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KoçSistem Genel Müdürü 
Mehmet Nalbantoğlu:
Yeni Türk Ticaret Kanunu, BİT’in 
ticaret yaşamında kullanılmasını 
teşvik edecek, bulut üzerinden 
yeni hizmet alanları açacak
Türkiye BİT sektörünün, teknolojiyi hizmet olarak 
sunma eksenine kaydığına dikkat çeken Nalbantoğlu, 
BT hizmetlerinden alınacak KDV oranının finans 
kuruluşlarında yüzde 1’e düşürülmesini önerdi. 
Nalbantoğlu, sertifikalı veri merkezi hizmeti sunan 
sektör şirketlerinin enerji kullanımına yönelik özel 
teşvikler verilmesini de istedi.

* Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörü, 
bu yıl dünya genelindeki trendler ve 
gelişmeleri yakından izlemekle yetindi,  BİT 
pazarında da kurumların genel ekonomik 
konjonktürden dolayı zorunlu olmayan 
teknik yatırımlar dışında büyük dönüşüm 
projelerinin realize olmadığı bir yılı geride 
bıraktık.

Bilişim teknolojileri (BT) tarafında yazılım 
ve hizmetler tarafındaki beklenen büyüme 
devam etti ve bu ivme danışmanlık 
hizmetlerinin gelişimini tetikledi. Dış 
kaynak hizmetlerine olan talebin artma 
eğilimi, yönetilen hizmetlere olan talebi de 
güçlendirdi. Dünyadaki bulut bilişim dalgası 

maalesef sadece sanallaştırma seviyesinde 
hem kamu hem de özel sektördeki payını 
artırdı. Mobil cihazlar çok amaçlı cihazlar 
haline gelme iddiasını sürdürdü ve mobil 
tarafın yarattığı rüzgâr sektörümüze yeni 
çözüm ve ürünler kazandırdı. Şirketlere 
hızla büyüyen veriyi düşük maliyetlerle 
saklama avantajı sunan “Big Data” ise bu 
yılın en yeni gündem konuları arasındaydı.

Sektör adına 2012 yılının neredeyse tamamı, 
2011 yılına oranla daha durgun geçti. Bu 
yıl Avrupa’da etkisi devam eden ekonomik 
kriz, Türkiye’de de şirketlerin bütçeleri 
konusunda daha temkinli davranmalarına 
neden oldu ve 2012 için yılın başında yapılan 

büyüme tahminleri yılın 
ortasına aşağıya doğru 
revize edildi. 

IDC Turkey IT Services 
Market 2012–2016 
Forecast and 2011 Vendor 
Shares raporunun, 
donanım, yazılım ve 
hizmetler tarafındaki 
büyüme tahminlerine 
bakacak olursak; Türkiye 
BT hizmetler pazarı 
harcamalarının 2012 yılında 
yüzde 11,3, donanımın 
yüzde 8,7, yazılımın 
ise yüzde 9,1 oranında 
büyümesi, toplamda pazarın 
yüzde 9,1 oranıyla 9.682 
milyar Dolar mertebesine 
ulaşması bekleniyor. 

2012’de sektörümüzü 
olumlu yönde etkileyecek 
birtakım düzenlemeler de 
yapıldı. Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu şirketlere; İnternet sitesi zorunluluğu, 
kayıtlı elektronik posta sistemi, güvenli elektronik imza, elektronik ortamda yönetim 
kurulu ve genel kurul gerçekleştirme, ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda 
tutulması, defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması gibi konuları artık şart 
koşuyor. Bunlar arasında, özellikle sektörümüzü ilgilendiren en önemli maddelerden biri, 
kayıtlı elektronik posta sistemini düzenleyen “Beyanlar, belgeler ve senetler” başlıklı 
olanıdır. Bu nedenle şirketlerin bu konularda yükümlülüklerini yerine getirmeleri için BİT 
sektörüne daha fazla ihtiyaçları olacak. Kanun, BİT’in ticaret yaşamında kullanılmasını 
teşvik açısından önemli olduğu gibi bulut üzerinden yeni hizmet alanlarını açacak. Bu 
konunun sektörümüze etkisini 2013 ve takip eden yıllarda daha net göreceğiz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, bankaların destek 
hizmeti almalarına ilişkin Kasım 2011’de yayımlanan yönetmelik gereği, destek hizmeti 
veren firmalar, belirlenen kriterlere uygunluğu açısından bankaların iç denetim ekipleri 
ve BDDK bağımsız denetçileri tarafından denetlenmeye ve gerekli kriterleri sağlamayan 
firmalar, bankalara hizmet veremez hale gelmeye başladı. Yapılan bu düzenlemelerle, 
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sektörümüzde hizmet veren nitelikli 
firmalar öne çıkmaya ve/veya belirli 
kriterlere uyum sağlama adına gereken 
tedbir ve iyileştirmeler gerçekleştiriyor. 
Bu da sektörümüzdeki hizmetin kalitesini 
artırıyor. Uzun vadede ise bankaların 
teknoloji hizmeti temininde mevcutta sıkıntı 
yaratan KDV sorunu çözüldüğünde daha 
çok dış kaynağı kullanmayı tercih edeceğini 
öngörüyoruz.  

