
etme durumundayız. Kamuda yetkili isimlerle 

görüşmelerde de bunu hep dile getiriyor, 
desteklerin önemine vurgu yapıyoruz.

-Yerli yazılım firmalarımızın sermaye 
birikiminin yeterli olmadığı, ciddi bir 
şekilde Ar-Ge desteğine ihtiyaç duyduğu, 
nitelikli ara eleman sorununu arttığı, 
sektörün kamuyla olan ilişkilerinde yetkili 
tek bir muhatap bulamadığı, yazılım 
üretimi için organize mekânlara ihtiyaç 
olduğu, dünya yazılım sektöründen 
Türkiye’nin hemen hemen hiç pay almadığı 
belirtiliyor.  Yazılımın “Türkiye’nin 
petrolü” olma ihtimali nedir?

-Sermaye birikimi az olan bir sektörüz. 
Ar-Ge desteğine ciddi anlamda ihtiyacımız 
var. Nitelikli ara eleman sorunu da gün 
geçtikçe daha da artıyor. Sektörün kamuyla 
olan ilişkilerinde yetkili tek bir muhatap 
bulamıyoruz. Yazılım üretimi için organize 
mekânlara ihtiyaç yok, teknopark mantığı 
yanlış. Dünyada 2,5 trilyon avro hacmindeki 
yazılım sektöründen Türkiye hemen hemen 
hiç pay alamıyor. Elbette yazılım, “Türkiye’nin 
petrolü” olabilir. Bu fırsatı ıskalamamalıyız. 
Çünkü bildiğiniz gibi yazılım, katma değeri 
en yüksek ve en az ithalata ihtiyaç duyan 
alanlardan biridir.

2015 sonu hedefimiz olan yazılım da 1 Milyar 
USD ihracatımıza ulaşmakta çalışmalarımızın 
önemli bir kaldıraç olacağına eminiz. Ben 
yürekten inanıyorum ki “Türkiye’nin petrolü” 
yazılım olacaktır.

- Yazılım, fırsatları ve riskleri bol olan bir 
sektör olarak biliniyor. Yazılım Türkiye 
için ne gibi fırsatlar sunar? Peki, riskler 
nedir?

-Biraz önce de belirttiğim gibi yazılım 
sektörünün desteklenip teşvik edilmesiyle 
ülkemizi dünya pazarında önemli yerlere 
getirebiliriz. En büyük risk, bulunduğumuz 
anı ıskalamamız durumunda çocuklarımızın 
başka ülkelerin hizmetkârı olmasındır.
Fırsat ise yine biraz önce değindiğim üzere 

yazılım desteklenirse ülkemizi önce üreten sonra da bu teknolojiye sahip ülke 
konumuna getirebilir.

-Tüm dünyanın küresel bir köye dönüştüğü günümüzde yerli ürün 
geliştirmek ne sağlar ve bu ne kadar mümkün?

- Bildiğiniz gibi yazılımın dokunmadığı alan yok. Bu nedenle aslında bugün 
geliştirdiğiniz yerli bir ürün yarın küresel bir markaya dönüşebilir.  Böyle 
olduğunda da tabi ki ülkeye ciddi bir şekilde katma değer sağlayabilir ve ülkenin 
teknolojik yapabilirlik gücünü yükseltir.
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- Bilişim sektöründe Türkiye nerede 
olmayı hedeflemeli?

- Öncelikle yerli ürün üretecek; ileri teknoloji 
ve küresel marka çıkarabilecek eko-sistemi 
ve iklimi yaratmalıyız. Bunun için özellikle 
araştırma üniversitelerinin niteliklerini 
ve sayılarını artırmalıyız. Dünyadaki en 
önemli 60 araştırma üniversitesinin 35’i 
ABD’de bulunuyor. Türkiye’de de bu 
sayıyı yükseltmeliyiz. Sonra da sanayi ile 
araştırma üniversitesi arasındaki işbirliğini 
geliştirmeliyiz. Hem yazılım hem de yazılım 
sanayi-araştırma üniversitesi işbirliği 
desteklenmeli. Burada bir metedoloji 
değişikliğine ihtiyaç var. Taraflar arasında bir 
güç birliğinin oluşması gerekiyor.

-Türkiye’de yazılım firmalarının odak 
noktasında kamunun olması nasıl bir 
sıkıntı yaratıyor? Açılan kamu ihalelerinde 
yerli yazılımcıların ürünleri kabul 
görmediğinden bu alanı yabancı sermaye 
alıyor. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

