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Özet
Bilgi ekonomisinde endüstriler ikiye ayrılmaktadır. Birinci grupta bilgiyi üreten diğerinde ise bilgiyi yöneten ve 
yayan endüstriler bulunmaktadır. Yazılım endüstrisi ilk grupta yer almaktadır. Bu tür endüstrilerde üretim ile 
Ar-Ge birimleri arasındaki ayrım daha belirsizdir ve bilim insanları, çeşitli dallardan Ar-Ge ve tasarım 
mühendisleri görev yapmaktadır (Sulaoğlu, 2001:6-7). Bu çalışmada Öncelikli olarak, bilgiyi üreten ve 
yayılmasına altyapı teşkil eden yazılım endüstrisinin tanımlanmasına ilişkin temel nitelikler ortaya konulacak, 
bu endüstriyi stratejik yapan hususlara değinilecek ve yazılım endüstrisini etkileyen dinamikler 
değerlendirilecektir. Yazılım endüstrisinin gelişiminde kritik rol oynayan teknoloji kümelerine ilişkin teorik 
bilgiler sunulduktan sonra yazılım ihracatında öne çıkan ülkelerin teknopark yapılanmaları hakkında özet 
bilgiler verilecektir. Sonraki bölümde ise Türk Yazılım Endüstrisinin gelişimi ve mevcut durumundan kısaca 
bahsedildikten sonra 4691 no’lu Kanunla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizin mevcut durumu 
hakkında güncel bilgiler sunulacak, Türk Yazılım Endüstrisinin gelişimine olan etkileri değerlendirilecektir. 
Dördüncü bölümde, Gelişmekte olan bir Teknoloji Geliştirme Bölgemiz olan Batı Akdeniz Teknokent’te 
yapılan saha çalışmasından elde edilen sonuçlar irdelenecektir. Beşinci bölümde ise genel değerlendirme 
yapılarak öneriler sunulacaktır.
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Abstract
THE ROLE OF THE TECHNOLOGY DEVELOPMENT REGIONS IN SOFTWARE INDUSTRY: 
THE CASE OF BATI AKDENIZ TECHNOLOGY DEVELOPMENT REGION
There are two groups of industries in the knowledge economy. The first group is the knowledge producing 
industries and the second one is the industries those are using and diffusing the knowledge. Software industry is 
considered within the former one. One basic feature of this industry is that software and RD engineers and 
scientists work together in this industry and division between production and RD departments is much more 
difficult. In this study, first of all, main features, which identify the software industry as an information-
producing sector and as an infrastructure for the diffusion of it, will be given. In addition, elements making the 
industry strategic, and dynamics affecting the progress of the industry will be elaborated. After providing some 
theoretical considerations on technological clusters that are playing a critical role in the development of 
software industry, some brief information will be given on the technological park structures of the leading 
software exporting countries. In the following section, development of the Turkish Software Industry and its 
current status will be summarized and some up-to-date information will be given on the existing Technological 
Development Regions that are established based on the Law No: 4691. The impacts of these regions on the 
development of Turkish Software Industry will also be analyzed. In the last section, the results of a case study 
that has been done for the Western Mediterranean Technology Development Region will be shared.
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1. YAZILIM ENDÜSTRİSİ

Yazılım, bir bilgisayar üzerinde spesifik bir görevi yerine getirmek üzere tanımlanmış 

komutlar bütünüdür (Barr-Tessler,1996:1). İlk yazılım 1945 yılında Manhattan Projesi 

kapsamında Atom Bombası simülasyonlarını çalıştırmak için geliştirilen ilk sayısal bilgisayar 

olan ENIAC üzerinde çalıştırılmıştır. Yazılım terimi ilk kez 1957 yılında John W.Tukey 

tarafından bilimsel bir makalede kullanılmıştır1.

Başlarda üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarındaki dev bilgisayarlar için geliştirilen 

yazılımın endüstriyel kimlik kazanması 1970’lerde kurulan yazılım firmalarıyla başlamıştır. 

Bu dönemde risk sermayesi uygulamalarının yaygınlaşması ve ABD Silikon Vadisinin ileri 

teknoloji kümesi olarak ortaya çıkması yazılım endüstrisinin gelişiminde önemli rol 

oynamıştır. 1980’lerde kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla hızlı bir gelişim sürecine 

giren küresel yazılım endüstrisinin 2006 yılı sonunda 902 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması 

beklenmektedir. 

Yazılım endüstrisi temelde paket yazılımlar ve yazılım hizmetlerinden oluşmaktadır. Yazılım 

endüstrisinin açıklanabilmesi için öncelikle yazılım değer zincirinin ortaya konulması 

gerekmektedir. 

1.1. Yazılım Değer Zinciri

Değer zinciri kavramı, ilk defa Michael Porter tarafından tanımlanmış ve popülerlik 

kazanmıştır. Değer zinciri bir organizasyonun gerçekleştirdiği iç aktiviteleri ile 

organizasyonun rekabetçi poziyonunu korumasını sağlayan bağlantıları kapsamaktadır. 

Organizasyon içinde gerçekleşen herbir aktivite de maliyetler bulunmakta ve/veya değer 

yaratılmaktadır. Nihai amaç herbir değer biriminde maliyetleri minimize, değeri maksimize 

etmektir (Porter, 1985).

