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8. Sektörel Ekonomi Şurası’nda 
bilişimin sorun ve çözümler önerileri
Aralarında Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, Bilgisayar 
Yazılımı ve Telekomünikasyon Meclisinin de bulunduğu 59 farklı 
sektör, alanlarıyla ilgili 5 öncelikli sorun ve çözüm önerilerini 8. 
Sektörel Ekonomi Şurası’nda anlattı. 

İnşaattan eğitime, bankacılıktan tarıma, 
bilişimden madenciliğe, enerjiden, 
gıdaya savunmadan kozmetiğe kadar, 
farklı kesimlerin soruları ve çözüm 

önerileri hükümete aktarıldı. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki 59 farklı 

sektörün çözüm bekleyen toplam 282 sorunu, 
hükümete birinci ağızdan iletildi. Farklı kesimlerin 
sorunlarını dile getirmelerine olanak tanıyan 
8. Sektörel Ekonomi Şurası, 21 Nisan 2015’te 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla TOBB 
İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Şura’ya Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin 
Canikli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. 8. 
Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda sektör 
meclislerinin temsilcileri, kendi alanları ile ilgili 
belirledikleri 5 öncelikli sorun ve çözüm adına 
taleplerini Davutoğlu ile paylaştı.

Temmuz 2006’dan beri faaliyete bulunan ve 
çalışmalarına artan bir ivme ile devam eden TOBB 
Sektör Meclisleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, 
sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu 
dernek ya da kuruluşlar ile firmaları bünyesinde 
barındıran önemli bir buluşma noktası olarak 
değerlendiriliyor. 2015 itibariyle sayısı 59’a 
yükselen Meclisler, ekonomik sektörleri tüm 

boyutlarıyla mercek altına alma, sektörel yol 
haritalarını çizme Avrupa Birliği ile müzakere 
sürecine önemli katkılar sağlayabilecek yapılar 
olarak tasarlandı. Türkiye Sektörel Ekonomi 
Şuraları ise, özel sektörün yaşadığı sorunların en 
üst düzeyde tartışıldığı, sorunlara çözüm arandığı 
önemli bir ekonomik platform niteliği taşıyor.  

Açılışta konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Şura’nın tüm sektörleri bir araya 
getiren, Türkiye’nin bu alandaki en büyük ve en 
kapsamlı buluşması olduğuna değinip sektör 
meclislerinin her sektördeki en büyük 40 firmayı 
içerdiğini, böylece sektörleri yakından takip 
edebildiklerini söyledi. Her sektör meclisinde, 
o sektör ile ilgili kamu idaresinden de daimi bir 
temsilcinin yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Böylece Türkiye sektör meclisleri, özel sektör 
ile kamu idaresinin bir araya gelerek aynı 
masa etrafında istişare ettiği, birlikte çalıştığı, 
sorunları tartıştığı, mutabık kalınan önerilerin 
kamu idaresine aktarıldığı, sektörel ve istişare 
mekanizması olarak faaliyet gösteriyor” dedi. 

59 sektörün çözüm bekleyen toplam 282 
sorununun açıklandığı 8. Sektörel Ekonomi 
Şurası’nda, Bilgisayar Yazılımı Meclisi çalışmaları 
başlatılan ulusal yazılım stratejisi bir an önce 
uygulamaya konulmasını isterken BİT Meclisi, 
sektörün ihtiyacı olan kalifiye istihdam için İŞKUR, 
sektör kuruluşları ve diğer paydaşlar ile işbirliği 
yapmasını önerdi. Telekomünikasyon Meclisi 
ise, pazarın büyümesi, sabit telefon ve genişbant 
internet pazarlarında rekabetin tam olarak tesisi 
için gereken önlemlerin alınmasını istedi. 
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3.sıradaki “Bilgisayar Yazılımı Meclisi” üç; 
4. Sıradaki “Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri 
Meclisi”  ile 55 sıradaki “Telekomünikasyon 
Meclisi”nin aktardığı 5 sorun ve çözüm önerisi 
şunlar: 

