
Semor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kuleyin:

Bilişim sektörü için 
ayrı bir teşvik ve 
uygulama modeli 
geliştirmek gerekiyor

Etkinlik enflasyonu yaşanan Türkiye bilişim sektörünün 
beklenen oranda olmasa da başarılı olduğunu söyleyen 
Kuleyin, “Yeterli sermaye birikiminin olmaması”nı sektörün 
önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Kuleyin, 
Türkiye’nin donanım üreticisi  konumuna  gelemediğine 
dikkat çekerek, “Yüksek teknoloji üretimi konusunda bir 
özürlülüğümüz var bunu aşmamız gerekiyor” dedi. 
Fatma Ağaç

Yirmi yılı aşkın bir zamandır bilişim teknolojisi ağırlıklı birçok alanda 
seminer ve konferanslar düzenleyen Semor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Nezih Kuleyin ile görüştük. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi 
Mezunlar Derneği Başkanı da olan Kuleyin, bilişim teknolojileri 

sektörünün büyüklüğü ve önündeki engellere değindi, kamu ve özel sektöre 
düşen görevleri ve devletin yapması gerekenleri aktardı.
Türkiye bilişim sektöründe yeterli sermaye birikiminin olmadığının altını çizen 
Kuleyin, yüksek Ar-Ge harcaması gerektiren ve üretim gereksinimi olan donanım 
sektörüne Türkiye’nin giremediğine dikkati çekti. Ülkemizde bilişim sektöründeki 
girişimcilere verilen desteklerin sınırlı olduğundan söz eden Kuleyin, “Bu boyutlar 
düşünülerek, bilişim sektörü için ayrı bir teşvik ve uygulama modeli geliştirmek 
gerekiyor” dedi.
Ülkemizin bankacılık yazılımları konusundaki başarısının inkar edilemez durumda 
olduğunu söyleyen Kuleyin, bilişim ve iletişim sektöründe Türkiye’nin donanım 
üreticisi  konumuna  gelemediğini yineleyerek, “Yüksek teknoloji üretimi 
konusunda bir özürlülüğümüz var bunu aşmamız gerekiyor” diye konuştu. 
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Kuleyin, ‘Bilişim Dergisi’nin sorularını şu şekilde yanıtladı:
 

-Organizasyon şirketinizin düzenlediği etkinlikler 
nelerdir? Bu etkinliklerin amacı, kapsamı nedir? Bilişim 
ve iletişim sektörüne neler kazandırıyor? 

-Semor olarak 1993 yılından bu yana bilişim teknolojisi ağırlıklı 
olmakla beraber nanoteknolojiden, trafik yönetimine, akıllı 
şehirlerden, gastointestinal endoskopiye kadar her alanda 
seminer ve konferanslar düzenliyoruz. Geçmişimin bilişimci 
olması nedeniyle hem kendimizin sahip olduğu bilişim 
etkinliklerini hem de çok sayıda sektör tarafından düzenlenen 
bilişim etkinliklerini diğer organizasyon şirketlerine göre daha 
fazla düzenliyoruz.
 
Bilişim sektöründe birçok temel etkinlik, Semor’un katkıları 
ile oluşmuştur. Örnek vermek gerekirse;  Bilgi İşlem Merkezi 
Yöneticileri Semineri (BİMY), Kamu-BİB (Kamu Bilişim 
Platformu), ITP (Bilişim Profesyonelleri Semineri) ve Bilişim 
Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) Konferansı gibi etkinliklerin 
hem oluşmasında hem de büyümesinde Semor’un payı 
büyüktür.

Bu yılı beşyüz ellinci etkinliğimiz yaparak kapatacağız. Bu kadar 
çok ve içeriği yüksek etkinliğin sektöre katkısını ölçmek için ayrı 
bir proje yapmak gerekebilir, ama genel olarak Semor’un bilişim 
sektörünün entellektüel birikimine çok büyük katkı verdiğini 
söyleyebiliriz.

-Son dönemde Antalya’da gerçekleştirdiğiniz ITP’15’in 
bir değerlendirmesini yapabilir misiniz?

