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=ÚSIZNGNÚ`IZN

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (Information
and Communications Technologies) kısaltması
olan “BİT” (ICT), kabaca enformasyon ve
bilgiyi yaratma, saklama, dağıtma, erişimini
sağlama ve yönetme süreçlerinde kullanılan tüm
donanım, yazılım ve ilgili hizmetlerin bütünlüğü
olarak tanımlanabilir. Bu tanım kapsamındaki
sektör, son dönemde yatırımcıların ve politika
yapıcıların en aktif olduğu sektörlerden birisi
konumuna gelmiştir. Bu ilgi, sektörün inovasyon,
rekabetçilik ve ekonomik büyümenin kalbinde
yer almasından kaynaklanmaktadır.
1970’lerden bu yana Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin
ardından, global BİT sektör büyüklüğü 2011
yılında 4,1 trilyon dolar düzeyine ulaşmıştır.
Sektörün Türkiye’deki büyüklüğünün ise
30,3 milyar dolar düzeyinde olduğu tahmin
edilmektedir. Ekonomik büyüklük olarak
dünyanın 17. ekonomisi olan ülkemizin hem
nüfusunun hem de ekonomisinin dünya
genelindeki payı %1’in üzerinde olmasına
rağmen, global BİT pazarından aldığı payın
%0,75’te kalıyor olması, sektörün ülkemizdeki
büyüme potansiyeline işaret etmektedir.
Türkiye’deki BİT pazarının alt sektörleri
incelendiğinde ise global pazardaki payı
%0,4 olan Bilgi Teknolojileri sektörünün
büyüme potansiyelinin daha yüksek olduğu
görülmektedir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü bir
ekonomideki tüm endüstrileri etkileyen,
verimliliği artırıcı ve kolaylaştırıcı bir rol oynayan,
yatay bir sektördür. Sermayenin önemli olduğu
sanayi toplumundan, enformasyonun önemli
olduğu bilgi toplumuna geçen dünyada,
verimlilik ve inovasyon büyümenin en temel
unsurları konumundadır. BİT, mevcut ve yeni
gelişen teknoloji ve iş alanlarının inovasyonlarla
gelişmesinin, verimlilik ve rekabetçiliğin
artmasının önünü açıcı bir rol oynamaktadır.
AB ülkelerinde değişik yıllarda yapılan saha
araştırmalarının sonuçları, BİT’in ürün, hizmet
ve süreç inovasyonlarında en önemli etken
olduğunu ortaya koymaktadır.
BİT’i yoğun olarak kullanan sektörlerde
gözlemlenen verimlilik ve inovasyon artışı,
sektörün ülke ekonomisi içindeki payı arttığında
toplam faktör verimliliği yoluyla ekonominin
de büyümesine katkı sağlayacağına işaret
etmektedir. Bu rapor kapsamında yapılan
çalışmalar, Türkiye’de BİT sektörünün 1 birim
büyümesinin toplam ekonomiye 1,8 birimlik
büyüme katkısında bulunacağını göstermektedir.
Bu doğrultuda, 2023 yılında hedeﬂenen
2 trilyon dolarlık GSYİH içinde BİT payının
hedeﬂenen %8 oranına ulaşması durumunda
sektörün sadece toplam faktör verimliliği artışı
yoluyla sağlayacağı katkının 71 milyar dolar
düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

8àWPN_IHI#,8XIPZÚWàSàSFNWNRFà_àRIXNSNS
IPTSTRNSNSFàZàSàSHI FNWNRQNPFà_àRIIZPNXN
_EWEZEGELFIPQISRIPZIHNW
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Şekil 1: BİT sektörünün Türkiye’de ekonomik büyümeye etkisi

BİT Kullanan Sektörler ve Örnek
Kullanım Alanları

Üretim

Finans

Ulaşım

Kamu

Perakende

 Fabrika
 RFID ile
otomasyonu
envanter
 Uzaktan silo
takibi
yönetimi
 Stok yönetimi
 e-Satınalma  POS sistemleri

Enerji

Sağlık

 e-Devlet
 Araç takip
 Sağlık
 Banka ve
uygulamaları
sistemleri
yönetimi
ödeme
 Bilgi güvenliği  Filo ve rota
sistemleri
sistemleri
 Savunma
optimizasyonu  Online işlemler  Uzaktansağlık
kontrolü

 Akıllı sayaç ve
şebekeler

Verimlilik
İnovasyon

Kamu

Üretim

Finansal
Hizmetler

Perakende

Sürdürülebilirlik

Ulaşım

Toptan

İnşaat

Rekabetçilik

Bireysel

Sağlık

Turizm

Enerji

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Sektörü
Donanım

BİT Değer Zinciri

Bilgisayarlar,
sunucular, barındırma
sistemleri, vb

Yazılım

BT Hizmetleri

İletişim

İşletim sistemleri, ERP,
paket ve özel
uygulamalar, katma
değerli servisler, vb

BT planlama, tasarım
geliştirme, uygulama,
bakım, destek ve
eğitim, vb

Sabit ses erişimi, xDSL
ve FTTx genişbant,
mobil ses ve veri
iletişimi, IPTV, vb

Profesyonel
Destek
Hizmetleri

Medya ve
Reklam
Ajansları

Finansman
Sağlayıcıları

Gayrimenkul
ve İnşaat

 Yatırım
finansmanı
 Işletme
sermayesi
finansmanı
 Banka kredileri ve
sigorta

 Şebeke ve tesis
inşaa ve yönetimi
 Altyapı kazı
çalışmaları

 Eğitim ve
sertifikasyonlar
 Çağrı merkezleri
 Mali , hukuki ve
yönetim danışmanlığı
 Araç/filo bakım ve
yönetimi






Medya satınalma
Reklam prodüksiyon
Kurumsal iletişim
Sponsorluklar

Telekom
Ekipmanları
Şebeke ekipmanları,
PBX, router’lar,
telefon cihazları, vb

Toptan ve
Perakende
Dağıtım
 İletişim bayileri
 Teknomarket ve
tüketici elektroniği
perakendecileri
 Donanım
distribütörleri
 SIM kart ve cihaz
dağıtıcıları

1x

1.8x

Ekosistem
Gelirleri
İstihdam
Vergi Gelirleri
İhracat

BİT Ekosistemi

Kaynak: Deloitte Analizi

BİT sektörü her ne kadar kendisini oluşturan
donanım, yazılım, BT hizmetleri, iletişim ve
telekom ekipmanları alt sektörleri ile ifade edilse
de değer zinciri içinde diğer sektörlerden birçok
oyuncuyla etkileşim içinde bulunmaktadır.
Yaratmış olduğu bu ekosistemle ekonomi
genelinde istihdamı ve vergi gelirlerini
artırmaktadır.
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Türkiye, BİT ürün ve hizmetleri açısından net
ithalatçı pozisyonundadır; BİT sektörü ürün ve
hizmetlerinin yarattığı uluslararası ticaret hacmi
7,6 milyar dolar, cari açığa etkisi ise 2,5 milyar
dolar düzeyindedir. Sektöre yapılacak yatırımlar,
sektörün büyümesini ve cari açığın azalmasını
sağlayacağı gibi sektörün “yakın” olduğu
sektörleri de olumlu etkileyecektir.

İki sektör arasındaki yakınlığın yüksek
olması, sektörlerden birine yapılacak yatırım
ve burada kazanılacak tecrübenin, diğer
sektörde de kolaylıkla ürün ve hizmet üretimini
destekleyeceğini göstermektedir. Bu bağlamda
incelendiğinde, BİT sektörüne yakın olan
sektörlerin uluslararası ticaret hacminin
25 milyar dolar düzeyinin üzerine çıktığı
görülmektedir. BİT’e yakın sektörlerin cari açığa
katkısı ise 7,8 milyar dolar düzeyindedir.
Öte yandan, hem BİT sektörü, hem de BİT’e
yakın sektörlerin ticaret hacmi incelendiğinde
ise 30 milyar doları aşan bir uluslararası ticaret
hacmi ve 10 milyar doların üzerinde de bir cari
açık göze çarpmaktadır. Bu değerler, BİT’in
gelişimine yapılan katkının cari açık üzerinde ne
kadar etkili olacağını da göstermektedir.
Ekonomimiz için bu denli önemli olan BİT
sektörünün 2023 yılında 160 milyar dolarlık
bir büyüklüğe ulaşması hedeﬂenmektedir. Bu
da önümüzdeki on yıl içinde sektörün mevcut
büyüme hızının yaklaşık 3 katı oranında
(%15 seviyesinde) bir yıllık büyüme ihtiyacına
işaret etmektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi
için öncelikle sektörün gelişim potansiyelini
tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması
gerekmektedir. Bu alanların tespiti için sektör
paydaşlarıyla yaptığımız görüşmeler ve
çalışmalar neticesinde aşağıdaki başlıklar ön
plana çıkmıştır:

_QSHEMIHIæISISRNQ_EW
HTQEWQPFà_àPQàLI[QEYQREXNÎNS
ÚSàRà`HIPNTS_QQPHÚSIRHIXIPZÚWàS
TWZEQERE_QQPFà_àRITWESSSRI\G[Z
Fà_àRIM`SSPEZTQREX
KIWIPRIPZIHNW
ō1LWHOLNOLąJđFđ(NVLNOLÛL
ō<đNVHN9HUJL2UDQODUà
ō'đ]HQOHPHOHULQQJùUđOHELOLU2OPD\àąà
ō)L\DW2GDNOàKDOH3ROLWLNDODUàYH)L\DW
Rekabetinden Dolayı Düşen Kar Marjları
ō*LULąLP6HUPD\HVL<HWHUVL]OLÛL
ō)LNUL0đONL\HW+DNODUàLOHOJLOLKODOOHU
ō²QLYHUVLWH6DQD\LąELUOLÛLQLQ<HWHUVL]OLÛL
ō7HąYLNOHULQ<HWHUVL]2OPDVà
Sektörün potansiyeline ulaşması önünde
engel teşkil eden tüm bu unsurlar, ülkenin
sunduğu demograﬁk ve lojistik tüm avantajlara
rağmen sektöre yatırım eğilimini olumsuz
etkilemektedir. Sektör, uluslararası ve yerel
yatırımcıların odağında olması gereken paya
ulaşamamaktadır.
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Sektörün gelişmesi için yatırımların önemi,
sadece ﬁnansman açısından değil, bilgi ve
tecrübe paylaşımı açısından da son derece
büyüktür. Özellikle, girişim sermayesinden büyük
boyutlu yatırımlara, tüm ölçeklerde uluslararası
yatırımcıların teşvik edilmesi, hem uluslararası
bilgi ve teknoloji transferine imkan sağlayacak,
hem de Türk girişimci ve şirketlerinin yurtdışı
dışındaki bilinirliğini arttırarak dış pazarlarda da
talep karşılama potansiyelimizi geliştirecektir.

Şekil 2: BİT sektörü birleşme ve satınalma (M&A)
işlem değerinin toplam işlem değeri içindeki payı

Global

Türkiye

16%

15%

14%
12%
10%

11%
10%

10%

8%
6%

Bu çalışma kapsamında sektörün gelişmesi
önünde engel teşkil eden unsurların giderilmesi
için bir dizi iyileştirme önerisi ele alınmıştır.
Bunlar arasında Şekil 3’teki graﬁkte ölçülebilir
olarak ifade edilen önerilerin etkisinin, sektör
için öngörülen yıllık ortalama %9’luk baz
büyüme senaryosu dikkate alındığında, 2023
yılındaki 160 milyar dolar hedeﬁne ulaşmada tek
başına yeterli olmayacağı görülmektedir.
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4%
2%

1.2%
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Kaynak: Thomson Reuters, Deloitte Analizi

Şekil 3: 2023 Hedeﬂeri Yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü

Ölçülebilir iyileştirme fırsatlarının öngörülen etkisi

2023 Hedefi: $160 Milyar Dolarlık BİT Sektörü

 14 milyon haneye fiber genişbant erişiminin sağlanması için gerekli altyapının
bir an önce tamamlanması

7UNL\H¶QLQ
DYDQWDMODUÕQÕ]DPDQÕQGD
GH÷HUOHQGLUHUHNE|OJHGHGÕú
3D]DUWDOHSOHULQHGHFHYDS
YHUHELOHQELUµELOLúLPVV¶
ROPDVÕLoLQ\DWÕUÕPRUWDPÕQÕQ
L\LOHúWLULOPHVL

 Fatih Projesinin etkin yönetimi ve sektörü desteklemesinin sağlanması
 BİT alımları için KİK düzenlemelerinin iyileştirilmesi ve Kamu BİT harcamalarının
karşılaştırılabilir ülkeler düzeyine yükseltilmesi
 İletişim vergilerinin yeniden düzenlenmesi – mobil başlangıç ve özel iletişim
vergilerinin indirilmesi
 Yazılım korsanlığının azaltılması için gerekli önlemlerin uygulanması
35-40

 Bulut Bilişim stratejisinin oluşturulması

160
Yıllık ortalama %9
büyüme beklentisi
85

30

2011

2023 - Baz
Senaryo

Kaynak: ŃSHN\ROXQGDQ*HQLą%DQGDŋ%DąEDNDQOàNYH&LVFR2UWDN3URMHVL3ROLWLND5DSRUXń'HORLWWH$QDOL]L
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2023 Hedef

Aradaki bu farkın kapatılabilmesi için Türkiye’nin
sadece iç pazarın değil, dış pazarların da talep
ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bölgesel bir
üs haline gelmesi; bulunduğu coğrafya ve sahip
olduğu genç nüfusun avantajlarını iyi kullanarak
birçok ülkenin teknoloji ürün ve hizmet
ihtiyacına cevap verebilir bir konuma ulaşması
gerekmektedir. Türkiye’nin bölgede bir “bilişim
üssü” olabilmesi için birçok ülke örneğinde
olduğu gibi sektörün ihtiyaçlarına stratejik
bir bakış açısıyla yaklaşılmalıdır. Sektördeki
yatırım ortamının iyileştirilmesi için ilgili çözüm
önerilerinin vakit kaybetmeden uygulanması
gerekmektedir. Bu rapor içinde daha detaylı
ele alınan ve yukarıdaki graﬁkte yer alan listeye
ek olarak ifade edilen önerilerin ana hatları şu
şekildedir:
Girişim sermayesi kültürünün
yaygınlaştırılması: Özellikle BİT sektörü gibi
inovasyona dayalı, geleneksel iş modellerinden
farklı olan yapılarda girişim sermayesinin
ùQHPLùQSODQDÍàNPDNWDGàU²ONHPL]GHLVH
melek yatırım ve girişim sermayesi kurallarını
düzenleyen ticari ve yasal süreçlerde belli
zorluklar bulunmakta, girişimcilerin iş yapış
kültür ve yaklaşımının da henüz uluslararası
normlar ve beklentiler düzeyinde olmadığı
sıkça ifade edilmektedir. Girişimcilik kültürünün
oluşturulması ve yaygınlaştırılması için eğitim
kurumlarına, sektör oyuncuları ve yatırımcılarına,
sivil toplum kuruluşlarına ve kanun yapıcılara
büyük görevler düşmektedir.

MIHIæIWNSI[QEYQEFNQRIXNNÎNS
8àWPN_ISNSXEHIGINÎUE`EWSHILNQ HY
UE`EWQEWSHEZIPSTQTONàWàS\IMN`RIZ
NMZN_EGSEGI\EU\IWIFNQNW FÚQKIXIQFNW
FNQNYNRàXXàMEQNSIKIQRIXNSINMZN_EÎ
H[_[QREPZEHW

Nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması:
²ONHPL]GHKHUQHNDGDUJHQÍELUQđIXVROVDGD
sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikli çalışan
sayısının sınırlı olması ve sadece İstanbul ve
Ankara gibi büyük şehirlerimizde yoğunlaşmış
bulunması, sektör oyuncularının en çok dile
getirdiği sıkıntıların başında yer almaktadır.
²QLYHUVLWHOHULQLOJLOLPđKHQGLVOLNEùOđPOHUL
sektörün güncel ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda
ve nitelikte yazılımcı ve teknisyen mezunu
verememektedir. Bunun yanında bölge için
bir hizmet üssü olma hedeﬁ olan bir sektör
için gerekli olan İngilizce bilgi ve pratiği eksik
EXOXQPDNWDGàU²QLYHUVLWHYHVDQD\LLąELUOLÛL\OH
sektörün ihtiyaçlarını giderici eğitim planlarının
oluşturulması ve müfredat içerisinde pratik
ve güncel içeriklerin ön plana çıkarılması
gerekmektedir. Teknik eğitimin yanı sıra, yurt
dışından kaliﬁye yabancı yönetici ve uzmanların
rahatça getirilebilmesi için gerekli çalışma
izinlerinin alınması kolaylaştırılmalı ve ilgili
vergisel düzenlemeler tamamlanmalıdır.
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6IPZÚWàSNMZN_EGSPEWYQE_EGEPSNZIQNPQN
ÎEQYESXE_XSSXSWQTQREX\IXEHIGI
,XZESF[Q\I"SPEWEKNFNFà_àP
YIMNWQIWNRN`HI_TL[SQEYRYF[Q[SREX 
XIPZÚWT_[SG[QEWSSISÎTPHNQI
KIZNWHNLNXPSZQEWSFEYSHE_IW
EQREPZEHW

Sektörün rekabette ﬁyat yerine katma
değerli çözümlere odaklanması: Türkiye
bilişim teknolojileri piyasası, sürdürülebilir
olmasa da, ﬁyat odaklı rekabeti bir strateji
olarak benimsemiş çok sayıda şirketi barındıran
parçalı bir yapıya sahiptir. Sektörde belli bir
ölçeği yakalamış büyük oyuncu sayısının azlığı,
rekabetin ﬁyat eksenine kaydığı ortamda
karlılık oranlarını olumsuz etkilemekte ve
sektörün genel sağlığını tehdit etmektedir.
Sektörde yaşanan ﬁyat odaklı rekabetin önüne
geçilebilmesi için sektör ürün ve hizmetlerinin
sağladığı katma değerin kullanıcı şirketlere etkin
bir şekilde anlatılabilmesi önem taşımaktadır.
9HULOHQKL]PHWOHUGHEHOOLNDOLWHVWDQGDUWODUàQàQ
daha iyi ölçümlenebilmesi için hizmet
sağlayıcılara sertiﬁkasyon verilmesi ve oyuncular
arasında konsolidasyonun artmasıyla belli bir
ölçek ekonomisinin yakalanması, uzun vadede
sektörün sağlıklı gelişimini destekleyici unsurlar
olarak ön plana çıkmaktadır.
Teşvik ve destek programlarında iyileştirme:
İrlanda, İsrail ve Hindistan gibi bilişim sektörü
ile büyüme gerçekleştirmiş birçok ülkede devlet
teşvik ve destek mekanizmaları 1970’lerden
bu yana düzenli olarak stratejik bir araç olarak
kullanılmıştır. Bu ülkelerde başarıyla uygulanmış
birçok destek ve teşvik mekanizması, Türkiye’de
de özellikle 2007 yılından sonra geliştirilmiş
ve uygulamaya alınmaya başlanmıştır. Her ne
kadar mevcut teşvik ve destek programlarının
yoğunluğu BİT sektör oyuncuları tarafından
olumlu karşılansa da, mevcut programlarda
göze çarpan iyileştirme fırsatları da belirtilmiştir.
Rapor içerisinde bu fırsatlar mevcut
mekanizmaların optimizasyonu, arasındaki
koordinasyonun iyileştirilmesi ve kapsamlarının
genişletilmesi olmak üzere üç ana başlık altında
incelenmiştir.
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Dünya standartlarına kıyasla kar marjı baskısını
daha fazla hisseden küçük ölçekli ﬁrmalardan
kurulu bilgi teknolojileri sektörü ile “sermaye
yoğun” (capital intensive) bir yapıya sahip
olan iletişim sektörü oyuncularında yatırım
ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir şekilde
giderilebilmesi için geri dönüşlerin yatırımcılar
için manalı seviyelere gelmesinin önemi oldukça
büyüktür.
Öte yandan, İstanbul gibi bir dünya şehrini
Finans Merkezi yapma girişiminin yanı sıra
bölge ülkeler arasında ﬁber kesişim noktası olma
hedeﬁnde ilerleyen Türkiye’nin veri, çağrı, ortak
hizmet ve mükemmellik merkezleri ile ürettiği
teknoloji ve hizmetleri ihraç edebilen bir Bilişim
Üssü konumuna gelmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki nedenlerden ötürü, özellikle
uluslarası yatırımcıların ülkeye çekilmesi ile hızlı
teknoloji ve bilgi transferinin sağlanması birinci
öncelik olarak konumlandırılması ve yatırım
ortamını iyileştirme adına sektör ile ilgili çözüm
önerilerinin zaman kaybetmeden uygulanması
gerekmektedir.

İstanbul, bulunduğu coğrafya itibariyle tüm
Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya ülkelerine
en fazla 4 saatlik uçak yolculuğu uzaklığında
bulunmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık
%18’ine ve GSYİH’inin %35’ine 4 saat uzaklıkta
bulunan şehir, bölgesel bilişim hizmetleri ve
ortak hizmetler merkezi olma potansiyeline
sahiptir. Bunun yanında, Türkiye sahip olduğu
genç nüfus ve gelişmiş lojistik ve göreceli olarak
ileri teknolojik altyapısı ile bulunduğu bölge
ülkelerinden ayrı bir konuma sahiptir. Avrupa
đONHOHULQHNà\DVODGDKDGđąđNPDOL\HWYH2UWD
Doğu ülkelerine göre daha yüksek kalitede
hizmet ve altyapı sunan Türkiye, sahip olduğu
fırsatları avantaja dönüştürerek bölgesel bir güç
olma potansiyeli taşımaktadır. 2023 Türkiye’si,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sayesinde hem
ekonomik hem de sosyal anlamda önemli bir
yere sahip olma imkanına sahiptir.
Özellikle uluslarası yatırımcıların ülkeye
çekilmesi ile hızlı teknoloji ve bilgi transferinin
sağlanmasının birinci öncelik olarak
konumlandırılması ve yatırım ortamınının
iyileştiririlmesi adına sektör ile ilgili çözüm
önerilerinin zaman kaybetmeden uygulanması
gerekmektedir.

±Ú`àRÚSIWNQIWNSNSME_EZEKIÎNWNQRIXNPTS[X[SHE
PE_FIHNQIGIP`ERESMIHIåSI[QEYRE_
`TWQEYZWEGEPZW
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#NQKN\I,QIZNYNR8IPSTQTONQIWN
 XIPZÚWàSIFEPY

#NQKNZTUQ[R[SHEZIRIQPE_SEPFNQKN 
FNQKNZTUQ[R[S[SKIQNYRIXNSNXELQE_ES
ZIRIQJEPZÚWNXIFNQKNZIPSTQTONQIWNHNW
%LOJLYHOHWLąLP7HNQRORMLOHUL %7 6HNWùUđ2(&'
tarafından “bilgi ve veriyi elektronik olarak
gösteren, ileten, saklayan hizmet ve üretim
sektörleri bütünü” olarak tanımlanmıştır. BİT,
terim olarak ilk kez 1997 yılında kullanılmış
olsa da bilgi ve bilginin iletişiminin tarih
boyunca toplumların, kültür ve ekonomilerin
dönüşümünde büyük bir rolü olmuştur.
Pek çok yeniliğin ortaya çıkmasını sağlayan,
hızla değişen ve gelişen Bilgi ve İletişim
Teknolojileri sektörü, günlük hayatımıza ve
iş yapış şekillerimize doğrudan ve dolaylı
etki ederek birey, şirket ve ülkelerin refahını
artırmaktadır. BİT’i kullanarak “Bilgi Toplumu”na
dönüşümünü tamamlayan ülkelerde refah
seviyelerinin göreceli olarak daha üst seviyelerde
olduğu gözükmektedir. Refah artışı ve ekonomik
büyümenin temel koşullarından biri olan bu
dönüşümün gerçekleşmesi için, sadece ülke
yönetimleri değil; uluslararası ﬁnans ve kalkınma
kuruluşları da çaba göstermekte, destek ve
kaynak sağlamaktadırlar.
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Bilgi toplumları, bilginin sermaye, insan gücü
ve maddi kaynakların yanında stratejik bir
üretim faktörü olarak kullanıldığı ekonomiler
ve sosyal düzenler olarak tanımlanmaktadır.
Bilgi toplumunda temel kaynak bilgi, bilgi
toplumunun gelişmesini sağlayan temel faktör
ise bilgi teknolojileridir. Bu noktada sanayi
toplumunda refah yaratmanın temel unsuru
olan sanayi sektörü yerini bilgiye bırakmaktadır.
Bu nedenle, günümüz rekabet ortamında
başarılı olmak isteyen kurumlar bilgiyi üretmek
için Bilgi Teknolojileri ve bilginin yayılımını
sağlamak için İletişim sektörüne yatırımlarını
artırmaktadırlar.
BİT ve üretkenlik: BİT’in, ekonomik, politik,
kültürel ve sosyal pek çok alanda gözlenmekte
olan ve gerçekleşmesi muhtemel etkileri göz
önüne alındığında, bilgi toplumuna dönüşümün
tetikleyici gücü olduğu ortaya çıkmaktadır.
ABD ve Avrupa ülkeleri kıyaslandığında çalışan
başına çıktı oranları arasındaki farkın %1,8’den
%9,8’e çıktığı üretkenlik mucizesi (productivity
miracle) olarak adlandırılan 1995’ten sonraki
10 yıllık dönem, BİT’in ekonomiye olan
etkisini gözler önüne sermektedir. Bu farkın
büyük bir kısmı, ABD'nin BİT üretim ve hizmet
sektörlerindeki güçlü üretkenlik büyümesinden
kaynaklanmaktadır1. BİT ürün ve hizmetleri,
işlem maliyetini azaltarak, hızlı enformasyon
yayılımı yoluyla piyasa düzensizliklerini asgariye
indirmeye imkan vermekle birlikte; rekabetçi
ve katma değerli yapılanmaları destekleyerek
üretkenlik artışına ve ekonomik büyümeye katkı
sağlamaktadır.

BİT ve yenilikçilik: BİT, üretkenliği artırmanın
yanı sıra organizasyonel yapı ve istihdam
koşullarına da etki ederek yaratıcı yıkıma
(creative destruction), yani tamamen yeni
ﬁrma ve endüstrilerin ortaya çıkmasına ya da
var olanların yok olmasına neden olmaktadır.
Yaratıcı yıkım en genel tanımıyla yeninin,
kendisinden önce gelenin yerini, daha değer
katan bir yaklaşımla almasıdır. Bilgisayarların
ortaya çıkışı ve yaygınlaşması ile daktiloların
kullanımdan kalkması yaratıcı yıkımın bir
örneğidir. Yaratıcı yıkım, şirketlerin uzun vadeli
varlığının devamlı sorgulanmasına neden
olmakta, hızla değişen ve gelişen dünyada
rekabetçiliklerini sürdürebilmeleri için değişime
ve yeniliğe yönelmelerini zorunlu kılmaktadır.
BİT ve sosyal toplum: Bilgi toplumu
çerçevesinde bakıldığında, BİT sektörünün
olası etkileri sadece ekonomik alanla sınırlı
kalmamaktadır. BİT sektörünün gelişmesiyle
ortaya çıkan sayısal uçurum (digital divide),
IDUNOàVRV\RHNRQRPLNGđ]H\OHUGHNLELUH\
hanehalkı, iş ve coğraﬁ bölgeler arasındaki
BİT’e erişim ve kullanım fırsatları arasındaki
farkı anlatmakta ve BİT’in sosyal boyutunun
önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Ayrıca, BİT’in
gelişmesiyle, bilgiye erişebilirliğin hızlanması
ve artmasının sosyal etkilerini bireyler günlük
yaşantılarında deneyimleyebileceği gibi; olası
WRSOXPVDOHWNLOHULQLGH\DNàQJHÍPLąWH2UWD
Doğu’da yaşanan “Arap Baharı” gelişmeleriyle
görmüşlerdir.

Bireylerin ve toplumların hayatını bu denli
etkileyen sektörün ürün ve hizmetleri gün
geçtikçe yaygınlaşmakta, daha geniş kitlelere
ulaşmaktadır. Bu durum sektörün büyüme
trendini ve önemini koruyacağına işaret
etmektedir. BİT sektöründe karşılaştığımız hızlı
gelişmeler, bu gelişmelere adapte olmanın
sağladığı sosyal ve ekonomik faydalar sektörün
önemini gösteren, yaygınlaşmasını sağlayan
diğer unsurlardır. Sektörde meydana gelen
değişmelerin hızları aşağıdaki yasalarla
özetlenmiştir, hatta yakın gelecekte bu sürelerin
daha da kısalacağını söylemek mümkündür2.
ō%LOJLLąOHPNDSDVLWHVLDÍàVàQGDQğ\DW
performans oranı (aynı ﬁyata alınabilecek
LąOHPFLKà]à D\GDNDWDUWPDNWDGàU
(Moore Kanunu)
ō6DELWLOHWLąLPVLVWHPOHULQGHEDQWJHQLąOLÛL
kapasitesi 2 yılda 2 kat artmaktadır. (Gilder &
Nielsen Kanunu)
ō0RELOLOHWLąLPVLVWHPOHULQGHEDQWJHQLąOLÛL
kapasitesi 2,5 yılda 2 kat artmaktadır. (Cooper
Kanunu)
ō6D\àVDOYHULGHSRODPDNDSDVLWHVL D\QàELULP
alanda, mm2’de, depolanacak veri) 2 yılda 2
kat artmaktadır. (Kryder Kanunu)

Şekil 4: Teknolojideki hızlı değişimin ve üretkenliğin alım gücüne yansıması
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1977 ylnn $1.800 dolar ile
2011 ylnda alnabilecekler:
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Kaynak: Deloitte Analizi
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#,8XIPZÚWàNQIZNR\IKÚWàSZàHIHÉMNQ
TQREPà`IWIIQIPZWTSNPEWEGQEWNQIFNQKN
NYQIR\INQIZNYNRJTSPXN_TSQEWSE
NYQI\XIQQNPPE`ESHWRE_\I_ETSQEW
IZPNSQIYZNWRI_NEREÎQE_ESREQ\I
MN`RIZQIWNàWIZISXIPZÚWTQEWEP
ZESRQESRYZW

BİT hızla değişen ve gelişen bir sektör
olduğu için, BİT ile ilgili kavramlar, metot ve
uygulamalar hızlı bir şekilde tüketilmekte
ve eskimektedir. Bu nedenle sektörün tüm
ülkelerin üzerinde anlaştığı kesin ve net bir
WDQàPàEXOXQPDPDNWDGàU$QFDNWđP2(&'
ülkelerinin kabul ettiği ve uluslararası geçerliliği
en yüksek olan tanım ve sınıﬂandırma Birleşmiş
0LOOHWOHU7đP(NRQRPLN)DDOL\HWOHULQ8OXVODUDUDVà
6WDQGDUW6DQD\L6àQàĠDPDVà ,6,&8QLWHG
1DWLRQV,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG,QGXVWULDO
Classiﬁcation of all Economic Activities) baz
DOàQDUDNKD]àUODQPàąWàU2(&'EXVàQàĠDQGàUPD\à
baz alarak; BİT’i 2002 yılında, bilgi ve veriyi
elektronik olarak gösteren, ileten, saklayan
hizmet ve üretim sektörleri bütünü olarak
tanımlamıştır. 2008 yılından itibaren ise BİT
sektörü iletim ve görüntü de dâhil olmak
üzere elektronik aracılar ile bilgi işlem ve
iletişim fonksiyonlarına işlevsellik kazandırmayı
veya onları etkinleştirmeyi amaçlayan mal ve
hizmetleri üreten sektör olarak tanımlanmıştır.
Bu çalışmada, BİT Sektörü Bilgi Teknolojileri
ve İletişim olmak üzere iki ana sektöre
ayrılmıştır. Bilgi Teknolojileri Sektörü; Yazılım,
Donanım ve Bilişim Hizmetleri olarak; İletişim
Sektörü ise Mobil İletişim, Sabit İletişim ve
Telekomünikasyon Ekipmanları olarak 3 alt
sektörde gruplandırılmıştır.

Şekil 5: BİT Sektörü ve alt kırılımları
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2.1 Dünyada Bilgi ve İletişim Teknolojileri
sektörü büyümeye devam ediyor
Global BİT pazarının 2011 yılı itibariyle 4,1
trilyon dolar büyüklüğünde olduğu tahmin
HGLOPHNWHGLU\àOODUàDUDVàQGDVHQHGH
ortalama %6,3 büyüyen pazarın mevcut trendler
ışığında 2014 yılında 5 trilyon dolar seviyesine
ulaşması beklenmektedir.
Tüm dünyada büyüme eğiliminde olan pazarda
özellikle Asya Pasiﬁk bölgesindeki büyüme
hızı dikkat çekmektedir. Avustralya, Japonya
gibi gelişmiş ülkelerle Çin, Hindistan, Kore gibi
gelişmekte olan ülkelerin aralarında bulunduğu
Asya Pasiﬁk ülkelerinde BİT pazarı, geçmişte AB
pazarından daha küçük olmasına rağmen 2008
yılından itibaren bu bölgeyi geride bırakmıştır.

Asya Pasiﬁk BİT pazarının yüksek büyüme
eğilimini koruyarak 2013 yılında Kuzey
Amerika bölgesinden daha büyük bir pazar
haline gelmesi öngörülmektedir. Bu bölgedeki
yoğun nüfusun iletişim hizmetlerine olan
artan talebi, yazılım ve bilişim hizmetleri
sektörlerinde Hindistan gibi BİT sektörüne
yatırım yapmış ülkelerin yetkinlikleri ve donanım,
WHOHNRPđQLNDV\RQHNLSPDQàđUHWLPLQGH8]DN
Doğu ülkelerinin rekabetçi konumları bu hızlı
büyümenin ardındaki itici güçler olarak ön plana
çıkmaktadır.

Şekil 6: Yıllara göre dünyada BİT sektörü ve büyüme eğilimi

'Q\DGD%LOJLYHøOHWLúLP7HNQRORMLOHUL6HNW|U
(Trilyon Dolar)
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Kaynak: IHS Global Insight
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BİT sektörünün geneli incelendiğinde, İletişim
sektörü toplam sektörün %59’luk kısmını
oluşturmakta, alt sektörler içerisinde de %27’lik
payı ile mobil iletişim ilk sırada gelmektedir.
Mobil iletişimi %21’lik payı ile bilişim hizmetleri
takip etmektedir. BİT harcamaları yapan
sektörler değerlendirildiğinde ise bireysel
kullanıcıların dışında ﬁnans, telekom ve kamu
sektörlerinin ön plana çıktığı görülmektedir.

Şekil 7: Dünyada BİT harcamalarının sektör bazında kırılımı, 2011
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&PTSTRNPFà_àPQàPTQEWEPHàS_ESSIPTSTRNXN
TQESàQPIRN`NSMIRSàJ[X[S[SMIRHIIPTSTRNXNSNS
HàS_EKISIQNSHIPNUE_NSà`IWNSHITQREXSE
WELRIS KQTFEQ#,8UE`EWSHESEQHLUE_S ZI
PEQ_TWTQREX XIPZÚWàSàQPIRN`HIPNFà_àRI
UTZESXN_IQNSINYEWIZIZRIPZIHNW
Türkiye 1,2 trilyon dolar büyüklüğündeki
Avrupa BİT pazarının %2’sini, 4,1 trilyon dolarlık
global pazarın da %0,75’ini temsil etmektedir.
Ekonomik büyüklük olarak dünyanın 17.
ekonomisi olan ülkemizin hem nüfusunun
hem de ekonomisinin dünya genelindeki payı
%1’in üzerinde olmasına rağmen, global BİT
pazarından aldığı payın %0,75’te kalıyor olması
da, sektörün ülkemizdeki büyüme potansiyeline
işaret etmektedir.

Şekil 8: Global BİT sektörü coğraﬁ kırılımı, 2011
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Ülkeleri
%10,4

Orta Doğu ve
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%4,6
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%15,6
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%2,6
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Diğer Kuzey ve
Güney Amerika
Ülkeleri
Almanya %3,0
%5,3

İngiltere
Türkiye Fransa %4,5
%0,7 %3,9

Kaynak: ,+6*OREDO,QVLJKW(,72%7.
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2.1.1 Dünyada Bilgi Teknolojileri (BT) sektörü

.[W[RQEWSRI\G[HN_IZQIWNSN
XàWHàWIFNQRIQIWNHTSESR\I_E`QR
EWEÎQEWNQIFNQKN_NSEXQ_ÚSIZZNPQIWNSI
FELQTQEWEPYIPNQQISIGIPZNW

*HÍPLąWHVDGHFHELOJLLąOHPOHNàVàWOàJùUđOHQ
sektörün işlevi, yerini ﬁrmalar için rekabet
avantajı olgusuna bırakmıştır. Günümüzde,
bu vizyonla hareket eden ﬁrmalar maliyet
merkezinden ziyade stratejik ortak gördükleri
BT ile kaynaklarını değişen piyasa koşullarında
sürekli katma değer sağlamaya odaklamaktadır.

Şekil 9: Global BT sektörü alt sektör bazında kırılımı, 2011

Özel Yazılımlar
Aracı Yazılım %2
(Middleware)
%7

İşletim Sistemi
%1

Bilgisayarlar
%14

Sunucular
%5

Uygulamalar
%10
Yazılım
%21
Donanım Destek
Hizmetleri
%6

Donanım
%30

Depolama
%4
Çevre Birimleri
%5

$1,7T

Diğer
%2

Bilişim Hizmetleri
%49

BT Danışmanlık
Hizmetleri
%8

Dış Kaynak Kullanımı
(Outsourcing)
%17
Sistem Entegrasyon
Proje Çalışmaları
%19

Kaynak: )RUUHVWHU*OREDO7HFK,QGXVWU\2XWORRN,+6*OREDO,QVLJKW'HORLWWH$QDOL]L
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Günümüzde bilgi, organizasyonlar için en az
sermaye ve insan kaynağı kadar önem arz
etmektedir. Başka bir ifadeyle, tarım çağında
en önemli girdi olan insan emeğinin yerini,
sanayi çağında sermaye, bilgi çağı olarak
adlandırılabilecek günümüzde ise bilgi almıştır.
Gelecekte de, kurumların mevcudiyetlerini
sürdürebilmeleri donanım ve yazılım araçları
ile bilgiyi nasıl yönettiklerine bağlı olarak
şekillenecektir.

BT sektörü, diğer sektörler gibi tüm dünyayı
sarsan 2008 krizinden etkilenmiştir. 2009 yılında
pazar %4 oranında kayda değer bir küçülme
yaşamıştır. Pazar, 2010 yılında tekrar büyüme
eğilimine girerek 2011 yılı sonu tahminlerine
göre 1,7 trilyon dolar seviyesine gelmiştir.
Pazarın yıllık ortalama %7 büyüme ile 2013
yılında yaklaşık 2 trilyon dolar büyüklüğe
erişmesi beklenmektedir.
2011 yılı tahminlerine göre 1,7 trilyon dolar
büyüklüğündeki BT pazarının, %38 gibi önemli
bir kısmını ABD oluşturmaktayken, Türkiye
pazarının payı toplamda %0,4’tür.
Bilgi Teknolojileri pazarının yaklaşık yarısını
bilişim hizmetleri alt sektörü oluştururken, bu
oran donanım alt sektörü için %30, yazılım alt
sektörü için ise %21’dir.

2.1.2 Dünyada iletişim sektörü
İletişim ya da ülkemizde kullanılan bir diğer
adıyla Elektronik Haberleşme sektörü, 10 yıl
öncesine kıyasla büyük bir değişim göstermiştir.
2000’li yılların başında sayılı internet kullanıcısı
genişbant bağlantısına sahip iken, bugün dünya
üzerinde 600 milyon kişinin sabit genişbant
aboneliği bulunmaktadır3. Benzer gelişmeler,
mobil iletişim sektöründe de gerçekleşmektedir.
3G teknolojileri 10 yıl önce ticari kullanıma yeni
girmekte iken, günümüzde daha hızlı ve kaliteli
hizmetlerin daha düşük maliyete sunulması
ile zaman ve mekân kavramlarını engel
olmaktan çıkarmıştır. Basit bir ifadeyle sektör,
süregelmekte olan teknolojik gelişmeler ve
yenilikçi hizmetlerle gerek ekonomi ve ticareti,
gerek toplumlar arası etkileşimleri her geçen
gün yeniden tanımlamaya devam etmektedir.

