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Index Grup CEO’su Erol Bilecik:
BT’de 
yapılacak 
hamle ve 
oluşturulacak 
ihracat 
rakamları, 
petrolün 
yerine 
geçebilecek 
en kuvvetli 
araçlardan biri

“21. yüzyılın gerçek 
rekabetçi dünyasında 

yerimizi almamız BT’ni 
mükemmel kullanan, 
üreten ve ihraç eden 
bir ülke olmamızdan 

geçiyor” diyen Bilecik, 
artık teknoloji anlamında 

altyapı sorunumuz 
olmadığı ancak teşvik 
ve farkındalık yaratma 
mekanizmasının daha 
fazla ortaya konması 
gerektiğine inandığını 

söyledi.

2014 TBD- TÜBİSAD Yaşamboyu Hizmet Ödülü alan Index Grup CEO’su 
Erol Bilecik ile de bir söyleşi gerçekleştirdik. Bilişim sektörüne 
uzun yıllardır emek vermekten dolayı kendimi çok şanslı 

hissettiğini belirten Bilecik, bilişim teknolojilerinde yapılacak hamle ve oluşturulacak 
ihracat rakamlarının “petrolün yerine geçebilecek en kuvvetli araçlardan biri” haline 
gelebileceğine dikkat çekti. Bilecik, “Tek noktadan bilişim liderliği stratejilerini ortaya 
koyarsak, mükemmel bir bilgi toplumuna doğru hep birlikte ilerleyebiliriz” dedi.

Türkiye’de yazılım ve servis alanlarında ihracat düzeyinde çok önemli hamlelerin 
yapılabileceğini düşündüğünü kaydeden Bilecik, Türkiye’deki halen 184 üniversitede 
bilişime yönelik eğitimler verildiğini, teknoloji anlamında altyapı sorunu olmadığını ancak 
bir teşvik ile Türkiye çapında farkındalık yaratma mekanizmasının daha fazla ortaya 
konması gerektiğine inandığını anlattı. 
Bilecik, bilişimin ülke ekonomisinde daha etkili olması için atılması gereken üç temel 
adımı ise şöyle sıraladı: Liderlik mekanizmasının devlet tarafından ortaya konularak 
bunun mükemmel bir şekilde çalışması; yazılım ve servis ihracatına dönük olarak bütün 
altyapı çalışmalarının daha mükemmel bir şekilde işletilmesi ile girişimcilik ekosistemine 
Türkiye’nin daha fazla katkıda bulunması.
Çok değerli ve stratejik bir ülkede yaşadığımıza işaret eden Bilecik, “Bu bilinç ile 21. 
yüzyılın gerçek rekabetçi dünyasında yerimizi almamız gerekir. Bunun da yegâne yolunun 
bilişim teknolojilerini mükemmel kullanan, üreten ve ihraç eden bir ülke olmamızdan 
geçeceğini görmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini bitirdi. 

-Öncelikle Erol Bilecik kimdir? Yolunuz, ne 
zaman/nasıl bilişim sektörü ile çakıştı? Bilişim 
sektöründe faaliyet gösteren hangi firma ve sivil 
toplum kuruluşlarından (STK) ne gibi görevler 
üstlendiniz? Kurucu ortaklarından olduğunuz 
Index Grubu, bilişim sektörüne ne gibi farklı 
bakış açıları, yeni hedef ve çalışmalar yaptı, 
kısaca anlatır mısınız?

-26 Kasım 1962 yılında barış, kardeşlik ve 
hoşgörü şehri olarak bilinen Antakya Hatay’da 
doğdum. Ev hanımı bir anne ve mobilyacılıkla 
uğraşan esnaf bir babanın en küçük çocuğu 
olarak ve yaşamımın ilk 18 yıllık öyküsünün 
tamamını burada geçirdim.  Antakya Lisesi’ndeki 
eğitimimi tamamladıktan sonra mühendis olma 
sevdasıyla İstanbul’a geldim ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimime 
başladım. Üniversiteden mezun olduktan sonra 
1987’da, yüzde 100 Alman sermayesi bir şirket 
olan Nixdorf Computer’de Sistem Analisti olarak 

işe girdim ve bu görevi iki yıl boyunca sürdürdüm. 
Sonrasında ise benim için Index’in kurulma 
süreci başladı. Kendi girişimimi oluşturmak üzere 
odaklandığım bir iş planı hazırladım ve İTÜ’lü üç 
bilgisayar, bir makine mühendisi olarak ortaya 
koyduğumuz iş fikrini 1989 Temmuz ayında 
hayata geçirdik. 1989’da Index Bilgisayar’ın 
kurucu ortaklarından olarak firmanın Genel 
Müdürlük görevini üstlendim. Üniversitede 
Bilgisayar Mühendisliği okuduğum için kendimi 
bilişim sektörünün içinde bulmuş oldum. Index 
Bilgisayar’ı kurmamızla birlikte bilişim sektörüyle 
yollarımız bütünüyle kesişmiş oldu. 

