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Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Turgut Gürsoy:
Ülkemizde katma değer yaratılamıyor, sektör yerel derinlik kazanamıyor

Dijital Türkiye 
Üssü ve Bilişim 
Fakültesi inşaatının 
başlatılacağını 
açıklayan Gürsoy, 
E-Dönüşüm 
projelerinin 
özel sektöre 
yönlendirilerek 
dış kaynak 
modellerinin teşvik 
edilmesi, bilişimde 
liberalleşme 
sağlanması ve 
devlet alımlarının 
sektöre özel 
yöntemlerle 
yapılmasını istedi.

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), 2008 yılından beri Türkiye’de resmi ortağı 
olduğu Avrupa Yazılım Enstitüsü (European Software Institute- ESI) Avrupa Bilgi 
Teknolojisi Gözlemevi (European Information Technology Observatory- EITO), verilerine 
göre 2011 yılında yüzde 4,7 büyüyen Dünya IT pazarının  2012 yılında  yüzde 5,7’lik bir 
büyüme göstermesi bekleniyor. Krizin etkilerinin hâlâ görüldüğü ABD ve AB’de tüketici ve 
IT yatırımlarında harcamaların düşmesi bekleniyor. 2011 yılı sonrası için önemli öngörüler 
bulunuyor. 
Gelişmekte olan piyasalar, küresel BT harcamalarının üzerinde yüzde 50’den fazla 
büyüme etkisi yaratacak, bilgi teknolojileri sayesinde diğer endüstriler daha da 
akıllanacak, mobilitenin de etkisi ile etkinlik ve verimlilikte artış sağlanacak; kamu ve özel 
sektör tarafından bulut (cloud computing) yaklaşımı kabul görecek ve hayata geçmeye 
başlayacak, bulut güdümlü veri merkezi dönüşümleri hızlanacak, mobil 
dünyası patlamasını sürdürecek, mobil cihaz ve uygulamalarının milyarları 
bulan sayısı hız kesmeden artmaya devam edecek, sosyal platformlar 
KOBİ’lerin güçlü bir büyümesi için itici güç oluşturacak, bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile yayıncılığın yakınsaması, sosyal medya ve reklam pazarını 
önemli ölçüde büyütecek.
Yine EITO verilerine göre, 2011 yılında yüzde 4,7 büyüme ile 27 milyar dolar 
olan Türkiye bilişim pazarının, 2012 yılında 6,5’lık büyüme göstererek 29 
milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2011 yılında yüzde 3,6’lık büyüme ile 
5,7 milyar dolar olan bilgi teknolojileri olarak nitelendirdiğimiz donanım, 
yazılım ve bilişim hizmetleri alanının; 2012’de yüzde 9,6 büyüme ile 7 
milyar dolara; 2011’de yüzde 5 büyüyerek 22 milyar dolara ulaşan Telekom 
pazarının ise, 2012’de yüzde 5.7 oranında 23 milyar dolara yükselmesi 
öngörülüyor. 
BT harcamalarının içeriği açısından bakıldığında Türkiye gelişmiş 
ülkelerden çok farklı bir resim gösteriyor.  Gelişmiş ülkelerde BT 
harcamalarının yüzde 70-80’lik kısmı hizmetler ve yazılım kalemlerinden 
yüzde 20-30’luk kısmı ise donanım kalemlerinden oluşurken ülkemizdeki 
durum bunun tam tersidir.
Bu yapı, BT sektörü açısından acilen tedbir alınması gereken bir durum. 
Bu haliyle ülkemizde katma değer yaratılamıyor, sektör yerel derinlik 
kazanamıyor. Türkiye’de gelişmiş ülkelerden farklı olarak lojistik, 
perakende, üretim gibi alanlarda BT harcaması yok denecek kadar 
az. Türkiye 2023 hedefine ulaşmak için; atılımının, büyümenin katma 
değer üretmekle olacağının farkında. Bu da ancak bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektörü ile mümkün olacak.  
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün içinde olanlar 
biliyoruz ki, sektörün gelişmesi Türkiye’nin büyüme hedefinin 
gerçekleştirilmesini mümkün kılacak. Çünkü bilgi teknolojileri 
ve iletişim sektörünün gelişmesi büyümeyi hızlandıracak ve 
dış ticaret açığını azaltacak.

