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Yerli olarak üretilen 
yazılım, varlık 
savaşı veriyor

LOGO Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuğrul Tekbulut:

“Bill Gates’ler 
sadece Amerika’dan 
çıkar, biz başka 
modeller 
geliştirmeli başka 
hedefler koymalıyız” 
diyen Tekbulut, 
bilinen yöntemlerle 
dünyada yazılım 
üssü olmak 
için çok geç 
kalındığına dikkat 
çekti. Tekbulut, 
yerel olmayı 
başaramadan 
evrensel 
olunamayacağını 
vurguladı. 

30 yıldır yerli yazılım geliştiren ve Türkiye’nin en büyük bağımsız 
yazılım kuruluşlarından olan LOGO Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuğrul Tekbulut, “Yerli yazılım sektörümüz” konulu “Dosya” 

sayfalarımıza sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi. LOGO Business Solutions, 
1984’te çok küçük bir işletme olarak faaliyete başladı. 
Türkiye’de özellikle kendi içinden çıkan çözümlere karşı bir güvensizlik ve 
umursamazlık olduğundan yakınan Tekbulut, “Yerli olarak üretilen yazılım, 
varlık savaşı veriyor” dedi.
“Sermaye ve yatırımcı yokluğu”nu birinci, “pazarın teknolojiye uzak ve soğuk 
oluşu”nu ise ikinci problem olarak tanımlayan Tekbulut, bugün, yazılım sektörü 
girişimcileri için çok daha iyi bir teşvik ortamı olduğunu belirtti. 
Türkiye’de dünyaya örnek olabilecek çok fazla sektörel çözüm birikimi 
bulunduğunu ancak büyüyemedikleri için ziyan olup teknolojilerinin geri 
kaldığını anlatan Tekbulut, “Büyümenin önündeki engeller, yönetim ve 
pazarlama bilgisinin eksikliğinden ve pazarın hâlâ ülke içinde geliştirilen 
teknolojilere soğukluğundan geliyor. İç pazarda büyüyemeyen bir ürün dış 
pazarlara açılamaz” diye konuştu. 

Dünyada bilinen yöntemlerle yazılım üssü olmak için çok geç olduğuna dikkat 
çeken Tekbulut, “Şimdilik varlık savaşını kazanalım yeter” diyerek yeni fırsat, 
gelişen teknoloji ve trendlere odaklanıp yeni girişimciler çıkarılması, bunların 
desteklenerek büyütülmesini istedi.
 
Tekbulut, yerli ürüne her zaman güvensiz olunduğunun, yabancı ürün 
alındığında kimsenin suçlanmayacağı ama yerli ürün alındığında “risk” 
alınacağının altını çizdi.   

Yerel olmayı başaramadan evrensel olunamayacağını vurgulayan Tekbulut, 
“Türkiye yazılım üretmesin, üretilen kaliteli yazılımları kullanarak katma değer 
üretsin diyen yabancı şirket genel müdürlerine çok kişi inandı. Kim yüksek 
katma değerli gelir kaynağına rakip çıksın ister?” ifadesini kullandı. 
Bill Gates’lerin sadece Amerika’dan çıktığı ve çıkmaya devam edeceğini kabul 
edilmesi gerektiğine işaret eden Tekbulut, “Bizim başka modeller geliştirmemiz, 
başka hedefler koymamız lazım” vurgusu yaptı.
Büyük bir bilişim pazarında yazılım ve hizmetlerin küçük bir pay almasının 
aslında bilgisayar donanımlarına harcanan paranın israf edildiğini gösterdiğine 
değinen Tekbulut, bir strateji yürütülmesi, yabancı rekabeti dışlamayan bir 
tavır ve tutumun gerekli olduğunu söyledi. Tekbulut, sözlerini “Disruptive ve 
açık kaynak kod stratejisi ile çok küçük birimler bile, dünya çapında başarı 
sağlayabilecek temel ürünler geliştirebilir” diyerek tamamladı.
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-Türkiye’de yazılım geliştiren bir 
firma olarak ne zaman faaliyete 
geçtiniz? Başlangıçtaki amacınız 
neydi? Hedeflediğiniz amacı ne kadar 
gerçekleştirdiniz? Önünüzde ve karşınıza 
çıkan engeller nelerdir?

