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SEKTÖR POTANS‹YEL‹

Ülkemizin sahip oldu¤u kaynaklara bakt›¤›m›zda, Türkiye’nin ciddi ve ›srarl›
politikalar izlemesi halinde 2023 y›l›na kadar yaz›l›m alan›nda 50 milyar dolar
ihracat hedefine ulaflmam›z›n mümkün oldu¤unu düflünüyorum. Söz konusu
hedefin nas›l gerçekleflebilece¤i hakk›nda konuyu biraz aç›p bu iddial› hedefi
neye dayand›rd›¤›m›z› aç›klamam›z gerekiyor.

2023 y›l›nda ulafl›lmas› düflünülen 500 milyar dolarl›k ihracat hedefini
yakalayabilmemiz için biliflim hizmetleri ve yaz›l›m sektörünün önünde her y›l
Türkiye’nin büyüme oran›ndan daha yüksek bir oranda büyüme potansiyeli
mevcuttur. Giriflimcilerin, di¤er sektörlerden daha düflük yat›r›m sermayeleri ile
k›sa sürede katma de¤eri çok yüksek yaz›l›m ürünleri üretmesi mümkündür.

Üniversitelerin, ifl dünyas›n›n, STK’lar›n ve bu konu ile ilgili bürokratlar›n konuya
sa¤l›kl› ve somut çözümlerle yaklaflma iradesi sergilemesi halinde, Türkiye bu
hedefleri gerçeklefltirebilecek bir potansiyele sahiptir. Biz flunu iddia ediyoruz:
Türk yaz›l›m sektörünün önündeki engel küresel rekabet ve di¤er ülkeler de¤il,
bizatihi Türkiye’nin kendisidir. Biliflim hizmetlerinin bir türlü hak etti¤i de¤eri
göremedi¤i ve sadece fiyat bazl› rekabetin iç piyasay› olumsuz etkiledi¤ini
düflünürsek tek ç›k›fl yolu d›fl pazarlara aç›lmaktan geçmektedir.

Selahattin Esim

YAZILIM VE B‹L‹fi‹M H‹ZMETLER‹
‹HRACATI VE 2023 V‹ZYONU
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Türkiye’nin 50 milyar dolar biliflim hizmetleri ve yaz›l›m ihracat› potansiyeli ve
2,5 milyon insana istihdam sa¤lama kapasitesi vard›r. Bu istihdam›n sa¤lanmas›nda
üniversiteler yetersiz kalaca¤› için aç›¤›n süratle özel e¤itim kurumlar› taraf›ndan
kapat›lmas› gerekmektedir. Bu istihdam kapasitesi, Avrupa ülkelerinin ortalamas›
olan % 3,9 ile örtüflmekte olup Türkiye’nin son y›llarda gösterdi¤i geliflme göz
önüne al›nd›¤›nda uzak bir hedef de¤ildir. Ülkemizde ciddi bir biliflimci aç›¤›
söz konusuyken, özellikle gençlerimizin bu alana yöneltilmeleri iflsizlik sorununa
çözüm üretilmesi anlam›nda büyük önem tafl›yor. Yap›lan tüm araflt›rmalar,
biliflim sektöründe bir kifli için istihdam yaratman›n 5.000 dolar civar›nda bir
yat›r›m gerektirdi¤ini ortaya koyuyor. Di¤er sektörlerde ise bu rakam 30.000
dolar ile 50.000 dolar aras›nda de¤iflebiliyor. Tam burada, ‹fiKUR’un e¤itim
kurumlar›na destek vermesi için acilen bir fon oluflturulmas› ve sürecin ciddi
anlamda takip edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de biliflim sektörü büyük oranda ithalata dayal› ve donan›m a¤›rl›kl›
olarak büyümüfltür. Avrupa ve Amerika pazarlar›ndaki sektör da¤›l›m›nda katma
de¤er olarak görülmesi gereken yaz›l›mlar ve hizmetler ortalama pazar›n % 60’›n›,
donan›m ise % 40’›n› oluflturmaktayken, Türkiye’de bu oran % 20 ve % 80 olarak
gerçekleflmektedir.

F‹RMA YETERL‹L‹KLER‹

Türk biliflim hizmetleri sektöründe yer alan firmalar›n önündeki en büyük
sorunlardan birisi kalite ve sertifikasyon konusudur. Baflar› ve süreklilik kaliteli
bir ürüne ba¤l›d›r. Tarife d›fl› engel olarak CMMI belgesinin firmalar›n d›fl pazarlara
girifllerinde büyük kazan›mlar sa¤lad›¤› bilinmektedir. Yaz›l›m firmalar›n›n
genellikle ISO 9000 belgelerine sahip olduklar› fakat CMMI, SPICE gibi belgelere
sahip olmad›klar› görülmektedir. Firmalar›n bu standart belgelere sahip olmalar›
için devlet deste¤i artt›r›lmal›d›r.

‹kinci büyük sorun ise yurtd›fl›nda Türk bankalar›n›n teminat konusunda biliflim
hizmeti üreten firmalara yard›mc› olmamas›d›r. Bu konuda Ziraat Bankas› ve
di¤er kamu bankalar›n›n stratejik olarak belirlenmifl ülkelerde, en son Suudi
Arabistan’›n Cidde flehrinde oldu¤u gibi flubeler açmas› h›zland›r›lmal›d›r. Ayr›ca
Ziraat Bankas› gibi kamu bankalar›n›n rehabilite edilerek sat›lmas› fikri son derece
yanl›flt›r ve e¤er böyle bir strateji varsa bundan vazgeçilmesi bir kazan›m olacakt›r.