.àWIXIQNQIZNYNRXIPZÚWàPWN`HIS
IZPNQISIWIP_QQEWEWEXSHE
PàÎàQRIILNQNRNKÚXZIWRNYTQXEHE
_QNZNFEWN_QIZIPWEWFà_àRI_I
FEYQERYZW3E`EWS_QQPTWZEQERE
QNPFNWFà_àRINQIXTS[
NZNFEWN_QIZWNQ_TSHTQEWIYNLNSNEYREX
FIPQISRIPZIHNW

Küresel iletişim sektörü krizden etkilenerek
\àOODUàDUDVàQGDNđÍđOPHHÛLOLPL
göstermiş olsa da 2010 yılı itibariyle tekrar
büyümeye başlamıştır. Tahminlere göre 2011
yılı sonunda sektör büyüklüğü 2,4 trilyon dolar
seviyesine erişmiştir. Bu rakamın yıllık ortalama
%7’lik bir büyüme ile 2015 sonu itibariyle 3
trilyon dolar eşiğini aşması beklenmektedir.
İletişim sektöründe en büyük pazar payına
sahip Asya Pasiﬁk ülkelerinin, özellikle nüfus
üstünlükleri sayesinde, yüksek büyüme oranı
ile pazar liderliğini koruması ve diğer bölgelerle
arasındaki farkı artırması beklenmektedir.
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Şekil 10: Dünyada iletişim sektörü coğraﬁ büyüme eğilimleri

Dünyada İletişim
(TrilyonSektörü
ABD DolarÕ)
(Trilyon Dolar)

2,4
2,2
2,1

%13

2,1

%17

1,9
1,5

1,6

%6,9

1,8

%4,0

%5,4

İletişim pazarı içindeki en geniş alt sektör mobil
iletişim hizmetleri sektörüdür. Tüm dünyada 6
milyar kullanıcı sayısına ulaşan mobil operatörler,
ses hizmetinin yaygınlaşması yanı sıra özellikle
akıllı telefon ve tabletlere olan yoğun ilgi sonucu
mobil genişbant ve katma değerli hizmetler
ile büyümeye devam etmektedir. Aktif mobil
genişbant kullanıcı sayısı 2011 sonu itibariyle
1,2 milyar kişiye ulaşmıştır. Tahminlere göre
tüm dünyada mobil data traﬁği, ses traﬁğini
2009 yılının dördüncü çeyreği itibariyle geçmiş,
2010 yılından 2011 yılına 2 kat artmış ve hızla
büyümeye devam etmektedir. Mobil data
kullanımındaki katlanarak büyüyen artış, mobil
ödemeler, mobil imza ve makineler arası iletişim
(M2M) gibi yeni hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla
birlikte hızlanacak sektördeki yatırım ihtiyacı da
büyümeye devam edecektir.
780 milyar dolarlık sabit iletişim pazarı en yavaş
büyüyen alt sektör olurken, sektör tüm dünyada
doygunluğa ulaşmış ve yerini mobil hizmetlere
bırakmaya başlamıştır. Öyle ki dünyada kişi
başına düşen sabit telefon hattı sayısı 2005
yılında %19,3 iken, bu oran 2011 sonu itibariyle
2001 yılındaki seviyeye gerileyerek %16,6 olarak
kaydedilmiştir. Öte yandan sabit genişbant
hizmetleri büyümeye devam etmekte, özellikle
ﬁber şebeke ve erişim yatırımlarındaki artış ile
iletişim operatörleri tarafından sunulan video ve
WHOHYL]\RQ ,379 KL]PHWOHUL\D\àOPDNWDGàU

%8,2

2004

2005

2006

2007

Asya Pasifik

Avrupa

Orta Doğu ve Afrika

Latin Amerika

Kaynak: ,+6*OREDO,QVLJKW(,72%7.
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2008

2009

2010

2011

Kuzey Amerika

Telekomünikasyon ekipmanları pazarı, mobil
cihaz satışları tarafından domine edilmektedir.
2011 sonu itibariyle 501 milyar dolar
büyüklüğündeki telekomünikasyon ekipmanları
pazarının yaklaşık %57’lik kısmını mobil cihazlar
oluşturmaktadır. Mobil telefonlarını yenileyen
kullanıcı sayısı hızla arttığı için sektördeki
büyüme devam etmektedir. 2012 yılında tüm
dünyada 1,5 milyar adet mobil telefon satılması
beklenmektedir; bu telefonların çok büyük
bir kısmı mevcut cihazlarını bir yeni modelle
güncellemek isteyen aboneler tarafından
alınacaktır.

2.2 Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri
sektörü önemli bir büyüme potansiyeline
sahiptir
Türkiye BİT sektörü, 2009 yılında, globalde pek
çok ülke pazarı gibi dolar bazında küçülme
göstermiş olmasına rağmen, büyüme trendini
korumuş, 2011 yılı sonu itibariyle de yaklaşık
30 milyar dolar büyüklüğe ulaşmıştır. Pazarın
%71’lik kısmını 21 milyar dolar ile İletişim
sektörü oluştururken; Bilgi Teknolojileri sektörü
yaklaşık 9 milyar dolarlık bir paya sahiptir.

8àWPN_I#,8XIPZÚWFà_àPQàLàSàS
_QSHE(6=,*_ITWESXEHIGI 
NPISF[TWES.TWIHI H[W

30 milyar dolarlık pazarın Türkiye’nin
ekonomik büyüklüğü göz önüne alındığında,
potansiyelinin çok altında olduğu görülmektedir.
Türkiye BİT sektör büyüklüğünün 2010 yılında
GSYİH’ye oranı sadece %3,5 iken bu oran
Kore’de %7,9’dur. İsrail, Hindistan ve Meksika
için bu oran %5’ler seviyesinde iken, Polonya
için %6 düzeyindedir.
Şekil 11: BİT sektör büyüklüğünün GSYİH’ye oranının karşılaştırması, 2010

%7,9
7,3
%6,5 %6,4
%6,3

%6,0 %6,0 %6,0

%5,7
%4,9 %4,8 %4,8

%4,6 %4,5
%3,8

%3,5

Kaynak::,76$'LJLWDO3ODQHW ,0):RUOG(FRQRPLF2XWORRN'DWDEDVH 'HORLWWH$QDOL]L
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Türkiye’de Bilgi Teknolojileri Sektörü, toplam
BİT pazarının %29’luk kısmını oluştururken, bu
oran yazılım, donanım ve bilişim hizmetleri alt
sektörlerinde sırasıyla %3, %22 ve %4 olarak
oluşmaktadır. Diğer ülkelerdeki BİT sektörü
yapılarıyla oransal olarak karşılaştırıldığında
Türkiye’de BT sektörünün göreceli olarak çok
daha küçük olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun
da baş nedeni yazılım ve bilişim hizmetleri
alt sektörlerinin Türkiye’deki küçük ölçeğidir.
Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve uluslararası
sermayeli yazılım ve bilişim hizmeti şirketleri
arasında 2010 yılı sonu itibariyle cirosu 100
PLO\RQGRODUàDąDQVDGHFHąLUNHWEXOXQGXÛX
göze çarpmaktadır.

Şekil 12: Dünya ve Türkiye’de BİT sektör kırılımı, 2011

Dünyada BİT sektörü kırılımı

Telekom
Ekipmanları
%12

Yazılım
%9
Donanım
%12

Sabit İletişim
%19

BT
$4,1T %42
İletişim
%58

Bilişim
Hizmetleri
%21

Mobil İletişim
%27

Türkiye'de BİT sektörü kırılımı

Telekom
Ekipmanları
%16

Sabit İletişim
%24

Yazılım
%3

İletişim $30M
%71

Donanım
%22

BT
%29

Bilişim
Hizmetleri
%4

Mobil İletişim
%30
Kaynak:,+6*OREDO,QVLJKW(,72%7.
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Öte yandan, Türkiye’de BİT ürünlerinin ihracatı
da, toplam ihracatın çok küçük bir kısmını
ROXąWXUPDNWDGàU2(&'đONHOHULQGH%7đUđQOHUL
ihracatının toplam ihracattaki payı ortalama
%8 olurken, bu rakam Meksika ve Kore’de
%20’nin üzerine çıkmaktadır. Türkiye ihracatının
ise yaklaşık %2’sini BİT ürün ve hizmetleri
oluşturmaktadır.

2&$%àQPIQIWNSHI#,8àWàSQIWN
NMWEGEZSSZTUQERNMWEGEZZEPNUE_
TWZEQERETQ[WPIS 8àWPN_I
NMWEGEZSSNXI_EPQEYPXNSN#,8
àWàS\IMN`RIZQIWNTQ[YZ[WREPZEHW

Bu karşılaştırmalar dikkate alındığında
7đUNL\HłQLQ2(&'đONHOHULQLQRUWDODPDVà
düzeyinde ihracat yapması için BİT sektörü
LKUDFDWàQàQPHYFXWGXUXPXQđÍGùUWNDWàQD
çıkması gerekmektedir. Bunu sağlamak için
de sektörde ihracatın gelişimini sağlayacak
stratejilerin ve çözümlerin geliştirilmesi önem
kazanmaktadır.
Şekil 13: BİT ürün ihracatlarının toplam ihracattaki payı

%22,2 %22,0

%12,9
%10,6
%8,1
%6,7 %6,6
%4,7

%4,2

%3,6 %3,4
%1,9 %1,9
%0,3

Kaynak:2(&'
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Şekil 14: Türkiye BİT sektörü istihdamı ve Ar-Ge çalışanı oranı;
diğer ülkelerle karşılaştırması

%14
%12

%5
BİT İstihdamındaki AR-GE Çalışan Oranı

%10
%4
%8
%3

%2

5,5%

5,2%
4,0%

%1

2,7%
2,2% 2,0%
1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
1,9%
1,7%

3,9%
3,2% 3,3% 3,3%
2,8% 2,8% 3,0%

4,3%

4,7%

%6
%4

BİT İstihdamındaki Ar-Ge Çalışan Oranı

BİT Uzmanlarının toplam istihdam içindeki Oranı

%6

%2
%0

%0

Türkiye

2009 Yılı Karşılaştırması

Kaynak:'37%LOJL7RSOXPXVWDWLVWLNOHUL2(&'
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7².WDUDIàQGDQDÍàNODQDQLVWDWLVWLNOHU
incelendiğinde 2003 yılında toplam istihdamın
%2,2’sini oluşturan BİT sektörü istihdamı, 2006
yılı itibariyle %1,7’ye gerilemiş ve bu seviyede
kalmıştır.

7đUNL\HłGH%78]PDQODUàRUDQàLNHQEX
RUDQqHN&XPKXUL\HWLłQGHYH$%
ülkelerinde ortalama %3,2’dir. Aradaki bu
fark, Türkiye ölçeğinde yaklaşık 150 bin ek BİT
uzmanına işaret etmektedir.

2(&'WDUDIàQGDQ\D\àQODQDQ\àOà%7
8]PDQODUà ,&76SHFLDOLVW YHULOHULLQFHOHQGLÛLQGH
GH7đUNL\HNà\DVODPD\DSàODQ2(&'đONHOHUL
DUDVàQGDHQGđąđNRUDQDVDKLSWLU2(&'%7
uzmanlarını BİT sistemlerini geliştiren, yöneten
ve bakımını sağlayan ve bunu ana işi olarak
yapan kişiler olarak tanımlamaktadır.

WH\DQGDQ%7VHNWùUđLVWLKGDPàQGD$U*H
çalışanlarının payı incelendiğinde, 2008 sonu
itibariyle toplamda 174 bin olan BİT sektörü
istihdamının sadece %5,5’lik kısmına denk
geldiği görülmektedir. Bu oran 2003 yılındaki
%1,7 seviyesine oranla oldukça gelişme
JùVWHUPLąWLU6RQ\àOODUGD$U*HÍDOàąPDODUàQD
verilen destek ve teşviklerin bu artışta bir rolü
olduğu söylenebilir.

2.2.1 Türkiye Bilgi Teknolojileri sektörü
Türkiye Bilgi Teknolojileri sektörü pazarının 2011
yılında 9 milyar dolar büyüklüğüne ulaşmış
olduğu tahmin edilmektedir. Pazarın %75’inden
fazlasını donanım alt sektörü oluşturmaktadır
ve sektörün payı artış eğilimindedir. Yazılım
sektörü yaklaşık 850 milyon dolar ile en
küçük payı alırken, bilişim hizmetlerinin pazar
büyüklüğünün 1,3 milyar dolara ulaşmış olduğu
tahmin edilmektedir. Bilişim hizmetleri ve yazılım
sektörlerinin toplamı Türkiye’de ¼ oranına
bile ulaşamazken, bu iki alt sektörün global BT
pazarından aldığı pay %70’ler düzeyindedir.

#NQNYNRMN`RIZQIWN\I_E`QR
XIPZÚWQIWNSNSZTUQERSS#,8XIPZÚWà
NÎNSHIPUE_8àWPN_IHI TWESSEFNQI
[QEYERE`PIS F[NPNEQZXIPZÚWàSKQTFEQ
#8UE`EWSHESEQHLUE_QIW
Hà`I_NSHIHNW

Sektördeki faaliyetin pazar büyüklüğüne
yansıyamamış olmasının ana nedenleri arasında
kamunun ve büyük ölçekli birçok özel sektör
şirketinin yazılım ve bilişim hizmetleri için ağırlıklı
olarak iç kaynaklarına yönelmeleri, kamunun
ğ\DWRGDNOàLKDOHSROLWLNDODUàYH.2%YHELUH\VHO
kullanıcıların ﬁkri mülkiyet hakları konusundaki
farkındalığının yetersiz oluşu gösterilebilir.
Katma değer algısının yetersiz olduğu pazarda
oyuncuların ﬁyat rekabetine ağırlık vermeleri de
sektörde oyuncuların belli bir ölçeğe ulaşmasını
engellemekte, karlılık oranlarını baskı altında
tutmakta ve bir kısır döngüye neden olmaktadır.
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Şekil 15: Türkiye BT sektörü kırılımı ve karşılaştırması, 2010
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%49

%9

%24

%15
%10

%50
%15
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%32
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Donanım

Kaynak:(,72
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Brezilya
Yazılım

%75
%60

Çin

Hindistan

Bilişim Hizmetleri

Türkiye

Diğer yandan, sektörün GSYİH içindeki payı
incelendiğinde Türkiye’nin geride kaldığı
görülmektedir. Türkiye’deki BT sektörü
harcamaları GSYİH’nin sadece %0,8’lik kısmını
oluşturmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelere
oranla daha fazla BT harcaması yaptığı
görülmektedir. ABD’de BT harcamaları
GSYİH’nin %4’ünü oluştururken, bu oran
$OPDQ\D)UDQVDYHUODQGDłGDłWđU5XV\D
Brezilya ve Hindistan’da ise BT Harcamaları,
GSYİH’nin %1’ine tekabül etmekte ve halen
Türkiye’nin üzerinde kalmaktadır.
Türkiye, BT sektöründeki güçlü büyüme
rakamları ile dikkat çekmektedir. 2009 yılında
global krizin etkisiyle AB gibi gelişmiş ülkelerde
küçülme yaşanırken, Türkiye’de BT sektörü
Eđ\đPđąWđU7đUNL\H\àOODUàQGD%5,&
ülkelerinden Brezilya ve Rusya’dan daha yüksek
büyüme oranı gerçekleştirmiş, 2009 yılında BT
sektöründe en çok büyüme gösteren ülkelerden
birisi olmuştur. Sektörün krizden etkilenmemesi
LÍLQ\DSàODQ.'9LQGLULPLQLQGHEXEđ\đPH\L
desteklediği bilinmektedir.

2.2.2 Türkiye iletişim sektörü
Türkiye’de modern iletişim sektörünün
WHPHOOHUL\àOàQGDDWàOPàąWàU2\àO7đUN
Telekomünikasyon A.Ş. 4000 sayılı Kanun ile
PTT’den ayrılarak telefon hizmetleri sunmaya
başlamış; Türkiye’nin ilk internet servis sağlayıcısı
751(7NXUXPODUDLQWHUQHWKHVDEàYHUPH\H
başlamış; Turkcell ve Telsim, Türk Telekom
ile yaptıkları gelir paylaşımı sözleşmeleri
NDSVDPàQGD*60ąHEHNHVLđ]HULQGHQ
hizmet sunmaya başlamışlardır.

1994 yılında, 12 milyon sabit hat abonesi
olan ve 700 bin kişinin telefon hattı için
sırada beklediği Türkiye’de sadece 81 bin kişi
cep telefonu kullanıcısıydı. 10 yıl sonra, Türk
Telekom’un %55 hissesinin blok satışı yoluyla
özelleştirilmesine karar verildiği 2004 yılında,
sabit telefon abone sayısı 19 milyona, mobil
abone sayısı da 35 milyona ulaşmıştır. Aynı
yıl Türk Telekom ADSL teknolojisi ile sabit
genişbant hizmetleri vermeye başlamış ve
8]XQ0HVDIH7HOHIRQ+L]PHWOHUL 807+ SD]DUà
rekabete açılmıştır.

Şekil 16: Türk İletişim Sektöründeki Belli Başlı Gelişmeler, 2000-2011

Telekomünikasyon Kurumunun
(bugünkü BTK) kurulması

Turkcell’in BTK
tarafından etkin pazar
gücüne hakim mobil
operatör olarak
belirlenmesi

15
2000

Türk Telekom’un
ADSL hizmetleri
başlatması

UMTH sabit ses
pazarının rekabete
açılması

18
2001

28
2003

BTK’nın mobil arabağlantı
ücretlerinde yaklaşık %35
indirime gitmesi

2005

0.5
Telsim’in GPRS hizmeti
başlatması

 İş-TIM’in sahip olduğu Aria ile Türk
Telekom’un mobil iştiraki Aycell’in Avea adı
altında birleşmesi
 Telsim hisselerinin
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na
devredilmesi

 Turkcell’in mobil internet
hizmetleri başlatması
 Aria ve Aycell’in GSM 1800
hizmetine başlaması

53

44

35
2004

2006

2

62
2007

4
Türk Telekom’un %15
hissesinin halka arzı

 Uluslararası bir ihale ile Telsim’in satışının
gerçekleştirilmesi, Vodafone’un Türkiye
pazarına girişi
 Avea ve Turkcell’in Blackberry hizmetleri
sağlamaya başlaması
 Turkcell’in EDGE hizmeti sağlamaya başlaması

 Mobil arabağlantı ücretlerinde
yaklaşık %30 oranında ek
indirime gidilmesi
 3G hizmetlerinin başlaması

 Yeni Elektronik Haberleşme
Kanun’unun kabul edilmesi
 Mobil Numara Taşınabilirliği
uygulamasının başlaması

Türk Telekom’un özelleştirilmesi; Oger
Telekom’un Türk Telekom’un %55’ini satın
alışı

Turkcell, Vodafone ve
Avea’ya 3G lisanslarının
verilmesi

 Ön-ödemeli
ücretlendirmelerde
‘’kontör’’den TL
uygulamasına geçilmesi
 Yalın ADSL uygulaması

Şehiriçi sabit ses
pazarının rekabete
açılması

66

63

2008

2009

6
 Sabit telefonlarda
"Numara Taşınabilirliği"
uygulamasının
başlaması
 Tesis paylaşımı
düzenlemesinin
uygulamaya alınışı

62
2010

65
2011

9

14

Mobil
arabağlantı
ücretlerinde
yaklaşık %50
oranında ek
indirime
gidilmesi

Altyapı geçiş
hakkına
ilişkin usul ve
esasların
belirlenme
yetkisinin
Ulaştırma
Bakanlığına
verilmesi

Mobil abone sayısı (milyon)
Genişbant kullanıcı sayısı (milyon)

Kaynak: Deloitte Analizi
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Son on yılda hızlı bir gelişim eğilimi içinde
bulunan Türkiye iletişim sektörünün 2011
yıl sonu itibariyle 21 milyar dolar büyüklüğe
ulaşmış olduğu tahmin edilmektedir. Sektörün
9,2 milyar dolarlık bölümünü mobil iletişim
hizmetleri oluşturmaktadır.
Sabit hat abone sayısı 2004 yılında 19 milyon
iken bu rakam mobil telefon hizmetlerinin
yaygınlaşması sonucu 2011 yıl sonu itibariyle
15 milyona gerilemiştir. Sabit hat nüfus
penetrasyonu %21’e gerilemiş olmasına
rağmen, hane bazında değerlendirdiğimizde
Türkiye’deki hanelerin %82’sinin sabit telefon
hattına sahip olduğunu söylemek mümkündür.
2012 yılı Haziran ayı itibariyle 66 milyon
abone sayısı ile mobil iletişimde penetrasyon
\DNODąàNVHYL\HVLQGHGLU1XPDUDWDąàPD
uygulamasının başlaması ve azalan mobil
arabağlantı ücretleri neticesinde, şebeke dışı
DUDPDODUàQDUWPDVàLOHWHNFHSWHOHIRQX6,0NDUW
kullanma eğilimi artmış ve 2009 yılı itibariyle
mobil abone sayısında bir azalma meydana
gelmiştir

Şekil 17: Türkiye’de sabit ve mobil genişbant kullanıcı sayısı

Türkiye’de Toplam Genişbant Kullanıcıları (milyon abone)
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Kaynak: BTK

Fiber
Kablo 2%
3%

2010-2011 YÕllarÕ ArasÕ Net Geniúbant
KullanÕcÕ ArtÕúÕnÕn KÕrÕlÕmÕ

Öte yandan xDSL kullanımının yaygınlaşması
ile birlikte artan genişbant internet kullanıcı
sayısı, 3G teknolojisi ile hızlı büyüme trendini
korumuştur. Toplam genişbant (mobil ve
sabit) internet kullanıcı sayısı 2012 yılı ikinci
çeyreği itibariyle 18,4 milyona ulaşmıştır. Bu
rakamın 10,6 milyonluk bölümünü (%58) 3G
mobil standardını kullanarak bilgisayardan
ya da cepten internete erişen aboneler
oluşturmaktadır. 2011 yılı içinde 5,4 milyon
yeni genişbant aboneliği başlarken, bu sayının
%92’sini 3G modem ve mobil cihaz kullanıcıları
ROXąWXUPXąWXU(YHNDGDUğEHU )77+% NXOODQàFà
sayısı ise 470 bin seviyesindedir. Ancak, sabit ve
mobil genişbant kullanıcı yayılma oranları diğer
ülkelerle karşılaştırıldığında önemli bir büyüme
potansiyelinin devam ettiği gözükmektedir.

2.2.3 Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri
sektörüne bakış
Türkiye’de BİT sektörünün güçlü ve zayıf
yanlarını belirlemek, sunduğu fırsatları ve
ortaya çıkabilecek tehditleri öngörmek için
sektörün önde gelen oyuncularının üst
düzey yöneticileriyle, yerli ve uluslararası
yatırımcılarla, teşvik ve destek sağlayan kamu
kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla
yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 74
farklı şirket temsilcisinin katıldığı bir anket
çalışması yapılmıştır. Görüşmelerden ve anket
sonuçlarından çıkarımı yapılan bulgular
aşağıdaki tablo ile özetlenmiştir.

Güçlü yanlar

Zayıf yanlar

ō7HNQRORML7đNHWLPLQH(ÛLOLPOL*HQÍ1đIXV
ō*HQÍYH*HOLąLPH<DWNàQąJđFđ
ō6HNWùUGHNL+à]Oà%đ\đPH7UHQGL
ō*đÍOđ(NRQRPLN*ùVWHUJHOHUYH%đ\đPH(ÛLOLPL

ō<đNVHN9HUJL2UDQODUà
ō'đ]HQOHPHOHULQQJùUđOHELOLUOLÛL
ō)L\DW2GDNOàKDOH3ROLWLNDODUà
ō*LULąLP6HUPD\HVL<HWHUVL]OLÛL
ō)LNUL0đONL\HW+DNODUàLOHOJLOLKODOOHU
ō%đURNUDVLQLQ<DYDąąOHPHVL

Fırsatlar

Tehditler

ō<HQLOLNOHUH+à]Oà$GDSWH2ODQ7đNHWLFL
ō*HOLąPLąYH*HOLąPHNWH2ODQ3D]DUODUD<DNàQOàÛà
ō%DNLU3D]DUODUàQ9DUOàÛà
ō1LWHOLNOLąJđFđ<HWLąWLUPH.DSDVLWHVL
ō<HQLOLNÍL²UđQOHULQ*LGHUHN$UWPDVà
ō+đNđPHWLQ6HNWùUH%DNàąàYH9HUGLÛLQHP
ō8OXVODUDUDVà<DWàUàPFàQàQ6HNWùUHOJLVL

ō)L\DW2GDNOà<đNVHN5HNDEHWWHQ'ROD\à'đąHQ.DU
Marjları ve Azalan Yatırım Eğilimi
ō$U*HYH<HQLOLNÍLOLN ,QRYDV\RQ $ODQàQGD<HWHULQFH
*HOLąPLąąELUOLÛL.đOWđUđQđQ2OPDPDVà
ō0DNURHNRQRPLN%HOLUVL]OLNOHU
(Cari Açık, Döviz Kuru, Enﬂasyon vb.)
ō²UđQYH0DUNDODąPD.RQXVXQGD*HQLą%LU9L]\RQ
2UWD\D.RQPDPDVà
ō1LWHOLNOLąJđFđYH$UDąWàUPDFàLÍLQ*HUHNOL(ÛLWLP
3ROLWLNDVàQàQ2OPDPDVà
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Şekil 18: Türkiye BİT Sektörü güçlü yanları

2.2.3.1 Güçlü yanlar
%77

Teknoloji Tüketimine
Eğilimli Genç Nüfus

%69
%59

Sektördeki Hızlı Büyüme Trendi

%60
%64

Genç ve Nitelikli İşgücü

%58
%45

Güçlü Ekonomik Göstergeler

%34
%36

Güçlü ve Rekabetçi Pazar

%0

%31
% 20

% 40

% 60

% 80

Kaynak: Deloitte Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Araştırması, Şubat 2012

6IPZÚWHIPNT_[SG[QEWSISÚSUQESE
ÎPEWREPZETQH[PQEWKàÎ[SX[W[
ZIPSTQTONZàPIZNRNSIILNQNRQNKISÎ
SàJ[X[R[`H[W
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Teknoloji tüketimine eğilimli genç nüfus
Hem Bilgi Teknolojileri hem de İletişim
sektöründeki oyuncuların anket sorularına
vermiş oldukları yanıtlarla en ön plana çıkarmış
oldukları güç unsuru teknoloji tüketimine
eğilimli genç nüfusumuz olmuştur.
Son yıllarda tüm dünyada teknoloji ürünlerinin
giderek ucuzlaması ve yeni teknolojilerin hızla
yayılmaya devam etmesi ile birlikte Türkiye’de
de, özellikle genç nüfus içerisinde, kullanıcıların
WHNQRORMLDGDSWDV\RQXDUWPDNWDGàU²ONHPL]GH
\DąDUDVàQđIXVXQłLELOJLVD\DU
%66’sı da internet kullanmaktadır4. Türkiye’deki
internet kullanıcılarına kaç adet mobil internet
erişimi sağlayan cihaza (telefon, laptop, tablet,
mobil internet bağlantılı video konsol, vb.)
erişiminiz var diye sorulduğunda yaklaşık %70’i
“üç veya daha fazla” cevabını vermektedirler5.
%X\DąJUXEXLQWHUQHWNXOODQàFàODUà
içerisinde her üç kişiden birinin akıllı telefonu
bulunduğu tahmin edilmektedir6. Öte yandan
sosyal medya, sosyal hayatımızın ana platformu
olma yolunda hızla ilerlemekte, sabit ve mobil
ortamlarda sosyal medya kullanıcı sayısı giderek
artmaktadır. Türkiye’de internet erişimi olan her
RQNLąLGHQGRNX]XQXQELU)DFHERRNNXOODQàFà
hesabı bulunmaktadır ve toplamda 31,5
milyon kullanıcı sayısı ile Türkiye dünyadaki bu
en geniş sosyal medya platformu içerisinde
altıncı büyük topluluk konumundadır7. Özellikle
genç nüfus içerisinde mobil internet ve sosyal
medya kullanımının bu denli yüksek olduğu
ülkemizde, bu platformlar için içerik, uygulama
ve oyun geliştiricisi ve yenilikçi ödeme, reklam,
pazarlama ve güvenlik hizmeti sağlayıcısı
girişimler için büyük fırsatlar bulunmaktadır.

Genç ve gelişime yatkın işgücü
Türkiye’de, toplam nüfusun %60’ı 35 yaşın
altında iken8, AB ülkelerinde bu oranın %41’de
kaldığı görülmektedir9. Türkiye’nin, kaliﬁye
mühendis ve deneyimli müdür gibi işgücü
gruplarında diğer gelişmekte olan ülkelerle
rekabet edebilecek bir konumda olduğu
bilinmektedir*. 2009 yılında 216.000 öğrenci
mühendislik fakültelerine yerleşirken 35.000
kişi bu fakültelerden mezun olmuştur10.
$QFDN2(&'YHULOHULQHEDNàOGàÛàQGD7đUNL\HłGH
Ń%78]PDQàńRODUDNQLWHOHQGLULOHQLąJđFđ
toplam istihdam içerisinde %1,72’lik bir
RUDQGDNDOPDVàQDUDÛPHQEXRUDQàQ2(&'
ve AB ülkelerinde ortalama %3,24 olduğu
gözükmektedir. Son dönemde artan kontenjan
ve üniversite sayısı nedeniyle mühendislik
fakültelerine kayıt olan öğrenci sayısının ciddi
oranda arttığı ülkemizde, bu potansiyelin BİT
becerilerine sahip olarak mezun olması ve
BİT sektörünün ihtiyacına göre yetiştirilmesi
son derece önemlidir. Bu işgücünün sektör
için hem pazar yaratması, hem de sektörün
büyümesini destekleyecek istihdamı sağlaması
sektör oyuncularının beklentileri arasında yer
almaktadır.

Güçlü ekonomik göstergeler ve
büyüme eğilimi
2010 yılında, Türkiye’nin Gayri Saﬁ Yurt İçi
Hasılası (GSYİH), üç kattan fazla artarak
2002 yılındaki 231 milyar dolar seviyesinden
736 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Kişi
başı gayri saﬁ yurt içi hasıla 10,6 bin dolar
seviyesine ulaşmış, uzun süre çok yüksek
seyreden enﬂasyon rakamları geçtiğimiz
yıllarda tek hanelere indirilmiştir. 2023 yılına
kadar ulaşılması amaçlanan “2 trilyon dolar
GSYİH”, “25 bin dolar kişi başı GSYİH” ve
“%5 oranındaki enﬂasyon” hedeﬂeriyle
Türkiye’nin ekonomik gelişiminin devam edeceği
öngörülmektedir. Şu an dünyanın en büyük 17.
ekonomisi olan Türkiye, 2023 yılında ilk 10’da
yer almayı hedeﬂemekte ve politikalarını bu
çerçevede belirleyerek sürdürülebilir büyüme
rakamlarını korumayı amaçlamaktadır. Güçlü
temel ekonomik göstergeler, her sektör için
olduğu gibi BİT sektöründeki yatırımlar için de
önemli bir çekim kaynağıdır.

*

IMD Dünya Rekabetçilik Endeksi’nde yer alan nitelikli iş gücü, kaliﬁye deneyimli müdür, kaliﬁye mühendis, uluslararası iş
deneyimi ve bilgi teknolojileri becerileri göz önüne alındığında yakın rakip ülke olarak değerlendirilebilecek Brezilya, Çek
Cumhuriyeti, Çin, Macaristan, Hindistan, Polonya, Romanya ve Rusya arasında yapılan karşılaştırmalarda Türkiye ilk 3 sırada
yer almaktadır.
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2.2.3.2 Zayıf yanlar
Gerçekleştirilen anket çalışmasında ve yapılan
yüz yüze görüşmelerde, sektörün zayıf
yönlerinin alt sektörler bazında farklılaştığı
görülmüştür. Bilgi Teknolojileri alt sektöründe,
İletişim alt sektöründen farklı olarak aşağıdaki
maddeler zayıf yönler olarak belirtilmiştir:
ō*LULąLP6HUPD\HVL<HWHUVL]OLÛL
ō)LNUL0đONL\HW+DNODUàLOHOJLOLKODOOHU
ōą<DSàą.đOWđUđYHą3ODQODPD(NVLNOLÛL
ō.XOODQàFàODUàQ+L]PHWOHUH9HUGLÛL'HÛHU

Diğer yandan İletişim alt sektöründe
ise aşağıdaki unsurlar, Bilgi Teknolojileri
sektöründen farklı olarak ön plana çıkmıştır:
ō'đ]HQOHPHOHULQQJùUđOHELOLUOLÛL
ō7HąYLNOHULQ<HWHUVL]2OPDVà
Aşağıda yer alan maddeler ise iki alt sektörün
ortak zayıf yönleri olarak öne çıkmaktadır:
ō<đNVHN9HUJL2UDQODUà
ō)L\DW2GDNOàKDOH3ROLWLNDODUà
ō%đURNUDVLQLQ<DYDąąOHPHVL
ō²QLYHUVLWH6DQD\LąELUOLÛLQLQ<HWHUVL]OLÛL

Şekil 19: Türkiye BİT sektörü zayıf yanları

Girişim Sermayesi ve
Ortaklıkları Eksikliği

%37

Kamu İhale Kurumu’nun
Fiyat Odaklı İhale Politikaları

%37

Fikri Mülkiyet Hakları ile
İlgili İhlaller

%34

Yüksek Vergi Oranları

%34

Kullanıcıların Hizmetlere
Verdiği Değer

%32

İş Yapış Kültürü ve İş
Planlama Eksikliği

%32

Üniversite — Sanayi
İşbirliğinin Yetersizliği

%32

Bürokrasinin Yavaş İşlemesi

%32

Yüksek Vergi Oranları

Düzenlemelerin
Öngörülebilirliği

%50

Üniversite — Sanayi
İşbirliğinin Yetersizliği

%41

Bürokrasinin Yavaş İşlemesi

%41

Teşviklerin Yetersiz Olması

%32

Kamu İhale Kurumu’nun
Fiyat Odaklı İhale Politikaları

%32

%25% %30% %35% %40%

Bilgi Teknolojileri

Kaynak: Deloitte Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Araştırması, Şubat 2012
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%68

% 20% % 40% %60% %80%

İletişim

Yüksek vergi oranları:
BİT sektörü için düzenlenmiş birçok vergi
teşvik programı bulunmaktadır. Bu programlar
arasında en ön plana çıkan Teknoloji Geliştirme
%ùOJHOHULYHVD\àOàNDQXQLOHNXUXODQ$U*H
Merkezleri kapsamında sağlanan vergi yükü
indirimleridir. Ancak birçok küçük girişimin
halen yer yetersizliği ve yüksek kira bedelleri
gibi nedenlerle bu teşviklerden faydalanamadığı
göz önüne alınacak olursa özellikle İstanbul,
Ankara ve İzmir gibi sektörün ihtiyacı olan
yetişmiş işgücünü yoğun olarak barındıran
bölgelerdeki her ölçekte şirketi kapsayacak vergi
yükü indirimi düzenlemelerine ihtiyaç olduğu
gözlemlenmektedir.
Öte yandan iletişim sektöründeki yüksek
vergiler sektöre yapılan yatırımların önünde
bir engel teşkil etmektedir. Türkiye’de bir cep
telefonu abonesinin cihaz, bağlantı ve kullanım
maliyetleri beraber değerlendirildiğinde, mobil
ses ve veri hizmetlerine sahip olma toplam
bedelinin %48’inin vergi olarak ayrıldığı
görülmektedir. Bir diğer deyişle mobil hizmetler
için kullanıcıların cebinden ödenen değerin
sadece yarısı yatırımcılara net gelir olarak
aktarılmakta, bu rakamdan da sonrasında
işletme maliyetleri, gelirin %15’i olarak alınan
hazine payı ve katkı ücreti, idari para cezaları,
faiz ödemeleri ve diğer vergi yükümlülükleri
düştükten sonra mobil operatörlerin
yatırımlarına devam edebilmeleri için fazla bir
kaynak kalmamaktadır.

.[QQESGQEWSNQIZNYNRJEZ[WEQEWSE\I
ZàPIZNRRNPZEWQEWSE_ESX_ES\IWKNQIW
8àWPN_I_NE_QPP[QQESRà`IWNSHI
HàS_EHEPNIS_àPXIP\IWKN[_K[QE_ES
àQPIPTS[R[SEKIZNWRIPZIHNW

Şekil 20: 2011 Yılı toplam mobil sahip olma maliyeti içindeki vergi oranı

Türkiye

,
48.2%

Gabon

,
37.2%

Pakistan

,
31.6%

Yunanistan

30.4%
,

D. Kongo Cumhuriyeti

,
29.1%

Madagaskar

,
28.3%

Uganda

,
28.2%

Hırvatistan

27.9%
,

Tanzanya

,
27.8%

Dominik Cumhuriyeti

,
27.7%

Avrupa Ortalaması

,
20.5%

Dünya Ortalaması
Asya Pasifik Ortalaması

,
18.1%
,
12.8%

Kaynak: Deloitte GSMA Global Tax Review, 2011
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Dünyada mobil iletişim hizmetlerine uygulanan
en yüksek vergi oranının Türkiye’de olmasının
başlıca nedeni 16.07.2004 tarihinde kanun
hükmünde kararname ile yürürlüğe giren Özel
OHWLąLP9HUJLVL 9 DGOàYHUJLGLU\àOà
itibariyle kullanıcılardan alınan belli başlı özel
iletişim ve tüketim vergi kalemleri aşağıdaki
gibidir:
Cihaz satın alınması üzerindeki vergiler:
Tüketicinin mobil cihaz satın alması sırasında
cihaz bedeli üzerinden hesaplanan bu vergi 100
7/łVàPDNWXROPDNđ]HUH79YH.'9
olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca, her mobil cihaz
için tahsil edilen 41 kuruşluk IMEI kayıt ücreti
alınmaktadır.
Hat tahsis edilmesi sırasında alınan vergiler:
ŃON7HVLV9HUJLVLńRODUDNGDELOLQHQ\HQLDERQHOLN
başına alınan toplamda 51,56 TL tutarındaki
vergilerdir:
ō.XOODQàFà\DELUPRELOKDWWàQWHVLVLHVQDVàQGD
bir defaya mahsus olmak üzere alınan 37 TL
WXWDUàQGDNL]HOOHWLąLP9HUJLVL
ō%LUNHUH\HPDKVXVROPDNđ]HUHDOàQDQ
7/WXWDUàQGDNL7HOVL]5XKVDWQDPH²FUHWL
Bir defaya mahsus olsa da alınan bu yüksek
başlangıç vergileri, aylık kullanımı düşük ve
ﬁyat hassasiyeti olan aboneler için yüksek bir
PDOL\HWROXąWXUPDNWDPDFKLQHWRPDFKLQH
(M2M) iletişim gibi aylık iletişim maliyeti sadece
7/RODQKL]PHWOHULQ\D\JàQODąPDYHEđ\đPH
potansiyelini olumsuz etkilemektedir.
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Kullanım vergileri: Kullanıcıların mobil iletişim
faturalarına ve tüketim miktarlarına yansıyan
bu vergiler Türkiye’yi aylık kullanım üzerinde
en yüksek vergi uygulayan ülke konumuna
getirmektedir.
ō0RELOKDWODUGDQDOàQDQVHVYH606WHPHOOL
hizmetler için %25; sabit hatlardan alınan ses
ve SMS hizmetleri için %15 oranındaki Özel
OHWLąLP9HUJLVL 9
ō0RELOYH\DVDELWKDWODUđ]HULQGHQDOàQDQ
internet (veri) hizmeti için %5 oranındaki özel
iletişim vergisi
 0RELOKDWODUGDYHULKL]PHWOHULLÍLQ
RUDQàQGD9DOàQVDGDùQùGHPHOLKDWWà
olan aboneler için gerçekleşen uygulama
IDUNOàGàUQùGHPHOLKDWODUGDKL]PHWLQ
önceden ses mi yoksa veri için mi kullanılacağı
ELOLQPHGLÛLQGHQWđPùQùGHPHOLDERQHOHULQ
ses hizmeti kullanıldığı varsayılmakta ve
gerçekleşen kullanım detaylarına bakılmaksızın
RUDQàQGD9WDKVLOHGLOPHNWHGLU2\VDNL
ùQùGHPHOLDERQHOHULQFDULNXOODQàPàJù]
önüne alınarak yapılan bir hesaplamada,
7đUNL\HłGHNLùQùGHPHOLPRELODERQHOHULQLQEX
uygulama yüzünden yıllık yaklaşık 180 milyon
TL tutarında fazladan vergi ödedikleri ortaya
çıkmaktadır.
ō$ERQHOLÛLQGHYDPHWWLÛLVđUHER\XQFDKHU\àO
mevcut değeri 14,56 TL olan Telsiz Kullanım
²FUHWL

Şekil 21: Ülkelere göre mobil konuşma maliyetleri (Vergi sonrası) ve operatör karlılıkları, 2011

Mobil Dakika(ARPU/MOU)
Başına Gelir Karşılaştırması
$538028
&HQW'N
Cent/Dk.

,
26.2

20.2
,

0RELO6HNWùU)$9. (%,7'$ 
Marjı Karşılaştırması
Mobil Sektör FAVÖK (EBITDA)
Marjı Karşılaştırması

%50
%42

,
19.6

%38
,
16.9

,
16.6

%32

,
15.0

%34

%34

%23

,
4.4

Hollanda İspanya Almanya İngiltere Fransa

İtalya

Türkiye

Türkiye

Fransa

Almanya YunanistanMacaristan

Rusya

İtalya

Kaynak: Wireless Intelligence, BTK, Deloitte Analizi

Sektördeki bu yüksek vergi oranları ve
yoğun ﬁyat rekabeti nedeniyle işletmecilerin
DERQHEDąàQDD\OàNKL]PHWJHOLUOHUL $538 
diğer ülkelerle kıyaslandığında çok düşük
kalmakta, özellikle de kullanılan dakikalar
dikkate alındığında operatörlerin dakika
başına net gelirlerinin çok düşük olduğu
gözlemlenmektedir.

%XGD7đUNL\HłGHNLPRELORSHUDWùUOHULQLQ)DL]
$PRUWLVPDQYH9HUJLQFHVL.DURUDQODUàQàQ
göreceli olarak daha düşük olmasındaki
nedenlerin başında gelmektedir. 2011 yılı 3.
ÍH\UHN%7.YHULOHULQHJùUH$YHDłQàQ)$9.PDUMà
9RGDIRQHłXQ7XUNFHOOłLQLVH
olmuştur.
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6IPZÚWHIPN_àPXIP\IWKNTWESQEW\I
_TL[Så_EZWIPEFIZNSIHISN_QI
NYQIZRIGNQIWNSEFTSIFEYSEE_QPMN`RIZ
KIQNWQIWNSNS "539 HNLIWàQPIQIWQI
P_EXQESHLSHEÎTPHàYàPPEQHL
KÚ`QISRIPZIHNW
Tablo 1: Ülkemizde Sabit İletişim Sektörüne Uygulanan Vergiler ve Diğer
Kanuni Ödeme Yükümlülükleri
Vergi kalemi / Kanuni ödeme
yükümlülükleri

Matrah

Oran

.'9

Hizmet bedeli

%18

]HOOHWLąLP9HUJLVL
(internet dışındaki hizmetler)

Hizmet bedeli

%15

]HOOHWLąLP9HUJLVL LQWHUQHW

Hizmet bedeli

%5

BTK masraﬂarına katılım

1HWVDWàąKDVàODWà

%0,35

Evrensel hizmet fonu

1HWVDWàąKDVàODWà

%1

Kurumlar vergisi

Mali kar

%20

Haberleşme vergisi*

Türk Telekom tarafından
tahsil edilen telefon ve
data gelirleri (vergi hariç)

%1

Dünyada iletişim hizmetlerine uygulanan
vergiler ile ülkemizde uygulanan vergiler
karşılaştırıldığında, Türkiye’de hem uygulanan
vergilerin çok çeşitli ve karmaşık olduğu hem
de vergilerin çok yüksek oranlarda uygulandığı
görülmektedir. Dünyada sabit iletişim
hizmetlerinin kullanım maliyeti üzerindeki vergi
oranı ortalama %20 seviyesinde iken ülkemizde
%34 oranındadır.
Düzenlemelerin öngörülebilirliği

Diğer hizmet
ve ürünler

Vergi kalemi

Matrah

Oran

Radyo – televizyon
NDEORX\GX,379 

9

Hizmet bedeli

%15

Radyo – televizyon
NDEORX\GX,379

BTK masraﬂarına
katılım

1HWVDWàąKDVàODWà

%0,35

Radyo – televizyon
NDEORX\GX,379

Evrensel hizmet fonu

1HWVDWàąKDVàODWà

%1

Yeni cihaz
5DG\RYH79DOàFàODUà

Bandrol

²UđQEHGHOL

%16

Yeni cihaz

79

²UđQEHGHOL

%20

Yeni cihaz

.'9

²UđQEHGHOL

%18

Kaynak: Türk Telekom

*

7đUN7HOHNRPłXQIDWXUDODPDWDKVLODWKL]PHWLYHUGLÛL%7LSL6DELW7HOHIRQąOHWPHFLOHULDGàQD
tahsil edilen ses ve data ücretleri de matraha dâhildir.
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²ONHPL]GHPRELOLOHWLąLPVHNWùUđQGHROGXÛX
gibi sabit iletişim sektöründe de; bilgi
toplumuna geçiş sürecinde ortaya konulan
telekomünikasyon alt yapısının oluşturulması
ve yüksek erişim oranlarına ulaşma hedeﬂerinin
yerine getirilmesinin önünde en büyük
engellerden biri olarak iletişim hizmetlerine
uygulanan vergilerin bulunduğu görülmektedir.
Sabit iletişim hizmetlerinden alınan vergiler de
hem kurgulanma biçimleri bakımından oldukça
karmaşık olarak değerlendirilmekte hem de
yüksek vergi oranlarını içermeleri sebebiyle
sektörün büyümesi ve penetrasyonun artması
önünde engel teşkil etmektedirler.

