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özel ihtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır. 

özel ihtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde İlgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı'nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür. 

özel ihtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin 
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır. 

özel İhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla 
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir. 

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan özel ihtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz. 
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6. BEŞ YILLIK PLAN BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN 

YERLEŞTİRİLMESİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU (ÖÎK) 

GIRÎŞ 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde kurulan "Bilgi Teknolojisinin Yerleştirilmesi Özel 
ihtisas Komisyonu" kamu, özel ve üniversite kuruluşlarından davet 
edilen uzmanlar tarafından oluşturulmuştur. tik toplantısını 
26.5.1988 günü yapan Komisyon, konuyu tartışmış ve konunun dört 
Alt Komisyonda incelenmesine karar vermiştir. Bir başkan ve en az 
üç üye ve başkanların çağrılı üyelerinden oluşan Alt 
Komisyonlar; 

1. Bilgi Teknolojisinin Kullanımı 

2. Yazılım üretimi Endüstrisi 

3. Bilgi Teknolojisi ve Eğitim 

4. Donanım Üretimi Endüstrisi, olarak belirlenmiştir. 

Donanım Üretimi ve Endüstrisi Alt Komisyonu yakın ilgisi 
nedeni ile "Elektronik Sanayii Özel ihtisas Komisyonunun", Büro 
Makinaları Alt Komisyonu ile birleştirilmiş ancak bu Komisyonun 
raporunda "Bilgisayar üretimi ve Endüstrisi" konusuna ayrı bir 
başlık altında yer verilmesi öngörülmüştür. 

Seçilen Alt Komisyon başkanları ile toplantılar düzenleyen 
Alt Komisyonlar çalışmalarını ayrı gruplar halinde sürdürmüştür. 
Ekim 1988’de yapılan ÖÎK genel toplantısında rapor 
değerlendirmeleri yapılmıştır. 3 Kasım 1988 de yapılan son 
toplantıda ayrıntılı görüş alışverişi yapılmış ve hazırlanan 
Alt Komisyon raporlarını birleştiren ve plan çalışmalarına uygun 
bir bütün raporu hazırlamak üzere bir redaksiyon komitesi 
kurulmasına karar verilmiştir. 

Uç ana bölümden oluşan Özel ihtisas Komisyonu raporu Alt 
Komisyonlar tarafından hazırlanan dört rapordan oluşmuştur.* 
Birinci bölümde Bilgi Teknolojisinin (BT) dünyadaki genel 
görünümü özetlenmeye çalışılmış, ikinci bölümde BT’nin ülkedeki 
durumu; BT kullanımı, Yazılım Üretimi Endüstrisi, BT ve Eğitimi 
ve Donanım üretimi Endüstrisi başlıkları altında incelenmiştir. 
Üçüncü bölümde, ülkede BT yerleştirilmesindeki ilkeler, öneriler 
ve politikalara yer verilmiştir. 

* (1) BT Kullanım Alt Kom.Rap.N.K.KILAN (Başkan) ve diğerleri 
(2) Yazılım Üretimi Endüstrisi Al t.Kom.Rap.A.KOKSAL (Başkan) ve 

diğerleri 
(3) BT ve Eğitim Alt.Kom.Rap. Z.AKTAŞ (Başkan) ve diğerleri. 
(4) BT Donanım üretimi Al t.Kom.Rap.Cemre NALBANTOöLU (Başkan) 

ve diğerleri 
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1- BÎLGÎ TEKNOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ 

Çalışmaya konu olan bilgi teknolojisi, gelişmiş ülkelerde 
doğup yayılan, çalışma, araştırma, eğitim, üretim, kültür 
alanlarının her kesimini, yöntem ve araçları ile olduğu kadar bu 
alanda yetişmiş insangücü ile de etkileyen çağdaş bir 
gelişmedir. Bilgisayar, mikro-elektronik ve iletişim üçlüsü bilgi 
üretim ve kullanımını en üst düzeye çıkaran yöntemleri ile Bilgi 
Teknolojisi adını alan çok yönlü boyutlar kazanmıştır. Robotlar, 
uzman sistemleri gibi yapay us konularını da içeren bilgi 
teknolojisi, günlük yaşama girmiş-, sosyal, kültürel, politik, 
ekonomik ve endüstriyel çalışmanın bir parçası haline gelmiştir. 

Uygulama alanında etkinliğini 1975’lerden sonra göstermeye 
başlayan ve 1980’lerden sonra hızla yayılan yeni bilgi 
teknolojisi, çeşitli alt teknolojiler içinde bir zincir 
oluşturmuştur. Bu zincirin temel öğeleri bilgisayar teknolojisi, 
mikro-elektronik ve iletişimdir. Yarattığı temel olgular ise 
mikro ve kişisel bilgisayarlar, yeni iletişim servisleri, ofis 
otomasyonu, üretim otomasyonu, eğlence elektroniği gibi 
olgulardır. Yeni teknolojinin temel niteliği, öğelerinin iç içe 
bağımsız ve içiçe bağımlı işleme ve kullanım özelliğidir. Bilgi 
teknolojisi özellikle endüstriyel alana yeni uygulama 
teknolojileri kazandırmıştır. Alışılagelmiş bilgisayar ve yazılım 
endüstrisini bir kenara bırakırsak yeni bilgi teknolojisinin alt 
teknolojileri : iletişim gereçleri, eğlence elektroniği, gereç 
elektroniği, fabrika otomasyonu gereçleri teknolojileridir. 
Üretim teknolojisi endüstrisindeki gelişmeler yanında hizmetler 
sektöründe de yeni uygulama alt dalları oluşmuştur. Bunlar 
arasında uygulama yazılım sistemleri üreten Yazılım Endüstrisi, 
çeşitli kaynaklara dayalı bilgi üretip sunan Bilgi Sistem 
Endüstrisi, kaynak bilgilere ulaşma hizmeti veren Veritabanı 
Hizmetleri, çeşitli ağlar üzerinde iletişim hizmeti veren 
servisler sayılabilir. Uygulama alanına yansıyan gelişmeye 
bakıldığında; 1980’lerin başında gelişen süper mini bilgisayar 
teknolojileri 1980'lerin ikinci yansında kişisel bilgisayarlar, 
süper mikro bilgisayarlar ve ofis otomasyonu teknolojilerinin 
önde gittiği görülür. 

Yeni bilgi teknolojisi ile, yirmibirinci yüzyıla aktarılacak 
olgu; bilginin temel zenginlik kaynağı olduğudur. Fayda yaratan, 
verimliliğin ve yeniliğin temel anahtarı olan bilgi üretimi, 
yönetimi, bilginin zenginleştirilmesi, yayılması ve hareketli 
kullanımı, yeni teknolojinin özendirici niteliğidir. Yeni 
teknolojinin geleneksel bilgi, günümüz teknolojisi, ticareti 
sosyal ve siyasal yaşamı için yeterli olmayıp daha zengin bilgi, 
diğer bir deyişle ust-Bilgi (Knowledge) (Aktaş 1987) oluşturma 
gereksinmesi yeni teknolojiyi doğurucu nedenlerin başında 
gelmektedir. 
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Diğer taraftan hızlı bir gelişim içindeki yeni bilgi 
teknolojisinin araç, gereç ve yöntemleri ile her alanda getirdiği 
yeni çözüm yolları uygulama alanında yeterli gelişme göstermeden 
yerini bir yeni türe bırakırcasına hızlı değişmesi onu akılcı ve 
sistemli kullanmayı gerektirmektedir. Yeni teknolojinin bir diğer 
niteliği, bireyden kitlelere hızlı yayılma ve etkileme içinde 
gelişmesindeki süreçtir. Etkinliği kitlelerce kullanımı ile 
kendini göstermekte ve verimli olmaktadır. Bu özelliği bu 
teknolojiyi bütüncü yaklaşımla insan, örgüt ve yöntemler bütünü 
içinde geliştirmede ağırlık verilmesini gerekli kılmıştır. 

Her düzeyde daha etkili ve çağdaş ülkelerle etkileşimli 
eğitim, araştırma, yönetim ve işletme, pazar, sosyal yaşam 
sağlayabilmek için bilgi teknolojisinin giderek artan 
olanaklarından yararlanmak ve bunları ülke kalkınmasını ve 
çağdaşlaşmasını hızlandırmada etmen olarak kullanmak önemini 
önümüzdeki beş yıllık dönemde de sürdürecektir. 

Bilgi teknolojisinin yerleştirilmesi ve verimli biçimde 
yayılması, çeşitli konularda uygun politikalar geliştirilip tüm 
sektör ve kuruluşlarca birbirini tamamlayacak uygulamalarla 
izlenmesi önem taşımaktadır.Genel politikalar yanında, insangücü 
bilgi teknolojisi eğitimi, bilgi teknolojisi kullanımı, bilgi 
teknolojisinin yazılım üretimi ile donanım üretimi konularında 
ülkenin genel endüstriyel gelişmesi içinde yeni politikalara 
gerek olduğu kuşkusuzdur. 

Yeni teknoloji araç ve gereçlerinin dünya üretiminde en büyük 
pay (% 52.0) ABD, sonra Japonya (% 12.6) ve Avrupa (AET) (% 28.6) 
ülkelerinindir. Bu dağılımlarda bilgisayar teknolojisi ve yazılım 
üretiminde en büyük dış satım payı ABD’nin büro donanımı ve yan 
ürünlerinde ise Japonyanın aldığı görülmektedir. Diğer taraftan 
ABD’nin, Avrupa pazarında % 24’lük payına karşın Japonya’nın 
elektronik büro donanımındaki payı % 29 dolayındadır. 