Türkiye’de Rekabet Kurumu bünyesinde bir “biliflim etik kurulu” kurularak
ülkemizin etik de¤erlere önem verdi¤i ve haks›z rekabet eden firmalar hakk›nda
flikâyetlerin ve takibatlar›n yap›laca¤›n› vurgulayan bir sistem oluflturulmal›d›r.
Ülkemizde bir referans sisteminin eksikli¤i gözlenmekte olup, haks›z kazanç elde
eden firmalar hakk›nda y›llarca süren davalar sonucunda hak sahibinin ma¤duriyeti
bir türlü giderilememekte ve tabiri caizse “at› alan Üsküdar’› geçmektedir”.
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Tekstil sektörü de buna benzer bir kurul olmad›¤› için, yurtd›fl›na aç›lan baflar›l›
firmalarda çal›flanlar kendi çal›flt›klar› firmalar›n müflteri portföylerini çalarak
flirketin karfl›s›na daha düflük fiyat politikas› ile ç›km›fllar ve gücün bölünmesine
neden olmufllard›r. Böylelikle bu sektör d›flar›daki rakiplerle u¤raflaca¤›na kendi
ülkesinde kendi içinden ç›kan ve etik kurallara uymayan haks›z bir rekabet ile
u¤rafl›rken, gün geçtikçe sektörün içinde yer alan firmalar topyekûn pazarlar›
kaybetme noktas›na gelmifllerdir. Devletin vermifl oldu¤u teflvikler yurtd›fl›nda
müflteri kapma sevdas›na düflen ve hiçbir etik kural› olmayan yeni küçük firmalar
taraf›ndan fiyat indirimi olarak uyguland›¤› için, tekstil sektörü teflvikleri do¤ru
kullanamam›fl ve maliyetleri yüksek oldu¤u için fiyat rekabetinde dezavantajl›
duruma düflmüfltür.

DEVLET DESTEKLER‹

Biliflim içinde önemli bir yere sahip olmas› gereken yaz›l›m sektörü bir türlü
devlet taraf›ndan hak etti¤i deste¤i görememekte ve teknoparklar d›fl›nda hiçbir
vergi indiriminden yararlanamamaktad›r. Elde edilen gelirin teknopark d›fl›na
ç›kart›lmas› esnas›nda da stopaj vergisi ile karfl› karfl›ya kal›nmaktad›r. Yaz›l›m
üretimi esnas›nda donan›mlar ve özel cihazlar d›fl›nda hammadde kullan›lmad›¤›
ve giderler kabul edilmedi¤i için elde edilen gelirin büyük bir k›sm› vergi olarak
devlete geri dönmektedir. Yaz›l›m sektöründe çal›flan elemanlar›n yüksek maafllar
almas› nedeni ile SGK ve vergi oranlar› da çok yüksektir. Maalesef bu sektörde
SGK bildirgeleri di¤er birçok sektörde oldu¤u gibi asgari ücret üzerinden
yap›lamamaktad›r. Yaz›l›m sektörüne uygulanacak vergi indirimleri istihdam›
artt›raca¤› gibi tüm giderlerin kanunen kabul edilmesi de ekonomiye kay›tl› bir
girdi sa¤layacakt›r.

Avrupa, art›k çal›flanlar›n kendi sa¤l›k sigortalar›n› özel flirketlere yapt›rmalar›n›
kabul ve teflvik ederken ülkemizde halen zorunlu BA⁄KUR ve SSK prim sistemi
bulunmaktad›r. Devlete ödenen yüksek prim rakamlar›na bakt›¤›m›zda özel
sektörde hem bireysel emeklilik ve hem de sa¤l›k hizmetleri sigortas› çok daha
düflük maliyetlere yap›labilir durumdad›r.

Ülkemizin teknolojide inovasyon at›l›m›n› gerçeklefltirmesi için önemli bir rol
verilmifl olan TÜB‹TAK maalesef özel sektörle olan iliflkilerini gelifltirememifltir.
Baz› ifllerin bürokrasi çark›na tak›lmadan yürümesi için bu kurumun içine özel
sektörden deneyimli ve bilgili kiflilerin atanmas› gerekmektedir. ‹fl dünyas›na
bak›fl aç›s› ancak bu flekilde de¤iflebilir. TÜB‹TAK özel sektörle rekabet etmemeli
ve özel sektörün önünü aç›c› politikalar gelifltirmelidir. Üniversite-sanayi iliflkilerinin
gelifltirilmesi için yeterli politikalar üretilmemifltir. Üniversite, sanayinin çok
gerisinde kald›¤› için istenen teknolojileri üretememekte ve ifl dünyas›ndan
sponsor firma bulamamaktad›r.
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TÜB‹TAK desteklerindeki hakemlik müessesi akademisyenler için bir gelir kap›s›
olmaktan ç›kar›lmal› ve projeler sadece bilimsel aç›dan de¤il finansal ve pazar
bulabilme aç›s›ndan da incelenmelidir. Projeler yeterince incelenmeden yüzeysel
raporlar verilerek üretilecek birçok fikir daha do¤madan çöpe at›lmaktad›r.
Hakemlik kurumu akademisyenlerin tekelinde olmamal›d›r. Bu müessese içinde
iflletmeci, pazarlamac›, finansç›, proje yöneticisi gibi özel sektörde deneyim
kazanm›fl tecrübeli kiflilerin bulunmas› projelerin daha do¤ru de¤erlendirilmesini
sa¤layacakt›r.

