
ABD’ye ilk kez,

“yazılım ticaret heyeti”
gitti ve iş bağladı

TET organizasyonuyla, 31 Mayıs –6 Haziran tarihleri 
arasında ABD’ye, ilk kez yazılım ticaret heyeti düzenlendi 
ve 150 milyon dolarlık iş bağlantısı yapıldı.

Bilgi teknolojileri ve yazılımdaki potansiyelini 
yurt dışı pazarlardaki imkanlarla bir araya 
getirmeyi hedefleyen Elektrik Elektronik 

ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET), 17 yazılım 
firmasıyla Boston ve Washington DC/Arlington 
bölgesinde ilk kez bir ticaret heyeti düzenledi. 
Heyet, ABD’li firmalarla yatırım ilişkileri, inovasyon 
için işbirliği ve üçüncü ülkelerdeki fırsatları 
değerlendirmede işbirliği olanakları üzerine 
görüşmelerde bulundu.  
2 Haziran’da Boston; 4 Haziran’da Washington 
DC/Arlington’da ikili iş görüşmeleri yapan heyet, 
1 - 5 Haziran tarihleri arasında ise çeşitli kamu 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK), 
üniversiteler, dünya lideri firmalar ve bölgesel 
ekonomik işbirliği kuruluşları ile görüşmeler, 
“networking” toplantılarına katıldı. Ve  TET, 
Türkiye tarihindeki ilk yazılım ticaret heyetinden 
150 milyon dolarlık iş bağlantısı ile döndü. Boston 
ve Washington’da yapılan görüşmelerin ardından 
Tetsoft takımında yer alan firmalardan bazıları 
ABD’de ofis açarak bu pazardaki potansiyeli 
değerlendirme kararı aldı. 
Tetsoft ABD heyetine Başkanlık yapan TET Yönetim 
Kurulu Üyesi Selahattin Esim, yazılım ve bilişim 
ihracatının artırılması, firmaların uluslararası 
pazarlara açılımlarının sağlanması amacıyla 
yürüttükleri çalışmalar kapsamında gerçekleşen 
ABD ziyareti hakkında bilgi verdi. 

Yazılım heyetinin ABD’li firmaların yoğun ilgisi ile 
karşılaştığını anlatan Esim, firmaların Türkiye’nin sahip olduğu yazılım altyapısı karşısında şaşırdıklarını, 
dünya devi teknoloji firma yöneticileri tarafından heyetin kalitesi konusunda büyük övgüler aldıklarını 
söyledi. 

Türk firmaları açısından savunma sanayi, eğitim ve sağlık sektörlerinde önemli fırsatlar olduğunu 
ifade eden Esim, ABD temasları sırasında “Biz ABD’ye yatırım yapmaya, istihdam yaratmaya geldik” 
mesajı verdiklerini ifade etti. Özellikle Maryland bölgesi bu konuda, devlet tarafında her türlü kolaylığın 
gösterileceği konusunda söz aldıklarını bildiren Esim, “İş ekosistemi yatırım yapmaya gayet uygun olan 
bu ortamı şirketlerimizin yerinde görmesi çok yararlıydı. Aldığımız yorumlar belirlediğimiz bu stratejinin 
doğru olduğunu gösterdi” dedi.
 Tetsoft ticaret heyetine katılan firmaların 150 milyon dolar seviyesinde iş bağlantısı gerçekleştirdiklerini, 
devam eden görüşmeler göz önüne alındığında bu rakamın önümüzdeki dönemde artmasını 
beklediklerini de belirten Esim, “Türkiye yazılımda dünya ölçeğinde iş yapabilecek firmalara sahip. 
Temsilcilerimiz, dünyanın en büyük pazarında kendilerini tanıtma ve ikili görüşmeler yapma olanağı 
buldu. ABD dünyanın en büyük pazarı doğru, ama diğer taraftan da en zorlu pazarı. Biz işe zor olandan 
başladık ve bu da firmalarımızın kendilerine güvenmelerini sağladı, cesaretlerini artırdı. ABD’de 
kendimizi kabul ettirmemiz bize tüm dünya pazarını açacaktır, biz buna inanıyoruz. Yeni bağlantılar kadar 
heyetin en büyük kazanımlarından biri bu oldu. İçlerinden bazıları ABD’de ofis açmak için görüşmelere 
başladı bile” diye konuştu.

http://www.bilisimdergisi.org/s178
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16 SEKTÖRDEN YANSIMALAR
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