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Bu sayımızda yerli yazılım sektörümüzün “seyrini” kapak konusu yaptık. Kapak tasarımımızda 
gördüğünüz gibi, doğru yol yazılım şirketlerimizin kurumsal becerileriyle çıkarılabilecek gibi 
değil. Karmaşa ve tartışma eski, ancak son on yılda geldiğimiz noktada çanlar artık yazılım 
sektörümüz için çalıyor. Sözü eğip bükmeden söyleyeyim, ya yerli yazılımcılar çarpışarak 
şimdilik iyi kötü ellerinde tuttukları sektörlerden çekilecekler ve yazılımcılarımız uluslararası 
şirketlerin mahir ve afacan yazılımcıları olarak başarı öykülerinde boy gösterecekler (bireysel 
alanda iyi olduğumuz için bu zaten oluyor ve olmalı da) ya da birlikte şapkayı önümüze koyup 
bu işin görünen gereklerini yerine getireceğiz. Aksi takdirde yazılım sektörümüz için yakın 
zamanda nostaljik ifadeler kullanabiliriz. 

Bizi bu dosyayı yapmaya tetikleyen gelişme yazılım sektörümüze en büyük desteği verecek 
olan kamu kesiminin özellikle Kurumsal Kaynak Yazılımları söz konusu olduğunda gözlerini 
uluslararası yazılım tekellerine çevirmiş olması… Şu açık ki bir sektöre itici gücü sağlayan en 
büyük  teşvik devletin o sektöre yaptığı destek veya pozitif ayrımcılıktır. Hatta bu, sanayileşme 
tarihine bakıldığında,  pek çok ülkede körü körüne uygulanmıştır. Diğer yandan, kamunun 
gözlerini dışarı doğru çevirmesi de nedensiz değil. Çünkü biz yıllardır, yazılım şöyle önemli, 
Türk zekasına şöyle uygun, derken, kendi devletinin desteğini arkasına almış yabancı şirketler, 
kendi  kurumsal kaynak yazılımlarını yapıp bitirmiş, sektörel çözümleri tamamlamış, “en iyiyi 
başaran yöntemleri” ortaya koymuş ve bunları “best practice” diye pazarlamağa başlamış ve  
dünyaya satmış… Büyük başka şirketlerse en iyi yazılımı üreten başka şirketleri alıp bir güç 
birliği yaratıp ürünlerini dünyaya pazarlamış. Şimdi o dünya dediğimiz yerde biz de iyi bir alıcı 
konumdayız.  

Çuvaldızı kendimize batırmazsak sağı solu iğnelemenin kimseye yararı yok… Yerli 
yazılımcılarımızın dosyada okuyacağınız itirazları hazır, bu sektör sermaye birikimini yeterince 
sağlayamadığı ve devlet desteği görmediği için bazı sektörel çözümleri ürettip bazılarını 
üretemedi. Doğru. Ama bu böyle giderse bizim yazılımcılarımızın bazı sektörlere girebilmesi 
tamamen düş olacak... Zaten artık zaman filan kalmadı, kimse bize “Du bakalım, ya fil ölür 
ya Timur ölür” anlamına gelen beş on yıl sonrasını işaret eden hedefler göstermesin… 

Çünkü gerçekten başarılı olmamızın en çok beklendiği/olabileceği 
bir alandan konuşuyoruz ve aynı Devrim arabası, aynı Kayseri uçak 
fabrikası maceralarının gölgesinde, bu alan beklediğimizin çok altında 
rakamlarla büyüyor… 

Kuşkusuz konuya “geride kalmışlık” algısını bir kenara bırakarak yaklaşmak gerekiyor. 
Çünkü  durduran değil bizi motive edecek algılara gereksinmemiz var. Bugün bazı köşeler 
kapılmış olabilir ama yeni gelişmelerle oluşan köşeler (bulut bilişim, büyük veri, mobil 
yazılımlar, çağrı sektörü gibi ) ve yapılacak pek çok girişim var. Devlet de, sektör temsilcileri 
de iyi niyetli ve herkes bir şeyleri düzeltiyor, düzenliyor.  Büyük şirketlerin hantallaşmasını;  
jeopolitik, ekonomik, stratejik fırsatları veya bir dünya markası çıkarmayı beklemek 
gibi edilgen; serpilecek yeni sektörler bulmak gibi de etken seçeneklerimiz var. Tabii 
maalesef “Bir ihtimal daha var!” Gerçek bir başarı öyküsü  öncelikle  geleceği görmeye,  
“kümeleşerek” gelecekteki iş fırsatlarına yatırım yapmaya ve o iş üstünde bıkmadan, 
usanmadan çalışmaya  bağlı (Samsung’un 1970’lere kadar sadece şeker ve tekstil üretimi 
yaptığını 1974 yılında bir yarıiletken şirketini satın alarak teknoloji alanına girdiğini  ve 1977 
kadar da renkli tv bile üretemediğini biliyor muydunuz?) Elimizde çok değerli yazılım bilgisi 
ve yazılım şirketleri var. O yüzden günü ve kısa vadeyi kurtarmak için, aynı gelişmiş ülkelerin 
zamanında ve hâlâ yaptıkları gibi, gereken tüm desteklerle yazılımcılarımızı desteklememiz 
ve pazarı büyütecek adımlar atmamız gerekiyor. Devlet, kendi şirketleriyle yazılımcılara 
rakip olmayı bırakıp,(ki bunu da iyi yaptığı söylenemez) onları bir araya getirmek ve rekabetçi 
ekosistemi ayakta tutmak için uğraşmalı. Herkes bizi kandırmağa çalışıyor, en ucuz en iyidir  
gibi mal/hizmet alma anlayışımızı da değiştirmemiz gerekiyor. 

Dosya konumuz için iyi çalıştık ama ülkemizde gündem pek hareketli. 2013’ün sonlarında 
gündeme gelen  “5651” yasasıyla ilgili yeni düzenleme taslağı yüzünden ocak ayından bu 
yana hepimiz ayaktayız. Konuyla ilgili ilk haberi zaten geçen ay vermiştik. Bu sayımızda 
da düzenlemeyle ilgili tüm görüşleri sizlere aktarıyoruz…“Önlem yasaları” yapmanın bu 
toplumu ileri taşımayacağını kendi tarihimizden açıkça biliyoruz. Artık bu ülkeyi geleceğe 
taşımalıyız ve bunun yolu “özgürlük yasaları” yapmaktan geçiyor. Bu büyük devlet ve üreten 
büyük ekonomi olmamızın da yolunu açacaktır... 
Herkese iyi okumalar diliyorum.
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