Bilgi teknolojisinin yayılmasında ucuzlayan ve yazılımı ile 
doğrudan kişiye yaklaşan mikrobilgisayar teknolojisinin katkısı 
büyüktür. 1988’de bilgisayar donanımı satışı 84 Milyar Dolar 
olmuş, 1990 da 97 milyara ulaşacağı beklenmektedir. Bu satışların 
% 30 ve % 42 kadarı mikrobilgisayarın payıdır. Bilgisayar 
üretiminin % 52’sinden çoğunu elinde tutan ABD’de, 1987 yılında 
satılan bilgisayar türleri ve 1988 yılı tahmini ile 1989-90 
yılları projeksiyonu şöyledir; (1) 

(1) Computer World; Haziran, Ağustos, Aralık 1988 
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ABD 1987-90 BİLGİSAYAR SATIŞLARI GELİŞİMİ 

Yıllar 
B ilgisaya r 
Mi k ro 

Tü rü 
Mini 

(Adet) 
Büyük 

1987 4 .1 Mi İyon 108.280 10.400 

1988 4.7 120.000 11.000 

1989 5.4 128.800 11.500 

1990 6.1 137.800 11.580 

ÜravB~gtmek~ gereki-r—kd-^. mikrobilgisayarların % 60’ından çoğu 
kullanım alanı ile ilişkili bir ya da daha çok bilgisayar ağına 
bağlıdır. Bilgi teknolojisinin yayılması ve etkin kullanımında 
mikrobilgisayarların etkinliği telefonun kulanılabildiği her 
noktaya kolayca kurulabilmesi ve kulanım esnekliğidir. 

Yazılım endüstrisi giderek ağırlığını artırmaktadır. 
Örneğin, ABD’de yazılım ve hizmetleri endüstrisi harcamalarının 
1987-1988 yılları değerleri ile 1989-92 yılları tahminleri 
şöyledir; (1) 

ABD; 1987-92 Yıları Yazılım ve Hizmetleri 

Endüstri Kesimi Harcamaları (Dolar) 

Yıllar Milyar Yıllar Milyar 

1987 51.8 1990 74.0 

1988 60.0 1991 82.0 

1989 61.6 1992 91.0 

Çeşitli ülkelerin bütçelerinde bilgisayar donanımı edinmeye 
1987-1990 yılarında ayırdıkları pay her yıl ortalama % 50 artış 
göstermektedir, (örneğin, Ispanya % 63, Norveç % 53, Yunanistan % 
30) (1) 

Gelişmekte olan ülkelerde 1985-1990 yıllan arasında bilgi 
teknolojisi bütçelerinin dağılımını ağırlık sırası ile; alt yapı, 
sağlık, araştırma, bilgi üretimi, enerji, ulaşım- iletişim, 
tarım, eğitim, öğretim ve ulusal araştırma alanları olarak 
görmekteyiz. Bilgi teknolojisi bütçelerinde ağırlıklı pay alan 
konulardan biri olurluluk araştırmaları olarak göze çarpmaktadır 
Bilgi teknolojisinin kullanım alanında öne çıkan konulan ağırlık 
sırası ile; turizm, BT eğitimi, banka/sigorta, bilgisayar 
destekli üretim, genel muhasebe, genel yönetim, ofis otomasyonu, 
hastane hizmetleri, ulaştırma, istatistikse] çözümleme başta 
gelmektedi r. 

(1) a.g.e 



Gelişmiş ülkelerde BT kullanımının değerlendirmesinde; 
çalışan nüfus içinde BT’ni doğrudan kullanan nüfus oranı önem 
kazanmaktadır. Örneğin Finlandiya’da BT kullanıcısının çeşitli 
kesim çalışanları içinde oranı : devlet yönetimi % 16, yerel 
yönetim % 9, KIT’ler % 9, özel kesim % 65 dir. îş kollarına göre 
BT kulanıcısı oranı : yönetim/mal üretimi % 9, çeşitli hizmetler 
büro % 6, taşıma-îletişim % 5, tarım % 3 olarak görülmektedir.(1) 

Kimi ülkelerde BT yerleşmesi için devlet örgütü içinde 
çeşitli düzeylerde danışmanlık ve geliştirme birimleri, bilgi 
kaynakları görülmektedir. Örneğin Finlandiya’da coğrafi dağılım 

hiçinde tüm sektörlere hizmet sunan köyden-kente veri teknolojisi 
geliştirme birimleri, bilgi teknolojisi merkezleri, teknoloji 
danışma merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri 
görülmektedi r. 

însangücü eğitiminde öncelikli alanlar : bilgisayar destekli 
tasarım, bilgisayar destekli üretim uyguTamaları, üretim 
otomasyonü", eczacılık çalışanları, kütüphane çalışanları, küçük 
üretim merkezleri yöneticileri olarak yer almaktadır. 

Bilgisayar destekli eğitim alanında ABD ve kimi gelişmiş 
ülkelerde on yıla yakın bir uygulama süresi geçtiği halde 
beklenen verimliliğin alınamadığından söz edilmektedir. Fen ve 
matematik eğitiminde yararlı olmasına karşın sorunların yine 
öğretmen eğitimi ve yazılım üzerinde yoğunlaştığına işaret edilen 
bir rapor da devletten probleme eğilmesi istenmektedir. (.2) 

Yukarıda değinilen konular gelişmiş ülkelerde BT 
uygulamasının karşılaştırmaya yetmemekle beraber bir fikir 
vermeye yardımcı olmaktadır. 

(1) Government Measures For the Promotion of IT in Finland 
OECD, Raport, 1986 

(2) ABD Congress’s Office of Tech. Assesment - Report, 1988 
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2-BILGI TEKNOLOJİSİNİN ÜLKEDEKİ DURUMU 

2.1-BILGÎ TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI 

1988 İstatistiklerine göre Türkiye’de örgütlenmiş bilgisayar 
donanımı kullanan birim sayısı 3 bin dolayındadır. Bu birimlerin 
%24 kadarı kamu %76 kadarı özel kesim kuruluşlarında yer 
almaktadır. Bu kuruluşların donanım gücünün parasal değeri 600 
milyon dolar dolayında olup %38 kadarı kamu ve %62 kadarı özel 
kesim kuruluşlarına aittir. Kurulu donanımdan %88 kadarı 
hizmetler %4 kadarı endüstri ve %7 kadarı eğitim ve bilimsel 
çalışma konularında yararlanılmaktadır. Kamu kesiminde 
bakanlıklar, KIT’ler, kamu bankaları, belediyeler ve eğitim 
kurumlan, özel kesimde ticaret ve pazarlama, satış, bankalar, 
sigorta şirketleri, muhasebe büroları ve endüstriyel üretim 
kuruluşları yaygın kullanım alanlarıdır. -Ay-nc,a Silahlı 
Kuvvetlerin her kesiminde artan bir bilgisayar kullanım-ı 
uygulaması vardır. 

Diğer taraftan kişisel oyun ve ev mikrobilgisayarlarının 
kullanım alanında yayılımı çok belirgin ve göze çarpıcıdır. Büyük 
kentlerden başlayarak bilgisayar kullanımının evden iş yerlerine 
bilinçli (ya da bilinçsiz) yayılmaya başladığı söylenebilir. 1988 
istatistiklerine göre bedeli 2-10 bin dolar arasındaki 
mikrobilgisayarların sayısı 30 bin dolayındadır. Kişisel ve oyun 
bilgisayarları bir tarafa bırakılırsa, toplam bilgisayar sistemi 
sayısı 6400 dolayında olup bunların 300 kadarı FOB değeri 300 bin 
doların üstünde ve çok kullanıcılı bilgisayar sistemleridir.(1) 

Bilgisayar donanımı, çevre birimleri ve yazılım dış alımı 
aşağıdaki Çizelge l’de görülmektedir. 

(1)Bilgisayar Dergisi, Araştırma, Haziran 1988 
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ÇÎZELGE-1, TÜRKİYE’NİN BİLGİSAYAR DONANIMI 

DIŞ ALIMI; 1985-1988, (ABD Doları) 

Donanım / Yıllar 1985 1986 1987 1988* 

Bilgisayar Sistemi 10.330.967 17.247.434 42.094.705 55.647.734 
(1st.Kod. 845320) 

Mikro Bilgisayar 10.836.154 24.866.632 34.214.487 33.035.336 
(1st.Kod. 845310) 

Giriş/Çıkış 
Donanımı 32.920.230 71.728.367 86.741.132 75.390.543 
(1st.Kod. 845340) 

Disk/Disket Sürücü 1.655.766 2.419.234 6.035.499 10.835.683 
(1st.Kod. 845331) 
Mıknatıslı Şerit 
Sürücü 486.729 734.018 1.317.508 1.575.825 
(1st.Kod. 845339) 

Diğer Donanım 
Birimleri 15.574.692 10.621.090 13.444.037 17.265.890 
(1st.Kod. 845-390, 
360,350) 

Yedek Parpa, Aksam 5.802.558 8.838.941 14.405.320 14.930.849 
(1st.Kod. 845-597) 

Boş Disket/Kaset 983.051 2.144.338 1.982.381 1.951.576 

Yazılım 854.612 1.975.564 3.500.751 3.596.657 

*11 Aylık değerlerdir (istatistik Gn.Md.tHazine ve Dış Tie. Müst.) 