Yazılımlar matematiksel yöntemler gerektiren yoğun entelektüel çaba ile üretildiği ve elle 

tutulur ürünler olmadığı için fiziksel ürünlerden farklılık göstermektedir. Girdileri daha 

önceki tecrübeleri de içeren bilgi birikimi, yeni ürünü tanımlayan ve tasarlayan mühendislik 

ilkelerine dayalı metodolojiler ile bunlardan ürün ortaya koyabilecek yüksek nitelikli insan 

kaynağıdır (Berlecon Research,2002) (Coe,1997:225).

                                                
1 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Information_technology, son erişim tarihi: 11.07.2006
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Yazılım değer zinciri genel olarak, üç ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; (i) 

üretim/programlama, (ii) pazarlama/satış ve (iii) hizmetler’dir. Yazılım değer zinciri ürün ve 

hizmet odaklı olarak farklı dizilimler sergilemektedir. Aşağıdaki şekilde ürün odaklı (paket 

yazılım-çözüm) takip edilen değer zinciri yer almaktadır.

Şekil 1 : Ürün Odaklı Yazılım Değer Zinciri

Yukarıda verilen değer zincirindeki bileşenler sabit kalarak farklı dizilimlerde 

görülebilmektedir. Aşağıdaki şekil ise daha çok, müşteri tarafından talep edilen veya alt 

yüklenici olarak geliştirilen bir yazılım çözümü için takip edilen değer zincirini 

göstermektedir. 

Şekil 2 : Hizmet Odaklı Yazılım Değer Zinciri

Yazılım arz yönüyle yazılım firmaları için piyasaya sunulan nihai bir ürün ve hizmettir. 

Talep eden firmalar için ise kurumsal olarak tüm iş ve işlemlerin üzerinde yürüdüğü bir 

fabrika, bir iş planı veya değer yaratma aktivitesidir(Messerschmitt - Szyperski,2003). Bu 

endüstride yer alan firmaların tümü yukarıda açıklanan zincirin tüm alanlarında faaliyet 

göstermemektedir. Ana gelirleri itibarıyla bu değer zincirinin en az bir bileşeninde faaliyet 

gösteren firmalar yazılım firmasıdır. Danışmanlık alanında faaliyet gösteren 

firmalar(Accenture gibi) olduğu gibi, sadece eğitim(NIIT gibi) veya programlama(Infosys 

gibi) alanında faaliyet gösteren firmalarda bulunabilmektedir. Bu nedenle bir firmanın 

yazılım firması olarak kabul edilebilmesi için ana gelirleri itibarıyla yazılım değer zincirinde 

tanımlanan faaliyetlerden en az birini gerçekleştiriyor olması yeterlidir. Örneğin, Savunma ve 
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Havacılık alanında faaliyet gösteren Lockheed Martin2 firması 2005 yılında toplam 

cirosunun 7,56 milyar dolarını yazılım ve hizmetlerden elde ettiği için yazılım firması olarak 

değerlendirilmektedir. 

1.2. Yazılım Endüstrisi Neden Stratejiktir?

Yazılım endüstrisi bugün küresel ekonomide en hızlı gelişen endüstrilerden biri olmasının 

yanısıra, ekonominin tüm segmentlerini etkileyebilme yeteneğine de sahiptir(Müller,2005:1). 

Yazılım birçok ülkede stratejik endüstri olarak değerlendirilmektedir(Correa, 1990:15). Bir 

endüstrinin stratejik olup olmadığını tanımlama üzere belirlenen temel kriterler arasında; 

diğer sektörlerle bağlantısının yüksek olması, pazar potansiyelinin büyüklüğü, teknoloji 

yoğunluğunun yüksek olması yer almaktadır(Yang,1993). Ayrıca, yazılım, çevreyi 

kirletmeyen ekolojik dengeye zarar vermeyen, göreli olarak düşük sermaye yatırımı 

gerektiren, küresel pazarı sürekli olarak genişleyen ve diğer sektörlere göre Ar-Ge, 

yenilikçiliğe dayalı bilgi ve teknoloji yoğunluğunun had safhada olması ve daha prestijli 

kabul edilmesi yönleriyle stratejik sektörlerden birisi olarak kabul edilmektedir(Barr-

Reilly,2004:6). 

Ulusal Güvenlik yönüyle değerlendirildiğinde de yazılımın stratejik önemi ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin, Türk Silahlı Kuvvetleri, ABD’li Lockheed Martin firmasına 11 milyar 

dolarlık toplam 120 adet F-35 savaş uçağı alımı için öne sürdüğü “görev bilgisayarı yazılımı 

kodlarının Türk tarafına verilmesi” şartı firma tarafından kabul edilmemiştir. Türkiye 175 

milyon dolar ödeyerek proje çalışmalarına katıldığı F-35’in yazılım kodlarını alamamaktadır. 

Aynı şekilde, birkaç milyar dolarlık saldırı helikopteri ihalesinde ABD şirketi Bell Textron,

Türkiye’nin  helikopter görev bilgisayarının yazılımının Türkiye'de kodlanması isteğini kabul 

etmediği için bu ihaleden çekildiğini açıklamıştır (Milliyet Gazetesi:2006). Yazılımın 

internet gibi ilk kez askeri amaçlı bir projede ortaya çıkması, yazılım Mühendisliği 

ilkelerinin askeri amaçlarla ortaya konması, yazılıma ilişkin ilk kalite modellerinin askeri 

hassasiyetler nedeniyle geliştirilmesi yazılımın ulusal savunma için öneminin bir 

göstergesidir.