Sorun 1
Ulusal yazılım stratejisinin henüz 

uygulamaya konulmaması

Açıklama
Yazılım endüstrisi, diğer tüm sektörlerin 

işletme verimliliğinden, ürettikleri ürün ve 
hizmetlerinin küresel rekabette başarılı 
olabilmesine kadar, yarattığı katma değeri 
yüksek yerli ürünler ile stratejik bir sektör 
olduğu kabul görmesine rağmen sektörün 
ulusal yazılım stratejisi oluşturulamamaktadır. 
Dünyadaki örneklerin gösterdiği gibi, yazılım 
sektörünün ekonominin lokomotifi olması, 
arkasında güçlü bir siyasi iradenin varlığı ile 
mümkündür. Arkasında siyasi bir irade bulan 
Türk yazılım sektörü, dış kaynak kullanmayan 
ve yatırım sermayesi düşük bir sanayi sektörü 
olarak ekonominin önünü güçlü biçimde 
açmaya adaydır.

Çözüm Önerisi

Sektöre yönelik, sadece yazılım politikaları 
üzerine çalışacak bir kurum ihdas edilmeli, 

Çalışmaları başlatılan ulusal yazılım 
stratejisi bir an önce uygulamaya konulmalıdır. 

İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı

Sorun 2
Kamu yazılım ihaleleri ve kurum içi yazılım 

geliştirme

Açıklama
Sektör, kamu yazılım ihalelerinde kendilerini 

geliştirebilecek hacimde projeler 
bulamamaktadır. Yazılım ürün ve hizmetleri 
ihalelerinde, sektörün özelliklerinin göz önüne 
alınması, sektörün gelişmesi için büyük öneme 
sahiptir. Yazılım üreten kamu birimleri, yazılımı 
kendisi üretmek yerine, dağıtıcı rol üstlenerek, 
piyasa oluşturucu, yönlendirici ve yapılandırıcı 
bir rolde, kamu-özel sektör-üniversite 

üçlüsünün işbirliğini sağlayıcı nitelikte 
olmalıdır.

Çözüm Önerisi

Kamu birimleri, özel sektör ve üniversiteler 
ile birlikte, yönlendirici ve yapılandırıcı işlev 
üstlenerek, yerli yazılım sektörü ile işbirliği 
içinde olmalı,

Kamu yazılım ihalelerinde, yazılım 
projelerinin doğası gereği, tek bir yıla bağlılık 
ortadan kaldırılmalı, iç pazarı desteklemek 
amacıyla özel sektör öncelikle tercih edilmeli,

Yazılım ürün ve hizmetlerinin ihalelerine 
ilişkin düzenlemeler özel sektörün katılımıyla 
acilen yeniden yapılandırılmalı, 

Yazılım sektörü için, savunma sanayinde 
sıkça kullanılmakta olan ofset mekanizması 
geliştirilmelidir.

İlgili Kurumlar
KİK, YÖK

Sorun 3
Uluslararası yazılım ürünlerinin, ulusal ürünlere 

karşı haksız rekabete neden olması

Açıklama
Yurt dışından ithal edilen yabancı kaynaklı 

yazılımlar, ekonomik ürün/mal olarak kabul 
edilirken, yurt içinde üretilen ulusal yazılımlar 
hizmet olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, 
yurt dışı firmalara, endüstriyel üretim ve yenilik 
yaratma açısından avantajlar sağlarken, hizmet 
olarak değerlendirilen yerli üretimlerin yenilik 
olarak değerlendirilmemesi, ulusal yazılım 
endüstrisi açısından önemli bir haksız rekabete 
sebep olmaktadır.

Çözüm Önerisi

Yapılacak düzenlemelerle, ulusal yazılım 
endüstrisi ürünleri de ekonomik ürün/mal 
olarak kabul edilerek, yabancı firmaların, 
yerli endüstri karşısındaki rekabet avantajı 
önlenmeli, yerli sanayi aleyhine olan haksız 
rekabetin önüne geçilmelidir.