Ar-Ge politikalar› Türkiye’nin kanayan yaras›d›r. Özel sektör bu çal›flmalar için
finans yetersizli¤i içinde k›vranmakta ve bir türlü gerçek Ar-Ge çal›flmas›na
kaynak ay›ramamaktad›r. Türkiye’deki risk sermayesi kaynaklar› bile yabanc›lar›n
tekelinde kalm›flt›r. Bu ülkede, genç insanlar›n ürettikleri güzel fikirler de yurtd›fl›
kaynakl› yat›r›m flirketleri taraf›ndan sat›n al›nmakta ve ilerde oluflabilecek büyük
gelirler temlik alt›na al›nm›fl olmaktad›r. Bankalar›n, yap›lan KOSGEB desteklerini
bile KOB‹’lerin bankaya olan borçlar›n› bu desteklerden kullanacaklar› kaynaktan
kapatmalar›n› taahhüt etmelerini flart koflarak arac›l›k etti¤i bir ülkede yafl›yoruz.
Büyük bankalar›m›zdan birisi haz›rlam›fl oldu¤u kurnazca strateji ile KOSGEB
desteklerinin büyük bir bölümünü ele geçirerek verilen destekleri kendine daha
yüksek faizle nemaland›raca¤› kaynak oluflturma uyan›kl›¤›na dönüfltürmüfltür.
Devletin iyi niyetle verdi¤i deste¤in bankan›n fonlar›na akmas› ile KOB‹’ler yine
ihtiyaçlar› olan nakit paraya kavuflamam›fllard›r.

SEKTÖRÜN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER‹

Türkiye’de biliflim sektörünün montaj seviyesinde kalmas›n›n ana sebeplerinden
birisi de Türkiye’ye entegre devre üretme teknolojisinin getirilmemifl olmas›d›r.
Çok basit bir örnek vermemiz gerekirse; aç›ld›¤› zaman müzik çalabilen bir tebrik
kart›n›n içinde kullan›lan entegreyi bile yapmakta d›fla ba¤›ml›y›z.

Türkiye IC teknolojisine sahip olmad›¤› sürece biliflimin yurtiçi has›laya katk›s›
çok etkisiz kalacakt›r. IC teknolojisi biliflim sektöründeki üretimi artt›rd›¤› gibi
birçok yan sektörün modern teknolojilere geçmesinde ve geliflmesinde de katk›da
bulunur. Özellikle makine sektörü, yurtd›fl›nda üretilen ve kimi zaman patent
haklar› devreye sokularak baz› ülkelere yap›lan ihracata k›s›tlama getirilen entegre
devreler kulland›¤› için, Türkiye’de oluflturulacak bir üretimle bu engeller de
afl›lm›fl olacakt›r.

2010 y›l›nda dünyada 1 trilyon dolarl›k toplam elektronik cihaz üretiminde 350
milyar dolarl›k bölümün IC ve yar› iletken sektörü taraf›ndan karfl›land›¤›na
bakarsak bu üretim teknolojisinin gücü çarp›c› bir biçimde karfl›m›za ç›kar.
Japonya örne¤ine bakt›¤›m›zda IC teknolojisinin yurtiçi has›lan›n % 30-40’›n›
karfl›lad›¤›n› görmemiz bu sektörün ne kadar önemli oldu¤unu ortaya koyar.
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IC teknolojileri telif haklar› çok güçlü flekilde korunmufl oldu¤undan bir ülkeye
verilip verilmemesi stratejik bir karar olup Türkiye’nin bu konuda acilen milli
bir politika üretmesi ve özel sektörün önünü açmas› gerekmektedir.

Bu stratejik bilgi, dünyada kimi zaman siyasi olarak kontrol alt›nda tutulabilen
ülkelere verilmifl veya Japonya ve sonras›nda Çin gibi ülkeler taraf›ndan bilgi
casuslu¤u yap›larak ele geçirilmifltir. Bu teknolojiye sahip olan ülkeler ise telif
haklar›n› koruyamad›klar› için eninde sonunda iflbirli¤i yoluna giderek süreci
kontrol etmeye çal›flm›fllard›r. Bu teknolojinin al›nmas›nda devlet stratejik rol
oynamal› ve özel sektöre aktar›lmas›nda yapaca¤› devletler aras› anlaflmalarla
çeflitli güvenceler sa¤lamal›d›r. Ülkemizin halen kendi üretti¤i bir bilgisayar
markas›n›n olmamas›n›n ana nedenlerinden birisi budur. Kat›ld›¤›m›z seminerlerde,
yaz›lan raporlarda bu konuya ciddi olarak yaklafl›lmad›¤›n› ne yaz›k ki müflahede
ediyoruz. Bizim biliflim sektörümüz, ithalatç› ve kolay para kazanma odakl›
oldu¤u sürece bu böyle devam edecektir. Üniversitelerin bilgisayar mühendisli¤i
bölümlerinde dahi, laboratuvar e¤itimlerinde haz›r devrelerden oluflan kartlar
kullan›lmaktad›r. Mikro ifllemci üreten firmalar›n üretilen prototip donan›mlar›n
üzerinde yaz›l›m simülasyonu yapacak yaz›l›m gelifltirme araçlar› bildi¤imiz kadar›
ile hiçbir teknik üniversitede mevcut de¤ildir. Bu e¤itimi almayan mühendis
pratikte tasar›m yaparken do¤al olarak haz›r olan devre kartlar›n› kullanarak
tasar›m yapmaya çal›flacak veya tesadüfen bu sistemleri kullanan bir flirkette
çal›flma flans› bulana kadar beklemek zorunda kalacakt›r.

Sektörün güçlü yönü ise h›zl› intibak etme ve çözüm üretme kabiliyetidir. Son
y›llarda devlet nezdinde üretilen projeler sektörün kendisini gelifltirmesini
sa¤lam›flt›r. KOB‹’ler nezdinde ise biliflim kullanma oran› halen çok düflük olup
% 15 seviyesindedir.