Bilgisayar ve çevre birimleri kullanımında artışlar 
gözlenmekle beraber dış alımın toplam değeri, (beş yıllık 
ortalama 190 M Dolar) ülkenin yıllık toplam dış aliminin binde 
beşi dolayında ve yaklaşık kahve-tütün dış alımı değerlerine 
eşittir. Dış alımın %91’i kadarı büyük boy ve mikro bilgisayar 
donanımı, %07.4’ü kadarı yazılım, %06.4 kadarı yedek parça, %01.2 
kadarı ise sarf malzemesi (şerit, disket, kaset vb) dir. 



Geçtiğimiz 5 yılda ülkemizde bilgi teknolojisinin tüm 
yönleriyle kullanılmaya başlandığı söylenemez. Ancak bir çok 
konuda sınırlı da olsa, bilgisayar kullanımının belirgin gelişme 
gösterdiği görülmektedir. Uygulama alanında, yeni teknolojinin 
fiziksel alt yapısından biri olan iletişim ağlarının 
kurulmasıdaki atılım temel yenilik olarak göze çarpmaktadır. 
Özellikle bankacılık ağlarındaki gelişme en gelişmiş uygulama 
olarak görülmektedir. Bankacılıkta para taşımağa gerek olmadan 
çağdaş bir ortam yaratmaya yönelik uygulamalar önde gelmektedir. 
Otomatik para çekme makinalan ve coğrafi dağılımı kapsayan ayrık 
şubeleri bağlayan, bankacılık ağları kurulmasının hız kazandığı 
söylenebilir. Örneğin T.îş Bankası büyük şehirler ve turistik 
merkezlere dağılmış 333 şubesini uzak ağ yapısı içine almıştır. 
DSÎ uzaktan denetimli sulama projesi, Orman Bakanlığı, Orman 
İşletmeleri Bilgisayar ağı, TMO-Alım Merkezleri Bilgisayar Ağı, 
Maliye Bakanlığı Vergi Dairelerinde bilgisayar uygulaması, Gümrük 
kapıları denetim ve işlemlerde bilgisayar uygulaması, Adalet 
Bakanlığı-seçmen kütükleri ve işlemleri ile Tekel Genel 
Müdürlüğü-Satış ve Muhasebe Sisteminin yerel ağ içinde bilgisayar 
uygulaması, İçişleri Bakanlığı Trafik Ceza Puanlarının 
bilgisayarla İzlenmesi Projesi, Adalet Bakanlığı-Adli Sicil 
İşlemleri bilgisayar uygulaması, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Bilgisayar Merkezinin ilişkili alt kuruluşlarla 
yerel ve uzak, Avrupa’nın çeşitli kentlerindeki ateşelikleri ile 
uzak bağlantılı iletişim uygulaması, çok sayıda belediye iç 
hizmetlerinde bilgisayar kullanımı, sayıları bine varan satış 
ve pazarlama kuruluşu ile inşaat sektöründe giderek artan 
bilgisayar kullanımı son beş yılın gelişmeleri olarak 
sayılabilir. Diğer taraftan üniversitelerimizin Avrupa Akademik 
ve Araştırma Ağına (EARN) bağlanması, bankacılık ve borsa 
sektörünün uluslararası meslek kuruluşları ağlarına bağlanması 
diğer önemli gelişmeler olarak bel irtilebi 1 ir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretimde Bilgisayar Destekli 
Eğitim Projesi başlatmıştır. Pilot uygulama gerçekleştirmek için 
başvuran yerli ve yabancı kuruluşlar, seçilen 150 okulda 1989 
yılı içinde pilot uygulama çalışmasına başlayacaktır. TÜBİTAK’ça 
geliştirilen kişisel bilgisayar prototip üretimi ihalesi için 
protokol imzalanmış ve 1989’da mikrobilgisayar üretimine 
başlanması planlanmıştır. Ayrıca son iki yıl içinde yerli üretim 
olarak patent anlaşması ile videoteks terminali, ekran üretimi 
ile montaj türü kişisel bilgisayar üretiminin başladığı 
görülmektedir. Maliyet ve pazar sorunları nedeni ile bu konudaki 
çalışmaların çok sınırlı olabileceği gözlenmektedir. Kişisel 
bilgisayar ve çevre donanımı üretme konusunda ayrıntılı bilgi ve 
değerlendirme Elektronik Sanayi Ö.I.K. raporunda yer almaktadır. 

Son beş yılda örgün eğitimde bilgisayar mühendisliği eğitimi 
veren üniversite sayısı altıya, yüksek okul sayısı ise dörde 
çıkmıştır. Ayrıca tüm üniversitelerde fen ve sosyal bilimler alt 
dallarında bilgisayar uygulamasına yönelik derslerin 
yaygınlaştığı, uygulama laboratuvarlarının kurulmaya başladığı 
görülmektedir. Son beş yıl içinde özel sektörde bilgisayar kursu 
veren dershanelerin sayısında hızlı bir artış görülmektedir. 
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Birçok şehir ve kasabada, üniversiteye hazırlık kursu veren 
dershanelerin bilgisayar kursu veren birimler oluşturduğu 
görülmektedi r. 

PTT, veri iletişiminde kiralık hat ya da çevirmeli hat 
tahsisinde oldukça hızlı bir gelişme göstermiştir. 1988’de aynı 
hat üzerinde ses, veri, görüntü, yazı, video iletişimi sağlayan 
Tümleşik Hizmetler Ağı (ISND) haberleşmesi deneme çalışmalarına 
başlamıştır. Bu şebekenin gelişmesi ile bilgisayar iletişiminde 
kolaylık ve erişme sağlanacağı kuşkusuzdur. Diğer yanda, PTT 
uluslararası bilgisayar ağları ile bağlantı sağlama 
çalışmalarında da önemli yol almıştır. Bu arada, çeşitli 
konularda bilgi veren telebilgi-bilgi bankası pilot uygulama 
çalışmalarını da başlatmıştır. TRT, görüntü ve veri/bilgiyi 
birlikte kullanmayı sağlayan teleks uygulaması çalışmasını PTT 
ile birlikte yeni bir proje olarak yürütmektedir. TÜBİTAK 
bünyesinde Elektronik Teknolojisi, ITÜ bünyesinde Robot 
Teknolojisi Araştırma Merkezleri kurulmuştur. Bu gelişmeler bilgi 
teknolojisinin yayılmasında önemli basamaklar olup, şimdilik 
yeterli olduğu söylenemez. 

Yazılım geliştirilmesi konusunda yazılım şirketlerine uygun 
koşullarla kredi ve destek verme amacı ile destek merkezi, ayrıca 
TÜBÎTAK bünyesinde isteyen kullanıcıya bilgisayar zamanı 
kiralama olanakları yaratılmıştır. 

Son yıllarda mikrobilgisayarlar önde olmak üzere yaygınlaşan 
bilgisayar kullanımı, çeşitli sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Bunlardan en önemlileri uygun sistemin seçimi ve 
uygun yazılımın belirlenip geliştirilmesi ya da satın alınmasında 
ortaya çıkmaktadır. Bu konuda çoğunlukla ayrıntılı bir sistem 
çözümleme ve olurluk değerlendirmesi yapmadan edinilen, küçük ve 
kişisel mikrobilgisayarlara yönelme, kısa zaman içinde yetersiz 
kalma ya da bekleneni verememe gibi olumsuz sonuçlar 
doğu rabiİmektedi r. 

Son dört yılda çok kullanıcılı bilgisayar ve kişisel 
bilgisayar ithalindeki gelişme, ülkemiz koşulları içindeki 
hızlanma konusunda bir fikir verecek sayılar taşımaktadır. 

ÇlZELGE-2: SON DÖRT YILDA BİLGİSAYAR DIŞ ALIMI GELİŞMESİ* 

Bilgisayar 
Donanımı / Yıllar 1985 1986 1987 1988 

Çok kullanıcılı 10.333.000 17.247.434 42.095.000 53.007.811 

Kişisel 10.836.000 26.866.602 34.214.000 29.089.560 

*ABD Doları 
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Çizelge-2 de görüleceği gibi ilk iki yılda mikrobilgisayar 
dış alımında 2.5 kat artış, son iki yılda çok kullanıcılı 
sistemlerde de %20 lik bir artış ve mikrobilgisayar dışalımında 
%14 lik bir azalma görülmektedir. 

TSE’ce bilgisayar ve veri iletişiminde kullanılan 8 bit 
Türkçe karakter standartlarının belirlenmesi ve 1988 yılında 
Türkçe karakter standartlarının Avrupa grubuna alınması önemli 
gelişmeler olarak anılabilir. Bilgi teknolojisi alanında 1988 
yılında 5 ulusal ve uluslararası bilgisayar sempozyumu, 10 
bilgisayar fuarı, iki ulusal bilgisayar kongresi, ile çeşitli 
konferans, seminerler ile Devlet Bakanlığında kurulmuş olan 
Bilgisayar Danışma Kurulu, DPT-EBI Özel ihtisas Komisyonu ve 
TÜBITAK-Türkiye Enformasyon Teknolojileri Merkezi çalışmaları bu 
alandaki diğer önemli faaliyetler olarak sayılabilir. 

Ortak ya da paylaşımlı kullanım alt yapısı, yöntem ve 
araçları ülkemizde henüz yerleşmemiştir. Kurulu sistemlerin 
birbirine bağlanabilmesi donanım ve yazılım uyuşmazlıkları nedeni 
ile yaygın görülmemektedir. Sistemler kurulurken çoğunlukla 
iletişim koşulları inceleme dışında kalmaktadır. Ortak kullanıma 
kamu kesiminden bakıldığında, personel, bakım, yatırım, işletim, 
konularında uygun yasal düzenlemeler görülmemektedir. Yönetim 
katlarının ortak kullanıma hazır olmadığı söylenebilir. 

