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TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz:   

İnternet, iletişim ve eğlencenin merkezindeki yerini sağlamlaştıracak

2011’de hayata 
geçirdikleri IPTV 
teknolojiyle 
çalışan Tivibu Ev 
platformunun 
bilişim sektörü 
açısından önemli 
olduğuna işaret 
eden Yılmaz, 
2012’de Türkiye’de 
bilişim sektörünün 
gelişeceği, iletişim 
ve eğlencenin 
öneminin 
artacağını bildirdi.

  2011 yılı Türk bilişim sektörü açısından oldukça başarılı bir yıldı. Özellikle İnternet 
kullanımında artış görüldü. 

 BTK 2011 3. çeyrek verilerine göre 2003 yılında 18 bin olan genişbant İnternet 
abonesi rakamı, sekiz yılda yaklaşık 690 kat artarak 2011 yılı üçüncü çeyreği itibariyle 
yaklaşık 12,79 milyona ulaştı. 

 Dünya İnternet istatistiklerine göre Türkiye’de İnternet kullanıcı sayısı, son 10 yılda 
2 milyondan, 35 milyona yükselerek yüzde 1.750 arttı. 

 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan “2011 Yılı Hane Halkı Bilişim 
Teknolojileri Kullanım Araştırması” raporuna göre ise İnternet’e erişim 
imkânı olan hane oranı yüzde 42,9’a yükseldi. Bu oran 2010 yılının aynı 
ayında yüzde 41,6 idi. 

 İnternet erişim imkânı olan hane oranı ise kentsel bölgelerde yüzde 
51,0 iken, kırsal bölgelerde yüzde 22,7’ye çıktı. 

Türkiye, son yıllarda bilgi toplumuna geçiş açısından çok önemli adımlar 
attı. Özellikle 2010 yılı Türk bilişim sektörü için oldukça olumlu gelişmelerin 
yaşandığı bir yıldı. Bildiğiniz gibi 2010 yılında bilişim pazarı dünyada 2,5 
trilyon Euro’luk (3,3 trilyon ABD doları) bir hacme ulaşmış, Türkiye de bu 
pazardan binde 8’lik bir pay almıştı. 2011 yılına bu tablo ile girdik. (Kaynak: 
“EITO - European Information Technology Observatory- Türkiye Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Sektörüne ilişkin rakamsal verileri”)

2011 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yetki alanlarının genişlemesiyle 
adının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değişmesi, bilişim 
sektörünün ve teknolojinin sahiplenilmesi ve bu alandaki çalışmalar 
konusunda yetkili bir adres belirlenmesi, Türkiye ve bilişim firmaları 
açısından yararlı bir karar oldu. 

Türk Telekom’un yaptığı yatırımlar sayesinde İnternet altyapısının gittikçe 
gelişmesi ve bu yatırımların Avrupa’ya kadar uzanması da 2011 yılının 
olumlu gelişmeleri arasında yer alıyor.
TTNET olarak önemli ürün ve servislerimizle 2011 yılını oldukça verimli 
geçirdik. Bilişim sektörü açısından en önemli projelerimizden biri, 
IPTV teknolojiyle çalışan Tivibu Ev platformumuzu hayata geçirmek 
oldu. Bu sayede Türkiye’de TV yayıncılık anlayışını tamamen 
değiştirdik ve yeni bir teknoloji ile televizyonun kontrolünü 
izleyiciye verdik.  Şu anda Tivibu Ev’i 30 bini aşkın kişi 
kullanıyor.  Mayıs ayında Tivibu Cep uygulamamız ile Tivibu 
platformumuzu cep telefonları ve tabletlerden ulaşılabilir 
hale getirdik. 

http://www.bilisimdergisi.org/s139
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  Bilişim sektöründe en temel unsurlar bilgisayar ve İnternet. Özellikle 
Türkiye bilgi toplumuna dönüşürken, İnternet’in ve teknolojinin kullanımı 
konusunda bilincin artması gerekiyor. Ayrıca bilgisayar penetrasyonunun 
artışı da çok önemli. Biz düzenlediğimiz bilgisayar kampanyalarımız ile uygun 
fiyatlar ve uzun vadeli taksitlerle müşterilerimizi bilgisayar sahibi yapıyoruz. 
Bu sayede İnternet penetrasyonuna katkı sağlıyoruz. 

  Bilişimin Türkiye’nin en stratejik ve öncelikli ekonomik alanlarından 
biri olması ve “Bilişim” başlığı altında yer alan sektörlerin desteklenmesi 
şart. Yenilikçilik bilişim sektörünün gelişmesinde en büyük 
etken. Bu nedenle gerek yazılım, gerekse donanım alanlarında 
yenilikçi projelerin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının 
yetiştirilmesi için uzun vadeli bir insan kaynağı politikasının 
belirlenmesi gerekiyor.  Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 
geliştirilen Ar-Ge projelerinin arttırılması ve hem devletin 
hem de firmaların desteğiyle bu projelerin sürdürülebilir hale 
getirilerek sanayiye aktarılması gerekiyor. 

  2012 yılında da Türkiye’de bilişim sektörü gelişmeye, iletişim 
ve eğlencenin önemi artmaya devam edecek. İnternet, iletişim 
ve eğlencenin merkezindeki yerini sağlamlaştıracak. İnternet 
penetrasyonunun ve İnternet hızlarının artmasıyla, internet 
kullanıcılarının video, oyun, müzik, gazete gibi içeriklerden 
yararlanma oranı daha da artacak. Günümüzde İnternet’i video 
izlemek için kullananların sayısının hızla arttığını görüyoruz. 
Bu artış 2012 yılında da devam edecek. Böylelikle dijital 
kampanyaların sayısında da hızlı bir yükselme olacak.
Oyun sektöründe sosyal oyunların yükselişi devam edecek. 
Müzik alanında yasal müzik içeriklerine ilgi daha da artacak, 
İnternet’ten televizyon izleme alışkanlığı yaygınlaşacak. 
Kullanıcıların aynı fatura üzerinde satın aldığı ürün ve 
servislerin sayısı artacak. Dijital pazarlamanın ve sosyal medya 
uygulamalarının yükselişi de sürecek. Sosyal mecralarda 
oynanan oyunların sayısı ve bu oyunların pazarı da 
büyümeye devam edecek gibi görünüyor. 

http://www.bilisimdergisi.org/s139