İlgili Kurumlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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TÜBİTAK ve KOSGEB, bilişim sektörü KOBİ’lerinin, 
tespit edilmiş ihtiyaçlarını karşılayacak güdümlü 
proje çağrıları geliştir meli, 

Küçük firmalar için Ar-Ge desteklerinde şartlar 
hafifletilerek fonların küçük firmalar tarafından da 
kullanılması sağlanmalı, 

Evrensel Hizmet Fonu ve diğer fonlar, sektörde 
Ar-Ge faaliyetlerini teşvik edecek yön temlerle 
kullandırılmalıdır. 

İlgili Kurumlar 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK

Sorun 4 
Kamu alımlarında ihale mevzuatında yaşanan 
sorunlar 

Açıklama 
Bilişim sektörünü ilgilendiren ihale 

mevzuatında son dönemde yapılan iyileştirmeler 
yerli kat kı oranına odaklanmıştır. Ancak bilişim 

sektörüne bakıldığında esas katma değerin 
işletme ve bakım hizmetlerinde oluşturulduğu 
göze çarpmaktadır. Bu konuda ihale mevzuatında 
herhangi bir iyileştirme henüz yapılmamıştır. 
İhale mevzuatında bu yöndeki iyileştirmeler ya-
tırım dönüşü ve verimliliği açısından da kritik bir 
husustur. Diğer taraftan ihale süresince yaşanan 
kur farkı maliyetlerde artışa sebep olmaktadır.

Çözüm Önerisi 
Hizmet ve danışmanlık tedariki için kamu alımları 
ile ilgili ihale mevzuatı, sektörün görüşleri alınarak 
güncellenmeli, 

Döviz kurundan dolayı oluşan zararlar 
karşılanmalıdır. 

İlgili Kurumlar 
KİK 

Sorun 5 
Sektöre uygun kalifiye iş gücünün ve mesleki 
eğitim müfredatının yetersiz olması 

Açıklama 
Sektördeki iş gücünün istenen pazar 

niteliklerinde olmaması sektörün gelişmesini 
engelle mektedir. İŞKUR’un mevcut meslek 
tanımları sektörün ihtiyaçları ile birebir 
örtüşmemekte ve eğitim müfredatı da güncel 
ihtiyaçlara cevap verememektedir. Sektöre 
yönelik gelişmiş meslek tanımlarına ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bilişim sektörü, oluşturulacak 
bir destek ile çok hızlı geri dönüşler sağlama 
potansiyeline sahiptir.

Çözüm Önerisi 
İŞKUR, sektör kuruluşları ve diğer paydaşlar ile 
işbirliği içerisinde kalifiyeli istihdam geliştirme 
projesi gerçekleştirmeli, 

Müfredat, sektörün katılımı ile oluşturulmaya 
başlanan mesleki tanımlara uygun olarak hızla 
güncellenmeli, 

Firmalara eğitim faaliyetleri için teşvik 
sağlanmalıdır. 

İlgili Kurumlar 
Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, İŞKUR

Sorun 1 
Perakendecilerin, toptancıların sanal POS’unu 

kullanmaları önündeki engeller 

Açıklama 
Bilişim toptancıları ve ara toptancılarının POS 

komisyon oranları ile bir bilişim perakendecisi nin 
POS komisyon oranı arasında büyük farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu durum perakendecile-
ri, müşteriden alınan ödemeler konusunda 
toptancılarla işbirliğine sevk etmiştir. Ancak 
Nisan 2014 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği 
tarafından, BDDK’nın talebiyle yayınlanan ‘Mesleki 
Tanzim Kararı’, sanal POS’larla işlem yapan her 
kuruluşun, kendi sanal POS’u olmasa bile, bir 
üye numarası olması ve sözleşme imzalaması 
şartını getirmiş, bankalar ise bu işlemin her biri 
için 10-30 TL arasında ücret talep etmişlerdir. 
Bir perakendecinin birçok banka ve toptancı 
ile çalıştığı düşünüldüğünde ise, bu durum 
perakendeciler için her yıl ödenecek büyük 
maliyetler getirmektedir. 