1999’dan bu yana Index Grup bünyesindeki 
Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, 
Homend, Artım ve Teklos’un CEO’su ve Yönetim 
Kurulu başkanı olarak görev yapıyorum. 2000 
yılına kadar özellikle şirketin gelişmesi üzerine 
yoğunlaştıktan sonra, gerek sektörel gerek sivil 
toplum örgütleriyle ilgili çalışmalara ağırlık 
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vermeye başladım ve bugüne kadar bilişim 
alanında birçok sivil toplum örgütünde çalışma 
imkânına sahip oldum. 2002–2005 yılları arasında, 
Türk bilgisayar sektöründeki en eski sivil 
toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Bilişim 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (TÜBİSAD) 
başkanlığını yaptım. Hâlâ derneğin ve Türkiye 
Bilişim Vakfı’nın (TBV) Yönetim Kurulu üyesiyim. 
2011-2014 yılları arasında da İTÜ Mezunlar Konseyi 
ve İTÜ Mezunları Derneği Başkanlıklarını yaptım. 
Ayrıca 1907 FB Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğim 
ve TÜSİAD’da Komisyon Bşk. Yrd. olarak gönüllü 
çalışmalarım devam ediyor. Ayrıca birçok sivil 
toplum örgütünün oluşmasında, yeşermesinde ve 
büyümesinde muhtelif katkılarım oldu. 

1989’da kurmuş olduğumuz Index Bilgisayar 
ve dolayısıyla Index Grup 25. yılını, yani sektördeki 
çeyrek yüzyılı geride bıraktı. Bu süre içinde çok 
değerli tecrübeler edinmiş ve çok önemli ilklere 
imza atmış bir yapı olarak, Edirne’den Kars’a kadar 
Türkiye’nin dört bir yanında bayi ağının oluşmasına 
ve özellikle Anadolu’da insanların bilişim 
teknolojileri ürünlerine daha kolay ulaşmasına 
katkıda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. 
Aynı zamanda iş ortağı ekosisteminin neredeyse 
bütün parçalarını yerine getirmiş bir yapımız var. 
Aynı hassasiyeti çeyrek yüzyılın devamı olarak da 
sürdürüyoruz. 

Bizim keyifle ve gururla söz ettiğimiz bir 
diğer özelliğimiz de, 25 yıl önce şirketimizi 
hayata geçirirken oluşturduğumuz ve “One Stop 
Shopping” olarak tabir ettiğimiz, profesyonel 
bilgisayar firmalarının ihtiyaç duyduğu bütün 
bilişim teknolojileri ürünlerinin tek noktadan 
ve tek kaynaktan satın alması vizyonunu hâlâ 
sürüyor olmamızdır. Bu yaklaşım bugüne 
kadar hiç değişmedi. Tahmin ediyorum bundan 
sonraki dönemlerde de bu sürdürülebilir yapıyla 
devam edeceğiz. Özellikle Anadolu’da ekonomik 
açıdan daha mütevazı gelir yapısına sahip şehir 
ve kasabalarımızda bu konuya çok inanan ve 
ticari format olarak da hakkını vermeye çalışan, 
yüzlerce, binlerce iş ortağının iş kurmalarına, 
işlerini sürdürmelerine ve dolayısıyla Türkiye’nin 
bu konudaki yüzünün daha iyi hale gelmesinde 

önemli katkılarımız olduğunu düşünüyoruz. Ve bu 
durum bizleri gerçekten çok mutlu ediyor.

-TBD ve TÜBİSAD işbirliğiyle Türkiye bilişim 
sektörüne uzun yıllar hizmet etmiş, önemli 
katkılar sağlamış kişilere verilen “Yaşam Boyu 
Hizmet Ödülü” 2014’te size verildi. Bu ödülün 
sizin için anlamı nedir?

-İnsanın teknoloji sektörüyle uğraşıyor olması 
gerçekten büyük mutluluk. Geriye baktığımda 
geçen uzun yıllar belki saçlarınızın beyazlamasını 
engellemiyor, fakat sektörün dinamizmi, yenilikçi 
yapısı ve sürekli değişime zorlayan karakteri 
yüreğinizi, gönlünüzü ve düşüncelerinizi olağandışı 
bir şekilde genç tutuyor, unutulmaz anılar ve 
heyecanlar biriktirmenizi sağlıyor. Hatta bu durum, 
sadece kişiler olarak bizleri değil, aynı zamanda 
toplumumuzu, insanlarımızı kısaca ülkemizin 
sürekli genç, dinamik ve daha rekabetçi olmasını 
sağlıyor.

