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TBD:  Bilişim toplumu, 
ancak geniş kesimlerin 
BT sektöründeki 
mal ve hizmetlerden 
yararlanması ile mümkün
Mevcut BT kullanımın kapsamı değişmedikçe Türkiye’nin 
bu alanda sadece bir tüketici olmaya devam edeceğine 
işaret eden TBD, ekonomiye önemli katkı sağlayacak 
olan sektörün, ulusal sermaye ve yatırımlarla büyümesi, 
ihracattaki payının artırılması ve devlet tarafından 
desteklenmesinin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

Bilişim teknolojilerinin (BT) yaygın ve etkin 
kullanımının Türkiye için büyük önem 
taşıdığı ve sektörün büyümesi, ihracat 
içindeki payının artırılması ve devlet 
tarafından desteklenmesi gerektiğine 
dikkat çekildi. Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD), istatistiki verilerden hareket ederek, 
siyasi iradeyi kullananlar ile BT sektörü 
üzerine politika belirleyen karar alıcılara 
destekleyici ve yol gösterici olmak üzere 
2012 Değerlendirme Raporu hazırladı. 29. 
Ulusal Bilişim Kurultayı’nda katılımcılara 
sunulan rapora göre, 2012 yılı, küresel 
ekonomik çalkantının özellikle Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere 
yeniden yükselişe geçtiği ve belirsizliğin 
arttığı bir yıl oldu. Raporda önümüzdeki 
dönemde BT sektörünün önündeki büyük 

tehlikelerden birinin, küresel ekonomik 
belirsizliğin sürmesiyle özel sektörün 
BT yatırımlarında kısıtlamaya gitmesi 
sonucunda karşılaşılacak sorunlar olacağı 
vurgulanıp bu nedenle hükümetin BT 
sektörünün gelişimini destekleyici paketleri 
ve kamunun farklı içerik ve kapsamlardaki 
BT projelerini uygulamaya geçirmesinin 
büyük önem taşıdığının altı çizildi.
TBD’nin 2012 Değerlendirme Raporu’nda şu 
değerlendirmeler yer aldı:
“Geleneksel ekonomik değerlendirmeler 
kapsamında cari açığın azaltılması için 
kamu harcamalarının kısılması ile BT 
sektöründe de belirli oranda daralma 
görülmektedir. Ancak kısa vadeli günü 
kurtarmayı amaçlayan stratejilerin ve 
yaklaşımların anlamını yitirdiği günümüzde 

kamu hizmetlerinin sunulması ve kontrolü 
için yapılacak her türlü BT yatırımının, 
ekonomik bütünlüğün sağlanmasında da 
kritik rol oynayacağı kabul edilmiştir. 
Diğer gelişmişlik göstergeleri gibi 
BT’nin de yaygın ve etkin kullanımı, 
ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. 
Ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı 
sağlayacak duruma gelmiş olan bu 
sektörün, ulusal sermaye ve yatırımlarla 
büyümesi, ihracat içindeki payının 
artırılması, yeni iş alanları yaratmak üzere 
devlet tarafından desteklenmesi kaçınılmaz 
hale gelmiştir. 
Geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve 
çalışma, mevcut durumdaki BT kullanım 
kapsamını önemli şekilde değiştirmediği 
sürece Türkiye BT alanında sadece bir 

