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Sayın konuklar, değerli basın mensupları,

“Türkiye Yazılım Sektörüne Bakış” etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Dünya ekonomilerinin kökten dönüşüm sürecine tanıklık ediyoruz. Küresel ölçekte dijital teknoloji ürünleri
ve ticaretinde de köklü dönüşümler yaşanıyor. Sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime sektör fark etmeksizin
dijitalleşme eğilimi büyük bir ivme kazandı. Küresel ölçekte dijital teknoloji ürünleri ve ticaretinde de köklü
dönüşümler yaşanıyor. Çin’in tüm ürünlerde baskın üretici olmasına karşın, ABD, Almanya, Hollanda,
İrlanda, Tayvan ve Kore gibi ülkeler ihracat paylarını ve rekabetçi güçlerini bir ölçüde koruyabildiler. Kore ve
Çin, son yıllarda dijital teknoloji geliştirilmesinde önemli bir atılım içerisinde. Bu gelişme devam ederse,
“gelişmiş ülkelerin teknoloji geliştirdiği, gelişmekte olan ülkelerin de ürünleri ürettiği” uluslararası iş
bölümünde köklü dönüşümler yaşanacak.
Sanayi ve hizmet sektörlerinde şirketlerin dijital stratejiler uygulayarak iş modelleri ve üretim süreçlerini
dijitalleştirdiğini görüyoruz. Yeni nesil teknoloji firmalarının yükselişine şahit oluyoruz. Dünyanın en değerli
ilk 10 şirketinin 7 tanesi teknoloji şirketi1 ve bu şirketlerin hemen hepsinin iş modelinin temelinde yazılım
var. Amerika, Avrupa ve Asya'da en hızlı büyüyen ilk 100 şirketin yarısından fazlasını yazılım şirketleri
oluşturuyor2 Dolayısıyla, marka değeri yüksek, değer yaratabilen ve uluslararası standartlara sahip ürün
ve hizmetlerin geliştirilmesi kritik bir rol oynuyor.
Bununla beraber, Türkiye’nin dört bir köşesinde yaşayan gençlerimizin yazılım sektörünün en büyük gücü
olacağını biliyoruz. Bu sebeple arge merkezleri ve teknopark şirketlerinde uzaktan çalışma uygulamasını
destekliyor, tüm Türkiye Teknopark olsun diyoruz.

Değerli katılımcılar,
Sağladığı yüksek katma değer, ihracat potansiyeli ve istihdam olanaklarıyla, yazılım sektörünün stratejik bir
öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Yazılım sektörü; fiziksel sınırların ortadan kalktığı, hızla gelişen
teknolojiler ve giderek zorlaşan küresel rekabet koşullarında, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünün bel
kemiğini oluşturuyor. Neredeyse tüm sektörlerde temel girdi olarak kullanılan yazılım, yüksek teknolojili
ürünlerin geliştirilmesinde ve beraberinde uluslararası rekabet gücünün artırılmasında kritik bir rol oynuyor.
Yazılım ekosisteminin gelişmesine yönelik atacağımız her adım, ülkemizin yazılım ürünlerinin küresel pazar
payının, ihracatının ve bilinirliğinin tesis edilmesine katkı sağlayacaktır.
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Piyasa değerine (market cap) göre
2 Deloitte Fast 500 Raporu, 2018

Değerli konuklar,

TÜSİAD olarak son dönemde Türkiye’nin kalkınma hikayesinin teknoloji ve dijital dönüşüm üzerinden
olacağını söylüyoruz. Yaptığımız çalışmalara göre yazılım sektörü yarattığı katma değer sıralamasında
%81’lik oran ile 4. sırada yer alırken, incelenen 64 reel sektörden 61’ine direkt katkı sağlıyor. Bu sebepledir
ki gelişmiş ülkeler kaybettikleri üretim pazarını dijital teknolojilere yatırım yaparak yeniden ülke sınırları
içine çekiyor; gelişmekte olan ülkeler ise hızla teknolojilerini geliştirerek aradaki rekabet baskısını ortadan
kaldırmaya çalışıyor. Biz de artan bir vurgu ile dijital teknolojilerin ülkemizde üretilmesinin gerek sanayimizin
gelişmesi gerek ekonomimizin küresel rekabetçiliği açısından kritik olduğunu belirtiyoruz. Bununla da
yetinmeyerek “Yerli ve Global” diyebileceğimiz yazılım ve teknoloji şirketlerimiz ile tüm dünyada söz
sahibi olmak istiyoruz.

Bu çerçevede potansiyeli ile dikkat çeken yazılım sektörüne ayrı bir önem vermemizin gerekli olduğuna
inandık. Sektörün sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak ve etkin aksiyon önerilerini hayata
geçirebilmek amacıyla geçtiğimiz sene Yazılım Çalışma Grubumuzu kurduk. Sevgili Utku Barış Pazar’ın liderlik
ettiği Çalışma Grubumuz ile tüm paydaşlar nezdinde yazılım ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı
amaçlıyoruz. Hiç şüphesiz ki dijital dönüşüm uzun bir süreç. Yazılım sektörünün sahip olduğu potansiyeli göz
önünde bulundurduğumuzda daha gidilecek çok yolumuz var. Üzerimize düşen sorumlulukların
bilincindeyiz. Dijital Türkiye Yuvarlak Masası olarak yazılım ekosisteminin stratejik bir öneme sahip olduğunu
vurgulamaya ve tüm paydaşları ile iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sözlerime son verirken bugün etkinliğimize katılan değerli panelistlerimize, tüm katılımcılarımıza ve emeği
geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Verimli bir etkinlik olmasını diliyor, sözü TÜSİAD Yönetim Kurulu
başkanımız Sayın Simone Kaslowski’ye vermek istiyorum.
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