http://www.bilisimdergisi.org/s139
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2011 yılında sektördeki gelişmeler 
2011 yılında, Türkiye’de sanayi ve ihracat 
stratejisi yayınlandı. Bu stratejiler ile BİT’nin 
göz ardı edilmeyerek ihracat hedeflerine 
ulaşması için TİM tarafından gerçekleştirilen 
sektör stratejileri projesine dahil edilmesi 
sağlandı. Bu çerçevede, TİM-TÜBİSAD işbirliği 
ile bir çalışma başlatıldı. Çalışmanın sonunda 
elde edilen veriler ışığında makro bazda 
“Türkiye’nin 2023 İhracat Strateji Haritası ve 
Performans Programı” oluşturulacak. 
Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin dünya 

ekonomisi ile entegre olması, piyasalarda 
güvenilir bir aktör olması için şeffaflık ve 
hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulu olan 
yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yasalaşması 
sektörümüzü etkileyen önemli olaylardan 
biridir. Tüm ticari işlemlerin dijital ortamda 
yapılmasına olanak sağlayan kanun e-devlet, 
e-toplum hedeflerine büyük katkılar yaparak 
bilişim sektörünün büyümesi açısından 
atılmış en somut adımdır. TÜBİSAD olarak, 
şirketlerin, iş süreçlerini elektronik ortama 
taşımalarının verimlilik, sürdürülebilir büyüme 

ve rekabetçi şirketler yaratma açısından büyük önem taşıdığını düşünmekteyiz. 
2011 yılının en önemli gelişmelerinden sayabileceğimiz diğer iki konu ise Dijital Türkiye 
Platformu’nun kurulması ve Digital Türkiye Üssü projesinin başlaması oldu. 
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) ve Elektronik Cihazlar 
İmalatçıları Derneği (ECİD), Digital Europe 2020 vizyonu ile Türkiye’nin 2023 hedeflerini 
aynı paralelde yürüterek “Dijital Türkiye’yi yaratmak üzere Dijital Türkiye Platformu” 
çatısı altında bir araya gelmesi; bilgi, iletişim ve elektronik sektörünün stratejik öneminin 
anlaşılmasında yardımcı olacak. 
TÜBİSAD 2011 yılında Ar-Ge ve inovasyon konularında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin 
çalışmalarını aynı çatı altında toplamak amacıyla; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile 
İTÜ Maslak Kampüsü’nde Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden birisini kurmak 
üzere bir işbirliği anlaşması imzaladı. Proje kapsamında şirketlerimizin yer alacağı Dijital 
Türkiye Üssü ve Bilişim Fakültesi inşaatı başlatılacak. Böylece akademik dünya ile bilişim 
sanayinin önde gelen şirketleri arasında bir sinerji sağlanarak üniversite-sanayi işbirliği 
gerçekleşecektir.
 
Sektörün gelişimi için öneriler ...
Sektörümüzün gelişiminin hızlanmasını sağlayacak maddeleri şöyle 
sıralayabiliriz:
• Türkiye’de bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün büyümesini sağlayacak 
stratejilerin ve politikaların geliştirilmesi için muhatap organizasyonun 
netleştirilmesi ve bu yapının sektöre yönelik makro stratejileri planlaması 
ve uygulama hedeflerini belirleyerek izlemesi, kamu ve özel sektör arasında 
koordinasyonu gerçekleştirmesi sektör açısından önem taşıyor.  
• Türkiye ekonomisinde üretkenliği sağlamak için bilgi teknolojileri ve 
iletişim sektörünü geliştirmek üzere;
 - Nitelikli istihdam artışı,
 - Ekonomik büyüme ve bilgi toplumuna geçişte en büyük etkiye sahip 
olan genişbantın yaygınlaştırılması
 - Kamuda gerçekleştirilen E-Dönüşüm projelerinin özel sektöre 
yönlendirilerek dış kaynak modellerinin teşvik edilmesi
 - Kamu ve özel sektör on-line uygulamalarının teşvik edilmesi 
• Bilişimde liberalleşme sağlanması ve devlet alımları sektöre özel 
yöntemlerle yapılması gerekiyor. Serbest rekabet şartlarının oluşması için 
Kamu İhale Kanunu’nun, bilişim sektörüne özel kurallarla mal, hizmet ve 
danışmanlık olacak şekilde güncellenmesi 
• Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki vergilerin büyümeyi teşvik 
edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde 
değiştirilmesi önem taşıyor. Bunun için iletişimdeki karmaşık mevzuatın 
sadeleştirilmesi, yazılım sektörünün tümüyle vergiden arındırılması, 
bilgisayarın özellikle eğitim sektöründe, KDV oranlarının eğitim 
malzemeleri ile aynı oranda kabul edilerek, yeniden 
düzenlenmesi, yüksek hızlı genişbant üzerindeki verginin 
azaltılması gerekiyor (Genişbanta yapılan her bir TL 
vergilendirme beş TL’lik bir kayıp ortaya çıkıyor).
• BİT alanında gerçekleştirilecek yenilikçilik (inovasyon) 
girişimi için uygun politikalar devreye sokulmalı. 
Girişimcilik, yenilikçilikle birlikte desteklenmeli.
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