-Tüm dünyada da 
böyle aslında. Bence 
kamunun yazılım 
firmalarının odak 
noktasında olmaması 
sıkıntı yaratır. 
Bunun en bilinen 
örneği NASA’dır. 
NASA yazılım ve 
Ar-Ge projelerini 
desteklemeseydi 
bugün amerika 
teknoloji de bu nokta 
da olur muydu?
Ama kamu, 
kesinlikle yazılım 
sanayinin önüne 
geçmemeli. Biz 
iyi olduğumuzu 
biliyoruz. 
Yabancılarla eşit 
hatta daha iyiyiz.
Türkiye böyle devam 

ederse korkarım ki, 20-30 yıl sonra yerli 
yazılım üretemez duruma gelecek.  Şimdi 
nasıl “yerli otomobil üretecek bir babayiğit 
arıyoruz”, 30 yıl sonra da yazılımda yazılım 
üretip/geliştirecek bir babayiğit arar duruma 
geliriz.
Sanayi sektörüne 80 bin dolarlık bir yatırım 
yaparsanız, 15 bin dolar katma değer 
sağlanırken hizmet sektörüne 25 bin dolarlık 
yatırımın karşılığı ise 9 bin dolar. Tarım 
sektörünü ele alırsak 30 bin dolarlık yatırımın 
katma değeri 7 bin dolar iken, bilişim 
sektörüne 3 bin dolarlık yatırım yapıldığında 
30 bin dolar elde edilir. Bu sektör ve özellikle 
yazılım yatırımlarının büyüklüğünü gözler 
önüne seriyor. Bildiğiniz gibi dünyanın en 
değerli 5 firmasının 3’ü de (Apple, Google ve 
Microsoft) yazılım sektörü firmasıdır.

-Sizce yazılım sektörü ile ilgili meslek 
standartlarının belirlenmesi gerekiyor 
mu?

-Meslek standartları ve sertifikasyon 
sektörün temel sorunlarımızdan biri. Bunu 

çözmek üzere sektör STK’sı olarak bazı çalışmalar da yürütüyoruz.

-Başbakanlık veya Sanayi Bakanlığı’na bağlı olarak “Ulusal Yazılım Ajansı” 
kurulması ve ulusal yazılım stratejisinin burada oluşturulması öneriliyor. 
Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?

-Tabiatıyla sektörümüz tüm bakanlık ve işkollarına değiyor. Bu kapsamda birçok 
bakanlık ve iş alanında çalışmalarımız olmak durumunda. Tek muhataplık 
sektörü rahatlatır. Sektörün önü daha da açılır.

-Bilişim sektöründe ve özelde de yazılımda her yıl ne kadar nitelikli 
elemana ihtiyaç var? Nitelikli eleman konusunda neler yapılmalı?

-Türkiye’de 1300 kadar  meslek lisesi bulunuyor ve bunlar her yıl yaklaşık 344 
bin mezun veriyor. Buna karşın kalifiye eleman çok az. Bu mezunlar ne oluyor? 
Bizim bunları sektöre kazandırmamız lazım. Ayrıca ara eleman sıkıntımız da 
var. Öğrenciler mezun oluyor ama hiçbir deneyimleri olmuyor. Bu mezunlar 
sektörümüzün istediği nitelikte olsalar yüzde 80’ini sektör olarak istihdam 
ederiz. Ancak biz şu anda bunun yüzde 10’unu bile istihdam edemiyoruz. Çünkü  
hâlâ bu okullarda  15-20 yıl öncesinin teknolojileri anlatılıyor.  Oysa eğitimin 
niteliğinin değiştirilerek artırılması gerekiyor.
Her şeyi mühendise yaptıramazsınız. Ama bu liselerden mezun olanların 
diplomaları bir anlam ifade etmiyor. Bu konuda kökten düzenlenecek bir 
metadolojiye ihtiyaç var. Bu bir STK’nın tek başına yapabileceği bir şey değil. 
Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sektör ve yazılım alanında faaliyet 
gösteren STK’lar birlikte çalışmalı.  Yazılım istihdama ciddi katkı sağlayacak 
sektörlerden biri olduğundan ülke çapındaki büyük ölçekli nitelikli eleman 
yetiştirme projelerine bütçe/fon desteği verilmeli, teknik liseler, meslek 
yüksek okulları, MEB ve YÖK gibi ilgili kamu kuruluşlarıyla STK’lar arasında 
koordinasyon sağlanmalıdır.

-Sektör, Başbakan’ın acilen bir genelge yayınlayıp, devlet kurumlarının 
yapacakları uygulama yazılımları alımlarını yerli yazılım şirketlerinden 
yapmalarını istemesini bekliyor. Karar vericilerin yabancı yazılım 
üreticilerine verdikleri şansı yerli yazılım şirketlerine vermediklerinden 
yakınılıyor. Hatta karar vericilerin yerli yazılımların kalitesindeki olası 
düşüklük veya ürünün özelliklerinde bazı eksiklikler varsa bunlar yazılım 
şirketlerinden talep etmesi ve zorla yaptırması öneriliyor. Bu noktada 
şirketlerin, sektörün temsilcilerinin ve STK’lara ne gibi görevler düşüyor?

-Söz konusu genelge Eylül 2012’de yayınlandı. Ancak bu genelgeyi kamu çoğu 
kez kullanmıyor ve genelge uygulanmıyor. Bu konuda şirketler tek başına bir şey 
yapamaz. YASAD olarak bu konuda kamuyla bazı görüşmeler yapıyoruz.  Ama 
daha çok alınacak yol var.
Ülke olarak bilgi çağını kaçırabilme lüksüne sahip değiliz. YASAD olarak en çok 
dikkat çekmeye çalıştığımız konulardan biri de bu. Türkiye olarak yazılım da 
tüketen değil üreten ülke olmalıyız.

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?

http://www.bilisimdergisi.org/s162

