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K ’ a t ı l ı m
Türkiye’nin 2023 
yılı ekonomik 
hedeflerine 
ulaşabilmesi için her 
yıl ortalama % 8,5 
oranında büyümesi 
gerekmektedir. 
Büyüme için gereken 
bu ekonomik atılımın 
bilişim teknolojileri 
olmadan yapılması 
durumunda, ilk on 
ülke arasına girme 
hedefi hayalden 
öteye gidemez.

T ürkiye’de bilişim sektörünün 
büyüklüğü, İnterpromedya 
tarafından yayımlanan “İlk 

500 Bilişim Şirketi” raporundaki 
verilere göre, 2011 yılı sonu itibariyle 
toplam 29,1 milyar Amerikan Doları 
seviyesindedir. Diğer sektörlerle 
kıyaslandığında düşük olarak algılanan 
bu büyüklüğü değerlendirirken, 

sonundaki gelirleri toplamı 1.213,36 
milyon dolar (%4,17) olup bunların 
içinde yalnızca yazılım üretenlerin pazar 
büyüklüğü 368,3 milyon dolardır. (% 
1,265)
Bilişim alanında yayımlanan raporlarda 
yer alan istatistiklere göre ülkemiz 
hâlâ kullanıcı rolündedir. Kalkınmada 
izlenecek politikaların önceliğinde, 
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bilişimin tüm sektörlerde yarattığı 
katma değeri ve getiriyi de unutmamak 
gerekir. Bilişim sektörü, tüm 
alanlarda kalkınma için doping etkisi 
yapmaktadır.

İlk 500 Bilişim Şirketi içinde yer alan 
Türkiye merkezli donanım ve yazılım 
üreticisi yüz dokuz firmanın 2011 yılı 

bilişim teknolojileri üreticisi olarak 
sağlanacak katma değerler olmalıdır. 
Özellikle yazılım alanındaki yerli 
üreticilerin desteklenmesi artarak 
sürmelidir. 
Bilişim teknolojilerinin kullanımı ile 
elde edilecek yararları yok saymayıp bu 
teknolojileri yalnızca kullanan tarafta 
değil, üreten tarafta da yer almalıyız. 

En çok Facebook kullanan, en çok 
cep telefonu kullanan, en çok tablet 
bilgisayar kullanan ülke yerine, en çok 
yazılım dış satımı yapan ülke konumuna 
en kısa sürede ulaşmalıyız.

Kalkınma için, birey birey, kurum 
kurum, sektör sektör büyüme esas 
olmalıdır. Bireylerin, kurumların ve 
sektörlerin kalkınma atılımı için bir 
arada olması ve politika belirleyicilerle 
eşgüdüm içinde çalışması gereklidir. 
Atılım için katılımcı bir çalışmanın 
yolu ise sivil toplum kuruluşları eliyle 
sağlanabilir.

Dün olduğu gibi bugün de topyekün 
kalkınma için sivil toplum 
kuruluşlarının ilgili bakanlıklarla 
eşgüdüm içinde işbirliği yapması 
kaçınılmazdır. 
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