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Türkiye’yi orta gelir 
tuzağından kurtaracak 
kaldıraç, yerli yazılım 
üretim endüstrisidir!

TBD Onursal Başkanı,  Bilişim Ltd Genel Müdürü 
Prof. Dr. Aydın Köksal:

Türk yazılım üretiminin gelişmesini 
baltalayan en önemli engelin, “yabancı 
ürünlere olan hayranlık” olduğunu 
vurgulayan Köksal, bunun kamu 
alımlarına ulusal bir özgüven eksikliği 
olarak yansıdığını belirtti. Yazılım 
üretim projelerine ve yerli yazılıma 
olması gerekenin çok altında bütçeler 
ayrılmasından yakınan Köksal, bunun 
yanı sıra yazılım bakım sürecinde telif 
haklarına saygı gösterilmediğinden, 
ellerindeki teknik birikimin yağmaya 
açıldığı ve yazılım üreten Türk 
firmalarının devlet eliyle çöküntüye 
uğratıldığını anlattı. TÜBİTAK ve 
TÜRKSAT gibi kuruluşlarla rekabeti 
ortadan kaldıran bir “devlet tekeli” 
oluşturulduğuna dikkat çeken Köksal, 
bunun çöküntüyü hızlandıracağını 
söyledi. Köksal, “30 STK’da geleceğimize 
kafa yoran meslektaşlarım sorunlarını 
çözeceklerdir; onlara hep güvendim, yine 
güveniyorum; çağ geriye akmaz!” dedi.  

Yaklaşık 30 yıldır yerli yazılım geliştiren ve Türkiye’nin en eksi yazılım 
firmalarından olan Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Genel Müdürü ve Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal, “Yerli yazılım 
sektörümüz” konulu “Dosya” sayfalarımız kapsamında iletişime geçtiğimiz 
kişilere yönelttiğimiz 47 soruya yanıt olabilecek değerlendirmelerini 
okurlarımızla paylaştı.
Köksal, görüşlerinin sonunda TBD’nin 16 Mart 2013’te yaptığı 29. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nda oybirliğiyle benimsenerek karara bağlanan 7 
maddelik “Yazılım Üretim Sektörü Bildirgesi”ne de yer vermemizi rica etti. 
“Bildirge” metni için dayanak oluşturan ayrıntılı gözlem ve çözümlemelerle 
ilgili gerekçelerin ise, 2012’de 2023 perspektifi için TÜBİSAD, 2051 perspektifi 
için TBD tarafından yayınlanan birbirinden bağımsız iki başvuru kaynağı 
olduğunu anımsattı. “Yazılım Üretim Sektörü Bildirgesi”, “Atılım için Bilişim” 
ana temasıyla 21-23 Kasım 2012’de gerçekleştirilen 29. TBD Ulusal Bilişim 
Kurultayı, Bilişim ’12’de dağıtılarak kamuoyuna sunulmuş ve tartışılmıştı. 
Yazılım sektörünün sorunlarıyla ilgili genel tanılarda ve bunların çözümü için 
geliştirilen önerilerde bu iki bağımsız çalışmada benzer sonuçlara varıldığı 
saptanmıştı.1

En karmaşık birer endüstriyel ürün olan yazılıma ilişkin iyelik (telif) hakları 
yasalarda yer alsa da, gerçek  yaşamda yasanın öngördüğü koruyucu 
maddelerin kullanılmadığına değinen Köksal, yazılım kesimi çalışanlarına hak 
ettikleri ücretlerin ödenemediği, firmaların gereken yatırımları yapamadığını 
anlattı.
Türk yazılım üretimi kesiminin gelişmesini baltalayan en önemli engelin, 
“yabancı ürünlere olan hayranlık” olduğuna işaret eden Köksal, bunun kamu 
alımlarına ulusal bir özgüven eksikliği olarak yansıdığını söyledi. Köksal, yasa 
“eşit nitelikte yerli ürünlerin yüzde 15 daha pahalı olsa bile yeğ tutulmasını 
öngördüğü” halde, uygulamada karar vericilerin genellikle tercihlerini yabancı 
markalar doğrultusunda kullandıklarını belirtti. 
Türkiye’de bütün düşünsel ürünler gibi yazılıma da olması gerekenin çok altında 
bütçeler ayrılmasından yakınan Köksal, yazılım bakım süreçlerine gereken 
önemin verilmediği söyledi. Yazılım bakım sözleşmesi yapılsa da, yasaya bu 
amaçla konmuş bulunan 22.a ve 22.b maddeleri kullanılmak yerine açık ihaleye 
gidilmekle yazılım bakım sürecinde iyelik (telif) haklarına saygı gösterilmediğini 
belirtti.” Böylece, hem ellerindeki teknik birikim yağmaya açılmakla fili olarak, 
hem de müşterileri ellerinden alınmakla finansal olarak, yazılım üreten Türk 
firmaları, devlet eliyle çöküntüye uğratılmaktadır” dedi.
Yüksek düzeyde kendi teknolojisini yaratarak “yapabilme bilgisi” edinmiş 
nitelikli yazılım üreticisi Türk firmalarının “Devlet tekeli” yaratılarak çöküntüye 

1-Bu iki  kaynak şunlardır: (a) Bilişim Devriminde Türkiye, 1971- 2011- 2051, Prof. Dr. Aydın 
Köksal, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Ankara (360 sayfa); (b) Atılım için Bilişim, Türkiye 
Ekonomisi için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Atılım Stratejisi 2023, Prof. Dr. Erol 
Taymaz, Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üçdoğruk, Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ve 
Devrim Sönmez, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Mayıs 2012, İstanbul (247 sayfa).
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uğratıldığının altını çizen Köksal, rekabet ortamına açık kamu ihalelerinin azaldığı bir 
ortamda, birtakım deneyimsiz “kamikaze” firmaların, ihale şartnamelerindeki boşluklardan 
yararlanıp önerilen bütçeler ve sürelerde hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek işleri 
üstlenmekten çekinmedikleri uyarısında da bulundu.
Devletin görevinin yerli üretimin gelişmesi için elverişli rekabet koşullarının bulunduğu, 
özellikle “devlet eliyle tekelleşmenin önlendiği, iyelik (telif) haklarının güvence altına alındığı 
adaletli bir hukuk düzeninin” yaratılması olduğunu anlatan Köksal, “Strateji Geliştirme 
Planı’nı yabancı bir firmaya veren bağımsız bir ülke düşünülebilir mi?” diyerek Bilgi Toplumu 
Stratejisi’nin yabancı şirketlere verilmesini eleştirdi.
Altyapıların gerçekleştirildiği, eğitimin temellerinin atıldığı, ulusal insangücünün teknik 
birikimi sağlandığı ve yasal düzenlemelerin yapıldığı bir ortamda, “Hükümetlerimiz, kamu 
yönetimimiz,  karar vericilerimiz düzeyinde bu birikimimizi bir türlü değerlendiremiyoruz; 
plan yapıp bunu uygulamaya koyamıyoruz” dedi.
 “Treni kaçırmayı bir yana bırakın, “Bilişim Devrimi”ni erken kavramakla, bu doğrultuda 
sağlam temeller atmak bakımından öne geçtiğimizi düşünüyorum. Bu birikimimizi iyi 
değerlendirmeyi başarırsak, bunu şimdi önümüzdeki yeni bir 40 yılda zenginliğe, gönence 
dönüştürebileceğimizi anlatmaya çalışıyorum.” 
“Öte yandan, kamu yöneticilerimiz ülkemizin parlak geleceğine duyarsız davranmayı 
sürdürürlerse, bu birikimi sağlayan yerli yazılım üretim kesimimizi tümüyle çökertmemiz 
de bu gidişle olasıdır. Evet, Türkiye’de 43 yıllık birikimi olan Yazılım Üretim Sektörü, içinde 
bulunduğu darboğazda 2014’te bugün çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır!”

