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HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar:

“İthalat Rejimi”, BT’yi de destekleyecek esnekliği kazanmalı

Melek 
yatırımcıları 
teknolojiye 
odaklamak 
için gelişmiş 
risk sermayesi 
modelleri 
gerektiğini 
bildiren Urçar, 
teknolojinin 
yazılıma 
kaymasıyla BT 
sektöründe 
gelişmenin 
hızlandığı ve 
büyük fırsat 
bulunduğuna 
işaret etti.

 Bilgi toplumuna dönüşüm yalnızca özel sektör liderliğinde gerçekleştirilebilecek bir 
hedef değil. Elbette özel sektör uzmanlık, yaratıcılık, inovasyon, rekabet ve ekosistem 
açısından önemli. Ancak, bu konuda devletin gerek yasal düzenlemeler gerek teşvik 
programları açısından sektöre yardımcı olması önem taşıyor. Bunların arasında en önemli 
gelişmelerden biri de e-devlet hizmetlerinin yaygınlaşmasıdır.

Türkiye’de devletin bilgi teknoloji yatırımları için hem büyük bir sermaye kaynağı hem de 
geniş bir yatırım alanı olarak yüksek potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. 
Nitekim son 7 yılda e-devlet alanında kaydedilen gelişmeler bilgi toplumuna 
dönüşüm yolunda önemli atılımlar olarak kayda geçti. Bunların arasında 
2004 yılında dijital imzanın ve 2011 yılında da Kayıtlı E-Posta (KEP) ile 
E-Tebligat sisteminin uygulanmaya başlamasını sayabiliriz.

HP Türkiye olarak 20 yılı aşkın köklü varlığımızla bilgi toplumuna dönüşüm 
için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Türkiye’yi bölge ülkelerine 
teknoloji sevk eden bir merkez üssü olarak konumlandırmak amacıyla 
Çorlu’da açılan ve yalnızca HP için üretim yapan Foxconn masaüstü 
bilgisayar fabrikasının faaliyet alanını sunucular ile dizüstü bilgisayarlar gibi 
farklı ürünlerle genişletmek istiyoruz. Türkiye’de bilgisayar üretim merkezi 
açılması için gösterdiğimiz çabalar nedeniyle HP Türkiye’yi ödüle layık gören 
TBD’ye sektöre verdikleri destekten dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

 Türkiye BT sektöründe her yıl ciddi bir büyüme görülüyor. Bu takdir 
edilecek bir durum, ancak sektörün yeterli büyüklüğe ulaşmasını engelleyen 
önemli eksiklikler de mevcut. Örneğin ülkemizde bilgi teknolojileri GSMH’nin 
binde 8’i ile yüzde 1’i arasına sıkışmış durumda. BT sektörünün gelişmesi 
için yerel teknoloji firmalarının nitelikli kadrolar kurması, yeterli know-
how’a ulaşması, yönetim ve işletim kalitesini arttırarak daha vizyoner 
olması gerekiyor. Bütün bunlar zaman alacak gelişmeler. Özellikle bilgi 
teknolojileri yatırımlarına AB’de olduğu gibi GSMH’nin yüzde 2-3’ü 
kadar pay ayırmamız 2023 vizyonunu gerçekleştirmemizde önemli rol 
oynayacaktır.

Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu gelişmelerden biri 
de sermaye ile girişimciliği kapsamlı bir fikri mülkiyet 
portföyünde birleştirecek “melek yatırımcı” (startup) 
sayısının artmasıdır. Sosyal medyadan dijital 
pazarlamaya, kurumsal firmalardan inovasyona dayalı 
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butik şirketlere kadar her alanda yenilikçi 
işletmelere gereksinimimiz var. Ekonomik 
şartların bundaki rolünü yadsıyamayız, 
çünkü melek yatırımcıları teknoloji pazarına 
odaklamak için gelişmiş risk sermayesi 
modelleri gerekiyor. Bunun için Türkiye 
ekonomisinde istikrar şart ve yatırımcıyı 
teşvik edecek yasal düzenlemelerin yapılması 
önemli. Ancak bu şekilde sektör ve üniversite 
işbirliğini pekiştirebilir, eğitim kurumlarının 
araştırma laboratuarlarını Ar-Ge faaliyetlerini 
hızlandırmak üzere özel sektöre entegre 
edebiliriz.
 
