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2023’te en büyük 10 ülke arasında yer almanın BİT’e gereken önemin verilm-
esiyle mümkün olabileceğine dikkat çeken TÜBİSAD, Türkiye’de BİT sektörü 
üretkenliğinin, toplam özel sektör üretkenliğinin dört katı olduğunu belirtip 
hizmet ve yazılım ihracatının desteklenmesini önerdi.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TÜBİSAD) 6 Eylül 2012’de düzenlenen 
basın toplantısında “Atılım İçin Bilişim” 

raporunu açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ve Dünya Bankası verileri ile Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation 
for Economic Cooperation and Development-
OECD raporlarının kaynak olarak kullanıldığı 
raporda; 2023 hedeflerini tutturmanın tek 
yolunun, bilişim ve iletişim teknolojileri (BİT) 
sektörüne önem vermek olduğu uyarısı yapıldı.
“Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi 
için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü” 
başlıklı rapor, Prof. Dr. Erol Taymaz, Yrd. 
Doç. Dr. Ümit İzmen, Yard. Doç. Dr.Yeşim 
Üçdoğruk, Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan ve 
Devrim Sönmez’in katkılarıyla hazırlandı. 248 
sayfalık rapor, BİT’in Türkiye ekonomisindeki 
yeri ve de ekonomik-sosyal gelişmeye 
katkılarını ortaya koydu. Raporda; Türkiye’nin 
geçmiş 50 yılda yüzde 4,5 ve 2001-2007 yılları 
arasında yüzde 6,5 büyüdüğü, 2023 hedeflerini 
yakalayabilmesi için de yıllık yüzde 8,5 büyüme 
gerçekleştirmesi gerektiği vurgulandı. Bu 
büyümeyi sağlamak için ise BİT sektörünün 
büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası 
olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Raporun kamuoyuna duyurulması amacıyla 
yapılan toplantıda konuşan TÜBİSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, rekabet 
gücünün üstünlüğünün katma değeri yüksek 
ürün ve hizmet üretmeye bağlı olduğuna 
dikkat çekti. Cılız, günümüz dünyasında 

ekonomiyi ileri teknolojinin sürüklediğini 
belirtip BİT sektörünün dünya ticaretindeki 
payının yüzde 14, Türkiye’de ise bu oranın 
yalnızca yüzde 3 olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen ise raporla ilgili 
bazı ayrıntıları basınla paylaştı. Buna göre 
Türkiye’de BİT sektörünün yeri, önemi ile 
doğru orantılı değil. Raporda, sektöre yönelik 
harcamaların GSYİH’ye oranı Singapur, Güney 
Kore gibi ülkelerde yüzde 8’in üzerindeyken, 
bu oran Türkiye’de yüzde 4,5.  En büyük 
sorunlardan biri de, BİT denildiğinde 
Türkiye’de iletişim teknolojilerinin anlaşılıyor 
olması. İzmen, TÜİK verilerinin Türkiye’deki 
BİT sektörü harcamalarının yüzde 75’inin 
iletişim teknolojilerine yapıldığını ortaya 
koyduğunu anımsattı. Katma değerli alanlar 
(hizmet ve yazılım) içinse bu oran, yüzde 
1,2’lere kadar düşüyor. BİT’in Türkiye’de özel 
sektör içerisindeki payının oldukça düşük 
olması, sektörün gelişmesini sağlayacak 
politikaları daha da önemli kılıyor. 

Raporda diğer birçok ülkede olduğu gibi 
Türkiye’de de üretkenliğin BİT sektöründe 
daha yüksek olduğu, BİT üretkenliğinin, 
toplam özel sektör üretkenliğinin dört katını 
bulduğu vurgulandı. Türkiye’de BİTS için 
geliştirilecek yol haritasında hizmet ithalat ve 
ihracatının önemli rol oynayacağı belirtildi. 

Atılım senaryosunda tanımlanan büyüme 
politikasının gerçekleşmesi için; sektöre 

dönük bütüncül, sistemli, sürekli ve tüm 
toplum tarafından benimsenen bir politika 
ile desteklenmesi gerektiğinin altı çizildiği 
raporda, Türkiye’nin 2023 yılında en büyük 
10 ülke arasında yer alması için gereken 
politika adımları da şöyle sıralandı:

• BİT sektörü stratejisi, büyüme 
stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak 
kabul edilmeli
• Sektöre yönelik güçlü yasal alt yapı 
oluşturulmalı
• BİT sektörüne dayalı istihdam 
yaratılmasına dönük eğitim politikası 
geliştirilmeli 
• Küresel rekabetçi BİT sektörü için hizmet 
ve yazılım ihracatı desteklenmeli
• Rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı 
ve hizmetleri sağlanmalı 
• BİT sektörünün iş dünyasına nüfuzu 
artırılmalı 
• Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenmeli
• Girişimci kültürün güçlendirilebilmesi 
için girişim sermayesinin oluşumu 
hızlandırılmalı
• BİT sektöründen alınan vergiler büyümeyi 
teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve 
ihracatı güçlendirecek şekilde değiştirilmeli 
ve vergi yükü azaltılmalı
• Hizmet ve altyapılarda etkin rekabet 
ortamı tesis edilmeli ve yeni teknolojilere 
dayalı BİTS altyapılarının kurulması için 
uygun ortam yaratılmalı.

http://www.bilisimdergisi.org/s147