28 yıllık Bilişim Ltd., yaklaşık 250 projeye 
imza attı

22 Nisan 1971’de kurduğumuz TBD 
Türkiye’nin bilişim alanındaki ilk sivil 
toplum kuruluşu olduğu gibi, Ekim 1985’te 
kurduğumuz Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited 
de Türkiye’nin en eski yazılım evlerinden 
biridir. 

Bilişim Ltd. olarak başlangıçtaki amacımız, 
ileri teknolojilere dayalı, yenilikçi çevrimiçi 
bilişim sistemlerinin tasarımı için danışmanlık 
hizmetleri vermek ve yüksek nitelikli uygulama 
yazılımı sistemleri geliştirmekti. Aradan 
geçen 28 yıllık süre içinde ülkemizin bellibaşlı 
kamusal ve özel kuruluşlarında çalışan en 
önemli bilişim sistemlerinden birçoğunu 
kapsayan yaklaşık 250 projeye imza atmış 
bulunmaktayız. 

Örneğin 2009’da ABD kökenli Computerworld 
– Bilgisayar Dünyası Onur Programı’nın 
“Dünya Çapında Üstün Başarıya Ulaşmış 
Yenilikçi Bilişim Projeleri”ne her yıl verdiği 

ödüllerden “Altın Madalya”yı Ulusal Yargı 
Ağı (UYAP) projemizle Türkiye’ye vermiş 
olmasının onurunu taşıyoruz.  Altyapısını 
Havelsan’ın üstlendiği bu projenin tüm yönetim 
sistemlerine ilişkin uygulama yazılımını Bilişim 
Ltd. tasarlayıp gerçekleştirmişti.

2000’den bu yana Bilişim Ltd., bir yandan 
proje firması kimliğini sürdürürken, öte yandan 
“Bilişim” markası altında kendi endüstriyel 
yazılım ürünlerini geliştirmek üzere araştırma 
geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına öncelik vermiş 
bulunmaktadır. Böylece Bilişim Kurumsal 
Kaynak Yönetim Sistemi (BilişimERP), 
Bilişim İş Zekâsı Sistemi (BilişimBI), Bilişim 
İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetim Sistemi 
(BilişimHR), Bilişim Belge Yönetim Sistemi 
(BilişimBYS) uygulama yazılımı ürünlerimiz 
Türkiye pazarına sunulmuş bulunmaktadır.  

Yüksek nitelikli projeler ve yazılım ürünleri 
üreten güvenilir bir firma yaratma amacımızı 
bu süre içinde gerçekleştirdiğimizi 
düşünüyorum. 

Önümüze çıkan engeller

Önümüze çıkan engellerin çoğu Türkiye’de siyasal yönetimin sorumluluk alanına 
giren konularla ilgilidir. Bunların başında ülkemizde düşünsel ürünlerin iyelik haklarını 
(= telif = İng. copyright) koruyan yasa ve yönetmeliklerimizi uygulamaya geçirirken 
karşı karşıya kaldığımız başarısızlıktır. En karmaşık birer endüstriyel ürün olan 
yazılım sistemlerine ilişkin iyelik (telif) hakları yasalarımızda korunmuş gözükse 
de, gerçek yaşamda yasanın öngördüğü koruyucu maddeler kullanılmamaktadır. 
Böylece:

1-Türkiye’de karar vericilerimize önemini bir türlü anlatmayı başaramadığımız 
“Yazılım Bakım Süreci” işletilse bile, bu hizmetin, açık ihale ile yazılım sisteminin 
iyelik hakkının sahibi dışında başka bir firmaya verilmesi yoluna gidilebilmektedir. 
Oysa yasadaki “Tek Kaynaktan Alım”ı öngören yasa koyucu 22.a, 22.b maddelerini 
özellikle “iyelik haklarını korumak” üzere koymuştur. Bir yazılım sistemine eklenmesi 
gereken modüller için işin devamının aynı firmaya verilmesini öngören 22.c maddesi 
de böyledir. Yazılımı oluşturan kodların ve belgelerin, kullanıcı dışında üçüncü kişi ve 
kuruluşlara verilmesi değil, gösterilmesi bile suçtur.

2-“Yazılım Bakım ve Ek Modül ve Hizmetler” ile garanti süresi sonrasında tek kaynak 
olarak seçilen üretici ile sonraki yıllarda yenilenerek sürdürülen sözleşmeler, Yazılım 
geliştirme projelerinin doğal uzantısı olduğu halde, bu zincirleme ilişkide işin niçin 
hep aynı firma ile sürdürüldüğü denetçilerce sorgulanabilmektedir. Oysa bu durum 
zaten işin hem doğası gereği, hem de yasa gereğidir… Bunun tersi bir doğrultuda 
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kullanıcı kurumun açık ihale düzenleyerek işi 
bir başka firmaya kaydırmak istemesi, yazılım 
iyelik hakları bakımından suç oluşturduğu 
gibi, böyle bir ihaleye teklif vermekten “meslek 
etiği” bakımından kaçınması gereken öteki 
firmaların bu duyarlığı göstermemeleri de 
Bilişim Mesleğinin, etik değerleri tanımayan 
ahlak yoksunu kişilerden oluşan bir çalışma 
kesimi gibi görüntü vermesine neden 
olmaktadır. Bilişim alanında dünyayla 
yarışacak nitelikte insangücü yetiştirmek 
üzere bütün yaşamlarını vermeyi göze 
alanlar için, genel müdür düzeyinde kimi 
firma yöneticilerinin “Meslektaşlarımın 
ahlaksızlığından utanç duyuyorum” diye isyan 
ettiklerini duymak acı vericidir. 

3-İlk ihalede gerçekleşen proje bedelleri de 
Türkiye’deki olumsuz rekabet koşullarında, 
yazılım üretici firmaların ayakta kalmaları için 
gerekenin genellikle yarısı, birçok durumda 
da dörtte biri düzeyinde kalmaktadır. Bunun 

sonucu olarak en üst düzeyde uzmanlaşmış 
olsalar bile yazılım kesimi çalışanlarına hak 
ettikleri ücretler ödenememekte, firmalar 
büyüyebilmek için yapmaları gereken 
yatırımları yapamamakta, birçoğu da bir 
süre sonra bütün birikim ve yetenekleriyle 
birlikte yazılım üretiminden vazgeçerek ya 
kapanmakta ya da çalışmalarını yabancı 
ürünlerin Türkiye pazarında satışına 
kaydırmaktadırlar.