Dünya standartlarına göre ülke bilgi teknolojisi 
kullanımının azlığı, yaygınlaşma sınırlılığı gözleniyorsa da yeni 
ürünlerin ülkeye girebilmesi yıllarca geriden gelmemektedir. 
Yenilikleri izleyebilme olanakları giderek artmaktadır. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük boy bilgisayar 
sistemi pazarlayıcı sayısının artmamasına karşın, mikro 
bilgisayar pazarlayıcısının sayısı giderek artmaktadır. Özellikle 
20 bin Dolardan az ederli mikro bilgisayarlar için görülen artış 
düşündürücü görülmektedir. Bilgisayar donanımı dış-alımında: 1986 
yılında 140 Milyon Dolar, 1987’de 210 Milyon Dolar ve 1988 ilk 
sekiz ayında 125 Milyon Dolar olmuştur. Son yıllardaki büyük 
sayısal artış küçük ev bilgisayarlarındaki artıştan doğmaktadır. 
1987 de İOOO Dolardan az ederli ev bilgisayarlarının girdi sayısı 
25.000 dolayındadır. 

însangücü konusuna bakıldığında; ülkede teknolojinin 
verimli kullanımını etkileyen uzman personel ve bilgisayar 
kullanıcısı açığının, son beş yılda da artarak süregeldiği 
görülmektedir. 1987 istatistiklerine(1) göre; bilgisayar 
kesiminde yaklaşık 8000 çalışan bulunmaktadır. Bunların uzmanlık 
dallarına göre dağılımı : % 26 yazılım, % 7 donanım, % 17 yönetim 
ve % 50 kadarı işletim dallarındadır. Uygulama geliştirme ile 
sorumlu yazılımcıların % 42’si programcı, % 28’si sistem 
çözümleyici, % 17’si sistem programcısı, %4 ü yazılım mühendisi, 
% 7’si donanım mühendisi kadrolarında görev yapmaktadır. Sistem 
başına düşen diplomalı uzman personel sayısı ise; %0.95 dolayında 
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görülmektedir. Kamu kesimi ile özel kesim uzman elemanları 
ücretleri arasında iki kat fark vardır. Örneğin yazılım grubunun 
kamuda ortalama aylık ücreti 490 bin iken, özel kesimde 900 bin 
TL.dir. Bu nedenle bilgisayar mühendisi sayısı özel kesimde 
yazılım ve donanım personeli içinde % 25 iken, kamu kesiminde % 7 
dolayındadır.Bilgisayar personeli sürekli eğitim ortamında 
bulunması zorunlu bir kesimdir. Özellikle yazılım elemanlarına 
giderek artan görevler düştüğü gibi, yeni alt uzmanlık dallarına 
da gereksinme artmaktadır. Bunlar arasında iletişim ve veri 
tabanı teknikleri ağırlık kazanmaktadır. Meslek içi eğitim 
genellikle kurum içinde ya da satış yapan firma tarafından 
başlangıç eğitimi olarak verilmektedir. Bu kesimin yıllık eğitim 
süresi ortalama 40 saat olarak görülmektedir. 

Yeni bilgisayar teknolojisinin kullanımında dünyada son 
onbeş yılda üç sıçrama olduğu varsayılırsa, ülkemizin birinci 

■-'sıçramayı tamamlamaya çalıştığı söylenebilir. Ancak atılım yapmak 
için yetebilecek potansiyelin, yurt dışına gidenlerle birlikte, 
mümkün olabileceği de bir gerçektir. 

ülkede bilgi teknolojisinin kullanımı gelişmiş ülkelerdeki 
standartlara erişmemiştir. Yeni teknolojinin gerektirdiği 
bütünleşik uygulamalara gidilemediği, bunda uzman personel ve 
bilgi yetersizliğinin yanında, yerleşmiş uygulama yöntemi, 
yönetmelik, yasalar ve örgütlenme yapılarından kaynaklanan 
güçlüklerin olduğu gözlenmektedir. Ortak ve paylaşımlı kullanımın 
alt yapısı henüz gelişmemiştir. Diğer taraftan bilgisayar 
mühendisliği bölümü olan üniversiteler başta olmak üzere teknik 
bilgi birikiminin var olduğu söylenebilir. Ancak gerek özel, 
gerekse kamu kesiminde ortak proje geliştirme ve yürütme kural ve 
alışkanlığı yerleşmemiştir. Öte yandan beş yıl öncesine 
bakıldığında sayıca az da olsa kimi kamu ve özel kuruluşlarda 
çağdaş uygulamalara yönelik çalışmaların varlığı ümit 
vermektedi r. 

(1) Bilgisayar Dergisi, Araştırma Haziran 1988. 
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DPT bünyesinde kurulan Elektronik Bilgi İşleme Özel İhtisas 

Komisyonunun, kamu kesiminin bilgisayar edinme ve kullanımında 
olurluk raporları aracılığı ile yol gösterme ve koordinasyon 
çalışmaları olumlu sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca planlama ve 
program çalışmaları ile politika ve tedbirlerin oluşturulmasına 
danışmanlık yapan EBI-özel îhtisas Komisyonu’nun görevini 
sürdürmesinde yarar vardır. 

Çizelge 3 : Türkiye’de Bilgisayar Parkının Sektörel Dağılımı 

Değer (Bin $) % Miktar (Adet) % 

Kamu 210.750 35 1 .595 25 
Özel 386.675 65 4.792 75 

Toplam 597.431 100 6.387 100 

Değeri 10.000 $ üstündeki sistemleri kapsamaktadır. 

2.2- YAZILIM ÜRETİMİ ENDÜSTRİSİ 

Yazılımın donanımdan yararlanmanın temel öğesi olduğu 
düşünüldüğünde ülkemizde gözlenen yazılım/donanım oranındaki 
düşüklük, donanımın verimli kullanımını etkileyen önemli bir 
faktör olarak görülmektedir. 

Yazılım konusunun önemine karşılık, şu anda Türkiye’de 
faaliyette Bulunan 400 civarındaki bilgisayar şirketinden sadece 
70 adedi yazılım hizmeti vermektedir. Bu şirketlerin de yazılım 
hizmetinden elde ettikleri gelir, toplam gelirler içinde sadece 
% 2.7 gibi küçük bir pay oluşturmaktadır. Bu oran yazılım 
konusunun ihmali ile ilgili tipik bir gösterge durumundadır. Oysa 
dünyada yazılımının sektör içindeki önemi ve payı giderek artmış 
olup, 1970’li yıllarda bir bilgisayar sistemi değerinin 1/3’ünü 
oluşturan yazılım payı şu an için yaklaşık 2/3 oranına yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Yazılım geliştirme ve üretiminin, emek yoğun bir faaliyet 
olması, yazılım geliştirme faaliyetlerinin her evresinde 
(tanımlama, tasarım, kodlama, test, bakım ve dokümantasyon gibi) 
değişik nitelikte elemanların gerekliliği, kısa bir eğitim ile 
lise mezunlarına verimli iş imkanlarının, sağlanması konusunu 
gündeme getirmiş olup yazılım konusundaki eğitim gereği 
üniversitelerin tüm bölümlerinde önemini sürdürmektedir. 

Yazılını şirketlerinin % 80’inin sermayesi 3 milyon TL.'den 
az olup, yine bu kuruluşlarda çalışan personel sayısı, 
büyük bir bölümünde (% 80) 10 kişiden azdır. 
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Ülkemizde, kulanıcılann değişik isteklerine göre yazılım 
paketleri hazırlanması güçlüğü yanında, bu ■ paketlerin 
pazarlanmasında da sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. 
Finansman ve kadro yönünden imkanları kısıtlı olan yazılım 
şirketleri, ürettikleri yazılım paketlerini satmakta güçlüklerle 
karşılaşmaktadırlar. 

- Salt yazılım veya genelde yazılım ağırlıklı çalışan 
şirketlerin .1985 yılında elde ettikleri gelirin bilgisayar 
sektöründeki yazılım gelirinin % 20’sini ve tüm sektörün 
gelirinin % 50’sini teşkil etmesi bu görüşü kuvvetlendirmektedir. 
Diğer taraftan özellikle kişisel bilgisayar pazarlama 
şirketlerinin yerli, yabancı birçok yazılım paketini satmaktan 
ziyade kopya çekerek vermeyi tercih etmeleri yazılım 
şirketlerinin gelirlerinin artmasına büyük ölçüde engel 
olmaktadır. 

- Üretilen Yazılım : ülkemizde üretilen yazılım paketlerinin 
önemli bir bölümü muhasebe, stck-kontrol, faturalama, cari 
hesaplar, bordro , senet takibi v.b. gibi ticari uygulamalar 
ağı rl ıkl ıdı r. Bunun yarımda, inşaat hesapları, oankacılık, 
turizm, otel rezervasyonları ve hesapları da gelişmektedir. 
Ülkemizde üretilen yazılım paketlerinin yarısından fazlası ise 
kişisel bilgisayarlar için hazırianmaktadır. Bu uygulama 
paketlerinin bedeli 50.000-450.000 TL. arasında değişmektedir. 
Daha büyük bilgisayarlar için yazılan standart paketler ise 
750.000-450.000 TL. arasında değer bulmaktadır.Özel isteklere 
göre hazırlanacak yazılım paketleri daha da pahalı olmaktadır. 

