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KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Nalbantoğlu:

2012’de yaratıcı iş modellerine ihtiyacı olacak

“Bulut bilişim”in 
önümüzdeki 10 yılın 
da fırsat dalgası 
olarak kabul edilip 
yaygınlaşacağını 
belirten Nalbantoğlu, 
kalkınma ve 2023 
hedeflerinin 
tutturabilmesi için 
atılacak adımların 
başında teknolojinin 
gelmesi gerektiğini 
vurguladı.

 2011 yılının ilk yarısında bilişim sektörünü çok yakından ilgilendiren ve doğrudan 
etkileyen değişiklikler yaşandığını söyleyebiliriz. Bunların başında Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın kurulmuş olması ve TÜBİTAK’ın bu bakanlık bünyesine dahil edilmesi geliyor. 
Kalkınma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kurulması ve yetki alanlarının 
yeniden belirlenmesini de BT sektörü açısından olumlu gelişmeler olarak sıralayabiliriz. 
2011 aynı zamanda küresel ekonomik çalkantının yeniden yükselişe geçtiği ve belirsizliğin 
arttığı bir yıl da oldu. Yılın yarısı tüm sektör oyuncuları tarafından pozitif algılandı ama 
özellikle yaz döneminin sonu ile başlayan dönemde sektörümüzde de bir 
duraklama hissedildi ki bunda yaz dönemiyle süre gelen bayram ve tatil 
dönemlerinin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Sektör, yılın sonuna doğru bu 
dönemlerin aksine önemli ciro rakamlarına ulaştı. Çünkü şirketler, sıkıntılı 
olacağını düşündükleri 2012’deki yatırımlarının bir bölümünü bu yıla çektiler 
ve yılın sonuna doğru önemli teknoloji yatırımları yaptılar.

2011 yılının ikinci çeyreği itibariyle genişbant pazarında dikkat çeken en 
önemli gelişme; mobil genişbant İnternet, fiber ve kablo İnternet abone 
sayılarında 2010 yılı ortasında başlayan artışın devam etmesi oldu. Ayrıca 
daha önceki dönemlerde yüzde 6’lık ortalama artış bu çeyrekte mobildeki 
hızlı artış ile yüzde 20’ye ulaştı. 

2011, tıpkı 2010 gibi, 5651 sayılı yasa dışında mahkemelerin çeşitli kararları 
ile internet üzerindeki birçok web sitesine erişimin sıklıkla ve uzun süreli 
olarak filtrelendiği bir yıl oldu.
Bu yılın en çok konuşulan konularının başında FATİH projesi geliyor. 
FATİH, eğitimde fırsat eşitliği açısından çok önemli bir proje ama biz bu tür 
projelerin mutlak suretle pilotlarla devreye alınması gerektiği inancındayız. 
Uzun soluklu bu projenin, önümüzdeki yılda gündemde olacağını 
söyleyebiliriz.

Telekomünikasyon sektöründeki hareketlilik bu yılbaşımızı döndürecek 
kadar yoğun ve hızlı geçti. GSM şirketleri hizmet alanlarını 
genişletmek ve fark yaratmak adına “şirket satın alma” yarışına 
girdiler ve sabit hatlara yönelik olarak alan uzmanlıklarını bu tür 
şirket satın almalarıyla tamamlamayı tercih ettiler. Bu konudaki 
gelişmeleri, çok daha hareketli bir şekilde 2012 yılında da 
takip edeceğiz.
Sadece son birkaç yılın değil önümüzdeki 8-10 yılın da 
fırsat dalgası olarak kabul edilen bulut bilişim, 2011’in 
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en çok konuşulan konuları arasındaydı. Sektör 
olarak şirketlere, bulut bilişim iş modeli ile BT 
ihtiyaçlarını elektrik, su gibi kullandıkça öde 
modeliyle satın alarak iş yapış şekillerinde 
önemli avantajlar sağlayacaklarını anlatmaya 
çalıştık. Bu iş modelinin 2012 yılında daha da 
yaygınlaşacağı inancındayız.
Önümüzdeki yılların fırsat dalgaları nelerdir 
diye baktığımız zaman en önemli konulardan 
birinin mobilite olduğunu söyleyebiliriz. Hızla 
hayatımıza giren mobilite alışkanlıklarımızı 
da değiştiriyor. Tabii bu teknolojik gelişme, 
veri merkezleri kurulum, bakım, yönetim gibi 
ihtiyaçları da gündemimize taşıyor.
 
Dünyada en hızlı büyüyen pazarlardan 
bir tanesi olan sayısal yayıncılık da bu yıl 
daha fazla şirket tarafından tercih edildi. 
Önümüzdeki dönemde dünyada 10 milyara 
yakın sayısal yayıncılık yapan ekran olacağı 
öngörüsü ile bu alanda sayısı her geçen 
gün artan büyük projelere imza atılacağını 
rahatlıkla söyleyebiliriz.

 Kurumsal şirketlerin bütçelerinin yüzde 
ikiye yakın bölümünü BT ve ona bağlı konulara 
ayırdığını biliyoruz. Bu oran kamuda yüzde 
üçlere kadar çıkmaktadır. Türkiye’de ise bu 
rakamın hiçbir zaman binde beşlerin üzerine 
çıkamadığını gözlemliyoruz. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye’de hizmetler sektörü 
içerisinde bilişim teknolojilerinin aldığı pay 
dünya ortalamasının çok altında rakamlara 
tekabül ediyor. Gelişmiş ülkelerde yazılım ve 
hizmet pazarı donanımın minimum iki katı 
büyüklüğünde. Gelişmekte olan ülkelerde eşit 
bir dağılım söz konusu iken Türkiye’de yazılım 
ve hizmetlerin payı yüzde 20’nin bile altında 
kalmıştır.