4-TÜBİTAK, TÜRKSAT gibi kamu kuruluşları 
Türkiye’de filizlenen yazılım üretim 
endüstrisinin küresel düzeyde gelişmesi 
için önlemler almak yerine, yazılım üretim 
hizmetlerini doğrudan kendi kadroları eliyle 
vermeyi yeğlemektedirler. Rekabeti ortadan 
kaldırdığı için ülkemizin geleceği bakımından 
çok tehlikeli bu yaklaşım, bu konuda teknoloji 
geliştirmiş kırk yıllık birikime sahip şirketlerin 
yok olmasına yol açacak bir “Devlet tekeli” 
yaratmaktadır. 

5-Türk yazılım üretimi kesiminin gelişmesini baltalayan en önemli engel ise, yabancı 
ürünlere olan hayranlıktır. Bu, kamu alımlarımıza ulusal bir özgüven eksikliği 
olarak yansımakta, yasa eşit nitelikte yerli ürünlerin yüzde 15 daha pahalı olsa 
bile yeğ tutulmasını öngördüğü halde, uygulamada karar vericilerimiz genellikle 
tercihlerini yabancı markalar doğrultusunda kullanmaktadırlar. Birçok durumda ihale 
şartnameleri de yabancı ürünleri tanımlamak üzere hazırlanmaktadır. Oysa dünyanın 
en büyük yazılım firmalarına sahip ülkeler bile, kamu alımlarında da özel alımlarda 
da, çok açık biçimde kendi ulusal ürünlerini ve şirketlerini desteklemekten bir an geri 
durmamaktadırlar. BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) de, bu alanda öteki 
rakiplerimiz olan Kore, İsrail vb. bütün öteki ülkeler de böyle yaparlarken yeryüzünde, 
günümüzde çok gelişkin bir yazılım üretim teknikbilimine sahip olmasına karşın, 
kamu alımlarında kendi birikimini değerlendirmeye gerek duymayan Türkiye’den 
başka ülke yoktur… Oysa Türkiye’yi “Orta gelir tuzağı”ndan kurtaracak kaldıraç yerli 
yazılım üretim kesimidir!

Türkiye bilişim pazarında yazılımın payı niçin küçük kalıyor?

Bütün kurumlarımızı çağdaş bilişim sistemleriyle donatmayı başardık. Demek ki 
donanım yatırımlarımızı işlevsel kılmayı, gerekli uygulama yazılımlarını üreterek 
bunları kullanmayı başarıyoruz. Dünyadaki oranlara baktığımızda, yazılım ile 
yazılım bakım vb. yazılım hizmetleri payının en az donanımın payına eşit olduğunu 
gözlemliyoruz. Buna karşılık bilişim sistemleri uygulama yazılım üretiminde projelerin 
yarısından çoğunun, dünya ölçeğinde yaklaşık yüzde 65’inin başarısızlıkla 
sonuçlandığını da biliyoruz. Bu gözlemler bize Türkiye’de donanım kesiminin payına 
eşit düzeyde bir yazılım üretim ve hizmet kesiminin varlığını gösterir. 

Ama ne yazık ki biz Türkiye’de bütün düşünsel ürünler gibi yazılıma da olması 
gerekenin çok altında bütçeler ayırdıktan başka, yazılım bakım süreçlerine de 
gereken önemi vermeyince, doğal olarak hem yazılım üretim kesimimizi olduğundan 
üç beş kat küçük görüyoruz, hem de böylece bu kesimin gelişmesini engellemeyi 
sürdürüyoruz...  Oh ne güzel!.. Yazılım üreten proje takımlarımıza olması gerekenin 
üçte biri dörtte biri düzeyinde bütçelerle, işimizi yaptırtmayı başarıyoruz… Bir 
taşla iki kuş… Bugüne değin koşullar ne denli olumsuz olursa olsun mesleklerini 
uygulamaktan geri durmayan bu çalışkan, üretken insanlarımızın sırtından bir 
yandan işimizi sürdürürken, bir de “Aranızdan niye Bill Gates’ler, Steve Jobs’lar 
çıkmıyor? ” gibi saçma sapan sorularla onları suçlamaktan da utanmıyoruz!

Bununla da yetinmeyip bu insanlarımızın bütün bu olumsuz koşullarda kurup 
bugünkü ileri teknoloji düzeyinde sağladıkları yapabilme bilgisini “hırsızlık” sayılması 
gereken hukuk dışı, yasa dışı yöntemlerle devlet kuruluşlarımızca ellerinden 
alıp başka firmalara kaydırmakta ya da “Devlet tekeli” yaratacak biçimde kamu 
kuruluşlarımız için yazılım sistemleri geliştirme görevleri tanımlamakta da sakınca 
görmüyoruz!

Açıkça biliyoruz ki, yüksek düzeyde kendi teknolojisini yaratarak bu konuda 
“yapabilme bilgisi (İng. know how) edinmiş endüstriyel firmaları -nitelikli yazılım 
üreticisi Türk firmalarını- iflasa sürükleyip yok etmenin en güzel yolu, bu tür “Devlet 
tekeli” yaratmaktır. Otuz kırk yıllık birikimleriyle ulusal yazılım üretim endüstrimizi 
oluşturan bu firmalar, bu “Devlet tekeli”yle kısa sürede yok edildikten sonra, bu 
devlet kuruluşları eliyle asla sürdürülür nitelikte başarı kazanılamayacağından, 
bir süre sonra Türkiye, yazılım üretim gereksinmelerini küresel ölçekli çokuluslu 
firmalara, bu kez, olması gereken ve bizden esirgenen süre ve bütçelerle, 3-4 
(yazıyla üç-dört) değil, 10-20 (on-yirmi) kat, kimi durumlarda da 30-40 (otuz-kırk) 
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kat bedeller karşılığında ihale etmek zorunda 
kalacaktır.  

Bu konudaki endişelerimizin, daha 
somut birtakım rakamlar vermeden 
anlaşılamayacağını bildiğimiz için, “Bilişim 
Devriminde Türkiye…” kitabımda bu konuda 
birkaç örnek vermekten kaçınmadım:

Örneğin Adalet Bakanlığı’nın UYAP 
Projesi’ne benzer bir projeyi 1998-2008 
yılları arasında gerçekleştirmeyi planlayan 
Birleşik Krallık (İngiltere), bu iş için 3,95 
milyar İngiliz Lirası harcadığı halde, hiçbir 
başarı elde edememiştir. “Şimdi konuya nasıl 
yaklaşacağımızı da bilmiyoruz” itirafı, T.C. 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Bilgi İşlem 
Daire Başkanımıza, kamuya -halka- açık 
çevrimiçi sistemimiz web ortamında İnternet 
üzerinden kendilerine bir dizüstü bilgisayar 
aracılığı ile Londra’da canlı olarak tanıtılırken 
alınmıştır: “Siz bu kadar düşük bir bütçeyle bu 
kadar kısa bir sürede bu işi nasıl başardınız?” 

