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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer:

Sektör, 2012 sonunda 35 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak
Genişbant altyapılarının yaygınlaştırılıp 

kullanıcıların arttırılmasının önem taşıdığına işaret 

eden Acarer, bilgi ve iletişim sektörünün 2012 so-

nunda 35 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağının 

öngörüldüğünü açıkladı. 

 2011 yılı içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe pek çok önemli adım atıldı 
ve ilerleme kaydedildi. Bunların arasında göze çarpan en önemlilerinden biri iletişim 
çağının altyapısını oluşturan genişbant İnternet’te yaşanan gelişme oldu. 2010 yılı 
ortasında başlayan mobil İnternet yanında, fiber ve kablo İnternet hizmetlerindeki artış 
hızlanarak devam etti. 3G abone sayısı çok kısa süre içinde 29 milyona çıktı ve pazarın 
dinamizmi oldukça yükseldi. Örneğin Avrupa Birliği’nde mobil kullanıcıların ortalaması 
yüzde 30,1’i 3G abonesiyken, ülkemizde bu oran yüzde 44 seviyesine ulaşmış bulunuyor.
 
Genişbant İnternet abone sayısında yaşanan bu artış karşısında, kullanım 
ve içerikle ilgili olarak da 2011 yılında önemli gelişmeler görüldü. Bunlar 
arasında özellikle “Güvenli İnternet” uygulamasının hayata geçirilmesi 
büyük önem taşıyor. Hiçbir şekilde sansür vb. kısıtlama amacı içermeyen 
bu uygulama özellikle ailelerin İnternet’i kendi istekleriyle güvenli bir 
şekilde kullanmalarına olanak veriyor. 
2011 yılında bilişim sektörü açısından, diğer pek çok hususun yanı sıra, 
son olarak ifade etmek istediğim husus mobil numara taşınabilirliği 
uygulamasıyla ilgili pazara getirilen rekabettir. İlgili pazarda Kasım 2011 
itibariyle taşınan numara sayısı 35,6 milyonu geçmiş olup, işletmeciler, 
abone kazanmak adına birçok kampanya, indirim vb. pazarlama 
kampanyalarını hayata geçirdi ve bundan da kazançlı çıkan vatandaşımız 
oldu. 

 Bilişim sektörümüzün dünya ile rekabetini etkileyen çok sayıda 
faktör var. Örneğin genel ekonomik durumun istikrarlı ve öngörülebilir 
olması ile kurumsal çerçevenin özel sektörü desteklemesi, yenilikçilik 
ve araştırma- geliştirme çalışmalarının yoğunluğu diğer sektörlerde 
faaliyet gösteren tüm firmalar gibi bilişim sektöründe faaliyet gösteren 
firmalarımız için de rekabet gücü açısından temel faktörlerdir. Dolayısıyla 
sektörün genel rekabet gücünü artırmak için bütün bu faktörleri dikkate 
alarak çalışmak zorundayız. 
Son olarak, eğitim sistemimizin kalitesinin yapılan reformlarla 
zaman içinde artması ve gençlerimizin piyasada talep edilen 
bilgi ve becerilerle donatılması sektörün insan sermayesini 
olumlu etkileyecek. Bu konuda firmalarımıza da önemli bir 
görev düşüyor. Firmalar çalışanlarının bilgi ve becerilerini 
artırmalarını sağlayacak bir iş ortamının yaratılması için 
çaba sarf etmeliler.

http://www.bilisimdergisi.org/s139
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 2012 yılında ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel 
olarak genişbant altyapılarının yaygınlaştırılması ve genişbant 
kullanıcılarının arttırılması konusu önem taşımaya devam edecek. 
Özellikle kamu özel sektör işbirliği ile Eve Kadar Fiber (Fiber to the-
home- FTTH) kurulumunun artırılması ile genişbant hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacağını düşünmekteyim.  Var olan 
verilere baktığımızda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının, 
işletmecilerin gelirlerine oranla çok daha fazla arttığı görülüyor. Bu 
da, sürdürülebilir rekabet koşulları içinde yeni yatırımları zorunlu 
kılıyor. Mobil haberleşme sektörünün ülkemiz elektronik haberleşme 
sektöründeki payı ve önemi göz önünde bulundurulduğunda; 790-862 
MHz bandının TV yayın hizmeti dışında mobil hizmetler için tahsisi ile 
spektrumun verimli kullanılması ile elde edilecek ekonomik değerin 
artırılması açısından önemli olduğunu düşünmekteyim.  2012 yılında 
bu konu üzerinde önemle durulması gerekiyor.

 Bildiğiniz gibi bilişim sektörü küresel krizde bile 
büyüme sağlayarak, ülke ekonomilerinin itici gücü 
olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye’de de sürekli 
büyüyen bir bilişim sektörünün varlığını görüyoruz. 
Ben bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam 
edeceğini düşünüyorum. Bilgi ve iletişim sektörünün 
2012 sonunda 35 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağı 
öngörülüyor. 
Bilişim sektörünün henüz genişleme potansiyelini 
yitirmediğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde 
de sıkıntılar yaşansa da elektronik haberleşme 
hizmetlerinin daha yaygın kullanılacağını, özellikle 
genişbant abone sayılarının artmaya devam 
edeceğini, fiber altyapının daha da genişleyeceğini, 
mobil şebeke üzerinden daha fazla veri iletimi 
sağlanacağını söylemek mümkün. Geçmiş dönemdeki 
eğilimlere baktığımızda bu alanlardaki grafiklerin 
yukarıya doğru hareket ettiğini görmekteyiz.

3. Nesil yetkilendirmesinde getirilen Ar-Ge merkezi 
kurulması, Ar-Ge personeli istihdamı ve yerli tedarik 
zorunluluğu, uygulamada çok başarılı sonuçlar 
verdi. Vermeye devam ediyor. Biz de 
bunu denetliyoruz. Büyük işletmeciler 
ve büyük tedarikçiler arka arkaya Ar-Ge 
merkezlerini açtılar ya da var olanları 
güçlendirdiler. Bunların önümüzdeki 
yıllarda, cirolara da yansıyan önemli 
çıktıları olacaktır. 
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