Yazılım, elektrik gibi genel amaçlı bir teknolojidir. Ekonominin tüm alanlarında bilgi 

yoğunluğuna ve ürettiği katma değere göre etkisini farklı düzeylerde göstermektedir(Daveri, 

                                                
2 Bu firmanın ABD’de iki ve İngiltere’deki bir şubesi doğrudan yazılım ve BT sistem entegrasyonu alanında faaliyet 
göstermektedir. Tüm yazılım üretim birimlerinde 3,4 ve 5’nci seviye CMM sertifikasyonları bulunmaktadır. 2005 yılı 
itibarıyla “Software 500” listesinde 12’nci sırada yer almaktadır.
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2002:20). Bresnahan ve Trajtenberg(1995)’e göre bir genel amaçlı teknoloji şu üç 

karakteristiğe sahip olmalıdır: (i) Yaygınlaşabilme Yeteneği: Bir çok sektöre yayılabilmelidir. 

Yazılım cep telefonlarından, otomobillere, endüstri ve iş dünyasının her katmanından, 

kamuya ve askeri silah sistemlerine kadar yaşamın her alanında nüfuz etmiş durumdadır. (ii) 

İlerleme : Zamanla daha üstün özelliklere sahip olabilmeli ve sahip olma maliyeti düşmelidir. 

Tanaka (2004:84-87)’ya göre yazılım teknolojileri bir işin daha iyi yapılmasını daha üstün 

sağlayan özellikleri aynı fiyata veya daha ucuzu fiyata sağlayabilmektedir. (iii)Yenilikçilik : 

Kullanımı ile yeni ürün veya süreçleri daha kolay ortaya çıkarabilmelidir. OECD ve Avrupa 

Komisyonu tarafından yayımlanan Oslo Kılavuzu (TÜBİTAK, 2006)’na göre yazılım; 

yeniliklerin geliştirilmesinde ve gerçekleştirilmesinde kritik bir role sahiptir. Diğer bir görüşe 

ise tüm hizmet ve üretim sektörlerinde teknolojik gelişimin ana kaynağı Ar-Ge ve yazılım 

aktiviteleridir(Miozzo-Soete, 2001:163).

1.3. Yazılım Endüstrisini Etkileyen Dinamikler 

Heavin, Fitzgerald ve Trauth (2003:241-242)’a göre yazılım endüstrisini etkileyen 

dinamikler içsel ve dışsal olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. İçsel faktörler en üst seviyede 

ülkenin bilgi teknolojisi ve yazılım stratejisi, ulusal düzeyde finansman, eğitim ve insan 

kaynakları, ekonomik çevre, Ar-Ge ve yenilik düzeyi ve teknopark yapılanmaları, sektörün 

kalite düzeyi ile kamu ve sektör yapılanmalarıdır. Firma düzeyinde ise teknik, yönetimsel 

yetenekler ile firma stratejileridir. Bireysel düzeyde ise matematik ve mühendislik becerileri, 

değişime uyum, kültür, esnek düşünebilme, yaratıcılık ve girişimciliktir. Dışsal faktörler ise 

demografik ve kültür olarak iki gruba ayrılmaktadır. Sektörü etkileyen kültürel faktörlerin 

başında dış pazarlarla iletişim kurabilmenin ana ögesi olan yabancı dil bilgisi gelmektedir. 

Ülkenin diğer ülkelerde yaşayan aynı milletin parçası olan diasporalarda bu kapsamda

değerlendirilmektedir. Literatür’de yazılım endüstrisine ilişkin kavramsal çerçevenin 

belirlenmesinde Heeks ve Nicholson (2002:9)’ın modeli genel kabul görmüştür. Heeks ve 

Nicholson’un modeli geliştirilerek ulusal yazılım endüstrisinin kavramsal çerçevesi şekil 3’te 

gösterilmiştir. Yazılım endüstrisini doğrudan etkileyen dinamiklerin başında kamu ve ulusal 

yazılım sektör birliği işbirliğinde hazırlanmış ulusal vizyonu yer almaktadır. Diğer faktörler

sırasıyla, insan kaynakları arzı ve talebi, Ar-Ge ve yenilikçilik düzeyi, sektörün kalite bilinci 

ve düzeyi, teknoloji kümelerinin sayısı ve yoğunluğu, risk sermayesi fonları, fikri mülkiyet 

hakları ve uluslararası şirketlerce yapılan doğrudan yabancı yatırımlar olarak özetlenebilir. 
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Şekil 3: Yazılım Endüstrisi Kavramsal Çerçevesi

Bu dinamikler arasında teknoloji kümeleri, üzerinde yüksek nitelikli insan kaynağının 

çalışacağı, girişimciler için risk sermayesi yapıları ve kuluçka merkezlerinin bulunduğu, 

doğrudan yabacı yatırımlar için üretim ve ar-ge merkezi olma potansiyeline sahip fiziksel bir 

altyapı olması nedeniyle kritik öneme sahiptir. 

2. TEKNOLOJİ KÜMELERİ

Yenilikçi teknolojilerin itici gücü olduğu yaratıcı aktiviteler küme yapılarında 

yoğunlaşmaktadır. Küme yapılanmaları hem işbirliği hem de rekabeti teşvik etmektedir(Wu, 

2005:1-5). Bir ülkede yüksek yoğunluklu iç rekabet küresel başarıyı olumlu yönde 

etkilemektedir(Porter, 1990:4). İç rekabetin yüksek yoğunluklu olduğu yerlerin başında ise 

teknoloji kümeleri gelmektedir. Üreticilerin bir araya gelmesi ve belirli bölgelerde 

yoğunlaşmaları kalite, fiyat, verimlilik, rekabet ve küresel başarı açısından birçok olumlu 

sonuç doğurmaktadır. 