SEKTÖRE YÖNEL‹K TEHD‹TLER VE FIRSATLAR

Sektöre yönelik tehditlerin bafl›nda ülkemizde bir Biliflim Bakanl›¤› olmamas›
gelmektedir. Böylelikle kanunlar di¤er bakanl›klar›n öncelikleri içerisinde arka
plana düflmekte ve sahipsiz kalmaktad›r. Bugün Avrupa’da birçok ülkede Biliflim
Bakanl›¤› oluflturulmas› s›cak bir gündem maddesidir. Bunun sebebi ise milyonlarca
Euro tutar›ndaki projelerin fiyasko ile sonuçlanmas›d›r. Devletin her birimi kendi
standartlar›n› oluflturmaya çal›flmakta ve mükerrer kay›tlar oluflturularak israfa
yol aç›lmaktad›r. Bu projeler iyi yönetilmedi¤i için sorunlar ç›kmakta ve bu
sorunlar bir türlü çözülememektedir.

Kompleks biliflim projelerini yönetmek bir uzmanl›k ifli olup bilgi birikimi
gerektiren ve yönetilmesi zor süreçlerdir. Devletin oluflturdu¤u biliflim projeleri
büyümeye bafllad›¤› anda kontrolden ç›kmakta ve yönetilememektedir. Bürokrasi
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çark› ise ikinci büyük tehdit olarak önümüzde durmaktad›r. Bürokrasinin biliflim
sektörü ve f›rsatlar› hakk›nda bilgi birikimi yok denecek kadar azd›r. Maliye
elemanlar›, yaz›l›m ihracat›nda herhangi bir fiziksel ürün olmad›¤›ndan verilen
hizmetler için kesilen faturalara flüphe ile yaklaflmaktad›rlar. Çünkü geçmiflte
tak›l›p kald›klar› bir hayali ihracat sendromu halen önlerinde durmaktad›r.

Ülkemizin son y›llarda itibar›n›n artmas› tarihi f›rsatlar do¤urmaktad›r. Son on
y›lda yap›lan teknolojik geliflmeler biliflim sektörünün tecrübesinin artmas›na
katk›da bulunmufltur fakat bu geliflim bizce yeterince de¤erlendirilmemektedir.
Tarihi f›rsatlar›n de¤erlendirilmesi yüksek kalitede biliflim hizmetlerinin ihracat›n›
kolaylaflt›racakt›r. Bunu sa¤lamak için devletin acilen özel sektörün önünden
çekilmesi ve gelifltirilmek istenen tüm projelerin özel sektöre devri sa¤lanmal›d›r.

Türk Lojistik sektörünün çok iyi bir noktaya gelmesi ve kargo hizmetlerinin
yurtd›fl›na tafl›nmas› yaz›l›m sektörü için bir f›rsat oluflturacakt›r. Tafl›nacak mallar›n
takibi ve tafl›ma süreçlerinin yönetilmesi ancak iyi bir IT altyap›s› ve özel yaz›l›m
uygulamas› ile mümkündür.

Sa¤l›k sektöründeki yap›lan reformlar ve Bilgi teknolojilerine yap›lan yat›r›mlar
yaz›l›m sektörü için önümüzdeki dönemde yurtd›fl›na daha yo¤un bir hizmet
ihracat›n› birlikte getirecektir. Firmalar›n bu aflamada kaliteli ürün ve hizmet
üretme bilinci ile hareket etmesi hem ülkemiz ve hemde sektörün gelece¤i
aç›s›ndan çok önemlidir.

Ülkemizde ulusal savunma sistemleri ihalelerinin Türk yaz›l›m sektörüne aç›lmas›
stratejik bir f›rsat do¤uracakt›r. Buna en yak›n örnek ‹nsans›z Hava Arac› gelifltiren
Türk firmas›n›n hak etmifl oldu¤u de¤eri bulmamas›d›r. Bu sektör ihracat olanaklar›
en yüksek potansiyellerden birisine sahiptir. ‹hale flartnamelerinin özel sektör
kat›l›m›n› teflvik edici mahiyette düzenlenmesi önümüzdeki on y›l içerisinde çok
h›zl› katma de¤er üreten yaz›l›m sektörüne büyük destek sa¤layacakt›r. 

GELECE⁄E DÖNÜK STRATEJ‹LER VE 2023 V‹ZYONU

Gençlerin gelece¤in bilim adamlar› olarak yetiflebilmeleri, maddi anlamda da
tatmin olmalar› ile mümkündür. Bir flark›c›n›n veya futbolcunun bilim adam›ndan
yüzlerce kat fazla para kazand›¤› bir ülkede çok az insan bilim adam› olup
araflt›rma yapmak ve yeni fikirler gelifltirmek için çal›fl›r. Bilginin de¤erinin
olmad›¤› bir toplum olmaktan ç›k›p öncelikle telif haklar› kanununun ça¤›n
gereklerine uygun bir hale getirilip bilginin korunmas› ve hak etti¤i de¤eri bulmas›
gerekir. Kültür Bakanl›¤› nezdinde halen telif haklar›n›n ve üretilen fikirlerin
patent haklar›n›n korundu¤u bir bilgi bankas› kurulamam›flt›r. Bilgi hak etmeyen
kiflilerin eline kolayca geçip paraya dönüflmekte ve fikri gerçekten üreten insanlar
bu de¤erden yoksun kalmakta; mahkeme kap›lar›nda y›llar süren davalarda
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haklar›n› aramak zorunda kalmaktad›rlar. Türkiye süratle bilgiye de¤er veren bir
topluma dönüflmelidir.

2023 y›l›na kadar kalan 12 y›ll›k süre içerisinde yaz›l›m ve biliflim ihracat›n›n iyi
takip edilebilmesi için ihracatç› birlikleri içerisinde sadece biliflim sektörüne
yönelik özel birlikler acilen kurulmal›d›r. Yaz›l›m sektörü olarak yap›lan ihracatlar
flu anda kay›t alt›nda de¤ildir. ‹nternet üzerinden indirilerek kullan›lan ve kredi
kart› ile ödenen birçok yaz›l›m ürünü bulunmas›na ra¤men bu gelirler ihracat
gibi görünmemektedir.