İletişim gibi regülasyona tabi sektörlerde yapılan
düzenlemelerin öngörülebilir olmaması, kurul
kararların zaman zaman sektör paydaşlarının
görüşlerine yeterince baş vurulmadan,
yatırımcılara sağlıklı bir planlama yapmaya
fırsat verecek süre tanınmadan ve gerekçeleri
paylaşılmadan alınması önemli bir sorun olarak
öne çıkmaktadır.

Şekil 22: Ülkelere göre sabit iletişim hizmetleri tüketim vergileri (KDV+ÖİV)

Türkiye

%33

Macaristan

%25

Norveç

%25

Danimarka

%25

Hırvatistan

%23

Polonya

%22

Portekiz

%21

Belçika

%21

Avusturya

%20

İtalya

%20

Slovenya

%20

Almanya

%19

Malta

%18

Sırbistan

%18

Makedonya

%18

İngiltere

%18

Kaynak:(712 (XURSHDQ7HOHFRPPXQLFDWLRQV1HWZRUN2SHUDWRUV $VVRFLDWLRQ

Düzenleyicilerin, pazarı ve rekabeti geliştirecek
kararlara odaklanması yerine, denetleyici
görevine ağırlık vermesi ve tüketicilerin hak ve
PHQIDDWOHULQLJù]HWLUNHQ\DWàUàPFàODUGDQID\GD
maliyet dengesi açısından orantısız olabilecek
taleplerde bulunması, operatörlerin karlılığı ve
sektöre yapılacak yatırım potansiyeli üzerinde
olumsuz etkiye neden olmaktadır.
Bu noktada, iletişim sektöründe yapılacak
her bir düzenlemeden önce; bunlara ilişkin
düzenleyici etki analizlerinin mutlak surette
yapılması ve düzenlemelerin yapılacak bu
çalışmalara istinaden şekillendirilmesi önem
taşımaktadır. Düzenlemelerin orta ve uzun
vadedeki etkilerinin öngörülebilmesi ve sağlam
temeller üzerine inşa edilmesi ancak bu şekilde
sağlanabilecektir.
Kamu İhale Kurumu’nun ﬁyat odaklı ihale
politikaları
Özellikle yazılım ve bilişim hizmetleri alt
sektörleri ile ilgili kamu ihalelerinde sektörün
özellikleri göz önüne alınmaksızın ﬁyat odaklı
alım yapılması, yüz yüze görüşülen sektör
paydaşları tarafından büyük bir sorun olarak öne
çıkarılmaktadır.
Kamu alımları, tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de sektörlerin gelişiminde önemli
ELUUROHVDKLSWLU²ONHPL]GHHGHYOHWGùQđąđP
programı kapsamında ve özellikle sosyal
güvenlik, sağlık, eğitim ve savunma alanlarında
kamu BİT yatırımları ön plana çıkmaktadır.
Türkiye BİT pazarı büyüklüğünün sadece yaklaşık
%4’ünü kamu alımlarının yarattığı tahmin
edilmektedir. Diğer gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerle kıyaslandığında bu oranın düşük kaldığı
gözlemlenmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de
BİT Sektöründe yapılan kamu harcamalarının
toplam kamu harcamalarına oranı hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan ülkelerden daha
düşüktür.
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.ER[EQRQEWSSKISIQTQEWEPZTUQERXEMNUTQRE
REQN_IZN\IEQRQEWSXIPZÚWITQESPEZPXKÚ`ÚSàSI
EQSREPX`Så_EZTHEPQTQEWEP_EUQREX XIPZÚWHIPN
YNWPIZQIWNEKWIXNJå_EZQESHWRE_E_ÚSIQZRIPZIHNW#[
H[W[RPEWREWOQEWà`IWNSHIÚSIRQNFNWFEXP
TQ[YZ[WREPZE\IYNWPIZQIWNSFà_àRIXNSNSÚSàSHIISKIQ
ZIYPNQIZRIPZIHNW
Şekil 23: Kamu BİT harcamalarının toplam kamu ve BİT harcamalarına oranı, 2011
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Kamu BİT Harcamalarının Toplam Kamu Harcamalarına Oranı
Kamu BİT Harcamalarının Toplam BİT Harcamalarına Oranı
Kaynak:,+6*OREDO,QVLJKW,0):RUOG(FRQRPLF2XWORRN'DWDEDVH'HORLWWH$QDOL]L
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%0

Değer olarak kamu BİT harcamalarının diğer
ülkelerin gerisinde kalmasının bir nedeni, kamu
alımlarını uygulayan Kamu İhale Kurumu (KİK)
mekanizmasının ﬁyat odaklı alım politikaları
olarak gösterilmektedir.
Kamu alımlarının genel olarak toplam sahip
olma maliyeti ve alımların sektöre olan
katkısı göz önüne alınmaksızın ﬁyat odaklı
olarak yapılması, sektördeki şirketleri agresif
ﬁyatlandırmaya yöneltmektedir. Bu durum
]DWHQDÛàUOàNOàRODUDN.2%QLWHOLÛLQGHNLVHNWùU
şirketlerinin kar marjları üzerinde önemli bir
baskı oluşturmakta ve şirketlerin büyümesine
engel teşkil etmektedir. KİK alımlarında donanım
ﬁyatlarında yapılacak indirim sınırlı olduğu
için indirimler genellikle yazılım ve bilişim
hizmetleri alanlarında yapılmaktadır. Bu nedenle
özellikle bu alt sektörlerdeki ﬁyat odaklı rekabet
büyümeyi engellemekte, inovasyona, araştırma
ve geliştirmeye ayrılan kaynakları azaltmaktadır.
Öte yandan, KİK ihalelerinde istenen emsal
SURMHLąELWLUPHEHOJHOHULù]HOOLNOH$U*H
çalışmaları ile yeni ürün geliştiren ve daha önce
uygulama deneyimi bulunmayan girişimlerin
ürünlerini ticarileştirebilme sürecinde engel teşkil
etmektedir.
Girişim sermayesi yetersizliği
Yeni kurulan girişimlerin geleneksel kaynaklar
aracılığıyla ﬁnansman ve yönetim desteğine
ulaşmaları daha zor olduğundan, bu ﬁrmalar
için melek yatırımcı ve girişim sermayesi
oluşumlarının sağladığı olanaklar ön plana
ÍàNPDNWDGàU²ONHPL]GHVRQVHQHOHUGHJLULąLP
sermayesi olarak ayrılan kaynaklarda her ne
kadar bir artış gözlemlense de Dünya Ekonomik
)RUXPX*LULąLP6HUPD\HVL9DUOàÛà\àOà
endeks verilerine göre, Türkiye 2,2’lik skoru ile
139 ülke arasından 99. sırada yer almaktadır.

%àS_E&PTSTRNP'TW[R[(NWNYNR
6IWRE_IXN:EWQL_QISHIPX
\IWNQIWNSIKÚWI 8àWPN_IàQPI
EWEXSHEXWEHE_IWEQREPZEHW
²ONHPL]GHVRQ]DPDQODUGD\DWàUàP\DSPàą
uluslararası girişim sermayesi şirketleri,
girişimcilerin, melek yatırımcıların ve hukuk
danışmanlarının genel kabul görmüş evrensel
girişim ﬁnansmanı kültürü, yatırım süreci
farkındalığı ve ilgili standart araçlar konusundaki
deneyimsizliklerinden yakınmışlardır. Türkiye’de
halen melek yatırımcılarla ilgili yasal bir
düzenleme bulunmamaktadır ve girişim
sermayelerinin yatırım yapmasını sağlayacak
şekilde yasal mevzuat altyapısı da yeterli değildir.
Girişimlerde tercihli hisse, geri alma hakkı,
hisse opsiyonları gibi global uygulamaların
kolaylıkla uygulanamaması, yurtdışından fon
elde edilmesindeki zorluklar, girişim sermayesi
yatırım ortaklığı şeklinde yapılandırılan şirketlerin
üç yıl içinde halka açılma zorunluluğu gibi
engeller girişim sermayesi fonlarının gelişmesini
engellemektedir.
Melek yatırımlar ise Türkiye’de yok denecek
düzeydedir. Melek yatırımcı sayısının (mevcutta
200’den az olduğu tahmin edilmektedir)
arttırılması ve başlangıç şirketlerinin azınlık hisse
ile desteklenmeleri önemli bir gereklilik olarak
ortaya çıkmaktadır11.
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.TWXES_E`QRP[QQESRSHE_à`HI
U[ESQPFNWHàYàYQIXI\N_IQIWNSI
NSNQRIXNSNS8àWPN_I(6=,*XNSI
IZPNXNSNSRNQ_TSHTQEWTQEGEL
MIXEUQESREPZEHW

Fikri mülkiyet hakları ile ilgili ihlaller
²ONHPL]H\đNVHNWHNQRORMLYH$U*H\DWàUàPà
ÍHNHELOPHNLÍLQ)LNUL0đONL\HW+DNODUàNULWLN
önem taşımaktadır. Yüz yüze görüşme yapılan
sektör paydaşları sektörün büyümesinin ve
katma değerli ürün ve hizmet üretilmesinin
önündeki en büyük engellerden biri olarak
)LNUL0đONL\HW+DNODUàLOHLOJLOLLKODOOHUROGXÛXQX
belirtmişlerdir. Avrupa Markalar Birliği’ne göre,
yazılım alt sektörü %35 ile sahteciliğe en çok
maruz kalan sektör olurken, Türkiye’de ihlal ve
sahteciliğin dünya ortalamasının 2 katı olduğu
tahmin edilmektedir12.
Business Software Alliance (BSA) verilerine
göre Türkiye’deki kişisel bilgisayarlara yüklenen
lisanssız yazılımların oranı 2011 yılında %62
olarak gerçekleşmiş ve kayıp ekonomik değer de
bir sene öncesine göre %24 artarak 526 milyon
dolara yükselmiştir. Korsan yazılım kullanımında
dünya ortalaması olan %42 seviyesine yaklaşma
yolunda 10 puanlık bir düşüşle %52 seviyelerine
inilmesinin Türkiye GSYİH’sine etkisinin 839
milyon dolar olacağı hesaplanmaktadır.
Türkiye’de lisanslı yazılım alıp bunları aile
bireylerinin ya da arkadaşlarının bilgisayarlarına
yüklemenin veya internet sitelerinden ücretsiz
indirim yapmanın yasal olmadığının bilinmemesi
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
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BSA’nın 2011 yılı araştırması Türkiye’deki yazılım
kullanıcılarının yaklaşık %40’ının kullandığı
korsan yazılımların aslında yasal olmayan
yollarla edinildiğinin farkında olmadığını
göstermektedir. Türkiye’de konu ile ilgili yasal
mevzuatın ve kanunların yurt dışı örnekleri
ile büyük ölçüde uyumlu olduğu göz önüne
alınacak olursa esas sorunun düzenlemelerde
değil, bunun yaptırımında ve toplumun bilinç
seviyesinin arttırılmasında olduğu söylenebilir13.
)LNUL0đONL\HW+DNODUàLKODOOHULQLQEXNDGDU\RÛXQ
yaşanması, özellikle yazılım alanında sektörün
büyümesi ve uluslararası yatırım çekilmesinin
önünde ciddi engel oluşturmaktadır. Mevcut
yasaların uygulamasında gerekli hassasiyet
gösterilmesi kritik önem taşımaktadır.
Bürokrasinin yavaş işlemesi
8OXVODUDUDVàVHUPD\H\DWàUàPODUàQàQùQđQGHNL
en büyük engellerden biri de uzun ve karmaşık
bürokratik süreçler olarak ortaya çıkmaktadır.
Hukuki süreçlerin uzun sürmesi, şirket açıp
kapatmanın göreceli olarak zor oluşu,
şirket satın alma ve birleşmelerindeki onay
prosedürlerinin yavaş işleyişi özellikle uluslararası
ﬁnansal yatırımcılar ve küçük ölçekli girişimciler
tarafından dile getirilen zorlukların arasında
yer almaktadır. Dünya Bankası’nın yayınladığı
İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde (Ease of Doing
Business Index), Türkiye 183 ülke arasından
71. sırada olup, Macaristan, Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Kırgızistan, Azerbaycan gibi
ülkelerden geride yer almaktadır.
Öte yandan gerek mobil işletmecilerin baz
istasyonları için yer seçimi ve altyapı paylaşımına
ilişkin işbirliklerinin yetersiz kalması gerekse
sabit işletmecilerin ﬁber şebeke tesisi için
geçiş hakları ve kazı işlemleri için ilgili izinlerin
alınamaması konusundaki sıkıntıları iletişim
altyapı yatırımlarını geciktiren ve kaynakların
etkin kullanımını engelleyen unsurlar olarak ön
plana çıkmaktadır.

Üniversite – Sanayi işbirliğinin yetersizliği
Sektör paydaşları özellikle BT alanında üniversite
ve sanayi arasındaki işbirliğinin yetersiz
kalışının altını çizerek, üniversitelerde verilen
eğitimin hızlı değişen sektörün ihtiyaçlarına
yanıt veremediğini belirtmektedirler.
Akademisyenlerin özel sektör ile çalışmalarını
ve yenilikçi girişimleri desteklemelerine yönelik
teşvik edici bir performans sisteminin olmaması,
eğitim müfredatının ve staj olanaklarının
sanayi ihtiyaçlarını yeteri kadar gözeterek
planlanmaması, özel sektör kuruluşlarının
ihtiyaç duydukları alanlarda, konusunda
uzman akademik personele ulaşmakta güçlük
yaşamaları öne çıkan gelişime açık unsurlardır.

9`[S\EHIQNUQESQERE_EUREPX`SPXE
HÚSIRKIZNWNQIWNKà\ISGIEQZSEEQREP
EHSEå_EZPWREUTQNZNPEQEW_QENY
_EUQREXMIRMN`RIZQIWNSNXZISNQIS
PEQNZIHIX[S[QEREREXSEMIRHI
XIPZÚWàSXàWHàWàQIFNQNWQNLNSNSTQ[RX[`
IZPNQISRIXNSISIHISTQREPZEHW

İş yapış kültürü ve iş planlama eksikliği

Kullanıcıların hizmetlere verdiği değer

Başlangıç şirketlerinde kapsamlı iş planı
(business plan) hazırlama beceri ve yatkınlığının
olmaması sektördeki ﬁnansal ve stratejik
yatırımcılar tarafından önemli bir sorun olarak
nitelendirilmektedir. Şirket içinde ﬁnans, satış,
pazarlama ve tedarik gibi temel konulara
tahsis edilmiş personelin ve uzmanlaşmış görev
dağılımının olmaması şirketlerin büyümesinin ve
verimliliğinin önünde engel oluşturmaktadır.

Özellikle bilişim hizmetleri ve yazılım
sektörlerinde hizmet yetkinlikleriyle ilgili
standartların bulunmaması, yaratılan katma
değerin farkındalığının olmaması, şirketlerin
toplam sahip olma maliyetini hesaplama
yoluna gitmeden, güvenlik ve esneklik vb.
gibi nedenlerden ötürü BT ihtiyaçlarını kendi
bünyeleri içinde giderme alternatiﬁni tercih
etmeleri, kamu sektöründe olduğu gibi
özel sektörde de ﬁyat odaklı tercihlerin öne
çıkmasına sebep olabilmektedir. Bu durum,
şirketleri ederinin çok altında ﬁyatlandırmaya
zorlamakta ve sektörün gelişmesine ve
uluslararası sermayenin de özellikle hizmet ve
yazılım alt sektöründe yatırım yapmasına engel
olmaktadır. Öte yandan, kullanıcılar arasındaki
katma değer algısının yerleşmemiş olması,
piyasada ﬁkri mülkiyet ihlallerine de neden
olmaktadır.

8]XQYDGHOLSODQODPD\DSPDNVà]àQNàVD
dönem getirileri güvence altına almak adına
ﬁyat kırma politikalarıyla iş yapılması hem
hizmetlerin istenilen kalitede sunulamamasına
hem de sektörün sürdürülebilirliğinin olumsuz
etkilenmesine neden olmaktadır.
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*IWSIPEHEWRI\G[ZZIY\NP\IHIXZIP
UWTKWERQEWSS_TL[SQ[L[#,8XIPZÚWà
T_[SG[QEWZEWEJSHESTQ[RQ[PEWYQESXE
HEUWTKWERQEWS[_K[QESY EWEQEWSHEPN
PTTWHNSEX_TS\IPEUXERQEWà`IWNSHI
FE`N_NQIYZNWRIJWXEZQEWHNQI
KIZNWNQRIPZIHNW
Teşviklerin yetersiz olması
Her ne kadar mevcut teşvik ve destek
programlarının yoğunluğu BİT sektörü
oyuncuları tarafından olumlu karşılansa
da programların uygulanışı, aralarındaki
koordinasyon ve kapsamları üzerinde bazı
iyileştirme fırsatları dile getirilmektedir.
Aşağıdaki alt başlıklar mevcut teşvik ve destek
mekanizmalarındaki yetersizliklikler ve temel
iyileştirme fırsatları olarak ortaya çıkmaktadır.
ō7HNQRORML*HOLąWLUPH%ùOJHOHUL 7*% GàąàQGD
teşviklerin limitli olması
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ōVD\àOà$U*H)DDOL\HWOHULQLQ'HVWHNOHQPHVL
Hakkında Kanun’da sağlanan teşviklerden
ID\GDODQPDLPNDQàQàQ$U*HPHUNH]L
kuramayan küçük ve orta ölçekli ﬁrmalar
açısından (kamu ya da uluslararası fonlarca
desteklenen bir projenin olması gerekliliği
gibi kriterlerin yerine getirilmesi gibi koşullar
nedeniyle) kısıtlı olması
ō7*%łOHUGHQKHUùOÍHNWHąLUNHWLQDGLOùOÍđOHUGH
yararlanamayışı
ō7DOHSRODQEùOJHOHUGH7*%DU]àQàQD]ROXąX
ō&RÛUDğEùOJHOHUHJùUHIDUNOàOàNJùVWHUHQ
teşviklerin nitelikli çalışan arzının yoğun olduğu
bölgelerde yetersiz kalışı
ō3URMHGHVWHNOHULQGHQ\DUDUODQPDNRąXOODUàQàQ
zor olması, başlangıç ﬁnansmanının yeterli
olmaması
ō'HVWHNPHNDQL]PDODUàDUDVàX\XPVX]OXN
zaman zaman birbirleriyle çelişen mevzuatların
bulunması ve Bakanlıklar arasındaki yorum
farkları
ō7HąYLNOHULQWHNQLNWLFDULEDąDUàVàQàQWDNLS
edilmemesi, etkisinin ölçülmemesi
ō<D]àOàPLÍLQ\DWàUàPWHąYLNOHULQLQ\HWHUVL]ROXąX
ō]HOVHNWùUYHNDPXGD%7WđNHWLPLQL
özendirecek teşvik mekanizmalarının yetersiz
kalışı
ō$OWELOHąHQOHUL\HUHOđUHWLOPH\HQGRQDQàPYH
cihazların üzerinde geliştirilen katma değer için
yeterli teşvik sağlanmaması
ōVD\àOà(OHNWURQLN+DEHUOHąPH.DQXQXLOH
sektöre ilişkin araştırma, geliştirme ve eğitim
faaliyetlerini teknik ve maddi destek de dâhil
olmak üzere teşvik etmek amacıyla oluşturulan
kaynağın henüz kullanıma açılmamış olması

2.2.3.3 Fırsatlar
Yeniliklere hızlı adapte olan işgücü ve
tüketici
Genç ve teknolojiyle ilgili nüfus hem üretici hem
de tüketici olarak Türkiye BİT sektörünün gelişimi
için önemli bir etkendir. Bu nüfusun hem
tüketici olarak önemli bir pazar oluşturması,
hem de BİT sektörü için yeniliklere hızlı adapte
olabilen bir işgücü yaratması sektör için önemli
bir fırsat olarak öne çıkmaktadır.
Gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlara
yakınlığı

Şekil 24: Türkiye BİT sektörü fırsatları

Yeniliklere Hızlı Adapte Olan
İşgücü ve Tüketici

%68
%66

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan
Pazarlara Yakınlığı

%68
%61
%55
%55

Bakir Pazarların Varlığı
%36

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Kapasitesi

%52
%36
%32

Yenilikçi Ürünlerin Giderek Artması

İletişim

Türkiye BİT sektörü ülkemizin bulunduğu
coğraﬁ konum itibariyle hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan pazarlara yakın olması
nedeniyle, gelişmiş pazarlardaki bilgi birikimini,
en iyi örnekleri ve yüksek kalite standartlarını
kolaylıkla tecrübe ederek kendisini geliştirirken,
lojistik maliyet avantajını kullanarak dış pazarlara
genişleme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda,
Türkiye bölgesel bir dağıtım ve hizmet merkezi
olma fırsatına sahiptir.

Hükümetin Sektöre Bakışı ve
Verdiği Önem

%41
%29
BT

Uluslararası Yatırımcının Sektöre
İlgisi
%0

%27
%34
% 20

İletişim

% 40

% 60

% 80

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Kaynak: Deloitte Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Araştırması, Şubat 2012

Bakir pazarların varlığı
Türkiye’de BİT sektörü, hem Türkiye’nin
ekonomik büyüklüğü hem de stratejik hedeﬂeri
göz önüne alındığında hala çok küçük olması
ve bakir alanların var olması nedeniyle pek çok
şirkete faaliyet imkanı sağlamaktadır.
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Nitelikli işgücü yetiştirme kapasitesi

"\W[UEHE_EYESESIPTSTRNP
FIQNWXN`QNPQIW\I_EYQESESSàJ[X 2WZE
%TL[\I"JWNPEFÚQKIàQPIQIWNSIKÚWI
HEMEXZEFNQFNWTWZER\IKIQNYRNYEQZ_EU
\EWQLNQIFÚQKIàQPIQIWNEWEXSHES
X_WQES8àWPN_I_EZWRGQEWSWEHEWSE
KNWRIPZIHNW

$UWDQđQLYHUVLWHVD\àVàELOJLVD\DUYHHOHNWULN
elektronik mühendisliği departmanlarının
üniversite sınavında ülkenin en başarılı gençleri
tarafından tercih ediliyor olması, hem yurt içinde
hem de yurtdışında pek çok yüksek lisans ve
doktoralı araştırmacının bulunması, Türkiye’nin
nitelikli işgücü yetiştirme kapasitesinin bir
göstergesidir. 2009 yılında mezun olan
öğrencilerin %7,8’i mühendislik fakültesinden
%7,8 ise temel bilimlerden mezun olmuştur.
2009 yılında mühendislik fakültesine giren
öğrenci sayısı mezun sayısının 6 katına ulaşarak
216 bin olmuştur14. Bu iş gücü, sektör için
yenilik yaratmaya yönlendirildiğinde sektörün
büyümesinde itici güç olması mümkündür.
Hükümetin sektöre bakışı ve verdiği önem
Türkiye’nin son dönemde BİT sektörüne verdiği
önem giderek artmaktadır. Hem ülke içinde
JHOLąWLULOHQSURMHOHULQ ùUQHÛLQ)$7+SURMHVL 
BİT açısından önemli bir pazar potansiyeli
oluşturması, hem de 2023 yılı için ortaya
konulan hedeﬂer sektöre verilen önemi
yansıtmaktadır. Teknoloji Bakanlığı’nın kurulmuş
olması, Kocaeli Muallim Köy’de kurulması
SODQODQDQ%LOLąLP9DGLVLJLULąLPFLOLÛLQWHąYLN
edilmesi için kurulan Girişimcilik Konseyi gibi
inisiyatiﬂer sektörün gelişmesi için atılmış
önemli adımlardır. Bu hedeﬂer doğrultusunda
oluşturulacak doğru politikalar, verilecek
desteklerin de sektör açısından önemli bir fırsat
oluşturması kaçınılmazdır.
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Uluslararası yatırımcının sektöre ilgisi
Türkiye’nin ekonomik ve demograﬁk büyüklüğü
ile tüketim alışkanlıkları göz önüne alındığında
hem stratejik hem ﬁnansal yatırımcılar için
Türkiye cazip bir pazar konumundadır. 2011
\àOàQGDù]HOOLNOHHWLFDUHWLOHXÛUDąDQLQWHUQHW
siteleri uluslararası ﬁnansal yatırımcıların ilgi
odağı olmuştur. Yapılan düzenleyici reformlar,
ekonomik ve politik olarak belli bir istikrarın
sağlanmış olması, gerek özelleştirmeler gerekse
sıfırdan yatırım (greenﬁeld investment) ile
global oyuncuların yoğun bir şekilde varlığını
sürdürdüğü bir pazar olarak konumunu
güçlendiren Türkiye, mevcut ve potansiyel
uluslararası yatırımcılara da belirsizliklerin ve
risklerin azaldığı yönünde sinyaller vermektedir.
Avrupa’da yaşanan ekonomik belirsizlikler ve
\DąODQDQQđIXV2UWD'RÛXYH$IULNDEùOJH
ülkelerine göre daha stabil bir ortam ve gelişmiş
altyapı varlığı ile bölge ülkeleri arasından sıyrılan
Türkiye yatırımcıların radarına girmektedir. Bu
durumu yatırım çekmek adına bir fırsat olarak
değerlendirmek son derece önemlidir.

2.2.3.4. Tehditler
Fiyat odaklı yüksek rekabetten dolayı düşen
kar marjları ve azalan yatırım eğilimi
BİT sektöründeki yoğun rekabet, tüketicilerin
yetersiz hizmet değer algısı ve işgücü
maliyetlerinin yüksek olması, şirketlerin
karlılıklarını baskı altına almakta ve bu durum
hem şirketlerin yeniden yatırım yapmalarına
fırsat tanımamakta hem de sektöre girmek
isteyecek olan ﬁnansal ve stratejik yatırımcıların
yatırım iştahını azaltmaktadır.

Şekil 25: Türkiye BİT sektörü tehditleri

Fiyat Odaklı Yüksek
Rekabetten Dolayı Düşen
Kâr Marjları ve Azalan
Yatırım Eğilimi

%77
%66

AR-GE ve Yenilikçilik
(Inovasyon) Alanında
Yeterince Gelişmiş İşbirliği
Kültürünün Olmaması

%59
%58

Makroekonomik
Belirsizlikler (Cari Açık,
Döviz Kuru, Enflasyon vb.)

%45
%58

Ürün ve Markalaşma
Konusunda Geniş Bir
Vizyon Ortaya Konmaması

%36
%50

Nitelikli İşgücü ve
Araştırmacı için Gerekli
Eğitim Politikasının
Olmaması

%36
%45
0%

20%
İletişim

40%

60%

80%

BT

Kaynak: Deloitte Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Araştırması, Şubat 2012
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"W(IFàZÎIQIWNSNIZPNSFNWYIPNQHI
P[QQESRESSFNW_TQ[HEXIPZÚWIQ
NYFNWQNPQIWNNQIXNSIWONXELQESREXHW
"SGEP #,8XIPZÚWàT_[SG[QEWEWEXSHE 
HNLIWXIPZÚWQIWHIHITQH[L[KNFN 
NST\EX_TSE_ÚSIQNPNYFNWQNPQIWN_TP
HISIGIPPEHEWE`HW

Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) alanında
yeterince gelişmiş işbirliği kültürünün
olmaması
Global şirketler ile yarışan Türkiye’deki sektör
oyuncularının inovasyon konusunda ayırdıkları
bütçeleri global şirketlere göre çok küçük
Gđ]H\GHGLU$U*HEđWÍHOHULQLHWNLQELUąHNLOGH
kullanmanın bir yolu da sektörel işbirlikleri ile
sinerji sağlanmasıdır. Mevcut durumda, BİT
sektörü oyuncuları arasında, diğer sektörlerde
de olduğu gibi, inovasyona yönelik işbirlikleri
yok denecek kadar azdır. Bu durum sektörün
rekabetçiliğini arttırmasında bir tehdit unsuru
olarak ön plana çıkmaktadır.

Şekil 26: Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı

%1,25
%1,19

%1,17

%0,75
%0,65

%0,64
%0,51
%0,46

%0,41

%0,33

2007
AB-27 Kamu

2008
AB-27 Özel Sektör

Kaynak: DPT Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011
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%0,34

%0,32

Türkiye Kamu

2009
Türkiye Özel Sektör

Makroekonomik belirsizlikler
2011 yılı itibariyle tekrar iki haneye
ulaşan enﬂasyon ve yüksek cari açık gibi
makroekonomik belirsizlikler diğer sektörlere
olduğu gibi BİT sektörünün büyümesi önünde
bir tehdit oluşturmaktadır. Global kriz etkilerinin
henüz geçmemiş olmaması ve Türkiye
ihracatında önemli paya sahip Avrupa’nın ciddi
bir ekonomik yapılanma içerisinde olması risk
unsuru olarak görülmektedir.

8àWPN_IHIEPEHIRNPREPEQIXE_X
(àSI_.TWINQIE_SXI\N_IHITQREXSE
WELRIS 8àWPN_IUEZISZQIYRI ZNGEWN
àWàS\IREWPE_EWEZREPTS[X[SHEF[
àQPISNSKIWNXNSHI_IWEQREPZEHW

Ürün ve markalaşma konusunda geniş bir
vizyon ortaya konmaması
Özellikle yazılım ve bilişim hizmetleri
sektörlerinin yeterli derinliğe ulaşamamış olması,
bu alanda ortaya çıkmış ürün ve markaların
az sayıda olmasının ana nedenlerinden biridir.
$U*Hł\H\DSàODQKDUFDPDODUàQJùUHFHOLRODUDN
düşük olduğu Türkiye’de, akademik çalışmaların
YH$U*HIDDOL\HWOHULQLQSDWHQWHYHWLFDULđUđQH
dönüşme oranı düşük kalmaktadır. Örneğin,
Türkiye’de akademik makale sayısı Güney Kore
ile aynı seviyede olmasına rağmen, Türkiye
patentleşme ve ticari ürün ve marka yaratma
konusunda bu ülkenin gerisinde yer almaktadır.
Yapılan araştırmaların ürüne dönüşmesi için
hem üniversite sanayi işbirliği hem de özel
sektörün desteklenmesi kritik öneme sahiptir.
Ticarileşmeyen araştırma faaliyetleri ekonomik
olarak fayda sağlamamakta, katma değer
yaratamamaktadır.

Nitelikli işgücü ve araştırmacı için gerekli
eğitim politikasının olmaması
Türkiye BİT sektörü için nitelikli işgücü
yetiştirebilme kapasitesine sahip olan bir ülke
olmasına rağmen, iş dünyasının ihtiyaçlarına
FHYDSYHUHELOHFHN$U*Hł\L\HQLOLNÍLOLÛLYH
girişimciliği destekleyecek bir eğitim politikasına
sahip değildir. Eğitim politikalarına yapılan
yatırımların işgücüne yansımasının uzun zaman
aldığı düşünülecek olursa, eğitim politikası
alanındaki sorunların uzun vadeli olarak, en kısa
sürede planlanması önem kazanmaktadır.
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Türkiye’de özel sermaye şirketlerinin Türkiye BİT sektörüne ilgisi
Şekil 27: Özel sermaye şirketlerinin BİT sektörüne ilgisi

Bu sektöre yatırım yapmayı
düşünmüyoruz.

33%
% 33

Kısa vadede (0-2 yıl) bu
sektöre yatırım yapmayı
düşünmüyoruz.

21%
% 21

Yatırım yapmak için iyi bir
zaman olduğunu
düşünüyoruz.

Deloitte tarafından Özel Sermaye Şirketlerinin
Türkiye pazarına olan ilgi ve güvenini ölçmek
için hazırlanan “PE Conﬁdence Survey”
katılımcısı Özel Sermaye Şirketlerinin %46’sı
Türkiye BİT Sektörüne yatırım yapmak için iyi
bir dönem olduğunu belirtirken %21’i kısa
vadede, %33’ü ise uzun vadede sektöre yatırım
yapmayacaklarını açıklamıştır. Yatırımcılarla
yapılan görüşmelerde bu ilgisizliğin nedenlerinin
sektörden ziyade sektör şirketlerinin yapısıyla
ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki faktörler
en genel nedenler olarak öne çıkmaktadır:

%
38
38%

Yatırım yapmak için çok iyi
bir zaman olduğunu
düşünüyoruz.

ō3DUÍDOà3D]DU<DSàVà 2UWD%đ\đNOđNWH§LUNHWLQ
2OPDPDVà
ō'đ]HQOHPHOHULQQJùUđOHELOLU2OPDPDVà
ōą3ODQà+D]àUODPD.đOWđUYH%HFHULVLQLQ
Bulunmaması
ō6HNWùUOHOJLOL6WDQGDUW'đ]HQOHPHYH
7DQàPODPDODUàQ2OPDPDVà
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Kaynak: Deloitte Private Equity Condifence Survey, 2012

2.2.4 Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri
sektörü stratejileri
BİT sektörünün önemi tüm dünyada artmakta
ve sektör pek çok ülke tarafından stratejik
VHNWùURODUDNEHQLPVHQPHNWHGLU²ONHPL]GHGH
kamu organları tarafından BİT sektörüne yönelik
girişimler, sektörün gelişimi için son derece
önemlidir.
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6RQGùQHPOHUGHVHNWùUGH$U*HYHLQRYDV\RQXQ
ön plana çıkarılması ve girişimcilik ortamının
desteklenmesi adına çok önemli adımlar
atılmıştır ve çalışmalar devam etmektedir.
Raporun bu bölümünde BİT sektörünü yakından
ilgilendiren kamu kurumlarının (Bilim, Sanayi
YH7HNQRORML%DNDQOàÛà8ODąWàUPD%DNDQOàÛàYH
7²%7$.JLEL EX\ùQGHNLVWUDWHMLYHNDUDUODUà
incelenmektedir.

2.2.4.1 Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi stratejisi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (eski Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı) tarafından Türkiye için
KD]àUODQPàąRODQVWUDWHMLNSODQàQGD
X]XQGùQHPOLYL]\RQRODUDNŃ2UWDYH\đNVHN
teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü
olmak” hedeﬁ belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak
amacıyla belirlenen üç ana strateji ise aşağıda
yer almaktadır.
Becerilerini sürekli geliştirebilen (güçlü)
şirketlerin ekonomideki ağırlığının
arttırılması: Sanayi Stratejisi, işletmelerin yüksek
teknolojik kabiliyete ve nitelikli işgücüne sahip,
değişen şartlara uyum sağlayabilen, ulusal ve
uluslararası piyasalarda rekabet gücü olan bir
yapıya kavuşturulmasına katkı sağlayacaktır.
Strateji kapsamında, işletmelerde yenilikçiliğe
önem verilmesi, nitelikli işgücünün geliştirilmesi,
bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin biçimde
kullanılması desteklenecektir.
Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin
üretim ve ihracat içindeki ağırlığının
arttırılması:2UWDYH\đNVHNWHNQRORMLOL
sektörlerde katma değeri yüksek üretime
geçmek amaçlanmaktadır. Ancak, küresel
rakiplerle karşılaştırıldığında, söz konusu
sektörlerin Türkiye’deki üretim ölçeğinin
genelde küçük olması, bu amaca orta vadede
erişilmesini zorlaştırmaktadır. Hâlihazırda bu
sektör grubunda yer alan ve önemli büyüme
potansiyeli arz eden motorlu kara taşıtlarının
imalatı, makine imalatı, tıbbi alet, hassas ve
optik aletler imalatı, hava ve uzay taşıtları
imalatı, elektronik sanayi ve ilaç üretimine
yönelik yatırımlar ile bu sektörlerin gelişmesine
yönelik stratejilere önem verilecek ve bu
sektörlerde Türkiye’nin önemli bir üretim üssü
haline gelmesi desteklenecektir.

8àWPN_I "W(&\INST\EX_TSIXEXQ
àWIZNRPàQZàWàTQ[YZ[WEWEP NQIWN
MEFIWQIYRIZIPSTQTONQIWNSNRNQQN
PE_SEPQEWQEàWIZNU_E_KSQEYZWRE_\I
FNQKNZTUQ[R[EQZ_EUXSTQ[YZ[WRE_ 
àQPISNSIPTSTRNP\IXTX_EQ
PEQPSREXSEPEZPXELQE_EWEP[_H[ 
UTXZE FNQKN\INQIZNYNRXIPZÚWàSHI
[Q[XQEWEWEXEQESHEQNHIWàQPITQRE_
MIHIæIRIPZIHNW

Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri
yüksek ürünlere geçilmesi: Geleneksel
sektörlerde ülkemiz halihazırda önemli üretim
ölçeği ve birikimi elde etmiş durumdadır.
Bu birikim, söz konusu sektör grubunun alt
sektörlerinde katma değeri yüksek ürünlere
geçiş açısından önemli avantaj oluşturmaktadır.
Bu sektörlerde, katma değeri arttırmaya
yönelik destek verilecektir. Bu sektörlerin
küresel piyasalardaki değer zincirlerinde, Türk
şirketlerinin etkinliğini arttırması hedeﬂenerek
tasarım, markalaşma ve lojistik gibi katma değeri
arttırıcı faaliyetlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.
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Hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan
projeler ile işletmeler üzerindeki bürokratik
süreçlerden kaynaklanan iş yükü ve mali
külfetlerin azaltılması hedeﬂenmektedir.
Böylelikle, işletmelerin iş süreçlerine bilgi ve
iletişim teknolojilerini entegre etmeleriyle
işletmelerin verimliliği ve rekabet güçlerinin
artması, pazarları genişletmeleri de
beklenmektedir.
2.2.4.2 Ulaştırma Bakanlığı – Türkiye ulaşım
ve iletişim stratejisi

Sanayi Stratejisi kapsamında belirlenen üç
ana strateji de Bilgi ve İletişim Teknolojileri
sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Sektör
hem şirketlerin katma değer üretebilmelerini
sağlayacak yetkinliklerini geliştirmek için önemli
bir bileşen olarak görülmekte, hem de ihracatın
arttırılması planlanan ileri teknoloji ürünleri
alanında yer almaktadır.
Diğer yandan, Bilim Sanayi ve Teknoloji
%DNDQOàÛàłQàQKHGHĠHGLÛLŃHGHYOHWńSURMHOHUL
de sektör ile ilgili önemli stratejik fırsatlar ve
JHOLąLPDODQODUàQàLąDUHWHWPHNWHGLU(GHYOHW
kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojileri
kullanımıyla kamu hizmetlerinin, vatandaşlar
ve iş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun
olarak etkin, hızlı, kaliteli, sürekli, güvenilir, şeffaf
ve bütünleşik şekilde sunumu için çalışmalar
sürdürülmektedir.