Bununla birlikte, Türkiye’de BT sektörünün 
büyümesi için hemen değiştirme olanağına 

sahip olmadığımız uzun vadeli süreçler de söz 
konusu. Örneğin, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
GSMH’si yaklaşık 400 milyar dolar.  Ancak, BT 
pazarı Türkiye’den yüzde 50 daha büyük. Bulut 
bilişim ve kablosuz mobil internet sayesinde 
yazılım uygulamalarının hızla arttığını dikkate 
aldığımızda, Güney Afrika BT sektörünün 
yazılım ve hizmetlerde önemli bir paya sahip 
olduğunu ve bu açıdan gayet olgun bir pazar 
olarak konumlandığını görüyoruz. Türkiye’nin 
bu aşamaya gelmesi için ülkemizden daha çok 
sayıda küresel firma çıkması ve global ölçekte 
ağırlığını hissettirmesi gerekiyor. Bunun için 
zamana ihtiyacımız var, ancak teknoloji yazılım 
uygulamalarına kaydıkça BT sektörünün 
gelişme hızı da katlanarak artıyor. Dolayısıyla 

elimizde büyük bir fırsat bulunuyor. Türkiye doğal kaynakları, nüfusu ve sermayesi ile bu 
fırsattan yararlanarak önemli gelişmeler kat edebilecek bir ülke.

 BT sektörüne baktığımda öncelikle Türkiye’deki yasaların ve düzenlemelerin 
sektörümüze pratik avantajlar sağlaması gerektiği sonucuna varıyorum. Örneğin Kamu 
İhale Kanunu’nu inşaat sektörü için optimize etmişiz. Bu nedenle kamu kuruluşları bilgi 
teknolojilerine odaklanmakta, doğru teknolojileri seçerek gereken ölçekte ve zamanında 
yatırım yapmakta zorlanıyor. Öte yandan, bilgi teknolojileri için ithalat faktörü çok önemli 
ve İthalat Rejimi’nin otomotiv sektörünün yanı sıra BT sektörünü de 
destekleyecek şekilde esneklik kazanması gerekiyor. 

2011’de çıkan yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin tüm alanlarda 
gecikmeden uygulanmaya başlaması, kamu kuruluşlarının özellikle 
e-devlet kapsamındaki altyapı yatırımlarının hızlanması, teşvik yasalarının 
küçük ölçekli girişimcilere de teşvik verecek şekilde düzenlenmesi ve 
“fonların fonu” konseptinin hayata geçmesi büyük önem taşıyor. Bu yasal 
düzenlemeler sektörü ekonomik açıdan güçlendirecek, gerekli pazar 
büyüklüğünü ve esnekliği sağlayarak stratejik planlama ile inovasyonun 
yerel firmalara akışını hızlandıracaktır. Bu da hem çözüm ortakları hem de 
rekabetçi kurumlar açısından sektörü önemli ölçüde motive edecektir.

 Türkiye’de BT sektörü GSMH’deki yıllık artışın 2-3 katı kadar büyüyor. Bu 
durumda Türkiye ekonomisinde 2012 yılında gözlemlenecek yüzde 2-3’lük 
büyüme, BT sektörüne yüzde 8-9 oranında büyüme olarak yansıyacaktır. 
Daha kötümser bir senaryo ile sektörde büyüme yüzde 2-3 ile sınırlı 
kalabilir. Sonuç olarak küresel ekonomik şartlar nedeniyle 2011’de olduğu 
kadar hızlı bir büyüme kaydedemeyeceğiz.

IDC’ye göre bilgi teknolojileri 2012 yılında global ölçekte yüzde 7 oranında 
büyüyecek, ancak Avro krizine bağlı olarak bu oran yüzde 2’ye düşebilir. 
Aslında burada ilginç bir durum söz konusu: En iyi tahminlerle pazarın yüzde 
7 büyüyeceğini söylüyoruz ve bunu olumlu olarak karşılıyoruz, ancak sektör 
geçen yıllarda yüzde 20-25 oranında büyüyordu. 2009’dan bu yana yaşanan 
ekonomik zorluklar büyümeyi önemli ölçüde yavaşlattı.

ABD’deki ekonomik güçlükler ve Avro krizi BT sektörünü önemli 
ölçüde etkileyebilir. BT sektörü sonuçta ithalata ve döviz kurlarına 
dayalı bir sektör. Örneğin 2011 yılının ikinci yarısında kur 
dalgalanmaları yatırım maliyetlerini arttırarak sektörü olumsuz 
etkiledi. 2012 yılından en büyük beklentimiz bu belirsizliğin 
ortadan kalkmasıdır. Ancak, tüm zorluklara rağmen 
önümüzdeki yıl da Türkiye’nin en az yüzde 2,5-3 oranında 
büyüyeceğini düşünüyorum. 
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