TOBB bünyesinde kurulan “Yaz›l›m Sektör Meclisi”nin dinamik bir flekilde
sektörün sorunlar›n› araflt›r›p gerekli devlet birimlerine çözüm ve önerileri
aktarmas› sa¤lanmal›d›r.

Yaz›l›m sektörü stratejik bir sektör olarak kabul edilmelidir. Üzerinde bu kadar
çok konuflulan, devletin birimleri taraf›ndan fikir al›nan fakat stratejik hiçbir fikir
üretilmeyen bir sektör olmaktan ç›kart›lmal›d›r. Özel sektör ve STK’lar›n fikirlerini
paylaflabilecekleri proje ve fikirlerine yönelik dinamik çözümler üreten devlet
kurumu karfl›lar›nda mevcut de¤ildir.

Acilen bir Biliflim Bakanl›¤› kurulup bafl›na da ifl dünyas›n›n dinamiklerini
bilen, bilgi birikimi ve vizyonu yeterli olan birisinin getirilmesi birçok sorununun
çözülmesini ve sektörün karfl›s›nda bir muhatap bulunmas›n› sa¤layacakt›r.

V‹ZYONA DÖNÜK TEMEL AMAÇ VE POL‹T‹KALAR

Maalesef üniversiteler ifl dünyas›n›n dinamiklerinin çok gerisinde kald›lar ve
teknolojiyi yak›ndan takip edemiyorlar. Burada kendisini iyi yetifltirmifl de¤erli
hocalar›m›z› tenzih ederek ifl dünyas›n›n çok h›zl› geliflen dinamiklerinin bilimsel
bir yaklafl›mla yakalanmas›n›n zor oldu¤unu vurgulamak istiyorum.

Amerika’da bile Ford fabrikalar›nda kullan›lan Tam Zaman›nda Üretim(JIT-Just
In Time) üretim tekni¤i ancak 60 y›l sonra Harvard Üniversitesinin hocalar›
taraf›ndan teoriye dönüfltürülmüfltür. Bu durum sadece ülkemize has bir durum
de¤ildir.

E¤er bu böyle olmasayd›, halihaz›rda bulunan 25 teknoparktan birçok baflar›
öyküsü ç›kard› veya dünyan›n tan›nm›fl teknoloji firmalar› Ar-Ge bölümlerini
Türkiye’de kurmak için yar›fl›rlard›.

Okullarda, bilim ve teknoloji parklar›na, sanayi tesislerine geziler düzenlenerek
gençlerin bu alanlara ilgi duymalar› sa¤lanmal›d›r. Türkiye’de geziler hep turistik
veya tarihi amaçl› olup teknolojik geziler pek yayg›n de¤ildir. Türkiye’de s›f›r
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hata ile otomobil üreten fabrikalar›m›z› kaç ö¤renci görmüfltür, diye sorsak,
alaca¤›m›z cevap bizi flafl›rtmamal›d›r. Halbuki içinde mühendislik yetene¤i olan
bir çocu¤un, orada ilgisinin ilk tohumlar›n›n at›laca¤› bir ortam› görmekle vizyonu
de¤iflebilir. Japonya’da ilkö¤retim ö¤rencileri önce Hiroflima’ya götürülerek
ülkenin geçmiflinde derin bir yara olarak iz b›rakm›fl atom bombas›n›n ülkeyi
nas›l çökertti¤i onlara gösterilir. Bu duygular› yaflayan çocuklar daha sonra
Shinkansen h›zl› trenine bindirilerek, ülkenin azimli çal›flma sonucunda gelmifl
oldu¤u teknolojik seviye onlara gösterilir. Böylelikle özgüvenlerinin artmas›
sa¤lanmak istenir.

Bugün Çin, uzay çal›flmalar› ve di¤er teknolojilere milyarlarca dolar yat›r›m
yaparak elde edece¤i baflar› ile ‘ben bir teknoloji ülkesiyim’ imaj›n› oluflturmaya
çal›flmaktad›r. Bu yumuflak güç politikas›, Çin’de üretilen teknoloji ürünlerine
güveni artt›rmaktad›r. Türkiye’nin bu do¤rultuda kendi uça¤›n›,arabas›n› üretme
veya uzaya astronot gönderme gibi bir stratejik proje hedefi olmal›d›r.

Akademisyenlere belli bir süre özel sektörde çal›flma veya özel sektörle birlikte
proje üretme flart› getirilmelidir. Bilim adamlar›m›z›n özel sektörle proje gelifltirme
veya özel sektörün önüne Ar-Ge projeleri koyma özgüveni ancak bu flekilde
gelifltirilebilir. Özel sektörden üniversitelere sponsorluk için sermaye ak›fl›n›n
kolaylaflt›r›lmas› gerekmektedir. Sadece teorik bir dünyada yaflayan bilim adam›
nas›l prati¤e yönelik fikir üretebilir, öncelikle bunu sorgulamam›z laz›m. ‹fle
alaca¤›m›z mühendislere matematik derslerinde ö¤renmifl olduklar› diferansiyel
denklem veya üçlü integralin pratikte nerede kullan›labilir oldu¤una dair bir soru
yöneltti¤imizde, bugüne kadar bir tane do¤ru örnekleme yapan genç bir aday
ile karfl›laflmad›k desek herhalde abartmam›fl oluruz. Matematikte Möbius
tranformasyonlar›n› ders olarak gören fakat uçaklar›n kanatlar›n›n yap›m›nda
kullan›ld›¤›n› bilmeyen mühendisler (uçak mühendisleri hariç) yetifltiriyoruz. En
iyi okullardan mezun olan adaylar dahi bu konuda fikir sahibi de¤ilse uzay
araflt›rmalar›nda neden geri kald›¤›m›z veya kendi uça¤›m›z› halen neden
yapamad›¤›m›z kimseyi flafl›rtmamal›d›r. Ülkemizde e¤itim, haz›r teknolojileri
kullanmak üzere verilmektedir, ancak bu yanl›fltan bir an önce vazgeçilmelidir.