tüketici ülke olarak yer almaya devam 
edecektir.
Türkiye’nin bilişim toplumuna 
dönüşebilmesi, ancak ve ancak, toplumun 
geniş kesimlerinin BT sektöründeki 
mal ve hizmetlerden yararlanması ile 
mümkündür. Bunun en önemli koşulu ise, 
devlet eliyle gerçekleştirilen işlemlerde BT 
araçlarının yaygın ve elverişli bir şekilde 
kullanılmasıdır.” 
Raporda, Türkiye’de 2012 yılında BT 
pazarının 31 milyar dolar büyüklüğüne 
ulaşması beklendiği, bunun yüzde 
23’ünün yazılım, yüzde 43’ünün donanım 
ve yüzde 34’ünün BT servisleri olarak 
gerçekleşeceğinin düşünüldüğü kaydedildi. 
BT sektörünün dünya ticaretindeki payı 
yüzde 14 iken Türkiye’de bu oranın yüzde 
3 civarında olduğu göründüğü belirtilen 
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raporda 2012 yılında mobil uygulama 
pazarının dünyada 6,8 milyar dolar olması, 
bu rakamın 2013’te 29,5 milyar ve 2014 
yılı sonunda ise 35 milyar dolar olmasının 
öngörüldüğü bildirildi. Rapora göre, 
bulut teknolojisinin değeri 2011 yılında 91 
milyar dolardan 2012 yılı sonunda yüzde 
19 oranında bir artışla 109 milyar dolara 
erişecek. Bulut teknolojisinin değeri 2013 
için de 150 milyar dolar olarak öngörülüyor.
2012 yılında neler olmadığı ise raporda, 
“Geçiş Hakkı Kullanımı konusunda kamu 
yararı yeterince gözetilemedi”; “Kablo 
İnternet erişimi beklenen düzeyde 
yaygınlaşamadı”; “Yeni teşvik sisteminde 
bilişim, tek başına yer almadı” ve 
“Kamu ihaleleri mevzuatında beklenen 
iyileştirilmeler yapılmadı” başlıkları altında 
açıklandı. Raporda ayrıca 2011’de görülen 
ve  2012’de devam sorular şöyle sıralandı:

*Girişim sermayesi eksikliği,   
   
*Ar-Ge teşvikleri ile ilgili uygulamalarda 
karşılaşılan sorunlar, 
*Fikri mülkiyet hakları ile ilgili yetersiz 
düzenlemeler, 
*Üniversite sanayi işbirliğinin istenen 
sayılara ulaşmamış olması, 
*Dış ticaret mevzuatı uygulamaları 
sorunları, 
*Dış kaynak kullanım yetersizliği, 
*Nitelikli iş gücü açığı Sektör’deki yüksek 
vergi ve karmaşık vergi yapısı,
TBD’nin “Ne yapmalı?” sorusuna yanıtı ise 
şöyle:
  
-Telekom sektöründe rekabet stratejisi 
değişmeli
Telekom sektöründeki sadece hizmete 
dayalı yetersiz seviyedeki rekabet yerine, 
altyapıya dayalı yaygınlaşmaya esas bir 
rekabete öncelik verilmelidir. 

-Kablo TV şebekesi yeni girişimcilere 
açılmalı
Kablo TV şebekesinin 10.02.2005 tarih ve 
05-10/81-30 sayılı Rekabet Kurulu kararı 
doğrultusunda alternatif İnternet servis 
sağlayıcıların erişimine açılması ya da özel 
sektöre devredilmesi konusu gündeme 
alınmalıdır. 

-Mobil sektördeki verimlilik ve kârlılık 
sorunlarını çözmek için önlem alınmalı
Mobil sektörde rekabet var gibi gözükse 
de gerçekte rekabet sorunu ile birlikte 
verimlilik ve kârlılık sorunu bulunmaktadır. 
Bu sorunun çözümü için alınacak her türlü 
tedbirin ivedilikle hayata geçirilmesi, hem 
rekabetin güçlendirilmesi hem de tüketici 
faydasının artırılması açısından zorunluluk 
arz etmektedir.
 
-TÜBİTAK Ar-Ge desteklerindeki sorunlar 
çözülmeli, bilişim projelerine daha çok pay 
ayrılmalı
TÜBİTAK’ın Ar-Ge desteği sağladığı 
projelerde kendi enstitülerini desteklemesi 
eğilimi sürmektedir. Ayrıca, üniversite 
ve sanayi tarafından üretilen projelere 
TÜBİTAK desteği sağlamada sorunlar 
yaşanmaktadır. Araştırma projelerinden 
ziyade geliştirme projelerine destek 
verilmektedir. Başvuru süreçleri 
basitleştirilmeli, ödeme süreçleri ise 
yeniden değerlendirilmelidir. 
TÜBİTAK tarafından sağlanan Ar-Ge 
destekleri büyük şirketler için azami yüzde 
60, KOBİ’ler için yüzde 75 oranında olup, 
tüm sektörler için aynıdır. Pek çok Avrupa 
ülkesinden yüksek olan bu oranlar, destek 
oranının tüm sektörler için aynı olması 
nedeniyle tartışmaya açıktır. Oysa ülke 
olarak üstünlük sağlayabileceğimiz bilişim 
teknolojileri öncelikli alanlardan birisi 
olması Vizyon 2023 hedeflerine ulaşmak 

için de bunun önemli bir konu olarak 
değerlendirilmelidir.

