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Bilişim STK’larından 
Bakan Yıldırım’a plâket

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, aralarında 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Türk Elektronik 
Sanayicileri Derneği (TESİD), Tüm 
Telekomünikasyon İş Adamları Derneği 
(TÜTED), Türkiye Bilişim Sektörü Derneği 
(TÜBİDER), Yazılım Sanayicileri Derneği 
(YASAD),  Serbest Telekomünikasyon 
İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türkiye 
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Bilgi 
Güvenliği Derneği’nin (BGD) de bulunduğu 
bilişim sektörü sivil toplum kuruluşları 
(STK) temsilcileriyle 3 Ocak 2013’te Bakanlık 
toplantı salonunda bir araya geldi. TBD, TBV, 
TESİD, TÜTED, TÜBİDER, YASAD, TELKODER 
ve TÜBİSAD temsilcileri, bilişim sektörüne 
katkılarından dolayı Bakan Yıldırım’a bir 
şükran plâketi sundu. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Habip Soluk 
ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
Başkanı Tayfun Acarer de toplantıda, hazır 
bulundu. 

“İnternet aboneleri yıllık yüzde 46 
arttı” 
Türkiye’de 50 milyon İnternet kullanıcısı 
olduğunu söyleyen Yıldırım, İnternet 
aboneliğinde yıllık büyüme oranının yüzde 
46 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bilişim 
sektörünün büyüme oranının Türkiye’nin 
büyüme oranının 2,5-3 katı seviyesinde 
gerçekleştiğini yinelen Yıldırım, “Ulaşımda 
büyüme 1 kat fazla gerçekleşti. Ulaşım ve 
iletişim Türkiye’nin büyümesini yukarıya 
doğru çeken rol oynadı. Bu bakımdan da 
ülkemizin ihracat, ticaret hedeflerinin 
tutmasında, milli gelirinin büyümesinde 
ciddi katkı sağladı” diye konuştu. 
Türkiye’de, mobil bilgisayardan veya 
cep telefonundan İnternet kullananların 
sayısının çok hızlı arttığına dikkati çeken 
Yıldırım, yaklaşık 40 milyonun üzerinde 
3G abonesinin bulunduğunu, bunun 
arkasındaki nedenin 3G lisanslarında 
zamanlamayı doğru yapmalarının olduğunu 
vurguladı.  
2012 sonunda, toplam mobil görüşme 
süresinin yaklaşık 189 milyar dakikaya, 
toplam kısa mesaj (Short Message Service 
-SMS) adedinin de yaklaşık 171 milyar 
adede ulaşacağını öngördüklerini açıklayan 
Yıldırım, Türkiye’de ortalama aylık mobil 
telefonla konuşma süresinin 299 dakika ile 
Avrupa’da ilk sıradaki yerini koruduğunu 
vurguladı. 
Yıldırım, Türkiye’de sabit ve cep telefonu 
görüşmelerinde, SMS’te ve İnternet 
kullanım sürelerinde sürekli artış 
eğiliminin bulunduğunu ifade ederek 
bunun sürdürülebilir İnternet kullanımı 
alışkanlığının toplumda yayıldığını 
gösterdiğini belirtti.  2013’te daha güzel 
çalışmalarda beraber olunacağını anlatan 
Yıldırım, “ezber bozan” bir anlayışla 
çalıştıklarını söyledi. 
BTK Başkanı Acarer de bilişim STK’larının 
2012 yılı değerlendirmesinde bulunmak ve 
10 yıl öncesine göre gelinen nokta dikkate 
alarak bu sektöre yapılan katkı için Bakan 
Yıldırım’a şükran plaketi hazırladıklarını 
söyledi. Acarer, STK’lara da sektöre 
verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

STK temsilcilerinin görüşleri şöyle:

TBD Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş: 
TBD 2012 Değerlendirme Raporu’nu 
hazırlarken,  yapılanların çok olduğu 
kadar yapılmayanların çok az olduğunu 
gördük. 2023 ödevlerimizi yapmaya 
çalıştık. Sektör size çok şey borçlu. 
TESİD Başkanı C.Müjdat Altay: 2012 
Türkiye’de devrim niteliğinde bir yıl 
oldu. ADSL Türkiye’de çığ gibi büyüdü. 
Genişbant bu kadar yaygın kullanılıyorsa 
sizin önemli bir öngörünüz var. 37-38 
yıldır Ar-Ge’nin içindeyim son on yılda 
Ar-Ge’ye verilen önemde Türkiye çok yol 
aldı. İyi ki varsınız iyi ki bu sektöre destek 
verdiniz.
TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak: Bu 
10 yılda herkesin görevini iyi yapmasını 
sağladınız. Herkes takım gibi çalıştı. 
10 yıl içindeki ilişkimizi dostluk olarak 
taşıyacağım.   
TÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu: 
En büyük sorun prezentasyon hazırlama. 
Sektöre desteğinizden dolayı teşekkür 
ederiz. 
Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet 
Hamdi Atalay: Yeni STK’yız. Siber 
Güvenlik konusu bakanlık gündemine 
geldi. Eylem planı çalışmalarına devam 
ediyoruz. 
YASAD Başkanı Doğan Güneş: 
Yerli yazılımın gelişmesine önemli 
katkılar sağladınız. Nitelikli ihracat 
yapılabilmesine katkınız oldu. Her zaman 
bize desteğinizi esirgemeyin.  
TÜBİSAD Temsilcisi Turgut Gürsoy: 
Bilişim konusunda sivil toplum 
kuruluşlarını her zaman desteklediniz. 
Elektronik sanayi kuruluşlarına önemli 
katkınız oldu. 
TÜBİDER Başkanı ve İnternet’i 
Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat 
Özeren: Büyük taşları yerinden oynatarak 
sektöre önemli destek verdiniz. 
TBV Ankara Temsilcisi Aydın Kolat: Son 
10 yıldır STK’lara verdiğiniz destek için 
çok teşekkür ederim. 

Sektöre katkılarından dolayı bilişim STK’ları, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım’a plâket verdi. 

Toplantıda konuşan Bakan Yıldırım, bilişim 
sektörünün büyüme oranının Türkiye’nin 
büyüme oranının 2,5-3 katı seviyesinde 
gerçekleştiğini söyledi. Türkiye’de bilgi 
toplumu, bilişimle ilgili gelinen noktanın, 
10 yıl öncesine göre kıyas yapılırsa çok 
büyük olduğunu anlatan Yıldırım, 10 yıl 
sonra olunması gereken yer ve Türkiye’nin 
hedefleri açısından bakıldığında yapılanların 
yapılacakların küçük bir kesiti şeklinde 
düşünülebileceğini, çünkü bu alanın 
“tahayyülleri zorlayan” bir şekilde geliştiğine 
değindi. 
Türkiye’nin bilişim alanında üstünlüğe sahip 
olabileceğine işaret eden Yıldırım, bunun için 
her türlü olanak, altyapı ve insan kaynağına 
sahip olunduğunu belirtti. 2012 yılında yurt 
dışından gelen cihaz sayısının 14 milyon 
338 bin olduğunu, imalat ile yapılan kaydın 
368 bin olduğunu söyleyen Yıldırım, “Daha 
gidecek ne kadar yolumuz olduğunu buradan 
anlayabiliriz” dedi.

http://www.bilisimdergisi.org/s151