Yurtd›fl›ndaki tan›nm›fl üniversitelerde ve firmalarda çal›flan Türkler ancak çok
çekici vergi indirimleri ve uygun yat›r›m olanaklar› sa¤lan›rsa ülkelerine
döneceklerinden bu kap›n›n aç›lmas› teknoloji transferini h›zland›racakt›r. Tayvan
ve flimdilerde Çin, bu politika ile yüzlerce mühendisin bulundu¤u ülkelerden
teknoloji transferi yapmalar›na olanak sa¤layarak bilgi aç›klar›n› süratle
kapatm›fllard›r. Türkiye bu olana¤› geçmiflte yaflanan kötü tecrübelere bakarak
göz ard› etmemelidir. Her hata bir tecrübedir.

Ülkede bir efsane haline dönüflen ve herkesin hakk›nda uygulama yapmadan
veya geliflmifl ülkelerdeki kümelenme stratejilerini derin bir flekilde araflt›rmadan
yaz›lar yazd›¤› ‘kümelenme’ ise yine hak etti¤i ilgiyi ülkemizde sadece sloganlarda
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kalacak flekilde görmüfltür. Kümelenme politikalar› sektörel bazda olmal›d›r. Bilgi
belli bir yöreye hapsedilemeyecek kadar uçsuz bucaks›z bir kaynakt›r. Bizde
kümelenme kavram› tek bir üniversite, tek bir flehir, tek bir teknopark, tek bir
hoca ve ekibi, k›sacas› her fleyde tek olmak üzere kurulu oldu¤u için baflar›l›
olamamaktad›r. Toplum olarak birlikte çal›flma, üretme ve paylaflma yetene¤imizi
h›zla canland›rmal›y›z.

ÖNCEL‹KLER VE UYGULAMA ÖNER‹LER‹

Uluslararas› yat›r›mlara öncelikli aday olan ‹stanbul, stratejik bir biliflim politikas›
ile yönetilmeli ve bütün uluslararas› flirketlerin konufllanmak istedi¤i konumunu
ön plana ç›kartabilecek bir stratejiye kavuflmal›d›r. Avrupa’daki 500 biliflim
flirketinin yöneticilerine yönelik yap›lan bir ankette “Yaz›l›m üretimi konusunda
en çok hangi ülkeyle çal›flmay› tercih edersiniz ve nedenleri nelerdir?” diye
soruldu¤unda çok çarp›c› bir istatistik ortaya ç›km›flt›r: ‹lk akla gelebilecek cevab›n
“Hindistan” oldu¤u düflünebilir, fakat Çek Cumhuriyeti anketten birinci olarak
ç›km›flt›r. Ülkeler aras›ndaki saat fark›, uçufl süresi ve kültürel farklar parametre
olarak al›nd›¤›nda, gerçekten de Avrupal› bir biliflim yöneticisinin bir saat içerisinde
ulaflaca¤›, yar›m saatlik bir zaman fark› olan ve kültür olarak da kendisine daha
yak›n hissetti¤i bir ülkeyle çal›flmak istedi¤i ortaya ç›km›flt›r. Böyle bir yönetici
ayn› gün içerisinde toplant›lar›n› yap›p akflam evine dönmeyi tercih edebilir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda ‹stanbul da ayn› konuma çok yak›nd›r. ‹stanbul, konumuyla
bir “biliflim flehri” olmaya en yak›n adayd›r. Bu konuda çok geç kal›nm›fl de¤ildir.
“Biliflim Vadisi Teknopark›” hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir.

Bugün geldi¤imiz noktada, biliflimde M›s›r gibi geliflmekte olan bir ülkenin bile
gerisinde kald›¤›m›z› ne yaz›k ki müflahede ediyoruz. Türkiye’de bol al›flverifl
merkezi, gayri menkul yat›r›m› var ama dünya çap›nda bir tane teknopark ne
yaz›k ki yok. ‹stanbul gibi bir flehirde teknoloji firmalar›na yönelik bir bilgi
teknolojileri altyap›s› olan “ak›ll› ofis binas›” yok; olanlar da bir elin parmaklar›
kadar. Yap›lanlar ise hep rant gözetilerek muhakkak bir fleyleri eksik olarak
yap›l›yorlar. Dünyada hiçbir yerde dört duvar bofl olarak teslim edilen bir ofis
mekân› bulamazs›n›z. Burada kiralad›¤›n›z ofisin içine bir sürü ölü yat›r›m yap›p
yar›n giderken de arkan›zda b›rakmak zorunda kal›yorsunuz. Bu büyük bir israf.
Dubai Internet City’de mükemmel bir ofis kiralayabilece¤iniz bir ücrete size
‹stanbul’da hiçbir teknik altyap›s› olmayan dört duvar kiral›yorlar. Dubai Internet
City web sayfas›na gitti¤inizde orada yer alan firmalara göz atman›z çöle yak›n
bir ortamda kurulan bir cazibe merkezine bile dünya çap›nda firmalar›n nas›l
itibar edece¤ini göstermesi aç›s›ndan çok önemlidir. Burada TOK‹ gibi kurulufllara
rant sa¤lamaktan da öte çok önemli bir sosyal görev olarak özellikle biliflim
firmalar›n›n yerleflece¤i ve altyap›s› mükemmel olan ofis binalar› içeren bir biliflim
vadisi yapmak düflüyor.
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Türkiye’de kurulan teknoparklar›n ço¤u maalesef hep flehirden uza¤a ve ulafl›m›
zor yerlere kuruluyor. fiehirden uzak yerlerde giderlerin daha düflük olmas›
beklenirken kiralar ve personel giderleri çok daha yükseliyor. Ülkenin önünü
açacak teknoparklar›n kurgusu ve yola ç›k›fl amac› tamamen rant üzerine kurulu
olmamal›d›r. Ufak bir örnek vermek gerekirsek, ayn› üniversite bünyesinde
teknopark kuruluyor ve ö¤renciye 5 TL’ye verilen yemek 25 metre ötedeki
teknopark binas›nda ayn› firma taraf›ndan 15 TL’ye sat›l›yor. Bunu anlamak
mümkün de¤il. Rant›n her fleyin önüne geçti¤i bir ülkede, flehir içindeki devlet
arazileri bu gibi ülkenin önünü açacak projelere tahsis edilmiyor. Bu zihniyet
de¤iflmelidir ve teknopark deyince flehir d›fl›na kurulan ücra yerler düflünülmemelidir.