Yazılım üretimi endüstrisinin ülkede bağımsız bir dal olarak 
gelişmeye başlaması verimli gelişmesi için korunması ve 
desteklenmesi yönünde; özellikleri, riskleri eksiklikleri 
üzerindeki bulgu ve değerlendirmeler şöyle özetienebi1 ir; 

a. Yazılım üretim endüstrisi’nin örgütlenmesi ve yaşatılması 
için, bu sektörün özelliklerinin iyice bilinmesi ve bu 
özelliklere uygun düşen destekleme (teşvik) ilkelerinin 
benimsenmiş olması gerekir. 

Bu endüstrinin boyutları gittikçe büyümektedir. Toplam 
bilişim endüstrisi içinde yazılım endüstrisinin pay.ı % 80 
dolayında değerlendi riİmektedi r. 

Bilgisayar donanımı ile birlikte satın alınabilen sistem 
yazılımı ürünlerinin tersine, uygulama yazılımı sistemlerimizin 
kendi gereksemelerimize uygun biçimde tasarlanıp geliştirilmesi, 
bakımı ve yaşatılması Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal 
kalkınması için gereklidir. 
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Yazılımın donanım karşısında kazandığı ekonomik boyut 
dolayısıyla, sistem yazılımı ürünlerinin iyice pahalanma eğilimi 
gösteren maliyetlerden kaçınmak üzere birçok ülkenin gelişkin 
bilgisayar endüstrileri bile (örn. Fujitsu, Siemens) bellibaşlı 
sistem yazılımı ürünlerinin benzerlerini üretmeden, var olan 
ürünlerden doğrudan yararlanma yolunu benimsemektedirler. Böylece 
sistem yazılımında bir yandan standartlaşma eğilimi gözlenirken 
(örn. IBM’nin de facto standart sistem yazılımı ürünleri), öte 
yandan uygulama yazılımdaki çeşitlenme ve kullanımdaki 
yaygınlaşma "Bilişim Toplumu" adı verilen endüstri ötesi toplum 
örüntüsünün yavaş yavaş belirginleşmesine, giderek yayılmaya 
başlamasına yol açmıştır. 

Yazılım ürünleri birer "düşünce ürünü" (intellectual 
property) olarak tanımlanmalıdır. 8u niteliği dolayısıyla yazılım 
endüstrisi sistem çözümleme/tasarımda ve gerçekleştirmede üstün 
nitelikli insangücü çalıştırmayı gerektiren emek-yoğun bir 
endüstri dalıdır. 

Yazılım üretimini pahalı kılan üstün nitelikteki teknik 
insangücünü uzun süre aynı ortamda çalıştırabilmenin maliyetidir. 

b. Donanım, araç-gereç, büro vb. maliyetler de, daha sonra 
gelmekle birlikte, önemlidir. 

c. Bilgisayar kullanımının verimi, üstün nitelikli uygulama 
yazılımı ile sağlanır. Hazır yazılım, özel yazılım geliştirme 
süreçleri birbirinden bağımsız değildir; bu konulardaki birikim 
birlikte sağlanır. Çok önemli olan Tanıtma/Belgeleme/Bakım 
Hizmetleri genellikle çok pahalıya mal olan hizmetlerdir. 

Bireysel çalışmadan çok, takım çalışması, yaklaşımlara ve 
çözümlere dönük kültür birikimi gereklidir (süreklilik olan 
çalışma takımları). 

Bu takımların yönetimi çok güç olup proje yönetimi konusunda 
ustalaşmış yönetici kardolar gereklidir. 

d. Türkiye’de uzman işgücü ve yaşam koşulları ileri ülkelere 
göre çok daha ucuzdur. 

Gelişmiş ülkelerdekine benzer düzeyde iyi yetişmiş teknik 
insangücü bugün vardır. 

Türkiye’nin üstün nitelikte geliştirilmiş bilişim 
sistemlerine, özellikle kamu sektöründe ivedi gereksemesi 
vardır. Türkiye bu sorunlarını çözmeye yetecek mali kaynaklara da 
sahipti r. 

e. Proje takımlarının yönetimi konusunda deneyim, örgütlenme 
girişkenliği ve alışkanlığı eksiktir; ayrıca üstün nitelikli 
ürünün maliyetini karşılayabilecek boyutlarda bir talep de 
örgü tlenmemiştir. 
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8u konuda gelişmiş ülkelerin tersine, kamu sektörü bu talebi 

yaratmak üzere gerekli projeleri tanımlama yoluna gitmekten 
çekinmekte, gecikmektedir. 

Türkiye’nin kamu yöneticileri Türk uzmanlarına ve Türk 
uzmanlık firmalarına güven duymamakta; bunların ürünlerine, dış 
kaynaklı benzer ürünlere biçilen değerin çok altında değer 
biçmektedirler. Bu durum, yazılım sistemleri ve genellikle 
bilgisayar konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları için 
yazılım konusunda daha da ağırlaşmakta, hazır çözüm bulma 
beklentisiyle yabancı uzmanlara ve kuruluşlara önemli ödemeler 
kolayca yapılabilmektedir. Bu ise, yazılım sektörünün gelişmesini 
engellemektedi r. 

f. Ulusal bir yazılım endüstrisinin örgütlenmesi, 
geliştirilmesi ve yaşatılması için elverişli koşulların 
yaratılması, yazılım sektörünün özelliklerine bağlı birtakım 
ilkelerin benimsenmesini gerektirir. Alınacak önlemler bu ilkeler 
doğrultusunda düşünülmelidir : 

Genel ilke olarak yurt dışından uygulama yazılımı satın 
alınması yoluna gidilmemeli, kendi uygulama sistemlerimizi 
üretmek üzere "Proje Tanımlama" yolu benimsenmelidir. Buna 
karşılık "Yazılım Geliştirme Araçları"nın (Software Development 
Tools) dışarıdan satın alınması özellikle kısa dönemde bunları 
hemen kullanıma sokmak bakımından yeğ tutulmalıdır. 

Ayrıca, uygulamada bize yeni yöntemler, yeni "Sistem"ler 
getiren uygulama yazılımı ürünlerine de kapımız açık 
tutulmalıdır. Ancak "Bizim Sistemlerimiz"in bilgisayarlı çalışma 
düzenine aktarılması için dışarıdan destek gerekmemektedir. 

Türkiye’de üretilebilecek nitelikte uygulama yazılımı 
ürünlerinin yurt dışından satın alınması durumunda, konulara göre 
%20-%40 oranlarında gümrük vergisi uygulanmalıdır. Bu vergiden 
elde edilecek gelir, oluşturulacak bir "Yazılım Destekleme 
Fonu"nda biriktirilerek bu amaçla kullanıİmalıdır. 

Yazılım konusu bir çok uygulama alanını kapsayan bir birikim 
gerektirir. Uygulama alanlarının bir dökümünün yapılması ve bu 
alanların her birinde gelişmenin sağlanabilmesi için büyük 
boyutlu yazılım projelerinin tanımlanması ve kamu fonlarıyla 
desteklenmesi gerekir. Bitirici olmamak üzere, aşağıda bu 
alanlardan bir kaçı sıralanmıştır: fabrika otomasyonu, işletme 
yönetimi, otelcilik/turizm, kütüphane yönetimi, hastane 
yönetimi, bankacılık/sigortacılık, robotbilim uygulamaları, uzman 
sistemler, eğitim sistemleri ve bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) 
vb. 
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desteklemek amacıyla, düzenleyici bir örgüte gerekseme duyulduğu 
bir gerçektir. Ancak böyle bir örgütün sektörü desteklemek üzere 
çaba göstermesi ve doğmakta olan ulusal yazılım endüstrisini 
haksız rekabetle karşı karşıya bırakmaktan kaçınması gerekir. 
Yazılım endüstrisinin gereksediği asıl yatırım, her türlü 
bürokratik yapının dışında, uzun süre bir arada çalışmak olanağı 
kazanan uzmanlardan oluşan beyin takımlarıdır. 

Yazılım üretim endüstrisinin gelişmesi için bugün 
Türkiye’nin sahip olduğu araçlar şunlardır: 

İnsangücü: Bu endüstri dalı yüksek öğretim düzeyinde ve 
lisans üstü düzeyde çok iyi yetişmiş yeterli sayıda teknik 
insangücüne sahip olmayı gerektirmektedir. 

Bugün 6 üniversitemiz, en yetenekli gençlerin yöneldikleri 
bir mühendislik dalı olarak yılda 300 bilgisayar mühendisi 
yetiştirmekte ayrıca 11 üniversitemiz de yılda 385 bilgisayar 
programcılığı ön lisans diploması vermektedir. Bunların dışında 
başka dallarda eğitim görmüş olmakla birlikte, Türkiye’nin 
programcı olarak meslekte yer edinmiş deneyimli bir insangücü 
kadrosu vardır. özel öğretim kuruluşları da bu konuda katkı 
vermektedir. 

Bilgisayar Mühendislerimizin yaş ortalaması çok genç 
olduğundan, bugün darboğaz yaşanan deneyimli sistem çözümleyici/ 
tasarımcı açığı önümüzdeki yıllarda kapatılabilecektir. 

Proje yönetimi, özellikle büyük boyutlu yazılım projeleri 
konusunda, çok üstün yetenekleri, geniş deneyimi olan teknik 
yönetim kadroları gerektirmektedir. Bu konudaki açığımız, dünyada 
da olduğu gibi, kapatılması en zor olan açığınıızdır. Bununla 
birlikte, sayıca az da olsa, başarılarını kanıtlamış proje 
yönetmenlerine Türkiye sahiptir. Bunların elverişsiz ekonomik 
koşullar ya da anlayışsızlık nedeniyle yurt dışına kaçırılması ya 
da yazılım sistemleri konusunda çalışan proje yönetim 
ortamlarının dışına itilmesi Türkiye’nin yazılım üretimi 
endüstrisini geliştirmek ve yaşatmak üzere kullanabileceği en 
değerli bir araçdan yoksun kalmasına yol açabilir. 

