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Eskişehir bilişim sektörünün  
neresinde?

Türkiye’de bilişim sektörünü bir ne-
hir olarak nitelendirirsek, Eskişehir’i 
bu nehri besleyen önemli çaylardan 
biri olarak değerlendirebiliriz. Tür-
kiye’de bilişim sektörünün kalbi 
İstanbul gibi görünse de aslında 
Anadolu’ya açılış kapısı Ankara’dır. 
Eskişehir ise stratejik konumuyla 
İstanbul ve Ankara ile sürekli dirsek 
temasındadır. Bu sayede trendleri 
yakından takip eden ve gelişmele-

re hızlıca ayak uyduran bir özelliği 
vardır. Üniversiteleri ve teknopark-
larıyla bilişimde üretken bir modele 
sahiptir ve her yıl sektöre nitelikli 
genç beyinler yetiştirmektedir.Bu 
sebeple Eskişehir’in Bilişim Sek-
töründeki konumu ve rekabetçi 
yönü her geçen gün artmaktadır. 
Sektörün durumunu ve gelişimini 
değerlendirdiğimizde, her yıl ciddi 
büyüme oranlarıyla karşılaşıyoruz. 
4. Sanayi Devriminin içinde bulun-
duğumuz bu dönemde bilişim her 
zamankinden daha büyük bir öne-
me sahiptir. Ticareti ve sanayisiyle, 
bilim üreten kurumlarıyla Eskişehir; 
Türkiye’de bilişim sektörüne yön 
veren ve destek sunan kentlerin 
başını çekmeye devam edecek-
tir. Ekonomimize önemli katkılar  
sağlayabilecektir.

İşletme olarak konforunuzu  
olumlu / olumsuz etkileyen  
değişkenler neler?

İçinde bulunduğumuz coğrafyadaki 
istikrarsızlık ve değişken döviz kur-
ları,başta ekonomi olmak üzere bili-
şim alanında faaliyet gösteren tüm 
şirketleri olumsuz etkilemektedir. 
Üreten bir sektör olmamıza rağmen 
dışa bağımlılıktan yüzde yüz kur-
tulmuş değiliz. Maalesef sektörün 

kalbi konumundaki merkezlerde Es-
kişehir’in sahip olduğu potansiyeli 
tam olarak değerlendirememekte-
dir. En büyük etkeni ise; ürettiğimiz 
teknolojilerin tanıtımında, ticari-
leştirilmesinde, pazarlama ve satış 
stratejilerini planlamada yaşadığı-
mız sorunlar olarak görüyoruz. Es-
kişehir’de sektörün diğer önemli bir 
sorunu ise nitelikli beyinlerin kariyer 
hayaliyle, istihdam imkanı bulama-
dan büyük şehirlere göç etmesidir. 
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Ancak şehrimizin sahip olduğu po-
zitif olanaklar tüm olumsuzluklara 
rağmen motive edici etmenlerdir. 
Malumunuz, sektörümüzün en 
önemli kaynağı yaratıcı düşünce ve 
beyin gücüdür. Metropollerle kıyas-
landığında Eskişehir’de büyük alan-
lara yayılmış dağınık yerleşkeler 
görmek yerine üniversiteler, tekno-
loji geliştirme bölgeleri ve ticaret 
merkezleri ulaşım açısından birbiri-
ne yakın konumdadırlar. Adeta hep-
si bir kampüsün parçası niteliğinde-
dir. Bu sayede rutin faaliyetlerde, 
zaman ve dolasıyla iş gücü kaybı en 
aza indirgenmiş durumdadır. Buda 
üretkenliği artıran bir sonuçtur. 
Tüm kuruluşlar birbiriyle rahatlıkla 
iletişim kurabilmektedir ve kollektif 
çalışma imkanı üst düzeydedir.

TTL Teknoloji, ne(ler) yapılsa  
bilişim sektörü hareketlenir diye 
düşünüyor?

TTL Teknoloji olarak, dünyadaki 
trendleri yakından takip etmenin 
ve yenilikçi, katma değeri yüksek 
teknolojiler üzerine yoğunlaşmanın 
sektörümüzü nitelikli olarak büyü-
teceği kanaatindeyiz. Ülke olarak 
dışa bağımlılığımızı azaltacak en 
küçük çalışmayı dahi çok önemsi-
yoruz ve bu alanda yapılacak her 
tür faaliyeti destekliyoruz. Ayrıca 
döviz kurlarının yüksek ve dalgalı 
seyrettiği bu dönemde ihracat im-

kanlarını iyi değerlendirerek, yeni 
pazarlar oluşturmanın bu olumsuz 
süreci avantaja çevirecek hamleler 
olduğunu düşünüyoruz. Maalesef 
incelediğimizde ülkemizde birbirine 
benzer nitelikte yazılımlar geliştiren 
onlarca şirket bulunmaktadır. Bu 
durum rekabet açısından iyi gibi gö-
rünse de, firmalarımızı pazarda be-
lirli bir ölçeğin üstünde iş yapamaz 
hale getirmektedir. Kalıplarımızdan 
sıyrılarak farklılaşmanın, yeni tek-
nolojiler üzerine yoğunlaşmanın ve 
gelişen teknolojilere adapte olarak 
4. Sanayi Devrimine Eskişehir ola-
rak gereken çözümleri sunmanın 
tüm sektörlere ve ülkemize önemli 
katkılar sunacağını öngörmekteyiz.
 
