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Dünyada BİT sektörünün, 
2014’te 5 trilyon Dolara 
ulaşması bekleniyor

BİT ürün ve hizmetleri açısından 
Türkiye’nin, “net ithalatçı” pozisyonunda 
bulunduğuna dikkat çekilen TBD 2014 
Değerlendirme Raporu’nda, “giyilebilir” 
teknolojilerin 2014’te 8, 2018’de ise 101 
milyar dolarlık bir pazara ulaşacağı 
belirtildi. Raporda, kullanıcılara katma 
değer sağlayacak yararlı içerikler 
geliştirilmesinin öneminin altı çizildi.  

T
ürkiye Bilişim Derneği (TBD), her yıl 
olduğu gibi istatistiki verilerden hareket 
ederek, siyasi iradeyi kullananlar ile 
bilişim teknolojileri (BT) sektörü üzerine 
politika belirleyen karar alıcılara 

destek ve yol gösterici olmak amacıyla bir rapor 
hazırladı. 71 sivil toplum kuruluşu (STK), kamu 
ve özel sektör yöneticisi, başkanı ve yetkilisi ile 
akademisyenler tarafından hazırlanan rapor, 
31. Ulusal Bilişim Kurultayı’na sunuldu. Rapor, 
Türkiye bilişim teknolojileri (BT) sektöründe 
bulunan tarafların ilgisini 2014 değerlendirmesine 
odaklarken yapılan, yapılamayanları belirleyip 
2015’e ilişkin öngörüleri içeriyor. 
TBD 2014 Değerlendirme Raporu’na göre, 
geçtiğimiz yıl yüzde 2,4 seviyesinde olan küresel 
ekonomik büyümenin 2014 yılında yüzde 3.2, 
2015’te yüzde 3.4 ve 2016’da yüzde 3.5 olması 
bekleniyor. Dünya Bankası’na göre Çin, ABD 
ekonomisini beklenenden kısa sürede geçerek 
2014’te dünyanın en büyük ekonomisi oldu. Satın 
alma gücü göz önüne alınarak yapılan araştırmaya 
göre Hindistan ise Japonya’nın önüne geçerek 
3’üncü sıraya yerleşti.
Raporda, 2015’te, G20 dönem başkanlığını 
üstleneceği bunun Türkiye için ideal uluslararası 
marka tanımında büyük bir fırsat olduğu 
vurgulandı.

Dünyada büyümeye devam eden bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) sektörünün, 2014’te 5 trilyon 
ABD Doları seviyesine ulaşması bekleniyor. 
Türkiye BİT ekonomisi ise, 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 alıyor. Bilişim hizmetleri ve 
yazılım sektörlerinin toplamı Türkiye’de dörtte 
bir oranına bile ulaşamazken, bu iki alt sektör, 
küresel BT pazarından yüzde 70’ler düzeyinde. 
2014’ün seçim yılı olması nedeniyle sektörde 
çok önemli bir büyüme öngörülmezken özellikle 

hizmet pazarında 2013’e göre daha iyimser bir 
havanın hâkim olması bekleniyor. Toplam pazar 
içerisinde, hizmet pazarının geçen yıl yakaladığı 
büyümenin üstünde bir büyüme gerçekleştirmesi 
öngörülüyor. Türkiye, BİT ürün ve hizmetleri 
açısından net ithalatçı pozisyonunda bulunuyor. 
2014’te bilişimin farklı alanlarına yapılan yatırımlar 
ve kamu harcamalarının istikrarlı bir yapıda devam 
etmesiyle büyüme devam edecek. 
2014’te Türkiye ve dünyada en çok nesnelerin 
interneti (Internet of Things), makineler arası 
iletişim (Machine to machine -M2M), endüstriyel 
internet, büyük veri, akıllı şehirler, bulut bilişim, 
robotik teknolojiler, giyilebilir teknolojiler, Bitcoin, 
Android uygulamalar, mobil bankacılık ve 3D 
yazıcılar konuşuldu. 