Stad yaparken bile taraftarlar›n stada ulaflmalar› için metro yapmay› dahi ihmal
etmeyen devlet, flehirden uzak ücra yerlerde teknoparklar oluflturup insanlar›n
buraya nas›l gelece¤i ile ilgili en ufak araflt›rmay› yapmay› dahi gelen flirketlerin
düflünmesi gereken bir sorumluluk olarak görüyor. Nas›l olsa bu flirketler servis
tutmak zorundad›rlar, diye düflünülüp büyük bir israf kap›s› aç›lm›fl oluyor.
Futbolun bu ülkeye kazand›rd›¤› çok fazla bir katma de¤er olmad›¤› halde bu
ülkeye milyar dolarlar kazand›racak bir sektör için her nedense çok cimri
davran›l›yor. Biliflimcilerin minibüsçüler derne¤i kadar de¤eri olmad›¤›n› veya
etkin olmad›klar›n› görmek gerçekten üzücü bir durum.

Kurulacak olan “biliflim vadisi teknopark›”nda en az›ndan projelere kredi veren
bir bankac›l›k sisteminin olmas› gerekir. Burada önemli bir konu olan risk sermayesi
Türkiye’de % 100 garantili risk sermayesine dönüflünce güzel fikirleri olan insanlar
ipotek verecek bir birikime sahip de¤illerse bu fikir daha do¤madan ölmüfl oluyor.
Halbuki yurtd›fl›nda öncelikle projeye kredi veriliyor. Amerika’da 10 tane flirkete
1 milyon dolar yat›r›m yap›ld›¤›nda fizibilite etütleri sonucunda baflar›l› olma flans›
en yüksek projelere yat›r›m yap›lmas›na ra¤men bunlardan 9 tanesinin zaten
hedefi yakalama flans›n›n, bir risk içerdi¤i biliniyor. Bunun ad› gerçek risktir. Bu
yat›r›m yap›lan firmalardan bir tanesi muhakkak çok baflar›l› oluyor ve 100 milyon
dolarl›k bir baflar› yakaland›¤›nda büyük bir geri dönüfl oran› da sa¤lanm›fl oluyor.
Riskin oldu¤u yerde kazanç vard›r prensibi iflte böyle gerçeklefliyor. 

SEKTÖREL DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ

Özel sektörün önündeki en büyük engellerden birisi de devlet nezdinde kendilerini
gelifltirecek büyük projeler alamamalar›d›r. Bürokratlar çarp›k ihale sistemi ile
en ucuz fiyata biliflim projeleri yapt›rmay› hedeflediklerinden, projeler deneyimsiz
ve teknoloji yoksunu firmalara verilmekte, sonras›nda ise projelerin baflar›s›z
olmas›ndan özel sektör sorumlu tutulmaktad›r. Bürokratlar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u
yaz›l›m firmalar›na olan güvenlerini bu nedenle yitirme noktas›na gelmifllerdir.
Yap›lan ihalelerde gereksiz birçok evrak istenmekte fakat flirketlerin yeteneklerine
bak›lmamaktad›r.
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Örne¤in ‹ngiltere’de flartnameler birkaç sayfay› geçmez. Yap›lacak ifl bellidir ve
bu ifle talip olan firmalar›n önü aç›larak bugün dünyada dev projeler alan yetenekli
biliflim firmalar›n›n ortaya ç›kmalar› sa¤lanm›flt›r. ‹ngiltere’de geçmifl dönemde
baflbakanl›k yapm›fl olan Margaret Thatcher 1983 y›l›nda radikal bir karar alarak
devletin telekom flirketini özellefltirmeden önce iki özel firmaya telekomun sahip
oldu¤u tekelleri k›rarak iletiflim hizmetlerini satma yetkisini vererek rekabet etme
yeteneklerini gelifltirmelerini sa¤lam›flt›r. Bu strateji bugün dünyada O2 ve
Vodafone ad› ile iki dev flirketin ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Özel sektöre büyük
devlet projeleri verilerek firmalar›n uluslararas› projeler alabilecek boyuta gelmeleri
sa¤lanmal›d›r. Devlet elindeki büyük kaynaklar› kullanarak özel sektörle kesinlikle
rekabet etmemeli ve kendi içinde yaz›l›m projeleri gelifltirme hevesinden
vazgeçmelidir.

