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2011
DEĞERLENDİRME

RAPORU

Bilişim sektörüne her yıl 40 bin kişi katılmalı
Bu yıl, 6.sı yayımlanan TBD Değerlendirme raporunda, 

devletin “Bilişim Sektörü”nü, stratejik sektör olarak 
tanımlaması gerektiği yinelendi. Raporda, STK 

temsilcilerinin de katılımıyla, Başbakanlığa bağlı, en az 
müsteşarlık seviyesinde bir birim kurulması ve BTK ve 
Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte sektörün tek muhatabı 
olması, bilişim sektörüne her yıl, 20 bini nitelikli ara 

elemanı olmak üzere kademeli olarak 40 bin kişi 
katılması ve Bilişim İhracatçı Birliği kurulması önerildi.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), 2011 Değerlendirme Raporu, 
yayınlandı. İlki 2006 yılında yayınlanan raporlarla, Türkiye bilişim 
teknolojileri (BT) sektöründe bulunan tarafların ilgisini genel bir 
değerlendirmeye odaklamak, siyasi iradeyi kullananlar ile BT 
sektörü üzerine politika belirleyici kararları alanlara destekleyici ve 
yol gösterici olmak amaçlanıyor. Kamu ve özel sektörün üst düzey 
yöneticisinden oluşan Bilişim 2011 Danışma Kurulu üyelerinin 
görüşüne sunulan, gelen öneri ve eleştiriler çerçevesinde geliştirilen 
Bilişim 2011 Değerlendirme Raporu, “2011 yılında ne oldu? ”, “2011 
yılında neler olmadı? ”, “Ne yapılmalı? ” ve “Son Söz” olmak üzere 
dört bölümden oluşuyor. 
2011’in ilk yarısının seçim süreci olarak geçirilmesiyle birlikte 
bilişim sektörünü yakından ilgilendiren ve doğrudan etkileyen yapısal 
değişikliklerin de ortaya çıktığı anımsatılan raporda, yeni kurulan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nın yetki alanlarının yeniden belirlenmesi, BT 
sektörü açısından olumlu gelişmeler olarak nitelendirildi. 

Küresel ekonomik çalkantının 2011’de yeniden yükselişe geçtiği 
ve belirsizliğin arttığına dikkat çekilirken önümüzdeki dönemde 
BT sektörünün önündeki büyük tehlikelerden birinin ekonomik 
belirsizliğin sürmesiyle özel sektörün BT yatırımlarında kısıtlamaya 
gitmesi sonucunda karşılaşılacak sorunlar olduğu vurgulandı. 

2011 yılına damgasını vuran en temel olayın, “2008’deki 
benzer etkilerinin olmasından korkulan küresel çapta 
bir ekonomik krizin ortaya çıkabileceği gerçeği” olduğu 
belirtilen raporda, “günümüzde kamu hizmetlerinin 
sunulması ve kontrolü için yapılacak her türlü BT 
yatırımının, ekonomik bütünlüğün sağlanmasında da 
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Neler yapılmalı?

Bilişim 2011 Değerlendirme Raporu’nun “Ne yapılmalı?” bölümünde 
geçen yıl olduğu gibi, “2011 yılı içinde gerçekleşen ve gerçekleşmeyenlere 
baktığımızda ülke hedefi olarak gördüğümüz‚ ‘Bilişim Toplumuna’ 
ulaşılmasında daha yolumuzun olduğu görülmektedir” ifadesi kullanıldı. 
Raporda “Son söz” başlığı altında bilişim sektörünün beklentileri şöyle 
sıralandı:
Ülkemizin bilgisayar okur-yazarlığını artırmak için çok hızlı hareket 
etmek zorunda olduğunu bu yıl da tekrar vurgulamak gerekmektedir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki okuma-yazma seferberliği gibi bir bilgisayar 
okur-yazarlığı seferberliği başlatılarak toplumumuzun büyük kesiminin 
bu teknolojileri kullanabilir hale getirilmesi “Bilişim Toplumu” yolunda 
atılacak önemli bir adım olacaktır. Buna paralel olarak atılacak önemli 
bir diğer adım da, kullanıcılara katma değer sağlayacak yararlı içeriklerin 
geliştirilmesidir. 