Bu sektöre uzun yıllardır emek vermekten 
dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Bana 
Yaşam Boyu Hizmet Ödülü’nü veren değerli 
meslektaşlarım ve değerli STK’larımızın 25. 
yıllık öykümüzde elde ettiğimiz başarıları 
takdirle karşılamaları beni en çok gururlandıran 
unsurlardan biri. Çünkü bu ödül, bilişim 
sektöründe en az 20 yıllık deneyime sahip olmak, 
katma değer yaratmak, bilişim mesleğinin 
gelişmesi veya bilişim toplumuna dönüşüm 
sürecine doğrudan katkıda bulunmak, yenilikçi 
olmak gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan 
değerlendirmeler sonucunda veriliyor. Bu vesileyle 
sektörümüzün değişimi ve gelişimini çok iyi 
anlatan vurgulardan biri olan “Oyun Yeni Başlıyor” 
sözünü bir kez daha paylaşarak, tüm kurum 
ve kişilerin bu güzel oyunda kendi başrollerini 
üstlenmelerini diliyorum. 

-Türkiye’de bilişimin “kalkınmanın temel 
araçlarından biri” olması, özellikle yerel 
yönetimler ve siyasi otoritelerin bilişime öncelik 
veren stratejiler geliştirmeleri için neler 
yapılmalı? 
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-Türkiye’nin bilişimle kalkınması, bilişimin 
toplumsal kalkınmadaki en büyük kaldıraç olması, 
bugün artık bütün bireyler, kurumlar ve işletmeler 
tarafından benimsenmiş durumda. Bu siyasi 
otoriteler tarafından da biliniyor. Çünkü bugün 
Türkiye’nin yeteri kadar petrolü olmayabilir. 
Ancak bilişim teknolojilerinde yapılacak hamle ve 
oluşturulacak ihracat rakamları, petrolün yerine 
geçebilecek en kuvvetli araçlardan biri haline 
gelebilir. 

Burada çok temel bir yapılanmanın olması 
gerekiyor. Devletimiz özellikle son 10 yıldır bu 
işe oldukça odaklanmış olmasına rağmen, devlet 
otoritesinin hâlâ tek elden bu alanda liderlik 
etme noktasında maalesef yetersiz kalabildiğini, 
bu konuda ciddi eksiklikler olduğunu görüyoruz. 
Eğer devlet otoritesi bu konuya eğilip bunu tek 
elden yürütecek, bir bakanlık ya da Başbakanlığa 
bağlı bir birim oluşturarak liderlik edecek bir 
yapıya dönüştürürse, gereken ulusal bilişim 
stratejileri daha hızlı bir şekilde hayata geçebilir. 
Özellikle 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin 
bu konuyu bütünüyle netleştirmesi, diğer 2023 
hedeflerine de olumlu etki edecektir. 

Ayrıca bilişim ve telekom teknolojilerinde, 
Batı ile Doğu’nun arasındaki “sayısal uçurum” 
diye tanımlayabileceğimiz gelişmişlik farkının 
ortadan kalkması için bu ulusal strateji bizim için 
olmazsa olmazlardan biri. Bugün Doğu’yu Batı 
şehirleri ile aynı ekonomik seviyeye getirmemiz 
neredeyse imkânsız gibi gözüküyor ya da çok uzun 
yıllar sonunda gerçekleşebilecek bir ideal gibi... 
Fakat biz en azından fırsat eşitliğine odaklanıp 
tüm vatandaşlarımızın fırsatlara ortak erişimini 
hedeflersek, tek noktadan bilişim liderliği 
stratejilerini ortaya koyarsak, mükemmel bir bilgi 
toplumuna doğru hep birlikte ilerleyebiliriz.

-Bilişim sektörünün tüm taraflarını ortak 
amaçlar birliğinde bütünleştirmek üzere ne gibi 
iş birlikler kurulmalı? 

-Bugün ülkelerde herhangi bir şeyi 
geliştirebilmeniz, büyütebilmeniz ve ekonomik 

anlamda bir değere ulaştırabilmeniz için en 
azından 4-5 bileşenin birbiriyle çok yakın 
temas içinde çalışması gerekiyor. Sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör, kamu kurumlarının 
tamamı ve üniversiteler, bir bütün olarak aynı 
çarkın dişlileri gibi çalışmalılar. Bizim için ortak 
hedeflerden biri, Türkiye’nin bilişimle kalkınma 
modelinin benimsenmesi olmalıdır. Bu hedef 
bütün çevreler tarafından içselleştirildiği takdirde, 
Türkiye’de yazılım ve servis alanlarında ihracat 
düzeyinde çok önemli hamlelerin yapılabileceğini 
düşünüyoruz. Türkiye’deki şu anda 184 
üniversitede bilişime yönelik eğitimler yer alıyor. 
Artık teknoloji anlamında altyapı sorunumuz yok. 
Fakat bir teşvik mekanizmasının, Türkiye çapında 
farkındalık yaratma mekanizmasının daha fazla 
ortaya konması gerektiğine inanıyoruz.