-1984 yılında çok küçük bir işletme 
olarak başladık. Başlangıçta büyük 
hedeflerimiz yoktu. Sadece teknoloji 
bilgimizi kullanabileceğimiz bir işimiz olsun 
istiyorduk. Sermaye ve yatırımcı yokluğu 
birinci problemimiz, pazarın teknolojiye 
uzak ve soğuk oluşu ise ikinci problemimiz 
idi. Türkiye’de özellikle kendi içinden 
çıkan çözümlere karşı bir güvensizlik ve 
umursamazlık vardır, hâlâ da var.

-Geliştirip hem ülke hem de uluslar arası 
arenada kullanılan ürünleriniz var mı? 
Bunlar Türkiye’ye ne kadar katma değer 
kazandırdı?

-Ürünlerimiz çok geniş bir coğrafyada 
kullanılıyor. Satışlarımızın yüzde 3’ü 
yurtdışından geliyor. Her yıl da yüzde 30 

oranında artıyor. Bu ülkemize yapılan net bir 
kaynak transferidir. Endüstri ürünlerinden 
çok daha fazla kârlıdır.

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

-Bugün, yazılım sektörü girişimcileri için 
çok daha iyi bir teşvik ortamı olduğunu 
söyleyebiliriz. Sorun artık işletmelerin 
ekonomiye katkı sağlayabilecek boyutlara 
gelmesinin önündeki engeller. KOBİ’lerimizin 
ortalama yaşı diğer ülkelere göre çok daha 
yüksek. Büyümenin önündeki engeller ise 
yönetim ve pazarlama bilgisinin eksikliğinden 
ve pazarın hala ülke içinde geliştirilen 
teknolojilere soğukluğundan geliyor. İç 
pazarda büyüyemeyen bir ürün dış pazarlara 
açılamaz. 

-Türkiye bilişim pazarında yazılım ne 
kadar pay alıyor? 

-Şu anda istatistiklere hâkim değilim. 
Ancak geçmiş tecrübelerimden ve pazarın 
durumundan bildiğim kadarıyla Türkiye 

bilişim pazarında yazılım çok küçük bir pay alıyor Yerli olarak üretilen yazılım ise 
varlık savaşı veriyor.   Yazılım pazarı Türkiye’nin hem ekonomisine oranla hem 
de bilişim pazarının büyüklüğüne göre çok çok küçük.

-Yerli yazılım geliştiricilerin hem ülkede hem de uluslar arası arenada 
daha fazla söz sahibi olabilmesi için firma, STK, kamu ve siyasi otoritenin 
neler yapması gerekiyor? 

-Kendi ürünlerimize güvenelim, sahip çıkalım kullanalım, gurur duyalım. Yerli 
ürünleri kullanalım. Kendi şirketlerimizi büyütelim.

-Türkiye’de sektörel çözümlerin yerli firmalar tarafından fazla 
geliştirilmediği söyleniyor. Bunun temel nedenleri nedir?

-Buna katılmıyorum. Sorun, şirketlerin büyüyemesidir. Bence Türkiye’de 
dünyaya örnek olabilecek  çok fazla sektörel çözüm birikimi var. Ancak bunlar 
büyüyemedikleri için ziyan oluyorlar, teknolojileri geri kalıyor. Örneğin biz 
böyle şirketleri ve ürünleri alıp içindeki sektörel bilgiyi kendi teknolojimizle 
modernleştirip değerlendiriyoruz.  

-“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?

-Dünyada bilinen yöntemlerle yazılım üssü olmak için çok geç. Geçmişin 
modelleri geçmişe aittir. Şimdilik varlık savaşını kazanalım 
yeter. Yeni fırsatlara ve gelişen teknolojilere ve yeni trendlere 
odaklanalım. Yeni girişimciler çıkaralım. Destekleyelim, 
büyütelim. Biz kendimizi büyütemezsek yabancıların gelip bizi 
büyütmelerini beklemek sadece hayaldir.

- Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
(FATİH) Projesi yerli yazılım üretimi için nasıl ve ne kadar 
fırsat olabilir?

-Bu projeyle ilgilenmedim, bilgi sahibi değilim. Ancak devletin 
büyük bütçeli projeleri bu konudaki yerli sanayiyi geliştirmek 
ve büyütmek için kullanılmalıdır. Stratejinin ilk maddesi bu 
olmalıdır.  

-Kamu, yerli yazılım ürünlerini kullanmaktan çekiniyor mu?

-Kamu, özel sektör fark etmiyor, yerli ürüne her zaman 
güvensiziz. Kimse sizi yabancı ürün aldığınız zaman suçlamaz 
ama yerli ürün alırsanız risk alırsınız.
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-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? 

-Yazılım Türkiye’nin petrolüdür ifadesini 
ilk kez ben kullandım. Bugün karşıma soru 
olarak çıkması hoşuma gitti diyebilirim. 
Cari açık veren bir ülkede ithalat yapmadan 
üretim yapabilen her sektör, net katma 
değerdir. Yazılım bu haliyle bir maden rezervi 
bir petrol kuyusu, ya da tüm dünyada tercih 
edilen bir menba suyu gibidir. 

-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 değil, negatif ayrımcılık 
olmaması gerektiğine dikkat çekiyorlar. 
Konuya ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz? 

-Bu konudaki ayrımcılığı ifade etmiştim. 
Dayanışmacı olmamamız bizim en büyük 
sorunumuzdur.

-Tüm dünyanın küresel bir köye 
dönüştüğü günümüzde yerli ürün 
geliştirmek ne sağlar ve bu ne kadar 
mümkün? Bunun için yerel firmaların ve 
siyasi otoritenin neler yapması gerekiyor?

-Bir konuyu da anladım, yerel olmayı 
başaramadan evrensel olamıyorsunuz. Kendi 

evinizde başaramadığınız işle Brezilya’da ne yapacaksınız?
-Kendi bankacılık yazılımlarını üreten dünyadaki ilk ülkelerden biriyiz. 
Bunu başka hangi alanlarda gerçekleştirebiliriz? Yerli yazılımlar hangi 
alanlarda geliştirilirse Türkiye için iyi bir yola girilmiş olur?

-Türkiye bir sektörde başarılı ise bunun arkasında mutlaka bir yazılım vardır. 
Bu çok özel bir bilgidir.  Rekabetçiliği yüksektir. Biz tekstil, konfeksiyon gibi bazı 
sektörleri bırakırken bizi o sektörde ayakta tutan yazılımları ihraç edebilirdik. O 
firmaların bilgi birikiminin bugün Türkiye’de çok büyük önemi yok. Bangladeş’te 
de yeniden keşfedilmeye çalışılıyor.

- Özellikle yerli ERP endüstrisinin gelişmesinin koşulları nasıl 
oluşturulabilir?

-Sektör spesifik gitmekte yarar var. Ancak bu da sizi dar alanlara sıkıştırıyor ve 
büyümeyi engelliyor.Sonunda yatırımlar yapılamıyor. Teknoloji geri kalıyor. Tam 
bir kısır döngü. 

-Sizce sıfırdan üretmek yerine geliştirilmiş ürünleri bir sistemde 
birleştirip katma değerli ürünler üretmek ne kadar mümkün?

-Bunun bir aldatmaca olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden buralara geldik. 
Türkiye yazılım üretmesin, üretilen kaliteli yazılımları kullanarak katma değer 
üretsin diyen yabancı şirket genel müdürlerine çok kişi inandı. Kim yüksek 
katma değerli gelir kaynağına rakip çıksın ister? Siz tişört dikin dediler, o da 
şimdi Bangladeş’te dikiliyor.

-“Devlet teşvik etmeli, kendisi geliştirmemeli” deniliyor. Bu konuda sizin 
değerlendirmeniz nedir?