İstanbul’daki bilişim işletmeleri 
neden sizden daha güçlü / daha 
zayıflar?

İçinde bulunduğumuz dünyada, bil-
giyeışık hızında ulaştığımız bir dö-
nemden geçiyoruz. Artık mesafele-
rin veya sınırların bir önemi kalmadı. 
Bu sayede çok yönlü araştırmalar 
yaparak bilgiyi teknolojik ürüne 
dönüştürme konusunda İstanbul 
ile aramızda ciddi bir farkımız kal-
madığını düşünüyorum. Ancak İs-
tanbul’da ticaret ve sanayide başı 
çeken yüksek bütçeli kuruluşların-
yer alıyor olması, o bölgede faali-
yet gösteren şirketler açısından iş 
potansiyelini yüksek kılmaktadır. 
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Ayrıca iş fırsatlarını değerlendirmek 
için İstanbul’a giden yetenekli beyin-
ler, şehrin eğitimli ve başarılı çalışan 
potansiyelini de güçlendirmiştir.
Ancak İstanbul’a kıyasla Anadolu 
ile köprü vazifesi üstlenen şehrimiz 
farklı potansiyellere hitap etmekte 
ve sunduğu imkanlar ile yaşamı her 
yönüyle daha sürdürülebilir kılmak-
tadır. Bu durum İstanbul’a kıyasla 
özellikle start-up şirketlerin yaşam 
döngüsünü güçlendirmektedir. Yeni 
fikirlerin gerçekleştirilmesi için ge-
reken yatırım maliyetleri İstanbul’a 
kıyasla çok daha düşük bütçelerde-
dir. Gelecek dönemde hızla ilerleyen 
teknoloji ile birlikte yeni fikirlerin 
hızlıca hayata geçmesi şehrimiz 
açısından sektörde öncü olabilmek 
için büyük önem taşımaktadır. 

Gelecekte Eskişehir’in konumunu 
güçlendirmek için neler yapılmalı?

Yukarıda sıraladığım birçok avan-
tajıyla Eskişehir ülkemizin önem-
li ticaret merkezlerinden biridir. 
Yapılacak birkaç düzenleme ile 
kentimizin stratejik konumunu güç-
lendirmek mümkündür. Bunların 
başında Eskişehir’de serbest bölge 
kurulması öne çıkmaktadır. İhracata 
yönelik yatırım ve üretimi teşvik et-
mek, doğrudan yabancı yatırımları 
ve teknoloji girişini hızlandırmak, 
işletmeleri ihracata yönlendirmek 
ve uluslararası ticareti geliştirmek 
maksadı serbest bölgelerin kuruluş 
amacıdır ve bu amaçların tamamı 
şuanda sektör hedeflerimizle yüz-
de yüz paralellik göstermektedir. 
Serbest bölge kurulmasıyla birlikte 
Eskişehir’in yabancı yatırımcıların 
da ilgi odağı olacağını düşünüyorum. 
Akabinde oluşacak iş potansiyelinin 
kentimizde yetiştirdiğimiz gençlere 
istihdam fırsatlarını artıracağını 
ve beyin göçünü minimize edeceği 
kanaatindeyim. Diğer bir hamle ise 
yıllardır ülkemizde konuşulan Sili-
kon Vadisi benzeri bir kümelenme-
nin Eskişehir’de teknoparkımızı da 
kapsayacak şekilde yepyeni bir ya-
pılanmayla gerçekleşmesi olacaktır. 
Havacılıktan raylı sistemlere, en-

düstrinin birçok alanından kamusal 
çözümlere kadar Eskişehir teknoloji 
üretiminde öncü bir kenttir. Bu güç-
lü temeller üzerine özel destekler 
ile oluşturulacak Silikon Vadisi 
şehrimizin sektördeki konumunu 
üst sıralara taşıyacak ve ülke eko-

nomisine güç katacak yegane çö-
zümler arasındadır.Eskişehir, büyük 
hayalleri ve büyük potansiyeli olan 
bir şehirdir. Bu sebeple Eskişehir’e 
yapılan her yatırımın bu hayalleri bi-
raz daha gerçeğe dönüştüreceğine 
inanıyorum.

Eskişehir ülkemizin önemli ticaret 
merkezlerinden biridir. Yapılacak 
birkaç düzenleme ile kentimizin 
stratejik konumunu güçlendirmek 
mümkündür. Bunların başında 
Eskişehir’de serbest bölge kurulması 
öne çıkmaktadır.


