
TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli:

Özellikle yazılımcıların 
yatırımlarını Antalya’da 
yapmamaları için hiçbir 
neden yok
Antalya’daki 4 üniversitenin 
sektör için gerekli eğitimleri 
verdiği, Akdeniz Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 
de yeni yatırımcılar için birçok 
fırsat sunduğunu belirten Akyelli, 
ulusal ve uluslar arası bilişim 
firmalarını, özellikle çalışanlarını 
mutlu edebilecek bir yer olarak 
Antalya’yı tercih etmeleri ve yatırım 
yapmalarını önerdi. 

Aslıhan Bozkurt
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-12 Ocak 2015’te yapılan Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) Antalya Şube Başkanlığı’na 
yeniden seçildiniz? Öncelikle Mehmet Akyelli 
kimdir? Yolunuz, ne zaman ve nasıl TBD 
ile karşılaştı? TBD ile daha önce nasıl bir 
iletişiminiz vardı, ne gibi görevler üstlendiniz? 
Bu arada TBD dışında aktif görev aldığınız 
başka sivil toplum kuruluşları (STK) var mı? 
Oralarda ne gibi görevler üstleniyor, çalışmalar 
yapıyorsunuz?

-İzmir doğumluyum. Tüm eğitim ve çalışma 
hayatım İzmir’de geçti. En son Ege Üniversitesi 
Makine Mühendisliği’ni bitirdim. Üniversite 
2. sınıf öğrencisiyken İzmir’deki 3 bilgisayar 
sisteminin birine sahip olan ve Türkiye’de ilk 
servis büro hizmeti veren Sertaş A.Ş.’de staj 
yaptığımda ilk kez bilgisayar (IBM Sys. 360/115) 
ile tanıştım. Staj sonunda bilişim virüsünü 
kaptığımı anlayan Genel Müdürümüz Uğur 
Yüce’nin isteği üzerine talebelik hayatımın 
yanında bugüne kadar süren yazılım meslek 
hayatım başlamış oldu. 
TBD’yi meslek hayatımın ilk yıllarından beri 
bilmeme rağmen üyelik sürecim, özellikle 
Ankara kökenli bir faaliyetim olmadığı ve İzmir 
Ticaret Odası’nda çok aktif olmam nedeniyle, 
ancak 10 yıl önce gerçekleşebildi.
 Bilişim ve özelikle de yazılım dalı ile ilgili birçok 
sektörel sivil toplum kuruluşlarında (STK) 

faaliyetlerim oldu. Bunlardan bazılarını şöyle 
sıralayabilirim: İzmir Ticaret Odası (Meclis ve 
Yönetim Kurulu Üyeliği); TOBB bünyesinde 
bilgisayar ve yazılım sektörlerinin yalın olarak 
temsil edilmesi çalışmaları (TOBB Türkiye 
Bilgisayar Yazılımı Meclisi Başkanlığı); Türkiye 
Bilişim Vakfı (TBV) Kurucu Üyeliği; 7.Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Bilişim ve İletişim Komisyonu 
Başkanlığı; BİYESAM Yazılım Eser Sahipleri 
Meslek Birliği Kurucu Başkanlığı, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) Bilişim Teknolojileri 
Sektör Komitesi Başkanlığı ve TBD Antalya 
Şubesi Kurucu Başkanlığı.
- TBD Antalya Şubesi’ ne zaman kuruldu ve siz 
Başkanlığı ne zaman üstlendiniz? Bu görevi 
üstlenmenizde neler etkili oldu, temel amacınız 
neydi? Göreve yeniden gelmenizle birlikte 
hangi yeni hedef ve çalışmalar yapılacak? 

-10 yıl önce yaşamımı ilk defa İzmir dışında bir 
yerde, Antalya’da sürdürmeye karar verdiğimde 
Antalya’da hemen hemen hiçbir sektörel 
STK’nın olmadığını gördüm. Bu bölge için 
en verimli olabilecek birlikteliğin TBD çatısı 
altında olabileceğini tespit ederek uzun yıllardır 
Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği’ni yaptığım 
TBD Yönetimine müracaat ettim. Zaten uzun 
zamandır sektörel ilişkimiz olduğu ve birbirimizi 
yakından tanıdığımızdan TBD yönetimi buranın 
örgütlenmesi işini bana verdi. Bu bölgenin TBD 
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temsilciliğini yapan ve TBD’nin ilk üyelerinden 
olan Prof. Dr. Osman Saka hocam başta olmak 
üzere bir grup meslektaşımla TBD Antalya 
Şubesi’ni kurduk.

