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Sayın Yetkili,
Türkiye Bilişim Derneği (TBD), çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin
gerçekleşmesi yolunda 50 yıldır yılmadan ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 1971 yılında
yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Derneğimiz,
toplumun her kesiminden üye yapısıyla, ülkemizin kalkınma ve gelişmesi için, dün olduğu gibi
bugün de, Bilişim Kültürü'nü yaymaya çalışan öncü bir "Sivil Toplum" kuruluşudur.
29 Nisan 2021 Saat 19.00 ile 17 Mayıs 2021 Saat 05.00 saatleri arasında uygulanacak
olan sokağa çıkma kısıtlaması/yasağı (tam kapanma) ile ilgili olarak muafiyet uygulanabilecek
iş kolları ve uygulamasına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca genelge yayınlanmıştır.
Uygulamanın bugüne kadar yapılan uygulamalardan daha katı şekilde uygulanması ve
arzu edilen sonu ulaşması maksadıyla çalışanların izinlerini düzenleyen belgelendirme ve bu
belgelerin kontrolü de farklı esaslara bağlanmıştır. Bu uygulamanın başarısı için en uygun
yollardan birisi olan NACE kodları üzerinden firmalar tasnif edilmiş ve ağırlıklı olarak üretim,
imalat, halk sağlığı hizmeti gibi sektörlere izin olanağı sağlanmıştır.
Ancak; yayınlanan NACE kodları incelendiğinde Bilişim Sektörüne hizmet veren
firmaların ağırlıklı olarak kullandığı;
46.51.01 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti (bilgisayar
donanımları, pos cihazları, ATM cihazları vb. dahil),
95.11.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı (ATM'ler ve pos
cihazları dahil) / D ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR D.04 Bilgisayar kurulum, onarım ve
veri kurtarma faaliyetleri,
62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası
vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb),
62.09.02 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve
çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.) kodlarının muafiyete sahip olmadığı
görülmektedir.
İlgili kodların faaliyet alanları üretim, imalat ile doğrudan ilişkili görülmediği için yapılan
yorum ilk bakışta doğru gibi görülse de, bu firmaların hem yazılım, hem donanım alanında en
önemli faaliyetleri SATIŞ SONRASI DESTEK, BAKIM ve GARANTİ hizmetleri olarak sayılabilir. Bu
doğrultuda kamu, özel sektör, imalat, sağlık, finans sektörü dahil tüm sektörlerde bu firmalar
tarafından satılan, kurulan donanım ve yazılımların 7*24 saat esasına göre sürekliliği
sağlanmalı, sistemi aksaklığa uğratan arızalara anında müdahale edilebilmelidir. Aksi takdirde
mevcut sistemlerin sürdürülebilirliğinde ciddi zafiyetler oluşması kaçınılmaz olacaktır.

Türkiye Bilişim Derneği, 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına dernekler arasına alınmıştır.

Yukarıda ifade ettiğimiz gerekçeler doğrultusunda, ilgili faaliyet alanları ve bu alanlarda
faaliyet gösteren sektör firmalarının muafiyet kapsamına alınması maksadıyla gereğini
saygılarımızla arz ederiz.
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