Benzer bir övgü, Almanya’nın dönem 
başkanlığı sürerken Berlin’de Avrupa Birliği 
(AB27) ülkelerinin Adalet Bakanlıkları yetkilileri 
önünde Almanlardan gelmiştir: “Siz Türkler 
bilişimde çok ilerlediniz, biz Avrupa’da bu 
işe çok büyük bütçeler ayırdığımız halde 
yaya kaldık!” Bu Proje’nin Uygulama Yazılımı 
Geliştirme ayağı, olması gereken en düşük 
bütçe değerinin yaklaşık 1/5’i (beşte biri) 
bütçeyle gerçekleştirilmiştir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza 
bağlı bir genel müdürlüğümüzün genellikle 
yerli yazılım firmalarına ihale edildiğinde 
1-2 milyon TL’nin bile esirgendiği Bilişim 
Sistemi Projesi, TÜBİTAK BİLGEM’e 15-20 
kat bütçeyle ihaleye çıkılmadan verilmiştir. 
Projede yüksek ücretle çalıştırılması öngörülen 
40’ın üzerinde bilgisayar mühendisine verilen 
süre de, ihalelerde şart koşulan sürelere 
göre 4-5 kat daha fazladır. Buradaki bütçe 
ve süre kanımızca bu tür projeler için olması 
gereken düzeylerdedir. Yanlış olan, gelişkin 
yazılım sektörümüzün geleceğini tümüyle 

yok edebilecek bir “devlet tekelciliği”ne doğru 
kayma kararını uygulamaya koymadaki 
yanılgıdır. 

Öte yandan, rekabet ortamına açık 
kamu ihalelerinin azaldığı bir ortamda, 
birtakım deneyimsiz “kamikaze” firmalar, 
ihale şartnamelerindeki boşluklardan da 
yararlanarak, önerilen bütçelerle hiçbir zaman 
gerçekleştirilemeyecek işleri üstlenmekten 
çekinmemektedirler. Bunu önleyecek nitelikte, 
“yeterlik belirleme” türü hiçbir düzenleyici 
önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda, 
bunu sürpriz bir gelişme sayamayız. Bu 
kamikaze firmalar, kendileri battıktan 
başka, bilişim kesimindeki ciddi ve başarılı 
firmalara verdikleri zararın ötesinde, işlerini 
üstlendikleri kurum ve kuruluşların da önemli 
boyutlarda para ve zaman yitirmelerine neden 
olmaktadırlar.

Devlet, “elverişli bir ortam” ya da “uygun 
bir ekoloji” yaratmalı

Devletin görevi, yerli üretimin gelişmesi için elverişli rekabet koşullarının bulunduğu, 
özellikle “Devlet eliyle tekelleşmenin önlendiği, iyelik (telif) haklarının güvence altına 
alındığı adaletli bir hukuk düzeninin”, başka bir deyişle “elverişli bir ortamın” ya da 
“uygun bir ekolojinin” yaratılmasıdır. 

TBD başta olmak üzere bilişim ve yazılımla ilgili bütün sivil toplumlarımızın da 
görevi, karar alma düzeyindeki devlet adamlarımızla kamu yöneticilerimizi, değişen 
dünyada, görevlerini iyi yapabilmeleri için uyarmak, süregiden, git gide daha 
da ağırlaşan yanlışların düzeltilmesi için onlara yol göstermektir. Yoksa “Bilişim 
devrimi”nin ayrımına ne denli erken varmış olsak, teknik olarak sağlam bir araştırma 
ve üretim altyapısı geliştirmede ne denli önemli başarılar elde etmiş olursak olalım, 
bu birikimi ilkin kendi ülkemiz Türkiye’nin gönenç ve zenginliğine dönüştürmedikçe, 
küresel rekabet ölçüsünde zenginlik yaratacak ölçekte bir başarıya asla 
dönüştüremeyiz. Bu gidişle elimizdeki olağanüstü ürünleri Türkiye’de yoksulluk içinde 
üretmeyi başaran bu yürekli insanlarımızın bize sundukları bu birikimi, ülkemizin 
geleceği doğrultusunda değerlendiremeden tarihin çöplüğüne atarız! 

“TBD’nin 40. Yıl Armağanı” olarak Kasım 2012’de yayınlanan “Bilişim Devriminde 
Türkiye: 1971-2011-2051” başlıklı son kitabımda, geçmiş 40 yılın öyküsü ışığında 
gelecek 40 yıl için 21. yüzyılın ortalarındaki Türkiye’nin durumunu görmeye 
çalıştım… İyimser senaryoda, “Orta Gelir Tuzağı”ndan çıkmakla kalmayıp şimdiden 
elimizde olduğunu ayrıntılı biçimde gösterdiğim olanakları iyi yönetmeyi başarırsak, 
dünyanın 7., belki Japonya’nın da önünde 6. büyük ekonomik gücü olabileceğimizi, 
rakiplerimizi de tek tek inceleyerek gösterdim. Ama tersine, bugün hâlâ genç bir 
fidan gibi kırılgan yazılım endüstrimizin değerini bilmez, dünyaya kulaklarımızı 
tıkayıp yazılım endüstrimizin serpilmesi için elverişli bir ortam (ya da ekoloji) yaratma 
doğrultusunda alınması gereken önlemlere kulak asmadığımızda ise, büyük bir pazar 
olarak ne denli büyürsek büyüyelim, ancak 24’ncülük düzeyinde tutunabileceğimizi 
de, rakiplerimizle karşılaştırmalı olarak açıkladım. 

İçinden geçtiğimiz darboğazda Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına denk düşen 2023 
amacımızı yitirdiğimiz besbelli gözüktü bana; bunun için bir 40 yılı daha gözüme 
kestirip araştırmalarımı 2051’e, yüzyılımızın ortalarına yönelttim.

Bu arada, bütünüyle bağımsız bir çizgide Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) 
adına görevlendirilen dört ekonomisti de içeren bir araştırma takımı eliyle yayınlanan 
“Atılım için Bilişim, Türkiye Ekonomisi için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Atılım 
Stratejisi 2023” başlıklı araştırma raporunda yapılan gözlemler ve varılan sonuçların 
da bizim bu çalışmamızdakilerle bağdaşması dikkat çekicidir. 

Strateji Geliştirme Planı’nı yabancı bir firmaya veren bağımsız bir ülke 
düşünülebilir mi?

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, “Bilgi Toplumu Stratejisinin 
Yenilenmesi” işini bir “Sözleşme”yle, McKinsey&Company’ye (McKinsey Danışmanlık 
Hizmetleri Limited Şirketi’ne) vermiştir.

