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TBD 2013 Değerlendirme Raporu açıklandı
Türkiye, iç ve dış pazarların teknoloji ürün ve hizmet ihtiyacına yanıt verebilmeli
Dünyanın 17. ekonomisi olan Türkiye’nin, global BİT pazarından yüzde 0.75 pay 
alması BİT sektörünün büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. 2023 
hedeflerine ulaşılabilmesi için Türkiye, sadece iç pazarın değil, dış pazarların da 
teknoloji ürün ve hizmet ihtiyacına yanıt verebilir hale gelmeli.

Türkiye bilişim teknolojileri (BT) sektöründe bulunan tarafların ilgisini 2013 genel 
değerlendirmesine odaklamak üzere, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 
bir rapor hazırlandı. 89 sivil toplum kuruluşu (STK) başkanı, akademisyen, kamu 

ve özel sektörde görev alan genel müdür ve üst düzey yetkilinin katkılarıyla hazırlanan 
TBD 2013 Değerlendirme Raporu, istatistiki verilerden hareket ederek, siyasi iradeyi 
kullananlar ile BT sektörü üzerine politika belirleyen karar alıcılara destekleyici ve yol 
gösterici bir rol üstleniyor. 
Önümüzdeki yıllarda BT sektöründe “bulut bilişim”, “akıllı uygulamalar” , “mobil” 
ve “nesnelerin interneti (M2M)”  alanında daha çok yeni proje görüleceğine işaret 
edilen rapor, BT sektörünün 2013 için vergisiz teşviklerle, ciddi şekilde gelişmesinin 
beklendiği ancak teşvik ve desteklerde fazla gelişme olmadığını vurguladı.  Raporda, 
sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Elektronik Haberleşme, 
Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine 
İlişkin Yönetmeliğine değinilirken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknoloji 
girişimcilerine sağladığı teşvik ve desteklerin de yürürlüğe konduğu belirtildi. 
Diğer gelişmişlik göstergeleri gibi BT’nin de yaygın ve etkin kullanımının, ülkemiz için 
büyük önem taşıdığının altı çizilen raporda, ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı 
sağlayacak duruma gelen bu sektörün, ulusal sermaye ve yatırımlarla büyümesi, 
ihracat içindeki payının artırılması, yeni iş alanları yaratmak üzere devlet tarafından 
desteklenmesinin kaçınılmaz hale geldiği belirtildi. 
Raporda, geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve çalışmada, mevcut durumdaki BT 
kullanım kapsamının önemli şekilde değiştirmediği sürece Türkiye’nin BT alanında 
sadece bir tüketici ülke olarak yer almaya devam edeceğine işaret edildi.
  
2013 yılında neler olmadı?
Raporda, 2013’te neler olmadı konusuna da yer verilirken, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne (TOBB) bağlı faaliyet gösterecek Bilişim Sektör Birliği oluşturulmasının 
öngörüsünün gerçekleşmediği ele alındı. 
Yerli yazılım çözümlerinin kamu ihalelerinde, yabancı yazılımlarda olduğu gibi ürün olarak 
kabul edilmesi beklentisinin karşılanmadığının belirtildiği raporda, kamu kurumlarının yazılım 
alımında yerli çözümden yana avantaj sağlayan kurallar uygulaması gerektiği vurgulandı. 
Raporda yapılmayanlar şöyle sıralandı: 

 Fikri mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmadı
 T.C. Kimlik Kartı Projesi yaygınlaşmadı
 Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılmadı
 Geçiş Hakkı Kullanımı konusunda kamu yararı yeterince gözetilemedi  
 Tesis Paylaşımı fiili olarak uygulanamadı
 Kablo İnternet erişimi beklenen düzeyde yaygınlaşamadı   
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 Yeni teşvik sisteminde bilişim, tek başına yer almadı     
 Kamu ihaleleri mevzuatında beklenen iyileştirilmeler yapılmadı
 Bilişim toplumu hizmetlerinde AB uyumu sınırlı gelişti. Yetkilendirme rejimine yönelik 

değişiklikler yapılmadı.
 Türkiye “Şartlı Erişime Dayalı Hizmetlerin Yasal Olarak Korunmasına ilişkin Avrupa 

Sözleşmesi”ne taraf olmadı.
 Elektronik imza yasası ve AB yönergesi arasında farklılıklar devam ediyor.
 Sanal Mobil Şebeke Hizmeti işletmecileri, çifte Hazine Payı sorunundan dolayı GSM 

işletmecilerinin isteksizliği nedeniyle halen hizmet veremiyor. 
 RTÜK tarafından Nisan ayında tamamlanan TV frekans planlaması, Ankara 8. İdare 

Mahkemesi tarafından ihale sürecinde açıklık, şeffaflık, güvenirlik ve rekabet gibi esasların 
ihlali nedeniyle askıya alındı.