TBD Antalya Şubesi kuruluş çalışmaları 2008’in 
sonunda başladı ve resmi müracaatımız 
Ağustos 2009’da yapıldı. İlk Genel Kurul’da 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildim ve 
halen bu görevim devam ediyor. Aslında 
başkanlık görevinden önce, TBD Antalya Şube 
kuruluşundaki amaçlardan söz etmem lazım. 
Antalya’da turizmin başkenti olması ve özellikle 
bilişim alanında büyük yatırımların yapılmasına 
karşın sektörde hiçbir birlikteliğin kurulamamış 
olduğunu gözlemlemiştim. Sektörün genel bir 
fotoğrafını çektiğimde, bilişim ile uğraşanların 
çok farklı sektörler ve pozisyonlarda olduklarını 
görünce buradaki birlikteliğin ancak her kesimi 
(Firma sahibi, çalışan, akademisyen, memur 
vb.) kucaklayan bir çatı olması gerektiği ortaya 
çıktı. Burada bu misyonu üstlenecek yeni bir 

dernek kurmaktansa, bu tecrübeye sahip 
köklü bir derneğin Antalya Şubesi olmanın 
örgütlenmemizi hızlandıracağı düşüncesiyle 
TBD Genel Merkeze, o dönem başkanı Turhan 
Menteş vasıtasıyla müracaat ederek ön fikirlerini 
sordum. Olumlu yanıt alınca bu yöndeki 
çalışmaları başlattım.

Bu görevi üstlenmemin ve devam ettirmemin 
nedenini, bölgede bilişim topluluğunu bir araya 
getirmek, tanışıklıkları başlatarak bir arada 
olmanın getireceği avantajları meslektaşlarıma 
aktarıp büyük bir aileyi oluşturmak olarak 
özetleyebilirim. Şubemiz geçen yıldan bu 
yana sağlıklı bir yapıya kavuştu ve genç 
meslektaşlarımda artık bu görevi bundan sonra 
alabilecek bilgi ve tecrübeye sahip oldular. Bir 
sonraki dönemde bu güzel birlikteliğin başında 
bu arkadaşlarımızdan birini göreceğiz.

Asıl hedefimiz, hâlâ bölgedeki bilişim sektörü 
mensuplarını öncelikle bir araya getirmek 
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ve böylece birlikteliğin onlara sağlayacağı 
avantajların farkındalığını yaratarak sektörlerine 
sahip çıkmalarını sağlamak.

- Bilişim faaliyetleri ağırlıklı olarak İstanbul 
ve Ankara’da gerçekleşiyor. TBD Antalya 
Şubesi’nin misyon, bilişim kültürünün 
yaygınlaşması ve bilgi toplumu farkındalığının 
arttırılması için yaptığı/yapacağı çalışmaları 
kısaca anlatır mısınız? 

-Her sektörde olduğu gibi bilişim sektörünün 
de kalbi, İstanbul. Benim de çalışma hayatımın 
büyük bir bölümü, İstanbul’daki çalışmalarla 
geçti. Şimdi o çalışmalarda edindiğim bilgi 
ve birikimimi, Antalya’da meslektaşlarımla 
paylaşmaktan büyük keyif alıyorum.

Biraz önce de belirttiğim gibi, ilk hedefimiz 
sektördeki meslektaşlarımızda bir araya 
gelme ve birlikte olma kültürünü oluşturmak. 
Bunun farkındalığını geçen yıldan itibaren 
oluşturmaya başladık. Bunu yaparken 
derneğimizin varlığını ve misyonunu aktarmak 
için hem kamu kuruluşlarında hem de diğer 
ilgili olabilecek STK’larda çalmadık kapı 
bırakmıyoruz. Ana faaliyetlerimizin üyelerimizin 

dışındaki kesimlere ulaşması ve onlara bilişim 
konularında yapacak olduğumuz rehberlik 
faaliyetlerini aktarmak olacaktır.

- Turizmin başkenti olan Antalya’yı, bilişim 
sektörünün odağına taşımak üzere önümüzdeki 
döneme ilişkin hedef, plan ve çalışmalarınıza 
ilişkin bilgi verebilir misiniz? TBD Antalya 
Şubesi olarak üstlendiğiniz etkinlik/etkinlikler 
nelerdir? Bugüne kadar hangi proje ve 
çalışmalar yürütüldü?

-Antalya, son 5 yılda bir yatırımcının talep 
edebileceği hemen her türlü altyapıyı 
tamamlamış durumda. Otel, toplantı 
organizasyonları gibi konularda zaten açık 
ara önde olan bu şehirde son 5 yılda birçok 
ulusal sağlık ve eğitim kuruluşlarının şubeleri 
de açıldı. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir 
doğa zenginliğinin yanı sıra zaman geçirmek 
isteyeceğiniz her türlü alternatifi de sunuyor 
bu şehir. Artık özellikle yazılım yatırımcılarının 
Ar-Ge, üretim, test vb. yatırımlarını burada 
yapmamaları için hiçbir neden yok. Uluslararası 
Antalya Vakıf; Akdeniz; Burdur Mehmet Akif 
ve Isparta Süleyman Demirel üniversiteleri 
sektörümüz için gerekli eğitimleri veriyorlar.
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Aynı zamanda gelişme süreci hızla devam 
etmekte olan şehrin merkezindeki Akdeniz 
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi de yeni 
yatırımcılar için birçok fırsat sunuyor.