BİT sektörü ile ilgili strateji geliştiren bir
GLÛHU%DNDQOàNGD8ODąWàUPD'HQL]FLOLNYH
Haberleşme Bakanlığı’dır. Bakanlık tarafından
JHOLąWLULOHQ7đUNL\H8ODąàPYHOHWLąLP6WUDWHMLVL
LÍLQGHVHNWùUđQVWUDWHMLNDPDFàŃ$U*HYH
inovasyon esaslı üretim kültürü oluşturarak, ileri
haberleşme teknolojilerini milli kaynaklarla üretip
yaygınlaştırmak ve bilgi toplumu altyapısını
oluşturmak, ülkenin ekonomik ve sosyal
kalkınmasına katkı sağlayarak uydu, posta, bilgi
ve iletişim sektöründe uluslararası alanda lider
ülke olmak“ olarak belirlenmiştir.
Bu amaca ulaşmak adına 2023 yılı hedeﬂeri de
aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
ō%76HNWùUEđ\đNOđÛđPLO\DUGRODU
ō*HQLąEDQWDERQHVD\àVàPLO\RQ
ō0RELODERQHVD\àVàPLO\RQ
ō)LEHULQWHUQHW\D\JàQOàÛàŋPLO\RQKDQH\H
1000 Mbps hızında internet
8ODąWàUPD'HQL]FLOLNYH+DEHUOHąPH%DNDQOàÛà
tarafından belirlenen stratejik hedef
doğrultusunda Bilgi ve İletişim Sektörü için
öneriler de geliştirilmiştir.
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Kurumsal yapılanma ve yasal düzenlemelerle
ilgili öneriler
ō0HY]XDW6DGHOHąWLUPHYH(WNLQ'HQHWLPLQ
Düzenlemesi
ō%LOJLOHWLąLP$OW\DSàVàQà<D\JàQODąWàUPD3URMHOHUL
ve Düzenlemeleri
ō.DEORVX]*HQLąEDQW(ULąLP3URMHVLYH
Düzenlemesi
ō%LOJL7RSOXPX3URMHVL
ō,3Y'đ]HQOHPHVL
ō6SHNWUXP<ùQHWLPLYH7LFDUHWL'đ]HQOHPHVL
Altyapı hedef ve önerileri
ō*HQLąEDQW(ULąLPYH%LOJL'HÛLąLP0HUNH]OHUL
8\JXODPDODUàQà*HOLąWLUPH3URMHVL
ō(YH.DGDU)LEHU3URMHVL
ō2UWDN$QWHQ7HVLVOHUL3URMHVL
ō)LEHU+XE3URMHVL
ō8ODąàPGD7HOHPDWLN3URMHVL
ōH<DąDP3URMHVL
ōH'HYOHW%ùOJH.DSàVà3URMHVL
ōH'đQ\D.DSàVà3URMHVL

8Ã,.ZEWEJSHESEÎPQESES_Q
"W(IMEWGEREQEWSS(6=,*_ITWES
 EWEYZWREGXE_XÚ`IQXIPZÚWHI
FNS ZTUQERHENXIFNSHNW
MIHIæIWNSI[QEYREPNÎNSHILIWQIWHI
_EPQEYPPEZFà_àRIKIWÎIPQIYRIQNHNW

Ar-Ge hedef ve önerileri
ō0LOOL²UHWLPYH7DVDUàPà*HOLąWLUPH3URMHVLYH
Düzenlemesi
  6HNWùUđQ*6<+łGHNLSD\àQàłHÍàNDUàOPDVà
  $U*Hł\HD\UàODQND\QDNODUGD%7SD\àQàQHQ
az %50’ye çıkarılması
ō$U*Hł\L7HąYLN3URMHOHUL
  $U*HIRQXQGDQEXUVYHULOHUHNJLULąLP
sermayesi sağlanması
  QRYDV\RQPHUNH]OHULELOLPYHWHNQRORML
parkları gibi teşvik edici imkanların
sunulduğu merkezlerin yaygınlaştırılması
  $U*HVRQXFXRUWD\DÍàNDQ\HQLğNLUOHULQ
ürünlere dönüşmesi için gerekli laboratuvar
ve platformların oluşturulması ve teknoloji
transfer oﬁslerinin kurulması
  8OXVODUDUDVàELOLąLPąLUNHWOHULQLQ$U*H
merkezlerinin Türkiye’de kurulması için
çalışmalar yapılması ve bilişim vadisi organize
sanayi bölgesinin kurulması
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2.2.4.3 TÜBİTAK – 23. Bilim Teknoloji Yüksek
Kurulu (BTYK) Kararları
\àOàVRQXQGDGđ]HQOHQHQ7²%7$.
Bilim ve Yüksek Teknoloji Kurulu 8 başlıkla
ilgili önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar
diğer kurumların karar ve hedeﬂeri ile uyumlu
ve sektörün gelişmesi için son derece kritik
noktalara değinmektedir. Bu kararların ivedilikle
uygulamaya alınarak, takibinin yapılması son
derece önemli ve gereklidir. Karar başlıkları
şöyledir:
1. Ulusal yenilik sistemi 2023 yılı hedeﬂeri:
2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi
RODELOPHNLÍLQ$U*HYH\HQLOLNÍLOLÛLQ
JHUHNOLOLÛLQLQDOWàÍL]LOHUHN\RÛXQ$U*HYH
inovasyon faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı
belirtilmiştir. Bu doğrultuda ilgili kamu
kuruluşları ile bütçe ve kaynak belirlenmesi ve
aşağıda aktarılan hedeﬂer için ulaşılan düzeyin
VđUHNOLRODUDN7²%7$.%7<.WDUDIàQGDQWDNLS
edilmesi karar verilmiştir.





ō$U*HKDUFDPDVà*6<+
ō]HOVHNWùU$U*HKDUFDPDVà*6<+
ō$UDąWàUPDFàVD\àVàELQ
ō]HOVHNWùUDUDąWàUPDFàVD\àVàELQ

7².WDUDIàQGDQDÍàNODQDQ\àOà$U*H
harcamalarının GSYİH’ye oranı %0,85;
araştırmacı sayısı özel sektörde 39 bin, toplamda
ise 135 bindir. Tüm değerler için yaklaşık 3 kat
büyüme hedeﬁ konmuştur.

2. Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek
mekanizmalarında bütünsellik, uyum
ve hedef odaklılığın sağlanması için
koordinasyon kurulu oluşturulması:
)DUNOàNXUXPODUWDUDIàQGDQYHULOHQGHVWHN
sayısının artmasına rağmen belli bir sinerji
yaratılamamış, teknolojinin ticarileştirilmesi için
ayrılan kaynağın oranı azalmıştır. Bu nedenle
uyumluluğun ve hedeﬂere ulaşılabilirliğin
VDÛODQPDVàDGàQD7²%7$.EDąNDQOàÛàQGDELU
koordinasyon kurulu oluşturulmasına karar
verilmiştir.
3. Ar-Ge yoğun başlangıç ﬁrmalarını
etkinleştirmek ve sayılarını artırmak
amacıyla politika araçlarının geliştirilmesi:
%XGRÛUXOWXGD$U*HIDDOL\HWOHULQGHEXOXQDQ
başlangıç şirketlerinin pazara ulaşma
sürecine kadar olan kısımlar için destek
PHNDQL]PDODUàQàQYH$U*HIDDOL\HWLQGH
bulunacak girişimlerin artmasını tetikleyecek
ekosistemin oluşturulmasının gerekliliği
belirtilmiştir. Risk sermayesi şirketlerinin
etkinleştirilmesi ve kamu ortaklığına
izin verilmesi ve yapılan faaliyetlerin
ticarileştirilmesi ile ilgili mevzuat çalışması
yapılmasına karar verilmiştir.
4. Üniversitede yenilikçiliğin ve girişimciliğin
tetiklenmesi amacıyla politika araçlarının
geliştirilmesi: Yenilikçilik ve girişimcilik için
akademik dünyanın öneminin altı çizilerek,
akademinin aktif bir rol oynaması için
aşağıdaki hususlar öne çıkarılmıştır.
ō7HNQRORML7UDQVIHU2ğVOHULQLQ'HVWHNOHQPHVL
ō.XOXÍND0HUNH]OHULQLQ'HVWHNOHQPHVL
ō*LULąLPFLYH<HQLOLNÍL²QLYHUVLWH(QGHNVOHULQLQ
2OXąWXUXOPDVà
ō$NDGHPLN<đNVHOWPHOÍđWOHULQLQ*LULąLPFLOLN
ve Yenilikçiliği Teşvik Edecek Şekilde Yeniden
Tasarımı
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5. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması:
Eğitim sisteminin değiştirilerek ilköğretimden
doktoraya kadar tüm öğrencilere girişimcilik
derslerinin verilmesi sağlanmasına, ileri
teknoloji odaklı girişimcilik yarışmalarının
düzenlenmesine ve sertiﬁkalı girişimcilik
eğitim programlarının düzenlenmesine karar
verilmiştir.
6. Kamu alımlarının ve kullanım hakkı
tahsislerinin yeniliği, yerlileşmeyi ve
teknoloji transferini teşvik edecek şekilde
iyileştirilmesi: Ciddi büyüklüklere ulaşan
NDPXDOàPODUàQàQ$U*HYH\HQLOLNÍLOLÛL
destekleyecek şekilde değiştirilmesi
%LOLP7HNQRORMLYH<HQLOLN
stratejisinde, ödemeler dengesine ilişkin
makroekonomik politikalar çerçevesinde de
yerli ürünlerin tercih edilmesini sağlanacağı
belirtilmiştir. Ancak Kamu İhale Kanunu, 63.
maddesindeki %15 şartı hariç, yerli sanayinin
tercih edilirliği ile ilgili herhangi bir hüküm
bulunmazken aynı zamanda bu hüküm
$U*HYH\HQLOLNÍLOLÛLGHVWHNOH\HFHNELULÍHULÛH
sahip değildir. Öte yandan, mevzuattan
kaynaklanan ciddi bir zorunluluk olmadıkça,
kamu alımlarında hizmet özelindeki ihtiyaçlar
ön planda tutulduğu için bunun ötesinde
yerli sanayi üzerindeki etkisinin yeterince
gözetilmediği görülmektedir. Bu nedenle
birçok kamu kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla
oluşturulacak çalışma grubunun kamu alımları
ile ilgili mevzuat önerisi geliştirmesine karar
verilmiştir.

7. Bilim merkezlerinin yaygınlaştırılması:
Küçük yaşlarda aşılanacak olan bilim ve
araştırma kültür ile gençlerde bilimsel
faaliyetlerle ilgili farkındalığının ve merakının
arttırılması hedeﬂenmektedir.
8. Yerli patentlerin lisanslanmasını teşvik
edecek politika araçlarının geliştirilmesi:
8OXVDO%LOLP7HNQRORMLYH<HQLOLN6WUDWHMLVL
 LÍHULVLQGHŃ$UDąWàUPD
6RQXÍODUàQàQ7LFDUL²UđQYH+L]PHWH
Dönüşümünün Teşviki” başlıklı stratejik amaç
ve bu başlık altında “ülkemizde üretilen sınai
mülkiyet haklarının (patent, marka, tasarım)
ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılmasını
sağlayacak bir yapının (Patent Değerlendirme
Ajansı) oluşturulması” eylemi yer almaktadır.
Ancak bu yapı oluşturulana kadar, yerli
patentlerin lisanslanmasına ilişkin verilerin Türk
Patent Enstitüsü tarafından düzenli olarak
izlenmesine ve lisans gelirlerinin arttırılması
için gerekli mekanizmaların kurumlar arası
eşgüdüm içinde oluşturulmasına, bu konudaki
gelişmelerin BTYK’ya raporlanmasına karar
verilmiştir.
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2.2.4.4 FATİH projesi
(ÛLWLPGH)$7+3URMHVLHÛLWLPYHùÛUHWLPGH
fırsat eşitliğini sağlamak ve tüm okullardaki
teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim
WHNQRORMLOHULDUDÍODUàQàQùÛUHQPHùÛUHWPH
sürecinde daha fazla duyu organına hitap
edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı
için; okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim
düzeyindeki tüm okullardaki 620.000 dersliğine
dizüstü bilgisayar, LCD Panel Etkileşimli Tahta
ve internet ağ altyapısı sağlama projesidir. Bu
VđUHÍWH%7GRQDQàPàQàQùÛUHQPHùÛUHWPH
sürecinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla
öğretmenlere hizmetiçi eğitimler verilirken,
öğretim programları BT destekli öğretime
X\XPOXKDOHJHWLULOHUHNHÛLWVHOHLÍHULNOHU
ROXąWXUXODFDNWàU%XNDSVDPGD(ÛLWLPGH)$7+
projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır:
ō'RQDQàPYH<D]àOàP$OW\DSàVàQàQ6DÛODQPDVà
  +HURNXOD$GHWqRN)RQNVL\RQOX<D]àFà
1 Adet Döküman Kamera
  +HU'HUVOLÛH(WNLOHąLPOL7DKWD.DEOROX
İnternet Bağlantısı
  +HUÛUHWPHQH7DEOHW%LOJLVD\DU
  +HUÛUHQFL\H(.LWDS 7DEOHW%LOJLVD\DU 
ō(ÛLWVHOHÍHULÛLQ6DÛODQPDVàYH<ùQHWLOPHVL
ōÛUHWLP3URJUDPODUàQGD(WNLQ%7.XOODQàPà
ōÛUHWPHQOHULQ+L]PHWLÍL(ÛLWLPL
ō%LOLQÍOL*đYHQOL<ùQHWLOHELOLUYHOÍđOHELOLU%7
Kullanımı
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(ÛLWLPGH)$7+3URMHVL0LOOã(ÛLWLP%DNDQOàÛà
WDUDIàQGDQ\đUđWđOPHNWHROXS8ODąWàUPD
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. 2013
yılı sonuna kadar öngörülen kurumların bilgi
teknolojileri donanım ve yazılım altyapısı,
HLÍHULNLKWL\DFàùJUHWPHQNàODYX]NLWDSODUàQàQ
güncellenmesi, ögretmenler için hizmet içi
eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir bilgi
teknolojileri ve internet kullanımı ihtiyaçlarının
tamamlanması hedeﬂenmektedir. Projenin
5 yılda tamamlanması planlanmıştır. Devlet
3ODQODPD7HąNLODWàWDUDIàQGDQKD]àUODQDQ 
2010) Bilgi Toplumu Stratejisi’nde Bilişim
Teknolojilerinin eğitim sisteminde kullanımıyla
ilgili olarak “Bilgi ve İletişim Teknolojileri eğitim
sürecinin temel araçlarından biri olacak ve
öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin
kullanımı sağlanacaktır.” hedeﬁ yer almaktadır.
%XNDSVDPGDJHOLąWLULOHQ)$7+SURMHVLùUJđQ
ve yaygın eğitim verilen kurumlarda bilgi ve
iletişim teknolojisi altyapısının tamamlanması,
öğrencilere bu mekânlarda Bilgi ve İletişim
Teknolojilerini kullanma yetkinliğinin
kazandırılması, bilgi ve iletişim teknolojileri
destekli öğretim programlarının geliştirilmesini
hedeﬂemektedir15.
)DWLK3URMHVLłQLQWDKPLQLEđWÍHVLKHQđ]
açıklanmamış olsa da Başbakan Yardımcısı
Sayın Ali Babacan tarafından toplamda yaklaşık
PLO\DUGRODURODFDÛàQàQùQJùUđOGđÛđ
belirtilmiştir16. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
6D\àQ1LKDW(UJđQGHLON\àOPLO\RQ
sonrasındaki her yıl1,5 milyon tablet bilgisayarın
dağıtılacağını açıklamıştır17.

Türkiye 2023 hedeﬂeri
ō%76HNWùUEđ\đNOđÛđPLO\DUGRODU2011 yılı itibariyle sektör 30 milyar dolar
büyüklüğüne ulaşmıştır. 2023 yılında 160 milyar dolar sektör büyüklüğüne ulaşılması için
\àOOàNRUWDODPDEđ\đPHQLQ %<%2 LOHGHYDPHWPHVLJHUHNPHNWHGLU
ō*HQLąEDQWDERQHVD\àVàPLO\RQ Şu an sabit ve mobil tüm erişim yöntemleri
dâhil edildiğinde genişbant abone sayısı 14 milyondur. 3G Mobil internetle ile birlikte
JHQLąEDQWDERQHVD\àVà\àOODUàQGD%<%2LOHEđ\đPđąWđU\àOàQGD
PRELOLQWHUQHWGÁKLOJHQLąEDQWDERQHVD\àVàQDXODąàOPDVàLÍLQ%<%2LOHEđ\đPHQLQ
devam etmesi yeterlidir. Ancak, genişbant abonelik hedeﬂerinin hem sabit ve mobil,
hem de kullanım tipi ve hızlarına göre ayrı ayrı telafuz edilmesi daha doğru olacaktır.
ō0RELODERQHVD\àVàPLO\RQ\àOODUàDUDVàQGDPRELODERQHVD\àVà
%<%2LOHEđ\đ\HUHNPLO\RQDXODąPàąWàU+HGHIHXODąàOPDVàLÍLQDERQHVD\àVàQàQ
%<%2LOHEđ\đPHVLJHUHNPHNWHGLU0RELODERQHKHGHğLÍHULVLQGHGDWDPRGHPYH
M2M cihazlarının dâhil edilip edilmediği net değildir. Bu tür aboneliklerin dâhil edildiği
durumda hedef ulaşılabilir olarak değerlendirilebilir.
ō6HNWùUđQ*6<+łGHNLSD\àQàQłHÍàNDUàOPDVà Sektörün 2011 sonu itibariyle
GSYİH’deki payının %3,9 olduğu tahmin edilmektedir.
ō$U*Hł\HD\UàODQND\QDNODUGD%7SD\àQàQHQD]ł\HÍàNDUàOPDVà 2009 yılı
itibariyle bu oran %30 seviyesindedir.
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2.2.5 BİT sektörü trendleri
BİT Sektörü, inovasyonların en çok ortaya çıktığı
sektörlerden birisi olarak öne çıkmaktadır.
Sektörün bu yenilikçi yapısı sektörün trendlerinin
de hızla değişmesine yol açmaktadır. Sektörün iş
ve günlük hayatımız içindeki yerinin bir sonucu
olarak, sektörün trendlerinin tüm dünyadaki
iş yapma biçimlerini ve yaşamı da yakından
etkilediği bilinmektedir. Bu bakış açısı ile sektörü
yakın gelecekte yönlendirmesi beklenen trendler
aşağıda özetlenmiştir:
2.2.5.1 Bulut bilişim (Cloud computing)
Bulut Bilişim, belirli bir teknolojiye karşılık
gelmeyip çeşitli erişim ve bilişim teknolojileri
ile altyapılarının bir “bulut” içinde toplandığı,
veri ve yazılımlarının kullanılan cihazlar yerine
bir sunucuda tutulduğu ve orada işlendiği;
erişimin internet üzerinden sağlandığı; kullanılan
cihazın teknoloji ve kapasitesinden bağımsız
yeni bir yaklaşımı ve kullanım modelini ifade
HWPHNWHGLU$%'&,2.RQVH\LKD]àUODGàÛà
strateji raporunda Bulut Bilişimi, ucuzlayan
ve gelişen teknolojik cihazlar ile mobilitenin
sağladığı transformasyona olanak sağlayacak
ve hızlandıracak, şu an öngörülemeyen
iş imkanları doğuracak ana unsur olarak
konumlandırmıştır18. Bulut bilişimin iş yapma ve
kullanım modelleri üzerinde, internetin iletişim,
sosyalleşme ve çalışma şekillerimiz üzerinde
yarattığı gibi büyük değişiklikler yaratması
beklenmektedir19. Günümüzde pek çok kişi bir
takım hizmetleri Bulut Bilişim altyapısı üzerinden
KDOLKD]àUGDNXOODQPDNWDGàU)DFHERRN*RRJOH
Apple ve Yahoo! gibi şirketlerin ürünleri bir
çeşit genel (public) bulut ürünleridir, aslında
pek çok internet kullanıcısı bulut bilişimden
faydalanmaktadır. ABI Research’e göre 2014
yılına kadar mobil cihazlarla “bulut” temelli
uygulamalara erişen kullanıcı sayısı 1 milyara
ulaşacaktır. Ayrıca bulut bilişime geçmiş
işletmeler üzerinden yapılan çeşitli araştırmalar
toplam sahip olma maliyeti açısından
%60 civarında bir iyileşme sağlanabildiğini
göstermektedir. Bu gelişmeler sayesinde de
irili ufaklı pek çok kullanıcının BT adaptasyonu
hızlanacaktır.
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Bulut Bilişimin en önemli faydaları şu şekilde
sıralanabilir:
ō&LKD]ODUGDQYHFLKD]ODUàQVDKLSROGXÛX
teknolojik özelliklerden (işlemci, hafıza vb.)
bağımsız dosya ve uygulama kullanma
özgürlüğü ile sağladığı mobilite avantajı
ō2UWDNND\QDNKDYX]ODUàYHRUWDNNXOODQàPLOH
faydalanma oranlarının artması sayesinde, aynı
hizmeti benzer bir kaynağı satın alıp işletmenin
WRSODPVDKLSROPD 7&2 PDOL\HWLQGHQGDKD
düşük maliyetle satın alınmasını sağlayan
“kullandığın kadar öde” iş modeli ile maliyet
avantajı
ō*đQFHOYHWHNQRORML\HQLOHQPHVL\DSàOPàą%7
kaynaklarının ortak havuzlardan hizmet olarak
kolayca satın alınmasını sağlayan güncel
teknolojiye erişim avantajı
ō%7ND\QDNODUàQGDGùQHPVHOYHDQOàN
değişimlerden kaynaklanan kapasite
ihtiyaçlarına göre anında çözüm
sunan sistemler alınması ile esneklik
(ölçeklendirelebilirlik) avantajı

6LQJDSXU.2%łOHUGHGÁKLOWđP
işletmelere Bulut Bilişim ve onunla ilgili
HÛLWLP$U*HJLELKDUFDPDODUGDYHUJL
muaﬁyeti ve yatırım ajansı vasıtasıyla
Bulut Bilişimi destekleyici yapılar
geliştirerek teşvikler sunmaktadır.
Bunun yanı sıra üniversitelerde, bulut
bilişimi benimseyecek ve geliştirecek
mezunlar yetiştirilmesi için seçmeli
dersler konulmuştur.
Yapılan çalışmalar, iyileştirmeler
ve ortaya konan vizyon sayesinde,
$PD]RQ)XMLWVX0LFURVRIW2S6RXUFH
Salesforce.com, Tata, Canon, HP, IBM,
2UDFOHYH3DUDOOHOVJLELXOXVODUDUDVà
şirketler Singapur’da Bulut Bilişim
hizmet merkezi açmıştır. Singapur
Asya’nın Bulut Bilişim merkezi olmayı
hedeﬂemektedir.

Sunucu konsolidasyonu ve veri merkezi dış kaynak temini
(Data Center Outsourcing) projesi
Dünyanın önde gelen gıda gruplarından biri olan Barilla’nın, 2011 yılı başında Türkiye’de
2 farklı lokasyonda toplam 18 ﬁziksel sunucu ve uzun süredir güncellenmeyen işletim
sistemi üzerinde bulunan sunucu ortamı, dış kaynağa aktartılarak, hizmet sağlayıcının
sistem odasında 2 ﬁziksel sunucu üzerinde kurulu sanallaştırma yazılımı ortamında, 8 daha
güncel işletim sistemine sahip sanal sunucu üzerinde birleştirilmiştir. ERP ve ERP çözümü ile
entegre çalışan tüm yazılımlar da uygulama paylaşımı yazılımı çözümü ile sanallaştırılarak
merkezi tek noktadan kullanıcıların erişimine sunulmuştur. Projenin getirilerini kısaca
sıraladığımızda:
ōVLVWHPRGDVàLąOHWLPL\HULQHSD\ODąàPOàVLVWHPRGDVàQDJHÍLą 836VRÛXWPD\DQJàQ
VùQGđUPHHQJHOOHPHVLVWHPOHULQLQ\HQLOHQPHYH\ùQHWLPPDOL\HWOHULQLQD]DOWàOPDVà
ōğ]LNVHOVXQXFX\HQLOHQPHVL\HULQHVLVWHPOHULQğ]LNVHOVXQXFXđ]HULQGHVDQDOLPDM
üstünde konsolide edilmesi. (Sunucu lisans, donanım ve yönetim giderlerinin azaltılması)
ō7đPDOW\DSàNULWHUOHULVDÛODQPàąSD\ODąàPOàELUVLVWHPRGDVàQàQJHWLUGLÛLJHÍLąùQFHVL
\DSàGDROPD\DQHNKL]PHWOHUGHQDOW\DSàODUGDQ\DUDUODQàOPDVà VLVWHPL]OHPH
tamamen yedekli olan bir enerji, soğutma sistemi)
ō<HGHNOHPHđQLWHOHULRODUDNSD\ODąàPOàSHUIRUPDQVàHQ\đNVHNFLKD]ODUàQNXOODQàOPDVà
ō6WDQGDUWVXQXFX\ùQHWLPKL]PHWOHULQLQGHGàąND\QDNNXOODQàPà RXWVRXUFH \DPD
SDWFK \ùQHWLPL$FWLYH'LUHFWRU\NXOODQàFà\ùQHWLPL\HGHNOHPH\ùQHWLPL
izleme(monitoring), SLA bazlı sorunlara müdehale gibi birçok hizmet, Barilla IT ekibinin
%25’e yakın bir zamanı boşa çıkarmış ve diğer IT projelerinin yapılması sırasında mevcut
işlerin aksamasının ya da projeler için oluşan kaynak sıkıntısının önüne geçilmesi.
ōIDUNàVLVWHPRGDVàQGDEùOJHVHOKL]PHWYHUHQELUÍRNVXQXFXQXQPHUNH]LOHąWLULOHUHN
tek sunucu üzerinden bölge bağımsız hizmet verir hale getirilmesi ve işletim, yönetim
maliyetlerinin aşağıya çekilmesi.
Proje geçişinde karşılaşılan zorlukların başında sunucu işletim sistemlerinin yeni versiyona
geçişle, mevcut uygulamalarda da ortaya çıkan uyumluluk sorunları gelmiştir. Bu süreçte
test ortamında sorun yaşayan uygulamalar, yeni versiyonları ile test edilmiş ve çalışır hale
getirildikten sonra yeni ortam üzerinde devreye alınmıştır.
Genel olarak projenin etkileri; donanım ve yazılım yatırımlarının azalması, azalan
sunucu sayısı nedeniyle işletim ve yönetim maliyetlerinin azalması, IT destek ekibinin iş
yoğunluğunun azalmasından boşa çıkan zamanın, uygulama projelerine yönlendirilmesi
YHEXWDUDIWDNLGDQàąPDQOàNPDOL\HWOHULQLQGđąđUđOPHVLVLVWHPRGDVàLąOHWLP\ùQHWLP
maliyetlerinin azalması ve sistemlerinin sağlanabilirliğinin artmasıdır. 5 yıllık döneme
bakıldığında maliyetler %20 azalmıştır. Ayrıca boşa çıkan donanımlardan yeni olanlar
felaket önleme projesi kapsamında değerlendirilerek ek bir donanım yatırımı yapmadan
ERP sistemi gibi şirketin faaliyetini sürdürmesi için gerekli sistemler yedeklenmiştir.
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2.2.5.3 NFC – Yakın alan iletişimi

_QSHE 1'$Ú`IQQNPQNGNME` EPQQ
ZIQIJTS ZEFQIZFNQKNXE_EW ITP[_[G[ 
XI\PN_EZSSPEZSEÎPEWEP
RNQ_TSE ZINXIRNQ_TSE
[QEYEGELSÚSKÚWàQRIPZIHNW

2.2.5.2 M2M – Makineler arası iletişim
Elektronik haberleşme olgusu genellikle insanlar
DUDVà\DGDLQVDQPDNLQDDUDVàLOHWLąLPLÍLQ
kullanılırken, hizmetlerin bazılarında insanların
devrede olmaması ya da izleyici konumunda
olması giderek yaygınlaşmakta; makinalar
doğrudan birbirleri arasında M2M (Machine to
Machine Communication) iletişim kurmaktadır.
Telemetri, GPS yönlendirmeli cihazlar (mobil
araç takibi), sistemlerin uzaktan bakım ve
yönetimi, akıllı sayaçlar M2M uygulamalarına
örnek olarak sıralanabilir. M2M ile birbirine
bağlanabilecek cihaz sayısı oldukça fazla olduğu
için, M2M her şeyin interneti (internet of things)
olarak da adlandırılmakta ve çok çeşitli, hızla
büyüyen bir fırsat sunmaktadır. Bağlı cihaz
sayısının 50 milyarı geçeceği öngörülen20 2020
yılında M2M pazar büyüklüğünün 600 milyar ile
1,2 trilyon dolar arasında bir büyüklüğe ulaşması
beklenmektedir21. M2M’in sağladığı yenilik ve
faydalar aşağıdaki gibi özetlenebilir22:
ō+HU\HUGHL]OHPHYHJù]HWLP\ROX\ODNLąLVHO
güvenlik sağlanması
ō2SWLPL]HHGLOPLąYDUOàNNXOODQàPàLOHGDKD
verimli iş modellerinin geliştirilmesi
ō8]DNPDNLQHOHUYHPHUNH]L\ùQHWLPVLVWHPOHUL
arasında doğrudan iletişim yoluyla sağlanan
süreç ve verimlilik iyileştirilmesi
ō*HUÍHN]DPDQOàELOJLDNWDUàPàLOHSHUIRUPDQV
artışı ve maliyetlerin azalması
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1)& 1HDU)LHOG&RPPXQLFDWLRQ 1)&ù]HOOLÛL
WDąà\DQLNLFLKD]\DGD1)&ù]HOOLÛLWDąà\DQ
cihaz ve çip arasında kısa mesafe olması
durumunda (genellikle max 4 cm), temas etme
zorunluluğu olmaksızın, basit ve güvenli radyo
frekansları ile haberleşme sağlayan teknoloji
standardıdır. Kasa veya toplu taşıma ödemeleri,
oﬁs kapı kartları, takvim senkronizasyonu veya
HOHNWURQLNNDUWYL]LWJLELWHPDVVà]LąOHPOHU1)&
X\JXODPDODUàQDùUQHNRODUDNVàUDODQDELOLU1)&SLO
tüketimi az ve kredi ve banka kartlarından daha
güvenli olmasına rağmen mevcut kasa ödeme
326 PDNLQHOHULQLQGđąđN\HQLOHQPHRUDQà
mobil ödeme (mobil cüzdan) amaçlı kullanımının
yaygınlaşmasında gecikmeler olmuştur. 2012
\àOàQGD1)&ù]HOOLNOLFLKD] DNàOOàWHOHIRQWDEOHW
ELOJLVD\DUHRNX\XFX VHYNL\DWàQàQNDWàQD
çıkarak 200 milyona, 2013’te ise 300 milyona
ulaşacağı öngörülmektedir. Ayrıca, bugüne
kadar genellikle ödeme amaçlı kullanılan
1)&łOLFLKD]ODUàQR\XQJđYHQOLNELOJLYHNLPOLN
doğrulama gibi farklı amaçlar için kullanımının
yaygınlaşması beklenmektedir23.
2.2.5.4 Mobilite: Mobil internet, mobil
uygulamalar, tabletler ve akıllı telefonlar
Mobil uygulamaları ve günümüz insanının
hareketli günlük yaşamını destekleyen akıllı
telefon ve tablet bilgisayar kullanımının giderek
artması ve satılan mobil cihaz sayısının bilgisayar
satışlarından daha fazla olması beklenmektedir.
Cihazlardaki ucuzlama ve çeşitlilik nedeniyle kişi
başına ortalama 2’den fazla mobil cihaza sahip
olunması öngörülmektedir.
Mobil cihazların vazgeçilmez içeriği olan
mobil uygulama sayısı 2011 yılında 2 katına
çıkarak 1 milyonu aşmıştır24. 2012 yılında ise
2 milyonu geçmesi öngülmektedir. Lokasyon
bazlı uygulamaların yaygınlaştığı günümüzde;
içerik farkındalığının gelişmesi ile kullanıcının,
bulunduğu yer, yaşı, mesleği ve cinsiyeti gibi
daha kişiselleştirilmiş ve sıradan lokasyon bazlı
uygulamalardan daha soﬁstike çözümler sunan
uygulamaların yaygınlaşması beklenmektedir.
2014 yılında kullanıcı lokasyon bazlı
uygulamaların 1,4 milyar kullanıcıya ulaşacağı
öngörülmektedir.

Gelişmiş pazarlar için yüksek, gelişmekte
olan pazarlar için düşük teknik özellikli
tablet bilgisayar ve akıllı telefonlar ile mobil
uygulama pazarınında heterojen bir yapıya
sahip olması beklenmektedir. Bu nedenle
en basitinden, birkaç GB büyüklüğüne
sahip olan karmaşık uygulamalara kadar
çok çeşitli mobil uygulamanın pazarda yer
alacağı öngörülmektedir. Mobil uygulama ve
mobil cihaz pazarının gelişmesinin en büyük
destekleyicisinin mobil genişbant olması
EHNOHQPHNWHGLU2SHUDWùUOHULQ\HQLQHVLO
teknolojiler sunmaya başlamasının arkasında,
hem data paketi büyüklükleri, hem de internet
hızı konusunda oluşacak potansiyel talebi
karşılamak gelmektedir. Bugün mobil genişbant
kullanan bir kullanıcı günde ortalama 15 MB
veri tüketirken, 2020 yılında bu rakamın 1GB’a
ulaşması beklenmektedir25.

2007 yılında piyasaya çıkan iPhone ile
birlikte taşınabilir Apple cihazlarında
NXOODQàODQLąOHWLPVLVWHPLL26LÍLQ
uygulama geliştirme sadece ABD’de
210.000’den fazla iş imkanı sunmuştur.
Kayıtlı uygulama geliştirici sayısı yaklaşık
250.000’dir ve iş arama motoru olan
indeed.com’da 5000’in üzerinde
uygulama geliştirici ilanı bulunmaktadır.
8\JXODPDJHOLąWLULFLOHU$SS6WRUH
üzerinden 4 milyar doların üzerinde gelir
elde etmiştir.

Sektör paydaşlarının trendlerle ilgili
beklentilerine de yer verilen anket çalışmasına
göre, paydaşların öne çıkardığı trendler Şekil
28'de gösterilmektedir.

Şekil 28: Türkiye BİT sektörü trend algısı

Mobilite
Mobil İnternet
0RELO8\JXODPDODU
Mobil Cihazlar
Mobil Ödeme
NFC
Yakın Alan İletişimi

Yaygın Genişbant
İnternet Erişimi

Bulut Bilişim

Türkiye BİT
Sektörü
Trend Algısı

Türkiye BİT sektörü oyuncuları ile gerçekleştirilen
DQNHWÍDOàąPDVàVRQXFXQGDHGHYOHW
X\JXODPDODUàYHHWLFDUHWJLELEDąOàNODUGDùQHPOL
trendler olarak öne çıkmıştır. Dünyada bu
konuda yapılan çalışmaların belirli bir olgunluğa
ulaşması ve trend olarak görülmemesine
rağmen, bu konuların Türkiye gündemindeki
geçerliliğinin devam ettiği görülmektedir.

E-Devlet
Uygulamaları

E-Ticaret

Sosyal Ağ
Kullanımı
4G (LTE)

Kaynak: Deloitte Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Araştırması, Şubat 2012
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2.2.5.5 E-Devlet uygulamaları
Artan verimlilik ve üretkenlik ihtiyacı, devletleri
GDKDÍRNHGHYOHWSODWIRUPODUàQàNXOODQPD\D
yöneltmiştir. Pek çok ülkede çevrimiçi (online)
kanalları kullanmak giderek zorunlu hale
gelmekte, yapılan yatırımların getirilerinin
DUWPDVàGDNDPX\XHGHYOHWSODWIRUPODUàQDGDKD
ÍRN\DWàUàP\DSPD\DWHąYLNHWPHNWHGLU(GHYOHW
uygulamaları ekonomik olarak da devletlerin
ciddi tasarruﬂar yapmasını sağlamaktadır.
Yapılan çalışmalara göre, sadece elektronik
fatura kullanımının zorunlu hale getirilmesinin,
toplam GSYİH’nin %0,8’i kadar tasarruf
sağlanması beklenmektedir26.
*HÍPLąWHHGHYOHWX\JXODPDODUàQà]RUXQOX
hale getirmenin önündeki en büyük
risk, vatandaşların belirli bir kısmının BT
yeteneklerinin sınırlı olması ve bilgisayar ve
internet erişimlerinin olmamasıydı. Bu nedenle
ülkeler çevrimiçi kanalı farklı bir alternatif
olarak sunmaktaydı. Ancak, şu an pek çok
ülkede kullanıcı ve işletmelerin çoğu çevrimiçi
ROPXąROPD\DQNHVLPLÍLQLVHHGHYOHW
uygulamaları BİT farkındalığını artırmak için
giriş seviyesi olarak konumlandırılmaktadır.
(GHYOHWX\JXODPDODUàLOHDUWDQ%7NXOODQàPà
ve genişbant internet penetrasyonunun artışı
özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik
Eđ\đPHLÍLQNULWLNELUùQHPHVDKLSWLU(GHYOHW
uygulamaları kullanıcılara ve kamu çalışanlarına
vakit kazandırırken, verimliliği arttırarak maddi
kayıpları da azaltmaktadır27.
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Araç ve sürücü bilgi sistemi (ASBİS)
Araç tescil işlemlerinde maruz kalınan bürokratik süreçlerin yalınlaştırılması ve buna paralel
olarak işlemlere ilişkin maliyetlerin azaltılması hedeﬂeriyle 2010 yılında Bilgi ve İletişim
Teknolojileri (BİT) desteğiyle hayata geçirilen ASBİS projesi, araç tescil ve sürücü belgesi
işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına olanak veren bir yeniliktir. Devlet tarafından
sunulmakta olan hizmet, bu işlemlerin yapılması için gerekli olan zamanı ve maliyeti büyük
ölçüde azaltmaktadır.
ASBİS kapsamında yapılabilen işlemler aşağıdaki gibidir:
ō<HQL VàIàU DUDÍODUàQWHVFLOLąOHPOHUL
ō7HVFLOOL LNLQFLHO DUDÍODUàQVDWàąGHYLUYHWHVFLOLąOHPOHUL
ō6đUđFđEHOJHVLÍàNDUWàOPDVàLąOHPOHUL
Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde birçok bürokratik işlemi ortadan kaldıran ASBİS devreye
VRNXOPDGDQùQFHDUDFàQVDWàąàQàQ\DSàODELOPHVLLÍLQ9HUJL'DLUHVLłQGHQDUDFàQYHUJLYH\D
traﬁk cezası borcu olmadığına dair “İlişik Kesme Belgesi” alınması şart koşuluyordu. ASBİS
LOHEXVRUJXODPDRQOLQHQRWHUđ]HULQGHQ\DSàODELOPHNWHEXVD\HGH9HUJL'DLUHVLłQHJLWPH
gereksinimi ortadan kalkmaktadır.
Önceden satış veya devri kısıtlayıcı kayıtların (haciz, rehin, ihtiyati tedbir) sorgulaması
sadece gerekli traﬁk tescil kuruluşlarına gidilerek yapılabilirken; ASBİS, noter tarafından
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bilgisayar kayıtlarına girilmesine olanak sağlayarak bu
sorgulamanın yapılmasını da mümkün kılmaktadır. Öte yandan, ASBİS, araç sahibinin araç
satışı sonrası traﬁk tescil kuruluşlarına başvuru zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu
kuruluşlar noter tarafından elektronik ortamda bilgilendirilmektedirler.
ASBİS, araçlardaki tadilat, renk değiştirme, ünvan değiştirme, traﬁkten çekme veya
hurdaya ayırma gibi nedenlerden dolayı gereken belge yenileme işlemlerinin, aracın
tescil kaydının olduğu traﬁk tescil kuruluşunun yanı sıra başka herhangi bir traﬁk tescil
kuruluşunda da gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Sağladığı kolaylıklar ile ASBİS, araç tescil işlemlerinin maliyetini işlem başına ortalama 450
TL’den 25,5 TL’ye; işlemler için harcanan süreyi de 3 iş gününden 5 dakikaya indirmiştir.
Bu maliyet farkının içerisine, neden olunan iş gücü kaybı ve ulaşım giderleri ise dâhil
edilmemiştir. Öte yandan, traﬁk tescil kuruluşlarında çalışan 4600 memurun iş yükü %55
oranında azalmıştır.
ASBİS’in ikinci el araç satışlarında kullanılmaya başlandığı 01.05.2010 tarihinden
30.04.2011 tarihine kadar 8.309.000 vatandaş bu hizmetten yararlanmış olup, bu
işlemlerin sonucunda yaklaşık 1,8 Milyar TL maddi tasarruf ve 12,5 milyon gün zaman
tasarruf sağlanmıştır. ASBİS öncesi yılda ortalama 2.350.000 ikinci el satışı gerçekleşirken,
bu rakam 2011 yılı sonu itibariyle 5 milyonu aşmıştır.
Bu doğrultuda, zaman ve maliyet kazanımlarının önünü açan ASBİS projesi, %96
memnuniyet oranı ile BİT sektörü ile devlet işbirliğinin başarılı bir örneğini sergilemektedir.
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#,8 XIPZÚWQIWNSàWIZPISQNLNSI\IREQN_IZ
IZPNSQNPQIWNSIPEZPHEF[Q[SH[L[KNFN
WIPEFIZNHIZIZNPQI_IWIP àQPIQIWNS
IPTSTRNQIWNSNSà`IWNSITZ[WH[L[
ZIRIQQIWNKàÎQISHNWIWIPIPTSTRNP
Fà_àRIQIWNSITQ[RQ[PEZPHE
F[Q[SREPZEHW
3.1 BİT sektörü ülkelerin gelişmişliği ile
doğrudan ilişkilidir
Günümüzde, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri
VRV\RHNRQRPLNDÍàGDQLQFHOHQGLÛLQGH%7
sektörü ürün ve hizmetlerinin etkin kullanımı
sayesinde hızlı erişim ve üretkenlik kazanan
çeşitli alanlar ön plana çıkmaktadır. BİT,
sektörlerin üretkenliğine ve maliyet etkinliklerine
katkıda bulunduğu gibi rekabeti de tetikleyerek,
gelişmiş ülke ekonomilerinin üzerine oturduğu
inovasyon, verimlilik gibi temelleri güçlendirerek
ekonomik büyümelerine olumlu katkıda
bulunmaktadır.
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Diğer yandan BİT’in; yoksulluğu önlemekte,
sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmakta ve eğitim
olanaklarını arttırmakta, diğer bir deyişle yaşam
koşullarını geliştirmekte ve dolayısıyla insanları
ekonomik büyümede etkin kılmakta önemli role
sahip olduğu da görülmektedir. Bu çıkarımlar
BİT ile gelişmişlik arasındaki bağlantıya işaret
etmektedir.
Bu bağlantının gösterilmesi için International
7HOHFRPPXQLFDWLRQV8QLRQ ,78 WDUDIàQGDQ
ülkelerin BİT alanındaki gelişmişliklerini
ölçen IDI (ICT Development Index) endeksi
kullanılmaktadır. Bu endeks ile yapılan
değerlendirmelere göre Türkiye 59. sırada yer
almaktadır. Türkiye’nin 4,42 puanına karşılık
birinci sıradaki Kore 8,40 puan ile listede yer
almaktadır.
IDI sonuçları incelendiğinde ilk sıraları alan
ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğu görülmektedir.
Sıralamada ilk 30 ülke arasında ise, ABD ve
Kanada dışında tüm ülkeler ya Avrupa’dan
\DGD'RÛX$V\D3DVLğNEùOJHVLQGHQGLU
Özetle, sıralamada ön sıralarda yer alan
ülkeler aynı zamanda dünyanın da önde gelen
ekonomileridir.

Şekil 29: Kişi başı GSMH ve IDI skorları (Avrupa)
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Kaynak: ,78

²ONHOHULQ%7JHOLąPLąOLNVHYL\HOHUL\OHNULWLN
ekonomik göstergelerden kişi başı Gayri Saﬁ
Milli Hasıla (GSMH) değerleri arasındaki ilişki
şekilde de net olarak görülebilmektedir.