Porter’ın 1990 yılında yayımladığı Ulusların Rekabet Avantajı (The Competitive Advantage 

of Nations) çalışmasından sonra endüstriyel kümelere olan ilgi artmış ve bu alanda geniş bir 

literatür oluşmuştur. Küme (Cluster) olarak adlandırılan bu oluşumlar Porter(1998:s.78)’ın 

Küresel Yazılım Pazarı ve Talebi

İnsan 
Kaynakları

Risk 
Semayesi 
Fonları

Ar-Ge ve 
Yenilikçilik 

Düzeyi

Teknoloji 
Kümeleri

Kalite 
Modelleri

Fikri 
Mülkiyet 
Hakları

Ulusal Yazılım Endüstrisi Ekosistemi
(Kümeler)     (Rekabet)     (İşbirliği)

Ulusal Yazılım Vizyonu, Kurumsal Yapılar ve Kamu Politikaları
(Kamu ve Ulusal Yazılım Sektör Birliği İşbirliği)

Uluslar arası Bağlantılar
(Diasporalar, Ortaklıklar vs.)

İmaj ve Güven

Doğrudan 
Yabancı 

Yatırımlar

Kaynak: Heeks ve Nicholson (2002:9)’dan uyarlanmıştır.
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yaptığı kısa tarifle “aynı bölgede konumlanmış ilişkili endüstri, organizasyon ve yeteneklerin 

coğrafi yoğunluğudur”. Baptista (2001)’ya göre bu yoğunluğun ana unsurları küme 

oluşumunu destekleyecek endüstri altyapısının ve ileri düzeyde bilimsel ve teknolojik 

araştırmaların yapıldığı üniversite ve araştırma kuruluşlarının yakınlığı ile de doğrudan ilgili 

görünmektedir. Porter’a göre bir bölgenin rekabet gücüne sahip olduğu bir endüstriye 

yoğunlaşması, o bölgenin ve ülkenin küresel düzeyde rekabet gücünü artırıcı etki 

göstermektedir. 

Yazılım endüstrisinin gelişebilmesinin ön şartı ülke içindeki endüstriyel aktivitenin yüksek 

yoğunlukta olmasıdır. Yeni firmaların doğuşunu desteklemenin yanında, yerel ve çokuluslu 

firmaların katılımıyla yazılıma yönelik kümelerin, işbirliği ağlarının ve en nihayetinde iş 

ekosisteminin kurulması büyük önem arz etmektedir. Bilgi teknolojileri alanında, özellikle

yazılım endüstrisindeki istihdam ve ihracat oranlarına göre dünyada ileri ülkelere 

bakıldığında coğrafi kümelenmelerin başarılarında önemli paya sahip olduğu görülmektedir. 

Bilgi teknolojileri ve yazılımın doğası gereği etkileşimlerin yaşandığı bilgi ortamlarına 

gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle dünyanın önde gelen firmaları ve araştırma 

kuruluşları, akademisyenler ülkemizde teknoloji geliştirme bölgesi veya teknopark olarak 

ifade edilen bu tür ortamlarda bir araya gelmektedir. Teorik açıdan yaklaşıldığında bilgi 

ekonomisindeki ağ dışsallığı etkisinin içselleştirilmesi, bilginin yayılma etkisinden 

maksimum düzeyde faydalanılması için küresel oyuncular dünyada potansiyel gördükleri 

alanlarda bu tür teknoloji geliştirme bölgelerinde ar-ge merkezleri açmaktadır.

Hindistan, Çin, İrlanda, İsrail ve Brezilya’da Yazılım Teknoloji Kümeleri

Yazılım endüstrisinin yoğun olduğu bu bölgelerin ilk örneği olarak ABD’deki Silikon Vadisi 

gösterilmektedir. Literatür’de yazılım ihracatında öne çıkan gelişmekte olan ülkelerden 3I 

olarak bilinen Hindistan, İrlanda ve İsrail ile 2000’lerden itibaren ciddi ihracat rakamlarına 

ulaşan Çin ve Brezilyanın başarısının altında yatan ana neden silikon vadisi benzeri 

bölgelerdeki yoğunlaşmadır. 

Hindistan “Bilgi Teknolojileri Alanında Süper Güç Olma” vizyonu çerçevesinde 1980’lerin 

ikinci yarısından itibaren yazılıma ihracat odaklı bir strateji belirlenmiştir. Yazılım ihracatçısı 

bir ülke olmanın ana aracı olarak Yazılım Teknoparkları konsepti geliştirilmiştir. 

Hindistan’ın ilk yazılım teknoparkı (STPI-Software Technology Parks of India) 1991 yılında 

Karnataka eyaletinde Bangalore şehrinde kurulmuştur. Bangalore’u, Pune ve Bhubaneswar 
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teknoparkları izlemiştir. Başlıca yazılım teknoparkları Bangalore, Yeni Delhi, Chennai, 

Haydarabad ve Mumbai’dedir. Hindistan’da bu teknoparklar bulundukların şehirlerin 

nüfuslarına göre ve büyüklük itibarıyla üç düzeyde değerlendirilmektedir. Birinci düzeyde 

17, ikinci düzeyde 17 ve üçüncü düzeyde 11 adet olmak üzere toplam 45 adet STPI 

bulunmaktadır. 31 Mart 2005 itibarıyla bu teknoparklarda toplam 5608 firma ve/veya ar-ge 

birimi bulunmaktadır. Bunların 4379’u ihracat yapmaktadır(STPI, 2006:10-15).