 “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”, yargı yetkisi 
konusunda düzenleme getirmedi.

 e-Ticaret Kanunu kabul edilmedi

Dünyada BİT sektörü, 2014’te 5 trilyon dolara ulaşacak
Raporda, dünyada büyümeye devam eden Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün, 
2014 yılında 5 trilyon ABD Doları seviyesine ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Türkiye BİT 
ekonomisinin 1.2 trilyon ABD Doları büyüklüğündeki Avrupa BİT pazarının yüzde 2’si, 4.1 trilyon 
ABD Dolarlık küresel pazarın da yüzde 0.75’i oranında pay aldığının vurgulandığı raporda 
“Ekonomik büyüklük olarak dünyanın 17. ekonomisi olan Türkiye’nin hem nüfusunun hem de 
ekonomisinin dünya genelindeki payı yüzde 1’in üzerinde olmasına karşın global BİT pazarından 
aldığı payın yüzde 0.75’te kalması BİT sektörümüzün büyüme potansiyeline sahip olduğunu 
gösteriyor.
BİT sektörünün 1 birim büyümesinin Türkiye ekonomisinin bütününde 1,8 birimlik büyüme 
etkisi yaratması bekleniyor. 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için Türkiye’nin sadece iç pazarın 
değil, dış pazarların da teknoloji ürün ve hizmet ihtiyacına yanıt verebilir hale gelmesine ihtiyaç 
duyuluyor” denildi. 

Ne yapmalı?
2013 Değerlendirme Raporu’nda “Ne yapmalı? sorusuna ise başlıklarla yanıt veriliyor:

 Telekom sektöründe rekabet stratejisi değişmeli
 Kablo TV şebekesi yeni girişimcilere açılmalı
 Mobil sektördeki verimlilik ve kârlılık sorunlarını çözmek için önlem alınmalı
 TÜBİTAK Ar-Ge desteklerindeki sorunlar çözülmeli, bilişim projelerine daha çok pay ayrılmalı
 Ar-Ge yatırımları ve inovatif şirketler desteklenmeli
 Lisanslama, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmeli
 Vergilendirme mevzuatı yerli sanayiyi/sermayeyi koruyacak şekilde değiştirilmeli
 2023 hedefleri için robotik, nano teknoloji, tele tıp, nesnelerin interneti (M2M), akıllı şehirler 

(smart grid) gibi bilişim alanlarına yönelmeli 
 Bilişim sektörü için tek muhatap olmalı
 Bilişime talep artırılmalı
 Devlet ve özel sektör arasındaki haksız rekabete son verilmeli
 Bilişim işbirliği projelerinde yeni yöntem arayışlarına gidilmeli
 Güvenli İnternet konusunda uluslararası işbirliği yapılmalı
 Sektörde yasal altyapı ihtiyaçları karşılayacak düzeye getirilmeli
 Kişisel veriler ve gizliliğin korunması yasayla teminat altına alınmalı 
 Bilişim sektöründe uluslararası standartlar, takım çalışması ve pazarlama faaliyetlerine 

önem verilmeli 
 Bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe teşvik ve destekler devam 

etmeli
 5651 Sayılı Yasa’da yeni düzenleme yapılmalı
 Siber Güvenlik Kurulu’nun hazırladığı Strateji ve Eylem Planı 

güncellenmeli
 e-Devlet proje ve uygulamaları bütünsel bir yaklaşımla ele alınmalı
 Elektronik haberleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri yasaları AB’ye 

uyumlaştırılmalı
 Yerli yazılımcılar desteklenmeli
 Bilişim Bakanlığı kurulmalı 
 Spektrum yönetiminin bazı alanlarında (dijital kâr payı politikası 

ve sınır-ötesi eşgüdüm) AB yasaları ve standartlarına uyum için 
düzenleme yapılmalı. 

 AB Sayısal Gündem 2020 programı daha yakından izlenmeli ve 
öngörülen hedefler için Türkiye gerekli yapılanmaları sağlamalı.
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