Sadece “bacasız sanayi”ye izin verildiği için 
ulusal ve uluslar arası bilişim firmalarının, 
özellikle çalışanlarını mutlu edebilecek bir yer 
olarak Antalya’yı tercih etmemeleri için artık 
herhangi bir nedenleri olmadığını düşünüyorum. 
Bu tespitlerden yola çıkarak tüm yatırımcılara 
buradaki avantajlar hakkında bilgi verip bu 
şehirde yatırım yapmalarını özendiriyoruz.

Üyelerimiz için onların mesleki bilgi ve 
görgülerini arttıracak panel ve seminerler 
gerçekleştiriyoruz. Bireysel olarak başa 
çıkamadıkları sorunları kategorize edip TBD 
çatısı altında komisyonlar kurarak çözümler 
buluyoruz. Üniversitelerle işbirliklerimiz 
neticesinde ortak çalışma ortamları 
oluşturuyoruz. Diğer oda ve STK’lar ile ortak 
toplantı ve seminerler düzenliyoruz. Şimdi bu 
faaliyetlerimize ek olarak “Ulusal” çapta bir 
sürekli organizasyonun şube olarak organize 
edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

- Bilişim sektörünün tüm taraflarını ortak 
amaçlar çerçevesinde bütünleştirmek üzere 
Antalya’da hangi sektör STK’larıyla ne gibi 
işbirlikleriniz var, olacak? Önümüzdeki 
dönemde bu işbirliklerine yeniler eklenecek 
mi? 

-Toplantılara hem katılımcı hem de konuşmacı 
olarak katkı sağladığımız özellikle turizm 
sektörü STK’larıyla yakın işbirliklerimiz sürüyor. 
ATSO Bilgisayar Komitesi ile oda ile işbirliği 
yaparak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bilişimin 
tüm sektörleri ilgilendiren bir konu olması ve 
Antalya’da bu konuda faaliyet gösteren tek 
STK olmamız nedeniyle özellikle diğer sektör 
STK’ları ile her türlü işbirliğine açık olduğumuzu 
iletiyoruz. Aynı zamanda bu işbirliklerini 
geliştirmek için kamu kurum ve kuruluşları 
ve üniversite yöneticileri ile çeşitli projelerde 
işbirliği çağrılarımız oluyor.

- Üyeleriniz ve bilişim sektörü çalışanlarının 
mesleki gelişmelerine katkıda bulunma, 
mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirmeye 
yönelik neler yapacaksınız? 
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-Bugüne kadarki en büyük gayretimiz bu yönde oldu. Bu bölgede en yoğun bilişim 
alt topluluğu, turizm sektöründe çalışıyor. Hem mesleki hem de sosyal yönden 
gelişmeleri için derneğimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Biz de tüm sektör 
çalışanları ve iş sahipleri için bu gereksinimi karşılamak adına birçok etkinliği 
üyelere sunuyoruz. 

Özellikle sektörel sorunlarını bir havuzda toplayıp sorunun kümeleşme yoğunluğu 
ve büyüklüğüne göre gerektiğinde, o problem ile ilgili YK üyesi ve sorunun 
paydaşlarından oluşan bir komite kuruyoruz. Örneğin, bölgedeki özellikle 
iletişim problemlerinin yoğunlaşmasından dolayı bir Telekomünikasyon Komitesi 
oluşturduk. Bu komite, problemleri topladı, konsolide etti ve şimdi bu hizmeti 
veren telekomünikasyon şirketlerinin üst düzey yetkilileri ile TBD olarak iletişime 
geçerek problemlerin çözümü için temaslarımızı sürdürüyoruz. 

Hem TBD kimliği hem de 100’lerce şirketin ortak başvurusu olunca bu hizmeti 
sunanlar konuya çok daha ciddi eğiliyorlar.
Yine, tanışıklığı arttırmak, sorunları kendi aramızda paylaşmak kısacası 
sektör mensuplarını kaynaştırmak için çeşitli “Biz Bize” etkinlikleri yaparak 
meslektaşlarımızı bir araya getiriyoruz. 

Isparta, Burdur ve Antalya’daki tüm meslektaşlarımızı derneğimize üye olmaya 
davet ediyoruz. Ne kadar büyük bir aile olursak hem sektörümüzü layık olduğu 
şekilde tanıtır hem de meslektaşlarımızın çalışma hayatlarını daha da konforlu 
hale getirecek adımları daha hızlı atabiliriz.

Son olarak her dönemde tüm çalışmalarımıza gönülden desteklerini esirgemeyen 
ve bizleri cesaretlendiren TBD Genel Yönetimine ve tüm çalışanlarına Antalya 
Şubemizin tüm üyeleri adına teşekkürlerimizi sunuyorum.
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