
Panele katılan konuşmacılar özetle şu şu görüş ve 
öneriler dile getirdiler:
Madencan,  Bilim ve Teknoloji Genel 
Müdürlüğü’nün öncelikli çalışma konularının 

biyo-teknoloji ve nano teknoloji ile ilgili çalışmalar 
ve “Yazılım Strateji Belgesi ve Eylem Planı” olduğunu 
belirtip Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem 
Planı (Taslak) sunumu gerçekleştirdi. Eylem Planının 
hazırlık süreci, izlenen çalışma yöntemi ve bu belgenin 
bir devlet dokümanı haline getirilmesiyle ulaşılacak 
hedefler açıklandı. Buna göre belirlenen 4 hedef, Ulusal 
Bilinci artırmak ve altyapıyı güçlendirmek; Hukuki ve 
idari düzenlemeleri yapmak; Nitelikli insan kaynağını 
geliştirmek ve Uluslararası rekabet gücünü artırmak 
olarak sıralanıyor. 

Bu hedeflere ulaşmak için atılacak adımların eylem 
planında ayrıntılı olarak açıklandığını kaydeden 
Madencan, ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte 
yürütülecek çalışmaların değerlendirme ve belirleme 
aşamasında olduğunu bildirdi.  

Çöllüoğlu, 2006 yılından bu yana e-Devlet Kapısı ve ilgili 
konularda hizmet veren Türksat’ın, sistem entegrasyonu 
ve anahtar teslim yazılım projeler vb. çalışmalar 
gerçekleştirdiğini anlattı. Ulusal yazılım geliştirme ve 
mevcut duruma ilişkin iyileştirilmesi gereken alanları ise 
Çöllüoğlu, “Proje yönetimi (yazılım projeleri) konusunda 
eksiklik” ve “Kamu kurumlarında yazılım projelerinin 
geliştirilmesi konusunda bilgi eksikliği” olarak sıraladı. 
 

Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi: 

Yazılım eğitimine küçük 
yaştan başlanmalı

32. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında ilk gün, 3 Aralık 
2015’te “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı 
ve Yerli Yazılım Endüstrisinin Geleceği” paneli, Türkiye 
Odalar ve Borslar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi 
Başkanı Melek Bar Elmas başkanlığında yapıldı. Panele 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bak. Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü Politika ve Strateji Dairesi Başkanı 
Mehmet Madencan, TÜRKSAT Bilişim İş Geliştirme 
ve Proje Yönetim Direktörü Ömer Faruk Çöllüoğlu, 
TSE Bilişim Teknolojileri, Test ve Belgelendirme 
Dairesi Başkanı Mariye Umay Akkaya, YASAD Yazılım 
Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş, Bilişim 
Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği (BİYESAM) Bşk 
H. Ataman Yıldırım ve GLOBALNET Genel Md. Ertan 
Barut katıldı. Evrim Oya Güner’in redaktör olduğu 
panelde, devlet desteği, pazar payının büyüklüğü ve 
fırsatların değerlendirilmesinin önemi vurgulandı. Proje 
yönetiminin geliştirilmesi, yazılım mühendisliğinin 
farklı bir disiplin olarak ilerlemesi, açık kaynak kod 
kullanmasının gerektiğine işaret edilen panelde, nitelikli 
işgücüne ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi. Devletin 
kural koyucu olması ve uygulamayı sektöre bırakması 
istenirken Ar-Ge’ye ek olarak Ür-Ge (Ürün Geliştirme) 
ile üretim hacminin artırılmasına yönelik çalışmaların 
etkinleştirilmesi ve özellikle yazılım konusunda eğitime 
küçük yaşta başlanması önerildi.

Akkaya, Yazılım Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda TSE’nin 
sorumluluklarına ilişkin bilgiler verip TSE’nin söz konusu 
eylem planında ilgili olduğu alanları belirleme ve bu alanlarda 
gerçekleştirilen çalışmalarla ile ilgili ayrıntılı bilgi sağladığını 
aktardı. Akkaya, bu kapsamda; Marka ve patent çalışmaları, 
Bilişim firmalarının derecelendirme, yetkilendirme ve 
belgelendirilmesi, Yazılım standartlarının oluşturulmasında 
analiz ve akreditasyonun önemi ile Yazılım ürünlerinin test 
ortamına olan gereksinimine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini 
vurguladı. 