Bağımsız bir ülkenin “Strateji” oluştururken yabancı bir kuruluşa bel bağlamasının, 
bize göre örneğin Dışişleri Bakanlığı’mızca kullanılan kriptolama/şifreleme 
sistemlerini kendimiz geliştirmek yerine yabancılardan satın almak denli sakıncalı 
bir yol olduğu açıktır. 40-45 yıl önce bilişim mesleğimizin temellerini atarken bizim 
kuşağımız eğer böyle bir yaklaşımı benimsemiş olsaydı, örneğin 1968-72’döneminde 
Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşlara bağlı uzmanlar, Türkiye’de 
bilgi işlem kesiminin çoğu küçük sistemler olmak üzere 300 bilgisayar sistemi 2-Bilişim Devriminde Türkiye… , s. 198-199.
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ile yaklaşık 3.000 teknik adam düzeyinde 
doygunluğa erişeceğine ilişkin raporlar 
verirlerken, biz TBD üyesi üç uzman olarak 
DPT adına 1972’de OECD’ye sunduğumuz 
raporda 1995 için Türkiye’de kullanılacağını 
öngördüğümüz 3-4 bin bilgisayar sistemi 
çevresinde 41.300 - 63.400 kişilik bir teknik 
insangücüne gerekseme duyacağımızı 
hesaplamaya bile cesaret edemezdik.       

Burada andığımız McKinsey raporu 2012-
2013’te, bulgu ve çözümlemeleriyle, 
oluşturulacak “Bilgi Toplumu Stratejisi”ne 
altyapı oluşturmak üzere üretilmiştir. Raporun 
hazırlanmasında çalışma boyunca ilgililerden 
elde edilen bilgi ve görüşler ile Kalkınma 
Bakanlığı’nın değerlendirmelerinden 
yararlanılmıştır. 

Yayınlanan ara raporlarla sürdürülen 
bu “Proje” ile (a) Mevcut Durum, (b) 
Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri, (c) 
Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar 
ve (d) İhtiyaç Tespiti ve Öneriler olmak üzere 
dört temel çıktı üretilmesi öngörülmüş olup 
bunlar göz önünde tutularak, ilgili kesimlerin 
katılımları ile Kalkınma Bakanlığı’nın 
eşgüdümünde, 2013’ün ikinci yarısında 
“Strateji”nin oluşturulmasına başlanması 
öngörülmüş idi.

McKinsey Raporuna göre, “BT sektörünün 
gelişimi için ülkelerin bir strateji vizyonu 
olması çok önemlidir. İrlanda, Hindistan gibi 
BT sektörünün gelişimini ulusal bir strateji 
ile hızlandırmış başarılı örnekler mevcuttur. 
Türkiye’de de devletin, özel sektörün ve 
STK’ların birlikte ortaya bir vizyon koymaları 
gerekir. Bu stratejiler geliştirilirken tarihsel 
süreçler ve ülkelerin koşulları göz önüne 
alınmalıdır. Örneğin, İrlanda 1960’lardan beri 
bilişim insan kaynağına yatırım yapmaktadır ve 
böylece Avrupa için bir yazılım üretim merkezi 
olmuştur. Hindistan ucuz işgücünün sağladığı 
avantajla yazılımda ihracat lideri olmuştur. 
İsrail savunma alanındaki bilişim ihtiyacını 
BT sektörünü geliştirmek için kullanmıştır. 

Geliştirilen stratejinin uygulanabilmesi için BT 
sektörünün siyasi sorumluluğunu üstlenen, 
bakanlık ve müsteşarlık gibi bir kurumun 
varlığı önemlidir.  

“Hükümetin 2023 hedefleri içerisinde yer alan 
dünyadaki ilk on ekonomi arasına girmek için 
BT çok önemlidir; ancak şu anda Türkiye 
BT alanında rekabetçi değildir. Sektörde 
insan kalitesi yüksektir. Ancak bu insan 
kalitesini değerlendirip Hindistan, Brezilya 
gibi ülkelerle rekabet edebilmemiz için 
Ar-Ge yapan, kendi ürününü geliştiren 
şirketlerimizin olması gereklidir. 
(Vurgulanan yerleri biz seçtik.) 

“Önce Türkiye’nin uluslararası arenada 
rekabet edebileceği alanların belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu alanlar dünyada görülen eğilimlerin içerisinden 
seçilmelidir. 

“Bir ülkede BT sektörünün gelişebilmesi için nitelikli insan kaynağı 
çok önemlidir. Sektör temsilcileri tarafından nitelik açısından hem lise 
mezunu düzeyinde hem de üniversite mezunu düzeyinde sektörün 
ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir durumun varlığı dile getirilmiştir. 
Bunun giderilmesi için IBM ve Microsoft gibi şirketlerin sertifika 
programlarının müfredata eklenmesi önerilmektedir. (Bu McKinsey’in 
görüşüdür.)

“Yazılım ve hizmetler sektöründe özelleşen, bünyelerinde uzmanlık 
biriktiren firmalar bulunmamakta (bizce bu çok yanlış bir gözlemdir) 
ve her işi yapmaya çalışan firmalar düşük kâr paylarına mahkûm 
olmaktadır. Bu firmalar içine girdikleri rekabetle birlikte sektörü çok 
güç durumda bırakmaktadır. Hizmet sektörünün büyümemesinin ve 
sektördeki düşük kâr paylarının bir sebebi de firmaların (Dikkat! 
Burada “Firmalar” derken kamusal ya da özel kullanıcı kurum ve 
kuruluşlardan söz ediliyor!) BT hizmetlerinin yarattığı katma değerin 
farkında olmaması ve BT hizmetlerine para ödemek istememesidir. 

“Yazılım ve hizmet sektörlerinin büyümesinde kamu talebi anahtar bir rol 
oynamaktadır. Kamunun yazılım ve hizmet ihtiyacı büyüktür, ancak 
doğru alımlar gerçekleştirilmemektedir. Bunun sebeplerinden biri 
kamunun kendi ihtiyaçlarını kendi karşılama yoluna gitmesidir. 
Sırf bu amaçla özel bir düzenlemeyle kamuya yüksek maaşlı 
bilişim elemanları alınmıştır. Kamudaki çalışma sisteminin 
(çalışma saatleri, performans yönetimi) verimli bir şekilde BT 
çözümleri üretmeye uygun olmadığı hem özel sektör hem de kamu 
tarafından kabul edilmektedir. Bütün BT ihtiyaçlarının dış alımlarla 
gerçekleştirilmesi üzerinde bir mutabakat vardır. Ancak bu alımların 
yapısını belirleyen Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatta çeşitli 

sorunlar mevcuttur. Yazılımda standart istenememesi, herhangi bir acil ihtiyaç 
için bile 72 gün beklemek gerekmesi, bir yıldan uzun süreli alım yapılamaması 
bu sorunların bazılarıdır. Ayrıca ihale süreçlerinde Türk firmalarına zorluklar 
çıkarılmaktadır. (Evet!) Yabancı şirketlerden mal olarak alınan yazılım ürünleri 
yerli üreticiden hizmet olarak alınmaktadır. Ulusal yazılıma pozitif ayrımcılık 
yerine şu anda negatif ayrımcılık uygulanmaktadır. (Evet!) İhale şartnameleri yerli 
üretici ve hizmet sağlayıcıları engelleyici şekilde yazılmaktadır. İstenen iş bitirme 
belgelerini yerli firmaların sunması çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu noktaya 
kamu tarafından bakıldığında da idarelerin yüksek riskten dolayı küçük ve orta 
ölçekli yerli firmalardan hizmet almaktan kaçınması doğaldır, zira bu şirketlerin 
kısa vadedeki gelecekleri bile şüphelidir. (…)

“Kamu alımlarının sektörel rekabeti etkilediği bir başka konu ise kamu alımları 
sırasında Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan statüdeki şirketlerdir. Bu 
şirketler kamu alımlarında süreci hızlandırıcı bir etki yaratsa da sektör içinde 
haksız rekabete yol açmaktadır.  (Evet! Burada TÜBİTAK ya da TÜRKSAT’ın ya da 
Maliye Bakanlığı’nın yarattığı “Devlet Tekelciliği”inden söz ediliyor!)