-Devlette de özel sektörde de kurum içi geliştirildiğinden dolayı birçok yazılım 
ürünü ticarileşemedi. Bilgi birikimi heba oldu. Bu konu kanayan bir yaradır.
 
- Bilişim sektöründe Türkiye nerede olmayı hedeflemeli? İçimizdeki Bill 
Gates’leri nasıl çıkarabiliriz?

-Bill Gates’lerin sadece Amerika’dan çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini lütfen 
kabul edelim. Bizim başka modeller geliştirmemiz, başka hedefler koymamız 
lazım.

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

-Bu kadar büyük bir bilişim pazarında bu kadar küçük bir yazılım ve hizmetler 
pazarı, aslında bilgisayar donanımlarına harcanan paranın israf edildiğini 
gösteriyor. Bilgisayarını kullanmak isteyen kişi yazılım almak zorundadır. Bu 
talep üretimi de desteklerse alın size bir pozitif geri besleme döngüsü. Yazılım 
kullanıcıyı büyütür, kullanıcı da yazılımı.
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-Türkiye’de yazılım firmalarının odak noktasında kamunun olması nasıl bir 
sıkıntı yaratıyor?

-Kamunun alımları ve pazar yapıcı gücü önemlidir ve iyi değerlendirilmelidir. 
Kamu alımlarını pazarı geliştirmek için kullanırsa ciddi bir teknoloji birikimi 
sağlamıyor. Savunma sanayii gibi güzel örneklerimiz var.
  
-Ülkemizdeki yabancı yazılım firmalarından şikâyetçi oluyoruz ama Türk 
yazılım firmalarının eksiklikleri nelerdir?

-Çok küçükler ve güven vermiyorlar. Büyütmezseniz de küçük olmaya devam 
ediyorlar. Kısır döngü yani.

- Açılan kamu ihalelerinde yerli yazılımcıların ürünleri kabul 
görmediğinden bu alanı yabancı sermaye alıyor. Bunun için nasıl bir yasal 
düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor?

-Bu konunun yasal düzenlemelerle çözülebileceğini sanmıyorum. Türkiye 
serbest pazar ekonomisi uyguluyor ve küresel ekonomiye entegre. Bir strateji 
yürütülen, yabancı rekabeti dışlamayan bir tavır ve tutum gerekli.

- Sektör aktörleri yazılımda hedeflerin iyi belirlenmesinin sektörün 
kaynaklarını etkin kullanması açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret 
ediyor. Bugün büyük firmaların geliştirdiği veri tabanı ortamları ve işletim 
sistemlerine rakip olacak bir işletim sistemi ya da veri tabanı ortamı 
geliştirilmesinin hem çok pahalı hem de başarı olasılığı çok düşük bir adım 
olduğunu söyleyen sektör aktörleri bu tip çalışmaların sürdürülmesinin 
büyük araştırma kuruluşlarına bırakılması gerektiğini iddia ediyor. Kim 
böyle bir çalışmayı yapmalı?

-Açık kaynak kod diye çok farklı bir modeli var.  Oracle var diye veri tabanı 
geliştirmekten geri durmayan kitleler var artık. Ayrıca teknoloji sürekli 
değişiyor. Disruptive ürünler (aykırı yenilikler) ve açık kaynak kod stratejisi ile 
çok küçük birimler bile dünya çapında başarı sağlayabilecek temel ürünler 
geliştirebilir.

-Sektör oyuncularının birbirlerini engelledikleri oysa birleşmeleri, 
STK çatıları altında buluşmalarının önem taşıdığı ve sürdürülebilir bir 
rekabet ortamının da pazarın iç dinamikleri açısından fark yaratabileceği 
düşünülüyor. Pazar sizce nasıl büyür? Türkiye’de yazılım neden 
büyümüyor?

-Büyütmüyoruz da ondan diye kısa bir cevabı var bunun.

-Milli işletim sistemimiz Pardus, kamu kurumlarında ve özel sektörde 
yeterli ilgiyi görmüyor. Bunun nedeni nedir?

-Stratejimiz olmadığından...
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