-Ar-Ge yatırımları ve inovatif şirketler 
desteklenmeli
Evrensel hizmet, Ar-Ge fonlarını 
kullanarak; ticarileşen Ar-Ge yatırımları 
ve inovatif şirketleri destekleyecek fonlar, 
sektöre kullandırılmalı ve girişimcilik 
desteklenmelidir.

-KOBİ’lere “Hak Ediş” usulü yapılan 
ödemelerin yol açtığı sorunlar çözülmeli
Halen hak ediş usulü ile yapılan ödemeler 
özellikle KOBİ’leri zorlamaktadır. 
Burada Avrupa Komisyonu’nun Çerçeve 
Programları’nda uyguladığı gibi ön ödeme 
sisteminin getirilmesi tartışılmalıdır. Bu ve 
benzeri uygulamalar zaten kıt kaynakları 
olan yerli yazılım sanayinin gelişimini 
yavaşlatmaktadır. Bunda, Ar-Ge ve 
inovasyon konularında işbirliği kültürünün 
gelişmemiş olması ve gelişmesi için teşvik 
ve olanakların sağlanmamış olması da 
önemli rol oynamaktadır.

-Lisanslama, sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda iyileştirilmeli
Patent ve fikri mülkiyet haklarının 
tanımı, uygulaması ve adil kararlara 
bağlanması yönünde ciddi eksiklikler 
bulunmaktadır. Mevcut mevzuatta 
bilişim ürün ya da hizmetlerinin anlamlı 
biçimde lisanslanmasına olanak verecek 
iyileştirmeler yapılmalıdır. 
Telif hakları ve tescil kanun ve 
yönetmelikleri genellikle mamul 
hale gelmiş yazılım ürünlerine hitap 
etmektedir. Yazılım ürünlerini kapsayan, 
yeni yürürlüğe sokulmuş olan İsteğe 
Bağlı Tescil Yönetmeliği, fiziki koşulları 
ve kaynak kodunu korumak konusunda 
atılmış ilk önemli adım olmakla birlikte 
ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. 

Yazılım ürünü TOBB kanununda sanayi 
ürünü kabul edilmekteyken, ihracat 
mevzuatında hâlâ hizmet olarak kabul 
edilmektedir. Bu durum yazılım sektörünün 
ihracat teşviklerinden faydalanmasını 
engellemektedir.

-Vergilendirme mevzuatı yerli sanayiyi/
sermayeyi koruyacak şekilde değiştirilmeli
Stratejik önemi olan bilişim alanındaki 
vergiler sadece bu sektörlerin büyümesini 
engellemeyip, bilişim toplumuna 
giden yolda Türkiye’yi yavaşlatmaya 
devam etmektedir. Gerek Hükümet 
Programı, gerek Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı ve BTK’nın 
stratejik planlarında belirtilmiş genişbant 
kullanımının yaygınlaşması ve vatandaşlara 
ulaşımının sağlanması çalışmalarının 
başarılı olabilmesi için sabit genişbant 
İnternet’te olduğu gibi mobil genişbant 
İnternet için abonelerden alınan ilk tesis 
vergilerinin kaldırılması gerekmektedir. 
Yerli sermayenin güçlenmesini 
engelleyebilecek vergi uygulamaları yerli 
yatırımcıları yabancı şirketler karşısında 
zayıf duruma düşerek, bu şirketlerimizin 
küresel oyuncular tarafından kolaylıkla 
devralınmasının önü açılmaktadır. 