“Kamunun mevcut durumda ve yakın gelecekte en çok BT yatırımı yapacağı 
sektörlerin başında eğitim gelmektedir. Bunun da sürükleyicisi Fırsatları Arttırma 
ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi  (FATİH) Projesi’dir. FATİH Projesi bir vizyon 
projesidir ve diğer ülkelerde bu tip vizyon projelerinin büyük başarılar elde 

3-Turkish Report, Bülent Epir, Aydın Köksal, Kaya Kılan, OECD Seminar on the Problems and Policies of 
Computerization in Public Administrition, 1972. Bkz. “Çevirenin Önsözü”, Kalkınmada Bilgisayar Teknikbilimi, 
Çeviri ve Önsöz: Aydın Köksal, TBD Yayınları, sayı: 2, 1974, Ankara, s. v-xiv. (The Application of Computer 
Technology for Development, United Nations, New York, 1971.)
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ettiği görülmüştür. Hatta FATİH Projesi, 
kapsamı ve vizyonu itibariyle dünyada bir 
ilk olma özelliği taşımaktadır. (Demek ki 
diğer ülkelerde böyle bir vizyon yok!) FATİH 
Projesi’nde yerli üreticiye destek olunmaya 
çalışılmaktadır; ancak yerli katkı payının 
ölçülmesinde ciddi sıkıntılar vardır. Alım 
kıstaslarının (özellikle fiyat konusunda) doğru 
şekilde belirlenmesi çok önemlidir. Alımlarda 
KOBİ destekleri ihmal edilmemelidir. Bu proje 
kapsamında donanım talebi karşılandıktan 
sonra ortaya çok ciddi bir içerik talebi 
çıkmaktadır. (Evet! 1990’larda uygulanan 
“Okullara Bir Milyon Bilgisayar” projesi de, 
bütün uyarılarımıza karşın, öğretmenlere 
eğitim desteği ve içerik bakımından yeterince 
desteklenmeyen bir savurganlıktan öteye 

edebilir. Kamunun bulut bilişim kullanması veya verilerini özel bir veri merkezinde 
tutması güvenlik açısından şu andakinden daha farklı bir durum yaratmayacaktır. 
Bulut bilişim için büyük veri merkezleri kurulması gereklidir. Veri merkezleri 
için en önemli giderlerin başında enerji gelmektedir (yüzde 40). Bugün örneğin 
İrlanda’da enerji birim fiyatları Türkiye’dekinin yarısı seviyesindeyken Türkiye’nin 
bu alanda küresel anlamda rekabet etmesi mümkün değildir. Bu sebeple yetkin veri 
merkezlerine ciddi teşvik verilmesi gereklidir. Bulut bilişim alanında insan kaynağı 
sıkıntısı yaşamamak için üniversite – özel sektör işbirliği ile eğitim sisteminin yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir.”

Türkiye’de sektörel çözümler, yerli firmalarca geliştirilmiyor mu?

Türkiye’de sektörel çözümlerin yerli firmalar tarafından geliştirilmediği söylentisi 
bence doğru değildir. Kullanıcı kurum ve kuruluşların bunları tercih ettikleri çoğu 
durumda, bunun yabancı hayranlığından yararlanmak isteyenlerce dile getirilen, 
temeli olmayan yanlış bir saptama olduğunu görüyorum. 

Devletimiz kamu alımlarında özel sektörün geliştirdiği yerli yazılım ürünlerini 
tercih etse, Yazılım Bakım süreçlerinde iyelik haklarına saygının gereğini de 
yapsa, Türkiye gerçekten dünyada önemli bir yazılım üssü olabilir mi? Bunun 
için başka koşullar var mı? Yerli yazılım Türkiye’ye lig atlatır mı?

Bu üç sorunun yanıtı da “Evet”tir! Yukarıda andığım, 360 sayfalık “Bilişim 
Toplumunda Türkiye...” kitabını, bu doğrultuda uymamız gereken koşullarla birlikte 
bunu göstermek, hatta kanıtlamak üzere yazdığımı söyleyebilirim. Türkiye büyük bir 
ülkedir, yerli yazılım ürünlerimizi geniş ve hızla büyüyen kendi iç pazarımızda verimli 
bir biçimde kullandığımızı dostun düşmanın gözleri önünde iyice kanıtlayıp ekonomik 
bakımdan hak ettiğimiz katma değeri kazanarak büyüme eğilimini yakaladığımızda, 
kendi kurumlarımızın ihanetine uğramadığımız takdirde, bu başarının çevremizdeki 
ülkelerden başlayarak, güven duyulan markalar biçiminde dünyaya yayılacağından 
kuşku duymuyorum.

Bunun en pahalı ve güç aşaması olan altyapılarımızı gerçekleştirmiş durumdayız: 
Terimlerimizi üretip ulusal dilimize yerleştireli kırk yıl oldu, kitaplar ürettik, ortaokuldan 
üniversiteye uzmanların ve halkın eğitimini başardık, iletişim altyapımızın temelini 
çoktan kurduk, ulusal insangücünün teknik birikimi, firmalarımızın yapabilme 
bilgileri, göz kamaştırıcı temel ürünlerimiz, yasal düzenlemelerimiz hepsi başarıldı. 
Uygulamada, hükümetlerimiz, kamu yönetimimizin karar vericileri düzeyinde 
bu birikimimizi değerlendirmede plan yapıp bunu uygulamaya koyamıyoruz, o 
kadar. Başka bir deyişle, TBD olarak şimdi 43 yılda, ben bu yolda emek veren bir 
birey, bir mühendis olarak 50 yılda, ekip biçip değirmen kurup öğütüp unumuzu, 
yağımızı, şekerimizi -hepsini en niteliklisinden- ürettiğimizi düşünüyorum. Siz şimdi 
soruyorsunuz: “Helva yapabilecek miyiz?” Evet yapacağız, birikimlerimizi yakıp 
yıkmayın, ürünlerimizin hakkını verin, sahip olduğumuz iyelik (telif) haklarımızı, 
yazılım bakım süreçlerinde hukuk dışı, yasa dışı yollardan çalmayın, yağmaya 
uğratmayın yeter!     