2015’e kadar yıllık internet trafiğinde yüzde 92’lik 
artış olacağı öngörülürken 2015 itibariyle mobil 
ağlara 5,6 milyar kişisel cihaz ve 1,5 milyar da 
cihazlar arası (Wi-Fi hariç) bağlantı kurulacağı 
öngörülüyor.
Ekonomik büyüklük olarak dünyanın 17. ekonomisi 
olan Türkiye’nin,  2023 yılında hedeflenen 2 trilyon 
dolarlık GSYİH içinde BİT payının yüzde 8 oranına 
ulaşması durumunda sektörün sadece toplam 
faktör verimliliği artışı yoluyla sağlayacağı katkının 
71 milyar dolar düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. 
Raporda, “2014 yılında neler oldu?” başlığında 
öncelikle, 2020 yılına kadar 80 milyar Avro 
üzerinde bir bütçeyle Avrupa’da yeni büyüme ve 
istihdam yaratmak için oluşturulan “Horizon 2020: 
Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı”na 
yer veriliyor. Horizon2020 Programı, Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Alanı 2015 yılı çağrılarının 
15 Ekim 2014’te açıldığı ve 14 Nisan 2015’te 
kapanacağı, 561 milyon Avro bütçesi olan çağrıda 
başlıca; İleri Hesaplama, Farkındalık Platformları, 
İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi, Robotbilim, 
Mikro-Nano-Elektronik Teknolojileri, Fotonik 
konularının destekleneceği bildiriliyor.
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Bir araştırma dünyada bulut bilişim 
harcamalarının 2014’te 56 milyar dolara varacağını 
tahmin ederken, Avrupa Havacılık Güvenliği 
Ajansı (European Aviation Safety Agency- 
EASA), uçaklardaki internet ve telefon yasağını 
kaldırıldığını bildirdi. Alternatif Nobel Ödülü’nün 
bu yılki sahibi, “devletin demokratik sürecin 
temellerini ve anayasal hakları ihlal eden boyuttaki 
gözetimini inşa etme cesaretini göstermesi” 
nedeniyle ABD gizli servisi NSA’in eski çalışanı 
Edward Snowden oldu. 
Bir dönem herkesin kullandığı MSN Messenger 15 
yılın ardından tamamen ortadan kalkarken Avrupa 
Birliği Adalet Divanı (ABAD), “unutulma hakkı”ndan 
yana tavır aldı. “İlgisiz” ve “zamanı geçmiş” 
bilgilerin arama motorundan isteğe bağlı olarak 
silinmesi yönünde 13 Mayıs 2014’te alınan karar, 
32 Avrupa ülkesinde özel hayatla ilgili tartışmalı 
bağlantıların kaldırılmasını sağladı. 
Japon bilim insanlarının Haziran’da canlı yayında 
tanıttıkları ilk android “insan robot” Pepper’i 
(Biber), soruları yanıtlayıp verilen komutları 
başarılı bir şekilde yerine getirdi.
Akıllı binalardan akıllı şehirlere uzanan 
yoldan, büyük veri uygulamaları, sabit-mobil 
yakınsamasına değinilen raporda, “giyilebilir” 
teknolojilerin 2014’te 8 milyar dolarlık bir pazara 
ulaşacağı tahmin ediliyor. 2018 için de 101 milyar 
dolarlık bir pazardan söz edildi. 
Türkiye’de kamu BİT yatırımına ayrılan ödenek, 
2014’te 263 proje için 3 milyar 684 milyon 
TL’ye ulaştı. 2014 yılı için öngörülen kamu 
BİT yatırımlarının sektörler arası dağılımına 
bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim 
sektörü yaklaşık yüzde 44’lük bir payla birinci 
sırada yer aldı.
2013 yılının Ocak ayında uygulamaya girmesi 
beklenen 6563 sayılı “Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun” Türkiye Büyük 
Millet Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin 
ardından 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması için mevzuat 
ve kanun yapım çalışmaları tamamlanırken 
Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “Torba Yasa” 
olarak bilinen, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 
bazı maddelerinin iptaline karar verdi. Yasa 
kapsamında Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’na (TİB) tanınan yetki de iptal edilmiş 
oldu. Bu arada e-Yazışma sisteminin önemli 
unsurlarından birisi olan e-imzanın PTT’ye ait 
işyerlerinde satışına başlanırken Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmeliğe göre, 
1 Ocak 2015’ten itibaren elektronik ürünlerin 
kullanıcı sayısal ekranında yer alan yazılı, sesli ve 
görüntülü ifadeler Türkçe olacak.
Haziran 2014’te yürürlüğe giren 6493 sayılı 
“e-Para Kanunu”na göre, başta e-ticaret yapan 
firmalar olmak üzere sanal POS işlem türü 
ile ödeme/tahsilat yapan firmalar, “Hassas 
Ödeme Verisi” tutamayacak, işleyemeyecek veya 
kaydedemeyecekler.
 