TBD’nin 2006 yılında yayımladığı Değerlendirme Raporu’nda yer verildiği 
gibi nitelikli istihdam, KOBİ’lerin rekabet gücünün ve kamu hizmetlerinde 
şeffaflığın artırılması için katma değerli hizmetler üretebilen bir BT 
sektörüne sahip olmak büyük önem taşımaktadır. BT sektöründe 
nitelikli istihdama imkân verebilmek için sertifikasyona özel 
önem verilmeli ve akredite kuruluşların sertifikaları kabul 
görecek bir model benimsenmelidir. 

Türkiye’nin 21. Yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak var 
olabilmesi ancak ve ancak kendi teknolojilerini üreterek 
uluslararası rekabet edebilen bir konumdaki bir bilişim 

kritik rol oynayacağı kabul edilmiştir” denildi. 
BT sektörünün mevcut durumunun yüzde 95 
oranında donanım ve telekomünikasyona bağlı 
olduğu anımsatılıp bunun hem BT sektörünün 
üretim kapasitesi ve dolayısı ile istihdam 
programlarını, hem de doğası itibariyle ihracat 
rakamları ve dolayısı ile cari açık dengesini 
doğrudan etkilediğine işaret edildi. 

Toplam pazar büyüklüğünün 2011’de 
büyük bir artış göstermesi beklenmiyor

Ölçek, yetkinlik, deneyim ve finansal güç 
açısından sorunların devam ettiği bildirilen 
raporda, dünyada yazılım sanayinin yenilikçi 
uygulama projeleriyle ilerlerken Türkiye’de, 
sektör için kritik büyüklükte bir proje olarak 
sadece FATİH projesinin geliştirilebildiği, 
bunun dışında 2011’de kayda değer içerik 
ve bütçede herhangi bir yazılım projesinin 
duyurulamadığının altı çizildi. 
Raporda ülkemizde hizmetten kazanç sağlama 
ve hizmet kalitesine dayalı rekabet için 
BT sektörünün standartlarının acil olarak 
hayata geçirilmesi ve bu konuda bilişim sivil 
toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaların 
devlet tarafından değerlendirilmesi istendi. 
2010 yılında 28,6 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşen telekomünikasyon sektörünün 
de dahil olduğu toplam pazar büyüklüğünün, 
2011’de büyük bir artış göstermesinin 
beklenmediği bildirildi. 

Türkiye’de IPv6’ya geçiş için çalışmalarının 
devam ettiği anımsatılan raporda,  2011’in, 
kamu BİT yatırımları için ayrılan payın önemli 
ölçüde azalmasının projelerin gerçekleşmesini 
etkilediği, 5651 sayılı yasa dışında 
mahkemelerin çeşitli kararlarıyla birçok 
web sitesine erişimin filtrelendiği,  bilgisayar 
mühendislerinin kendi meslek odalarını 
kurma yolunda önemli bir adım attığı bir yıl 
olduğu kaydedildi.  

E-Dönüşüm İcra Kurulu’nun2011’de toplantı 
yapmadığı, “Bilişim Toplumuna Dönüşüm” 
konusunda siyasal sahiplenme ve ilginin daha 
önceki yıllara göre artmadığı, Bilgi Toplumu 
Stratejisi’nin Eylem Planı uygulamalarında 
takviminin çok gerisinde kalındığı halde 
herhangi bir hızlandırma çabası görülmediğine 
işaret edilen raporda,  “Türkiye, rotayı henüz 
Bilişim Toplumuna tam anlamıyla yöneltmiş 
değildir” denildi.
“Evlere kadar hızlı haberleşme hatlarının” 
çekilmesinin bütün dünyada son yılların 
en önde gelen konularından biri olduğu 
belirtilen raporda, Türkiye’de bu hatların tesis 
edilebilmesi için işletmecilere verilen “Geçiş 
Hakkı” konusunda büyük sorunlar yaşandığına 
işaret edildi. Raporda, 2011 yılında da yaygın 
kullanılırlığı beklenen düzeye çıkamayan 
e-Devlet kapısını bilişim sektörü çalışanları 
arasında bile kullanmayanların çokluğuna 
dikkat çekildi. 