Türkiye’de bayrağımızı dalgalandırmadan dünya markası olmayı beklememiz ise, 
hiçbir zaman gerçekleşmeyecek “ham hayal”den başka bir şey olamaz. Almanya 
bunu örneğin SAP adlı göz kamaştırıcı bir ürünüyle yaptı. Almanya’yı yöneten 
hükümetlerin planlı, sabırlı alım destekleriyle… Teşviklerle değil… Daha çok 
ülke içindeki kamu alımlarıyla. ABD de, Çin de, Kore de hepsi böyle yapıyorlar… 
Onları kıskanmıyor, kutluyoruz. İnsan değil miyiz, geçmişten geleceğe uzanan 

gidememişti! Yanlıştan 
ders çıkarmama 
alışkanlığımızı 
sürdürüyoruz!)  (…) 

“Teknoparklar mevcut 
durumda özellikle yazılım 
şirketleri için önemli 
bir yere sahiptir. Bu 
bölgeler son yıllarda 
çok gelişmiştir; ancak 
yazılım sektörünün 
desteklenmesi açısından 
bazı temel sorunlar 
da barındırmaktadır. 
Yönetimlerinin iş 
dünyasından uzak 
akademik kişilerden 
oluşması, küçük 
firmaların koordinasyonu 
aşamasında sorunlar 

çıkartmaktadır. Teknoparklar dışında da 
Ar-Ge’ye yönelik birçok teşvik ve destek 
mevcuttur ve sektör tarafından olumlu 
karşılanmaktadır; ancak özellikle küçük 
şirketlerin bu desteklere erişimde sorunlar 
yaşanmaktadır. 

“Bulut bilişim yakın gelecekte yazılım ve BT 
hizmetleri sektörlerinde büyük bir değişime 
sebep olacaktır. IBM gibi büyük şirketler 
küresel stratejilerini büyük veri ve bulut 
bilişime dayandırmaktadır. Turkcell, Vodafone 
ve Türk Telekom’un bulut bilişim faaliyetleri 
mevcuttur, ama talep tarafı zayıftır. Güney 
Kore’de olduğu gibi buna kamu öncülük 
edebilir. Büyük bir kamu kuruluşu bu konuda 
liderliği alıp diğerleri için örnek de teşkil 
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özgüvenimizle “Biz de yaparız” diyoruz…   

Evet, yabancı firmalardan yazılım alan 
kamu ve özel sektör, herhangi bir revizyon 
istemezken üretici yerli olduğu zaman 
sürekli yeni revizyon istekleri oluyor. Bu 
noktada yerli yazılımcılar,  pozitif ayrımcılık 
yapılması değil, negatif ayrımcılık 
yapılmaması gerektiğine dikkat çekiyorlar. 

Doğrudur… Kaldı ki Amerikalılar, Almanlar, 
Fransızlar, Çinliler, Hintliler, Korelilerin kendi 
ürünleri için pozitif ayrımcılığın da daniskasını 
yaptıklarına gençliğimden beri her yerde 
hep tanık oldum. Bu konuda daha fazla bilgi 
için Bilişim Devriminde Türkiye… kitabıma 
başvurulabilir. 

İyi insan olmanın ilk koşulu önce kendi ailene, 
kendi komşuna, kendi toplumuna karşı iyi 
yurttaş olmaktır. Kendi insanlarına, kendi 
ürünlerine saygısız davranıp bunları kırıp 
dökenin insanlığa da uygarlığa da hiçbir 
katkısı olamaz. 

Sömürgecilerin, kendilerinden olmayanı 

hiçe sayma doğrultusundaki ahlaksız çifte 
standartları bile bunun yanında hafif kalır!     

Türk yazılım firmalarının eksiklikleri …

Deneyimsiz kimi firmaların, şartnamelerde 
tanımlanan koşulları değerlendiremeyip 
kesinlikle başarısızlığa yol açacak fiyatlarla 
ihalelere girebilmelerini engelleyebilecek 
“yeterlik belgesi” gibi bir düzeneğin 
yokluğunda, meslek jargonunda “kamikaze” 
olarak adlandırılan bu girişimler, yerli yazılıma 
karşı çok güç sağlanan güven duygusunu 
zedeleyebilmektedir. 

Ama Türk yazılım firmalarının en büyük 
eksikliği ne yazık ki bilgi ve deneyim 
eksikliğine göre çok daha temelde yatan 
başka bir nedenle ilişkili gözükmektedir: 
İnsanlarımız, geçici küçük çıkarları uğruna, 
yazılım mesleğinin temelini oluşturan iyelik 
(telif) haklarına saygıyı öngören etik değerlere 
uymayan davranışlara sürüklenebilmektedirler. 
Açık sözlü olmamız gerektiğine göre bunu 
“ahlaksızlık” olarak adlandırabiliriz. Böylece, 

aralarında “Bu yazılımı başkası ürettiğine göre ben el süremem” diyemeyen 
“fırsatçı” ya da “ahlaksız” insanların da bulunduğu bir mesleği kamu yöneticilerinin 
hak hukuk tanımadan “sömürmeye” kalkması, “kayırmacılık”, “yandaşlık” ya da 
“rüşvet” olaylarından ayrı, ama bunlara eşdeğer genel bir toplumsal sorunumuz 
gibi gözükmektedir.

Başımızı taşlara vura vura da olsa, bütün bu sorunlarımızı, günü gelende, 
yurtseverlik ve yasaları gereğince uygulama duygusuyla, iyi yurttaş, iyi insan 
olma bilinciyle, temelde yatan eğitim sorunumuzla birlikte çözeceğimizden kuşku 
duymuyorum.

Bu büyük toplumsal sorunumuzu çözmeyi başarana değin, kişisel düzeyde, 
bireyler olarak her birimizin kendi davranışımızdan sorumlu olduğumuz açıktır. 
Gelişmeye uygun ortam, uygun ekoloji insanlarımızın davranışlarından oluşur. 
Devlet yönetimi gelişmeleri ancak yavaşlatır ya da hızlandırır. Ne özgüven, ne 
firma güvenilirliği kolay elde edilmez. Zaman yanlış yapanları her yerde hep 
ayıklamıştır, yine ayıklayacaktır! 

Ben meslektaşlarıma işin başından beri hep güvendim, yine güveniyorum. Çağ 
geriye akmaz.  

Türkiye, bilişim sektörü ve yazılımda treni kaçırdı mı? Ne yapmalı ki 
teknoloji treninde yer alabilsin?

Hayır! Treni kaçırmak ne demek! Tersine, yaklaşmakta olan “Bilişim devrimi”nin 
ayrımına erken varmakla, daha 1968’lerden bu yana, belki devlet olarak başarılı 
stratejik planlar yapıp uygulayarak değil, ama sivil toplum olarak, bireyler olarak 
kendimiz için doğru bir görüş çevreni belirleyerek, gerçekçi doğru amaçlar koyup 
doğru ilkeler edinerek, tüm olanaksızlıklara ve engellemelere karşın zamanı iyi 
değerlendirerek, büyük kamusal ve özel kuruluşlarımızın çoğunu ileri teknolojiye 
dayalı yenilikçi bilişim sistemleriyle donattık… Treni kaçırmak bir yana bırakın, 
sağlam temeller atmak bakımından öne geçtiğimizi düşünüyorum. Bu birikimimizi 
iyi değerlendirmeyi başarırsak, bunu şimdi önümüzdeki yeni bir 40 yılda 
zenginliğe, gönence dönüştürebileceğimizi anlatmaya çalışıyorum. 