Öte yandan, sıralamada ön sıraları alan ülkeler,
sağlık ve eğitim anlamında da gelişmiş olarak
değerlendirilen ülkelerdir. İlk 10 sırada yer alan
ülkelerdeki ortalama yaşam beklentisi 80,4 yıl
olurken, bu beklenti Türkiye’de 73,6 yıl olarak
ölçümlenmektedir28.
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3.1.1 BİT Sektörü inovasyonlara fırsat tanır

,ST\EX_TS 8àWPN_ISNSWIPEFIZÎNQNLNSN
_[PEW_EÎIPISFNW[SX[WTQREX
KIWIPNWPISY[ESZERZIWXNFNWNYQI\
KÚWRIPZI\IWIPEFIZÎNFNW8àWPN_I
MIHIåSI[QEYREPNÎNSKÚ`ÚSàSI
EQSREXKIWIPISXZWEZIONPFNW[SX[W
TQEWEPÚSIÎPREPZEHW

Bir diğer gelişmişlik göstergesi olan yetişkin
okuryazarlığına bakıldığında ise, ilk 10 sırada
\HUDODQđONHOHUGHQ+RQJ.RQJKDULÍGLÛHU
tüm ülkelerde %99,0 olan oran, Türkiye’de ise
łGLU+RQJ.RQJLÍLQLVHEXRUDQ
olarak gerçekleşmiştir29.
Özetle, kritik göstergeler aynı sonuca işaret
etmektedir: BİT alanında kaydedilen gelişmişlik,
ELUđONHQLQVRV\RHNRQRPLNJHOLąPLąOLÛLLOH
karşılıklı etkileşim içinde, yakından ilgilidir.
Gelişmişlik ile BİT ilişkisinin yanı sıra, gelişmişliğe
giden yolda BİT’in inovasyon ve sürdürülebilirlik
ile oldukça yakın ilişkisi bulunmaktadır. Aşağıda
yer alan iki alt bölümde BİT’in inovasyon ve
sürdürülebilirlik ilişkisi ele alınmaktadır.
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İnovasyon, bilginin ekonomik ve toplumsal
faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanır.
İnovasyon türleri; ürün, süreç, organizasyonel ve
pazarlama inovasyon türleridir30. Tüm inovasyon
türlerinin imalat ﬁrmalarının performansını ve bir
zaman fazı ile de ﬁrmanın ﬁnansal performansını
etkilediği ampirik olarak gösterilmiştir31.
İnovasyon sadece bilim ve teknolojiye dayalı
olmak zorunda değildir. Örneğin, hizmet
sektöründeki inovasyonların büyük bir oranı
teknolojik olmayan inovasyonlardır.
Ekonominin büyümesinde daima etkin bir unsur
olan inovasyonun son dönemde çok daha
belirgin bir biçimde öne çıktığı gözlenmekte
ve özellikle gelişmiş ülkeler için inovasyon
günümüzde ekonomik büyümenin temel itici
JđFđRODUDNEHQLPVHQPHNWHGLUUQHÛLQ:()
Rekabetçilik Modeli’nde32 inovasyon temelli
ekonomiler en üst gelir grubu ülkeleri içeren son
aşama olarak tanımlanmaktadır.
:()5HNDEHWÍLOLN0RGHOLłQGHWHPHO
bileşenden biri olan inovasyonda Türkiye’nin
son 5 yıldaki sıra ve skorunun Türkiye’nin
genel sıra ve skorundan daha geride olduğu
görülmektedir. Bu sonuç, inovasyonun
Türkiye’nin Küresel Rekabetçilik Endeksi (GCI)
skorunu olumsuz etkilediğine işaret etmektedir.
İnovasyon, Türkiye’nin rekabetçiliğini yukarıya
çeken bir unsur olması gerekirken şu an
tam tersi bir işlev görmekte ve rekabetçi bir
Türkiye hedeﬁne ulaşmak için göz önüne
alınması gereken stratejik bir unsur olarak öne
çıkmaktakdır. Dünyada inovasyondaki yerimizin
Türkiye’nin dünyadaki ekonomik büyüklük
sıralaması ile uyumsuz olduğunu söylemek
mümkündür.

BİT, inovasyonların oluşmasında kolaylaştırıcı
(enabling) bir rol oynamakta ve gittikçe
genişleyen ve derinleşen global araştırma
işbirliği ağları bu duruma tipik bir örnek
ROPDNWDGàU²ONHOHUJLGHUHNDUWDQELURUDQGD
birbirlerinin uzmanlıklarından ve yeteneklerinden
yararlanmakta; işbirlikleri ile yeni bilgiye ulaşma
olanaklarını artırmaktadırlar. BİT’in altyapısını
sağladığı araştırma işbirlikleri ağları hem ülkeler
hem araştırmacılar için verimli bir sinerji ortamı
oluşturmaktadır. Araştırma kurumları global
araştırma işbirliklerini daha çok desteklemeye
başlamıştır. Böylelikle bilimsel ve teknolojik
buluşların hızında bir artış gözlenmekte ve
inovasyon belirli ülkelerin tekelinden çıkıp
geniş bir coğrafyaya yayılarak, global bir
iletişim ağı üzerinden yaygın bir işbirliği ile
sürdürülmektedir. Örneğin, çokuluslu şirketlerin
1975 yılında merkezin dışındaki ülkelerdeki
$U*HPHUNH]OHULWđP$U*HPHUNH]OHULQLQ
%45’ini oluştururken 2005 yılında bu oran
%66’ya ulaşmıştır33. Öte yandan, dünyada en
ÍRN$U*HKDUFDPDVà\DSDQLONğUPDQàQ
%91’nin kendi merkez ülkelerinin dışında
da inovasyon faaliyetlerinde bulunduğu
saptanmıştır34. Bu işbirlikleri ve kümelenmeler
disiplinler arası nitelikte, daha karmaşık ve
dolayısı ile katma değerinin daha yüksek olması
beklenen araştırmaların önünü açmakta ve bu
araştırmaları hızlandırmaktadır.
Şirketler de dünyanın çeşitli bölgelerindeki
yeteneklere ulaşmada, işbirlikleri oluşturmada
giderek daha yoğun olarak BİT altyapısından
yararlanmaktadır. Örneğin, Hyundai, Almanya,
ABD, Japonya, Hindistan gibi ülkelerde
PRWRU$U*HPHUNH]OHULYHWDVDUàPPHUNH]OHUL
kurmuştur. Bu merkezler işbirliği halinde
çalışmaktadır ve bu işbirliğinin altyapısı BİT
üzerine kuruludur. Tasarımların, prototiplerin
genişbant altyapısı üzerinden paylaşılması
ve bunun sağladığı hız yeni ürün geliştirme
etkinliğini önemli ölçüde artırmaktadır.

;&'5IPEFIZÎNQNP0THIQNSHIZIRIQ
FNQIYISHISFNWNTQESNST\EX_TSHE
8àWPN_ISNSXTS_QHEPNXWE\I
XPTW[S[S8àWPN_ISNSKISIQXWE\I
XPTW[SHESKIWNHITQH[L[KÚWàQRIPZIHNW
Modelleme ve simülasyon yazılımlarındaki
Kà]YHSHUIRUPDQVPDOL\HWRUDQODUàQGDNL
artışlar ﬁrmaların yeni ürün geliştirme
yeteneklerini artırmakta, rekabetçiliğin önemli
belirleyicilerinden olan piyasaya yeni ürün
sunma sürelerini azaltmaktadır. Modelleme ve
simülasyon yazılımlarının kişisel ilaç geliştirme
araştırmalarından bir deponun otomatik
malzeme akış sisteminin optimizasyonuna
kadar geniş bir yelpazede kullanım alanı vardır.
Hızlı prototip oluşturma (rapid prototyping)
yazılımlarını da bu çerçevede değerlendirmek
gerekir. Bu yazılımların kullanımı ile tasarımdan
üretime geçiş aşamasında önemli zaman
ND]DQàPODUàVDÛODQPàąWàU]HOOLNOH.2%łOHULQ
bu kaynaklara ulaşabilirliğinin artması onların
katma değerlerini ve üretkenliklerini dolayısı ile
rekabetçiliklerini arttırma çabalarını destekleyici
yönde gelişmelerdir.
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BİT birçok inovasyonun içerisinde yer almakta,
mevcut ve yeni gelişen teknoloji ve iş alanlarının
inovasyonlarla gelişmesinin önünü açan bir rol
oynamaktadır. Örneğin, AB ülkelerinde değişik
yıllarda yapılan saha araştırmalarının sonuçları,
BİT’in ürün, hizmet ve süreç inovasyonlarında ne
ölçüde kolaylaştırıcı rol oynadığını göstermiştir.
Bu çalışma BİT imalatı da dâhil olmak üzere 17
LąDODQàQGDJHUÍHNOHąWLULOPLąWLU²UđQYHKL]PHW
inovasyonları ve süreç inovasyonları içinde BİT’in
ağırlığı belirlenmiştir. BİT ile ilişkili inovasyonların
çok yüksek oranlara ulaştığını gözlemlemek
mümkündür.

Öte yandan, geleneksel (mature) diye
tanımlanan bazı sektörlerde (gemi yapımı
ve onarımı, ayakkabı imalatı gibi) BİT ile
ilişkili inovasyonların göreli yüksek oranı
gözlemlenmektedir. Geleneksel sektörlerin
rekabetçiliklerini sürdürebilmeleri, özellikle
genel amaçlı teknolojiler kullanılarak yapılan
inovasyonlar ile katma değerlerini arttırmaları ile
mümkün olmaktadır. Bu nedenle, BİT kullanımı
ve BİT ile ilişkili inovasyonlar geleneksel sektör
şirketleri için de son derece önemlidir.

Şekil 30: Ürün ve hizmet ile süreç inovasyonlarında BİT’in etkisi
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Diğer bir gözlem de, BİT ile ilişkili inovasyonlarda
büyük şirketlerin öne çıktığıdır. Bu gözlemden
hareketle, BİT’in küçük şirketlere yayılımı ile
inovasyon üzerindeki kolaylaştırıcı rolünün
daha da artacağı öngörülmektedir. Türkiye gibi
HNRQRPLVLQLQEđ\đNELUNàVPàQàQ.2%łOHULQ
oluşturduğu ülkelerde, bu şirketlerin inovatif
ürün ve hizmetlere yönelmesi rekabetçilik ve
ekonomik büyüme için son derece kritiktir.
BİT ile ilgili inovasyonlar incelendiğinde en öne
çıkan sektör olarak enerji arzı görülmektedir.
Enerji arzı sektörü Türkiye’nin cari açığının
önemli bir kısmına sebep olması nedeniyle
kritik önem taşımaktadır. Sektörde yapılan
inovasyonların enerji tüketimini azalttığı ve
üretilen enerjinin daha verimli olarak tüketiciye
ulaştırılmasını sağladığı düşünüldüğünde, enerji
arzı sektöründeki inovasyonların Türkiye’nin
cari açığını azaltmaya da katkısı olabileceği
görülmektedir.

BİT’in 1990’lardan bu yana hızla yaygınlaşması,
inovasyonlar üzerindeki kolaylaştırıcı etkisi
çok büyük oranda BİT altyapısının sağladığı
bütünleşik ağ yapısından kaynaklanmaktadır.
$UDąWàUPDWLFDUHWğQDQVVRV\DOPHG\DđUHWLP
hepsinin gelişmesi, yaygınlaşması, etkinliklerinin
artması genişbant ağ yapılarına bağlıdır. Bu
nedenle, rekabetçiliklerini ve refah düzeylerini
artırmak isteyen ülkeler genişbant ağlarını
yaygınlaştırmayı ulusal bir öncelik olarak ele
DOPDNWDGàU1LWHNLP*&,\DQLđONHOHULQUHNDEHW
JđFđHQGHNVLYHJHQLąEDQWLQWHUQHWNXOODQàFà
sayısı yoğunluğu arasında doğrusal bir ilişki
görülmektedir. Genişbant ağlarının ekonomik
etkileri üzerine Başbakanlık ve Cisco tarafından
gerçekleştirilen “İpek Yolundan Genişbanta”
çalışması da bu ilişkiyi doğrulamaktadır.

Şekil 31: GCI ve genişbant internet kullanıcı sayısı/100 kişi
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Türkiye’de genişbant kullanımı ne vadediyor?
“İpek Yolundan Genişbanta” isimli Başbakanlık ve Cisco ortak çalışması olan raporda,
Türkiye’nin ekonomik büyümesini artırmak ve rekabetçiliğini desteklemek amacıyla 2023
7đUNL\HVLLÍLQELUYL]\RQVXQXOPXąJHQLąEDQWWHNQRORMLOHULWHPHOOLSROLWLNDODUàQPDNUR
ekonomik ve sosyal etkileri ortaya konulmuştur.
$ERQHOLNED]OàJHQLąEDQW\D\àOàPà2(&'RUWDODPDVàłGHłGDQłGDłH
yükselmiştir. Genişbantın dünya nüfusu içindeki yayılımı 2008’de %7,5’den 2010 yılında
%8,4 seviyesine ulaşmıştır. Dünyada hane bazındaki yayılım ise 2008’de %27,4’den
\àOàQGDłH\đNVHOPLąWLU%DQWJHQLąOLÛLWDOHELLVH\àOOàNGđ]H\LQGH
büyümektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde yayılım düzeyi düşük olmakla birlikte yayılım
hızları gelişmiş ülkelere göre yüksektir. (Hindistan %62, Çin %23, Rusya %39, Brezilya
%23, Meksika %54, vb.) Türkiye’nin performansı ise düşük olarak nitelendirilmekte
YH7đUNL\HłQLQJHQLąEDQWXÍXUXPXQXNDSDWDPDGàÛàYXUJXVX\DSàOPDNWDGàU1LWHNLP
Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle arasındaki yayılım farkı %20 civarlarında seyretmeye devam
HWPLąWLU*HQLąEDQWNDSDVLWHVLDUWàąRUDQà\àOàQGDLOH2(&'RUWDODPDVàRODQ
%1,47’nin oldukça altında kalmıştır. Halen verimlilik temelli ekonomiden inovasyon temelli
ekonomiye geçiş aşamasında olan Türkiye’nin inovasyon ekosisteminin temel altyapı
unsurlarından olan genişbant açığını bütünsel ve kamunun da içinde yer aldığı ulusal
bazda bir strateji ile kapatma yoluna girmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.
Gerçekleştirilen analize göre; ortalama yıllık ekonomik büyümenin %5, giriş seviye
JHQLąEDQWđFUHWLQLQGRODUD\YHJHQHOğ\DWHQĠDV\RQXQXQVHYL\HVLQGHRODFDÛà
varsayımları ile 2009 yılında %31 olan Türkiye’de genişbant hane yaygınlaşma oranının
2023 yılında %81’de doyuma ulaşacağı öngörülmektedir.
Yapılan bu varsayımlara dayandırılan analiz sonuçlarına göre genişbant teknolojileri temelli
SROLWLNDODUàQPDNURHNRQRPLNYHVRV\DOHWNLOHULQLDąDÛàGDù]HWOHQGLÛLąHNLOGHRODFDÛà
tahmin edilmektedir.
ō\àOàQDNDGDURUWDODPDRODUDNJHUÍHNOHąPHVLùQJùUđOHQ7đUNL\HłQLQ*6<+
büyümesi %7,3’e kadar çıkarılabilecektir.
ō*HQLąEDQWàQVDÛOD\DFDÛàHNRQRPLNEđ\đPHQHWLFHVLQGHROXąDFDNJHQLąEDQWHNRVLVWHPL
\àOGDDUDVàQGD\HQLLVWLKGDPLPNDQàROXąWXUDELOHFHNWLU
ō*HQLąEDQWàQVDÛOD\DFDÛàPDOL\HWWDVDUUXIX\HQLSD]DUODUDHULąLP\DEDQFàVHUPD\H
çekilmesi ve iş gücü verimliliğinin artması sayesinde Türkiye’nin Küresel Rekabetçilik
Endeksi’ndeki (GCI) yeri ilk 20 ülke arasına hızla çekilebilecektir.
ō*HQLąEDQWHNRVLVWHPOHULQLQX]XQYDGHGHNLEXHNRQRPLNHWNLOHULQLQNDSVDPYHGHULQOLÛLQL
aşacak kadar güçlü toplumsal sonuçları da olacaktır. Buna göre, genişbantın sağlayacağı
merkezi sosyal momentum aslında ülkemizin beşeri sermayesinde oluşacak artıştır. Beşeri
sermaye özellikle eğitim ve öğretime daha iyi erişim ve iyileştirilmiş sağlık hizmetleri ile
daha üretken bir vatandaş proﬁli oluşturularak geliştirilebilecektir.
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3.1.2 BİT sektörü sürdürülebilirliğin
sağlanmasında kritik faydalar sunar
Sürdürülebilirlik tüm gelişmiş ülkelerin önem
verdiği konulardan birisidir. Gelişmiş ülkeler
sektörlerin sürdürülebilir olması için önlemler
almakta ve sektörleri sürdürülebilir olmaya
zorlamaktadır.
Dünya kaynaklarının hızla tükenmekte olduğu
günümüzde, her sektörün olduğu gibi BİT
sektörünün de sürdürülebilirliği öne çıkmaktadır.
Sektörün sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi genel
anlamda olumsuz olarak nitelendirilebilecek
olsa da, BİT’in diğer sektörlerdeki uygulamaları
verimli hale getirmesi ile BİT’in toplam
sürdürülebilirlik etkisinin olumlu olduğu sonucu
çıkarılabilmektedir.
Bu bölümde iki alt başlık altında öncelikle BİT
sektörünün sürdürülebilirliğe etkisi ve sektörün
diğer sektörlerin sürdürülebilirliğine etkileri
incelenecektir.
3.1.2.1 Çevre dostu BİT yaklaşımları
Çevre Dostu Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT),
BİT sistemlerinin enerji tüketimini azaltmayı ve
organizasyonların çevresel sürdürülebilirliklerini
geliştirmeyi hedeﬂeyen yeni bir yaklaşımdır.
Gartner’ın yaptığı çevre dostu BİT ihtiyacı ile
ilgili bir araştırmaya göre küresel bilgi ve iletişim
WHNQRORMLVLVHNWùUđNđUHVHO&22 salınımının
yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır35.

#,8XIPZÚWàSàSHIXàWHàWàQIFNQNWMEQI
KIQRIXN XIPZÚWHIPNZWISHQIWHISFNWNXN
TQEWEPKÚWàQRIPZIHNW±I\WIHTXZ[#,8
_EPQEYRSSXIPZÚWHIÚSIRQN
HILNYNRQIWIXIFIUTQREX
FIPQISRIPZIHNW
Sektörün sürdürülebilirlik etkisinin azaltılması
için oluşturulan “Çevre Dostu BİT Girişimi”
en büyük BİT üreticileri tarafından
yönlendirilmektedir. Bu girişimin amacı sektörün
dünya kaynaklarından daha az kullanması
için veri merkezi performanslarını arttıracak
standartları ve yeni teknolojileri geliştirmek;
enerji verimlilik standartları, süreçleri, ölçümleri
ve teknolojilerinin benimsenmesini desteklemek
ve hesaplama enerji verimliliğini artırmaktır.
BİT sektörünün de sürdürülebilir hale
gelmesi, sektördeki trendlerden birisi olarak
görülmektedir. Çevre dostu BİT yaklaşımının
sektörde önemli değişimlere sebep olması
beklenmektedir.

BİT en çok enerji tüketen 5. sektördür. BİT’in
łGHNL.DUERQ$\DN]L*W&2H
HąGHÛHUPLO\DUPHWULNWRQ&22) olarak
KHVDSODQPàąWàU.đUHVHOH6đUGđUđOHELOLUOLN
Girişimi (GeSI) tahminlerine göre 2020’ye kadar
%7.DUERQ$\DN]L*W&2HłDXODąDFDN
ve Karbon Ayak İzinin yıllık ortalama büyümesi
%6 olacaktır. Aynı zamanda araştırmalar toplam
elektrik tüketiminin yaklaşık %8’ini oluşturan
BİT çözümleri enerji tüketiminin 2020’ye kadar
yaklaşık %15’e ulaşacağını göstermektedir.
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Enerji sektöründe BİT kullanımı – Akıllı şebekeler
Akıllı Şebeke, elektriğin üretiminden tüketimine kadar elektronik
veri akışı sağlayan bir sistemdir. Bu veri akışı ile üreticiden
tüketiciye kadar birçok paydaşa kolaylık sağlanmaktadır.
Akıllı Şebeke sistemlerinin tüketiciye birçok faydası bulunmaktadır.
Sistem sayesinde, tüketici tüketim miktarını anlık olarak
görebilecek ve ayarlayabilecektir. Tüketici, dinamik elektrik
ﬁyatlarını öğrenebilecek, bu doğrultuda elektriğin daha ucuz
olduğu zamanlarda tüketim yapabilecektir. Bunlara ek olarak,
sistem sayesinde elektrik kesintilerinin sıklığı ve süresi azalacak,
elektrik arzı daha güvenilir hale gelecektir. Bir çalışmaya göre
elektrik kesintileri Amerika ekonomisine yıllık yaklaşık 80 milyar
dolar maliyet getirmektedir.
Akıllı Şebeke Sistemi elektrik üretim ve dağıtım şirketlerine de
birçok fayda sağlayacaktır. Günümüzde dağıtım şirketleri elektrik
sayaçlarını okumak, sayaçlarda arıza ve kaçak tespit etmek için
çalışan yollamaktadır. Akıllı Şebeke Sistemiyle bu çalışanlara
ihtiyaç çok azalmaktadır. Elektrik tüketim miktarları sistemdeki
veri akışı sayesinde kolayca ölçülmektedir. Ayrıca arızaların veya
kaçakların tespiti de veri akışı sayesinde kolayca yapılmaktadır. Bu
durum, dağıtım şirketlerinin operasyonel giderlerinin ciddi oranda
azalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda daha kesin veri akışı
sayesinde dağıtım şirketleri daha iyi talep planlama yapabilme,
arzı daha doğru biçimde ayarlayabilme imkanına sahip olacak ve
sistem daha verimli işleyebilecektir.
Bunlara ek olarak, sistemin alternatif enerji tüketimini de artırması
beklenmektedir. Böylece enerji tüketimi ve karbon salınımı
azalacaktır. General Electric ﬁrmasının yaptığı bir çalışmaya
göre Amerika’daki evlerin %10’unun akıllı sayaca sahip olması
GXUXPXQGD&22 salınımında yıllık 3,7 milyon ton azalma meydana
gelecektir.
Akıllı Şebeke Sistemi birçok ülkede kullanılmaya başlanmıştır.
Amerikan Hükümeti 2009 yılında Akıllı Şebeke Sisteminin
yaygınlaşması için 435 milyon dolar harcamıştır. Çin hükümeti de
bu teknolojiye yatırım yapmaktadır. Yapılan projeksiyonlara göre
Çin’de 2020 yılına kadar yapılacak Akıllı Şebeke yatırımları 96
milyar doları bulacaktır.
Enerji arzı ve kullanımındaki mevcut trendlerin; ekonomik, sosyal
ve çevresel açılardan sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Akıllı
Şebeke Sisteminin, kullanıcıların elektrik tüketimini yönetmesi ve
dağıtım şirketlerinin kullanıcıların isteklerini anlayarak karşılaması
gibi faydalarıyla daha sürdürülebilir bir geleceğe yön vereceği
öngörülmektedir.
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3.1.2.2 BİT sektörü diğer sektörlerin
sürdürülebilirliğini destekler
Birçok sektörde BİT kullanımının enerji
verimliliğini artırmaya yardımcı olduğu
JùUđOPHNWHGLU*OREDOH6XVWDLQDELOLW\
Initiative’in çalışmalarına göre BİT’in diğer
sektörlerde kullanımı, 2020 yılına kadar küresel
salınımda %15’lik bir düşüş gerçekleştirebilme
potansiyeline sahiptir36. Sektörlerde BİT
kullanımı ile sağlanan avantajlar aşağıda
örneklenmektedir.
Enerji sektörü
Yapılan tahminlere göre enerji üretimi ve
dağıtımından kaynaklanan salınım, dünyadaki
toplam sera gazı salınımının dörtte birini
oluşturmaktadır. Enerji sektöründe BİT’in
kullanımının sera gazı salınımını sınırlandırması
mümkündür.
Örneğin, yenilenebilir ve standart enerji
üretimi ve dağıtımı ile ilgili olarak BİT sistemleri
ağırlıklı olarak analiz, modelleme ve kontrol
alanlarında kullanılmakta ve süreç verimliliklerini
arttırmaktadır. Akıllı sayaçlar ve akıllı şebeke
sistemleri de BİT uygulamaları arasında
sürdürülebilirliğe en çok fayda sağlayan iki
örnektir.

Enerji otomasyonları
Enerji girdisinin kaliteli bir şekilde sağlanması ve aynı zamanda Enerji şebekesinde var
olabilecek arızalara önceden mani olabilmek için SCADA sistemlerinin kullanılması,
günümüzün rekabetçi piyasa koşullarında giderek artan bir gereklilik olarak kendisini
ùQSODQDÍàNDUWPDNWDGàU(QHUML2WRPDV\RQ6LVWHPOHULLOHHQHUMLąHEHNHVLQLQDQDOL]L
yapılabilmekte, böylece şebeke üzerinde çeşitli etütler yapılarak, bir arıza durumunda
karşılaşılabilecek problemlerin çok daha önceden görülerek, gerekli önlemlerin alınmasına
fırsat tanımaktadır. SCADA sistemlerinin sahip olabilecekleri farklı yazılım modülleri ise
şebekenin veya enerji üretiminin optimizasyonun sağlayarak, çok yakın bir gelecekte
oluşacak enerji borsasının gerçek zamanlı takibine de olanak sağlayabilmektedir. Siemens’in
DÍWàÛàGđQ\DGDNLVD\àOà$NàOOà§HEHNH8\JXODPD$U*H0HUNH]LłQGHQELULRODQ*HE]HłGH
NXUXODQ$NàOOà§HEHNHOHU$U*H0HUNH]LłQGHGDÛàWàP\ùQHWLPVLVWHPLX\JXODPDODUàQàQ
JHOLąWLUPHVL\DSàOàUNHQ$OPDQ\D$%'YH%UH]LO\DłGDNL$U*HPHUNH]OHULLOHELUOLNWHÍDOàąDQ
Türkiye’deki ekip üyelerinin geliştirdiği uygulama ve çözümler, Siemens’in faaliyet gösterdiği
200’e yakın ülkede kullanılmaktadır.
Ankara ve Konya şehirlerinde Enerjisa Başkent ve Meram Dağıtım Şirketleri için
JHUÍHNOHąWLULOHQ6&$'$'06SURMHOHULLOHGDÛàWàPRWRPDV\RQXVDÛODQPDNWDYHDąDÛàGDNL
faydaların sağlanması hedeﬂenmektedir.
ō$Uà]DOàEùOJHQLQÍRNKà]OàELUąHNLOGHWHVSLWHGLOPHVL
(4+ saatten 2 sn. nin altına)
ō0đGDKDOHVđUHVLNàVDOWàOPDVà $Uà]DOàEùOJHQLQWHVSLWLLOHHQ\DNàQHNLELQ\ùQOHQGLULOPHVL
VD\HVLQGHVDDWWHQHNLELQXODąPDVàQGDQVRQUDGDNLND
ō$Uà]DOàEùOJHQLQNàVDVđUHGHL]ROHHGLOPHVLYHPđąWHULOHULQDOWHUQDWLIEHVOHPHQRNWDODUàQGDQ
tekrar beslenmeleri (6+ saatten 5 sn. nin altına)
6&$'$'06SURMHVLVD\HVLQGHYHULOHQKL]PHWGDKDNDOLWHOLKDOHJHOHUHNPđąWHUL
memnuniyeti artırılırken, kesinti sürelerinin en aza indirilmesi ile edinilen faydalarla,
yapılacak yatırım kısa sürede geri dönmektedir.
ō6DWàODPD\DQHQHUMLPLNWDUàQàQD]DOPDVàYHąHEHNHQLQRSWLPXPNXOODQàOPDVà
(%10’a varan ilave gelir)
ō(OHNWULNąHEHNHVLQGHQDOàQDQYHULOHULOHGRÛUXEDNàPYH\DWàUàPSODQODUàQàQ\DSàOPDVà
ō(NLSPDQùPUđQđQX]DWàOPDVà \àO
Ayrıca elektrik şebekesinin izlenmeye başlanması ile trafo ve hatların etkin kullanımı, ﬁder
boyunca aşırı yüklenmelerin önüne geçilmesi gibi faydalar da sunmaktadır.
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Ulaşım sektöründe BİT kullanımı
Avrupa Komisyonu, 2020 yılına kadar sera gazı salınımını
%20 azaltmak ve enerji verimliliğini %20 arttırmak amacıyla
elektrikli araçları desteklemekte ve kullanımlarını yaygınlaştırmayı
hedeﬂemektedir. Bu kapsamda oluşturulan Yeşil Araba Girişimi
(Green Cars Initiative); yenilenebilir enerji kaynakları, traﬁk
güvenliği ve yoğunluğu konularında BİT sektörü desteğiyle
ùQHPOLJHOLąPHOHUHLPNÁQYHUHELOHFHN$5*(ÍDOàąPDODUàQà
desteklemektedir.
Bu kapsamda, Temsa’nın proje ortağı olduğu ve Avrupa
.RPLV\RQXWDUDIàQGDQIRQODQDQ(&2*(0SURMHVLGHEXKHGHĠHUH
paralel olarak elektrikli araçların enerji verimliliğini arttırarak,
elektrikli araç kullanım oranını arttırmayı hedeﬂemektedir.
(&2*(0SURMHVLNDSVDPàQGDVWDQGDUWELUQDYLJDV\RQVLVWHPLLOH
uyumlu çalışabilecek şekilde geliştirilen Gelişmiş Sürücü Destek
6LVWHPL $'$6$GYDQFHG'ULYHU$VVLVWDQFH HOHNWULNOLDUDÍODUàQ
mevcut enerji tüketimlerini ve pil durumlarını sürekli takip ederek,
kullanıcıları menzil endişesinden (range anxiety) kurtarmayı
hedeﬂemektedir. ADAS, makine öğrenme (machine learning)
özelliği sayesinde aracın önceden izlediği yollara ek olarak ana
platformdan mobil iletişim vasıtasıyla topladığı traﬁk durum bilgileri
ve elektrik şarj istasyonları bilgilerini entegre ederek, en verimli
enerji yönetimini sağlayacak güzergahın seçimini sağlamaktadır.
Bu doğrultuda, ADAS kullanan elektrikli araçların standart elektrikli
araçlara göre %15 enerji tasarrufu sağlaması hedeﬂenmektedir.
ADAS’lı araçlarda ise, izlenen yollardaki traﬁk durumu ve
o yollarda önceden gerçekleşmiş enerji tüketimleri göz
önünde bulundurularak standart elektrik araçlara göre menzil
tahminlerinde %15 oranında bir iyileşme sağlanabilmektedir.
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Ulaşım sektörü
8ODąàPVHNWùUđHQHUMLVHNWùUđQđQDUGàQGDQ
en fazla karbon salınımı gerçekleştirilen ikinci
endüstridir. Sektörde BİT kullanımı ile farklılık
yaratılan aktivitelerden bazıları, dijital bilgi
aktarımı içeren konferans teknolojilerinin tercih
edilmesi, ulaşım modellerinin optimizasyonu,
araç kullanma biçimlerinin iyileştirilmesi
(hızdaki değişiklikleri en aza indirmek gibi),
bireysel araçların verimliliklerinin arttırılması,
yol ve demiryolu ağlarındaki enerji kullanımının
optimize edilmesi ve lojistiğin entegre ve
optimize edilmesidir37. Yapılan tahminlere
göre BİT kullanılarak optimize edilen lojistik
sistemler ve akıllı traﬁk yönetimi sistemleri
ulaşım verimliliğinin %17 arttırılmasını
sağlanabilmektedir38. BİT aynı zamanda deniz
ve hava taşımacılığında da kullanılmaktadır;
örneğin uçuş operasyonlarının düzenlenmesi,
hava taşımacılığında yakıt kullanımını %10
civarında azaltabilme potansiyeline sahiptir39.

Üretim sektörü
Günümüzde, üretim sektöründeki BİT
uygulamaları oldukça yaygınlaşmıştır.
Bu sektörde enerji kullanımı ve verimlilik
büyük önem taşıdığından dolayı BİT’in
akıllı kullanımı ile elde edilebilecek birçok
ND]DQàPEXOXQPDNWDGàUŃ863UHVLGHQW V
$GYLVRUV7HFKQRORJ\)HGHUDO(QHUJ\5 'łQLQń
gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçlarına
göre endüstriyel kablosuz teknolojiler üretim
verimliliğini %10 arttırma, gerçekleşen salınımı
ise %25 azaltma potansiyeline sahiptir40.
Bu alanda kullanılan BİT uygulamalarından
bazıları, enerji takip sistemleri, üretim takip
sistemleri, ekipman yönetimi sistemleri,
kurumsal kaynak planlama sistemleri, bilgisayar
destekli simülasyon ve tasarım (CAD) araçları,
yazılım destekli enerji verimlilik fonksiyonları ve
5),'VLVWHPOHULGLU

#NWÎTPXIPZÚWHI_EUQES#,8HIXZIPQN
[_K[QEREQEW XIPZÚWQIWNSHEME
XàWHàWàQIFNQNWTQREXS
HIXZIPQIRIPZIHNW#,8XIPZÚWà 
ZàPIZZNLNSHISHEMEJE`QEISIWONSNS
ZEXEWW[JIHNQRIXNSNXELQEREPZE SIZ
TQEWEPPEWFTSXEQSRSHE
E`EQZREPZEHW

BİT sektörünün diğer sektörler üzerindeki etkisi
sadece bu sektörler ile sınırlı kalmamaktadır.
Eğitim, sağlık, inşaat ve perakendenin de içinde
olduğu birçok sektörde yapılan BİT destekli
uygulamalar, sektörlerin daha sürdürülebilir
olmasını desteklemektedir. Sonuç olarak BİT
sektörü, tükettiğinden daha fazla enerjinin
tasarruf edilmesini sağlamakta, net olarak
karbon salınımını da azaltmaktadır.
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3.2 BİT ekonomik büyümeyi hızlandırır

#,8NàWIZIS\I_TL[STQEWEPP[QQESES
XIPZÚWQIW _àPXIP_EZWR\IPEWQQP
TWESQEWNQIIPTSTRNRN`HIÚSIRQNFNW
_IWIXEMNUZNW

Bilgi ve İletişim sektörü asla sadece Bilgi ve
İletişim sektörü değildir…
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörüyle
ilgili yapılan akademik çalışmalar ve sektörel
analizlerin ﬁkir birliğine vardıkları en önemli
bulgulardan biri, sektörün ekonomi için
öneminin sadece sektör içindeki yatırımlar ve
yaratılan katma değerle sınırlı kalmayacağıdır.
Sektörde ürün ve hizmet üreten şirketlerin
üretimleri, bu ürün ve hizmetleri yoğun olarak
kullanan ﬁrmaların karlılık ve yatırım oranlarını
da etkileme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla,
BİT sektörüne yapılan yatırımları ve bu
sektördeki karlılıkları değerlendirirken makro bir
bakış açısıyla ekonominin bütünü üzerinden bir
analiz yapmak, hem doğrudan hem de dolaylı
etkilerini incelemek gerekmektedir.

Şekil 32: BİT üreten ve kullanan şirket gruplaması

BİT Üretici Sektörler

BİT Sektöründeki İmalatçı

BİT Sektöründeki Hizmet
Sağlayıcı

BİT Kullanan Sektörler

BİT Sektörünün Çıktısını
Kullanan İmalatçı

Yoğun Kullanan
İmalatçı

BİT Sektörünün Çıktısını
Kullanan Hizmet Sağlayıcı

Az Yoğun
Kullanan Sektörler

Doğrudan Etki

Dolaylı Etki
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Yoğun Kullanan
Hizmet Sağlayıcı

BİT’i üreten ve yoğun olarak kullanan
sektörler, yüksek yatırım ve karlılık oranları
ile ekonomimizde önemli bir yere sahiptir.
Yatırım ve karlılık oranları incelendiğinde
BİT üreten ve kullanan hizmet sektörlerinin
ekonomiye önemli katkılar yaptığı
görülmektedir. Özellikle Türkiye’de BİT
sektörünün daha büyük kısmını oluşturan BİT
sektöründeki hizmet sağlayıcıların, hem yatırım
oranı hem de karlılık açısından diğer grupların
çok üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum,
BİT sektöründeki hizmet sağlayıcıların yüksek
karlar ettiklerini ve bu karların önemli bir kısmını
da ekonomiye yatırdıklarını göstermektedir.

Diğer yandan, BİT sektöründeki imalatçılar
incelendiğinde ise, Türkiye’de bu şirketlerin
karlılık ve yatırım açısından en düşük seviyede
kaldığı görülmektedir. Bu şirketlerin karlılık ve
yatırım oranları açısından düşük seviyelerde
kalmasının önemli bir nedeni, yüksek katma
değerli parçaların yurtdışından ithal edilmesidir.
BİT üreten şirketlerin karlılık sağlaması ve yatırım
yapması için BİT girdilerini Türkiye’de üretmeyi
sağlayacak kümelenmenin ve ortamın oluşması
önem taşımaktadır.

Şekil 33: Sektörlerin 2008 yılı karlılık ve yatırım oranları
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HNLIWQIWNSIKÚWIHEMEPEWQTQH[L[
KÚWàQRIPZIHNW

BİT’i kullanan sektörler incelendiğinde ise, BİT’i
yoğun olarak kullanan şirketlerin diğerlerine
göre daha karlı olduğu görülmektedir. Bu
durum BİT’in daha yoğun kullanıldığı sektörlerin
yatırım çekmek açısından daha cazip olduğunu
işaret etmektedir. BİT’i üreten ya da kullanan
sektörlerden özellikle hizmet sektöründe yer
alanlarının yatırım oranları açısından ilk sıralarda
yer aldığı görülmektedir.
Yüksek yatırım oranlarının sürdürülebilir
ekonomik büyüme için en temel kriterlerden
biri olduğu düşünüldüğünde, BİT sektörünün
ekonomi için önemi ortaya çıkmaktadır. Sektöre
olan devlet desteğinin sınırlı, yüksek vergilerin
sektördeki yerli ve uluslararası yatırımcıyı
olumsuz etkilediği bir ortamda elde edilen bu
sonuçlar sektörün doğru politikalarla Türkiye
ekonomisine çok daha önemli katkılar yapma
potansiyeli olduğunu göstermektedir.
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Sonuçlar BİT sektörü açısından incelendiğinde,
haberleşme ve telekomünikasyon sektörünün
başı çektiği BİT üreten hizmet sektörünün
ekonominin yatırım ve karlılık açısından
ORNRPRWLğROGXÛXJùUđOHELOLU²ONHRUWDODPDVàQàQ
çok üstünde yatırım yapılan bu sektör,
yüksek büyüme için kilit rol oynamaktadır.
Ancak sadece hizmet sektörüne bağlı olarak
gerçekleşen büyüme sürdürülebilir değildir. BİT
üreten imalat sektöründe ise yatırım ve karlılık
açısından olumsuz bir tablo göze çarpmaktadır.
Bu olumsuzluğun nedenlerinden biri, genel
olarak imalat sektörünün Türkiye genelinde
hizmet sektörüne oranla sanayideki yatırım
ve karlılık oranlarının geride kalması olarak
açıklanabilir. Ancak, bir sonraki bölümde de
gösterileceği üzere, BİT üreten sanayinin güçlü
olması, Türkiye’nin küresel rekabet avantajı
olan hem imalat hem de hizmet sektörlerine
önemli katkılar yapmasını sağlayacağı için BİT
üreten imalat sektörünün yatırım ve karlılık
oranları sadece sektör için değil ülke ekonomisi
için de kritiktir. Sektöre yeterince yatırım
yapılmıyor oluşu, zaten dışa bağımlı olduğumuz
bu sektörde, ürünlerin katma değerinin ve
ﬁyatlarının yüksek olması nedeniyle dış ticaret
ve cari açığımızın büyümesinin nedenlerinden
biridir. Bu nedenle, sürdürülebilir bir ekonomi
için BİT sektörü imalatçılarının yatırım ortamının
iyileştirilerek teşvik edilmesi son derece
önemlidir.
Her ne kadar BİT üreten imalat sektörü yatırım
ve karlılık açısından hizmet sektörü kadar yüksek
değerlere ulaşmasa da, bu sektörün içinde
küresel rekabet avantajı olan birçok iş kolu
bulunmaktadır.

BİT sektörü, Türkiye’nin küresel ölçekte
rekabet avantajının olduğu sektörlere önemli
destek sağlamaktadır…
2023 yılı için belirlenen 2,064 trilyon dolarlık
Gayri Saﬁ Yurtiçi Hasıla ve 500 milyar dolarlık
ihracat hedeﬁne mevcut üretim teknolojisi ve
beceri kapasitesi ile ulaşmanın çok zor olduğu
ortadadır. Küresel ölçekte rekabetin kriz sonrası
ortamda daha da yoğunlaşması, ülkeleri yeni
dış ticaret ve teknoloji politikaları üretmeye
zorlamaktadır. Dış ticaret politikalarının
üretilmesi aşamasında iki temel kavram,
“yoğunluk” ve “yakınlık” kavramları göz önünde
bulundurulmaktadır.
Yoğunluk kavramı, herhangi bir sektörün
çıktılarını kullanan ve bu sektör ile etkileşim
içinde olan sektörlerin gelişmişliğini
göstermektedir. Bir sektör için yüksek bir
yoğunluk değeri bulunması, o sektörün
ekosisteminde yer alan sektörlerin gelişmiş ve
ülkenin dış ticaret avantajı bulunan sektörler
olduğunu göstermektedir. Dış ticarette
kullanılan diğer bir kavram olan yakınlık ise,
üretim sürecindeki mevcut altyapı ve teknoloji
gibi faktörler açısından benzerlik gösteren
ürünleri tanımlamak için kullanılmaktadır. İki
sektör arasındaki yakınlığın yüksek olması,
iki sektörde de üretim yapmak için gerekli
olan faktörlerin daha çok birbirine benzemesi
anlamına gelmektedir. Bu iki kavram üzerinde
yapılan incelemeler, Türkiye BİT sektörünün
sunduğu potansiyeli anlamaya yardımcı
olmaktadır.

