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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım: Bilişim 
sektörümüz, hizmetler açısından şu anda 
dünya ile rekabet edebilir durumda

Türkiye’nin eve kadar fiberde dünyanın ilk 20 ülkesi 
arasına girdiğine dikkat çeken Bakan Yıldırım, yerli 
uygulamalar ve Türkçe içeriğin büyük önem taşıdığını 
vurguladı. Yıldırım, bilişim pazarının yüzde 10’dan daha 
fazla artarak 2013’te 50 milyar doları aşacağını açıkladı.

*Bilgi toplumuna dönüşümün en önemli 
unsurlarından biri, bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) altyapılarının en son 
teknolojik gelişmelere uygun hale getirilmesi, 
yaygınlaştırılması ve toplumun tüm kesimleri 
tarafından erişilebilir hale getirilmesidir. Bu 
konuda Türkiye’de önemli gelişmeler sağlandı. 
Şöyle ki;
 
-Mobil iletişim altyapıları dünyanın en son 
teknolojisini kullanan, en hızlısı İnternet 
erişimine imkân sunan ve AB ülkeleri ile 
kıyaslandığında en ucuz fiyat ile hizmet sunar 
hale geldi. GSM hizmetlerinin en küçük 
yerleşim noktalarına kadar götürülmesi için 
oluşturulan bir proje ile, Evrensel Hizmet Fonu 
kullanmak üzere yıl sonuna kadar ihaleye 
çıkıldı.  

-Sabit tarafta ise, fibere dönüşüm hızla 
devam ediyor. Kurulumların hızlandırılması 

ve maliyetlerin azaltılması için geçiş hakkı ve 
altyapının paylaşımı konularında düzenleme 
çalışmaları sürüyor. Eve kadar fiberde 1 
milyonun üzerine çıkan dünyanın ilk 20 ülkesi 
arasına girmiş bulunuyoruz.
Bilgi toplumuna dönüşümün en önemli 
unsurlarından bir diğeri olan BİT kullanımı ve 
etkinliğinin arttırılması için ise, başta FATİH 
projesi olmak üzere çok sayıda proje üzerinde 
çalışılıyor.

** Bilişim sektörünün büyümesi ve ülke 
kalkınmasına en fazla katkıyı verebilmesi için;

- BİT’nin gerek özel sektör ve gerekse 
kamuda işlerin daha hızlı ve verimli hale 
getirilmesi amacıyla kullanımının teşvik 
edilmesi, bu amaçla e-devlet hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması,

- Altyapı kurulumlarının kolaylaştırılması 

ve mükerrer yatırımların önlenmesi,

- BİT üzerinde sunulacak yerli 
uygulamalar ve Türkçe içeriğin arttırılması 
büyük önem taşıyor.

*** BİT yazılım ve donanım altyapısı ile BİT 
üzerinden sunulan hizmetlerden oluşan 
bilişim pazarının büyüklüğünün bir önceki yıla 
göre yüzde 10’dan daha fazla artarak 2013 
yılında 50 milyar doları aşması bekleniyor.

**** Bilişim sektörümüz, hizmetler açısından 
şu anda dünya ile rekabet edebilir durumda. 
BİT yazılım ve donanım ürünlerimizin dünya 
ile rekabet edebilmesi için ise, her şeyden 
önce Türk firmaları, fiyat ve teknoloji olarak 
dünya ile rekabet edebilir düzeyde ürünler 
geliştirmeli ve üretebilmeli. Bunun olabilmesi 

için hükümetimiz dünyada örneği az görülür 
çapta teşvik ve destekler uyguluyor. Ancak 
sadece bunlar yeterli değil. Bunların yanında;

- Devletin ve Türk müteşebbislerinin BİT 
alanını stratejik ve yatırım yapılması gereken 
alan olarak görmesi,

- Yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün 
geliştirecek ve üretecek üreticilerin çoğalması 
ve sinerji oluşturacak şekilde birbirleri ile 
işbirliği yapması,

- Kamu ve özel kullanıcılarının yerli 
ürünleri kullanımına öncelik vermesi 
gerekiyor.
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