-2023 hedefleri için robotik, nano teknoloji, 
tele tıp gibi bilişim alanlarına yönelmeli
Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasında yer alması için yılda 
ortalama yüzde 8,5 büyümesi gerekiyor. 
Bu büyüme, klasik ekonomik aktörlerin 
hiçbiri ile sağlanamazken sadece bilişim 
teknolojilerinin etkin ve verimli kullanımıyla 
olanaklıdır. 2023 hedeflerine erişebilmenin 
yöntemi, öncelikle mevcut olan robotik, 
nano teknoloji, tele tıp gibi çözümlerin 
üretim ve hizmet sunumunda kullanılmasını 
zorunlu kılmaktır. 
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-Bilişim sektörü için tek muhatap olmalı
Sektörün muhatap ihtiyacı karşılanıp 
koordinasyon sağlanarak kamuda tek 
muhatap organizasyonu netleştirilmelidir. 
Yazılım ve hizmet sektörünü destekleyecek 
politikalar oluşturulmalıdır.

-Bilişime talep artırılmalı
Çevrimiçi hizmet üretimine teşvik verilerek; 
genişbant ucuzlatılarak; bilişimi tüm 
ekonomik faaliyetlerde yaygınlaştıracak 
politikalar uygulanarak talep arttırılmalıdır.

-Devlet ve özel sektör arasındaki haksız 
rekabete son verilmeli
Devlet kurumları ve özel sektör şirketleri 
arasındaki haksız rekabet engellenerek; 
standartlar yaygınlaştırılarak rekabetçi bir 
piyasa oluşturulmalıdır.

-Bilişim işbirliği projelerinde yeni yöntem 
arayışlarına gidilmeli
Devlet, sanayi ve üniversite işbirliği için, 
geleneksel yöntemleri aşan yeni model  
arayışına gidilmelidir.

-Güvenli İnternet konusunda uluslararası 
işbirliğine gidilmeli
Güvenli İnternet sadece ülkemizin 
sorunu değil, uluslar arası bir sorun. 
İnternet sitelerinin tek başına Türkiye’den 
engellenmesi çok zor. Çünkü filtrelemeler, 
biraz teknik bilgisi olan kişilerce çok kolay 
aşılabiliyor. Bunun için, tüm dünyayla 
birlikte “yönetişim ilkeleri ışığında’-” 
İnternet’teki zararlı içerik ve bilişim 
suçlarıyla mücadele edilmesi, uluslararası 
işbirliklerine gidilmelidir. Bu noktada 
siber suçlar alanındaki ilk uluslararası 
sözleşme olan, 2001’de imzalanan Avrupa 
Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi önem 
kazanıyor. Bu sözleşme, suçların küresel 
özellik göstermesi nedeniyle sadece Avrupa 
Birliği’ne üye ülkelere değil, diğer ülkelere 
de imzaya açılmıştır. 

Güvenli İnternet konusunda öncelikle 
Türkiye, uluslararası üyelikleri, (örneğin 
İnternet Hatları Uluslararası Derneği 
‘The International Association of Internet 
Hotlines Providers-INHOPE’) artırılmalıdır. 
Ayrıca STK’lar devreye girmeli ve 
otokontroller olmalıdır.

-Yasal altyapı ihtiyaçları karşılayacak 
düzeye getirilmeli
Güçlü ve yasal bir altyapı oluşturularak 
sektörün hızla büyümesi sağlanmalıdır.  

-Kişisel veriler ve gizliliğin korunması 
yasalarla teminat altına alınmalı 
Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin 
korunmasının sadece BTK tarafından 
ve e-haberleşme sektörüne yönelik 
düzenlemeler ile değil, tüm sektörleri 
içine alabilecek kapsam ve etkinlikteki bir 
kanunla düzenlenmelidir.

-Bilişim sektöründe uluslararası 
standartlar, takım çalışması ve pazarlama 

faaliyetlerine önem 
verilmeli 
Katma değeri yüksek 
olan bilişim teknolojileri 
alanında başarılı olmak 
için  uluslararası 
standartlara uyum, takım 
çalışması kültürünün 
gelişimi ve pazarlama 
faaliyetlerine önem 
verilmelidir. Firmalar 
yenilikçi, yaratıcı proje 
ekipleri kurmalıdır. 
Eğitim politikaları istihdam 
yaratılmasına dönük olmalı

Bilgi ve iletişim 
sektörüne dayalı istihdam 
yaratılmasına dönük eğitim 
politikası geliştirilmelidir.
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