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10 yıla kadar bilgisayarlar, 
insan beyni kapasitesini 
y a k a l a y a c a k

2015’te 5 milyar 
bağlantılı cihaz olacağı 
tahmin edilirken, 
2020’lerde bilgisayarların 
kapasitesinin, insan beyni 
kapasitesine ulaşacağı 
öngörülüyor. Şu anda 140 
bin çalışanın bulunduğu 
bilgi ve iletişim sektöründe, 
520 bin nitelikli çalışana 
ihtiyaç duyulacağı bildirildi.

BİMY’18 etkinliğinin açılış oturumunun ardından seminerin de ana teması olan “Bilişim 
Teknolojilerinin Sektörel Etkisi ve Gelecek Öngörüleri” başlıklı paneli TBD Başkanı Turhan 
Menteş yönetti. Panele, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy ile 
TÜBİSAD eski Başkanlarından Orhan Göksal katıldılar. 
Panelin ilk konuşmacısı olan Eczacıbaşı, son aylarda sektör STK’larının gündeminde 
olan Digital Türkiye Platformu’nun amacı ve hedeflerini anlattı. 2008 krizinin biraz da BT, 
simülasyon teorileri ile bilgisayar ve iletişim kapasitesinin etkisi olarak ortaya çıktığını söyleyen 
Eczacıbaşı, dünyadaki değişimin temel noktasının aslında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
(BİT) gelişmelerden kaynaklandığına işaret etti. 2011’nin ilk aylarında Kuzey Afrika’da yaşanan 
ayaklanmaları, sosyal ağların tetiklediğine değinen Eczacıbaşı, sözlerine şöyle devam etti: 
“BİT sayesinde gittikçe artan kırılma noktaları bolluğu yaşıyoruz ve bu artan boyutlarda 
devam edecek. Bu gelişmeler hem bir tehlike yaratıyor hem de fırsat sunuyor. Konunun 
fırsat boyutları içinde yer alabilmeyi diliyoruz. Tehlike, toplum olarak değişken olmayı 
başaramayanlar için geçerli. Biz kriz dönemlerinde belli bir dinamizm yaşıyor ve hakikaten 
krizi teğet geçmeyi başarıyoruz.” 
BT ile ilgili 30’a yakın STK bulunduğunu anımsatan Eczacıbaşı, yeterli güce ve vizyona sahip 
olunduğuna inandığını ancak vizyonun yeterince aktarılamadığını söyledi. “Digital Türkiye 
Platformu” ile sektör STK’larının gücünü daha etkin ve efektif hale getirmeyi hedeflediğini 
vurgulayan Eczacıbaşı, “Türkiye olarak bu yapıyı oluşturup gerek AB, gerek kamu ve gerekse 
kamuoyu çerçevesinde yapıyı sağlamlaştırmak, sıkılaştırmak ve tek bir ağızdan hareket 
etmenin doğru olacağını düşündük. Hem kendimizi anlatmamız, hem doğru modeller 
oluşturmamız hem de gerekli mercilere ilgili konuları aktarmamız için çalışmalarımızı daha 
konsantre, odaklanmış bir şekilde devam ettirmek istiyoruz” dedi.
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Mobil dünya, sosyal ağlarda katalizör görevi görüyor
Digital medya konusundaki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Göksal, yaptığı 
sunumda sosyal ağlara ilişkin bilgiler verdi. Facebook’un Şubat 2011 itibariyle 650 
milyon kullanıcısı olduğu, 30 milyar içerik parçacığı bulunduğu ve 70 ayrı dilde 
çevirisinin yapıldığına işaret eden Göksal, Türkiye’nin iddialı bir ülke olduğunu 
vurguladı. Dünyada kişi bazında Facebook’ta en çok zamanı Türklerin harcadığını 
belirten Mobil dünyanın sosyal ağlar üzerinde katalizör görevi gördüğüne değinen 
Göksal, gelecek öngörülerinde 2015 yılında 5 milyar bağlantılı cihaz olacağının 
tahmin edildiğini, bağlantılı cihazların gelişinin medyayı konvansiyonel yapısından 
bugün bilmediğimiz şekilde digitalleşmeye götüreceğini bildirdi. Göksal, televizyon 
ortamının gelişip değişeceğini, ABD’de 2011’den itibaren inanılmaz bir şekilde video 
patlaması beklendiğini, medyanın TV ve video versiyonunun Facebook gibi şekil 
değiştirmiş hallerinin görüleceğini söyledi.
2100 yılına kadar yapılan projeksiyonlarda bugün aklımızın alamayacağı bazı dönemlere girileceği, 
bunun da medya üzerindeki etkisinin inanılmaz boyutlarda olacağının altını çizen Göksal, “ABD’de 
2030’da, 130 milyon işin 110 milyonun makineler, 
endüstriyel otomasyon ve yapay zekâ tarafından 
yapılacağı öngörülüyor. Bu arada beyin gücü daha 
fazla tasarıma kayıyor. Gelecekte özellikle 2020’lerde 
rahatlıkla bilgisayarın kapasitesinin bir insan beyni 
kapasitesine geldiğini göreceğiz. İnovasyonlar çok hızlı 
hayata geçiyor. Ama Türkiye olarak bu gelişmelerden 
ekonomik olarak çok iyi yararlanamıyoruz” diye konuştu.
Göksal, “Nasıl bir dijital gelecek? ” sorusunun yanıtlarını 
da şöyle sıraladı:
•	 Dijitalleşme,	değerin	iletilmesindeki	güç	olacak.	
Değer ise, yazılımdaki bilgi ve tecrübede.
•	 Dijital	 dünya,	 iş	 modellerini	 değiştiriyor.	 Buna	
göre pozisyon almalıyız. Sosyal medya, pazarlama, 
satış, müşteri ve çalışan memnuniyetinin yeni iş modeli 
olarak yükseliyor.
•	 Yazılım	 ihtiyaçlarını	 tüketicinin	 belirlediği	 ve	
işletmeleri zorlayan yeni bir dönem başlıyor. 
•	 Hizmet	 artık	 çok	 daha	 ön	 plana	 çıkıyor.	
Sunduğumuz değer verdiğimiz hizmet ile ölçülüyor. 
Müşteriler de şirketleri verilen hizmete göre 
değerlendiriyor.
•	 Müşterilerimizin	 bilgisi	 ve	 kullanıcıların	
etkileşimi daha da artacak.
•	 Yazılım	firmalarının	rakipleri,	artık	İnternet	servis	sağlayıcıları,	e-ticaret	firmaları,	süreç	
yönetimi danışmanlık firmaları olacak.
BIT harcamalarının GSYIH içindeki payının ekonominin büyümesinde önemli katkısı olduğuna 
işaret eden Göksal,  Kore’de yüzde 9 olan bu oranın, Türkiye’de yüzde 4,5 olduğunu bildirdi. 
Göksal yapılması gerekenleri ise şöyle açıkladı:

•	 Avrupa	da	ilk	25’e	dünyada	ilk	100’e	girecek	yazılım	firması	yaratmamız	gerekiyor.
•	 Avrupa	da	25.	yazılım	firmasının	cirosu	133	milyon,	dünyada	100.	yazılım	firmasının	
cirosu ise 176 milyon dolar.
•	 Türkiye	bunu	başarabilir.	Devlet,	bir	markayı	destekleyip	ilk	100	e	girmesini	sağlamalı.

İş modelleri değişecek, yazılımlar tüketicinin isteğine göre oluşacak
“Digital geleceğe inanan bilişim sermayesi (şirketler) ve kurumlar, 2010’lara geldiğinde 
dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu dönüşümle alakalı olarak önümüzdeki 
dönemde farklı trentler olacağını düşüyoruz” diyen TÜBİSAD Başkanı Gürsoy, bu trendlerden 
söz etti.
Gürsoy, önümüzdeki dönemde digital ortamın insanlara bir yaşam ve iş yapma platformu 
sunacağını, iş modellerinin değişeceğini ve artık yazılımların tüketicinin isteğine göre 
oluşacağını bildirdi.  Buluşu destekleyen bir ortam olmadığından yakınan Gürsoy, “Genç 
nüfusumuz var ama nitelikli genç nüfusumuz yok. Şu andaki eğitim sistemimizle buna çözüm 
bulmamız mümkün değil. Burada radikal değişikliklere gitmediğimiz sürece yol alamayız. 
Önümüzdeki dönemde buna çözüm bulamazsak sıkıntılar yaşayacağımıza dikkat çekmek 
istiyorum” diye konuştu.
Şu	anda	140	bin	çalışanın	olduğu	bilgi	ve	iletişim	sektöründe	2020-2023’lerde	520	bin	nitelikli	
çalışana ihtiyaç duyulacağına dikkat çeken Gürsoy, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Artık istihdam, buluş ve büyüme çok önemli. Bunu olabilmesi için de bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kamuda tüm sektörlerde kullanmak zorundayız.  Bunun stratejik sektör 
olması ve devlet politikası haline gelmesi zorunluluğu var. Bunun için;
-Kamuda	tek	muhatap	gerekiyor.	
-Çevresel	 koşullar	 ve	 talebin	 artırılmalı.	 (Sağlıklı	 rekabet	 koşullarının	 bir	 an	 önce	
oluşturulmasını, kuralları ve çizgileri belli düzgün bir sahada top oynamak istiyoruz)
-Girişim	sermayesinin	oluşturulmasını	(Facebook,	Google	vb.	arkasındaki	sermaye	benzeri	
bir	uygulamayı)	 istiyoruz.	Gençlerimiz	anne-baba	sermeyesi	 (ABS)	 ile	bir	şeyler	yapıyorlar	
ama bir eleme mekanizması ve model yok. Kamu ve özel sektörün yarı yarıya karşılayacağı 
bir fon kurmasını ve fon aracılığıyla şirketlerin desteklenmesini öneriyoruz.
-Rekabetçi	ortam	sağlanmalı.
-Genişband	yaygınlaştırılmalı,	vergi	kesinlikle	indirilmeli	ve	yazılımda	sıfırlanmalı.”
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