-Kısaca ITP olarak bilinen Bilişim Profesyonelleri Semineri’nin 
bu yıl onuncusunu gerçekleştirdik. Bu etkinlik her yıl bilişim 
sektöründeki özel bir konuyu tüm boyutları ile irdelemek 
amacıyla yapılıyor. Geçmiş yıllarda Bulut Bilişim, Anayurt 
Güvenliği, Sanallaştırma gibi konuları, herkesten önce irdeledik. 
Bu yıl irdelediğimiz konu ise “Nesnelerin İnterneti” idi. Gerek 
katılımcıların konuya ilgisi gerekse bildiri sunanların niteliği 
açısından çok başarılı bir etkinlik olarak değerlendirildi.

-Bilişim ve iletişim sektörünün durumundan söz eder 
misiniz ve genel değerlendirmesini yapabilir misiniz?

-Bilişim sektörü bizim beklediğimiz oranda olmasa da bence 
başarılı kabul edilmesi gereken sektörlerimizdendir. Ülkemizde 
özellikle kamu uygulamalarının yazılımını geliştirmekte çok 
başarılı olduk. Bankacılık yazılımları konusundaki başarımız da 
inkâr edilemez. Ama hem bilişim sektöründe hem de iletişim 
sektöründe donanım üreticisi konumuna gelemedik. Yüksek 
teknoloji üretimi konusunda bir özürlülüğümüz var bunu 
aşmamız gerekiyor.

-Özgeçmişinizden söz eder misiniz, kendinizi anlatır mısınız? 
Semor’un doğuş hikâyesini aktarır mısınız? Neden isim 
Semor?

-1955 yılında Trabzon’da doğdum Hacettepe Üniversitesi Mezunu ve şu 
anda Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanıyım. Hem Bilişim 
Dergisi’nde hem de değişik edebiyat dergilerinde özellikle deneme 
türünde yazılar yazıyorum. Denemelerimden oluşan bir kitabım “Hayat 
İçin Bir Kahve Molası” yayımlandı. Şu anda iki ayrı kitabı tamamlamaya 
çalışıyorum. Evliyim ve iki çocukluyum var. 

Semor’un doğuş hikâyesine gelirsek; 1993 yılında sadece iki tane 
sektörel kongre vardı. Semor, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile birlikte 
yeni seminer ve konferanslarla sektöre hizmet sunmak amacıyla 
kuruldu. İlk etkinlikleri BİMY, Bilgisayar Ağları ve Kamu BİB’dir.
Adının Semor olmasının nedeni ise, Seminer ve Organizasyon 
sözcüklerinin ilk hecelerinin bir araya getirilmesinden dolayıdır.

-Sosyal sorumluluk projelerine bakışınız nedir? Hangi sosyal 
sorumluluk projelerinde yer aldınız ya da almak istersiniz?

-Kişisel olarak, hem ülkemizde hem de ülke dışında birçok kurumsal 
sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Bunlardan bazılarının isimlerini 
burada vermek istiyorum. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’de 
(KOBİ) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilincinin Oluşturulması Projesi, 
Azerbaycan’da Fakirliği Önlenmesi Projesi. Çok sayıda dernek ve vakıfta 
da gönüllü olarak çalışıyorum. Bunları da kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyeti olarak kabul ediyorum.

-Bilişim ve iletişim sektöründe çok fazla sayıda etkinlik 
düzenlendiği ve bunun da çok doğru olmadığı yönünde 
bir görüş var. Buna ilişkin bir değerlendirmenizi, TBD eski 
başkanlarından birisi olarak hem STK bakışınızı hem de 
organizasyon bakışınızı alabilir miyiz?

- Bence de etkinlik enflasyonu var. Çözüm olarak şöyle düşünüyorum; 
Etkinlikler nitelik olarak kendilerini geliştirebilirlerse niteliksiz etkinlikler 
elenir, bir yol bu. Diğer yol gönüllü kuruluşların bir araya gelerek yıllık 
etkinlik planı yapabilmelerinden geçer. Başkaca bir yol aklıma gelmiyor.

 -Bilişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü, önündeki 
engelleri, kamu ve özel sektöre düşen görevleri ve devletin 
yapması gerekenleri aktarabilir misiniz?

- Bilişim sektörünün önündeki en büyük engel, yeterli sermaye 
birikiminin olmamasıdır. Yüksek Ar-Ge harcaması gerektiren ve yüksek 
miktarlarda üretim gereksinimi olan donanım sektörüne bu nedenle 
girilememektedir. Ülkemizde bilişim sektöründe girişimci olabilecek 
kişiler için verilen destekler sınırlıdır. Bu boyutlar düşünülerek 
bilişim sektörü için ayrı bir teşvik ve uygulama modeli geliştirmek 
gerekmektedir.
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