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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım:

İ s t i k r a r l ı  b i r  I C T  s e k t ö r ü n e  s a h i b i z

Sektörde 
toplam 564 
yetkilendirilme 
yapıldığını 
anımsatan 
Bakan Yıldırım, 
Türkiye’ye 
uygun, ihracat 
sağlayacak 
üretim olanakları 
bulunduğuna 
dikkat çekerek 
bilişim 
sektörünün daha 
fazla büyümesi 
için mutlaka 
yerli üretimin 
arttırılması 
gerektiğinin altını 
çizdi. 

 Göreve geldiğimiz yıllar itibariyle bilgi ve iletişim sektörü her yıl önemli ölçüde büyüdü. 
2011 yılında da bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe pek çok önemli adım atıldı ve 
ilerleme kaydedildi. Bunların başında genişbant İnternet’te yaşanan gelişme oldu. 2002 
yılında sadece 3 bin düzeyinde olan genişbant abone sayısı 2011 üçüncü çeyreğinde 12.79 
milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 65 milyona yükseldi. Mobil kapsama alanı nüfusa 
göre yüzde 98.9, coğrafi yerleşime göre yüzde 85.9 seviyesine çıktı. Sektörde toplam 
564 yetkilendirilme yapıldı. Mobil arabağlantı ücreti 2004-2010 arasında yüzde 80, sabit 
arabağlantı ücreti 2004-2010 arasında yüzde 60 ve SMS arabağlantı 
ücretleri 2004-2010 yüzde 45 düşürüldü. Bu da sektörde tüketicinin hizmet 
kullanımını artırdı. Şöyle ki 2011 için toplam telefon görüşme süresi 163 
milyar dakika, SMS adedi 161 milyar adet olarak tahmin ediliyor. 
Hükümet olarak amacımız, bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye. Bu 
amaçla bilişim sektörünün gelişmesi için hem yasal altyapıyı hem de 
fiziki altyapıyı oluşturduk. 2011 yılında da özellikle güvenlik alanında 
düzenlemeler gerçekleştirdik. Bu anlamda 2011 yılını Siber Güvenlik Yılı 
olarak da adlandırabiliriz.

 Türkiye’de istikrarlı bir bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörüne 
sahibiz. Ülkemizde bilgi ve iletişim sektöründe lisanslı işletmeci sayısı 
2003 yılında 126 iken, 2010 yılında bu sayı 439’a, 2011 yılı sonunda ise 
552’ye çıktı. Yalnızca Türkiye’de değil, bölgemiz için de güçlü bir bilgi ve 
iletişim teknolojilerine (Information and Communication Technologies -ICT) 
sektörüne sahibiz. Özellikle bu yıl gerçekleştirdiğimiz ülke ziyaretlerinde 
bunu çok açık şekilde gördük. Ancak firmalarımızın dünyadaki rekabet 
gücünü etkileyen faktörler arasında bilişim altyapısının daha fazla 
yaygınlaşması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artması ve insan 
sermayemizin hızlı gelişen bilişim teknolojilerini takip edip özümseyecek 
şekilde geliştirilmesinin özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bu alanlarda elde edilecek ciddi gelişmeler, sektörün dünyadaki 
rekabetçiliğini yükseltmesinde anlamlı bir rol oynayacak. 
Bilişim teknolojilerinin topluma daha fazla nüfuz etmesi, 
firmalarımızın araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla 
yönelmesi için sağlıklı ve sürdürülebilir bir rekabet ortamının 
yaratılması gerekiyor. Bu yöndeki faaliyetlerimiz artan bir 
çabayla sürdürülüyor. Firmalarımızın araştırma ve geliştirme 
ile yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesine devam 
edilecek. Ayrıca, e-devlet uygulamaları da sektörün 
sunduğu hizmetlere yönelik talep artışı sağlıyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s139
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 Bilgisayar sahipliğinin, bilgisayar okur-
yazarlığının artırılması gerekiyor. Sayısal 
uçurumun azaltılması, bireyler ve bölgeler 
arasında bilgi teknolojilerine sahip olma 
ve kullanma açısından uçurum olmamalı. 
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler 
neticesinde e-devlet uygulamalarının etkin 
bir şekilde kullanılması, ülke çapında 
yaygınlaşması ve vatandaşların kesintisiz bir 
şekilde kamu hizmetlerinden faydalanması 
büyük önem arz ediyor.
 

 Ulaştırma Şurası’nda 2023 hedeflerini 
belirlerken, bilgi ve iletişim sektörünün 
büyüklüğünün 160 milyar dolara ulaşması 
hedefi kondu. Bilgi teknolojileri ve iletişim 
sektörü, hem ciro olarak hem de istihdam 

yaratma açısından büyüyor. Göreve geldiğimiz 
yıldan bu yana ciro bakımından dört kata 
yakın büyüme söz konusu. Büyüme trendi 
devam ediyor. Ancak bilişim sektörünün daha 
fazla büyümesini sağlamak için mutlaka yerli 
üretimin arttırılması gerekiyor. Çok hızlı 
gelişen bilişim teknolojileri piyasasında her 
gün yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. 
Bilişim sektöründe düşük maliyetlerle 
başlanabilecek yazılım ve bazı donanım 
ürünlerinin üretilmesi olanağı ülkelere önemli 
fırsatlar sunuyor. 

Bu tür girişimlerin zamanla çok büyüyerek 
önemli ekonomik sektörler haline dönüşmesi 
artık sıradan bir olgu haline geldi. Bizim 
ülkemizde de mutlaka bize uygun, yurtdışına 

ihracat imkânı bulunan üretim olanakları 
bulunuyor. Ben ülke olarak gerekli araştırma 
geliştirme faaliyetlerini yürütecek ve 
gerekli üretim tesislerini kuracak insan 
gücüne, deneyime ve mali kaynaklara sahip 
olduğumuzu düşünüyorum.

Ülkemizde son zamanlarda sayıları giderek 
artan büyük ölçekli araştırma geliştirme 
merkezlerinin kurulmasını ve halkımızın 
yeniliklere çabuk uyum sağlayan yapısını, hızlı 
gelişen bilişim teknolojilerinde bir üretim 
merkezi ve bilgi toplumunun güçlü bir parçası 
olmamızı sağlayacak önemli işaretler olarak 
görüyorum.
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