Bu tür büyük projelerin nas›l bir dünya baflar› öyküsüne dönüfltü¤ü hakk›ndaki
en iyi örnek ise 1990 y›l›ndaki Amerikan Ulusal Bilim Vakf›’n›n(National Science
Foundation) dijital arfliv projesinin bugün tüm dünyada bilgiye eriflmek için
kullan›lan ve 200 Milyar dolar de¤erinde Google flirketini ortaya ç›karmas›n›
gösterebiliriz.

Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) 2004 y›l› verilerine göre Hindistan’›n toplam
ihracat ve hizmetinin % 13,68’i, ‹srail’in toplam ihracat ve hizmetinin % 4,38’i,
Finlandiya’n›n toplam ihracat ve hizmetinin % 3,15’i yaz›l›m ve BT servislerinden
oluflmaktad›r. Türkiye’de ise bu oran ‰ 4,3’tür. Ülkemizin, son y›llarda yap›lan
at›l›mlarla, bilgi birikimi aç›s›ndan bu ülkelerden çok fark› bulunmamas›na ra¤men
yetiflmifl insan gücü aç›s›ndan eksikleri ortadad›r.

Yetiflmifl insan gücü oluflturulmas› için biliflim e¤itiminin nicelik ve nitelik olarak
geniflletilmesi ve biliflim okuryazarl›¤›n›n artt›r›lmas›na yönelik faaliyetlere süratle
a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir.Yaz›l›m devlerinin bulundu¤u bir ortamda, Türk
yaz›l›m ihracat› ancak çok ciddi nicelik ve niteli¤e sahip olan yaz›l›m iflgücü
oluflturulmas› ile artt›r›labilir.

Biz hep sistemin d›fl›na ç›kan, etik kurallara uymayan kiflilere göre bir sistem
oturtup etik kurallara uyan insanlar›n önünü kesiyoruz. Geliflmifl ülkelerde
sistemler, herkesin etik kurallara uygun hareket etti¤inden ve etmeyenlerin hangi
kural koyulursa koyulsun bir aç›k kap› bularak niyetini gerçeklefltirece¤inden
yola ç›k›larak kurulmufltur. Kurallara uymayanlar en a¤›r flekilde cezaland›r›l›r,
uyanlar de¤il. Etik de¤erleri olan erdemli genç giriflimciler yetifltirme konusunda
e¤itim kurumlar› zay›f kalmaktad›r. Asl›nda ülkemizde erdemli ifladamlar› oldu¤u
halde ön planda hep bu de¤erlere sahip olmayan, uyan›k, f›rsatç›, medyatik
profiller toplumun önüne örnek olarak sunulmaktad›r. Tarihimizde yaflatm›fl
oldu¤umuz ahilik anlay›fl›n›n ne oldu¤u günümüzde çok anlam ifade etmese de
“pabucunun dama at›lmas›” deyimi bu gelenekten ç›km›flt›r. Ahilik gelene¤inde
iflini do¤ru yapmayan esnaf, akflam geleneksel toplant›lar›n yap›ld›¤› mekân› terk
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etti¤inde pabucunun karfl› evin dam›na at›ld›¤›n› görürdü. Bu, etik kurallara
uymad›¤›ndan dolay› teflkilattan at›ld›¤›n›n kibarca bir ifadesiydi. Zaman›m›zda
ise, özellikle yurtd›fl›na aç›l›mda, geçmiflten bugüne tafl›d›¤›m›z itibar›m›za leke
düflüren birçok giriflimci bunun karfl›l›¤›nda ülkenin di¤er giriflimcilerinin önünü
t›kad›¤› halde bütün bunlar› tespit edecek bir referans sistemi bulunmamaktad›r.

Avustralya’dan gelen bir e¤itimcinin verdi¤i bir seminerde, ülkemizin SWOT
analizi yap›l›rken, en zay›f taraf›m›z›n sektördeki firmalar›n birbirleri ile görüflmemesi
oldu¤u tespiti yap›lm›flt›. Avustralyal›lar›n, dünyan›n öbür ucundan bunu
görebilmeleri, fakat bizim halen bunun bilincinde olmamam›z çok düflünülmesi
gereken bir durum. Herkes kendi fikrinin ve ürününün en iyi oldu¤una inan›yor,
ben sektördeki herhangi bir firma ile ortaklafla ne üretebilirim düflüncesi maalesef
çok zay›f, iflbirli¤i ise yok denecek kadar az. Bir firman›n herfleyi üretmek istemesi
zaman içerisinde maliyetleri artt›rd›¤› için flirketler baflar›s›z olmaktad›rlar. Bir
baflkas›n› kopyalamak hiçbir zaman baflar› garantisi getirmez. E¤er getirseydi
ucuz uçufl imkan› sa¤layan Amerikan SouthWest Airlines’›n stratejisini kopyalayan
ve Continental Lite ad›n› veren Continental flirketi baflar›l› olurdu. Maliyetlerini
kontrol edemeyen Continental 1993 te kurdu¤u bu flirketi 1995 y›l›nda kapatmak
zorunda kald›.

Biz bu hedeflere ancak çok çal›flarak ve inanarak varabiliriz. Bilgi ve iletiflim
teknolojilerinde meydana gelen h›zl› de¤ifliklikler karfl›s›nda özellikle yaz›l›m
sektöründe firmalar›m›z›n rakiplerden önce hareket etmek, yeniyi sunmak ve
var olan› daha da gelifltirme bilincini tafl›malar› baflar›n›n anahtar› konumundad›r.
Bu sektörde kaliteli rekabetin önümüzü açaca¤›n› ve ç›tay› yükseltti¤imiz hedeflere
ancak çal›flarak ve etik kurallara uygun davranarak gelinebilece¤ini düflünüyoruz.
Ülkemizin insan› art›k birlikte çal›flmay› ve paylafl›mc› olmay› ö¤renmelidir.
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