Çin’de ulusal ekonominin daha istikrarlı, hızlı ve sağlıklı olmasını temin etmek üzere Devlet 

Konseyi tarafından “Yazılım Endüstrisi ve Tümdevre Endüstrisininin Gelişiminin Teşvik 

Edilmesine İlişkin Politikalar”( Politika Belgesi 18)3 14 Temmuz 2000 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Bu politikaların hayata geçirilmesi ile yazılım endüstrisinin Ar-Ge, yenilikçilik ve 

üretim yeteneğinin geliştirilmesi ve 2010 yılı itibarıyla dünyada önemli üretim ve ihracat 

merkezlerinden olması amaçlanmıştır. Devlet Konseyi tarafından 24 Temmuz 2002 tarihinde 

Politika-18’i destekleyecek nitelikte “Yazılım Endüstrisini Güçlendirme Prensipleri”ni içeren 

Politika Belgesi 47’yi yürürlüğe konmuştur. Bu politika belgesinde yazılım endüstrisinin 

güçlendirilmesinin ana unsuru Yazılım Teknoparkları’dır. Ülke genelinde 55 adet ileri-

teknoloji parkı bulunmaktadır(Saxenian, 2003:56). Bu ileri-teknoloji parkları içinde toplam 

22 adet yazılım teknoparkı(STP-Software Technology Park) bulunmaktadır.4 2003 yılı başı 

itibarıyla bu teknoparklarda toplam 7128 adet firma bulunmaktadır. Aynı dönem itibarıyla bu 

firmaların toplam yıllık gelirleri 11,9 milyar dolardır (Liu,2004:6).

İrlanda’da yazılım endüstrisinin merkezi Dublin’dir. Yazılım firmaları daha çok Dublin 

içinde Limerick, Galway ve Cork teknoloji kümelerinde konumlanmıştır. Bu bölgelerde risk 

sermayesi firmaları, kuluçka merkezleri, kamu tarafından sağlanan destek ve teşvikler 

konusunda bilgilendirme büroları ile yüksek hızlı telekom altyapıları bulunmaktadır.5

İsrail yazılım endüstrisi Hayfa, Tel Aviv ve Kudüs’te kümelenmiştir. Hayfa Üniversitesi, Tel 

Aviv Üniversitesi ve İbrani Üniversiteleri bünyelerindeki teknoloji kümelerinde IBM, Intel, 

Microsoft, Oracle gibi çokuluslu firmaların Ar-Ge ve üretim merkezleri bulunmaktadır

(Singh,2003). İleri teknoloji firmalarının Ar-Ge merkezleri genelde Kudüs ve Hayfa’daki 

                                                
3 CSIA Çin Yazılım Endüstrisi Birliği, http://www.csia.org.cn/chinese_en/index/No18Document.html, son erişim tarihi: 
24/09/2006
4 CADZs China Association of Development Zones - http://www.cadz.org.cn/en/, son erişim tarihi: 28/09/2006
5 NSD National Software Directorate of Ireland, Background to The Irish Software Industry, 2006, 
<http://www.nsd.ie/htm/ssii/back.htm>, son erişim tarihi: 23/09/2006
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teknoparklarda, üretim merkezleri ise Tel Aviv çevresindeki endüstri parkları içinde 

bulunmaktadır. Başlıca teknoparklar; Malha, Har Hotzvim,  Pisgat Ze'ev  ve Matam’dır.6

Brezilya’da teknoloji üretimi ve Ar-Ge faaliyetleri büyük ölçüde bilim ve teknoloji 

kümelerinde yapılmaktadır. Başlıca bilim ve teknoloji parkları Sao Paolo, Campina, Kuzey 

Fluminense, PADETEC, Petropolis, Rio ve San Carlos’dur.

Yazılımda yenilik faaliyetleri, diğer alanlardaki yenilik faaliyetlerinden önemli farklılıklar 

göstermektedir. Bunlardan en önemlisi, diğer endüstrilerle kıyaslandığında yazılım alanında 

yenilikçi ürün ortaya koyabilme hızının çok yüksek düzeyde olmasıdır (Bessen-Maskin, 

2000:15). Diğer dikkat çeken husus, yazılım alanındaki yeniliklerin neredeyse yarısının 

küçük ve genç firmalar tarafından yapılmasıdır (Toivanen, 2000). Güçlü risk sermayesi 

yapılarıyla Silikon Vadisi, Bangalore, Hayfa, Dublin ve Boston teknoparkları ileri teknoloji 

alanındaki girişimcilere tohum sermaye(seed capital) ve başlangıç sermayesi(start-up capital)

gibi risk sermayesi olanakları sunarak bu gelişimi desteklemektedir. Gelişmiş ülkeler ve 

firmalar yenilikçilik düzeylerini korumak ve dışsal olarak ortaya çıkacak yenilikleri firmaları 

ve ülkeleri için rekabet avantajına dönüştürmek amacıyla özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

bilgi teknolojileri alanında nitelikli insan kaynağının yoğunlaştığı bölgelere yatırımlarını 

sürdürmektedir (Giarratana-Pagano-Torrisi, 2003).