-Dünya ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki 
bilişim sektörünün mevcut durumunu nasıl 
görüyorsunuz? Bilişimin ülke ekonomisinde daha 
etkili olması için öncelikle yapılması gereken üç 
adım ne olmalı?

-Bugün rakamlarla değerlendirirsek, 
Türkiye’nin üretmiş olduğu bilişim teknolojileri 
ve telekom sektöründeki rakamların toplamı, 
Avrupa’nın gerçekten de yüzde 1’i, dünyanın ise 
binde 1’i düzeyinde. Yani rakam ölçeklemesi 
bazında son derece düşük bir seviyede kalıyoruz. 
Bugün daha hızlı hareket eden, daha fazla 
üreten ve ülke ekonomisine daha fazla katkıda 
bulunan bir sektör olma özlemi içindeyiz. 
Bilişimin ülke ekonomisinde daha etkili olması 
için atılması gereken üç temel adımdan söz 
edebiliriz: Birincisi, bu liderlik mekanizmasının 
devlet tarafından ortaya konularak bunun 
mükemmel bir şekilde çalışması gerekir. İkincisi, 
yazılım ve servis ihracatına dönük olarak bütün 
altyapı çalışmalarının daha mükemmel bir 
şekilde işletilmesi gerekir. Burada teknoloji 
geliştirme merkezlerinden tutun, serbest 
bölgelerin yeniden düzenlenmesine kadar 
veya bu konulardaki ihracata dönük hedeflerin 
net olarak ortaya konmasından buna dönük 
olarak kuluçka merkezleri gibi tüm yapıların 
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desteklenmesine kadar her aşama önemlidir. Üçüncüsü 
de, girişimcilik ekosistemine bugün Türkiye’nin daha fazla 
katkıda bulunması gerekir. Çünkü bugün bilişim teknolojileri 
ve telekom, dünyadaki gelişmiş ülkelerin tamamındaki 
girişimcilik ekosistemin çarklarının çok hızlı çalıştırılmasından 
kaynaklanıyor. Bizim de Türkiye olarak bu eksikliğimizi 
gidermemiz ve ekosistemde yer almamız gerekiyor. 

-Türkiye’de Ar-Ge inovasyon ve yüksek katma değerli 
girişimciliği teşvik için siyasi otoriteye, akademiye, sanayi ve 
STK’lara önerileriniz nelerdir?

-Bu, dünyanın bütün 
ülkelerinin en öncelikli konularının 
başında gelen noktadır. Bugün 
girişimciliğin teşvikiyle beraber 
ülke ekonomilerinin orta vadede 
en azından çok pozitif noktalara 
ulaştığını memnuniyetle izliyoruz. 
Bu açıdan üniversite, kamu ve 
özel sektör işbirliğinin neticesinde 
girişimcilik ekosisteminin 
çarklarının daha hızlı dönebileceğini 
düşüyoruz. Gerek finansal araçlar, 
gerekse işin hukuksal boyutu 
açısından hala birçok eksiğimiz 
var.  Bu eksiklerin en kısa sürede 
giderilmesi gerekir. Bugün sivil 
toplum kuruluşlarının yayınladığı 
tüm raporlarda bu eksiklerin ne 
olduğunu ayrıntılarıyla görebiliyoruz. 
Burada özellikle iyi fikri olan, 
fakat yeterli sermayesi olmayan 
gençlerin önünü tamamen açmalı 
ve çok hızlı bir şekilde fikirlerini ve 
projelerini şirketleştirerek ticari 
hale getirebilecek birçok kuluçka 
paketlerini devreye sokmalıyız.

 Devlet kurumlarının bu süreci 
iyi yönetmesi çok önemli. Bu tür 
destekler şu an için veriliyor, 
fakat bu teşviklerin daha düzenli 
ve sürdürülebilir hale gelmesi 
gerektiğine inanıyorum.  

Sonuç olarak, çok değerli ve 
stratejik değeri çok yüksek olan 
bir ülkede yaşıyoruz. Bu bilinç 
ile 21. yüzyılın gerçek rekabetçi 
dünyasında yerimizi almamız 
gerekir. Bunun da yegâne yolunun 
“Bilişim teknolojileri”ni mükemmel 
kullanan, üreten ve ihraç eden 
bir ülke olmamızdan geçeceğini 
görmemiz gerekiyor. 
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