#,8XIPZÚWà 8àWPN_ISNSPàWIXIQÚQÎIPZI
WIPEFIZE\ESZEOSSTQH[L[XIPZÚWQIWI
ÚSIRQNHIXZIPXELQEREPZEHW

BİT sektörü ve yoğunluğu – Sektör rekabetin
neresinde?
Türkiye’de BİT sektörünün yoğunluğunun
incelenmesi amacı ile BİT sektörünü oluşturan
sektörel kodlar (Harmonize Sistem 6’lı kod –
HS6) bazında bir inceleme gerçekleştirilmiştir.
Türkiye ve dünyada en çok ihracat yapan
50 ülke için yoğunluklar hesaplanmıştır. BİT
sektörünü oluşturan her HS6 kodu için yapılan
sıralamalar ile Türkiye’nin küresel rekabetteki
konumu değerlendirilmiştir.
BİT sektörleri için yüksek bir yoğunluk değeri
bulunması, BİT sektörünün, rekabetçi sektörleri
desteklemek yoluyla, ekonomiye dolaylı etkisinin
yüksek olacağını göstermektedir. İncelenen
200’e yakın BİT sektör kodunun yaklaşık
%25’inde Türkiye dünyada ilk on ülke arasında,
bütün alt sektörlerde de ilk 25 ülke arasında
yer almaktadır. Bir başka ifadeyle, Türkiye’de
BİT sektörünün etrafında gelişmiş, uzmanlaşmış
ve Türkiye’nin dış ticarette rekabetçi olduğu
sektörler yer almaktadır. Bu sonuç da BİT
sektörüne yapılacak olan yatırımların, sektörü
geliştirmesinin çok ötesinde, Türkiye’nin dış
ticaretteki rekabetçiliğini de önemli ölçüde
arttırma ve cari işlemler dengesine olumlu katkı
yapma potansiyeli bulunduğunu göstermektedir.
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BİT sektörü ve yakınlığı – Dış ticarete etkisi
nedir?
Türkiye’de BİT sektörünün hangi sektörler ile
yakınlığı olduğunun hesaplanması amacı ile
yine sektörel kodlar (Harmonize Sistem 6’lı kod
– HS6) bazında bir inceleme gerçekleştirilmiştir.
BİT sektörünün tüm HS6 kodları ile yakınlığı
hesaplanmış ve sektöre yakınlığı olan iş kolları
belirlenmiştir. İncelenen yaklaşık 5000 kod
içinden 400’ünün BİT ile yakın olduğu tespit
edilmiştir.

İki sektör arasındaki yakınlığın yüksek olması,
iki sektörde de üretim yapmak için gerekli
olan faktörlerin birbirine daha çok benzemesi
anlamına gelmektedir. Yakınlığı yüksek
olan sektörlerden birine yapılacak yatırım
ve o sektörde kazanılacak tecrübe ile diğer
sektörde de kolaylıkla ürün ve hizmet üretimine
geçilebileceğini göstermektedir. Bu bağlamda
BİT sektörünün yakın olduğu HS6 kodları için dış
ticaretin incelenmesi önem kazanmaktadır.

Şekil 34: BİT ve BİT’e yakın sektörlerin dış ticaret rakamları
BİT’e Yakın Sektörlerin
Dış Ticaretteki Payı, 2011
(Milyar Dolar)
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BİT Sektörünün
Dış Ticaretteki Payı, 2011
(Milyar Dolar)
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açıkladığı ithalat ve ihracat değerlerine göre sektörün ve yakın sektörlerin dış ticaret büyüklüklükleri hesaplanmıştır.
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BİT sektörü ve sektörün yakın olduğu 400
HS6 kodunun 2011 dış ticaret değerleri
incelendiğinde ortaya çıkan tablo olumsuzdur.
Hem sektörün ithalatı hem de sektöre yakın
olan sektörlerin ithalatı, ihracatın yaklaşık iki
katıdır. Bu sonuç 10 milyar doları geçen bir cari
açığa işaret etmektedir.
BİT sektörü ve sektörün yakın olduğu sektörlerin
ihracatı incelendiğinde toplam ihracatın 11,2
milyar dolar olduğu görülmektedir. Bu değerin
sadece 2,5 milyar doları BİT sektörü tarafından
gerçekleştirilmektedir. BİT sektörüne yakın
olarak nitelendirilebilecek sektörlerin ihracatı ise
8,7 milyar dolar düzeyindedir. Bu değerlendirme
ışığında, BİT’e yapılacak yatırımların Türkiye
ihracatının yaklaşık %8’ini destekleyeceği ortaya
çıkmaktadır.
BİT sektörü ve sektörün yakın olduğu
sektörlerin ithalat ile ilişkisi irdelendiğinde, BİT
sektörünün 2011 ithalatının 5,1 milyar dolar, BİT
sektörünün yakın olduğu sektörlerin ise 2011
toplam ithalatının 16,5 milyar dolar olduğu
görülmektedir. Sonuç olarak BİT sektörü ve
yakın sektörlerin toplam ithalatı 21,6 milyar
dolar düzeyindedir ve bu değer ithalat içinde
yaklaşık %9’luk bir orana işaret etmektedir.

_QNÎNSTWZE_EPTSESNMWEGEZ
MIHIæIWNSNS\IF[MIHIæIWI[QEYREPNÎNS
FIQNWQISISXZWEZIONSNSESEIPXISNSHI_IW
EQREXKIWIPISUTQNZNPEQEWHESFNWNHI
#,8XIPZÚWàSàSKIQNYRIXNSNSÚSàSHIPN
ISKIQQIWNSPEQHWQREXTQREQHW

Yakınlık analizinin nihai sonucu, BİT sektörü ve
yakın sektörlerin Türkiye’nin dış ticaretinden
yaklaşık 33 milyar dolar pay aldığını
göstermektedir. BİT sektörü ve yakın sektörlerin
cari açığı ise 10 milyar doları aşmaktadır. Bu
sonuç sektöre yapılacak desteklerin cari açığın
kapatılması konusunda önemli kazanımlar
oluşturabileceğini göstermektedir.
Bu durum, BİT sektörünün ülke ekonomisi için
potansiyelini vurgulamaktadır.
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İnovasyonun çarpıcı ekonomik etkileri : Facebook Avrupa ekonomisine neler kattı?41
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü, hem sektör içinde hem de sektör dışında pek çok
yeniliğe ve gelişmeye izin vermektedir. Sektörde geliştirilen yenilikçi yazılımlar (uygulama,
platform, program vb…) kısa sürede hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük etkiler
yaratabilmektedir. Bu durumun en güzel örneklerinden biri şüphesiz ki Türkiye’de 30,
GđQ\DGDPLO\RQXQđ]HULQGHNXOODQàFà\DVDKLSRODQ)DFHERRNłWXU
'HORLWWH\àOàQGD)DFHERRNłXQ$YUXSDđONHOHULQGHGDUYHJHQLąHNRQRPLN
HWNLOHULQLLQFHOH\HQELUUDSRUKD]àUODPàąWàU5DSRUGD)DFHERRNłXQGDUÍHUÍHYHGH
değerlendirilebilecek ekonomik etkileri; vergiler, çalışanlarının maaşları ve diğer
KDUFDPDODUàVDWàQDOPDODUJLEL)DFHERRNłXQJđQOđN\đUđWWđÛđIDDOL\HWOHULVRQXFXRUWD\D
çıkan doğrudan; istihdam, verimlilik, tedarikçi gelir seviyesi artışı gibi dolaylı ve bu etkilerin
sonucu olarak hane halkının harcamalarındaki artışı teşviklenmiş (induced) olmak üzere üç
grupta incelenmektedir.
Geniş etkileri ise üç başlıkta incelenmiştir : (1) İşletme katılımı, (2) Platform etkisi ve (3)
Teknoloji satışları. İşletme katılımı; reklam, hayran sayfaları aracılığıyla marka değeri
\DUDWPDYHPđąWHULLOHLOHWLąLPLLÍHUHQNDWPDGHÛHULLÍHUPHNWHGLU8\JXODPDJHOLąWLULFLOHUYH
fon toplama, organizasyon düzenleme gibi sosyal etkinlik düzenleyicilerle, iş arama, kitle
ND\QDNOàÍDOàąPD FURZGVRXUFLQJ JLEL)DFHERRNłXSODWIRUPRODUDNNXOODQàOPDVàQGDQJHOHQ
SODWIRUPHWNLVLRODUDNWDQàPODQPDNWDGàU)DFHERRNłDEDÛODQPDNLÍLQNXOODQàFàODUàQDNàOOà
telefon ve mobil genişbant kullanmaya başlamasının da etkisi ise teknoloji satışları olarak
tanımlanmaktadır.
$YUXSDđONHOHULLÍLQ\DSàODQEXÍDOàąPDGD)DFHERRNłXQGRÛUXGDQHWNLVLPLO\RQ
DYURROPDVàQDUDÛPHQ\DUDWWàÛàNDWPDGHÛHUYHHNRVLVWHPLOH)DFHERRNWRSODPGD
milyar avro’luk etki yaratmakta, bu etkinin ekonomideki yansıması 15,3 milyar avro
ROPDNWDGàU)DFHERRNłXQ$YUXSDłGDGRÛUXGDQ\DUDWWàÛàLVWLKGDPLNHQGDUÍHUÍHYHGH
incelendiğinde bu rakam 3.200’e geniş çerçevede incelendiğinde ise 229.000’e
ulaşmaktadır.
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Şekil 35: Facebook'un avrupa ekonomisine etkisi
Dar Ekonomik Etki
123
Milyon €

Doğrudan Etki
Avrupa’da
Gerçekleştirilen
Günlük Aktiviteler

Katma Değer

214
Milyon €
3.200

90

İstihdam

Dolaylı ve Milyon €
Teşviklenmiş
(Induced) Etki

Geniş Ekonomik Etki
İşletme Katılımı

7,3
Milyar €

Marka Değeri
Ücretli Reklam
Müşteri İletişimi

Platform Etkisi
Facebook
Ekosistemi

15,3
Milyar €
2,2
Milyar €

Katma Değer

Uygulamalar

229.000

İstihdam

Sosyal Etkinlikler

Teknoloji Satışları

5,5
Milyar €

Genişbant
Cihazlar

Kaynak: 'HORLWWH0HDVXULQJ)DFHERRN V(FRQRPLF,PSDFWLQ(XURSH
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#,8XIPZÚWàSàSIPTSTRNNÎNSHIPN
UE_SSTWESSHEEWZREXSS ZTUQER
JEPZÚW\IWNRQNQNLNSN  IPTSTRNP
Fà_àRI_NHI\IWNRQNQNPà`IWNSHIPN
TQ[RQ[IZPNXN_QI TWESSHE
EWZZWEGELXTS[G[SE\EWQRYZW
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörüne
yapılacak yatırımlar, toplam faktör
verimliliğini arttırarak ekonomik büyümeye
önemli katkılar yapmaktadır.
BİT sektörüne yapılacak yatırımların ekonomik
büyümeye etkisini araştıran çalışmaların ortak
bulgusu, bu sektördeki yatırımların ülkenin
toplam faktör verimliliğini artırmak yoluyla
ekonomik büyümeye katkı yaptığıdır. Gelişmiş
ülkelerde yapılan çalışmalar BİT sektörünün
verimlilik artışıyla ekonomik büyümeye önemli
katkılar sağladığını açıkça ortaya konmaktadır.
BİT sektörü büyüdükçe ekonomiyi de
büyütür…
Bu çalışmada, BİT sektörünün ekonomik
büyüme üzerindeki etkisi, örnek ülkelerde
yapılan çalışmalar ve Türkiye için gerçekleştirilen
araştırmalar değerlendirilerek belirlenmektedir.
Sektörün büyümesinin ekonominin büyümesine
etkisi incelenirken, öncelikle BİT sektörünün
büyüklüğünün toplam faktör verimliliğine
(verimlilik artışı) etkisi incelenmiştir. Ardından da
toplam faktör verimliliğinin ekonomik büyümeye
etkisi Türkiye için yapılan mevcut çalışmalardan
derlenmiştir.
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BİT’in ekonomik büyümeye olan toplam etkisi
ise toplam faktör verimliliğine olan etkinin ve
toplam faktör verimliliğinin ekonomik büyümeye
etkisinin birleştirilmesi ile bulunmuştur. Sonuç
olarak BİT’in GSYİH içindeki payı arttıkça
ekonomide ne kadar bir büyüme olacağı
hesaplanmıştır.
BİT sektörünün büyüklüğü ile verimlilik
arasındaki ilişki AB üyesi ülke verilerinden bir
örneklem oluşturulduktan sonra regresyon
analizi ile tahmin edilmektedir. Böylece BİT
sektörünün büyüklüğü ile verimlilik arasındaki
ilişki hesaplanmaktadır. Analiz sonuçlarına göre,
BİT sektörünün ekonomi içindeki payının %1
oranında artması, toplam faktör verimliliğini
%1,44 oranında artırmaktadır. Benzer şekilde
\àOà%LOJL7RSOXPX6WUDWHMLVLłQLQ
hayata geçirilmesi ile BİT’in ekonomimize
katkısının önümüzdeki 30 yılda, yıllık %1,4 iş
gücü verimlilik artışı ve yaklaşık %2 GSMH artışı
olacağı belirtilmiştir42.
Bu sonuç BİT’i daha yüksek oranda kullanan
ekonomilerin daha verimli oldukları sonucu ile
de paralel bir tablo çizmektedir.
Diğer yandan, toplam faktör verimliliği üzerine
yapılan çalışmalar ekonomik büyümenin
temelini nelerin oluşturduğunu incelemektedir.
Toplam faktör verimliliği haricinde, sermaye ve
işgücündeki değişimin de ekonomik büyümeye
etkilerini ölçmektedir. Temel olarak ekonomik
büyümenin sermaye, işgücü ve toplam
faktör verimliliğinden ne oranda etkilendiğini
göstermektedir. Türkiye’de yapılan çalışmalar
incelendiğinde toplam faktör verimliliğinin
Eđ\đPHGHNLHWNLVL GùQHPL 
olarak öngörülmektedir.

Aşağıdaki tablo BİT’in ekonomiye etkisini
özetlemektedir. Elde edilen sonuçlara göre BİT
sektörünün GSYİH’ye oranındaki %1’lik bir
artışın, ekonomik büyümeyi, sadece toplam
faktör verimliliği yoluyla bile %0,84 oranında
artırabileceği sonucuna varılmıştır. Türkiye’nin
uzun dönemli potansiyel büyüme hızının
5%civarında olduğu düşünülürse, bu potansiyeli
yukarıya çıkarmanın en etkili yollarından birinin
ekonomideki BİT sektörünün ağırlığını arttırmak
olduğu görülebilir.
Tablo 2: BİT/GSYİH oranının artmasının ekonomik
büyüme üzerindeki etkisi
%7*6<+
2UDQàQGDNL
%1 Artışın
7)9łQH(WNLVL
%1.44

7)9łQLQ
Ekonomik
Büyümeye Etkisi

x

%58

%7*6<+
Artışının
Ekonomiye
Etkisi
=

%0.84

Yukarıda elde edilen ekonometrik bulgular, BİT
sektörünün GSYİH içindeki payının artmasının
ekonomik büyüme üzerinde önemli ve pozitif
etki yaptığını net bir şekilde göstermektedir.
GSYİH içinde BİT sektörünün ağırlığının artması
sonucu elde edilecek kazanımların senaryo
analizi çerçevesinde incelenmesi amacı ile iki
senaryo oluşturulmuştur. Bu senaryolar Türkiye
BİT sektörünün sırasıyla “(1) gelişmiş ve rakip
ülkeler düzeyinde olması durumunda” ve
“(2) 2023 hedeﬂerine ulaşması durumunda”
ekonomiye etkisinin ne olacağını incelemektedir.

Senaryo 1: Türkiye ortalamaları
yakalasaydı…
İlk olarak, 2011 yılı itibarıyla GSYİH’ye oranı
%3,9 olan BİT sektörünün, gelişmiş ülkeler
ve BRIC ortalaması ile paralel olarak %5,7’ye
çıkması durumunda sağlanacak üretim artışı
hesaplanmaktadır.
Türkiye BİT sektörü’nün GSYİH içinde
payında, 2011 yılında yaşanacak yaklaşık
%2’lik büyümenin (%3,9’dan %5,7’ye),
sektörün büyümesi haricinde verimlilik artışı
yoluyla GSYİH’yi %1,5 oranında artıracağı
görülmektedir.
Bu artış değerinin sağlanabilmesi için BİT
sektörünün yaklaşık 15,2 milyar dolar düzeyinde
büyümesi gerekmektedir. Diğer yandan
bu artış, ekonomideki verimliliği arttırarak,
12,2 milyar dolar düzeyinde ek bir katkıyı da
beraberinde getirecek ve ekonomik büyümeyi
destekleyecektir. Bu değerler dikkate alındığında
BİT sektöründeki 1 birimlik büyümenin
ekonomide 1,8 birim büyüme sağladığı
görülmektedir.
Senaryo 2: BİT’in 2023 hedeﬂerine ulaşmaya
katkısı…
2023 yılında hedeﬂenen 2,064 trilyon dolar
GSYİH içinde ise BİT’in payının %8 oranında
olması hedeﬂenmektedir. BİT sektörünün
2023 ekonomisi içinde hedeﬂenen büyüklüğe
ulaşması durumunda verimlilik artışı yoluyla
sağlayacağı katkının 71,1 milyar dolar düzeyinde
olacağı tahmin edilmektedir.

#,8XIPZÚWàSHIPNFNWNRQNPFà_àRISNSIPTSTRNHI
 FNWNRFà_àRIXELQEHLKÚWàQRIPZIHNW
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Çağrı merkezleri kümelenmesi
Bilgi ve İletişim Sektörünün ekonomiye en önemli katkılarından biri de çağrı merkezleri vasıtasıyla olmaktadır.
Son yıllarda istihdam olanakları açısından daha geride kalmış olan illerde açılan çağrı merkezlerinin, bölgelerin
istihdam sorununun çözümüne katkı sağlarken, bölge ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunduğu da
gözlemlenmektedir.
7²%,6$'WDUDIàQGDQDÍàNODQDQYHULOHUHJùUHÍDÛUàPHUNH]OHULQLQVHNWùUEđ\đNOđÛđ\àOàVRQXLWLEDUL\OH
1,8 milyar TL olmuş, istihdam edilen kişi sayısı ise 55.000’e ulaşmıştır.43 Bu istihdamın yaklaşık %38’i
telekomünikasyon şirketleri tarafından sağlanmaktadır. Çağrı merkezleri istihdamında önemli bir rol oynayan
diğer sektör ﬁnans sektörü iken 2011 yılında kamu kuruluşları da önemli bir büyüme sağlamıştır.44 Bir mobil
operatörümüzün Elazığ’da açtığı operasyon merkezi ile müşterilerinden gelen çağrıların %35’ini bu merkezden
NDUąàODPD\DEDąODPDVàYHGLÛHUELURSHUDWùUđPđ]đQ(U]LQFDQ'đ]FH%LQJùO<R]JDWYH2UGXłGDDÍWàÛàÍDÛUà
merkezleri bölgedeki genç ve üniversite mezunu nitelikli elemanlar için önemli bir fırsat olmuştur. Çağrı
merkezlerinin etkisi diğer BİT alt sektörlerinde de olduğu gibi sadece istihdam açısından değerlendirilmemelidir.
UQHÛLQ7(3$9WDUDIàQGDQKD]àUODQDQ(U]XUXPłGDDÍàODQELUÍDÛUàPHUNH]LLOHąHKLUGHPH\GDQDJHOHQVRV\R
ekonomik değişikliklerin incelendiği, ekonomik etki analizi çalışmasında da gösterildiği üzere çağrı merkezlerinin
bulunduğu coğrafyaya etkisi çok daha katma değerlidir:45
ōVWLKGDPDYH.DGàQODUàQąJđFđQH.DWàOàPàQD(WNLVL
Şehirdeki göçün azalmasını da sağlayan, çağrı merkezinin yarattığı istihdam, şehirdeki iş hizmetleri sektörü
istihdamının %10’una denk gelmektedir. Kadın istihdamı, düşük tarım dışı istihdam ve yüksek kayıtdışılık gibi
önemli problemlere sahip olan Erzurum’da çağrı merkezi çalışanlarının neredeyse yarısının kadın olması da
istihdam gelişimini olumlu etkilemiştir.
ō*HOLUYH+DUFDPD(WNLVL
Çağrı merkezi harcamalarının önemli bir kısmını yerel olarak kurulduğu şehirde yapmaktadır. Örneğin 2010
yılında Erzurum’da yapılan yaklaşık 10 milyon TL’lik harcamanın çarpan etkisi de göz önüne alındığında
ekonomik etkisinin, şehirdeki yıllık mevduatın yaklaşık %8’ine denk gelen 76 Milyon TL’ye ulaştığı tahmin
edilmektedir. Çağrı merkezinin kurulduğu yıl olan 2006’dan 2010 yılına kadar geçen sürede şehir ekonomisinde
toplamda 309 Milyon TL’lik etki yarattığı hesaplanmıştır.
ōqDÛUà0HUNH]L.đPHOHQPHVL2OXąXPXQD(WNLVL
2005 yılında kurulan ilk çağrı merkezinin ardından 2008 yılında bir bankanın , 2010 yılında ise Sağlık
Bakanlığı’nın çağrı merkezleri açılmıştır. Mevcut yatırımların arttırılması ve gelmesi muhtemel yatırımlarla birlikte
Erzurum’da çağrı merkezlerinin toplam istihdamının 10.000 kişiye ulaşması öngörülmektedir.
ōQVDQ.D\QDÛà*HOLąLPLQH(WNLVL
Şehirdeki çağrı merkezi çalışanları arasında yapılan ankette, çalışanların neredeyse tamamı kendilerini geliştirme
ihtiyacı duyduklarını ve bu bağlamda üniversite eğitimine devam etmek, yabancı dil öğrenmek, bilgisayar
becerilerini geliştirmek gibi çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ve şirketin bunu desteklediğini belirtmişlerdir. Çağrı
merkezi BİT sektörünün gelişiminde önemli bir girdi olan nitelikli iş gücü gelişimine de destek olmuştur.
ō§HKLU+D\DWàQàQ&DQODQPDVàQD(WNLVL
Hem çağrı merkezi çalışanlarının talep ve beklentilerinde meydana gelen değişmeler, hem de şehir ekonomisinin
gelişmesiyle sosyal ve kültürel aktivite sayısı ve katılım oranı ile araba, giyim gibi tüketim kalemlerinde de artış
olduğu gözlenmiştir.
ō.đOWđUHO(WNL
Çağrı merkezleri, sanayinin çok gelişmediği Erzurum’da iş ortamına ve özel sektöre karşı algıyı değiştirmiştir.
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3.3 BİT rekabetçiliği artırır
Rekabetçilik ülkeler, kuruluşlar ve kişiler
bazında değişik şekillerde tanımlanmaktadır.
²ONHED]àQGDUHNDEHWÍLOLNGHÛHUOHQGLUPHYH
sıralamaları geçen yıllar içinde daha sağlıklı
veri tabanlarına oturtulmuş ve politikacı
ve yöneticilerin ilgisini daha çok çekmeye
başlamıştır. Salt imalat sektörü bazında
ülke rekabetçiliğini değerlendirmede öne
ÍàNDQLNLÍDOàąPDGDQELULVL8QLWHG1DWLRQV
,QGXVWULDO'HYHORSPHQW2UJDQL]DWLRQ46,
GLÛHULLVH'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVXYH86
Council on Competitiveness47 tarafından
hazırlanan raporlardır. Ekonomi genelinde ülke
rekabetçiliğini değerlendiren ve süreklilik arz
HGHQLNLNXUXP:RUOG(FRQRPLF)RUXP :() 48
ve IMD Lausanne’dır49$QFDN:()UDSRUXQXQ
çok daha fazla sayıda ülke içermesi ve dünyada
daha fazla tanınırlığı ve etkinliği nedeni ile
EXUDSRUGD:()łLQÍDOàąPDODUàND\QDNRODUDN
kullanılacaktır.

:()đONHED]àQGDUHNDEHWÍLOLÛLąù\OH
WDQàPODPDNWDGàU²ONHED]àQGDUHNDEHWÍLOLN
bir ülkedeki üretkenlik düzeyini belirleyen
kurumların, politikaların ve faktörlerin
EđWđQđGđU²UHWNHQOLNGđ]H\LELUHNRQRPLQLQ
sunacağı refahın düzeyini belirlemektedir.
²UHWNHQOLNGđ]H\LD\Qà]DPDQGD\DWàUàPODUàQJHUL
dönüş oranlarının ve dolayısı ile ülkenin büyüme
hızının temel etmenlerinden olduğu için ülkenin
yatırım çekme potansiyelinin belirleyicilerinden
birisidir.
:()5HNDEHWÍLOLN0RGHOLłQGHđONHOHUDUWDQ
Kişi Başına GSYİH değerlerine göre üç gruba
ayrılarak, sırası ile faktör temelli, verimlilik
temelli ve inovasyon temelli ekonomiler olarak
VàQàĠDQGàUàOPDNWDGàU*ùUđOGđÛđJLEL:()
Rekabetçilik Modeli kişi başına yüksek geliri
inovasyon ile doğrudan ilişkilendirmektedir.

Şekil 36: Dünya ekonomik forumu (WEF) rekabetçilik modeli
Temel Gereklilikler
Kurumlar
Altyapı
Makroekonomik Ortam
Sağlık ve İlköğretim

Faktör Odaklı
Ekonomiler

Verimlilik Artırıcılar
Yükseköğretim ve İşbaşında Eğitim
Ürün Piyasalarının Etkinliği
Emek Piyasalarının Etkinliği
Finansal Piyasaların Gelişmişliği
Teknolojik Altyapı
Pazar Büyüklüğü

Verimlilik Odaklı
Ekonomiler

İnovasyon ve Çeşitlilik Faktörleri
Kurumlar
İş Dünyasının Gelişmişlik Düzeyi
İnovasyon

İnovasyon Odaklı
Ekonomiler

.D\QDN:()7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW
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İkinci ve üçüncü grup ülkeler arasındaki geçiş
JUXEXQGD\HUDODQ7đUNL\HłQLQ:()5HNDEHWÍLOLN
Modeli’nin 12 temel bileşen ve bunların 3 alt
kırılımında 142 ülke içindeki sırası ve aldığı
değerler Tablo 3’te sunulmaktadır. Emek
Piyasalarının Etkinliği, Kurumsal Yapı, Sağlık ve
İlköğretim ile Yükseköğretim ve İşbaşı Eğitimi en
zayıf noktalar olarak öne çıkmaktadır.

Tablo 3: Türkiye’nin WEF rekabetçilik modeli temel göstergelerinde aldığı
değerler (2011-2012)
Sıra
(142 ülke)

Skor
(1-7)

Genel değerlendirme

59

4,28

Temel ihtiyaçlar
Kurumsal yapı

64

4,61

80

3,69

Altyapı

51

4,39

Makroekonomik istikrar

69

4,76

Sağlık ve ilköğretim

75

5,62

52

4,22

Yükseköğretim ve işbaşı eğitimi

74

4,02

²UđQSL\DVDODUàQàQHWNLQOLÛL

47

4,38

Emek piyasalarının etkinliği

133

3,51

9HULPOLOLN

)LQDQVDOSL\DVDODUàQJHOLąPLąOLÛL

55

4,26

Teknolojik altyapı

55

3,95

Pazar büyüklüğü

17

5,19

İnovasyon ve iş gelişmişliği

58

3,62

İş dünyasının gelişmişlik düzeyi

58

4,09

İnovasyon

69

3,15

Kaynak::()7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW
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3.3.1 BİT rekabetçiliği arttırır
2Q\àOGDQEX\DQDKHU\àONđUHVHONDSVDPGD
hazırlanmakta olan Bütünleşik Ağ Yapılanması
(QGHNVL 1HWZRUNHG5HDGLQHVV,QGH[15, 
BİT’in dünyada yayılım ve kullanımının uzun
vadeli rekabetçilik ve toplumsal refah üzerine
etkileri üzerine önemli ipuçları vermektedir50.
15,KHSVLHąLWDÛàUOàNWDRODQđÍDQDELOHąHQGHQ
ROXąPDNWDGàU2UWDP+D]àUOàNOàROPDYH
.XOODQàP2UWDPđONHOHULQLQRYDV\RQYH%7łWHNL
gelişmelere açıklığını pazar yapısı, politik ve
yasal ortam ve altyapı başlıkları altında derlenen
31 gösterge ile değerlendirmektedir. Hazırlıklı
olma, 3 paydaşın –yani, kişi, iş dünyası ve
KđNđPHWJđQOđNIDDOL\HWYHLąOHPOHULQGHQH
ölçüde teknoloji ve özelinde BİT kullanmaya
hazırlıklı ve istekli olduğu toplam 20 gösterge
ile ölçülmektedir. Kullanım ana bileşeninde ise
aynı 3 paydaşın gerçekleşen BİT kullanımı 20
gösterge ile değerlendirilmektedir.
*OREDO5HNDEHWÍLOLN(QGHNVL *&, LOH15,
arasındaki ilişki irdelendiğinde aralarında yakın
bir ilişki olduğu görülmektedir. Genellikle yüksek
15,GHÛHULQHVDKLSđONHOHUD\Qà]DPDQGDJùUHOL
yüksek GCI değerine de sahip olmakta, yani
daha rekabetçi, daha yüksek katma değer
üreten ülkeler olarak sınıﬂandırılmaktadır. Bu
sonuçlar bir ülkenin rekabetçiliği ve refahı
açısından BİT’in katkısının ne denli önemli
olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Şekil 37: NRI bütünleşik ağ yapılanması endeksi modeli

Pazar Yapısı
Ortam

Politik ve Yasal Ortam
Altyapı
Kişisel Hazırlık Düzeyi

Bütünleşik Ağ
Yapılanması Endeksi

Hazırlıklı Olma

(Networked Readiness
Index - NRI)

İş Dünyasının Hazırlık Düzeyi
Hükümetin Hazırlık Düzeyi

Kişisel Kullanım
Kullanım

İş Dünyasının Kullanımı
Hükümetin Kullanımı

.D\QDN1HWZRUNHG5HDGLQHVV,QGH[

Şekil 38:GCI skoru (2010-2011) ile NRI skoru [1-7] (2010-2011) arasındaki ilişki
6
İsviçre
Almanya
Japonya
Israel
5

Çin

GCI Skoru

Brezilya
Polonya
Türkiye
İran

Rusya

4

Fransa

Çek
Cumhuriyeti
Hindistan

Norveç

Avustralya

İrlanda

Macaristan

Singapur
Finlandiya
ABD

İzlanda

Portekiz

Yunanistan

3
3

4

NRI Skoru

5

6

©2012 Deloitte Turkey Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Kaynak: The Global Innovation Index 2011
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Şekil 39: Türkiye, BRIC ülkeleri ve yakın rakip ülkeler 12 temel bileşen
değerleri
Kurumlar
7
6
5
4
3
2
1
0

İnovasyon
İş Dünyasının
Gelişmişlik Düzeyi

Pazar Büyüklüğü

Altyapı
Makroekonomik
Ortam

Sağlık ve İlköğretim

Yüksek Öğretim ve
İşbaşında Eğitim

Teknolojik Altyapı

Ürün Piyasalarının
Etkinliği

Finansal Piyasaların
Gelişmişliği
Emek Piyasalarının
Etkinliği
Brezilya

Çin

Hindistan

Kurumlar
7
6
5
4
3
2
1
0

İnovasyon
İş Dünyasının Gelişmişlik
Düzeyi

Pazar Büyüklüğü

Rusya

Türkiye

Altyapı

Makroekonomik Ortam

Sağlık ve İlköğretim

Yüksek Öğretim ve
İşbaşında Eğitim

Teknolojik Altyapı

Ürün Piyasalarının
Etkinliği

Finansal Piyasaların
Gelişmişliği
Emek Piyasalarının
Etkinliği
Çek Cumhuriyeti

Macaristan

Meksika

Kaynak:7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW
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Polonya

Türkiye

Diğer ülkeler ile karşılaştırma
Bu bölümde Türkiye iki ülke grubu ile GCI
skorlarına göre karşılaştırılmaktadır. Bunlardan
birisi BRIC ülkeleri diğeri ise kısaca yakın
rakipler olarak tanımladığımız Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, Meksika ve Polonya’dır.
:()5HNDEHWÍLOLN0RGHOLQLQWHPHOELOHąHQL
Türkiye ve BRIC ülkeleri için ve Türkiye ve
yakın rakipler için gösterilmiştir. BRIC ülkeleri
karşısında Türkiye’nin zayıf noktalarından
birisi emek piyasalarının etkinliği olarak
ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin, iş dünyasının
gelişmişlik düzeyi, inovasyon ve yüksek öğretim
ve işbaşında eğitim temel bileşenlerinde BRIC
ülkeleri arasında göreli arkada kalışı sadece bu
ülkeler karşısında değil global bağlamda da
sürdürülebilir rekabetçiliği konusunda şüphe
uyandırmaktadır.
BİT’e ilişkin değişik göstergeler çerçevesinde
BRIC ile yapılan karşılaştırmalarda göstergelerin
hiçbirinde Türkiye en önde olmamakla birlikte
genellikle göreli iyi bir konumda bulunmaktadır.
Ancak, yakın rakip ülkelerle karşılaştırıldığında
ise genellikle AB üyesi ülkelerin oldukça
gerisinde bulunduğu gözlemlenmektedir.
(NDWàOàPYHGHYOHWÍHYULPLÍLKL]PHWOHUL
göstergeleri açısından Türkiye’nin hem BRIC
ülkelerinden hem de yakın rakip ülkelerden
geride kaldığı görülmektedir. Bu açığın
kapatılması yönünde kamunun daha çok gayret
göstermesi gerektiği de görülmektedir.

Şekil 40: Türkiye, BRIC ülkeleri ve yakın rakip ülkelerde internet göstergeleri
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Kaynak:7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW

Şekil 41: Türkiye, BRIC ülkeleri ve yakın rakip ülkelerde BİT kullanımı ve erişimi
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BİT’in yeni iş modellerinin, ürün ve hizmetlerin
yaratılmasında ne denli etkin kullanıldığı
ve BİT’in sanal ekip, yerinden çalışma
UHPRWHZRUNLQJWHOHFRPPXWLQJ JLEL\HQL
örgütlenme modellerinin yaratılmasında ne
denli etkin kullanıldığı BİT’in ekonomiye katkısı
açısından önemlidir. Türkiye’nin bu alanlardaki
performansı BRIC ülkeleri karşısında başarılı
olmamakla birlikte yakın rakip ülkelerden daha
iyi bir görünüm sergilemektedir.

Türkiye girişim sermayesi göstergesinde
karşılaştırılan ülkelere karşı göreli bir zayıﬂık
sergilemektedir ki bu durum daha önce de
belirtildiği gibi sektör tarafından da sıkça dile
getirilmektedir. Girişim sermayesine ulaşımın
yeterli seviyede olmaması BİT sektörünün
gelişimine olumsuz etki etmektedir.

Şekil 42: Türkiye, BRIC ve yakın rakip ülkelerde BİT bağlantılı ticari uygulamalar
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Kaynak:7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW

88

Brezilya

0

80

50
Gösterge Değeri

Türkiye

Meksika

Macaristan

Çek Cumhuriyeti

Polonya

100

3.3.2 BİT'in rekabet endeksine etkileri
:()5HNDEHWÍLOLN0RGHOLQGH*&,GHÛHUOHULQLQ
hesaplanmasında kullanılan göstergelerin
önemli bir kısmı, BİT sektörü ile doğrudan ya
da dolaylı yollardan ilişkilidir. Modelin tüm
göstergelerinin incelenmesi sonucunda BİT
ile doğrudan ya da dolaylı ilişkili göstergeler
belirlenmiştir. Yapılan analiz çalışmaları sırasında
BİT’e etki eden faktörlerin tespiti için regresyon
analizinden yararlanılmıştır.

Regresyon analizi sonucunda hem BİT’in
doğrudan etki ettiği göstergeler (örn. internet
bant genişliği) tespit edilmiş, diğer yandan da
BİT ile karşılıklı etkileşimi olan faktörler (örn.
girişim sermayesi varlığı) tespit edilmiştir. BİT’in
doğrudan etki ettiği göstergeler burada ele
alınan rekabetçilik analizine konu edilmiştir.
BİT’e etki eden faktörler ise raporumuz
kapsamında çözüm önerileri kısmında ayrıca ele
alınmıştır.
%7JùVWHUJHOHULQGHNLGHÛLąLPOHULQ:()
5HNDEHWÍLOLN0RGHOLQGHLOH
\àOODUàQàQ*&,GHÛHUOHULQGHNLGHÛLąLP
üzerine olan etkisi hesaplanmıştır.

Şekil 43: Rekabetçilik analizi modeli
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Tablo 4: BİT göstergeleri
Son teknolojilerin varlığı

Matematik ve fen bilimleri eğitimi kalitesi

)LUPDGđ]H\LQGHWHNQRORMLLÍVHOOHąWLUPH

2NXOODUGDLQWHUQHWHULąLPL

Doğrudan yabancı sermaye ve teknoloji transferi

Yerel araştırma ve işbaşı eğitim hizmetleri

QWHUQHWNXOODQàFàODUà.LąL

)LUPDODUàQ$U*HKDUFDPDODUà

*HQLąEDQWLQWHUQHWDERQHOLÛL.LąL

²QLYHUVLWH6DQD\L$U*HLąELUOLÛL

,QWHUQHWEDQWJHQLąOLÛL.E6.LąL

İleri teknoloji ürünleri kamu alımları

6DELWWHOHIRQKDWODUà.LąL

Bilim insanı ve araştırmacıları mevcudiyeti

0RELOWHOHIRQDERQHOLÛL.LąL

3DWHQW0LO\RQ.LąL

Eğitim sisteminin kalitesi

BİT göstergelerinin GCI değeri üzerindeki
değişiklik etkisi incelendiğinde, örneğin,
Polonya’nın 0,18’lik GCI artışının %26,74’u BİT
göstergelerindeki değişimden kaynaklanırken;
Hindistan’ın 0,03’luk azalışının %8,13’luk kısmı
BİT göstergelerindeki değişimden kaynaklandığı
gözlenmiştir.

Türkiye’nin GCI değerinin 0,03 artışının ise
%17,70’inin BİT göstergelerindeki değişimden
kaynaklandığını gözlemlenmektedir. BİT
göstergelerinin ağırlığının Türkiye için 0,145
olduğunu göz önüne alındığında, BİT
JùVWHUJHOHULQLQ*&,DUWàąàQD:()5HNDEHWÍLOLN
Modeli içindeki ağırlıklarından daha büyük
etki yaptığı açıkça görülmektedir. Bu
sonuç BİT göstergelerinin Türkiye’yi üst
basamaklara taşımakta pozitif etkisi olduğunu
göstermektedir.

Tablo 5: GCI değişiklikleri üstüne BİT göstergelerinin etkisi
Ülkeler

2007-2011
GCI Farkı

BIT
göstergeleri
ağırlığı

BİT
göstergeleri
değişimi

BİT
göstergeleri
etkisi (%)

Polonya

0,180

0,145

0,060

26,74

Meksika

0,030

0,145

0,059

46,33

Endonezya

0,140

0,154



4,54

8UXJXD\

0,290

0,145

0,098

29,19

Suudi Arabistan

0,620

0,123

0,136

21,27

Hindistan



0,100



8,13

Çin

0,330

0,154

0,095

27,95

Kore



0,225



9,20

Türkiye

0,030

0,145

0,031

17,70

Kaynak::() 'HORLWWH$QDOL]L
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3.3.3 BİT göstergeleri ve rekabet
sıralamasına etkileri: Senaryo analizleri
%7JùVWHUJHOHULQGHNLGHÛLąLPOHULQ:()
Rekabetçilik Modeli sıralamasında nasıl
bir değişiklik yaratacağı değişik senaryolar
ÍHUÍHYHVLQGHLUGHOHQPLąWLU6HQDU\RDQDOL]L
LOHłQLQNDUąàODąWàUàOPDVàHVDVà
üstüne kurulmuştur.

Senaryo-1: BRIC hedeﬂeri
İlk senaryoya göre, BİT göstergelerinin hedef
değerleri o göstergede en ileride olan BRIC
ülkesi ile eşitlenecek şekilde öngörülmüştür.
Bu şekilde elde edilen hedef değerler tablo 6’da
VXQXOPXąWXU2OXąWXUXODQKHGHĠHUHXODąàOPàą
olması halinde Türkiye’nin GCI skoru 4.35
RODFDNYH3DQDPDLOHELUOLNWHVàUD\D
oturacaktır.

Bir senaryo analizi şu sorunun cevaplanması ile
yapılmaktadır: Eğer Türkiye’nin BİT göstergesi
YHULOHULGùQHPLLÍLQYHULOHQYHULOHU
yerine, bu dönemde ulaşılmış olması istenen
veriler olsa idi Türkiye’nin GCI skoru ve
sıralaması ne olurdu?
Tablo 6: Senaryo-1 BİT göstergeleri
Gösterge

2011-2012
skoru

Senaryo-1
skoru

Senaryoda
hedeﬂenen
ülke

Eğitim Sisteminin Kalitesi

3,3

3,85

Çin

0DWHPDWLNYH)HQ%LOLPOHUL(ÛLWLPLQLQ.DOLWHVL

3,4

3,73

Çin

2NXOODUGDQWHUQHW(ULąLPL

4,3

4,65

Çin

Yerel Araştırma ve İşbaşı Eğitim Hizmetleri

4,1

4,4

Brezilya

6RQ7HNQRORMLOHULQ9DUOàÛà

5,4

5,45

Hindistan

)LUPD'đ]H\LQGH7HNQRORMLÍVHOOHąWLUPH

5,2

5,25

Hindistan

'RÛUXGDQ<DEDQFà6HUPD\H9H7HNQRORML7UDQVIHUL

4,7

4,9

Brezilya

QWHUQHW.XOODQàFàODUà.LąL

39,8

41,4

Rusya

*HQLąEDQWQWHUQHW$ERQHOLÛL.LąL

9,8

10,4

Rusya

,QWHUQHW%DQW*HQLąOLÛL.E6.LąL

7,6

10,4

Rusya

)LUPDODUàQ$U*H+DUFDPDODUà

3,1

3,4

Çin

²QLYHUVLWH6DQD\L$U*HąELUOLÛL

3,5

4,0

Çin

OHUL7HNQRORML²UđQOHUL.DPX$OàPODUà

3,8

4,1

Çin

Bilim İnsanı ve Araştırmacıları Mevcudiyeti

4,5

4,7

Çin

3DWHQW0LO\RQ.LąL

0,4

2,0

Çin

Kaynak::() 'HORLWWH$QDOL]L
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Senaryo-2: Yakın hedeﬂer
Bir diğer senaryoda ise, BİT göstergelerinin
hedef değerleri o göstergede Polonya, Brezilya,
Meksika, Çek Cumhuriyeti’nin en ileride olanı ile
eşitlenecek şekilde öngörülmüştür.