3. TÜRK YAZILIM ENDÜSTRİSİ ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

3.1. Türk Yazılım Endüstrisinin Gelişimi ve Mevcut Durumu

Bugüne kadar Türk bilgi teknolojileri sektörüne ilişkin kamu kurumları ve sektör sivil 

toplum kuruluşları tarafından düzenli veri üretilmemiştir. Kişisel çabalarla üretilen veriler de 

sektörün tümünü kapsayacak şekilde olmayıp belirli alanları ölçmeye yöneliktir. Bu alanda 

ürettiği verilerin sağlıklı olup olmadığı tartışmalı olmakla birlikte veri üreten tek kuruluş 

İnterpromedya A.Ş.’dir. Ancak, İnterpromedya’nın yıllık yayımladığı Bilişim 500 listesinde 

de sektöre ilişkin en temel bilgiler olan toplam firma sayısı, yazılım ithalatı, ihracatı, 

istihdam sayısı, çalışan başına gelir gibi bileşenler yoktur. Örneğin, İnterpromedyanın 

listesinde Avrupa’nın ilk CMMi seviye 5 sertifikasını alan ve 2005 yılında 6,8 milyon 

dolarlık yazılım ihraç eden Milsoft Yazılım A.Ş. bulunmamaktadır. İnterpromedya verilerine 

                                                
6 MOST Ministy of Science and Technology of Israel, <http://www.most.gov.il>, son erişim tarihi: 03/10/2006
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göre, Türk bilgi teknolojileri pazarının 2006 yılı sonunda 5,3 milyar dolarlık bir büyüklüğe 

ulaşması beklenmektedir. Yazılımın toplam BT pazarı içindeki payı yüzde 13-14’ler 

düzeyindedir. 2001 yılında 293 milyon dolar olan yazılım pazarının 2006 yılı sonunda 780 

milyon dolar seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yazılım segmenti BT pazarında son 

üç yılda en hızlı büyüyen sektör olmuştur. Bir önceki yıla oranla 2005 yılında yüzde 36,6 

büyüyen Türk yazılım pazarının 2006 yılında ise yüzde 26,2 büyümesi beklenmektedir. 

Türk yazılım endüstrisinde yaklaşık 1400 firma faaliyet göstermektedir. TGB’lerde 417 

yazılım firması faaliyet göstermekte ve bu bölgelerde yazılım alanında yaklaşık 4000 kişi 

istihdam edilmektedir. Yazılım endüstrisinde firma başına çalışan sayısı ortalama 12-14

aralığındadır. Buna göre, Türk Yazılım Endüstrisinde yaklaşık 16800-19600 kişi istihdam 

edildiği çıkarımı yapılabilir.

3.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Bilim Parkları, Bilim ve Teknoloji Parkları, Teknopark, Yazılım Teknoparkları gibi çeşitli 

adlarla uzun yıllardır gelişmiş ülkelerde uygunlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

ülkemizde 1990’lı yıllarda gündeme gelmiştir. 1998 yılında Yazılım Endüstrisinin 

Desteklenmesine İlişkin hazırlanan Kanun Tasarısı, 1999 depremi ve yoğun siyasi 

konjonktür nedeniyle TBMM gündemine gelememiştir. Ancak, bu kanun tasarısında yer alan 

hükümleri içerecek şekilde 06/07/2001 tarihinde 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu” yürürlüğe konmuştur. Bu Kanun ile TGB’lerde 2013 yılına kadar yazılım ve Ar-

Ge’ye dayalı faaliyetler sonucu elde edilecek gelirler için gelir ve kurumlar vergisinden 

muafiyet getirilmiştir. Bu bölgelerde çalışan yazılımcı, araştırmacı ve Ar-Ge personel 

ücretleri gelir vergisi ve bölgede üretilen yazılımlar KDV’den muaf tutulmuştur. Ayrıca, 

akademik personele bu bölgelerde firma kurabilme, firmalara ortak olabilme ve sürekli veya 

yarı zamanlı çalışabilme hakkı tanınmıştır. 
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Tablo 1: Aktif Haldeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde Yazılım Firmaları(Eylül 2006)

Sıra
Kuruluş 

Yılı
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Adı Firma Sayısı

Yazılım Firması 
Sayısı

Yazılım Firması / 
Toplam Firma Oranı

1 2001 ODTÜ Teknokent 174 91 % 52,30

2 2001 TÜBİTAK MAM 66 44 % 66,67

3 2002 İzmir TGB 32 22 % 68,75

4 2002 Ankara CyberPark 164 120 % 73,17

5 2002 GOSB Teknopark 45 28 % 62,22

6 2003 İTÜ Arı Teknokent 59 50 % 84,75

7 2003 Hacettepe Üniversitesi TGB 25 9 % 36,00

8 2003 Eskişehir TGB 16 8 % 50,00

9 2003 Selçuk Üniversitesi TGB 50 25 % 50,00

10 2004 Batı Akdeniz Teknokent 22 19 % 90,91

TOPLAM 653 417 % 63,86

Kaynak: Yazarın araştırması.

2002 yılında 7 olan teknopark sayısı, Nisan 2006 itibarıyla 22’ye yükselmiştir. 22 adet 

teknoparktan halen 10’u aktif haldedir. Aralık 2006 itibarıyla, Erciyes Teknopark’ın da 

faaliyete geçmesi ile bu sayı 11’e yükselecektir. 

Temmuz 2005 itibarıyla 10 teknoparkta toplam 382 firma ve 252 yazılım firması bulunurken, 

toplam firma sayısı yüzde 71, yazılım firması sayısı yüzde 65 artarak, Eylül 2006 sonu 

itibarıyla, toplam 653'e yükselmiştir. Temmuz 2005’te, TGB’lerde toplam 3435 Ar-Ge, 1280 

destek personeli bulunmakta iken Eylül 2006 sonu itibarıyla bu sayı 6139 Ar-Ge ve 1902

destek personeline yükselmiştir. 653 firmanın yüzde 63,8’ine karşılık gelen 417 firma 

yazılım alanında faaliyet göstermektedir. 