Çözüm Önerisi 

Bankalar ve ilgili diğer paydaşlarla mutabık 
kalınacak bir ödeme yöntemi ve makul ücretler 
belirlenerek tek sözleşme üzerinden işlemlerin 
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

İlgili Kurumlar
BDDK

Sorun 2 
Kredi kartındaki taksit sınırlandırmasının haksız 
rekabete yol açması 

Açıklama 
31/12/2013 tarihinde Banka Kredi Kartları 
Hakkında Yapılan Yönetmelik’te değişiklik yapı-
larak kredi kartlarıyla yapılan cep telefonu 
alımlarında taksit kaldırılırken, birçok sektörde 9 
takside kadar izin verilmiştir. Bu durum sektörde 
büyük ciro kaybına yol açmıştır. Diğer taraf tan 
telefon operatörlerinin tarifeleri marifetiyle fatura 
üzerinden, telefon satışlarını taksitlen direbilmesi, 
küçük mağazalar karşısında haksız rekabete 
neden olmaya devam etmektedir. 

Çözüm Önerisi 
Taksit sınırlandırması, perakendecilerin durumunu 

düzeltecek şekilde revize edilmelidir. 

İlgili Kurumlar 
BDDK

Sorun 3 
Bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektöründe Ar-
Ge faaliyetlerinin yetersiz olması 

Açıklama 
Ar-Ge ile geliştirilecek özgün ve yaratıcı ürün, 
hizmet ve içeriğin oluşmaması, sektörün ürün 
ve hizmetlerine olan talebi sınırlamaktadır. Ar-
Ge merkezlerinde 50 personel zorunluluğunun 
30 personele indirilmesi sektör tarafından 
olumlu karşılanmakla birlikte, küçük firmaların 
Ar-Ge merkezi desteğinden faydalanamadığı 
görülmektedir. Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın bilişim sektörü özelinde 
destek programına yönelik çalışmalarında 
herhangi bir gelişme olmamıştır. 

Çözüm Önerisi 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
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Sorun 1 

Fiber altyapının yaygınlaştırılması için sabit 
altyapının kiralanması (tesis paylaşımı) ve yeni 
sabit şebeke yapılması (geçiş hakkı) önündeki 
engeller 

Açıklama 

Sabit ve mobil haberleşme, ülke çapında yaygın 
fiber yatırımlarını gerekli kılmaktadır. Bu 
yatırımlar, yeni şebekelerin kurulması ve fiber 
kablo çekilebilmesi için var olan yeraltı borula-
rının kiralanmasıyla gerçekleşebilecektir. Konuya 
ilişkin Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya 
Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve 
Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçi rilmesine 
İlişkin Yönetmelik (Geçiş Hakkı Yönetmeliği) ile 
Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması 
Kararına rağmen sorunlar sürmektedir. 

Çözüm Önerisi 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, başta 
yerleşik işletmecilerin elindekiler olmak üzere 
mevcut yeraltı kanal ve gözleri, tüm işletmecilerce 
makul kira bedeliyle kullandı racak fiyat ve şartları 
sağlamalı, 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yeni 
sabit altyapı yapılabilmesi için, başka şebekeleri 
kiralama şartı aramadan, doğrudan şebeke yapma 
izni vermelidir. 

İlgili Kurumlar+- 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 

BTK

Sorun 2 
Elektronik haberleşme pazarında büyüme ve 
rekabet sorunu 

Açıklama 
Telekomünikasyon sektörünün son 5 yılı 
değerlendirildiğinde, sektörün büyümediği, 16-17 
milyar Dolar civarında bir ciro ile kendini tekrar 
ettiği görülmektedir. Özellikle, sabit telefon 
ve genişbant internet hizmetlerinde rekabet 
ortamının yeterince tesis edilememesi nedeniyle, 
sabit ses hizmetleri pazarı küçülmüş, sabit 
genişbant hizmeti ise aynı büyüklükte kalmıştır. 
2023 hedefinde yer alan, bilgi teknolojileri ve 
iletişim sektörünün 160 milyar Dolar’a ulaşması 
hedefi için sektörün her yıl yaklaşık olarak yüzde 

20 büyümesi gerekmektedir. 

