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Bilişim teşvikleri ve yatırım 
havuzları konusunda 
farkındalık yaratmalı
Ar-Ge ve inovasyon projeleri için ihtiyaç duyulan kuluçka merkezlerinin 
hibe fonu ile kurulmasının sağlanmasına ilişkin çalışmaların yapılması 
gerekiyor.

31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda,  
TBD Sayısal Gündem 2020 
kapsamında çalışmalarına devam 

eden Bilişim Teşvikleri ve Yatırım Havuzları 
Grubu, sektörün sorunları ve ihtiyaçlarını 
tartıştı. Bilişim Teşvikleri ve Yatırım Havuzları 
Grubu; konunun aktörleri, ihtiyaç sahipleri ve 
STK’ları bir araya getirip mevcut durum tespiti 
ve yapılacak çalışmalar üzerinde durdu. Amacı 
farkındalık yaratıp yararlanıcıların sürece katkı 
vermelerini sağlayacak ortamlar yaratmak olan 
grup, ihtiyaçların doğru analiz edilip,  Türkiye’de 
bilişim alanında yapılacak Ar-Ge ve inovasyon 
desteklerinin doğru kanallarla aktarılmasını 
sağlamaya çalışıyor.

Kurultay sırasında yapılan oturumda ana 
çerçevede açılış konuşmasını TÜBİTAK 
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı ve Horizon 
2020 Ulusal Koordinatörü Hakan Karataş yapıp 
ana hatlarıyla Avrupa Birliği (AB) ile paralelde 
Türkiye için mevcut durumu ve verilen destekleri 
açıkladı. Konunun devamında Destekler ve 
Teşvikler Sorumlusu Ebru İmamoğlu, proje 
ödülleri ve projede verilen diğer ödüller 
hakkında kapsamlı bilgi aktardı.

Türkiye’de Kalkınma Ajansları arasında ilk defa 

daha verimli kıldı. Geniş katılımcı grubu 
uzun saatler boyu verebilecekleri katkıları ve 
düşüncelerini anlatma fırsatını buldu. Horizon 
2020 geniş kapsamda ve Bilişim Teşvikleri 
Yatırım Havuzları grubunun hangi aşamalarda 
farkındalık yaratması gerektiği konusunu da 
masaya yatırdı. Çalışma grubu bundan sonraki 
faaliyetlerine ve görüşlere kendi platformunda 
devam etmek üzere çalıştayı kapattı. Kurultay ve 
çalıştay sonuçlarını kısaca şöyle özetlenebilir:
Piyasada çok sayıda hibe projesi yazma ve 
danışmanlık hizmeti veren firma var ve Ar-
Ge projeleri yazma konusunda yeterlilikleri 
denetlenemiyor. İlgili bakanlıklar tarafından 
akreditasyon yönetmeliğinin çıkarılması ve hibe 
veren kuruluşların bu akreditasyonu istemesi 
konusunda çalışmalar yapmak.

Ar-Ge ve inovasyon projeleri geliştirilirken 
ihtiyaç duyulan kuluçka merkezi konusunda ve 
genç girişimcilerin teşvik edilmesi ve melek 
yatırımcılarla buluşturulması, bu kuluçka 
merkezinin bir hibe fonu ile kurulmasının 
sağlanması bu konuda bundan sonra gerekli 
çalışmaların yapılması.

Türkiye’de bilişim teşvikleri ve yatırım havuzları 
konusunda, farkındalık yaratmak için yapılacak 
faaliyetler gerçekleştirilecek. Sektör şirketlerine 
konuların aktarılması ve Derneğin bu konuda 
vereceği destek ve koordinatörlük görevini 
üstlenmesi konusu görüşüldü.

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim 
Teknolojileri Mali Destek Programı açıklayarak; 
bilişime önem verdiğini gösteren İzmir Kalkınma 
Ajansı (İZKA) Planlama, Programlama ve 
Koordinasyon Birim Başkanı Murat Çelik, 
bilişime yönelik teşvikler nasıl olması konusuna 
açıklık getirdi.
Oturumda İZKA tarafından desteklenen Pikotek 
firmasının geliştirdiği “Etkin Enerji Yönetim 
Sistemi” konulu uygulamasını, firma sahibi 
Tolga Bozdağ, başarı öyküsünü olarak anlattı. 
Projenin tasarlanması aşamasından başlayarak, 
ajansa sunulması, karşılaşılan durumların 
değerlendirerek,  İZKA ile projenin yürütülmesi, 
proje kapsamında firmanın kazanımları ve 
hangi konularda tecrübe sahibi oldukları ve 
sonuçlarına kadar ayrıntıları panel katılımcıları 
ile interaktif olarak paylaştı. Ayrıca projenin 
devamında sürdürülebilirlik adına farklı destek 
ve teşvik başvuruları ile devam edecekleri ve 
bundan sonraki aşamada yerli üretim konusuna 
odaklanacakları da ekledi.

Başarı öykülerinden bir diğerini de Pera 
EEMEA Danışmanlık şirketinden Esra Okumuş 
konuşmasında yer verdi. Projelerin başarılı 
olması için uygulanacak ve halihazırda 
Avrupa’da birçok bilişim projesinin başarısını 

sağlayan “Growth Accelerator” metodolojisinden 
söz edip örnekler verdi. Bu metodoloji ile 
beraber, IT firmalarına sağlanacak önemli bir 
büyümeyi hedeflediklerini belirttiler.

Bilişim Teşvikleri ve Yatırım Havuzları grubu 
ayrı bir panelde de konunun diğer aktörleri ile 
bir araya geldi. Ankara Kalkınma Ajansı’ndan 
Program Yönetim Birimi Sorumlusu Süleyman 
İslamoğlu Ankara’da konuya bakışı ve yapılan 
uygulamalara yer verdi. Bu güne kadar bu 
konuda verilmiş destekler ve Ankara özelinde 
bundan sonra devam edecek desteklere değindi.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
Başkan Yardımcısı Yusuf Keskin önümüzdeki 
dönem yapılacak hizmetlerden ve aktarılacak 
desteklerden bahsetti ve salondaki genç 
katılımcıların nasıl desteklenebileceğini ve neler 
yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi.
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) temsilcisi 
Ertan Barut, Türkiye’de uzun zamandır YASAD’ın 
yaptığı çalışmaları, yazılım ihracatı açısından kat 
edilen mesafeyi ve daha yapılması gerekenleri 
paylaştı. YASAD’ın sektöre verdiği katkıyı, 
bundan sonra yapılması gereken çalışmaları 
özetledi.

Bilişim Teşvikleri ve Yatırım Havuzları Grubu; 
gruba katkı vermek isteyen gönüllü katılımcılar 
ile çalışma grubunun hedefleri ne olmalı, 
nasıl çalışmalara yer vermeli konuları tartıştı. 
Katılımcı profili hem konunun aktörleri, kamu 
sektörü ve özel sektörden konuya ilgi duyan ve 
katkı vermek isteyenlerden oluşması çalıştayı 
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