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“Durgun” Türkiye bilişim pazarı, 

30 milyar Doları aştı
2012’de durgun geçen Türkiye bilişim sektörünün, 
gelecek yıl 5-6 seviyesinde büyümesi öngörülüyor. 
Vergisiz teşviklerle, bilişim sektörünün ciddi 
şekilde gelişeceği vurgulanırken önümüzdeki 
yıllarda, “bulut bilişim”, “akıllı uygulamalar” ve 
“büyük proje ve mobil trendler” ile M2M’nin etkileri 
görülecek.
Aslıhan Bozkurt

T ürkiye Bilişim Derneği (TBD) aylık yayını 
BİLİŞİM dergisi olarak 150. sayımızın 
“Dosya” sayfalarında, sektörün önde 

gelen STK, kurum ve şirketlerinin 2012 
değerlendirme ve 2013 beklentilerine ilişkin 
görüşlerine yer veriyoruz. Bilişim sektörünün 
nabzını yansıtmak amacıyla hazırladığımız 
“Dosya” sayfalarımız için bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) sektörünün aktörlerine 
dört soru yönelttik. Sorularımızı Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı,  Bilgi 
Güvenliği Derneği (BGD), İnternet, İnternet 
Geliştirme Kurulu Başkanı, Türkiye Bilişim 
Vakfı (TBV), Türkiye Bilişim Sektörü Derneği 
(TÜBİDER), Yazılım Sanayicileri Derneği 
(YASAD), IBM, KoçSistem, Microsoft Türkiye, 
Software AG Türkiye, Turkcell ve Vodafone 
yanıtladı. Ayrıca bu sayfalarımızda TBD’nin 
(TBD) 29. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda dağıttığı 
yedinci değerlendirme raporuna da yer verdik.

Sektörün aktörleri 2012 yılını, “küresel 
ekonomik çalkantının özellikle Avrupa Birliği 
(AB) ülkeleri başta olmak üzere yeniden 
yükselişe geçtiği ve belirsizliğin arttığı bir yıl” 
olarak değerlendirdi. Son yıllarda ortalama 
yüzde 10 seviyesinde olan büyüme, bu yıl biraz 
geriye düştü. Bilgi ve iletişim teknolojileri 
(BİT) sektörü, bu yıl dünya genelindeki trent 
ve gelişmeleri izlemekle yetinirken 2012’nin 
neredeyse tamamı, geçen yıla oranla daha 
durgun geçti.  Yılın başında açıklanan Küresel 
Bilgi Teknolojileri raporu sonuçlarına göre, 
Türkiye, 142 ülke içinde 52’nci sırada yer 
aldı. Türkiye’de 2011’de yüzde 6,5 büyüyüp 29 
milyar dolara ulaşan bilişim pazarı, 2012’de 30 
milyar dolar (bilgi teknolojilerinde 10, iletişim 
teknolojilerinde ise 20 milyar Dolar) büyüklüğe 
ulaştı. 
Avrupa Bilgi Teknolojisi Gözlemevi (European 
Information Technology Observatory- EITO), 
2012’de 6,5’lık büyüme göstererek 29 milyar 

dolara ulaşmasını bekledi.  Donanım, yazılım 
ve bilişim hizmetleri alanının; 2012’de 7 
milyar dolara; 2011’de 22 milyar dolara ulaşan 
Telekom pazarının ise, 2012’de 23 milyar 
dolara yükselmesini öngördü. 

2012 yılında Türkiye’de bilişim sektörü 
açısından atılan en önemli adımlardan biri 
1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe giren 
Yeni Türk Ticaret Kanunu oldu. Bu kanun 
gereğince, kurumların İnternet sitesi kurma 
zorunluluğu getirildi ki, bu sektör açısından 
çok önemli bir gelişme.
Bu arada, 2013’ün de zor bir yıl olacağı ve 
büyümenin yüzde 5-6 seviyesinde olması 
öngörülüyor. 2013 yılında fikri mülkiyet hakları 
konusunda yeni ve somut adımların atılması 
önemli bir ihtiyaç olarak sektörün beklentileri 
arasında yer alıyor. 
TBD’nin 2012 Değerlendirme Raporu’nda 
bilişim toplumunun, ancak geniş kesimlerin 