Bu şekilde elde edilen hedef değerler tablo 7’de
VXQXOPXąWXU2OXąWXUXODQKHGHĠHUHXODąàOPàą
olması halinde Türkiye’nin GCI skoru 4.39
olacak ve Türkiye, Portekiz ve Endonezya’nın
arasında 46. sırada yer alacaktır.

Tablo 7: Senaryo-2 BİT göstergeleri
Gösterge

2011-2012
skoru

Senaryo-2
skoru

Senaryoda
hedeﬂenen
ülke

Eğitim sisteminin kalitesi

3,3

4,1

Çek C.

Matematik ve fen bilimleri eğitiminin kalitesi

3,4

4,3

Polonya

2NXOODUGDLQWHUQHWHULąLPL

4,3

5,8

Çek C.

Yerel araştırma ve işbaşı eğitim hizmetleri

4,1

5,2

Çek C.

6RQWHNQRORMLOHULQ9DUOàÛà

5,4

5,6

Çek C.

)LUPDGđ]H\LQGHWHNQRORMLLÍVHOOHąWLUPH

5,2

5,2

Çek C.

Doğrudan yabancı sermaye ve teknoloji transferi

4,7

5,3

Çek C.

QWHUQHWNXOODQàFàODUà.LąL

39,8

68,8

Çek C.

*HQLąEDQWLQWHUQHWDERQHOLÛL.LąL

9,8

14,7

Çek C.

,QWHUQHWEDQWJHQLąOLÛL.E6.LąL

7,6

47,7

Çek C.

)LUPDODUàQ$U*HKDUFDPDODUà

3,1

3,9

Çek C.

²QLYHUVLWH6DQD\L$U*HLąELUOLÛL

3,5

4,5

Çek C.

İleri teknoloji ürünleri kamu alımları

3,8

3,9

Brezilya

Bilim insanı ve araştırmacıları mevcudiyeti

4,5

4,6

Çek C.

3DWHQW0LO\RQNLąL

0,4

7,1

Çek C.

Kaynak::() 'HORLWWH$QDOL]L
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#NQKN\I,QIZNYNR8IPSTQTONQIWN
 XIPZÚWàSàSKIQNYRIXNNÎNSÎÚ`àR
 ÚSIWNQIWN
#,8XIPZÚWà ZIPFNWXIPZÚWTQREPZESÚZI
PEWREYP\IFNWFNWNSIFELQFNWÎTP
ZIPSNP XTX_EQ\INYNQNYPNXNNQIÚWàQRàY
FNWIPTXNXZIR_EUXSHEHW6IPZÚWàS
XELQPQ\IXàWHàWàQIFNQNWFà_àRIXNNÎNS
IPTXNXZIRNSHIPNESE[SX[WQEWSMIW
FNWNSNSFNWFNWNSHISKàÎEQEWEPIZPNSFNW
YIPNQHIÎEQY_TWTQREXÚSIRQNHNW

BİT sektörü, tek bir sektör olmaktan öte
karmaşık ve birbirine bağlı birçok teknik,
sosyal ve iş ilişkisi ile örülmüş bir ekosistem
yapısındadır. Sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir
büyümesi için ekosistemindeki ana unsurların
her birinin birbirinden güç alarak etkin bir
şekilde çalışıyor olması önemlidir. Bu nedenle
sektörün daha hızlı büyümesi için gerekli
çözüm önerileri derlenirken, ekosistemin destek
unsurları için yapılması gerekenler ayrı ayrı
değerlendirilmelidir.
Sektörün büyümesi, ekonomiye ve rekabetçiliğe
öngörülen etkiyi yapabilmesi için 2. bölümde
incelediğimiz iyileştirmeye açık alanlar ile ilgili
çözüm önerileri aşağıda bu 5 ana başlık altında
toplanmıştır.

Şekil 44: BİT ekosistemini destekleyici unsurlar

İçerik, Ürün
ve Hizmetler

BİT Beceri ve
Eğitimleri

Altyapı
Yatırımları

BİT Ekosistemini
Destekleyici Unsurlar

Politika ve
Düzenlemeler

Kamu
Harcamaları

Kaynak:7KH:RUOG(FRQRPLF)RUXP7KH,&7IRU(FRQRPLF*URZWK5HSRUW
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4.1 Altyapı yatırımları
Türkiye’nin 2023 yılına kadar 14 milyon haneye
uygun maliyette 1000 Mbps hızında ﬁber
internet erişimi sağlanması gibi, Avrupa Birliği
hedeﬂeri ile de kıyaslandığında agresif kabul
edilebilecek, bir hedeﬁ bulunmaktadır. Bu hedef
doğrultusunda hanelerde 1000 Mpbs hızında bir
erişim sağlanması için mevcut bakır şebekeden
EDÛàPVà]RODUDNKDQH\HELQD\DNDGDU )77+% 
ﬁber kablonun götürülmesini sağlayacak ve tüm
Türkiye genelini kapsayacak bir altyapı yatırımına
ihtiyaç duyulmaktadır.

Tablo 8: Avrupa birliği ve Türkiye karşılaştırmalı genişbant erişim hedeﬂeri
AB Dijital avrupa 2020 hedeﬂeri

Türkiye 2023 hedeﬂeri

Kapsama:

Kapsama:

ō$%łGHNLKHUKDQHGH\àOàQàQVRQXQDNDGDU
genel genişbant erişiminin sağlanması

ō+DQHOHULQHULąLPRUDQàRODFDNąHNLOGH
her eve kadar ﬁber ve genişbant kablosuz erişim
şebekelerinin yaygınlaştırılması

ō\àOàVRQXQDNDGDUKHUKDQHGHHQD]
Mbps genişbant erişiminin sağlanması

ōPLO\RQKDQH\H KDQHOHULQ\DNODąàNłL 
1000 Mbps hızında ﬁber internet erişimi
sağlanması

Kullanım:
ō+DQHOHULQHQD]àQGDQłVLQLQł\HNDGDU
asgari 100 Mbps genişbant hizmetine abone
olması

Kullanım:
ō*HQLąEDQWDERQHVD\àVàQàQ WHPLO\RQD
ulaşması (sabit vs. mobil kırılımı belirtilmemiştir)

Avrupa Komisyonu, bu hedeﬂere ulaşılabilmesi
için kamu ve özel sektör tarafından 219 ile
326 milyar Avro arası bir yatırım gerekliliği
öngörmektedir.
Kaynak:$YUXSD.RPLV\RQX7&8ODąWàUPD'HQL]FLOLNYH+DEHUOHąPH%DNDQOàÛàSHN\ROXQGDQ*HQLą%DQGDŋ%DąEDNDQOàNYH&LVFR
2UWDN3URMHVL3ROLWLND5DSRUX
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Şekil 45: Haneye/Binaya kadar ﬁber (FTTH/B) genişbant kullanıcı hanelerinin
yaygınlığı

Güney Kore
BAE
Hong Kong
Japonya
Tayvan
Litvanya
Norveç
İsveç
Bulgaristan
Slovenya
Letonya
Rusya
ABD
Singapur
Slovakya
Danimarka
Estonya
Portekiz
Macaristan
Çin
Hollanda
Malezya
Finlandiya
Ukrayna
Çek Cumhuriyeti
Fransa
Türkiye
İtalya
Kanada
Romanya

Türkiye’de Mayıs 2012 tarihi itibariyle Türk
Telekom’a ek olarak Altyapı İşletmeciliği
Hizmet Lisansı almış bildirim kapsamında 70,
kullanım hakkı kapsamında da 4 adet işletmeci
bulunmakta ve toplamda yaklaşık 190.000 km
uzunluğunda ﬁber altyapısı bulunmaktadır. Bu
altyapının yaklaşık 150.000 km’si Türk Telekom,
geri kalan kısmı da alternatif işletmeciler
tarafından döşenmiştir. Türk Telekom’un
ﬁber ağı %20 erişim ve %80 omurga
şeklinde dağılırken, erişim ağı oranı alternatif
işletmecilerde %14 civarındadır. Mevcut altyapı
2011 yılsonu itibariyle yaklaşık 1 milyon haneye
ğEHU )77+% HULąLPLVDÛODPDNWDGàU%XGD
2023 hedeﬁmizin henüz %7’si seviyesinde
olduğumuzu göstermektedir.
2012 yılı ilk çeyrek itibariyle 307 bin hanenin
ğEHU )77+% DERQHVLROGXÛXGđąđQđOGđÛđQGH
Türkiye’de erişimi olan haneler içinde ﬁber
kullanımının %28 seviyesinde olduğu
görülmektedir. Bir diğer bakış açısıyla da ﬁber
kullanıcısı hanelerin tüm haneler içinde %2’lik
bir paya sahip oldukları söylenebilir.

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%
Hanehalkı Penetrasyonu

Kaynak:)77+&RXQFLO

Her ne kadar ﬁber yaygınlığı hızla büyümekte
olsa da, diğer ülkelerle ve 2023 hedeﬂeriyle
karşılaştırıldığında hem ﬁbere erişimi olan
hane sayısını artırmak hem de kullanıcıları
ultrahızlı genişbant hizmetlerine özendirmek
adına kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğu
görülmektedir.
4.1.1 Fiber erişiminin yaygınlaştırılması için
gerekli altyapının bir an önce tamamlanması
Türkiye’de yerleşik işletmeci konumunda
bulunan Türk Telekom, BTK tarafından 2006 ve
2010 yıllarında yapılan piyasa analizi çalışmaları
NDSVDPàQGD9HUL$Nàą(ULąLPLQL 9$( ÍHUHQ
Toptan Genişbant Erişim Piyasası’nda Etkin
Pazar Gücüne (EPG) sahip işletmeci olarak
belirlenmiş ve ilgili piyasada belli yükümlülüklere
tabi tutulmuştur. BTK’nın bu pazar analizi
ÍDOàąPDODUàQGDğEHURSWLNYHNDEOR79ąHEHNHVL
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üzerinden erişim hususu da incelenmiş, ancak
“kablo internet ve ﬁber internet hizmetlerinin,
ADSL internet hiz¬metine perakende seviyede
talep açısından ika¬me olamayacağı” ifade
edilerek, genişbant erişim piyasasına dâhil
edilmemiş ve herhangi bir düzenlemeye tabi
kılınmamıştır.

mükerrer altyapılarını oluşturma yoluna
gitmekte ama bunun için de belediyelerden ve
yerel yönetimlerden gerekli kazı ve geçiş hakkı
izinlerini almakta zorlanmaktadırlar. Alternatif
işletmecilerin yanısıra yerleşik işletmeci Türk
Telekom’un da geçiş hakkı izin sorunlarıyla karşı
karşıya kaldığı gözlemlenmektedir.

Türk Telekom, 2010 yılında BTK tarafından
)L]LNVHO§HEHNH$OW\DSàVàQD(ULąLP3L\DVDVàQGDGD
EPG’ye sahip işletmeci olarak belirlenmiş ve ilgili
piyasada belli yükümlülüklere tabi tutulmuştur.
Halihazırda zorunlu unsur niteliğinde olan
arabağlantı, yerel ağa erişim, veri akış erişimi,
ortak yerleşim ve tesis paylaşımı konularında
da BTK tarafından çeşitli düzenlemeler yapılmış
durumdadır. Zorunlu unsur niteliğinde olmayan
menholler ve ﬁziksel altyapı konusunda ise BTK
halihazırda yerleşik işletmeci Türk Telekom’a
bir yükümlülük getirmemiş ve bu altyapı
bileşenlerinin dığer işletmeciler tarafından
paylaşılmasını ticari esaslara bağlamıştır.

Çoğu zaman birbiriyle çakışan ve koordine
edilmesi oldukça güç bu geçiş hakkı talepleri
şehir ulaşımına ve yaşamına olumsuz etkide
bulunmakta ve toplu taşıma alanlarında da
ayrıca güvenlik riski oluşturmaktadır. Aynı
güzergâhta döşenmiş birden fazla altyapı
şebekesi hem kentsel düzeni olumsuz
etkilemekte hem de toplam yatırım ihtiyacı
ve hizmet maliyetleri açısından verimsizlik
yaratmaktadır.

Öte yandan, 03.10.2011 tarihli BTK kararı
ile “ﬁber internet erişimi hizmetlerinin
yaygınlaşmasının teşviki ve altyapı eksenli
rekabetin gelişmesini teminen beş yıl boyunca
veya ﬁber internet abonelerinin sabit genişbant
aboneleri içindeki oranının %25 mertebesine
XODąDQDNDGDUğEHUHHULąLPKL]PHWOHULQLQ (YH
Binaya kadar ﬁber) pazar analizi sürecine dâhil
edilmemesi” hükme bağlanmıştır.
Kendi ﬁber ağlarını kurmak için yatırım yapan
ya da yapmayı planlayan alternatif işletmeciler,
Türkiye’de ﬁber erişimini yaygınlaştırmanın
önündeki en büyük engellerden biri olarak
yerleşik şebekedeki kanal, göz ve atıl ﬁberi
makul bedeller karşılığında kullanamadıkları
gerçeğini göstermektedirler. BTK düzenlemesine
göre bu ﬁziksel altyapı ve menholler zorunlu
unsur niteliğinde olmadığından yerleşik altyapı
sahibinin ticari esaslara dayalı şartlar dışında
bir paylaşım yükümlüğü bulunmamaktadır.
Bu nedenle alternatif işletmecilerin kendi

Dünyanın birçok ülkesinde devletler ve yerel
yönetimler ﬁber yayılım hedeﬂeri doğrultusunda
altyapı döşemesini direkt kamu kaynaklarıyla,
teşvik desteğiyle, ya da Kamu Özel Sektör
İşbirliği (PPP) modeli ile gerçekleştirmiştir.
Açık, şeffaf ve ayrım gözetmeyen toptan ve
perakende erişim düzenlemeleriyle de hem
kentsel düzeni korumuş hem de rekabetçi ﬁber
hizmetlerinin kısa bir süre içerisinde geniş bir
kurum ve hane kitlesine yayılmasına yardımcı
olmuşlardır.
)LQDQVPDQND\QDÛàQGDQEDÛàPVà]RODUDN
farklı ülkelerde farklı ﬁber altyapı modelleri
bulunmaktadır. Kimi ülkelerde birden fazla
işletmeci kendi altyapıları üzerinden dikey
entegre hizmet yapısı ile rekabet etmekte, kimi
ülkelerde tek bir işletmecinin kurmuş olduğu
yerleşik altyapı tüm işletmeciler tarafından
hizmet rekabeti esaslarına göre paylaşılmakta,
kimilerinde ise birden fazla işletmeci biraraya
gelip ortak bir altyapıya birlikte yatırım
yapmaktadırlar.
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Tüm bu modeller arasında düzenleyici
kuruluşların da yaklaşımlarının farklı olduğu
gözlemlenmektedir. Bazı ülkelerde düzenleyici
kuruluşlar kurulu ﬁber altyapıların paylaşılması
için herhangi bir yükümlülük getirmezken
diğer ülkelerde maliyet esaslı altyapı paylaşımı
düzenlemeye tabi tutulmaktadır.
²ONHPL]GHGHğEHUDOW\DSàVàQàQKà]OàYHHNRQRPLN
bir şekilde yayılması, son kullanıcıların rekabetçi
ve yenilikçi hizmetlere erişiminin sağlanması ve
kullanıcılar arasında ﬁber genişbant hizmetlerine
abonelik oranının arttırılması, 2023 hedeﬂerine
ulaşılabilmesi açısından son derece önemlidir.
Karlılığın yüksek olmadığı bölgeler de dâhil
olmak üzere tüm bölgelerde yatırımların alacağı
zaman göz önüne alınacak olunursa bu konuda
vakit kaybedilmeden gerekli düzenlemelerin
\DSàOPDVà\DWàUàPYH\DWHąYLNPRGHOOHULQLQ
belirlenmesi ve geçiş hakkı yönetmeliği ile ilgili
usul ve esasların tamamlanması gerektiği ön
plana çıkmaktadır.

1LWHNLPVD\àOà8ODąWàUPD'HQL]FLOLNYH
+DEHUOHąPH%DNDQOàÛàQàQ 8'+% 7HąNLODW
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin yayımlanması ile geçiş hakkına
ilişkin usul ve esasları düzenleme görev ve
yetkisinin Bakanlığa devri ile başlayan çalışmalar
kapsamında hazırlanan taslak yönetmeliği
Mayıs ayında kamuoyu görüşlerine açılmıştır. Bu
NRQXKDNNàQGD8'+%EđQ\HVLQGH\DSàODQJHÍLą
hakkı çalışmasının yaşanan problemlere çözüm
sağlayacak şekilde tamamlanmasının büyük
öneme haiz olduğu, piyasaya girişin önündeki
en büyük zorluklarından biri olan geçiş hakkı
düzenlemesinin ve buna ilişkin denetlemenin
işletmeciler için kolaylaştırıcı ve yüksek yatırım
maliyetleri gerektirmeyecek şekilde yapılması ve
uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Şekil 46: Genişbant altyapı modeli alternatiﬂeri
Dikey Entegre AltyapÕ
Rekabet Modeli
 'DKDoRN$%'¶\H|]JRSHUDW|UOHULQ
NDQDODOW\DSÕsÕQGDQVRQNXOODQÕcÕ
VHUYLVOHULQHNDGDUGLNH\RODUDN
HQWHJUHKL]PHWVXQGXNODUÕJHOHQHNVHO
PRGHO
366

366

2S&R

2S&R

1HW&R

1HW&R

AçÕk Eriúim
AltyapÕ Modelleri
 $OW\DSÕQÕQHWNLQSL\DVDJFQHVDKLS
\HUOHúLNRSHUDW|UWDUDIÕQGDQLúOHWLOGL÷L
\HUHOD÷ÕQD\UÕútÕUÕOPDVÕ  YHULDNÕúÕ
HULúLPLQUHJOHHGLOGL÷LPRGHO

366

366
2S&R
1HW&R

 )LEHUDOW\DSÕNXUXOXPXQXQWHNELU
NXUXOXúWDUDIÕQGDQSODQODQGÕ÷ÕYH
KD\DWDJHoLULOGL÷LPRGHO

366

366
2S&R

366
2S&R

1HW&R

 1HW&R3DVLIúHEHNHILEHURSWLNLOHWLPYHHULúLPúHEHNHVLQLQNDQDO\DSÕsÕYHILEHUKDWODUÕQNHQGLVLQLLoHUHQIL]LNL\DSÕGÕU%LU
úHKLUGHELU\DGDELUGHQID]ODúLUNHW 1HW&R EX\DSÕ\DVDKLSROXSLúOHWPHVLQL\DSDELOLU
 2S&R$NWLIúHEHNHVZLWFKYHURXWHUJLELLOHWLúLPFLKD]ODUÕ\ODYH\|QHWLPVLVWHPOHUL\OHLOHWLúLPHKD]ÕUKDOHJHWLULOPLúILEHU RSWLN
úHEHNHVLGLU%LUúHKLUGHELU\DGDELUGHQID]ODúLUNHW 2S&R DNWLIDOW\DSÕ iúOHWPHFLVLRODELOLUEXúLUNHWOHUD\QÕ]DPDQGD1HW&R
LOHHQWHJUH\DGDED÷ÕPVÕ]RODUDNRSHUDV\RQODUÕQÕ\UWHELOLU
 3663HUDNHQGH6HUYLV6D÷OD\ÕcÕODUÕ 366 DNWLIILEHU RSWLNúHEHNH]HULQGHQVRQNXOODQÕcÕODUDVHVYHULYLGHRYHGL÷HU
NDWPDGH÷HUOLKL]PHWVXQDQúLUNHWOHUGLU366¶OHU 2S&R¶ODU LOHGLNH\HQWHJUHRODELOHFHNOHULJLEL2S&R¶ODUGDQ WRSWDQILEHU
JHQLúEDQW KL]PHWLDOÕSNDWPDGH÷HUOHSD]DUOD\DELOLUOHU

Kaynak: Deloitte Analizi
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Ulusal genişbant stratejisi uygulama örnekleri
İsveç – Stokab
Belediyenin Stockholm’de 90+ Telekom işletmecisine ﬁber optik altyapı hizmeti sağlaması
İsveç’in bugün uygulamakta olduğu genişbant stratejisi, 1999 yılında çıkarılan Bilgi Teknolojileri Kanunu
kapsamında “herkes için bilgi toplumu” planı ile başlamıştır. Bu plan, piyasa ekonomisine dayanmakla birlikte
kamu ve özel sektör ortaklığında düşük nüfus yoğunluklu ülkenin tamamında genişbant şebekelerin yayılımını
öngörmüştür. Bu bağlamda, İsveç hükümeti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu kurmuş ve ﬁber şebekenin
NXUXOPDVàQD\ùQHOLNIRQVDÛODQPDVàQàEHQLPVHPLąWLU8OXVDOùOÍHNOLEXWđUSURMHOHUHHNRODUDNGHYOHWLąOHWPHFLOHUL
ilgili bölgeye en uygun olan erişim platformunu seçmede özgür bırakarak, yerel ve bölgesel genişbant projeleri
için de kaynak tahsis etmiştir. Belediyeler ve bölgesel işletmeciler, ulusal genişbant altyapısı programına Bilgi
Teknolojileri Kanunu kapsamında dâhil edilmiştir.
Stokab, bağımsız bir atıl ﬁber ağ kurmak, bakımını yapmak ve kiralamak üzere Stokholm Belediyesi tarafından
1994 yılında kurulmuştur. Stokab, atıl ﬁberi maliyet tabanlı olarak sunmakta, değer zincirinin operatör ve
hizmet sağlayıcı seviyesinde rekabeti amaçlamaktadır. Stokab, ﬁberi binalara kadar getirmekte ve multiﬁbre
SRLQWWRSRLQW\DSàVàNXOODQPDNWDGàU§HEHNHPđąWHULLVWHNOHULQHJùUHJHQLąOHWLOPHNWHGLU\àOàQGD
haneye hizmet sunulurken, proje kapsamında 2012 yılı sonuna kadar bölgedeki tüm ev ve işyerlerinin %90’ının
kapsanması, böylece 400.000 haneye hizmet sunulması hedeﬂenmektedir. Şirket, belediye sahipliğinde olmasına
rağmen ticari temelli yönetilmekte, vergi ile fonlanmamaktadır. Stokab şebekesinin kuruluş amaç ve stratejisi kar
maksimizasyonu değil, işletmeciler için düşük maliyetli erişim sağlamaktır. Her işletmecinin kazı yapma yetkisine
sahip olduğu diğer şehirler göze alındığında, Stokab çok temiz ve profesyonel bir kablo döşeme örneği ortaya
koymaktadır.
Bu bağlamda, birçok taşıyıcının kazı yapması yerine, Stokab tek bir defa kazı yapmakta ve diğer işletmeciler için
de gerekli olabilecek ölçüde ﬁber ağı döşemekte ve taşıyıcılar geleneksel telekom ya da kablo şirketleri yerine
Stokab’dan kapasite satın almaktadır. Söz konusu ﬁberin aydınlatılması, diğer bir ifade ile elektronik ekipmanın
ﬁbere bağlanması kiralayanın sorumluluğundadır. Söz konusu şebekeyi mülkiyetinde bulunduran yerel yönetim
sadece şehir merkezinde kazı yapma konusunda bir tekele sahip olup, şehir merkezi dışındaki bölgelerde ise tüm
işletmecilerin kazı yapma ve ﬁber döşeme hakkı bulunmaktadır. Bununla beraber, işletmeciler çok nadiren kazı
yapıp ﬁber döşemektedir.
Stokab ile İsveç’te sağlanan faydalar şöyle özetlenebilir:
ō<đNVHN\đ]GHOLDÛNDSVDPDDODQà
ō'HÛHU]LQFLULQLQRSHUDWùUYHKL]PHWVDÛOD\àFàVHYL\HOHULQGH\đNVHNUHNDEHW  GDQID]ODWHOHNRPRSHUDWùUđ
sistem entegratörü ve 16 ISS ağı kullanmaktadır.)
ō$ÍàNHULąLP 6WRNDE àQGRÛUXGDQNHQGLVL\OHDQODąPD\DSDQDGHWVRQNXOODQàFàNXUXPVDOPđąWHULVL
bulunmaktadır.)
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Avustralya – National Broadband Network Company (NBN Co.)
Devletin yeni bir ﬁber optik şebeke için yerleşik operatörün altyapısını kiralaması
ō\àOàQGD$YXVWUDO\DłGDIDDOL\HWJùVWHUPHNWHRODQ\HUOHąLNWHOHNRPRSHUDWùUđ7HOVWUDPHYFXWEDNàUąHEHNHVLQL
GùQđąWđUHFHÛLQLYHPDKDOOH\HNDGDUğEHU )771 SURMHVLEDąODWDFDÛàQàGX\XUPXąWXU
ō7HOVWUDLOHđONHQLQUHNDEHWNXUXPX$&&&DUDVàQGDNLJùUđąPHOHULQEDąDUàVà]VRQXÍODQPDVàYH$&&&łQLQ7HOVWUDłQàQ
düşündüğünden daha düşük ﬁyatlar üzerinden yeni şebekenin toptan erişime açılması argümanı nedeniyle,
7HOVWUD\àOàQGD)771ąHEHNHVL\DWàUàPàQGDQYD]JHÍWLÛLQLDÍàNODPàąWàU
ō\àOàQGDLVHđONHGHNLDOWHUQDWLIWHOHNRPRSHUDWùUđELUDUD\DJHOHUHNELUNRQVRUVL\XP *NRQVRUVL\XPX 
NXUPXąODUYHELU)771ąHEHNHVLLQąDHWPH\LSODQODGàNODUàQàDÍàNODPàąODUGàU)DNDWEXWHNOLI$&&&WDUDIàQGDQ
incelendikten sonra kabul edilmemiştir.
ō%DąDUàVà]ELUNDÍJLULąLPGHQVRQUD$YXVWUDO\DKđNđPHWL\àOàQGD1DWLRQDO%URDGEDQG1HWZRUN&RPSDQ\
/LPLWHG 1%1&R/WG ąLUNHWLQLQNXUXOGXÛXQXDÍàNODPàąWàU%X\HQLąLUNHWPLO\DU$YXVWUDO\D'RODUàWXWDUàQGDELU
\DWàUàPLOH$YXVWUDO\DKDONàQàQłđQHğEHURSWLNHULąLPJùWđUPHKHGHğ\OHKDQH\HNDGDUğEHU )77+ GùąHPH
projesini başlatmıştır.
ō1%1VDGHFHWRSWDQVHUYLVVDÛOD\DQELUąLUNHWROXSWđPRSHUDWùUOHUHDÍàNHULąLPHVDVàQGD0ESVKà]àQD
kadar hizmet sağlamayı hedeﬂemektedir.
+đNđPHWLQ7HOVWUDł\D\DSPàąROGXÛXEDVNàODUàQVRQXFXQGD\àOàQGD7HOVWUDYH1%1DUDVàQGDELUDQODąPD
imzalanmış ve anlaşmaya göre Telstra mevcut altyapısının kullanma hakkını (kanallar, atıl ﬁber, santrallarde alan,
YE 1%1łHPLQLPXP\àOOàÛàQDGHYUHWPLąWLU%XQXQNDUąàOàÛàQGD1%1GHğEHUDERQHVLRODQKHUHYLÍLQ7HOVWUDł\D
bir ücret ödemeyi kabul etmiştir.
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Fransa
Simetrik ve asimetrik düzenlemeler
)UDQVDłGD\àOàQGD8OXVDO*HQLąEDQW6WUDWHMLVLQLQKD]àUODQPDVà\ODELUOLNWHğEHUąHEHNH\DWàUàPODUàKà]ND]DQPàą
§XEDWWDULKLQGH\HUOHąLNLąOHWPHFL)UDQFH7HOHFRP\àOàQDNDGDUğEHUL\RÛXQQđIXVOXDODQODUGD
yaygınlaştırmak için 2 milyar avro tutarında yatırım yapacağını duyurmuştur. Yerleşik işletmecinin planına göre
\àOàQDNDGDUPLO\RQKDQH\H )UDQVDłGDNLKDQHOHULQłL )77+HULąLPLVDÛODQPDVàKHGHĠHQPHNWHGLU
)UDQVDłGDEXJđQ\HUOHąLNYHDOWHUQDWLILąOHWPHFLOHULQ\DQàVàUD\HUHO\ùQHWLPOHUYHEHOHGL\HOHUGHDOW\DSà\DWàUàPODUà
\DSPDNWDGàU\OLQLQđÍđQFđÍH\UHÛLLWLEDUL\OHPLO\RQHY)77+HULąLPLQHVDKLSEXOXQPDNWDGàUEXUDNDPàQ
\DNODąàNłXNDPXLQVL\DWLğ\OHJHOLąWLULOPLąąHEHNHOHUDUDFàOàÛà\ODGàU)77+HULąLPLRODQKDQHOHULQ\DNODąàN
%30’unda en azından iki farklı işletmeci tarafından hizmet sağlanmaktadır.
Maliyeti yüksek olan ﬁber yatırımlarının sürdürebilirliğinin sağlanabilmesi ve aynı zamanda rekabetin de korunması
YHDUWWàUàOPDVàLÍLQGđ]HQOH\LFLNXUXOXą$5&(3ELUWDNàPùQOHPOHUDOPàąWàU%XQDJùUH\HUOHąLNLąOHWPHFL)UDQFH
Telekom’un mevcut kanal ve göz altyapısının diğer işletmecilerle maliyet bazlı paylaşım yükümlülüğü getirilmiştir
DVàPHWULNUHJđODV\RQ %XNDSVDPGDDOWHUQDWLIKL]PHWVDÛOD\àFàODUàQGDQELULRODQ%RX\JXHV7HOHFRP)UDQVDłQàQ
148 büyük şehrinde yerleşik işletmecinin ﬁber şebekenin binaya kadar olan kısmını paylaşmak için bir anlaşma
LP]DODPàąWàU)UDQVDłGDNLGLÛHUDOWHUQDWLILąOHWPHFLOHU)UHHYH6)5łLQGH)UDQFH7HOHFRPLOHEHQ]HUDQODąPDODUà
bulunmaktadır.
Öte yandan, ﬁber şebekenin sonlandığı noktada, bina içlerindeki ﬁber ağının paylaşılması konusunda da tüm
işletmecilere, etkin pazar gücü olup olmadığına bakılmaksızın, simetrik yükümlülükler uygulanmaktadır. ARCEP’in
düzenlemesine göre nüfusu yoğun olan bölgelerde bina içlerinde bir ﬁber ağını ilk döşeyen işletmeci, diğer
işletmeciler için de, maliyetleri paylaşıldığı koşulda, ağ döşeme yükümlülüğünde bulunmaktadırlar.
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Singapur – OpenNet ve Nucleus Connect
Çift düzey PPP: NetCo ve OpCo
ō6LQJDSXU2FDNWDULKLQGHDOW\DSàSL\DVDVàQàUHNDEHWHDÍPàąWàU%XJLULąLPJHQLąùOÍđGHEDąDUàOàROPDVàQD
rağmen ﬁber ağın müşteri binalarına dağıtımını sürdürmek için yeterli olmamıştır. Bunun üzerine ağ kapasitesini
DUWàUPDJLULąLPLRODUDNKđNđPHWELU)77+DÛàNXUPDNYHLąOHWPHNLÍLQÍLIWGđ]H\333ROXąWXUPXąWXU%XQDJùUH
kurulan şirketler:
  OpenNetGùUWRUWDNOàELURUWDNJLULąLPGLU$[LD1HW0HGLD  6LQJ7HO  6LQJDSRUH3UHVV+ROGLQJV
(%25) ve Singapore Power Telecommunications (%15). Singapur'da ﬁber ağ kurulması, yönetilmesi ve
LąOHWLOPHVLQGHQVRUXPOXGXU 1HW&R
  Nucleus Connect6WDU+XE/WG QLQDOWNXUXOXąXGXU<HQL1HVLO8OXVDO*HQLąEDQW$Ûà QàQDNWLIDOW\DSàVàQàQ
tasarlaması, oluşturulması ve işletilmesinden sorumludur. Altyapı dağıtımlarının desteklenmesi için hükümetten
PLO\RQ6LQJDSXU'RODUàKLEHDOPàąWàU 2S&R
ō2SHQ1HW6LQJWHOłLQPHYFXWSDVLIDOW\DSàYDUOàNODUàQà DOW\DSàNDQDOODUàGHOLNOHULYHVDQWUDOOHUJLEL NXOODQPDNWDGàU
6LQJ7HOEXYDUOàNODUà1LVDQ GHWDUDIVà]ELUąLUNHWH Ń$VVHW&Rń GHYUHWPLąYHEHą\àOOàNELUGùQHPLÍLQGH
AssetCo'da bulunan birim varlıklarını %25'in altına düşürmüştür.
ō1XFOHXV&RQQHFWWRSWDQKL]PHWOHUOHVàQàUOàGàUYHRSHUDV\RQHORODUDNDQDąLUNHWWHQD\UàGàU'đ]HQOH\LFLWRSWDQ
konut bağlantısı ﬁyatlarını 100 mbps için 21 Singapur Doları ve 1000 Mbps için 121 Singapur Doları olacak
ąHNLOGHD\DUODPàąWàU2SFRłQXQOLVDQVà\àOER\XQFDYH\D\HUHOJHQLąEDQWSD]DUàQGDSD\DXODąDQDNDGDU
münhasır olarak sürecektir. Ancak bu, ana şirket StarHub, Internet servis sağlama piyasasında zaten güçlü bir
R\XQFXROGXÛXLÍLQ1XFOHXV&RQQHFWLÍLQX\JXODQPDPàąWàU
ō)LEHUJHQLąOHPHVLSODQODQGàÛàąHNLOGHLOHUOHPLąWLU\àOàQàQRUWDVàLWLEDUL\OHKDQHOHULQłLQHğEHUJùWđUđOPHVL
planlanmaktadır.
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Güney Kore
Güney Kore’de 1987 yılında yüksek hızlı ağların inşası, kamu kurumlarında bilgi teknolojilerinin kullanılmasının
\D\JàQODąWàUàOPDVàGLMLWDORNXU\D]DUOàÛàQDUWWàUàOPDVàYHJHQLąEDQWHULąLPLQLQGHVWHNOHQPHVLDPDFà\OD8OXVDO%LOJL
Toplumu Ajansı kurulmuştur. Ajans 1994 yılında ülke genelinde ﬁber ağların inşası için Kore Bilgi Altyapısı
(Korean Information Infrastructure – KII) programını başlatmıştır. 5 yıllık KII programını 1999 yılında Siber Kore
&\EHU.RUHD \àOàQGDH.RUH9L]\RQ\àOàQGDH.RUH9L]\RQYH\àOODUàQGD*HQLąEDQW
<DNàQVDPD$Ûà %URDGEDQG&RQYHUJHQFH1HWZRUN%F1 YH,7SURJUDPODUàWDNLSHWPLąWLU'HYOHWEXVđUH
zarfında kamu bütçesinden yapılan yatırımların yanı sıra, destekleyici düzenlemeler ve özel sektöre ağ kurulumu
için teşvikler sağlamıştır. Tüm evlere ﬁber erişimin sağlanması devletin son iki girişiminin hedeﬁ olmuştur51.
\àOàQGD%LOJLYHOHWLąLP%DNDQOàÛàłQàQ 0,& \đUđUOđÛHVRNWXÛX7HVLV3D\ODąàP<ùQHUJHVL )DFLOLW\6KDULQJ
Directive) ile “Korea Telecom”un (KT) 2004 yılından önce döşenen ﬁber optik kabloları MIC tarafından belirlenen
toptan ﬁyatlarla alternatif operatörlerin erişimine açması zorunlu kılınmıştır. MIC, 2004 yılı sonrası KT’nin döşediği
ﬁber optik kablolar için böyle bir düzenleme getirmemiştir. Bu karar sonrası pek çok operatör kendi ﬁber optik
ąHEHNHVLQL\D\JàQODąWàUPD\DEDąODPàąWàU7đPEDNàUYHNDEORED]OàJHQLąEDQWDÛODUàLÍLQ0,&DÍàNHULąLPGđ]HQOHPHVL
uygulamıştır. KT’nin özelleştirilmesine ilişkin şartnameye, tüm ev ve köylere en az 1 Mbit’lik genişbant hizmeti
JùWđUPHKđNPđNRQPXąD\UàFDŃ6D\àVDO8ÍXUXPX.DSDWPD3ODQàńLOHŋ\àOODUàDUDVàQGDDGHW
telekom hizmet bölgesinin ulusal genişbant omurgasına bağlanması maliyetinin karşılanabilmesi amacıyla 926
milyon dolar kredi sağlanmıştır52.
2005 yılında LG Powercom’un perakende sektörüne girmesi ve özelleştirilmesi Kore’nin ﬁbere geçişinde önemli
olaylardır. Rakipleri var olan altyapıya yatırım yapmaya devam ederken Powercom’un XPEED markası altında
0ESVłHYDUDQKà]ODLQWHUQHWVXQPDVàQD.7GđQ\DQàQLON:'0321WHPHOOL0ESVKà]DVDKLSHYHNDGDU
ﬁberle bağlanan internet ile karşılık vermiştir. Kore’de ﬁber abone sayısı 2007 yılında 0,8; 2008 yılında ise 1,7
milyona ulaşmıştır. Devlet özel sektör yatırımını desteklemek için yatırımcılara vergi teşvikleri, kırsal bölge şebeke
yayılımı için düşük faizli kredi verme, kredi garantörlüğü gibi pek çok destekte bulunmuştur53.
Kore Hükümeti hizmet sağlayıcılara sunduğu teşviklerin yanı sıra, genişbant talebini artırmak ve desteklemek için
toplumun çeşitli kesimlerine eğitimler verilmesine ilişkin projeler yürütülmüş, belirli internet hızına sahip binalara
verilmek üzere Siber Yapılar Sertiﬁkası gibi programlar geliştirilmiştir54.
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4.1.2. Mobil telekomünikasyon sektöründe
altyapı paylaşımının teşvik edilmesi

4.1.4 Ulusal mobil genişbant hedef ve yol
haritalarının netleştirilmesi

Sabit iletişim sektöründe olduğu gibi yeni
nesil mobil erişim hizmetlerinin verimli
yatırımlarla daha kısa sürede daha çok
tüketiciye ulaştırılması ve sürdürülebilir gelişimin
sağlanması için altyapı paylaşımı önem
kazanmaktadır. Ticari esaslar kapsamında
kullanım bedeli karşılığı altyapı paylaşımı ve
ortak altyapı yatırım projeleri sayesinde daha
az yatırım ile kapsamanın arttırılması mümkün
olacak; böylelikle hem yatırımların verimliliği,
hem de ülkemiz doğal kaynakların etkin bir
biçimde kullanımı sağlanacaktır.

Türkiye 2023 yılı için genişbant kapsama,
kullanıcı sayısı ve hız hedeﬂerini ortaya
koyarken, bu hedeﬂer içindeki sabit ve mobil
ayrımını da ayrı ayrı değerlendirmelidir. Mevcut
büyüme eğilimleri değerlendirildiğinde 30
milyon genişbant kullanıcı hedeﬁnin büyük
bir bölümünü mobil genişbant kullanıcılarının
oluşturacağı görülmektedir.

4.1.3 Femtocell teknolojisinin
yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemelerin
hayata geçirilmesi
Mobil altyapı yatırım ihtiyacını büyük ölçüde
UDKDWODWàFàELUQLWHOLÛHVDKLS)HPWRFHOO
teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması
için gerekli düzenlemenin yapılması önem
WDąàPDNWDGàU)HPWRFHOODGàYHULOHQELUJHQLąEDQW
modem görünümündeki cihazlar, ev tipi küçük
bir baz istasyonu işleviyle kapalı mekanlarda
mobil erişim ve iletişim kalite sorununa çözüm
sağlamaktadırlar.
$QFDN)HPWRFHOOłOHUELUWđNHWLFLFLKD]àGHÛLO
de baz istasyonu sınıfında değerlendirildiği
için bu cihazların kullanımından yılda yaklaşık
500 TL ücret alınmaktadır. Bu cihazlarının
sınıﬂandırılmasının değiştirilip, ‘tüketici cihazı’
olarak sayılması BTK’nın da gündemindedir.
Bu düzenlemenin bir an önce tamamlanması
(bir cihazın baz istasyonu sayılması için çıkış
JđFđQHELUVàQàUJHWLULOHELOLU YH)HPWRFHOOłOHUGHQ
bu yıllık ücretin alınmaması, kapalı mekanlarda
kapsama sorununa bir çözüm sağlayacak ve
hem konuşma kalitesini arttıracak, hem de baz
istasyonu yatırım ihtiyacını azaltıcı bir etkisi
olacaktır.
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14 milyon haneye 1000 Mbps hızında sabit
internet erişimi sağlanması öngörülürken mobil
genişbant erişim hızı konusunda herhangi
bir hedef belirlenmemiştir. 2023 stratejisi
çerçevesinde kişi başı mobil genişbant hedeﬂeri
konarak, uzun dönemli altyapı yatırımlarının
VDÛOàNOàELUąHNLOGHSODQODQDELOPHVLLÍLQ*
LTE frekans tahsisi ile ilgili yol haritasının
belirlenmesi ve bu doğrultuda milli frekans
planında düzenlemeler yapılması gerekmektedir.
Düzenlemeler yapılırken spektrumun da etkin
ve verimli bir şekilde kullanılmasının gözetilmesi
sektörün gelişimi açısından önemlidir.
Her ne kadar 3G abone sayımız toplam mobil
abone sayısı içinde yüksek olsa da, mobil
bilgisayardan ve cepten 3G internet hizmetini
kullanan abone sayısı 2011 yıl sonu itibariyle 6.5
milyon olup, toplam 3G erişimi olan aboneler
içerisinde %21 seviyesinde bulunmaktadır.
Bu da 3G’ye erişim imkanı olduğu halde
kullanımın artması için akıllı telefon yaygınlığının
arttırılması ve mobil vergilerin azaltılması
gibi değerlendirilmesi gereken özendirmeler
olduğunu ortaya koymaktadır.