Yazılımevleri: İlkin bilgisayar donanımı pazarlayan özel 
şirketler, sonra ulusal bilişim topluluğumuzda öncülük görevini 
üstlenen üniversiteler, yazı1ırnevlerinin kurulmasından önceki 
dönemde uygulama yazılımı üretegelmışlerdir. Bugün bileşim 
sektöründe çalışan 400 dolayında şirket arasında yer alan 
yaklaşık 70 şirket yazılırnevi gibi de çalışmaktadır. Bunlar 
arasında çalışmaları daha çok yazılım üretiminde yoğunlaşan 
şirketler olduğu gibi, sayıca az da olsa, bütünüyle bu konuda 
çalışan şirketler de vardır. 
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Sorun bu şirketlerin, oluşmakta olan teknik kadroların 
sürekliliğini sağlayıcı mali güce erişebilmeleridir. örgütlenme 
gereksinmesi, işi yapacak merkezi örgütler kurmak yerine, bu tür 
merkezi örgütlerin yönlendirici çalışmalarıyla ilgilidir. Yazılım 
ürünlerinin teknik niteliği bakımından başarılı yazılımevleri'ni n, 
yeterli bütçelerle desteklenen kamu projeleri ile varlıklarını 
sürdürebilme olanağına kavuşturulmaları gerekir. 

Yazılım Geliştirme Sistemleri: Bilgisayar sistemleri, 
çağımızın en gelişkin yazılım geliştirme araçlarıyla da 
donatılmış olarak Türkiye’ye girebilmektedir. 

Standartlar: Endüstrileşmenin en önemli araçlarından biri de 
standartlaşmadır. Bu konuda bir takım eksikliklerimiz olmakla 
birlikte, örneğin 1988 yılında Türk abecşsinde yer alan "ğ,ı,ş" 
gibi damgaların 8-ikililik standart kodlarının Latin tabanlı 
abece kullanan belli başlı bilim ve ekin dillerinde kullanılan 
damgalardan oluşan Latin-V Çizelgesine alınabilmiş olması Türkiye 
Bilişim Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bir başarıdır. 
(Daha önce, Türkçe, Maltaca, Afrikanca, Esperanto ile birlikte 
ayrı bir gruba sokulmuştur.) 

Sistem tanımı ve belgeleme ile ilgili standartlara ve 
yazılım ürünleri edinmede kullanılabilecek Standart Şartname 
örneklerine öncelikle gerekseme duyulmaktadır. 

Teknikbilimsel Terimler ve Belgeleme: Yazılımı oluşturan 
öğelerin belgelemeyle ve terim olarak kullanılabilecek nitelikte 
sözcüklerle ilişkisi ortadadır. 

Türkçe 8ilişim Terimleri 1966’dan beri sürdürülen çabalarla 
bugün Avrupa’nın herhangi bir gelişkin bilim dili ile atbaşı 
giden bir gelişme düzeyindedir. Bilgisayar Mühendisliği ve 
Bilişim mesleği bütün Türkiye’de bütün çalışma alanları içinde 
kuşkusuz an sağlıklı ve kapsamlı Türkçe terminolojiye sahip 
meslek dalı görünümündedir. 

Bugün bir ölçüde eksik gibi gözüken belgeleme alışkanlığı, 
kuşkusuz, terminoloji denen bu çok önemli araçtan da 
yaralanılarak boyutlu projelerin sağlayacağı gerekseme ile kısa 
sürede edinilebilecektir. 

2.3- B1LGÎ TEKNOLOJİSİ VE EŞİTİM 

Bu alandaki eğitimi teknik eğitim, bilgisayar okuryazarıığı 
ve bilgi terminolojisini araç olarak kullanan ve çoğu kez 
bilgisayar destekli eğitim (BDE) olarak bilinen eğitim olmak 
üzere üçe ayırmak mümkündür. 
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a. BT Alanındaki Teknik Eğitim : Bilgi teknolojisi alanında 
eleman eğitimi programı, Türkiye’de bir ölçüde teknik eleman 
hiyerarşisine uygun olarak sürdürülmektedir. Bu hiyerarşinin üst 
düzeyindeki bilgisayar mühendisi, dört yıllık yüksek öğrenim 
sürecinden geçmektedir. Bilgisayar mühendisliği eğitiminde 
yazılım ve donanım giderek artan bir oranda birbirinden ayrılmaz 
olmakta, her ikisinin eğitiminin de verilmesi zorunlu 
bulunmaktadır. Mevcut bölümlerin laboratuvar olanaklarının bunu 

sağlıyacak bir düzeye getirilmeleri gereklidir. Bilgisayar 
mühendisliği dalında, tasarım ve araştırmaya yönelik eğitime 
bugünden daha çok önem verilmelidir. Endüstriyel ya da kuramsal 
sorunları çözmede mevcut teknikleri etkin olarak kullanabilen, 
yeni teknikler gel iştirebilen elemanların yetiştirilmesi, 
eğitimin ana hedefi olmalıdır. Hiyerarşik yapının bir alt 
düzeyinde bulunan Ara Teknik Eleman’ın eğitimi, Meslek Yüksek 
Okulları ve Teknik Liseler'de geliştirilmiş ve geliştirilmekte 
olan programlar ile verilmektedir. Bu programların verimi ve 
niteliği yükseltilmelidir. Öte yandan bazı özel okulların 
bilgisayar firmalarının ve üniversitelerin açtığı özel kurslar, 
ara eleman konusunda varolan açığı kısmen kapatmaktadır. 

Bilgi teknolojisi alanında teknik eleman eğitimine katkıda 
bulunan bir diğer kaynak da bilgisayar mühendisliği dışındaki 
bölümlerin öğrencilerinin aldıkları çoğunlukla programlama 
türünde olan derslerdir. Bu dersleri alan öğrenciler mezun 
olduktan sonra 8T alanında iş bulmuş, çalışmışlardır. Bu tür 
eğitimin de eleman açığını kapatılmasında önemli bir katkısı 
bulunmaktadır. 

ülkemizde bilgi teknolojisi ile ilgili iş alanlarının 
belirlenmesi, özel önem taşımaktadır. Sözkonusu iş alanlarında 
görev alan elemanlara sistem çözümleyiciliğinden sistem 
operatörlüğüne dek verilecek ünvanlar da, halen belirsizdir, 
uyumsuzdur ve tartışma aşamasındadır. 

Bilgi teknolojisi eğitimi konusunda karşılaşılan en önemli 
sorunlardan bir diğeri de eğitim kadrosundaki sayıca 
yetersizliktir. üniversitelerimizin ve hatta endüstrimizin, son 
yıllarda yurt dışına çok sayıda eleman kaybetmesi ile bu 
yetersizlik, daha büyük boyutlara ulaşmıştır, üniversitelerimizde 
geride kalan kadro, çekirdek programı büyük bir güçlükle 
yürütebilmekte, program geliştirme ve araştırmaya gerektiği kadar 
zaman ayıramamaktadır. Öte yandan eğitimde kullanılan araç- 
gereçlerin temini için üniversite bütçeleri çok sınırlıdır ve 
laboratuvarlar, istenen ölçülerde donatılmış değildirler. Bu 
nedenle, herşeyden önce çeşitli önlemlerle eğitim sektörünün 
desteklenmesi doğru olacaktır. Teknik lise, yüksek okul ve 
üniversite öğretim elemanlarının yetiştirilmesi ve devletin 
eğitim kurumlarında tutulabilmesi, başlı başına bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim gibi uzun 
süreli ve geniş kapsamlı projeler öğretmen kadrolarına hem 
parasal hem de bilimsel yönlerden tatmin edici kaynaklar 
yaratabilecektir. Ayrıca, çağdaş bir eğitiın-öğretim için gerekli 
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olan araç-gereçler ile diğer olanaklar, eğitim kurumlarına 
ayrıcalıklı olarak sağlanmalıdır. 

Böylelikle, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim, daha 
elverişli bir ortamda gerçekleşecek, öğretimin niteliği 
yükselecek ve gerek öğrencinin gerekse öğretmenin, zamanlarını 
daha iyi biçimde değerlendirmelerine yardımcı olunacaktır. 

Eğitim sektörüne verilecek destek, bazı özendirici 
önlemlerle özel kuruluşlardan da sağlanabilir görünmektedir. 
Bağış yoluyla eğitim kurumlarına sunulan her türlü malzeme için 
vergi indirimi uygulamak, bir örnek olarak gösterilebilir. Bilgi 
teknolojisi alanının ülkemizin geleceği açısından taşıdığı 
ayrıcalıklı önem gözönünde tutularak, bilgisayar mühendisliği 
eğitiminin ve BT ile ilgi.li diğer eğitimlerin öğretim üyelerinden 
laboratuvarlarına kadar her yönüyle ayrıcalıklı olarak 
desteklenmesinin zamanı çoktan gelmiştir. Daha fazla geç 
kalmadan, halen var olan öğretim üyelerini de yitirmeden ve en 
önemlisi, yetiştirdiğimiz gençleri istenen düzeyde eğitemeyip 
onları daha fazla eksik bırakmadan gerekli önlemler alınmalı ve 
gerekli adımlar atılmalıdır. Özellikle son yıllarda, bilgisayar 
mühendisliği, üniversitelerimize başvuran öğrencilerimizin girmek 
istedikleri bölümlerin en başında gelmektedir. Bu ilginin devamı 
ve mezunların iyi yetiştirilmeleri Türkiye’nin yararınadır. 