Türkiye, Sayısal Gündem 2020’de AB’nin izinde
TBD, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin (AB) büyüme 
stratejisi çerçevesinde 2011 yılında başlattığı 
“Digital Agenda for Europe 2020” programı ile 
uyumlu olacak Sayısal Gündem 2020’ye ilişkin 
çalışmalara hız verip bilişim sektörünün geleceğini 
belirleyecek uzmanlık çalışmaları için “Sayısal 
Gündem 2020 Uzmanlık Grupları” oluşturdu. Yedi 
ana başlık ve 132 eylemden oluşan çalışmalarla, 
AB’nin 2020’ye kadar toplam büyümesine yüzde 
5 ile doğrudan istihdama 1,2 milyon, dolaylı 
istihdama 3,8 milyon kişilik ek katkı sağlanmış 
olacak.  
Türkiye’nin teknoloji geleceğini belirleyecek 
projelerden biri olan Bilişim Vadisi’nin web sitesi, 
yayına başladı. Sayısal ve internet suçlarını 
gözeten ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini 
taşıyan Siber Suçlar Sözleşmesi, “6533 sayılı 
Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunu” 
adıyla yasalaştı.

Türkiye internet özgürlüğünde 58. 
“World Wide Web Vakfı”nın dünya çapında sansürü 
izleme amacıyla hazırladığı yıllık web endeksi 
raporuna göre, Türkiye internet özgürlüğünde 
Gana, Hindistan ve Çin’in ardından 58. sırada yer 
aldı. 

50 ülkeyi sayısal teknoloji 
ve e-ticaret kullanımının 
yaygınlığına göre 
değerlendirdi Sayısal Değişim 
Endeksi Araştırması’na göre 
Singapur, e-ticarette birinci, 
Çin ise dijital ekonomide 
büyüme şampiyonu olurken 
Türkiye, 30’uncu sırada. 
Bir başka araştırmaya göre, 
Türkiye’de internet erişimi 
olmayanların sayısı 40 milyon 
iken küresel alanda internete 
erişimi olmayan insan sayısı 
4.4 milyar olarak belirlendi.
 
Türkiye’de bir süre erişimi 
engellenen Youtube ve 
Twitter, ancak Anayasa 
Mahkemesi’nin kararı ile 
erişime açıldı. Google ise, 
1 Mayıs 2014’ten itibaren 
Türkiye’deki geliştiricilere 
uygulamalarını ücretli olarak 
Google Playstore’a koyup 
satma hakkı verdi.

2014 yılında neler olmadı?

Yerli yazılım sanayi görmezden gelindi
Yerli yazılım çözümlerinin kamu ihalelerinde, yabancı yazılımlarda 
olduğu gibi ürün olarak kabul edilmesi beklentisi karşılanmadı. Kamu 
kurumlarının yazılım alımında yerli çözümden yana avantaj sağlayan 
kurallar uygulanmadı.
 
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılmadı
T.C. Kimlik Kartı Projesi yaygınlaşmadı
Kablo internet erişimi beklenen düzeyde yaygınlaşamadı 
Kamu ihaleleri mevzuatında beklenen iyileştirilmeler yapılmadı

Kamu ihaleleri mevzuatının, bilgi teknolojileri, sabit telefon, yazılım, 
internet ürün ve hizmetlerine yönelik devlet alımları için uygun olmadığı 
yönündeki gerek sivil toplum örgütleri, gerek (kimi) idareler ve gerekse 
çeşitli sektör şirketlerinin eleştiri ve itirazlarının sonuca kavuşmasına 
yönelik önlemler bu dönemde de hayata geçirilmedi.
 