Stratejik önemi olan bilişim alanındaki 
vergilerin sadece bu sektörlerin büyümesini 
engellemeyip, bilişim toplumuna giden yolda 
Türkiye’yi yavaşlatmaya devam ettiğine 
değinilen raporda, Türkiye’nin 2023 hedefi 
için 1,7 Trilyon Dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
büyüklüğüne ulaşması gerektiği, yazılım, optik, 
bioteknoloji, nanoteknoloji ve benzerleri gibi 
yeni teknolojik sektörlerin 2023’te erişilmesi 
beklenen hedefinin ise 15 Milyar ABD doları 
olduğu vurgulandı. Raporda, “Türkiye’nin 2023 
hedeflerine ulaşması için 2023 yılına kadar 
her yıl GSYİH sının yüzde 6.7, ihracatının yüzde 
12.1 ve bilişim sektörünün ise yüzde 13.8 
büyümesi Ve tüm bunların dışında da ortalama 
yüzde 6,5 az olmamak üzere büyüme hedefini 
yakalaması gerekmektedir. Bunu sağlayacak 
yegâne açılım Dünya Bilişim teknoloji 
pazarında yer alabilecek potansiyele sahip 
Bilişim Sektörümüzdür. Ülkemizi ilk on ülke 
arasına sokacak dinamizme sahip tek sektör 
önceliklendirilmiş, stratejik sektör olarak ilan 
edilecek Bilişim Sektörüdür” denildi. 
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sektörüne sahip olmasıyla mümkündür. Bunun 
için Devletimizin Bilişim Sektörünü stratejik 
sektör olarak tanımlaması ve ölçülebilir 
hedeflerini belirlemesi gerekmektedir. Bu 
hedeflere ulaşmada tüm STK’lar, üniversiteler 
ve özel sektör bir bütün olarak kenetlenecek 
ve devletimize her türlü desteği verecektir. 
“Bilişim ile Kalkınma” ve 2023 Hedeflerine 
ulaşmak için aşağıda ayrıntısı verilen Eylem 
Planı Önerisi uygulamaya alınmalıdır.
 
Türkiye’ye özel ulusal yazılım modeli 
oluşturulmalı

Ulusal Yazılım Türkiye’nin öncelikli ve 
stratejik sektörü ilan edilip yazılım üretimi 
ve ihracatının önünü açacak Ulusal Yazılım 
Politikaları ve Stratejileri, Özel Sektörle 
birlikte acilen belirlenmelidir. 
Başbakanlığa bağlı, STK’ların temsilcilerinin 
de katılımıyla, en az müsteşarlık seviyesinde, 
bir birim kurulmalı ve BTK ve Ulaştırma 
Bakanlığı ile birlikte sektörün tek muhatabı 
olmalıdır. 

Dünyada bilişim sektöründe öne çıkmış 
bütün ülkelerin modelleri de dikkate alınarak 
Türkiye’ye özel ulusal yazılım modeli her 
kesimden yetkililerin katılımıyla oluşturulacak 
geniş bir‚“ortak akıl platformu”nda tartışılarak 
tasarlanmalıdır. 