4. BATI AKDENİZ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ SAHA ÇALIŞMASI

4.1. Genel Bilgiler ve Araştırmanın Kapsamı

Batı Akdeniz Teknokent’te yer alan firmaların yüzde 90,9’u yazılım alanında faaliyet 

göstermektedir. Temmuz 2005-Eylül 2006 döneminde toplam firma sayısı 5’den 22’ye, 

yazılım firması sayısı ise 4’den 19’a yükselmiştir. Bir yıl içindeki bu hızlı artış nedeniyle 

Turizm’in başkenti olan Antalya’nın, Türk yazılım endüstrisinin yıllık gelir, ihracat, istihdam 

ve kalite düzeyi olarak yüzde 70’ine hakim konumda bulunan Ankara Yazılım Kümesi 

(ODTÜ – Bilkent CyberPark – Hacettepe TGB ) dışında bir yazılım kümesi olma potansiyeli 

bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 19 adet yazılım firmasının tümüyle telefon 

görüşmesi yapılarak çalışmanın kapsamı tanıtılmış ve hazırlanan anket formunun e-posta ile 
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iletilmesi talep edilmiştir. 19 firmadan yüzde 63’üne karşılık gelen 12 firmadan geri dönüş 

alınmıştır. 

4.2. Bulgular

Temmuz 2005 itibarıyla Batı Akdeniz Teknokentte 4’ü yazılım olmak üzere sadece 5 firma 

bulunurken bu sayı Eylül 2006 itbarıyla 19’u yazılım olmak üzere 22’ye yükselmiştir. 

Toplam Ar-Ge personeli sayısı 75, destek personeli sayısı ise 8’dir.Aşağıdaki tablolarda 2006 

yılına ilişkin sunulan veriler tahminidir. Batı Akdeniz Teknokent’te yer alan firmaların 

ortalama yaşı 7,3’tür. Araştırma sonucunda, 2005 yılında faaliyete geçen Batı Akdeniz 

Teknokent’te firmaların Ar-Ge birimi açmalarının bu firmalar üzerindeki etkisi konusunda 

ipuçlarına ulaşılabilecektir. Aşağıdaki tablo’da parantez için verilen sayılar o soruya kaç 

firmanın yanıtladığını göstermektedir. 

Tablo 2 : Batı Akdeniz Teknokent Yazılım Firmaları Saha Çalışması Sonuçları

2002 2003 2004 2005
2006

(Tahmini)

Toplam Gelir
(ABD Doları)

2.893.058
(8)

3.347.380
(9)

4.748.004
(9)

4.852.451
(9)

7.163.985
(9)

İhracat Gelirleri - -
12.800

(1)
3.500

(1)
1.283.860

(3)
Firma Başına Ciro

(ABD Doları)
361.632

(8)
371.931

(9)
527.556

(9)
539.161

(9)
596.999

(12)

Toplam Çalışan Sayısı
98
(8)

115
(9)

129
(9)

137
(9)

151
(12)

Firma Başına Çalışan Sayısı
12,3
(8)

12,8
(9)

14,3
(9)

15,2
(9)

12,6
(12)

Çalışan Başına Gelir
(ABD Doları)

34.867
(8)

29.613
(9)

37.275
(9)

35.011
(9)

42.599
(12)

Yıllık Ortalama Yazılım Uzmanı Ücreti 
(ABD Doları)

13.625
(6)

9.028
(7)

12.097
(8)

15.757
(8)

24.205
(12)

Toplam Ar-Ge Harcaması
(ABD Doları)

129.370
(6)

142.750
(6)

171.860
(7)

159.710
(7)

289.230
(7)

Firma Gelirlerinden Ar-Ge’ye Ayrılan 
Pay

% 21,6
(6)

%23,8
(6)

%24,6
(7)

%22,3
(7)

%24,1
(7)

Firma Gelirleri 

Batı Akdeniz Teknokent’te Ar-Ge birimi olan firmaların 2006 yılına kadar olan ihracat 

rakamları ihmal edilebilecek düzeydedir. Ancak, 2006 yılından itibaren ihracatçı firma sayısı 

ve toplam ihracat tutarında artış görülmektedir. Buna paralel olarak toplam gelirler ve firma 

başına elde edilen gelirlerde de bir yükselme eğilimi görülmektedir.

Çalışan başına ciro ise ortalama 35.873 ABD dolarıdır. Bu gösterge 2002 yılı itibarıyla 

küresel oyunculardan Microsoft’ta 560.341, Oracle’da 230.277, Infosys’de 50.759, Wipro’da 

60.417 ve Satyam’da 48.007 ABD dolardır (Kumar,2006:844). Aynı gösterge Ankara 

Cyberpark için 101.403 dolardır. Görüldüğü üzere insan kaynağı niteliği, firma ve ihracat 
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yoğunluğunun artışına paralel olarak firmaların çalışan başına elde ettiği katma değer 

yükselmektedir. 

İstihdam

Batı Akdeniz Teknokent’te Ar-Ge birimi bulunan 12 firmada istihdam edilen toplam 151 

personelin yüzde 35,8’i ön-lisans, yüzde 33,1’i lise, yüzde 24,5’i lisans ve yüzde 6,0’sı 

yüksek lisans derecesine sahiptir. Personelin yaklaşık yüzde 70’i ön-lisans ve altı eğitime 

düzeyine sahiptir. Ankara Cyberpark’ta Ar-Ge birimi olan firmalarda istihdam edilen 

personelin yüzde 75’i en az lisans mezundur. 