Yazıcı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şöyle: 
-Yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinin farklı 
disiplinler oluşu ve bu farkın ortaya konmasının önemi 
-Eylem planında eğitim müfredatının değiştirilmesine 
değinilmiş olması ancak bunun zorlayıcı olacağı, 
-Yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği derslerine 
yönelik müfredat çalışması yapmanın mümkün olamayacağı, 
bunun yerine Yazılım Mühendisliği lisans programlarının 
sayısının artırılması gerektiği, 
-Devlet üniversitelerinde yazılım mühendisliği programının 
olmamasının bu bölümü öğrenci ve velilerin bilgisinden uzak 
tutması.

Güneş, bilgi ekonomisi döneminde yazılım geliştirmenin 
ve ulusal yazılım stratejisinin önemi ve gereği vurgularken 
sektörün ilerlemesinin önündeki acil çözüm bekleyen sorun 
olarak “nitelikli personel ihtiyacı”, lise düzeyinden başlayarak 
eğitimin önemi ve mevcut durumda mesleki eğitimin 
geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Yıldırım, yazılım yapan kişi ve kurumların hakkını korumak 
amaçlı bir meslek birliği olduklarını anlatıp Yazılım 
sektörünün stratejik sektör ilan edilmesi, Devlet desteği, 
Yazılım firmalarının kategorizasyonunda meslek birlikleri ile 
birlikte çalışılması, Yazılım ürünlerinin yerinde desteklenmesi 
gerektiği ile Yazılım testlerinin yazılım ihracatı yapabilmek için 
ön koşul olduğunun altını çizdi.

Barut ise, geçmişte yapılan çalışmalarında (STK, kamu, 
akademi ve özel sektör bir arada olmak üzere) Bilişim / 
Yazılım sektörünün ilerlemesinin bu sektörün “stratejik 
sektör” ilan edilmesiyle olabileceğini yetkili devlet kurumları 
ve kişilere ilettikleri belirtilerek, bu konudaki farkındalık 
ve bilincin STK’lar kanalıyla artırılabileceğini vurguladı. 
Barut’un konuşmasında öne çıkan diğer başlıkları ise şöyle: 
Girişimcilerin nitelikli insan kaynağı bulmada yaşadığı 
zorluklar, Yer / teknopark yerleşkelerinde yer tahsisi sorunu, 
Ön bütçe / finansman sağlama problemleri ile Yatırımcıların 
yüzde 51 hisse payına sahip olma şartından vazgeçmelerinin 
gerekli olduğu. 

Panelde öne çıkan 3 temel görüş şöyle sıralanıyor:

1.Yazılım Sektörünün “Stratejik Sektör” İlan Edilmesi 
(sektöre devlet desteği, ayrıcalıklar ve gelişim olanaklarının 
sürekli olarak sağlanmasının özel olarak yazılım ve genel 
olarak bilgi teknolojilerinde ilerlemenin ön koşulu olduğu 
gerçeğinden hareketle) 

2.Nitelikli işgücü oluşturmak için mesleki eğitimin 
geliştirilmesi, lisans ve lisansüstü programların sayısının 
artırılması, 

3. Yazılım firmalarının derecelendirilme ve 
belgelendirilmesiyle üretimde kalite ve uluslararası rekabet 
edebilirliğin artırılması.

İki turlu gerçekleşen panelin birinci bölümün sonucu olarak, 
Eylem planının sahipliği konusunda kurumların sorumluluk 
almalarının önemi ile İlgili tarafların işbirliği yapmalarının 
eylem planının başarıyla uygulanmasındaki önemi 
konularında fikir birliğine varıldı.

Panelin ikinci bölümünde, her bir kurumun ve ilgili tüm 
tarafların görev ve sorumlulukların neler olması gerektiği 
üzerine panelistlerin görüş ve önerileri alındı. Bu görüş ve 
öneriler ile panelin sonuç çıktıları maddeler halinde şöyle 
özetlendi:

-Devlet desteği, 
-Proje yönetiminin geliştirilmesi, 
-Kişi ve kurumların belgelendirilmesi, 
-Yazılım mühendisliğinin farklı bir disiplin olarak ilerlemesi 
gerektiği, 
-Pazar payının büyüklüğü ve fırsatları değerlendirmenin 
önemi, 
-Nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulması, 
-Açık kaynak kod kullanmasının gerekliliği, 
-Devletin kural koyucu olması ve uygulamayı sektöre 
bırakmasının yararlı olacağı, 
-Yazılım satış ve pazarlama konularında geliştirme 
çalışmalarının yapılması, 
-Ar-Ge’ye ek olarak Ür-Ge (Ürün Geliştirme) ile üretim 
hacminin artırılmasına yönelik çalışmaların etkinleştirilmesi 
gerektiği. 
-Yazılım konusunda eğitime küçük yaşta başlanması çok 
önemli. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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