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BTK:  2011’de sektörün,  
yüzde 10 büyümesini bekliyoruz
2011 İş Planı’nda 36 kalemden oluşan işe yer veren BTK, 2010’da 35 milyar 
dolara ulaşan sektörün bu yıl yüzde 10’luk bir büyüme beklendiğini açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer 
ve Kurum 2’nci Başkanı Dr. Ayhan 

Beydoğan, 26 Ocak 2011’de düzenlenen basın 
toplantısında 2010 yılı faaliyetlerini ve 2011’de 
tamamlamayı planladıkları önemli düzenleme 
ve çalışmaları içeren 2011 Yılı İş Planı’nı 
değerlendirdi. 

2009’da yaşanan global krize rağmen 
Türkiye’de bilgi iletişim teknolojileri (BİT) 
sektörünün yüzde 5 büyüdüğüne dikkat çeken 
Acarer, “Sektörün geçen yılki büyüme oranı 
yüzde 6 civarındaydı. Sektör büyüklüğü 2010 

sonu itibarıyla 35 milyar dolara ulaştı. 
2011 yılında ise sektör için yüzde 10’luk bir 
büyüme bekliyoruz” dedi. 
Geçen yıl yüzde 25’lik bir artış yaşanan 
genişbant abone sayısının 8.45 milyona çıktığını 
ifade eden Acarer, “3G mobil genişbantta çok 
büyük artış var. AB ülkelerinde genişbant 
penetrasyon oranı yüzde 48, Türkiye’de yüzde 
45. Türkiye’nin bu konuda AB’nin çok gerisinde 
olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Çünkü 
Türkiye’de hanedeki insan sayısı ortalaması 
4 iken, Avrupa’da 2’nin altında. Genişbant 
kullanan insan sayısı Avrupa ile hemen hemen 
aynı” diye konuştu. 

Her yıl 16 milyon telefonun ithal edildiğine 
dikkat çeken Acarer, yerli telefon üretilmesi 
gerektiğini gündeme getirerek 16 milyon 
telefonun yüzde 20’sini Türkiye’de üretildiğinde 
350 milyon dolarlık ekonomik bir kazanç 
sağlanacağını vurguladı.
 
Cep telefonu ithalatına ilişkin bir sınırlama ya da 
düzenlemenin olmadığını, Türkiye’de üretilecek 
cep telefonlarına teşvik sağlanmasına yönelik 
bir düzenleme hazırlanıp “Torba Kanun”a 
konulduğunu bildiren Acarer, bantta üretilen 
cihazlara teşvik verilmesiyle Türkiye’de 
üretim patlaması yaşanacağına inandığını, 
bu düzenleme içerisinde yerli ürünlerin 
standardizasyon ve sertifikasyonlarının da yer 
alacağını belirtti. 

2011’de özellikle denetim konusunu ön 
planda tutacaklarını belirten Acarer, 66 
ilde elektromanyetik alan ölçümünün 
tamamlandığını, kalan 15 ilde de bu yöndeki 
çalışmalar devam ettiğini, çalışma sonuçlanınca 
Türkiye’nin Elektromanyetik Alan Şiddeti 
Dağılım Haritası’nın çıkarılacağını bildirdi. 
Acarer, uyar-kaldır yöntemini en çok kullanan 
sitelerin başında Facebook’un geldiğini 
belirterek, bu internet sitesiyle herhangi bir 
sorun yaşamadıklarını vurguladı.
Acarer, Elektronik Haberleşme Sektörüne 
İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde değişiklik 
yapılmasına ilişkin çalışmalar kapsamında; 
Avrupa Birliği uygulamalarına daha fazla 
uyum sağlanması, teknolojik gelişmelerin 
yansıtılması, uygulamalar açısından 
ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması 
çalışmalarının 2011’de tamamlanmasının 
planlandığını belirtti. BTK 2. Başkanı Beydoğan 
ise, 2010’da Sanal Mobil Şebeke Hizmeti 
(SMŞH)  için da sanal mobil işletmeciliği için 
28 lisans alındığını, bunların sadece birinin 
numara aldığını söyledi.
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BTK’nın stratejik hedefleri

-Tüketici hak ve menfaatlerinin sürekli gözetilmesi,
-Etkin rekabet ortamının geliştirilmesi,
-Yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması,
-Bilgi toplumu oluşumunun desteklenmesi,
-Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe üretimin desteklenmesi,
-Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe destek ve hizmet faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,
-Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe çağrı merkezlerinin Doğu ve Güneydoğu illerine 
yönlendirilmesi (taşınması).
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