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Tüketimin Kralı
Tüm kalkınma söylemlerimize rağmen ekonomik büyüklük olarak on yedinci sıradan 

bir adım ileriye gidemedik. Diğer yandan bilişim teknolojisi gerek e-devlet gerek de 
bankacılık uygulamalarında çok hızlı yayılmış olmasına rağmen bu teknolojinin belki 
de dünyada en iyi tüketicisi olmayı başardık ama üreticisi olamadık.

Nasıl mı? İstatistikler şöyle diyor: 

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) kuruluşundaki vizyonu, “Bilişim 
teknolojisini toplumsal kalkınmada bir araç olarak kullanmak” idi. Bir 
yandan toplumsal kalkınmayı gerçekleştirirken diğer yandan bilişim 
teknolojisini hem üreterek hem de etkin kullanarak kalkınmamızı diğer 
ülkelere göre daha başarılı yapmayı başaracaktık.

 Türkiye de kişi başına ortalama 5.4 taşınabilir cihaz düşüyor. Bu oranla Türkiye, 
İngiltere ve Fransa ile aynı orana sahipken ABD, Almanya, Hollanda ve Japonya’nın 
önünde yer alıyor.

 İnternete bağlanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 42 artış gösteriyor.
 Facebook abone sayısı 36 milyonun üzerinde.

Bir de buna akıllı telefon ve 3G aboneliklerindeki artışı eklersek ortaya dışardan 
bakıldığında teknoloji tüketim ülkesi görünümünde bir yapı ortaya çıkıyor. Nasıl 
söylesem bilemiyorum ama maymun iştahlı bir teknoloji tüketici sürüsü gibiyiz. Her yeni 
marka telefonun satış hedefindeki ülke Türkiye. Yanındaki arkadaşından bir alt model 
telefon kullandığı için psikologların önünde sıra olan ilkokul öğrencilerinin sayısı hızla 
artıyor.

Gösteriş yapmak için büyük arabalara hızla terfi eden Türk halkı, daha gösterişli diye 
aslında işlevinin onda birini bile kullanmadığı akıllı telefonların en büyüğünü alma 
yarışına girmiş bulunuyor.

İşin diğer boyutu ise içler acısı:
World Economic Forum tarafından yayınlanan Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu’na 
(The Global Competitiveness Report 2011-2012) göre, Dünya Rekabet Gücü 
sıralamasında Türkiye, 2010- 2011 raporuna göre iki basamak yukarı çıkarak 59. ülke 
olmuş. Bardados, Bruma ve Mauritus gibi ülkeler bizim önümüzde yer alıyor ben 
haritadaki yerlerini bile bilmiyorum. Henüz bilişim teknolojisini verimliğimizi arttırmada 
işlevsel bir faktör olarak bile kullanmayı başaramamışız.

Uluslararası pazarda kayda değer bir pazar payına sahip büyük bir şirketimiz bile yok. 
Ne bir Samsung yaratabildik ne bir Hundai. Ne yazılımda uluslararası pazarda tanınan 
bir markamız var, ne iletişimde ne de donanım üretiminde.

Çok öğündüğümüz e-devlet projelerinde bile gelişme hızımız tartışılır olmaya başladı 
çünkü Kazakistan alttan gelerek e-devlet endeksinde önümüze geçti.

Yeni bir kavram geliştirmemiz gerekiyor. O da, “üretim için bilişim” olarak 
tanımlanabilinir.   

http://www.bilisimdergisi.org/s161