Çözüm Önerisi 
Pazarın büyümesi, sabit telefon ve genişbant 
internet pazarlarında rekabetin tam olarak tesis 
edilebilmesi ve 2023 hedeflerine erişilebilmesi 
için gereken tedbirler, İlgili Kurumlar tarafın dan 
alınmalıdır. 

İlgili Kurumlar 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 

BTK

Sorun 3 
Haberleşmede Evrensel Hizmet Fonu’nun doğru 
kullanılmaması 

Açıklama 
Elektronik haberleşme 
sektöründeki 
gelirlerden toplanan 
bu Fon’dan sektöre 
doğrudan ve hızlı 
bir geri dönüş 
olmamaktadır. 2007-
2012 döneminde 3.1 
milyar TL toplanmış, 
bunun küçük bir miktarı 
nüfusu 500’ün altındaki 
yerleşim yerlerine mobil 
altyapı sağlanması 
projesi için, diğer bir 
kısmı başka amaçlar 
için kullanılmış, 
büyük miktarı ise 
kullanılmamıştır. Bu 
Fon, tanımı gereği, 
malzeme alımında 
değil, sektöre 
geri dönüşü olan 
işletmeciler aracılığıyla 
sosyal amaçlı altyapı 
hizmetleri için 
kullanılmalıdır. 

Çözüm Önerisi 
5369 sayılı Evrensel 
Hizmetin Sağlanması 
Kanunu’nda belirtilen 
amaca uygun olarak 
Fon’un tamamı sektöre 
geri dönüşü sağlayacak 

şekilde, tüm işletmecilere açık ihale yöntemi uygulanarak işlerliğe kavuşturulmalı, 

Fon’un tüm ülkeye haberleşme hizmetlerinin ulaştırılabilmesi amacıyla kullanılması sağlanmalıdır. 

İlgili Kurumlar 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Sorun 4 
Genişbant internetin yaygınlaşmasını ve makineler arası haberleşmede beklenilen hızlı büyümeyi 
engelleyen telsiz ücretlerinin sektöre olumsuz etkisi 

Açıklama 
Haberleşebilen makinelerden bir defaya mahsus alınan 16,3 TL telsiz ruhsat ücretlerinin kal dırılması 
ile makine sayısının 1,3 milyon artışla 5,5 milyona, vergi tahsilatının ise yaklaşık 800 milyon TL’ye 
ulaşacağı hesaplanmıştır. Aynı şekilde, çok hızlı internet bağlantısı sağlayan yeni nesil KA Band uydu 
çanaklarından da telsiz ruhsat ücreti alınmaktadır. AB’de bu ücret 2006 yılında kaldırılmıştır. 

Çözüm Önerisi 
Makine ithalatının azaltılması, yurt içinde akıllı makine ve SIM kart üretiminin teşvik 
edilme si, daha fazla vergi toplanabilmesi ve internetin yaygınlaştırılmasının sağlanması 
amacıyla, haberleşebilen makineler ile genişbant internet erişiminde kullanılan KA 
Band uydu terminal cihazlarından alınan telsiz ruhsat ücretleri kaldırılmalıdır. 

İlgili Kurumlar 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, BTK

Sorun 5 
Altyapı kurmakta yaşanan güçlükler 

Açıklama 
2006 yılında Anayasa Mahkemesi’nin 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 35. 
mad desini iptaliyle mobil iletişimin altyapısını oluşturan baz istasyonları kurulması 
konusunda yasal boşluk oluşmuş, bu nedenle belediyelerin, enerji dağıtım şirketlerinin 
ve sair kurum/ kuruluşların baz istasyonlarının kurulmasını veya işletilmesini 
engelleyen işlemleri artmıştır. 

Çözüm Önerisi 
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası oluşan kanuni boşluğun doldurularak baz  
istasyonları ile ilgili kanuni/idari düzenlemeler ivedilikle tamamlanmalı, 

Mobil iletişim altyapıları 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 655 sayılı Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamında değerlendirilmeli ve denetleme dahil her tür yetki 
sadece Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ve Bilgi Teknolojileri ve İleti-
şim Kurumu’na ait olmalıdır. 

İlgili Kurumlar 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, BTK
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