
Türkiye BİT sektörü, 
70 milyara yaklaştı

TÜBİSAD verilerine göre sektör, 2014’te 
yıllık yüzde 12,1 büyümeyle 69,4 Milyar TL’ye 
çıkarken ve istihdam gücü 103 bin kişiyi 
buldu. Bilişim ihracatı 1,5 milyara yaklaşırken 
2015’te yüzde 11-15 büyüme bekleniyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2011 
yılından bu yana düzenli olarak hazırladığı “Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri” 
raporuyla sektörün gelişim ivmesini gözler önüne 

serdi. 
2023 yılında dünyada ilk 10 ekonomi içinde yer almayı 
hedefleyen Türkiye’nin orta gelir tuzağına düşmeden 
büyümesini sürdürmesinin, BIT, teknoloji ve inovasyona 
yatırımla mümkün olduğuna dikkat çekilen raporda 
Türkiye’nin hedeflenen büyüme hızlarını yakalayabilmesi 
için üretim ve ihracat da katma değerli, teknoloji ve 
inovasyona dayalı bir yapıya dönmesi gerektiği vurgulandı. 

Ürettiği katma değerle Türkiye için stratejik öneme sahip 
olan bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörüyle ilgili 
güvenilir ve doğru bilgi sağlama misyonu ile hazırlanan 
raporun 2014 edisyonu, TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. 
Kemal Cılız ve Context CEO’su Howard Davies’in açılış 
konuşmalarını gerçekleştirdiği bir basın toplantısıyla 
açıklandı. Basın toplantısında, Dijital Türkiye Platformu 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı, proje ortağı Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Telekomünikasyon Meclisi 
Temsilcisi ve proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı 
Tolga Yaveroğlu’nun yanı sıra, ODTÜ Teknokent Genel 
Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş da görüşlerini bildirdi. 
TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Mustafa Çağan 
da 2014 yılı verileri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cılız, 2014 
yılında; küresel ekonominin genel seyrinin, döviz 
kurlarındaki hareketliliğin, yerel dinamiklerin ve tüketici 
finansmanına yönelik düzenlemelerin tüm sektörleri, 
özellikle de BİT sektörünü etkilediğini söyledi. Sektörün 
bu ortamda büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Cılız, 
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teknoloji kullanımının tüm iş kollarına katma değer 
sağlamasının yanı sıra,  BİT sektörünün kendi 
büyümesiyle Türkiye’nin ekonomik performansına 
da doğrudan değer kattığını belirtti. Cılız, bu yıl 
BİT sektöründe temkinli bir büyümenin olacağı ve 
yılın ikinci yarısında, özellikle seçim sonrasında bir 
hızlanma olmasını öngördüklerini açıkladı. 

CONTEXT Türkiye Ülke Müdürü Kuseyri, 
TÜBİSAD’ın öncülüğünde organize edilen Türkiye 
Bilişim Teknolojileri Distribütör Paneli sayesinde 
Türkiye’de ilk defa distribütör satış ürün ve 
fiyatlarının kayıt altına alındığını kaydetti. Dijital 
Türkiye Platformu Başkanı Eczacıbaşı, ekonomik 
büyüme ve sosyal refahın artması için ileri 
teknoloji ürünü üretiminin artırmamız gerektiğini 
vurguladı. Deloitte Türkiye’nin Ortağı Yaveroğlu da, 
bu çalışmayı başlattıklarından bu yana sektörün 
20 milyar TL’nin üzerinde büyüdüğü ve özellikle 
yazılım sektöründeki sürekli büyümenin ve ihracat 
katkısının sevindirici olduğunu ifade etti.

BİT sektörü 2014 yılı pazar verilerini paylaşan 
TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Çağan, 

önemli paydaşlarla işbirliği yaparak, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri’nin de dahil olduğu 2032 
firmadan sağlanan bilgilerle çalışmanın her 
yıl daha da kapsayıcı bir hale geldiğini bildirdi. 
Özellikle yazılım alanında önemli bir gelişme 
yaşandığına işaret eden Çağan, “Yazılım tarafında, 
özellikle Anadolu’da yaygın küçük oluşumların 
markalaşma ve büyüme iştahlarının teşvik 
edilmesiyle, daha fazla büyüme elde edilecektir” 
dedi. 

Toplantıda katılımcılara  Türkiye’deki BİT 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların yaşadığı 
sorunları anlatan ODTÜ TEKNOKENT Genel 
Müdürü Kızıltaş, Türkiye’de teknoloji şirketlerinin 
“pazarlama sıkıntısı, uzmanlaşamama, rekabetin 
fiyat üzerinden yapılanması, yurtdışına açılamama 
ve işbirliğine yatkın olmama” gibi sorunlar 
yaşadığının altını çizdi. Kızıltaş, bu doğrultuda 
ODTÜ TEKNOKENT olarak bünyelerinde 
faaliyet gösteren firmaları yukarı taşımak üzere 
“Üniversite - Sanayi İşbirliği ile uzmanlaşma, 
yurtdışı ofisleri ile yurtdışına açılma, kümeler ile 
işbirliği” sağladıklarını belirtti. Çağan’ın verdiği 

bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 
2014 yılı büyüklükleri şu şekilde sıralandı: 

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü toplam 
büyüklüğü yüzde 12,1’lik büyüme ile 2014 
yılında 69,4milyar TL’lik hacme ulaştı.  
Toplam sektör büyüklüğünü, 48,9 milyar 
TL ile İletişim teknolojileri, 20,4 milyar TL 
ile bilgi teknolojileri oluşturdu.  20,4 milyar 
TL’ye ulaşan bilgi teknolojileri sektörünün 
alt kategorilerinde 2014 yılı hacimleri, 
donanım 10,6; yazılım 6,3 ve hizmet 3,6 
milyar TL olarak gerçekleşti.  

2013 yılına göre en yüksek büyüme yüzde 
12,3 ile bilgi teknolojilerinin yazılım ve 
donanım kategorisinde gerçekleşti. 
Böylece, yazılım sektörünün toplam bilgi 
teknolojilerindeki payı, arzu edilen dağılım 
doğrultusunda yüzde 30 seviyelerine 
ulaşmış oldu. 

İhracat 1,5 milyar TL’ye yaklaştı

Sektörün, toplam ihracat rakamı 1,34 milyar 
TL’ye ulaştı. Toplam ihracatın yarısından fazlası 
800 milyon TL ile yazılımdan geldi. Bu da yazılım 
kategorisindeki cironun yüzde 12,7’lik kısmının, 
ihracattan elde edildiğini gösteriyor. Ankete katılan 
firmalara göre, en çok ihracat yapılan ülkeler 
arasında Azerbaycan başta geliyor. Azerbaycan’ı 
Almanya, Türkmenistan, Amerika, Hollanda ve 
İngiltere takip ediyor. Sektörün sağladığı istihdam, 
bu yıl 2 bin 500 artışla 103 bin oldu.  

Ankete katılan firmalar, 2015 yılında sektörde 
yüzde 11 ile15 arasında bir büyüme beklediklerini 
ve büyümede Ar-Ge yatırımı ve inovasyonun en 
önemli faktör olacağını belirtti. Diğer yandan 
araştırma sonuçlarına göre sektörde yer alan 
şirketler,2015 yılı için kamu alımlarının büyümede 
olumlu etkisinin olacağını düşünüyorlar.
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