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Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv
2013 ve sonrasında akıllı 
uygulamalar, bulut bilişim, 
büyük proje ve mobil trendler, 
dünyanın dönüş istikametini 
belirleyecek
Türkiye’nin altyapıda dünyayla yarıştığına dikkat 
çeken Ciliv, bundan sonraki süreçte, sektörün yapıcı 
bir rekabet içerisinde, ürün ve hizmet yelpazesini 
geliştirmesinin önem taşıdığını söyledi. Ciliv, kalifiye 
insan kaynakları, girişimciliğin desteklenmesi ve 
yatırımların sürmesi konusunda proaktif adımlar 
atılması gerektiğini vurguladı.
*İletişim ve teknoloji sektöründe 2012 yılına 
damgasını vuran en önemli gelişmeler 
mobilite, İnternet ve yakınsama alanlarında 
yaşandı. Burada atılan adımlar gerek 
bireylerin günlük yaşamında gerekse 
şirketlerin iş yapış şekillerinde teknolojik 
dönüşümün yaşanmasına doğru mesafe 
katedilmesini sağladı. Son yıllarda hem 
mobil İnternet alanındaki gelişmeler hem 
de akıllı telefon ve tablet yaygınlığının 
artışı sayesinde yeni bir yola girilmişti. 
2012 yılında ise bunların günlük hayata 
yansımasını sağlayan teknolojik dönüşüm 
konusunda daha somut adımlar gördük. 
Turkcell olarak finans, tarım, sağlık, eğitim 

gibi çeşitli alanlarda teknolojik çözümlerin 
doğrudan insanların yaşamlarını 
dönüştürdüğü süreçlere liderlik ettik.

 Cüzdan taşımayı gereksiz hale getirecek 
“Turkcell Cüzdan” ürünümüz bunun en 
önemli örneklerinden biri oldu. 

** 2013 yılında ve sonrasında temaslı-
temassız mobil ödeme sistemleri, 
makinelerarası iletişimin sağladığı 
imkânlar ile gerçekleşen akıllı enerji, 
akıllı endüstri, akıllı sağlık, akıllı tarım, 
akıllı araç ve akıllı ev uygulamaları, bulut 
bilişim, yayıncılık ve eğitim alanlarındaki 

büyük projeler dünyanın dönüş istikametini 
belirleyecek mobil trendler olacak. 

M-ticaret de önemli mobil trendlerden biri 
olarak hacmini büyütmeye devam edecek.
Hem sektörün hem Türkiye’nin büyümesi 
için fırsatların bu kadar kendini gösterdiği 

bir ortamda, Türkiye’nin 
altyapı konusunda 
dünyayla yarışır noktada 
bulunduğuna, hatta pek 
çok gelişmiş ülkeye 
göre daha avantajlı 
olduğuna dikkati çekmek 
gerekiyor.  Bunun için 
Turkcell olarak, küresel 
ekonomideki zorluklara 
karşın yatırımlarımızı 
her zaman sürdürdük. 
Fiber omurgamızı 
güçlendirerek, Turkcell 
Superonline ile fiber 
ağımızı 31 bin km’ye 
yükselttik. Bugün evlere 
1000 Mbps hızında fiber 
İnternet sunabilen birkaç 
ülkeden biriyiz.

 Bundan sonraki süreçte 
de sektörün yapıcı 
bir rekabet içerisinde 
hem yurtiçine hem de 
yurtdışına yönelik ürün 
ve hizmet yelpazesini 
geliştirmesi büyük önem 
taşıyor. 

*** ‘Türkiye’de bilgi 
ve iletişim sektörünün 

büyüklüğü, son 10 yılda 4 kattan fazla 
artış gösterdi.  Geçen yıl ülkemiz yüzde 
8,5 büyürken bilişim sektörünün hacmi 
yüzde 13 büyüdü.  BTK 2011 yılı sonunda 
sektörün 2011’de yüzde 8 büyüyerek 30 
milyar doları bulduğunu, 2012 içinse 
yüzde 5.6’lık bir büyüme öngörüldüğünü 
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açıklamıştı. BTK’nın 2012 yılı 3. çeyreğine 
ilişkin pazar verilerinin yer aldığı rapora 
göre eylül sonu itibariyle genişbant abone 
sayısı 19,3 milyona, 3G abone sayısı 40,3 
milyona ulaştı. Fiber, kablo ve özellikle 
mobil İnternet abonelerinin artışıyla birlikte 
toplam İnternet abone sayısının yıllık 
büyüme oranı yüzde 50,3 oldu. 
Bunlar çok umut verici rakamlar. Sektörde 
hem bireysel hem kurumsal segmentlerde 
ciro, kullanıcı sayısı, kullanım miktarı gibi 
her alanda yukarıya doğru trendin, 2013 
yılında da sürmesini bekliyoruz.

**** Türkiye’de bilişim sektörünün dünya 
ile başarılı bir şekilde rekabet etmesi, 
yalnızca sektörün geleceği açısından 
değil diğer tüm sektörlerin ve dolayısıyla 
ülkemizin rekabet gücü açısından 
önem taşıyor. Bu noktada kalifiye insan 
kaynakları, girişimciliğin desteklenmesi ve 
yatırımların sürmesi konusunda proaktif 
adımlar atılmalı. Buralarda yaşanabilecek 
sıkıntılara karşı sektörde tüm tarafların 
ortak bir bilinçle hareket etmesini 
önemsiyoruz. 

Bunun yanında insan kaynaklarının 
geliştirilmesi konusunda özellikle 
kadınların işgücünün dışında kalması 
önemli bir sıkıntı. Buna karşı “Ekonomiye 
Kadın Gücü” projemizi geliştirdik ve 
Turkcell Global Bilgi ile Anadolu’daki 
gençlerimizin potansiyelinden 
yararlanmamızı sağlayacak ve istihdam 
olanağı yaratacak çağrı merkezleri 
açıyoruz. Bugün 200’ü aşan şirkete 
ulaşan Turkcell Partner Program ile 
ekosistemimizde inovatif ve girişimci 
yaklaşımları destekliyoruz. Türkiye’nin 
rekabet gücüne katkıda bulunmak üzere 
yatırımlarımızı sürdürüyoruz.
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