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Bilişim pazarı yüzde 6,5 büyüyüp 29 milyar dolara ulaşacak
Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde bilişimde hedeflenen 160 milyar 

dolarlık gelirin yakalanması için sektörün 7-8 kat daha büyümesi gerektiğine 

dikkat çekilirken önümüzdeki yıllara “bulut bilişim”, “mobilite” ve “Her Eve 

Fiber, Herkese Çok Hızlı İnternet” damgasını vuracak.

Aslıhan Bozkurt

değişiklikler olurken özellikle yaz sonunda duraklamanın hissedildiği sektör, yılın 
sonuna doğru önemli ciro rakamlarına ulaştı. 

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılı için telekomünikasyon ve bilişim 
alanından 160 milyar dolarlık bir gelir elde edilmesi hedefi belirlediğinin altı çizilirken 
kalan 12 yıllık sürede hedefe ulaşılabilmesi için sektörün 7-8 kat daha büyümesi 
gerektiği vurgulandı.

Sektör aktörleri 2011’i, sosyal ağların geliştiği, geniş kitlelere ulaştığı, 
haberleşme aracı olarak kullanılan İnternet’in daha fazla demokrasi, 
saydamlık, yönetime katılım, hesap sorma ve refahtan pay isteme 
sürecine damgasını vurduğunun altını çizdi. Geçen yıl, bir yandan “Arap 
baharı”, Wikilileaks, Wall Street İşgali, Avaaz ve benzeri örgütlerin 
yaptıkları eylemler, diğer yandan Birleşmiş  Milletler ve Avrupa 
Konseyi’nin temel bir hak olarak gördüğü İnternet, ifade özgürlüğün 
ayrılmaz bir parçası olarak öne çıktı.
Avrupa Bilgi Teknolojisi Gözlemevi (European Information Technology 
Observatory- EITO) verilerine göre, 2011’de yüzde 4,7 büyüme ile 27 
milyar dolar olan Türkiye bilişim pazarının, 2012’de 6,5’lık büyüme 
göstererek 29 milyar dolara ulaşması bekleniyor.  2011’de 5,7 milyar 
dolar olan donanım, yazılım ve bilişim hizmetleri alanının; 2012’de 7 
milyar dolara; 2011’de 22 milyar dolara ulaşan Telekom pazarının ise, 
2012’de 23 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. 
Önümüzdeki 8-10 yılın fırsat dalgaları arasında bulut bilişim ve mobilite 
gösteriliyor. Hizmetlerde yaşanan büyümenin 2012’de artarak devam 
edeceği, donanımda daralmanın beklenmediği belirtiliyor. “Her Eve Fiber, 
Herkese Çok Hızlı İnternet” ise 2012’nin en önemli konusu olacak.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, “İstikrarlı 
bir ICT sektörüne” sahip olduğumuza işaret ederken Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer, sektörün, 2012 
sonunda 35 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını açıkladı. 
Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı M. Sait Gözüm, 
2012’deki büyüme hedefinin, “zorlu bir dönemi işaret” ettiğine işaret 
ederken İnternet Teknolojileri Derneği (İNET-D) Başkanı Doç. 
Dr. Mustafa Akgül, dağınık yapılanmadan yakınıp ana işi bilgi 
toplumuna geçiş olan bakanlık istedi.
HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar “İthalat Rejimi”nin 
BT’yi de destekleyecek esnekliği kazanması gerektiğini 
belirtirken KoçSistem Genel Müdürü Mehmet 

Dergimizin 139. sayısında, sektörün önde gelenlerinin 2011 değerlendirmeleri ve 2012 
beklentilerine ilişkin görüşlerine yer veriyoruz. Bilişim sektörünün nabzını yansıtmak amacıyla 
hazırladığımız “Dosya” bölümü için dört soru yönelttik. Sorularımızı Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Deloitte Türkiye, HP Türkiye, 
İnternet Teknolojileri Derneği ( İNET-D), KoçSistem, Microsoft Türkiye, SAP Türkiye, Serbest 
Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Turkcell, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 
Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) ile TTNET yanıtladı.
Bu arada Türkiye Bilişim Derneği (TBD) altıncı değerlendirme raporu da yayımlandı. Raporda, 
Başbakanlığa bağlı en az müsteşarlık seviyesinde bir birim kurulması, sektörün tek muhatabı 
olması ve sektöre her yıl, 20 bini nitelikli ara elemanı olmak üzere kademeli olarak 40 bin kişi 
katılması önerildi.
2001’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma ile Gümrük ve Ticaret bakanlıklarının kurulup 
yetki alanlarının yeniden belirlenmesi sektörü yakından ilgilendiren ve doğrudan etkileyen 



Sektörün 2011 değerlendirmesi ve 2012 beklentileriDOSYA: Sektörün 2011 değerlendirmesi ve 2012 beklentileri2012 OCAK24 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 25

Nalbantoğlu,  2012’de yaratıcı iş modellerine ihtiyaç olacağını bildirdi.
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, “Tüm kararlarda bilgiyi ve 
teknolojiyi öne çıkaran bir yaklaşım” sergilenmesini isterken SAP Türkiye Genel 
Müdürü Cem Yeker, dünya ile rekabet edebilecek insan ve teknolojiye sahip 
olunduğunu belirtti. 
TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Bilişimi, ‘bir kalkınma aracı’ olarak gören bir 
politika benimsemesini bekliyoruz” derken TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Ata Arıak, “rekabette daha gidecek çok yol” olduğuna işaret etti.
Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, dünyanın yeni sınavının “Teknolojik 
dönüşüm” olduğunun altını çizerken TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy, ülkemizde 
katma değer yaratılamadığı, sektörün yerel derinlik kazanamadığına dikkat çekti. 
TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, bilişimin, “bir kalkınma aracı” olarak gören 
bir politika benimsemesini beklediklerinin altını çizerken TTNET Genel 
Müdürü Tahsin Yılmaz, İnternet’in, iletişim ve eğlencenin merkezindeki yerini 
sağlamlaştıracağını bildirdi.

Türkiye’nin bilgi ve iletişim sektörü ile ilgili 
2011’i değerlendirmek, 2012 beklentilerini almak 
üzere sektörden sorumlu kamu kurumları, sivil 
toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerine 
yönettiğimiz dört soru şunlar:

1-Bilgi toplumuna dönüşüm için sizce 2011’de 
bilişim sektöründe atılan en önemli adım ne oldu? 
2011’den bilişim sektörü açısından geriye ne kaldı?

2-Bilişim sektörünün dünya ile rekabetinin 
önündeki en önemli engeller nedir? Bu engellerin 
kaldırılması için ilk üç çözüm önerinizi alabilir 
miyiz? 

 3-2012’de bilişim sektörünün büyümesi ve ülke 
kalkınmasına katkı verebilmesi için öncelikle 
yapılması/atılması gereken üç gelişme/adım 
nedir? 

4-Bilişim sektörünün 2012 büyüklüğü/
cirosu konusundaki beklentiniz/
öngörünüzü bizimle paylaşır mısınız?