Dünyada olduğu gibi bütçeye hizmetler 
tarafında daha fazla pay ayrıldığı noktada 
kurumların teknolojiden daha etkin şekilde 
faydalanma olanağı bulacaklarını ve BT için 
harcanan her kuruşun şirkete rekabet avantajı 
ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi 
olarak geri döneceği görüşündeyiz.
Türkiye bilgi teknolojileri ve iletişim 
sektörünün gelişimi adına değinmek 
istediğimiz bir diğer konu KDV’dir. Bildiğiniz 
gibi şirketler BT’yi bir hizmet olarak satın 
almak istediği zaman yüzde 18 KDV ödemek 
zorunda kalıyor. KDV dezavantajından dolayı 
firmalar kendi bünyelerinde IT orduları 
tutmanın çok daha ekonomik olduğu 
yanılgısına düşüp IT hizmetlerini yıllardır 
kendi bünyelerinde sürdürme yaklaşımıyla 
yola devam ediyorlar. Türkiye’de sadece 
BT alanında değil, genel olarak tüm 
sektörlerde verimliliğin artması için KDV 

oranının düşürülmesinin, hükümetin öncelikli olarak ele alması gereken bir konu olduğu 
görüşündeyiz.

2012 için beklenen durgunluğun sektörümüze yansımaması için hükümetin BT sektörünün 
gelişimini destekleyici paketleri ve kamunun farklı içerik ve kapsamlardaki BT projelerini 
uygulamaya geçirmesi sektörümüz adına önem taşıyan adımlar olacaktır. 
2011 yılında kamu yatırımlarında görülen azalmaya bağlı olarak Kamu BİT yatırımları için 
ayrılan payın önemli ölçüde azalmış olması projelerin gerçekleşmesini de etkilemiştir. 
Diğer taraftan Kamu İhale Kurumu (KİK) mevzuatının bilişim teknolojileri sektöründeki 
uygulama zorluğundan kaynaklanan nedenlerle sektördeki birçok şirket kamu 
ihalelerinden yasaklanmış, sektördeki rekabet ortamı olumsuz etkilenmiş 
ve sektörün gelişimi önündeki en önemli engellerden biri haline gelmiştir. 
Bu konuda gerekli önlem ve değişikliklerin süratle alınması gerektiği 
görüşündeyiz. 

 Bir önceki sorunuzun yanıtında sıraladığımız sorunlara yönelik çözümler 
sektörümüzün büyümesi ve ülke kalkınmasına katkı verebilmesi adına 
yapılması gerekenleri de özetlemektedir.
Türkiye’nin kalkınabilmesi ve 2023 hedeflerini tutturabilmesi için atılacak 
adımların başında teknoloji gelmeli. Gelişmiş ülkelerin, başarı hikâyelerinde 
teknolojinin ön planda olduğunu görürüz. Türkiye’nin hep söylediğimiz 
gibi bu ülkelere nazaran çok büyük bir de artısı var: Genç nüfusu. Türkiye 
olarak eliminizdeki bu avantajı çok daha iyi kullanabiliriz. Gerek özel sektör 
gerekse de kamunun gençlere eğitim olanakları ile yeni uzmanlık alanları 
yaratmaları ve onları desteklemeleri çok önemli. Böylece, sahip olduğumuz 
“Teknoloji ordusu” ile küresel pazarlara ürün, hizmet ve knowhow ihracatı 
yapan ülkelerin başında gelmemiz hayal olmaktan çıkacaktır.
Sektör oyuncuları olarak bizlere de önemli görevler düşüyor. Örneğin 
sektörün önünü açacak rekabet ortamını oluşturmalı, sektörün birer 
temsilcisi olarak sahip olduğu kabiliyetlere, tecrübe ve birimlere uygun 
projelerde yer alarak sektörün başarı çıtasını yükseltmeliyiz. Özellikle 
dışkaynak iş modeli ile hizmet veren BT şirketlerinin pazarda güven 
oluşturmaları açısından bu çok önemli bir konu. Sahiplenilecek bu bakış 
açısının hem ortaya çıkacak çalışmanın kalitesi hem de sektörümüzün 
sağlıklı büyümesi adına yararlı olduğu görüşündeyiz. 
*Sektör adına 2012 yılının ilk üç çeyreğinin 2011 yılına oranla çok daha 
durgun geçeceği tahmin ediliyor. 
Hizmetler tarafında yaşanan büyüme ivmesinin 2012 yılında da artarak 
devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü daha önce de belirttiğimiz 
gibi 2012 ekonomik koşullarında fark yaratmak isteyen şirketlerin 
yaratıcı iş modellerine ihtiyacı olacak. Sektörümüz hem bu yeni iş 
modellerini hayata geçirmeye hem de teknolojinin danışmanlık, 
hizmet ve yeni uygulamalar tarafında şirketlere ihtiyaç duydukları 
hizmetleri sunmaya devam edecektir. 
2011 sonunda yaşanan hareketliliğin bir sonraki yıla yansıması 
olacağından 2012 yılında donanım tarafında özellikle bir 
daralma beklemek çok olağan dışı bir yaklaşım olmaz. Ürün 
satışlarının ancak yılın üçüncü çeyreğinden sonra daha 
net olarak görülebileceğini söyleyebiliriz.
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