Firma başına çalışan sayısı ortalama 13,4’dür. Yıllık ortalama yazılım uzmanına ödenen 

ücret 2005-2006 döneminde hızlı bir artış göstermiştir. 5 yıllık ortalama yazılım uzmanı 

yıllık ücreti 14.942 ABD doları’dır. 

Ar-Ge Harcamaları

Yıllık Ar-Ge harcamalarının firma toplam gelirlerine oranı 2002-2006 döneminde istikrarlı 

bir seyir izleyerek yüzde 23,36 olarak gerçekleşmiştir. Aynı oran Ankara Cyberpark’ta yüzde 

32,8’dir. OECD IT Outlook 2006 için yapılan bir araştırmaya göre yazılım firmalarının firma 

gelirlerinden Ar-Ge’ye ayırdıkları pay 2000 ve 2005 yıllarında itibarıyla 14,9 olarak 

hesaplanmıştır (OECD:2006). 

Sektör Sorunları

Ankete katılan firmalar toplam 37 adet sorun bildirmiştir. Firmaların en önemli sorunu yüzde 

24,3’lük bir oranla “nitelik personel eksikliği”dir. En sık dile getirilen diğer sorunlar sırasıyla 

korsan yazılım kullanımının yüksek oranda olması (% 13,5), risk sermayesi gibi finansman 

araçlarına erişimde güçlükler (%10,8), yazılım konusunda dikey endüstrilerde bilincin 

yetersiz olması(%10,8), vergi oranlarının yüksekliği(% 8,1), iç pazarın sığ olması(% 8,1), arz 

tarafında yazılım mühendisliği ilkeleri ve CMMi, SPICE gibi yazılım kalite modelleri 

konusundaki bilgi eksikliği(% 5,4), dış pazarlara açılamama(% 2,7), ulusal yazılım sektör 

birliği(% 2,7) ile sektöre özel ulusal bir stratejinin bulunmayışı(% 2,7)dır. Anketi yanıtlayan 

firmalardan neredeyse tümü CMMi ve ISO 15504:SPICE yazılım süreç kalite modelleri 

hakkında bilgisi olmadığını bildirmiştir. Ancak, firmalar bu konuda kendilerine teknopark 

bünyesinde eğitim ve destek verilmesi durumunda katılım sağlayabileceklerini ve yazılım 

üretiminde bu modelleri uygulayabileceklerini belirtmiştir.
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5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Türk yazılım endüstrisi, teknoloji geliştirme bölgelerinin yaygınlaşmasının ardından hızlı bir 

gelişim sürecine girmiştir. Ekonomik büyümenin devam etmesi ve diğer sanayi kollarındaki 

ihracatın artması sayesinde imalat endüstrilerinin küresel rekabet gücünü, işgücü verimliliği 

ve bunun sonucunda toplam faktör verimliliğini artıracak ana unsur bilgi ve iletişim 

teknolojileri ve bununda merkezide yazılım olması nedeniyle gelişim sürecinin devam 

edeceği düşünülmektedir. 4691 no’lu Kanun’la getirilen vergi muafiyetleri ve destekler 

yazılım firmalarının bu bölgelerde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Sektörde faaliyet 

gösteren firmaların önemli bir kısmı teknoloji geliştirme bölgelerinde yer almaktadır ve yer 

kısıtları nedeniyle özellikle İstanbul’daki yazılım firmaları destekleden yararlanabilmek için 

Anadolu’daki teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge birimleri açmaktadır. Firma verilerine 

göre ülkemizin 2005 yılı yazılım ihracatı 150 milyon doların üzerindedir. Bu tutarın büyük 

bir kısmı teknoloji geliştirme bölgelerinden yapılmaktadır. Teknoloji geliştirme bölgelerin 

insan kaynakları ve fiziksel altyapılarında sektör tarafından talep edilen iyileşleştirmeler 

yapıldığında kısa vadede Türkiye’nin yazılım ihracatında milyar dolar seviyesine çıkması ve 

AB’nin Ar-Ge üssü olmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bugün belirli bir ihracat 

potansiyeline sahip olan gelişmekte olan ülkelerden Hindistan, Çin, İrlanda, İsrail ve 

Brezilya’da yazılım sektörü 1990’larda yıllık ortalama yüzde 20-40 oranlarında büyüme 

göstermiştir. Türk yazılım endüstrisinin gelişimine bakıldığında son 5 yılda bileşik yıllık 

büyüme oranı yüzde 20’ler düzeyindedir. Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisinde tanımlanan 

eylemlerin de hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin 10 yıl içinde dünyada hatırı sayılır ileri 

teknoloji üreten ülkeler arasına girmesi mümkün görünmektedir. AB gerek yaşlanan 

nüfusunun gerekse maliyetlerin yüksek olması sebebiyle yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerini dış 

alım yoluyla temin etmek istemektedir. Avrupa’da 2003 yılı itibarıyla (offshore edilme) dış 

alım potansiyeli yüksek endüstrilerin başında yüzde 79,5 ile 1995 yılına göre yüzde 9,9 artış 

gösteren “yazılım ve hizmetler” gelmektedir. Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin dış alım potansiyeli 

ise 1995 yılına göre yüzde 7,5 artarak yüzde 41,4’e yükselmiştir (OECD, 2004:14). Türkiye

Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli bu endüstrilerine cevap verecek gerekli 

niteliklere haiz insan kaynağını yetiştirdiği takdirde bol genç ve dinamik insangücü sayesinde 

ciddi bir atılım gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Teknoloji geliştirme bölgeleri ise bu 

alanda en önemli araç olacaktır. 
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