BT alanındaki eğitimin yaygınlaştırılmasına engel teşkil 
eden önemli bir diğer sorun, teknik yayınlarla ilgilidir. Yabancı 
dildeki yayınlar hayli pahalı olmakta, ana dilde ise yayın 
eksikliği çekilmektedir. Bu nedenle, bir yandan dışarıda 
yayınlanan kitap ve dergiler daha kolay ve çok az bir maliyet ile 
ulaşılabilir hale getirilirken diğer yandan ana dilimiz, temel 
bilgiler ve yeni gelişmeler bakımından yapıtlara 
kavuşturulmalıdır. üniversiteler içinde yerel ağlarla 
birbirlerine bağlanmış mikrpbilgisayarlar, eğitimin yaygınlaşması 
için çok elverişli bir ortam hazırlayacaktır. Zira aracın 
kullanıcıya yakınlığı, kullanımını özendirecek ve arttıracaktır. 

b. Bilgisayar Okuı—Yazarlığı : Bilgisayar okur— 
yazarlığının toplumun tüm kesimlerine hızlı ve dengeli bir 
şekilde kazandırılması, başlı başına bir kamu eğitimi sorunu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar okuı—yazarlığının 
arttırılması ve yaygınlaştırılması, öncelikle eğitimin ilk 
basamaklarından başlayarak, diğer düzeylerine kadar bireylere 
bilgisayar bilinci aşılamakla mümkün olabilecektir. Bu amaçla TV 
ve radyo gibi çeşitli araçlar daha etkin olarak kullanılmalıdır. 
Böyle büyük çaplı ve uzun vadeli bir eğitim için ihtiyaç 
duyulacak en önemli unsur, öğretmendir. Ne var ki, bugüne dek 
yapılan planlar, acele ile ve dar çerçeveli olarak yürürlüğe 
konmuş, üstelik öğretmen sorunu gözardı edilmiştir. Yeterli 
sayıda öğretmen edindikten sonraki adım, kullanılacak bilgisayar 
yazılımının hazırlıklarına geçmek ve öğretmenle birlikte bu 
yazılımın geliştirilmesine ve başarı ile kullanımına başlamak 
olmalıdır. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde karar verme 
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ÇIZELGE-5 

ÜLKE 1986 1987 1988 (Milyon $) 

ABD 64.792 74.568 83.058 
JAPONYA 37.467 44.972 52.238 
İNGİLTERE 8.547 9.085 9.661 
BATI ALMANYA 14.048 15.507 16.798 
FRANSA 8.313 8.868 9.521 
İTALYA 4.144 4.698 5.153 
Türkiye 128 189 214 

3- ÜLKEDE BT YERLEŞMESİNDE ÖNERİLER VE POLİTİKALAR 

Bilgi Teknolojisinin yerleşmesine etkin dört temel konu 
olan kullanım, eğitim, yazılım ve donanım üretimi endüstrilerinin 
ayrıntılı incelenmesinden çıkarılan politikalar ve öneriler yine 
aynı başlıklar altında aşağıda özetlenmiştir. 

3.1- BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI 

Kişi, sektör ve toplumun her kesiminin verimli ve etkili 
bilgi kullanımını, iletişimini ve dağıtımını sağlayacak ve dış 
ülkelere uzanan bilgi alış verişini mümkün kılacak bilgi 
teknolojisine dayalı bir ortam oluşturulmalıdır. Bu amaçla, 
donanım, yazılım, iletişim üçlüsünün beyin gücü ile desteklenmiş, 
yeni teknolojinin yötemleri ile uyumlu kullanımını sağlayacak 
önlemlere gerek vardır. Bunlarla beraber salt beyin gücüne dayalı 
yazılım ve bunları destekleyecek eğitilmiş insan gücünün 
sağlanmasına özen gösterilmesi önem taşımaktadır. 

Bu amaçla oluşturulacak politika ve tedbirler için temel 
öneriler şöyle özetlenebilir: 

a. Yeni bilgi teknolojisinin kullanımında, hizmet yoğun ve üretim 
ağırlıklı kesimlerden başlayarak, ilişkilerimizin yoğun olduğu 
Avrupa Topluluğu ülkeleri standartlarına ulaşma yolu 
i zlenmeli di r. 

b. Uygulama alanında, donanım, yazılım ve iletişim ile uygulama 
yöntemlerinin yeni teknoloji modelini uyumlamayı sağlamada yasa 
ve yönetmeliklerle ilintili düzenleme ve yenilemelere gerek 
vardır. \ 

c. Veri iletişim sistemi ve servislerınin alt yapısı bütünü ile 
kurulmalı; işletilmesi ve bakımı en uç kul\Lanıcıya destek verecek 
düzeye çıkarılmalıdır. 
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d. Kurumlar yeni teknolojinin yerleşmesinde, yol gösterip 
danışmanlık verecek kuruluşlara olduğu kadar ortak ve hazır 
yazılını kullanmada karşılaştıkları sorunlara çözüm gereksinmesi 
de duymaktadır. Kuruluşların ortak yazılım kullanma ve 
gelişti r i 1 mel eri sağlanrrıal ıdır . Bu amaca yönelik ilke ve 
standartlar araştırılmalıdır. 

e. Yeni teknolojinin hizmet ağırlıklı kesimlerde olduğu kadar 
üretime yönelik konularda da kullanılması özendirilmelidir. 

f. Uzman insangücü yanında yürütücü ve yönetici düzeyinde her 
meslek ve uygulama dalında eğitilmiş insan gücüne gereksinme 
açıktır. Bunu planlı biçimde karşılayacak önlemler alınmalıdır. 

g. Yeni teknoloji beraberinde getirdiği, ancak doğrudan aktarımı 
olanaksız yeni yöntemler içerir. Yeni uygulama yöntemlerine 
dayalı projeler gerçekleştirilmesine önem verilmeli ve 
desteklenmelidir. 

h. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı iletişim ve veri 
aktarımında uluslararası standartların izlenmesi ve 
yaygınlaştırılması yanında Türkçe karakterlerin iletişim, işlem 
ve görüntülemesinde ulusal standard belirlenmesine ivedi gerek 
vardır. 

i. Bilgi kullanımı, bilginin gizliliği, korunması ve sınırlar 
ötesi veri iletişimine ilişkin yasal kuralların açıklıkla 
belirlenmesine gerek vardır. 

j. özellikle kamu kesiminde uzman personel kullanımında etkili 
araç olan ücretler, özel kesim düzeyine yakınlaştırılmalı, bilgi 
işlem personeline sağlık personeli gibi özendirici ek ödemeler 
sağlanmalıdır. 

k. Örgün eğitimin yetiştirme sürecinin hemen veremeyeceği 
uzmanlık konularında, hızla eleman yetiştirecek, meslek içi, 
yeni teknoloji eğitimi verecek birimlere gerek vardır.. Eğitim ve 
araştırma kurumlan donanım ve yazılım edinmede özel teşvik ve 
gümrük indirimi ile desteklenmelidir. 

3.2- YAZILIM ÜRETİMİ ENDÜSTRİSİ 

Yazılım endüstrisinin gelişmesi için birinci öncelik, bu 
gelişmede araç olarak kullanabilmek üzere bugün sahip olduğumuz 
olanakların korunmasına verilmelidir. Gözden geçirdiğimiz bu 
araçların elde edilebilmesi için Türkiye son 20 yıl içinde (bu 
süre birbirini izleyen dört Plan dönemini kapsamaktadır) 
olağanüstü çaba göstermiş, yatırım ve hazırlık yapmıştır. Şimdi 
6. Beş Yıllık Plan döneminde, bu araçları kullanarak güçlü bir 
yazılım endüstrisini başlatma olanağı ele geçirilmektedir. 8u 
araçların daha da gelişmesi durumunda başarı kendiliğinden elde 
edilebilecekti r. 
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- Yüksek öğretimde ve orta öğretimde bilgisayar programlama 
konusunda eğitim için daha büyük kaynak ayrılmalı, verilebilen 
eğitimin niteliği yükseltilmelidir. 

- Özel sektörde Yazılım Araştırma ve Eğitim. Merkezlerinin 
kurulması düşük faizli uzun vadeli kredilerle desteklenmelidir. 

e. Yazılım ürünleri mizin yurt dışında tanıtılması için çaba 
gösterilmeli, ihracat teşvik edilmelidir: 

- T.C. Ticaret Ataşeliklerimizin yabancı ülkelerin iş çevrelerine 
yazılım firmalarımızı tanıtmaları sağlanmalıdır. 

- Yabancı ülkelerdeki fuarlara katılmada firmalara destek 

sağlanmalıdır. 

3.3- 81LGÎ TEKNOLOJİSİ VE EŞİTİMİ 

Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye’de BT alanındaki 
gelişmelere olumlu katkılarda bulunabilecek bir ulusal birimin 
oluşturulmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir birim 
oluşturulana kadar "Bilgisayar Teknolojisi ve Eğitimi" Alt 
Komisyonunun ve ilgili diğer Alt Komisyonların DPT bünyesinde 
sürekli olarak çalışması ve yıllık programlan izlemesi yararlı 
görülmektedir. BDE alanındaki çalışmaların Milli Eğitim 
Bakanlığının sorumluluğunda yürütülmesi doğru olacaktır. 

Eğitim kurumlarına BT alanındaki araç gereçlerin 
sağlanmasına, öğretim üyeliği görevlerinin çekici hale 
getirilmesine ihtiyaç vardır. 

