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Türkiye Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Fındık:

TOBB’a bağlı faaliyet gösterecek 
Bilişim Sektör Birliği oluşturulmalı
Bilişim sektörünün gelişimi ve dış dünyaya açılmasının, 
katma değerli hizmet üretimi ve bunun getireceği sermaye 
birikiminden geçtiğinin altını çizen Fındık, üç yıldır 
oluşturmaya çalıştıkları mesleki örgütlenmenin; hizmet 
tarifesi ve sektör envanterine çözüm getirilebileceği, 
istihdam kalitesi ve sektörün temsil gücünü artırabileceğini 
bildirdi.

* Bilgi toplumu temel üretim faktörünün 
bilgi olduğu ve toplumun gücünü bilgiden 
aldığı bir yapı olduğuna göre bilginin 
işlenmesi ve depolanmasını sağlayan 
bilişim sektörü şüphesiz bu konudaki en 
önemli unsurlardan biri, ancak tek unsur 
da değil. Toplumun kendi dinamikleri 
bizi bilgi toplumu olmaya doğru itiyor ve 
bence bilişim sektörünün mevcut yapısı 
ve derinliği de bu değişimi sağlayacak 
ve destekleyecek güçte.  Sektörün gerek 
bilgi toplumuna dönüşümde katalizör 
işlevini yerine getirebilmesi, gerekse 2023 
hedeflerinin tutturulabilmesi için bilişim 
sektörünün stratejik sektör konumuna 
yükseltilmesi, kamu yönetimi tarafından 
bunun gereklerinin yapılması gerekiyor. 
Ancak 2012’de maalesef FATİH projesinde 
atılan adımlar ve açıklamalar dışında bu 
konuda önemli olarak tanımlayabileceğimiz 
herhangi bir adım göremedik. 2012 yılı, 
küresel krizin ve buna paralel Türkiye’de 

alınan tedbirlerin etkisinde, Türkiye’nin 
diğer sektörlerine paralel olarak biraz 
sıkıntılı geçti diyebilirim, ancak belirttiğim 
gibi sektöre özel bir durum değildi bu.

**2013’te bilişim sektörünün büyümesi 
için öncelikle yapılması/atılması gereken 
üç gelişme ve adıma ilişkin olarak şunları 
söyleyebiliriz: 
-Bilişim sektöründe düşük sermaye ile 
üretim yapan buna rağmen geliştirdiği 
çözümlerle büyüme kapasitesi taşıyan 
KOBİ’lerin oranı diğer sektörlere oranla 
çok daha fazla. Ayrıca sektörümüz tüm 
sektörlere çözüm ve hizmet ürettiğinden 
ülke ekonomisi için çarpan etkisi çok fazla. 
Bilişim sektörünün gelişmede stratejik 
sektör olarak belirlenmesi ve buna bağlı 
olarak gerekli adımların kamu yönetimi 
tarafından atılması kanımca çok büyük bir 
gelişme olacaktır. Bunun sağlanamaması 
durumunda bile aşağıda sıralanan diğer 

iki maddenin de önemli olduğunu 
düşünüyorum.
-Ar-Ge destekleri ve diğer 
teşvikler, son dönemde artmakta 
ve sektöre önemli katkı 
sağlıyor. Ancak bu desteklerden 
bilişim KOBİ’lerinin daha fazla 
yararlanabilmesi için istenen 
koşulların (örneğin 50 Ar-
Ge elemanı gerekliliği gibi) 
bilişim KOBİ’lerinin kolaylıkla 
yararlanabileceği şekilde 
değiştirilmesi gerekir. 
-Bilişim ürünlerinde,  tamamı veya 
önemli bir oranı ülke içerisinde 
üretilen ürünler için KDV oranının 

düşürülmesi ve özellikle kamu ihalelerinde 
yerli ürünlerin tercih edilmesine yönelik 
pozitif ayrımcılık yapılmalı. 

*** Bilişim sektöründe 2012 cirosunun, 
bilgi teknolojilerinde (BT) 10 milyar, 
iletişim teknolojilerinde ise 21 milyar 
Dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin 
ediyorum.  BT son yıllarda ortalama yüzde 
10 seviyesinde büyüyor, 2013’ün zor bir yıl 
olacağını düşünerek yüzde 5-6 seviyesinde 
bir büyüme öngörüyorum. İletişim 
teknolojileri ise operatörlerin yoğun 
rekabeti dolayısı ile son 2-3 yıldır aynı 
seviyede seyrediyor. Aynı rekabetin 2013’te 
de devam edeceğini düşünerek en fazla 
yüzde 2-3 lük bir büyüme öngörüyorum. 
Toplamda pazar büyüklüğü 32 milyar Dolar 
seviyesinde olacaktır.

**** Bilişim sektörü bir değişim geçiriyor, 
katma değerli ürün ve hizmetler bir 
artış gösterse de,  sektörün tümü 
için bahsedebileceğimiz rakamların 
içerisindeki çok çok küçük bir bölümü 
temsil ediyor. Ülkemizin bilişim 
sektörünün gelişimi ve dış dünyaya 
açılması ancak katma değerli hizmetlerin 
üretiminden ve bunun oluşturacağı 
sermaye birikiminden geçiyor. Bunu 

sağlamanın en temel koşullarından birinin,  
sektörde faaliyet gösteren her firmanın üye 
olduğu, ticari faaliyetlerine ilişkin meslek 
sertifikası sahibi en az bir çalışanın istihdam 
edilmesinin zorunlu olduğu, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı olarak faaliyet 
gösterecek bir Bilişim Sektör Birliği olduğuna 
inanmaktayız. Böyle bir mesleki örgütlenme 
yapısı oluşturmak için üç yıldır çeşitli çalışmalar 
yapıyoruz. Bir buçuk yıldır da konu ile ilgili olarak 
TOBB ile görüşmelerimiz sürmekte. Böyle bir 
yapı ile minimum hizmet tarifesi, sektör envanteri 
gibi konulara çözüm getirilebileceğini, sektörde 
istihdam kalitesinin ve sektörün temsil gücünün 
artacağına inanıyoruz. 

http://www.bilisimdergisi.org/s150


