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Türkiye BİT sektörünün 

büyüklüğü 
BİT sektörü Türkiye’de, 2013’te yüzde 11,3 büyüyerek 62 milyara ulaştı. 

100.5 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde 1,3 milyar ihracat yapıldı. 

2014’te sektörün yüzde 11 ile 15 arasında büyümesi bekleniyor.

61,6
milyar TL

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) sektörüyle ilgili olarak üç yıldır düzenli olarak 
hazırladığı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni 2013 
yılı için açıkladı. 21 Mayıs 2014’te raporun açıklandığı toplantıya 

TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TOBB Telekomünikasyon Meclisi Başkanı Yusuf 
Ata Arıak ile proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu 
katıldı. Toplantıda TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Mustafa 
Çağan da proje ayrıntıları ile ilgili bilgi verdi. Deloitte tarafından TÜBİSAD 
için yapılan çalışmaya göre, Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) 
sektörünün büyüklüğü 2012 yılında 52,7 milyar TL’den 2013 yılında 61,6 
milyar TL’ye ulaştı. Raporda Ar-Ge yatırımı ve inovasyon yüzde 64 ile sektörün 
büyümesinde rol alacak en önemli faktör olarak belirtilirken sektörde 
yaşanan en büyük zorluğun ise yüzde 61 ile nitelikli işgücü açığı olduğu 
vurgulandı. 
Toplantıda konuşan TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. Cılız, 2013 yılının zorlu 
ekonomik konjonktür, döviz kurlarındaki artış gibi nedenlerle tüm sektörler 
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için olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektörü için de zor bir yıl olduğunu ancak 
sektörde gerçekleşen büyümenin Türkiye 
ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağının 
altını çizdi. Üç yıldır yürütülen bu çalışma için 
TÜBİSAD olarak bu işe kaynak ayırdıklarını 
belirten Cılız, “Bu işin liderliğini üstlendik, tüm 
sektörün yararına paydaşlarımızla işbirliği 
içinde sürdürüyoruz” dedi.
TBV Başkanı Eczacıbaşı kamu verisinin 
şeffaf ve herkese açık olması gerekliliğini 
vurgulayarak, “Klasik deyiştir: Ölçmeden 
bilemezsin. Bilmeden yönetemezsin. Veri, 
bizim için yaşamsal önemde bir hareket 
noktası... Bunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, 
TÜBİSAD’ın sunacağı yeni verileri çok 
önemsiyorum” diye konuştu. 

Deloitte Türkiye’nin Ortağı Yaveroğlu, yapılan 
bu çalışmanın bundan sonraki yıllarda 
da sağlıklı bir referans olarak sektöre ve 
kamuya yön göstermeye devam edeceğini 
düşündüğünü söyledi.

TOBB Telekomünikasyon Meclisi Başkanı 
Arıak ise TÜBİSAD ile beraber hareket 
etmeye karar verdiklerini, sektör büyüklüğü 
konusunda yaşanan karmaşayı ortadan 
kaldırmaya hedeflediklerini bildirdi.

2013 BİT sektörü büyüklükleri…
BİT sektörü 2013 yılı pazar verilerini paylaşan 
TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Çağan, 
2555 firmanın bilgileriyle oluşturulan çalışmanın çok 
daha kapsamlı hale geldiğini belirtti. Çağan, Türkiye 
bilişim sektörünün 2013 yılında büyüklüklerini şöyle 
sıraladı: 

• BİT toplam sektör büyüklüğü yüzde 11,3’lik büyüme 
ile 2013 yılında 61,6 milyar TL’lik hacme ulaştı. 
• Toplam sektör büyüklüğünü, 43,7 milyar TL 
ile iletişim teknolojileri, 17,9 milyar TL ile bilgi 
teknolojileri oluşturdu.
• 17,9 milyar TL’ye ulaşan bilgi teknolojileri 
sektörünün alt kategorilerinde 2013 yılı hacimleri 
şöyle oldu: 

 • Bilgi teknolojileri donanım - 10 milyar TL 
 • Bilgi teknolojileri yazılım - 4,9 milyar TL 
 • Bilgi teknolojileri hizmet- 3 milyar TL 

• 2012 yılına göre en yüksek büyüme yüzde 15,1 ile 
bilgi teknolojileri yazılımda gerçekleşti. Böylece, 
bilgi teknolojileri alanında arzu edilen dağılıma 
yaklaşılarak yazılım sektörünün toplam bilgi 
teknolojilerindeki payı yüzde 27,1’e yükseldi. 
• 43,7 milyar TL büyüklüğe sahip iletişim teknolojileri 
sektörünün alt kategorilerindeki büyüklükler ise şöyle 
oldu:

• İletişim Teknolojileri donanım – 11,4 milyar TL
• İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme – 32,3 
milyar TL 

• Sektörün istihdamı bu yıl da artarak 100.500 oldu. 
• Sektörün, toplam ihracat rakamı 1,3 milyar TL’ye 
ulaştı. 
• Toplam ihracatın yarısından fazlası 721 milyon TL 
ile yazılımdan geldi. Bu rakam, yazılımdan elde edilen 
cironun yüzde 14,8’lik kısmına denk geliyor. 

Ankete katılan firmalara göre, en çok sayıda 
firmanın ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya 
geliyor. Almanya’yı, Amerika, Hollanda, İngiltere ve 
Azerbaycan izliyor. Firmalar, 2014 yılında sektörde 
yüzde 11 ile 15 arasında büyüme beklediklerini ve 
büyümede Ar-Ge yatırımı ve inovasyonun en önemli 
faktör olacağını vurguladılar.
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