• Makro stratejik hedefler belirlenmeli, 
bu hedeflere yönelik belirlenen model 
çerçevesinde kısa-orta-uzun vadeli planlama 
yapılmalı, uygulama izlenmeli, kamu ve özel 
sektör koordinasyonu gerçekleştirilmelidir. 
Bu planlara göre sektör yeniden 
değerlendirilmeli, sektörün bir envanteri 
çıkarılmalı, yetkinliklerin ve güçlü-zayıf yanlar 
belirlenmeli, ölçek ekonomisinden daha 
fazla yararlanmak için organik ya da işlevsel 
konsolidasyonlara ya da kümelenmelere 
gidilmeli, değişim yönetimi ile tespit 
edilecek stratejileri ve planları şartlara 
göre güncellemeli ve bu stratejiler ivedilikle 
uygulamaya konulmalıdır. 
Belirlenen hedeflere ve modele göre nitelikli 
işgücü gereksinimi tespit edilmeli, bu 

hedeflere yönelik eğitim verilmesi konusunda üniversitelerden, özel dershanelerden 
doktora eğitimlerine kadar bütün bilişim eğitim sistemi yeniden düzenlenmelidir. Bugün 
için bilişim sektörüne her yıl, 6.000’i bilgisayar mühendisi olmak üzere, 15.000 yeni 
mezun katılmaktadır. Bu sayı 20.000’i nitelikli ara elemanı olmak üzere kademeli olarak 
40.000 kişiye çıkarılmalıdır. 
Eğitim ve öğretim araçlarındaki büyük değişime uygun şekilde eğitim politikaları ve 
yöntemleri yenilenmeli, öğretmenlerin ve velilerin BT kullanımına yatkınlığı hızla 
artırılmalıdır. 
Sektöre yapılacak devlet desteklerinin bu plana göre düzenlenmesi ve bu planın dış 
şartlara karşı dayanıklı olması sağlanmalıdır. Yazılım projeleri destekleme kriterleri 
yeniden düzenlenmeli, inovasyona öncelik verecek iş modelleri benimsenerek 
destek tutarlarının ödenme sürelerinin kısaltılması gerekmektedir. 
Mobil telekomünikasyon sektöründe yapılacak düzenlemelerde işletmeciler 
arası farklılıklar gözetilmelidir. 
Spektrumun etkin kullanımı ve altyapı paylaşımının etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
Kaliteli ve kesintisiz mobil iletişim hizmeti sunulabilmesi için gerekli 
olan altyapı yatırımlarının sürdürülebilmesi için baz istasyonlarının 
kurulumuna ilişkin yasal boşluğun ivedilikle doldurulması ve bu 
konudaki olumsuz kamuoyu algısının değiştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. 
Evrensel Hizmet Fonu’nun yazılım için kullanılmasını sağlayacak yapılar 
oluşturulmalı 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile oluşturulan Ar-Ge Fonu’na 
ilişkin ikincil düzenlemelerin tamamlanmalı, inovasyon ve girişimcilik de 
destek kapsamına alınmalıdır. 
Ulaştırma Bakanlığın bünyesinde kurulan ‚Evrensel Hizmet Fonu’nun 
yazılım sektörünün gelişmesi için kullanılmasını sağlayacak idari yapılar 
acilen oluşturulmalıdır. 

• Sadece bilişim sektörüne yatırım yapılarak sektör canlandırılamaz. 
Sektörü canlandıracak en önemli faktör bilişim sektörü dışındaki diğer 
sektörlerde ve kamuda bilişim kullanım bilincinin yaratılması, bilişim ile 
üretkenliklerinin kesinlikle artacağına inanarak üretimlerinde, verdikleri 
servislerde iş yapış şekillerinde bilişim teknolojilerini her zaman daha 
fazla kullanma alışkanlığını edinmeleri, kısaca bilişim sektörüne olan 
talebin yaratılmasıdır.
 
