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Bilişimin stratejik olarak konumlandırılması, Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun çıkartılması konusunda hem fikir olan sektör 
temsilcilerince, kurumsal ve katılımcı yönetişim modelinin 
benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Aslıhan Bozkurt

İşbirliği, koordinasyon, partiler üstü politika, Ar-GE ve teşvikle sektör güçlenir

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) aylık yayını olan BİLİŞİM dergisi, 2011 yılı itibariyle 
39. yılını geride bırakıyoruz. Ocak başında yine İnternet’te okurlarıyla buluşacak olan 
dergimizin 128. sayısında, sektörün önde gelenlerinin 2010 ve 2011 beklentilerine 
ilişkin görüşlerine yer veriyoruz. Bilişim sektörünün nabzını yansıtmak amacıyla 
hazırlayacağımız “Dosya” bölümünde başta Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) olmak üzere yaklaşık 30 şirket ve sektör sivil toplum örgütüne 
dört soru yönelttik ve sektör için 2010 yılını değerlendirmelerinin yanı sıra 2011 yılına 
ilişkin öngörülerini almaya çalıştık. 
Dergimize değerlendirme yapan sektör aktörleri, 2010’da küresel krizin etkisini 
kaybetmesiyle kamuda önemli projeler başlatıldığını anımsatırken bilişimin stratejik 
olarak konumlandırılması, tüm tarafların katılımıyla genel bir teknoloji politikası 
oluşturulması ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) çıkartılması konusunda hem 
fikir oldukları görüldü. Bilişim sektörünün ülkemizde gelişmesi ve güçlenmesinin 
yatırım teşviki, Ar-Ge ve eğitim konularında yapılacak projelerle mümkün olacağı 
vurgulanırken özel sektör-üniversite-kamu işbirliğinin güçlendirecek teknoloji politika 
ve teşviklerinin yanı sıra hizmet ihracatı yapan firmalara Ar-Ge’de olduğu gibi teşvik 

verilmesi önerildi. Sektöre uygulanan vergi indiriminin sürmesi; BT sektörünü teşvik 
etmek için özel düzenlemeler yapılması,  devamlı ve partiler üstü bir teknoloji politikası 
geliştirilmesi istendi. Kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerin oluşturacağı uzman 
bir kurulun düzenli aralıklarla teknolojilik gelişmeleri değerlendirip Türkiye’nin teknoloji 
politikalarına yön vermesi önerilirken uygulama ve süreklilik adına kurumsal ve katılımcı 
yönetişim modelinin benimsenmesi bir zorunluluk olarak gösterildi. 
eDevlet hizmetlerinin kullanımının zorunlu hale getirilmesine ilişkin girişimlerin 
uygulamaya konulması, BT’ye 2 kat daha fazla mali kaynak ayrılması istenirken yasal 
mevzuat yetersizliği BT’nin önündeki en büyük engel olduğuna dikkat çekildi. Türkiye’de 
liderlik müessesesinin, karar ve faaliyetlerinde bilgi ve teknolojiyi öne çıkaran bir 
yaklaşım sergilemesi istenirken bilişimde ilerlemenin ilk koşulunun “ özgün yazılımlar ve 
üretken yazılımcılar” olduğu vurgulandı. Türkiye’nim Ar-Ge ile küresel pazarda “farklılık” 
yaratması istenirken yatırım olanak ve koşullarının yabancı yatırımcılara daha cazip hale 
getirilmesi önerildi. KİK Yasası’nda değişikliklere gidilmesi, kamu ihalelerinin belli kural 
ve standartlara oturtulması, belirsizliklerin ve düzenli değişikliklerin sona erdirilmesi 
istenirken yazılım sektöründe özellikle büyük yazılımların eksik yönlerini tamamlayacak, 
sektörel açılım ve uyarlamalarını yapacak yazılımların Türkiye’nin üzerinde duracağı bir 
alan olabileceğine işaret edildi. Vergilerin daha makul seviyelere çekilmesi ve “Yeni Nesil 
Şebekeler” konusunda bir yol haritası hazırlanması gerektiğinin altı çizildi. 

Sorularımıza yanıt veren yetkililerin değerlendirmelerine göre,  daha fazla sayısal içeriğe 
erişimin, cazip ve kolay hale getirilmesi ve sadece BT alanında değil, tüm sektörlerde KDV 
oranının, yüzde 8’e düşürülmesi de sektör şirketlerinin beklentileri arasında yer alıyor. 
2011 yılında BT’de dışkaynak kullanımındaki talebin daha da artacağı ve bunun sektöre 
önemli bir ivme kazandıracağı düşünülüyor.  Ayrıca küresel bilgi ve iletişim teknolojileri 
şirketlerinin Türkiye’ye direkt yatırım yapma ve Türkiye’yi bölgede bir üs olarak ön plana 
çıkarma taleplerinin 2011’de yoğunluk kazanması, şirket evlilikleri ve ortaklılarının ön 
plana çıkması, uluslararası BT projeleri yapan sektör oyuncu sayısının artması bekleniyor. 

Güvenlikte ilerleme sağlanacağı, sanallaştırma, bulut bilişim ve BT Outsorcing’in giderek 
yaygınlaşacağı, Wireless’in hızla artıp ucuzlayacak. Bilgiye erişmek için kullanılan 
cihazlar daha da çeşitlenecek ve akıllanacak. PC’lerin telefonlaşması, telefonların ise 
PC’leşmesi trendi 2011’de daha da belirgin hale gelecek. Akıllı cihaz kullanımında artış 
bilgiye erişimde çeşitlilik getirecek.  Teknolojiler ve cihazlar daha da yakınsanacak. 
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