Öte yandan, kamu yöneticilerimiz ülkemizin parlak geleceğine duyarsız 
davranmayı sürdürürlerse bu birikimi sağlayan yerli yazılım üretim kesimimizi 
tümüyle çökertmemiz de bu gidişle olasıdır! Bildirge’mizin ilk maddesinde ortaya 
koyduğumuz gibi “Evet, Türkiye’de 43 yıllık birikimi olan Yazılım Üretim Sektörü, 
içinde bulunduğu darboğazda 2014’te bugün çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır!

Ama on bini aşkın üyesi, 43 yıllık geçmişi olan TBD ile birlikte bilişim alanında 
çalışan 30 sivil toplum kuruluşumuz var; ileri teknolojiye dayalı üstün 
nitelikli yazılım ürünleri üretiyor, yazılar kitaplar yazıyor, kurultaylar yapıyor, 
dergiler, raporlar bildirgeler yayınlıyoruz… Demokratik ortamda ülkemizin 
geleceğini belirleyecek öncelikli konularda uyarılarımızı yapıyor, çıkış yollarını 
göstermeye çalışıyoruz… İçine sürüklendiğimiz bunalımı çözebilmek için, 
hastalığımıza koyduğumuz tanıya güveniyoruz… Uygulanmasını önerdiğimiz 
ilkeler besbellidir… Yarınımızı, bireysel olarak olduğu gibi ulusal düzeyde de 
kendimiz seçeceğiz… Artık tek bir küresel köye dönüşen dünyamızda çözümü 
besbelli sorunlara ve olumsuz koşullara daha uzun bir süre kendimizi tutsak 
edip ülkemizin geleceğini yok etmemiz düşünülemez. Sesimizi duyurmayı 
başaracağız! 

21. yüzyılın ortalarında uygarlık ve gönenç bayrağını Türkiye dalgalandıracak! 
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Yazılım Üretim Sektörü Bildirgesi
TBD Genel Kurul Kararı, 16 Mart 2013, Ankara

1.  Türkiye’de 42 yıllık birikimi olan Yazılım Üretim Sektörü, içinde bulunduğu 
darboğazda 2013’te bugün çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

2. Oysa bu sektörde, 1971’den beri elde edilen teknik deneyim ve yapabilme bilgisi, 
Türkiye’yi bilişim uygulamalarında en ileri ülkelerden biri düzeyine çıkarmıştı.

3. Sürdürülebilir büyüme koşulları sağlanabilirse, Yazılım Üretimi Alt Sektörümüzün, 
ülkemizi bugün içinde bulunduğu “Orta Gelir Tuzağı”ndan çıkararak ekonomisi bilgiye 
ve yüksek teknolojiye dayalı yenilikçi bir “Merkez Ülke” yapabileceğine inanıyoruz. 

4. Yazılım sektörünün güvencesi olan hukuk sisteminde, iyelik (telif) haklarını 
koruyan yasal düzenlemelerin (örn. KİK, madde 22a, 22b) yapılmış olmasına karşın, 
kamu yönetimi, uygulamada bunları kullanmaktan kaçınmaktadır. Yazılım Bakım 
hizmetlerinin edinilmesinde kamu kuruluşları, kendilerine teslim edilmiş kaynak 
kodlarını korumak yerine, bunları kendi çalışanlarına ya da açık ihale ile üçüncü 
kişilere vererek ya da göstererek bu endüstriyel birikimlerin yağmaya uğramasına yol 
açmakla, yasal anlamda “suç” işlemektedirler.

5. TÜBİTAK, TÜRKSAT gibi kamu kuruluşları Türkiye’de filizlenen yazılım üretim 
endüstrisinin küresel düzeyde gelişmesi için önlemler almak yerine, yazılım üretim 
hizmetlerini doğrudan kendi kadroları eliyle vermeyi yeğlemektedirler. Rekabeti 
ortadan kaldırdığı için ülkemizin geleceği bakımından çok tehlikeli bu yaklaşım, 
bu konuda teknoloji geliştirmiş kırk yıllık birikime sahip şirketlerin yok olmasına yol 
açacak bir Devlet Tekeli yaratmaktadır.

 6. Yazılım üretim sektörünün gelişmesini desteklemek üzere TÜBİTAK/TEYDEB, 
KOSGEB gibi kuruluşlar eliyle verilen Teşvikler ve Teknoparklar, bugünkü Türk 
yazılım üretim gücünün oluşmasında önemli katkı sağlamıştır. Ancak bu teşviklerle 
üretilen üstün nitelikli yazılım ürünlerinin kamu alımlarında tercih edilmemesi, bu 
birikimin sürekliliğine ket vurmaktadır. Oysa, ne ABD, Almanya gibi ileri ülkelerde, 
ne Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin (BRIC) ya da Güney Kore gibi, bu alanda atılım 
yapan rakiplerimizde, ne de Türkiye’de, yazılım ürünlerinin, ilkin o ülkenin kamu 
kesiminde yaygın biçimde kullanılmadan küresel pazarlara açılabildiği bir örnek 
yaşanmamıştır.

7. Sonuç olarak, Yazılım üretim birikimimizin yağmaya uğrayarak çökme tehlikesine 
karşı yaşam savaşı verdiği bu ortamda, Türk yazılım üreticileri adına, yasalarımızda 
öngörülen önlemlere karşın süregiden bu yanlış uygulamalara son verecek, 
genelge niteliğinde bir yönetmeliğin hükümetimizce ilgili yönetim birimlerine ve 
kamu yöneticilerine duyurulmasını gerekli görüyoruz. Böylece Türkiye’nin 2023’te 
yeryüzünün en güçlü 10 ekonomisi arasına girmesi için gerekli yüzde 8,5 yıllık 
büyüme oranının gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Yazılım Üretimi Alt Sektörümüzün, 
ülkemizi “Orta Gelir Tuzağı”ndan çıkararak ekonomisi bilgiye ve yüksek teknolojiye 
dayalı yenilikçi bir “Merkez Ülke” yapabileceğine, gerçekten inanıyoruz. 

1-İki güncel kaynak: (a) Bilişim Devriminde Türkiye, 1971 – 2011 – 2051, Prof. Dr. Aydın Köksal, 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Ankara (360 sayfa); (b) Atılım için Bilişim, Türkiye Ekonomisi için 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Atılım Stratejisi 2023, Prof. Dr. Erol Taymaz, Yrd. Doç. 
Dr. Ümit İzmen, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üçdoğruk, Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ve Devrim Sönmez, 
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Mayıs 2012, İstanbul (247 sayfa).
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