Kamu mal ve hizmet alımlarında, yerli üretimlere öncelik 
verilmeli ve bunun için de aynı konuda ihaleye başvuranlardan 
yerli üreticiler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı 
sağlama planı KİK kanununda da yazıldığı gibi cesaretle 
uygulanmalıdır. 
Orijinal yazılım üreten şirketlere bulundukları yerden 
bağımsız olarak her türlü vergi istisnası sağlanmalı 
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bunun karşılığında da istihdam yaratılması beklenmelidir.  Orijinal yerli yazılımın 
faturalarında KDV oranı yüzde 8 olmalı, yazılım ürünlerinin tüm sektör işletmelerinde 
demirbaş yerine tüketim malzemesi kapsamına alınarak tümünün masrafa atılması 
sağlanmalıdır. 
Yazılım ve yazılıma dayalı ihracata nakdi teşvik sistemi getirilmelidir. 
Eximbank’ın döviz kazandıran mal ihracatına sağladığı sigorta sistemi uygulaması 
yazılım ihracatına da uygulanmalıdır. 
Bilişim İhracatçı Birliği kurulmalıdır. 
Yurtdışından alınan patentlere ilişkin maliyetler teşvik kapsamına alınmalıdır. Patent 
destekleri sadece ulusal patent başvurularını kapsamaktadır. İhraç yapan firmaların 
rekabet gücünü ve gelirlerini artırmak için yurtdışı patent alımları önemlidir ancak 
birçok ülkede patent alınmasının maliyetleri yüksektir. 
Ar-Ge destekleri kapsamında Avrupa Birliği’nin uyguladığı şekilde kira, bina ve 
teçhizatın amortismanı, su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, ofis ekipmanları, 
iletişim masrafları, posta ücreti gibi altyapı ve operasyon masrafları, idari 
ve finansal yönetim, insan kaynakları, eğitim, dokümantasyon, hukuki 
danışmanlık gibi yatay hizmetlerle bağlantılı masraflar proje maliyetlerine 
dahil edilerek desteklenmelidir. 
Ar-Ge destekleri sonucunda ortaya çıkarılan ürün ve hizmetlerin 
pazarlama desteğine önem verilmeli, bu destek aynı zamanda yurtdışı 
pazarları da kapsayacak genişlikte olmalıdır. 
Girişim Sermayesi Sisteminin yaygınlaşması desteklenmelidir. 
Yurt dışında ortak kullanılabilecek devlet proje ofisleri açılmalı, 
ihracatçıya her türlü lojistik, ilişki yönetimi ve teknik destek verilmelidir. 

“İlk Abonelik Vergileri” kaldırılmalıdır. 
• AB ve yabancı düzenleme ve uygulamalarının göz önünde 
bulundurulması ve Türk firmalarının yurtdışında yerleşik şirketlerle eşit 
yükümlülüklere sahip olacağı düzenlemelerin öngörülmelidir. 
Mobil genişbant iletişim hizmetlerinden faydalanan kullanıcılardan alınan 
“İlk Abonelik Vergileri” kaldırılmalıdır. 
Sabit elektronik haberleşme sektöründe(sabit telefon ve genişbant 
İnternet) rekabetin tesisi için gerekli düzenlemelerin yapılması bu 
düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulamaların çok yakından takip 
edilmesi tüketici faydasının artırılması açısından gerekli o görülmelidir. 
Genişbant hizmetlerinin yaygınlaşması için yapılması gereken yatırımın 
geri dönüşümü uzun dönemli olacağından ve maliyetleri karşılayacak 
seviyede olmadığından kamu ve özel sektör işbirliği desteklenmeli, 
ekonomik büyüme ve kalkınmaya olan etkisi itibarı ile genişbant 
altyapılarının ulusal bir plan kapsamında bütüncül olarak ele 
alınması önem arz etmektedir. 
Her Eve Fiber Kablo tesisi ile genişbant İnternet pazarına ve 
telekomünikasyon alanına ivme kazandırılması için bu konuda 
adım atılmadan ve karar alınmadan önce, konu kamuoyuna 
açık bir şekilde etraflıca tartışılmalı, toplumun tüm 
katmanlarını temsil eden siyasi partilerin, sivil toplum 
örgütlerinin görüşleri alınarak toplumsal mutabakat 
sağlanmalıdır. 
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