BT sektöründeki mal ve hizmetlerden 
yararlanması ile mümkün olduğu vurgulandı. 
Raporda önümüzdeki dönemde küresel 
ekonomik belirsizliğin sürmesiyle özel 
sektörün BT yatırımlarında kısıtlamaya gitmesi 
sonucunda sorunlarla karşılaşılacağına dikkat 
çekilip hükümetin BT sektörünün gelişimini 
destekleyici paketleri ve kamunun farklı içerik 
ve kapsamlardaki BT projelerini uygulamaya 
geçirmesinin büyük önem taşıdığının altı 
çizildi.
Bilişim sektörünün, hizmetler açısından şu 
anda dünya ile rekabet edebilir durumda 
olduğunu belirten Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, bilişim 
pazarı büyüklüğünün 2013 yılında 50 milyar 
doları aşmasını beklediğini açıkladı. 
Yerli yazılıma pozitif ayrımcılık yapılmasını 
istedi Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ufuk Güneş, 
bilişim sektörünün 34 milyar dolar büyüklüğe 
ulaştığını bildirdi.

http://www.bilisimdergisi.org/s150



2012 değerlendirme, 2013 öngörüleriDosya:2013 OCAK68 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 69

“Neden e-dönüşüm ve rekabetçilik 
endeksinde yükselemiyoruz?” diye soran 
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim 
Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, kamu 
projelerinde, özel sektör şirketleri yerine 
Türksat ve TÜBİTAK’ın yer almasının 
rekabeti engellediğine işaret etti.
İnternet, İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı 
Serhat Özeren, bilişim okur-yazarlığının 
tabana yayılmasının hızlandırılması için yeni 
adımlar atılmasını önerirken Bilgi Güvenliği 
Derneği (BGD) Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, 
bilgi güvenliğinde önlem alınması noktasında 
önemli eksiklikler bulunduğuna dikkat çekti.

Türkiye Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Fındık, 
TOBB’a bağlı faaliyet gösterecek Bilişim 
Sektör Birliği oluşturulmasını; IBM Türk 
Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu ise, bulut 
bilişim, büyük veri gibi sıcak konularda 
ulusal bir konferans düzenlenmesini 
istedi. KoçSistem Genel Müdürü Mehmet 
Nalbantoğlu, Türkiye BİT sektörünün, 
teknolojiyi hizmet olarak sunma eksenine 
kaydığına dikkat çekip BT hizmetlerinden 
alınacak KDV oranının finans kuruluşlarında 
yüzde 1’e düşürülmesini önerdi. 

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer 
Özmen, “Fikri mülkiyet hakları geliştirilmeli 
ve korsan yazılım kullanımını önleyecek 
kültürel iklim yaratılmalı” derken Software 
AG Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan 
Arıksoy, 5-10 yıllık vergisiz teşviklerle, 
bilişim sektörünün ciddi şekilde gelişeceğini 
vurguladı. 

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, akıllı 
uygulamalar, bulut bilişim, büyük proje 
ve mobil trendlerin teknolojinin yönünü 
belirleyeceğini bildirirken Vodafone Türkiye 
İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, 
önümüzdeki 10 yıla “Mobil Rönesans” 
damgasını vuracağını kaydetti.

2012 değerlendirme ve 2013 öngörüleri

Türkiye’nin bilgi ve iletişim sektörü ile ilgili 2012’yi değerlendirmek, 2013 
beklentilerini almak, bilişim sektörünün nabzını yansıtmak amacıyla 
hazırladığımız “Dosya” sayfalarımızda sektörün aktörlerine şu dört soruyu 
yönelttik: 

*Bilgi toplumuna dönüşüm için sizce 2012’de bilişim sektöründe atılan en 
önemli adım ne oldu? 2012’den bilişim sektörü açısından geriye ne kaldı?

** 2013’te bilişim sektörünün büyümesi ve ülke kalkınmasına katkı 
verebilmesi için öncelikle yapılması/atılması gereken üç gelişme/adım nedir? 

*** Bilişim sektörünün 2013 büyüklüğü/cirosu konusundaki beklentiniz/
öngörünüzü bizimle paylaşır mısınız?

**** Bilişim sektörünün dünya ile rekabetinin önündeki en önemli engeller 
nedir? Bu engellerin kaldırılması için ilk üç çözüm önerinizi alabilir miyiz?

http://www.bilisimdergisi.org/s150


