
ayın konusu / issue of the month

•

A lternatif Medya Genel Müdürü 
Serdar KAYAOĞLU, “Ülkemizde yıl-
lık ciroları 1 ile 1,5 milyon TL aralı-

ğında olan KOBİ ölçeğindeki yazılım şirketleri, 
eğer büyük bir grup şirketler bünyesinde yer 
almıyorsa, nakit akışını sağlamak için büyük 
çaba gösteriyor demektir. İşletme sermayesi 
olarak banka hesaplarında eğer üç aylık iş-
letme giderini karşılayacak nakitleri varsa du-
rumları iyi demektir. Dolayısıyla bu yapıdaki 
şirketlerden uzun erimli, kapsamlı, en azından 
altı ayı geçen sürelerde Ar-Ge çalışması bekle-
mek zordur. Ar-Ge ve inovasyon için devletin 
desteği çok önemlidir. Ülkemizdeki yazılım 
projeleri genellikle de müşteri talebine göre 
şekillenmekte. Ar-Ge, satışa bağlı olarak yapıl-
makta.” dedi.

Kayaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ül-
kemizde, KOSGEB, TÜBİTAK TEYDEB, Sanayi 
Bakanlığı, kalkınma ajansları gibi kurumların 
verdiği destekler ve teknoloji merkezleri, tek-
noparklar, kuluçka merkezleri gibi lokasyon 
bazlı destekler var. Fakat girişimcilerimizin bu 
desteklerden tam anlamıyla yararlandığını 
söylemek mümkün değil. Çünkü kendi günlük 

A lternatif Medya General Ma-
nager Serdar KAYAOĞLU says: 
“SME-scale software companies 

with an annual turnover of 1 to 1.5 million 
TL must be putting great effort to ensure 
cash flow if they are not within the body of 
a large group company. It means they are 
in a good state if they have cash which will 
allow them to cover the three-month ex-
penses in their bank accounts as business 
capital. Thus, it is not wise to expect a long 
range and comprehensive R&D study from 
these companies in less than six months. 
State incentive is important for R&D and in-
novation. Software projects in our country 
are shaped according to the customer de-
mands. R&D is made depending on sales.”

Kayaoğlu continues: “There are supports 
in country given by organizations like 
KOSGEB, TUBITAK TEYDEB, Ministry of In-
dustry and development agencies as well 
as location-based supports like technology 
centers, technoparks and incubation cen-
ters. However it is not possible to say that 
our entrepreneurs make proper use of it. 

“Devlet teşviği ile Ar-Ge yapan ve ürün geliştiren yazılım şirketleri, 
gerçekten iş dünyasında ihtiyacı karşılayacak bir ürün ortaya 
çıkarabilmeli.”

“Software companies making products and R&D with state in-
centives should launch a product to meet the demand of business 
world.”
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