Bilişim toplumu hizmetlerinde AB uyumu sınırlı gelişti. Yetkilendirme 
rejimine yönelik değişiklikler yapılmadı
Bilişimin yine tek muhatabı olmadı
Türkiye “Şartlı Erişime Dayalı Hizmetlerin Yasal Olarak Korunmasına 
ilişkin Avrupa  Sözleşmesi”ne taraf olmadı
Elektronik imza yasası ve AB yönergesi arasında farklılıklar devam 
ediyor
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Ne yapmalı?
Ar-Ge ve girişimciliğin desteklenmesi doğrultusunda Ar-Ge kanununda 50 kişilik yerinde Ar-Ge 
personel sınırı azaltılmalı. Ar-Ge teşvik desteklerinin devamı ve sağlıklı bir şekilde koordinasyonu 
gerçekleştirilmeli. Yerli yazılım sanayinin desteklenmesi teoride kalmamalı, uygulamaya yansıtılmalı.
Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaması için güçlü bir siyasi sahiplenme ile bilgi ve iletişim teknolojileri 
stratejik bir sektör olarak kabul edilmeli ve bütüncül politikalar ile desteklenmeli. Sektörde çok yüksek 
olan vergi yükünün özellikle yazılım, servis ve telekom hizmetlerinde azaltılması gerekiyor. Şeffaf ve 
rekabetçi piyasa şartları sağlanmalı. Kamu ihale kanunu gözden geçirilmeli. Ar-Ge ve girişimciliğin 
desteklenmesi gerekli. 
Geleceğe dair yapılan her türlü öngörü ve çalışma, mevcut durumdaki BT kullanım kapsamını önemli 
şekilde değiştirmediği sürece, Türkiye’nin BT alanında sadece bir tüketici ülke olarak yer almaya devam 
edeceğini gösteriyor. Bu nedenle BT sektörünün yalnız ekonomik kalkınmanın değil, sosyal kalkınmanın 
da motoru olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. 
Türkiye’nin bilişim toplumuna dönüşebilmesi, ancak ve ancak, toplumun geniş kesimlerinin BT 
sektöründeki ürün ve hizmetlerden yararlanmasıyla mümkün. Bunun en önemli koşulu ise, devlet eliyle 
gerçekleştirilen işlemlerde BT araçlarının yaygın ve elverişli bir şekilde kullanılmasıdır.

Spektrum yönetiminin bazı alanlarında (sayısal 
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

Son söz
Ülkemizin bilgisayar okur-yazarlığını artırmak 
için çok hızlı hareket etmek zorunda olduğunu 
2014’te de vurgulamak gerekiyor. Cumhuriyetin 
ilk yıllarındaki okuma-yazma seferberliği gibi bir 
bilgisayar okur-yazarlığı seferberliği başlatılarak 
toplumumuzun büyük kesiminin bu teknolojileri 
kullanabilir hale getirilmesi “Bilişim toplumu” 

 
Ulusal Genişbant Ağı Stratejisi hazırlanmalı
Fiber altyapı konusundaki mevcut problemler 
çözülmeli
OTT ve Haberleşme Hizmetleri
Düzenleyici Etki Analizleri Uygulanmalı
Eğitim yatırımları “ezber temelli” edilgen yapıdan 
çıkarılmalı
Çağrı merkezlerinde mesleki “standart”a 
uygunluk gelmeli
Yazılım ihracatçısı destek ve teşviklerden 
faydalanmalı
Türkiye’de e-seçim yapılmalı
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 yenilikçi şirketler 
desteklenmeli
Lisanslama, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
iyileştirilmeli
Vergilendirme mevzuatı yerli sanayiyi/sermayeyi 
koruyacak şekilde değiştirilmeli ve yabancı 
yatırımların da önünü açar nitelikte olmalıdır
2023 hedefleri için robotik, nano teknoloji, tele 
tıp, nesnelerin interneti, M2M, akıllı şehirler 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
Sektörde yasal altyapı ihtiyaçları karşılayacak 
düzeye getirilmeli
Kişisel verilerin korunması sağlanmalı konusu 
netlik kazanmalı
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 
Nitelikli yazılım programı hazırlanmalı
Okullarda güncel teknoloji ve altyapı sağlanmalı
Yazılım, programlama, veritabanı gibi dersler 
belli düzeylerde ilkokuldan itibaren verilebilmeli
Açık Kaynak Kod kullanımının avantajları yanında 
getirdiği riskler göz önünde tutulmalı

yolunda atılacak önemli bir adım olacak. Buna 
paralel olarak atılacak önemli bir diğer adım 
da, kullanıcılara katma değer sağlayacak yararlı 
içeriklerin geliştirilmesidir.
Türkiye’nin 21. yüzyılda etkin bir dünya gücü olarak 
var olabilmesi ancak ve ancak kendi teknolojilerini 
üreterek uluslararası rekabet edebilen bir 
konumdaki bir bilişim sektörüne sahip olmasıyla 
mümkün. 
Bunun için devletimizin bilişim sektörünü stratejik 
sektör olarak tanımlaması, ölçülebilir hedefleri 
belirlemesi ve yerli bilişim ürünlerinin, yerli bilişim 
markalarının geliştirilmesine ön ayak olması 
gerekiyor. Kendi pazarında söz sahibi olamayan 
ülkelerin başka pazarlarda söz sahibi olma şansı 
yok. 
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