Sektörümüz adına uzun vadede fayda 
sağlayacak önemli adımların atıldığı bir yıl 
geçirmiş olsak da, yılın başında açıklanan 
Küresel Bilgi Teknolojileri raporuna göre, 
142 ülke içinde 52’nci sırada yer alan 
ülkemizin, bilgi toplumuna dönüşmesi 
adına, kat etmesi gereken daha uzun bir 
yolu olduğunu söyleyebiliriz.

**/**** Türkiye’de bilişim teknolojileri 
sektörü içinde hizmetlerin aldığı pay dünya 
ortalamasının çok altında rakamlara 
tekabül ediyor. Rakamlarla konuşmak 
gerekirse; Türkiye’de yazılım ve hizmetlerin 
payı yüzde 20 civarında iken, bu dağılım 
aslında bizim de üye olduğumuz G8 
ülkelerinde yüzde 30 donanıma karşı, 
yüzde 70 yazılım ve servisler şeklinde 
gerçekleşiyor. Dünyada olduğu gibi bütçeye 
hizmetler tarafında daha fazla pay ayrıldığı 
noktada, bilişim sektörünün büyüme ve 
ülke kalkınmasına sağlayacağı katkı oranı 
da artacak.

Türkiye BİT sektörünün gelişimi adına 
değinmek istediğimiz bir diğer konu ise KDV 
oranı. Bilindiği gibi sektörümüz teknolojiyi 
hizmet olarak sunma eksenine kayıyor. Bu 
doğrultuda, başta finans sektörü olmak 
üzere farklı sektörlerdeki şirketler BT’yi 
bir hizmet olarak satın almak istediği 
zaman yüzde 18 KDV ödemek zorunda 
kalıyor. Finans kuruluşlarına BT’yi hizmet 
olarak verebilmenin yolu, KDV’nin direk 
maliyet olduğu finans kuruluşlarında bu 
yükün ortadan kaldırılmasıyla mümkün. Bu 

nedenle BT hizmetlerinden alınacak KDV 
oranının finans kuruluşlarında yüzde 1’e 
düşürülmesi önerimizi bu vesile ile tekrar 
paylaşmak isteriz. 

Diğer taraftan sertifikalı veri merkezi 
hizmeti veren sektörümüz şirketlerinin 
enerji kullanımına yönelik özel teşvikler 
verilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu 
teşviklerin sağlanmaması halinde şirketler 
için kritik önem arz eden bu alanda, ülke 
olarak bir başarı sağlamak zor olacak. 
Çünkü enerji maliyetleri şirketlerin bu 
alandaki rekabet gücünü zayıflatıyor.

Bunların yanı sıra TÜBİSAD’ın “Atılım 
için Bilişim” raporunda yer alan; 
sektöre yönelik güçlü yasal altyapı 
oluşturulması, sektörümüz özelinde 
istihdam yaratılmasına dönük eğitim 
politikası geliştirilmesi, hizmet ve yazılım 
ihracatının desteklenmesi, GSYİH içindeki 
payı yüzde 1’in de altında olan Ar-Ge 
harcamaları oranının yukarıya çekilmesi, 
alınan vergilerin büyümeyi teşvik edecek, 
derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı 
güçlendirecek şekilde değiştirilmesi ve 
vergi yükünün azaltılması gibi önerileri 
de sektörümüzün gelişimi adına önemli 
gördüğümüz konu başlıkları olarak 
sıralayabiliriz. 

*** BT sektörünün 2013 yılı büyüme 
tahminlerine ilişkin olumlu beklentiler tüm 
sektör kaynaklarından geliyor. 10 milyar 
dolar sınırının aşılacağı bir BT pazarı 
beklentimizi koruyoruz.

Hizmetler tarafında yaşanan büyüme 
ivmesinin 2013 yılında da artarak devam 
edeceği görüşündeyiz. Bölgesel oyuncu 
olma yolunda ilerleyen sektörümüzün önde 
gelen şirketleri; danışmanlık, yazılım ve 
ürün bazında özellikle İnternet ve mobil 
teknoloji alanlarında inovasyonları ile ürün 
geliştirmeyi daha üst seviyeye çıkartarak 
bölgede güç kazanmaya devam edecekler.

Bulut bilişim, mobil teknolojiler daha fazla şirketin BT bütçesi içinde yer alırken, Big data 
konusu tartışılmanın ötesinde şirketlerin hizmet portföylerinde yerini almaya başlayacak. 
Bulut bilişim ve akıllı bilişim, teknoloji pazarının da büyümesini sağlayacak, teknoloji 
geçişleri, BT danışmanlık servislerine talebi artıracak. Buna paralel olarak telekom 
şirketleri, servislerini çeşitlendirecek şirketler satın almayı sürdürecek. Mobil ödeme 
sistemleri alanında da yoğun bir hareketlilik yaşanacağını söyleyebiliriz.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 2013’te sektörümüzün büyümesine pozitif bir ivme 
kazandıracağı görüşümüzü de ayrıca paylaşmak isteriz.
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