. BT alanında Türkçe yaıyın yapılması teşvik edilmelidir. 

BT alanında sadece üniversiteler değil bu alanda 
çalışmalar yapan özel kuruluşların da teşvik edilip 
desteklenmesine büyük ihtiyaç vardır. 

. Bilgisayar okur yazarlığı konusunda TRT ve basında gerekli 
çalışmalar yapılmalıdır. Bu tür çalışmalar desteklenmelidir. 

8T konusu ordumuz ve ulusal güvenliğimiz açısından da son 
derece önemli bir konudur. Bu konunun verimli olarak kulanımı 
yönünde gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Bilgisayar destekli eğitim konusunda problem tanımından 
başlıyarak, planlama, olurluk çalışmaları teknik olarak 
yaptırılmalı, çıkacak sonuçlara göre yürütülecek teknik 
çalışmalarla yazılım üretimi, donanım üretimi, müfredat ve 
öğretmen yetiştirilmesi konuları ele alınmalıdır. Bu konular 
birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Diğerlerini geriye bırakıp 
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sadece birine öncelik ve önem vermek doğru olmayacaktır, 
özellikle yerli üretime öncelik ve ağırlık verilerek bu konular 
belirli bir plan ve program içinde ele alınmalıdır. Bu alanda 
eleman yetiştirilmesi için gerekenler öncelik ve ivedilikle 
yapıİmalıdır . 

8T ve 8DE konuları Türkiye'nin geleceğini çok yakından 
ilgilendiren konulardır. Bu konuların sağlıklı gelişmesi 
Türkiye’nin çağ atlamasını sağlıyabilecektir. 8u konulara gerekli 
önemin verilmesi ve gerekli kaynakların sağlanması Türkiye’nin 
geleceği açısından zorunludur. Bu çalışmalarda kamu ve özel 
kurumların, bilgisayar mühendislerinin, eğitimcilerin ve ilgili 
diğer meslek dallarının el ele verip ortak çalışma grupları 
oluşturmaları son derece önemlidir. 

"\ 

Çağdaş olmada bilgi teknolojisi en önemli ve en gerekli i 
araçtır. Bu aracı en iyi şekilde öğrenmek ve kullanmak j 
Türkiye’nin başarılı bir geleceği için şarttır. 

3.4- DONANIM ÜRETİMİ ENDÜSTRİSİ 

Bilgisayar ve Büro Cihaz Sanayii için Alınması öngörülen 
Tedbirler Üç Grupta Toplanabilir : 

- Talep geliştirici önlemler 

- Gümrük ve fonlara ilişkin önlemler 

- Diğer teşvik önerileri 

a. Eğitim Bilgisayarı Projesi Süratle Başlatılmalıdır : 
Bilgisayar destekli eğitim konusundaki çalışmalar hızlandırılarak 
1990’da uygulamanın başlatılması sağlanmalıdır. Bu amaçla 
kulanılacak bilgisayarların yurt içi üretiminde yarar vardır. 

Bunun için istenilen bilgisayar ve çevre ünite 
özelliklerini belirleyen proje önerileri üretilmelidir. 

b. Yerli Üretim Korunmalıdır : Su anda bilgisayar ve çevre 
üniteleri % 1 gümrükle ithal edilmekte ve devlet gümrük 
vergisinden feragatla kullanıcıya ucuz bilgisayar aktarılarak 
bilgisayarın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Ancak mevcut sistem 
yerli üretimi imkansız kılmaktadır, Yurtdışmdan çok düşük 
gümrükle birçok marka bilgisayar ithali yerine, kullanıcıya aynı 
maliyetle yerli üretim birimleri sağlanmalı, sonuçtan hem Türk 
sanayii hem kullanıcı yararlanmalıdır. Çözüm öneri dizisi şu 
şekildedir : 

Kişisel bi lgi sayar lara, monitör ve ınodeınler’e fon konularak 
yerli üretim korunabilir. Böylece mevcut gümrük tarifelerinde 
başka oynama yaparak kurulu ana-yan sanayi dengesini bozma 
ihtimali sözkonusu olmayacaktır. 
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Kişisel bilgisayarların KDV oranı, eğitim araçları KDV oranı 
düzeyinden daha aşağıya indiriİmelidir. 

Kişisel bilgisayarların amortisman süresi iki yıla 
i ndi rilmeli di r. 

c. Yasal Defterlerin Bilgisayarla tutulması Desteklenmelidir 
: Yazar kasa uygulamasında erişilmiş başarılı sonuçla, devletin 
bütçe gelirlerinin arttırılmasında da yarar sağlanmıştır. Benzeri 
uygulamanın, yurt çapında, mali denetimleri kolaylaştırmak 
amacıyla, tek düze hesap planı kullanımı ve yasal defterlerin 
bilgisayarla tutulması, satış ciroları basamaklarına göre 
kademeli olarak zorunlû hale getirilmelidir. Bu amaçla bilgisayar 
alımı yapan firmaların alım yaptıkları sene peşin 
vergilendirmeden muaf tutularak teşviki yerinde olacaktır. 

d. Diğer Tedbirler : Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 
bünyesinde kullanımı yaygınlaştırıİmalıdır. Ana bilgisayarlar 
etrafında kurulacak iletişim ağlarının ucunda kişisel bilgisayar 
kullanımı sağlanmalıdır. Ordu bünyesinde kullanılacak kişisel 
bilgisayarlar için de yukarıdaki koşullar aranmalıdır. Ayrıca MSB 
bünyesinde kullanılacak yazılım ürünlerinin profesyonel yazılım 
evleri tarafından sağlanması imkanları araştırılmalıdır. Benzer 
şekilde kamu kuruluşlarının, KIT’lerin, mahalli idarelerin ve 
üniversitelerde bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması teşvik 
edilmelidi r. 

Bilgisayar ve akşamlarının ihracatında destekleme ve 
fiyat istikrar fonundan satış bedellerine bağlı ödeme yapılması 
yararlı olacaktır, (örneğin % 7 mertebesinde) 

İhracata yönelik prefinansman kredilerinin bilgisayar 
ihracatını taahhüt koşulu ile peşin olarak kullandırılmasının 
temini sağlanmalıdır. 

Bilgisayar üretiminde Türk Standartlarının en kısa zamanda 
belirlenmesi ve milletlerarası standartlara da uyumu 
sağlanmalıdır. Bu belirlenen standartlar ithalatçılar için de 
zorunlu tutulmalıdır. Bu standartlar kullanıcı, sanayici ve 
özellikle TÜBİTAK ve üniversite temsilcilerinin oluşturduğu 
Komisyonca belirlenmelidir. 

e. Bilgi Teknolojisinde Donanım Üretimine Yönelik 
öneriler: Türkiye’de kişisel bilgisayar üretimine geçiş için 
önerilen tedbirler alınmalıdır. Elde edilecek avantajlar son 
derece önemlidir. Avantajların yalnız kolay görünen kısmı plan 
döneminde 509 Milyon $ Döviz tasarrufudur. Ayrıca parasal değeri 
hesap edilemeyen şu faktörler de önemlidir. 
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- Üretim, yazılım ve servis için 5.000 üzerinde kalifiye 
personel istihdam edilecektir;. Binlerce operatör çalışacaktır. 

- 8ılgisayar üretimine yönelik sanayi alt yapısı oluşacak, 
yabancı sermaye gelişi için uygun ortam doğacaktır. 

- İleri teknoloji açığımızın kapatılmasına çok önemli 
katkıda bulunacaktır. 

- AET ye donanım ihracatı başlıyacak, ilaveten Türkiye’den 
yazılım ihracatı artacaktır. 8u konu % 100 yerli katma değer 
oluşturduğundan donanıma nazaran-daha büyük önem taşımaktadır. 

- Giderek dünyaya açılan ekonomimizin en etkin araçlarının 
başında bilgisayarın geldiği kuşkusuzdur, üretimin başlatılması 
başta bilgisayar destekli eğitim olmak üzere yaygın kullanımı 
teşvik edici bir unsur olacaktır. Rasyonel bilgisayar kullanımı 
ise sanayi ve hizmet sektörlerinin hemen tümünün daha verimli 
çalışması ve dünya pazarlarında rekabet edebilmesinin bir ön 
şartıdır. 

- Yurt içi üretim, hızlı artan marka çeşitlemesini 
önleyecek, böylelikle kullanıcıların bakım ve kullanım 
desteğinden yoksun kalması sonucu doğacak zararlarını en alt 
düzeye indirecektir. 

- Bilgisayar üretim tecrübesi beraberinde bilgisayar donanım 
tasarımını da geliştirecektir. 

- Bilgisayar üretimine yönelik yan sanayi de teşekkül 
edecekti r. 

- Doyuma ulaşacak olan yazarkasa talebi nedeni ile üretici 
kuruluşlarımızda ortaya çıkacak kapasite fazlası ve üretim 
tecrübesinin kullanılması için en uygun çözümü getirecektır. 

- Türkiye bilgisayar sanayinin teşviki şimdiden önemli 
ölçekte dış satım bağlantısı sağlayan monitör üretiminin 
köklenmesini ve yerlilik oranını ve ihracatını arttırmasını 
temin edecektir. 

- Benzer şekilde güç kaynaklarının ve klavyelerin yerli 
olarak imali ve önemli miktarlarda dış satım şansı kazanması da 
kuvvetli ihtimaldir. 

- PTT şşbekelerinde başlatılan modernizasyon çalışması 
yaygın bir bilgisayar kullanımı olan bir ortamda modem imalatını 
ve yaygın olarak kullanımını teşvik edecektir. 
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