4.2 Kamu harcamaları
Kamu alım gücü potansiyelinin daha etkin
kullanımı
Türkiye’de BİT alımları devlet harcamalarının
önemli bir kısmını oluşturmakla birlikte, diğer
ülkelerle karşılaştırıldığında kamu alım gücü
potansiyelinin geliştirilmesinde fırsatlar olduğu
gözlemlenmektedir. Kamunun alım kapasitesinin
kullanılmasına en güzel örnek uygulamalardan
ELUWDQHVL)$7+3URMHVLNDSVDPàQGD\DSàOPDVà
planlanan BİT alımlarıdır. Ancak bu proje
çerçevesinde yapılacak olan harcamaların
sadece donanım ile sınırlı kalmaması, kaliteli
içerik ve bu içeriğin etkin bir şekilde sunulması
ve yönetilmesi için gerekli olan yazılımların da
kapsam içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
)$7+3URMHVLLOHHÛLWLPVLVWHPLPL]H
kazandırılacak olan teknolojik altyapının
yazılım ve hizmet ekosistemine önemli bir katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Öte yandan, BİT sektöründe yaşanan hızlı
değişim ve gelişmeler, kamunun BİT alımlarında
ihtiyacın doğru belirlenmesi ve alımların sadece
ﬁyat odaklı değil, toplam sahip olma maliyetini
de gözetecek şekilde yapılmasını önemli
kılmaktadır.
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Kamu alımlarında örnek ülke uygulamaları
Tüm dünyada, BİT alımları devlet harcamalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak kamu alımları
Türkiye’de olduğu gibi pek çok ülkede de istenildiği verimlilikte olmamaktadır. Avrupa Birliği de BİT alımlarında
yaşanan sorunları çözmek ve etkinliği artırmak amacıyla bu yıl yürürlüğe girecek bir standardizasyon çalışması
yürütmektedir. BİT sektöründe yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, kamunun BİT alımlarında ihtiyacın belirlenmesi
ve ihale şartnamesinin yazılması aşamalarında hassas olması gerekliliğini doğurmaktadır. Ancak kamu alımlarında,
ō$OàPNDUDUàJHUÍHNLKWL\DÍYH\DJHOHFHNWHNLPDOL\HWOHULJù]ùQđQHDOàQPDGDQPHYFXWGXUXPGDQHWNLOHQHUHN
alınmaktadır.
ō<HQLDOàPGHÛHUOHQGLUPHOHULQGHWHGDULNÍLVHÍLPLÍRNELOLQÍOL\DSàOPDPDNWDJHQHOOLNOHHVNLWHGDULNÍLLOHGHYDP
edilmektedir.
ō7HNQLNYHNXUXPVDONàVàWODPDODUGDQGRÛDQOLPLWOHURUWD\DÍàNPDNWDGàU
Alımlarla ilgili oluşturulacak standartlar
ōqHąLWOLWHGDULNÍLOHUGHQDOàQDQIDUNOàđUđQOHUDUDVàQGDDÍàNOàNYHLąELUOLNWHOLÛLQLQGRÛPDVàQD
ō7HNQRORMLGHQEDÛàPVà]ąDUWQDPH\D]àPàQD
ō7HUFLKHGLOHQOLVDQVąDUWODUàQàQEHOLUWLOPHVLQHID\GDVDÛODPDNWDGàU55.
AB konuyla ilgili 2012 yılında standartların belirlenmiş ve BİT satın alımı yapan kamu personelinin bu standartları
benimsemiş olmasını hedeﬂemektedir56.
.DPXDOàPODUàQGD.2%łOHULQVđUHFHGÁKLOHGLOPHVLWRSODPVDKLSROPDPDOL\HWLQLQKHVDSODQPDVà\HQLJHOLąWLULOHQ
ve geliştirmekte olan ürünlerde inovasyonun doğasında var olan başarısızlık riskinin paylaşılması önemlidir57.
UODQGDłGD%7VDWàQDOàPODUàLOHLOJLOLGHÛLąLNùUQHNOHUHUDVWODQPDNWDGàU1DWLRQDO&HQWUHIRU7HFKQRORJ\LQ
Education58 1998 yılında eğitimde BİT kullanımı ve fonlanması için kurulmuş devlet ajansıdır. Ekonomi Bakanlığı
Kamu Harcamaları ve Reformlar Bölümü BİT Satın Alma Departmanı59 sivil ve kamu hizmet harcamalarının,
WHOHNRPđQLNDV\RQSROLWLNDVàYHDOW\DSàVàQàQH'HYOHWSROLWLNDYHDOW\DSàVàQàQWHNQRORMLDUDąWàUPDYHSROLWLNDODUàQàQ
merkezi BİT alımlarının gözlenmesi ve onaylanmasından sorumludur.
$YXVWXUDO\DłGDLVH$*,02 $XVWUDOLDQ*RYHQUPHQW,QIRUPDWLRQ0DQDJHPHQW2IğFH %7VHNWùU
danışmanlarından oluşan kamuda etkin ve efektif BİT kullanımını teşvik etmek için BİT uygulamalarıyla ilgili
danışmanlık, temsil ve aktiviteleri yürüten Ekonomi Bakanlığı’na bağlı bir departmandır.
Çin uygulamada bazı alanlarda özellikle bilgilendirme gibi konular şeffaﬂık sorunları yaşasa da kamu alımlarında
EHOOLVWDQGDUWODUROXąWXUPXąWXUŃ(FRODEHOńHWLNHWLHQHUMLWDVDUUXIXVHUWLğNDVà\HUOLđUđQVHUWLğNDVà ED]àLKDOHOHUGH
yerli oranı %70’e kadar çıkabilmektedir), yerel inovasyon sertiﬁkası bu standartlara örnek verilebilir. Ayrıca
ürünlerden bağımsız olarak, ihaleye katılacak şirketler için de bazı standartlar konulmuştur60.
1960 sonu ve 1970 başında ABD mikroişlemci endüstrisinin gelişiminde kamu satın almaları önemli bir rol
oynamıştır. 1960’larda Amerikan savunma sanayisi, son kullanıcı için ticarileştirilememiş ve yüksek ﬁyatlı
PLNURLąOHPFLVHNWùUđQđQQHUHGH\VHWHNPđąWHULVLNRQXPXQGD\Gà2UGXQXQLVWHGLÛLVSHVLğNDV\RQODUàQVDÛODQPDVà
için kamu yüksek dereceli teknolojik gereksinimleri karşılamak adına inovasyon için güçlü bir talep yaratmış
ve Savunma Bakanlığı’nın füze programı için gerekli haﬁf elektronik ürünlere istenilen ﬁyatı verecek olması
gelişmekte olan sektörü uyarmış, harekete geçirmiştir. Bu öncü ve maliyet yoğun alımlar, şirketlerin öğrenme
eğrisinin aşağı çekerek şirketleri teknolojide öncü bir noktaya getirmiş ve ﬁyatları son kullanıcının da alabileceği
seviyeye indirmiştir. 1960’larda satın almacı olan kamunun gelişmiş teknoloji kapasitesi ve siparişlerinin talep
yaratacak kadar etkili olması mikroişlemci sektörünün gelişmesindeki en büyük başarı faktörlerinden biri
olarak görülmektedir. Avrupa ve diğer ülkelerde bu oranda büyük talebin olmaması ve tüketicinin inovasyonu
destekleyecek akılcı hamlelerde bulunmamış olması sektörün geri kalmasına sebep olmuştur. ABD’de savunma
satın alımları halen bilgi sistemleri ve güç teknolojilerinde önemli bir rol oynamaktadır ve Savunma Bakanlığı
BİT, nanoteknoloji gibi yüksek teknolojili sektörlerin gelişimi için uygun uygulama alanları yaratarak bu alanların
gelişmesini desteklemektedir61.
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*IWSIPEHEWZIY\NP\IHIXZIP
UWTKWERQEWSS_TL[SQ[L[#,8XIPZÚW
T_[SG[QEWZEWEJSHESTQ[RQ[PEWYQESXE
HE RI\G[ZUWTKWERQEWHEFE`
N_NQIYZNWRIJWXEZQEWKÚ`IÎEWUREPZEHW
4.3 Politika ve düzenlemeler
4.3.1 Teşvik ve destek programlarında
iyileştirme
İrlanda, İsrail ve Hindistan gibi bilişim sektörü
ile büyüme gerçekleştirmiş birçok ülkede devlet
teşvik ve destek mekanizmaları 1970’lerden
bu yana düzenli olarak stratejik bir araç olarak
kullanılmıştır. Bu ülkelerde başarıyla uygulanmış
birçok destek ve teşvik mekanizması, Türkiye’de
de özellikle 2007 yılından sonra geliştirilmiş
ve uygulamaya alınmaya başlanmıştır. Bugün
Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
7²%7$.77*9YH.26*(%JLELELUÍRNNXUXPYH
kuruluş tarafından hazırlanmış ve yürütülmekte
olan çeşitli teşvik ve destek programları
bulunmaktadır.
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) kurulması
ve bu bölgelerdeki,
ō<D]àOàPYH$U*Hł\HGD\DOàđUHWLP
faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan belli
bir süre gelir ve kurumlar vergisi alınmaması,
ō$U*HIDDOL\HWJLGHUOHULQLQNDUąàODQPDVà
ō.'9LVWLVQDODUà
ō3URMHOHUHGđąđNIDL]OLNUHGLVDÛODQPDVàYHÍHąLWOL
hibe programları yürürlükte olan uygulamalara
örnek gösterilebilir.
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2011 yılı sonu itibariyle ülkemizde 32’si faaliyete
geçmiş olmak üzere 43 adet Teknoloji Geliştirme
Bölgesi bulunmaktadır. Bu bölgelerde yer alan
66’sı uluslararası sermayeli 1.800 ﬁrma, yıl içinde
15.822 kişiyi istihdam etmiş ve 544 milyon
dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir.
Bu ﬁrmaların yaklaşık %60’ı yazılım, bilişim
ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet
göstermektedirler.
Benzer şekilde, 5746 Sayılı Araştırma ve
*HOLąWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ'HVWHNOHQPHVL
+DNNàQGD.DQXQLOHNXUXODQ$U*H0HUNH]OHUL
kapsamında teknoloji yoğun üretim, girişimcilik
YHEXDODQODUD\ùQHOLN\DWàUàPODULOH$U*H \HYH
yeniliğe yönelik doğrudan uluslararası sermaye
yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması
DPDFà\ODYHUJLLQGLULPOHUL$U*H3HUVRQHOLLÍLQ
sigorta prim desteği, gelir vergisi stopajı teşviki,
WHNQRJLULąLPVHUPD\HVLGHVWHÛLVDÛODQPDNWDGàU
WH\DQGDQ7²%7$.7HNQRORMLYH<HQLOLN
Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek
programları çerçevesinde 2010 yılında 465
milyon TL tutarında harcama destek kapsamına
alınmış ve 288 milyon TL hibe desteği
VDÛODQPàąWàU77*9WDUDIàQGDQGHVWHNOHQHQ
projelere ilişkin toplam sözleşme tutarı da 2009
yılında 33,1 milyon dolar olmuştur.
Her ne kadar tüm bu ve benzeri teşvik ve destek
programlarının yoğunluğu BİT sektör oyuncuları
tarafından olumlu karşılansa da, mevcut
programlarda bazı iyileştirme fırsatları göze
çarpmaktadır. Bu fırsatlar 3 ana başlık altında
toplanabilir:

A. Optimizasyon
Teknoloji geliştirme bölgesi dışında çalışma:
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu kapsamında TGB’lerde yer alan şirket
çalışanları, ﬁziki olarak bölge içinde ve sadece
$U*HSURMHOHULQGHÍDOàąWàNODUà]DPDQLÍLQJHOLU
YHUJLVLLVWLVQDVàQDWDELROPDNWD\GàODU2\VDNL
$U*HIDDOL\HWOHULNDSVDPàQGDLOJLOLNRQXODUàQ
takibi ya da müşteri ve tedarikçi görüşmelerinin
yürütülmesi için personelin sıkça bölge dışında
zaman geçirmesi gerekmekte, fakat bölge
GàąàQGDJHÍLULOHQEX]DPDQ$U*HIDDOL\HWL\OH
doğrudan ilgili olmasına rağmen vergi muaﬁyeti
dışında kalmaktaydı. Bu durumun iyileştirilmesi
adına, 6170 sayılı Kanunla 2011 yılında
yapılan değişiklik neticesinde çalışanların, TGB
işleticisi yönetimin iznini almak kaydıyla, bölge
dışında geçirecekleri zamana ait ücretlerin bir
kısmının gelir vergisi kapsamı dışında tutulması
kararlaştırılmıştır. Kapsam dışında tutulacak bu
ücretin miktarının Maliye Bakanlığı’nın görüşü
ile hazırlanacak yönetmelik ile belirlenmesi
uygun görülmüştür.
Yeni bir yönetmelikle belirlenecek olan bu
miktar her ne olursa olsun olumlu bir adım
olacak olsa da, sektör oyuncularının ve
yatırımcılarının beklentisi bölge içinde ve dışında
geçirilecek zaman konusunda herhangi bir
D\UàP\DSàOPDPDVàYH$U*HÍDOàąPDODUàQàQ
nerede yapıldığının önem teşkil etmemesi
gerektiği yönündedir. Bu sayede uyum ve
denetim süreçlerinin sadeleştirilmesi ve bunun
için harcanan zaman ve maliyetlerde azalma
sağlanması hedeﬂenmelidir.

6IPZÚWT_[SG[QEWSS\I_EZWRGQEWSS
FIPQISZNXNFÚQKINÎNSHI\IHYSHE
KIÎNWNQIGIP`ERESPTS[X[SHEMIWMESKN
FNWE_WR_EUQREREX\I"W(I
ÎEQYREQEWSSSIWIHI_EUQHLSSÚSIR
ZIYPNQIZRIRIXNKIWIPZNLN_ÚSàSHIHNW
#[XE_IHI[_[R\IHISIZNRXàWIÎQIWNSNS
XEHIQIYZNWNQRIXN\IF[S[SNÎNSMEWGESES
`ERES\IREQN_IZQIWHIE`EQRE
XELQESREXMIHIæISRIQNHNW
Benzer bir durum 5746 sayılı Kanun kapsamında
VXQXODQWHąYLNOHUGHQID\GDODQDQ$U*H
PHUNH]OHULLÍLQGHJHÍHUOLGLU$U*HÍDOàąDQàQàQ
\đUđWWđÛđ$U*HSURMHVLQHGHQL\OH$U*H
PHUNH]LGàąàQDÍàNPDVàGXUXPXQGD$U*H
faaliyeti gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusu
ilgili mevzuatta net bir şekilde ifade edilmemiştir.
Bununla birlikte, özellikle yazılım ve iletişim
VHNWùUđQGHIDDOL\HWJùVWHUHQLąOHWPHOHULQ$U*H
çalışmalarını işletmenin diğer bölümlerinde yer
DODQLÍPđąWHULOHUGHQYH$U*HLąRUWDNODUàQGDQ
bağımsız olarak gerçekleştirmeleri mümkün
ROPDPDNWDGàU%XQHGHQOH$U*HPHUNH]OHULQGH
\đUđWđOHQSURMHOHULÍLQ$U*HPHUNH]LGàąàQGD
bulunulması konusunun değerlendirilerek
mevzuattaki muğlak konuların açığa
kavuşturulması, bu konuda ilgili Bakanlıklar
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı) arasında yorum farklarının giderilmesi
gerekmektedir.
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(àSI_.TWIHIZIPSTQTONàWàSQIWNSNS
ZNGEWNQIYZNWNQRIXNNÎNSJEWPQZIPSTQTONQIWNS
ZNGEWNQIYZNWNQRIXNSNHIXZIPQI_ISFNW_EXE 
.2#,UWTKWERQEW\I_E`QRKIQNYZNWRI
HIXZIPQIWNSNS_ESXWE.TWI8IPSTQTON
8WESXJIW0IWPI`NSNSP[W[QREXKNFNFNW
ZEPRKNWNYNRQIWHIF[Q[S[QR[YZ[W
Ar-Ge merkezi olma koşulları:
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme
)DDOL\HWOHULQLQ'HVWHNOHQPHVLQHOLąNLQ.DQXQ
ile TGB dışındaki alanlarda da yürütülen
$U*HIDDOL\HWOHULQHELUWDNàPYHUJLWHąYLNOHUL
sağlanmıştır. Eğer hali hazırda kamu ya da
uluslararası fonlarca desteklenmiyor, rekabet
öncesi işbirliği projeleri ya da teknogirişim
sermaye desteklerinden yararlanılmıyor ise,
5746 sayılı kanunda tanınan teşviklerden
ID\GDODQPDNLÍLQ$U*HIDDOL\HWOHULQLQNDQXQL
veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye
şirketlerinin organizasyon yapısı içinde ayrı bir
birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt
içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
EXOXQDQYHHQD]WDP]DPDQHąGHÛHU$U*H
personeli istihdam eden birimler içerisinde
yapılması gerekmektedir. Bir diğer deyişle
teşvikten faydalanmak için büyük ölçekli ﬁrma
olma şartı aranmaktadır.
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Türkiye’de BİT sektöründe faaliyet gösteren
girişimlerin sadece %3’ünün toplamda 50
kişiden fazla çalışanı olduğu göz önüne alınacak
olursa62Ń$U*H0HUNH]LńEHOJHVLVDKLEL
olabilecek şirketlerin sayısının ne kadar düşük
ROGXÛXJùUđOPHNWHGLU$U*HPHUNH]OHULQGHQ
BİT sektörünün yeteri kadar faydalanamadığının
bir diğer göstergesi de bu merkezlerdeki BİT
araştırma ve geliştirme bütçeleridir. 2009
\àOàQGDù]HOVHNWùU$U*HKDUFDPDODUàLÍHULVLQGH
%7$U*HKDUFDPDODUàQàQSD\àRODUDN
gerçekleşmiştir632\VDNL$U*HPHUNH]OHUL
NDSVDPàQGDNLWRSODP$U*HEđWÍHVLQLQVDGHFH
%13’ünün BİT sektör şirketlerine ait olduğu
gözükmektir64. Aradaki bu farka istinaden, BİT
ąLUNHWOHULQLQ$U*HPHUNH]OHULQL\HWHULNDGDU
kullanamadıkları ya da tercih etmedikleri
çıkarımı yapılabilir.
$U*HIDDOL\HWOHULQGHEXOXQDQNđÍđNYH
orta ölçekli şirketlerin de bu teşviklerden
yararlanabilmesi için 50 tam zaman eşdeğer
zorunluluğunun önemli ölçüde indirilmesine
YH$U*HSURMHOHULQGHÍDOàąDQSHUVRQHOLQ
$U*HPHUNH]LGàąàQGDJHÍLUGLÛLYDNWLQGHWDP
zamanlı olarak değerlendirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.

Kuluçka merkezleri:
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
.DQXQXLOHGRÛUXGDQ$U*H\DSPD\DQ
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerine
kuluçka merkezi kurup girişimcileri teşvik
etme imkanı tanınmasına rağmen, teknoloji
geliştirme bölgeleri kadar istihdam sağlayan ve
yazılım da dâhil olmak üzere ürün ve hizmet
geliştiren ﬁrmaların bünyesinde oluşturdukları
kuluçka merkezlerinin desteklenmesi mümkün
olmamaktadır. Bu doğrultuda, 5746 sayılı
$UDąWàUPDYH*HOLąWLUPH)DDOL\HWOHULQLQ
Desteklenmesi Hakkında Kanun’dan yararlanan
$U*HPHUNH]LQHVDKLSLąOHWPHOHULQEđQ\HOHULQGH
üniversiteler, girişimciler ve mikro ölçekli
.2%łOHUOH$Uŋ*HÍDOàąPDODUàQà\đUđWPHN
üzere kuracakları kuluçka merkezlerinin
kurulum giderlerinin teşvik kapsamında yer
DOPDVàYHEXNXOXÍNDPHUNH]OHULQGH$U*H
merkezi çalışanlarıyla birlikte yazılıma yönelik
$U*HSURMHOHUL\DSDQJLULąLPFLOHULQYH.2%
personelinin de 5746 sayılı kanun kapsamında
sağlanan vergi teşviklerinden yararlandırılması
özellikle yazılım sektörünün gelişmesine katkı
sağlayacaktır.
Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşme sürecinin
iyileştirilmesi:
$NDGHPLNÍDOàąPDODUàQYH$U*HIDDOL\HWOHULQLQ
patente ve ticari ürüne dönüşme oranının düşük
olduğu ülkemizde, teşvik ve destekler verilirken
araştırmaların ticari ürün potansiyeli daha fazla
incelenmeli ve takibi yapılmalıdır. Bu bağlamda
teşvik ve destek programlarının yanında girişim
sermayesinin rolü ve etkisi daha ön plana
çıkmaktadır.

2000’li yılların başına kadar hem ticarileşme,
hem de ticarileşen ürünlerin başarı oranının
düşük olduğu Güney Kore’de teknoloji
ürünlerinin ticarileştirilmesi için bir takım
JLULąLPOHUGHEXOXQXOPXąWXU)DUNOàWHNQRORMLOHULQ
ticarileştirmesini destekleyen bir yasa,
.2%SURJUDPODUàYH\D]àOàPJHOLąWLUPH
desteklerinin yanı sıra, Kore Teknoloji Transfer
Merkezi’nin kurulması bu girişimlere örnek
olarak verilebilir. Kore Teknoloji Ticarileştirme
Programı çerçevesinde 1 veya 3 yıl içerisinde
ticarileşecek ürünler için teknoloji sağlayıcılarına,
girişimlerinin ölçeğine göre, birçok destek
sağlanmıştır.
Japonya’da ise 2009 yılında amacı Japon
ﬁrmalarının rekabetçiliğini artırmak için sermaye
ve yönetim desteği sunmak olan Innovation
1HWZRUN&RRSHUDWLRQRI-DSDQNDPXù]HO
sektör ortaklığı yoluyla 25 milyar dolar yatırım
gücü ile kurulmuştur. Japonya’da ve diğer
ülkelerde yeni kurulan ve orta ölçekli şirketlere
yatırım yapan şirketin, Japon ﬁkri mülkiyet ve
patent portföyünün değerlendirilmesine yönelik
LNLD\DNOàVWUDWHMLVLEXOXQPDNWDGàU -DSRQğNUL
mülkiyet ve patent sahibi kurum ve kuruluşlara
\DWàUàP\DSDUDN$U*HłOHULQLWLFDULOHąWLUPHOHULQGH
destek olmak; 2) Japonya içi ya da dışında
bu patentleri kullanıp ürün haline getirme
potansiyeli olan işletmelere yatırım yaparak bu
yatırımlar ile patent sahipleri arasında işbirliği
fırsatlarını geliştirmek.
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#NQKNZWESXJIWNSNSXTSHIWIGIÚSIRQN
TQH[L[#,8XIPZÚWàSHIÎTPXE_HE
8(#SNSF[Q[SREX PàRIQISRI
TQ[Y[R[S[S_IZIWQNÚQÎIP\IPEUXERHE
TQREXESQERSEKIQRIRIPZIHNW"`
XE_HEUE_HEYZESTQ[YESÎTPXE_HE8(#
_IWNSI 8àWPN_ISNSÚSHIKIQIS
àSN\IWXNZIQIWNSNSIZWEJSHETQ[YZ[W[QEGEP
\IPàRIQISRIIZPNXNXELQE_EGEPFNWPEÎ
ZIPSTQTONKIQNYZNWRIRIWPI`NSNSHEME
IZPNSTQEGELHàYàSàQRIPZIHNW
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TGB’lerden küçük ölçekli ﬁrmaların
yararlanabilmesi:
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde vergi
muaﬁyetleri yoluyla sağlanan teşvikler, kar oranı
yüksek olan büyük ölçekli şirketlerin TGB’lerde
yer alabilmek için yüksek kira bedellerini daha
rahatlıkla karşılayabilmelerini sağlamaktadır.
Öte yandan henüz bir geliri bulunmayan küçük
girişimler bu yüksek kira bedellerini karşılamada
zorlanmakta ve TGB’lerden arzu edildiği gibi
faydalanamamaktadırlar. Özellikle kuluçka
dönemindeki girişimlerin TGB’lerden daha
fazla yararlanabilmeleri için kira destekleri veya
kendilerine alan tahsisi gerekliliği yönünde
düzenlemeler değerlendirilmelidir.
Kümelenme ortamının yaratılması:
²QLYHUVLWHVDQD\LLąELUOLÛLQLQHQ\RÛXQJù]OHQGLÛL
ortamlardan biri de Teknoloji Geliştirme
Bölgeleridir. Ancak TGB’lerde yaşanan sıkıntılar
hem kamu hem de özel sektör paydaşları
tarafından sıklıkla dile getirilmekte, yeterince
etkin kümelenme ortamının yaratılamamış
olmasına değinilmektedir. Bilgi transferinin
son derece önemli olduğu BİT sektöründe
çok sayıda TGB’nin bulunması, kümelenme
oluşumunun yeterli ölçek ve kapsamda olması
anlamına gelmemektedir. Az sayıda paydaştan
oluşan çok sayıda TGB yerine, Türkiye’nin önde
gelen üniversitelerinin etrafında oluşturulacak
ve kümelenme etkisi sağlayacak birkaç teknoloji
geliştirme merkezinin daha etkin olacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda Bilim, Sanayi
YH7HNQRORML%DNDQOàÛàłQàQ%LOLąLP9DGLVLNXUPD
KHGHğ\HULQGHELUDGàPGàU9DGLłQLQNXUJXVX
yapılırken, üniversite işbirliği, uluslararası
ortaklıklar, sektör desteği gibi önemli faktörler
değerlendirilmeli, diğer ülkelerdeki başarılı
uygulamalar örnek alınmalıdır.

Rusya: Skolkovo’da Rusya’nın silikon vadisi
2009 yılı sonunda duyurusu yapılan Rusya “Skolkovo Inovasyon Merkezi” ile ilgili yasa tasarısı Ekim 2010’da Rus
Devlet Başkanı Medvedev tarafından imzalanmıştır. Inovasyon Merkezi ﬁkrinin temelinde özellikle uluslararası
\DWàUàPFàODUàHWNLOH\HFHN$U*HPHUNH]L\DUDWPDN\HUDOPDNWDGàU\àOVđUHVLQFH$U*HđUđQOHULQGH.'9PXDğ\HWL
RODQ$U*HđUđQOHULQGHQJHOLUYHUJLVLQGHQPXDğ\HWRODQHPODNYHUJLVLQGHQPXDğ\HWYHVRV\DO
sigorta prim indirimleri gibi maddi avantajlar sunulmaktadır65. Bunun yanı sıra Skolkovo yatırımcılara şu fırsatları
sunmaktadır:
ō*đPUđNYH)LQDQV§LUNHWLDUDFàOàÛà\ODJđPUđNLPWL\D]ODUàLOHLOJLOLGHVWHN
ō²ONHÍDSàQGDNLùQHPOLSURMHOHUHùQFHOLNOLNDWàOàPLPNDQà
ō'HYOHW\HWNLOLOHULLOHGDKDL\LLOHWLąLPGDKDNàVDNDUDU]LQFLUOHULYHD]DOWàOPàąEđURNUDVL
ō*HOLąPLąDOW\DSàHULąLPLLOHRIIVKRUH\DWàUàPYHLVNÁQIàUVDWODUà
ō*LULąLP6HUPD\HVLąLUNHWOHULGHVWHÛLLOHğQDQVPDQDHULąLPNROD\OàÛà
ō]HQGLULOPLąđQLYHUVLWHVDQD\LLąELUOLÛLLPNDQà
ō'đQ\DÍDSàQGDWHFUđEHOL\ùQHWLPNDGURVXLOHYL]\RQHUELUHNLS
Skolkovo’da Girişim Sermayesi destekli şirketler için, vergi avantajlarının yanı sıra, eş ﬁnansman desteği,
kolaylaştırılmış düzenlemeler ve iş geliştirme desteği sunulmaktadır. Ayrıca Skolkovo’daki şirketlere yatırım yapma
isteği belirten Girişim Sermayesi fonlarına özel akreditasyon imkanı sunarak, bu şirketlere Skolkovo’da bulunan
ileri teknoloji başlangıç şirketleri anlaşma hattına (deal pipeline) öncelikli erişim hakkı sunulmaktadır66.
İnovasyon Merkezi aynı zamanda, MIT ve pek çok uluslararası şirket desteğini de alan Skolkovo Instute of Science
and Technology isimli araştırma odaklı bir üniversitenin kurulumunda da yer almıştır. MIT öğretim görevlileri
üniversitenin organizasyon yapısının ve inovasyon ve girişimcilik odaklı eğitim ve araştırma programlarının
tanımlanmasında görev yapacaklardır67$\UàFD6WDQIRUG²QLYHUVLWHVLLOHELUOLNWHRUWDNDUDąWàUPDSURJUDPODUàGD
geliştirilmektedir68.
QRYDV\RQ0HUNH]LQLQNXUXOXąXQGDQVRUXPOX6NRONRYR9DNIàGHYOHWWDUDIàQGDQGHVWHNOHQHQNDUDPDFàJđWPH\HQ
bir organizasyondur. Mütevelli Heyet Başkanlığı’nı Rus Devlet Başkanı Dmitry Medvedev yaparken, İcra
Kurulu Başkanlığı’nı Renova Grup sahibi Viktor VekselbergYHHVNL,QWHO&(2łVXCraig Barrett yapmaktadır.
<ùQHWLP.XUXOXłQGDHVNL)LQODQGL\D%DąEDNDQàYH1RNLD%DąNDQ<DUGàPFàVàEsko Aho&LVFR6\VWHPV&(2łVX
John Chambers, Rusya’nın en büyük ﬁnansal yatırım şirketlerinden Almaz Capital Partners Başkanı Alexander
Galitsky*RRJOH&(2łVXEric Schmidt, Tata Sons (Tata Grup) Başkanı Ratan Tata gibi önemli isimler
bulunmaktadır69. Skolkovo Inovasyon Merkezi BİT alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Cisco,
(ULFVVRQ,%0,QWHO0LFURVRIW1RNLD1RNLD6LHPHQV1HWZRUNV6LHPHQVJLELąLUNHWOHULQ$U*HPHUNH]OHULQHHY
sahipliği yapmaktadır.
6NRONRYR9DNIàSURMHOHULQEđ\đNOđNYHROJXQOXNVHYL\HOHULQHJùUHPLO\RQUXEOH\H \DNODąàNPLO\RQGRODU 
kadar destek sağlarken sağlanan vergi avantajları aşağıdaki gibi özetlenebilir70:
ō*HOLUYHUJLVLùGHPH\đNđPOđOđÛđQGHQPXDğ\HW
ō.DWPDGHÛHUYHUJLVL 0DOLWKDODWàVàUDVàQGD5XV\D)HGHUDV\RQXłQDùGHQHQ.'9KDULÍ ùGHPH\đNđPOđOđÛđQGHQ
muaﬁyet
ō.XUXPODUHPODNYHUJLVLQGHQPXDğ\HW
ō6LJRUWDSULPOHULđ]HULQGHQD]DOWàOPàąRUDQ 
ō6NRONRYRłGDNLDUDąWàUPDIDDOL\HWOHULLÍLQYH\DJD\ULPHQNXOWHVLVOHULQLQGRQDWàOPDVàQGDLQąDDWODULÍLQLWKDOHGLOHQ
PDOODUđ]HULQGHNLJđPUđNYHUJLVLQLQYH.'9łQLQJHULùGHQPHVL
Katılımcılar için teşvik projedeki aktivitelerin faaliyet alanlarına bağlı değildir.
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Kosta Rika:
Uluslararası doğrudan yatırım ve sektör lideri etrafında kümelenme
Dünyanın en büyük mikroişlemci üretim ﬁrması olan Intel 1996 yılında Kosta Rika’ya yaptığı yatırımla ülkede çok
Eđ\đNGHÛLąLNOLNOHUHQHGHQROPXąWXU2\àOODUGD\DWàUàPFàODUàQDNOàQDELOHJHOPH\HFHNPLO\RQQđIXVOXNđONH,QWHOłLQ
ardından gelecek yatırımlara en uygun koşulları sağlayabilmek için fırsatları çok iyi bir biçimde değerlendirmiştir.
Intel’in Kosta Rika’ya kurmuş olduğu ve serbest bölge olarak faaliyetlerini yürüttüğü kampüs kapladığı alanın
büyüklüğü nedeniyle diğer şirketlerden bağımsız bir bölgede kurulmuş olsa da Intel diğer yatırımcıların da sahip
olduğu; ham madde, sermaye malları ithalatındaki %100 ithalat vergisi muaﬁyetleri, gelir vergisi muaﬁyetleri, kazanç
geri gönderimindeki imtiyazlar, iç piyasaya %40 oranında satış yapabilme izni, yerinde gümrükleme imkanları gibi
imkanlardan faydalanmıştır. Intel’in ülkedeki yatırımları aşağıdaki hususlarda önemli katkılar sağlamıştır:
ō'RÛUXGDQXOXVODUDUDVà\DWàUàPKDUHNHWOLOLÛL
ōą\HULVWDQGDUWODUàQàQROXąWXUXOPDVà
ōą\DSPDNđOWđUđQđQEHQLPVHQPHVL
ō'RÛUXGDQYHGROD\OàLVWLKGDPDUWàąà
ō%LOJLELULNLPLQLQDUWPDVàYHLąJđFđHÛLWLPL
Intel’in yatırım kararıyla birlikte gelecek diğer yatırımlar için uygun koşulların yaratılması için devlet, uluslararası
\DWàUàPFàODUYH.RVWD5LND<DWàUàP$MDQVà &,1'( LOHVàNàLOLąNLOHUJHOLąWLUHUHNđONHQLQ\DWàUàPRUWDPàQàL\LOHąWLUPH
ÍDOàąPDODUàQàEDąODWPàąWàU$\Qà]DPDQGD+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO.RVWD5LNDąOHWPH2NXOX ,1&$( &,1'(YH
hükümet işbirliğinde kümelenmeye yönelik stratejilerin belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır.
Kosta Rika’ya yapılan Intel yatırımdan çıkarılan uluslararası yatırımcıyı etkilemek için çıkarabilecek dersler şöyle
özetlenebilir71:
ō6WUDWHMLNSURMHOHULQDPLUDOJHPLVL ĠDJVKLS \DWàUàPRODUDNNRQXPODQGàUàOPDVà
ō<DWàUàPFàJHUHNVLQLPOHULLOHD\QàVHYL\HGHNDODUDNYHVđUHNOL\DWàUàPLNOLPLQLQDGDSWHYHJđQFHOWXWXOPDVà
ō0HYFXW\DWàUàPFàODUYHđVWGđ]H\KđNđPHW\HWNLOLOHULDUDVàQGDNLLOHWLąLP\DWàUàPRUWDPàQàQL\LOHąWLULOPHVLLÍLQ
desteklenmesi ve koordine edilmesi
ōQFHOLNOLVHNWùUOHUHKL]PHWYHWHGDULNDÛàNXUXOPDVàLÍLQELUVWUDWHMLJHOLąWLULOPHVL
7đUNL\HEHQ]HUELU\DWàUàPà\àOà§XEDWD\àQGD+3)R[FRQQIDEULNDVàQàQDÍàOPDVàLOH\DąDGà²UHWLPDPDÍOàDÍàODQ
EXIDEULND7đUNL\HłGH$U*HYHKL]PHWVHNWùUđ\DWàUàPà\DSDFDN\HUOLYHXOXVODUDUDVà\DWàUàPFàODUDX\JXQELUąHNLOGH
NRQXPODQGàUàOPDOàGàUUQHÛLQ$FHU$PD]RQ$SSOH&LVFR'HOO,QWHO,%0/HQRYR1LQWHQGR6RQ\JLELSHNÍRN
WHNQRORMLğUPDVàLÍLQđUHWLP\DSDQ)R[FRQQłXQ+3đUđQOHULQLQđUHWLPLLÍLQqRUOX$YUXSD6HUEHVW%ùOJHVLłQGHIDEULND
açmasından sonra Ekim ayında üretim sonrası tedarik zinciri ve lojistik yönetimi alanında hizmet veren Singapurlu
)OH[WURQLFV*OREDO6HUYLFHVGH7đUNL\Hł\HJHOPLąWLU72. Ancak, bu yatırım sonrasında, benzer yatırımların sayısının
ve niteliğinin artması için devletin yatırım ortamını iyileştirmek ve yatırım çekmek adına stratejik adımlar atması
gerekmektedir.
Kosta Rika’nın Intel kampüsüne ve serbest bölgede yer alan ﬁrmalara uyguladığı vergi teşvikleri aşağıdaki şekilde öne
çıkmaktadır73.
ō+DPPDGGHELOHąHQOHUYHVHUPD\HPDOODUàđ]HULQGHNLLWKDODWYHUJLOHULQGHQPXDğ\HW
ō.XUXPODUJHOLUYHUJLVLQGHQPXDğ\HW
ōKUDFDWYHUJLOHUL\HUHOVDWàąYHWđNHWLPYHUJLOHULQGHQPXDğ\HW
ō6HUPD\HYHUJLVLQGHQPXDğ\HW
ō6HUPD\HNDUàQđONH\HJHULGùQđąđYH\D\DEDQFàSDUD\ùQHWLPLQGHVàQàUODPDROPDPDVà
ō+à]ODQGàUàOPàąWHVLVLÍLJđPUđNWHQÍHNPH
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TEYDEB proje destekleri ﬁnansman
zamanlaması:
TEYDEB destekleri için başvuru değerlendirme
sürecinin uzun olması (hakem atamaları, hakem
değerlendirmeleri ve Değerlendirme Komitesi
karar süreci, v.b.), teminat bedellerinin yüksek
olması ve desteğe hak kazanan projelere
desteğin sağlanmasının 1 yıl kadar uzun bir süre
alabilmesi, özellikle projelerini sürdürebilmek için
EXGHVWHNOHUHEDÛàPOàRODQ.2%QLWHOLÛLQGHNL
ąLUNHWOHUL]RUGXUXPGDEàUDNPDNWDGàU7²%7$.
TEYDEB desteklerinde proje masraﬂarının
dönemsel olarak karşılamanın yanı sıra proje
ve ilgili masraﬂar başlamadan da ﬁnansman
alternatiﬂerinin değerlendirilmesi faydalı
olacaktır. Projeler başlamadan önce sağlanacak
IDL]VL]YHHVQHNJHULùGHPHOLNUHGLOHU$U*H
faaliyetlerini daha da özendirecek ve son
zamanlarda düşüş trendinde olan TEYDEB
proje başvurularına tekrar yukarı doğru bir ivme
kazandırabilecektir.
Yeni teşvik kanun tasarısının güncellenmesi:
2012 yılında büyük bir beklenti yaratan yeni
teşvik sistemi kapsamı, bir önceki teşvik
sistemi amaçları içerisinde yer almayan
“teknoloji yatırımlarını desteklemek” amacını
da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yeni
sistemde, teşvik unsurlarının uygulanmasında
farklılaşma; bölgesel ve sektörel olarak ön plana
çıkmakta ayrıca stratejik ve büyük yatırımlarla
26%łOHUGH\DSàODFDN\DWàUàPODUDGDLODYHWHąYLNOHU
öngörülmektedir.
Yeni teşvik kanun tasarısına bakıldığında
BİT sektörünün varlığını en çok hissettirdiği
sektörlerden olan hizmet sektörünü kapsayacak
alanların teşvik kapsamında kısıtlı olarak yer
aldığı görülmektedir.

_QSHEFà_àPFNWFIPQISZN_EWEZES
_ISNZIY\NPXNXZIRNPEUXER FNWÚSGIPN
ZIY\NPXNXZIRNEREÎQEWNÎIWNXNSHI_IW
EQRE_ESnZIPSTQTON_EZWRQEWS
HIXZIPQIRIPzEREGSHEPEUXE_EGEP
YIPNQHIKISNYQIZNQRNYZNW
Tasarıda yer alan ve sektörü doğrudan
ilgilendirebilecek teşvikler:
ō<XUWGàąàQDYHULOHQWDVDUàP\D]àOàPÍDÛUà
merkezi ve veri saklama hizmetlerinden
elde edilen kazancın %50’sinin beyanname
üzerinde indirim konusu yapılması,
ō6*.ąYHUHQ'HVWHÛLYHQGLULPOL.XUXPODU
9HUJLVL $QFDNRUDQàQYHEùOJHOHUGH
göreceli olarak düşük ve kısa süreli olması
nedeniyle BİT sektörü açısından kısıtlı bir teşvik
olarak değerlendirilmektedir.)
ō78%7$.WDUDIàQGDQGHVWHNOHQHQ$U*H
projeleri neticesinde geliştirilen ürünün
üretimine yönelik yatırımların (vergi indirimi
ve SGK primi işveren hissesi destekleri
bakımından) bir alt bölgenin teşviklerinden
yararlanması,
ō%đ\đNùOÍHNOLWHNQRORMLYH$U*HNDSDVLWHVLQL
artıracak ve rekabet üstünlüğü sağlayacak
yatırımların (elektronik sanayi) normal
teşviklerden daha yüksek oranda yararlanması,
ō6WUDWHMLN\DWàUàPODU LWKDODWEDÛàPOàOàÛà\đNVHN
ara malı üretimine yönelik, asgari 50 milyon
TL yatırım tutarı olan, %50’den fazlası ithalle
karşılanan ve asgari %40 katma değer üreten
sektörler)
ōQFHOLNOL\DWàUàPODU WHVWPHUNH]OHULYE 
veya daha alt bölgede yer alırsa, 5. bölge
teşviklerinden yararlanması
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6IPZÚWàSàQPIIPTSTRNXNNÎNSEW`IZZNLN
ÚSIR\IàQPIIPTSTRNXNSHIPNUE_SS
KIQNYRNYàQPIQIWHIPNSIKÚWIMEQEHàYàP
TQREXSHESMEWIPIZQIXIPZÚWàSKIQNYNRN
\IIPSTRN_IFIPQISISPEZP_
XELQE_EFNQRIXNNÎNS_ISNZIY\NP
XNXZIRNSHIHIXIPZÚWIÚ`KàNQE\I
ZIY\NPQIWNS_IWEQREXÚSIRQNHNW

Bahsi geçen bu teşvikler daha çok bölgesel,
VWUDWHMLNYHŃPDPXODUDPDOńLPDODWàQD\ùQHOLN
yatırımları kapsamaktadır. Bu nedenle ülke
ekonomisi için çok büyük önem arz eden BİT
sektörü ile ilgili lafzi olarak bahsi geçse bile
(teknoloji yatırımlarını desteklemek gibi) dikkate
değer doğrudan bir teşvik tanımlanmamış ya
da sektör yatırımları büyük ölçekli ve stratejik
yatırımlara dâhil edilerek faydalanabilecek şirket
sayısı sınırlanmıştır. Bu durum sektör tarafından
bir eksiklik olarak değerlendirilmekte ve tasarının
sektörden gelecek talepler de dikkate alınarak
revize edilmesi ve ikincil mevzuatın da (tebliğ,
sirküler vb.) tereddütlere yer bırakmayacak
netlikte olması amaca uygun sonuçların alınması
için faydalı olacaktır.
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Öte yandan özellikle istihdam teşviki ile
ilgili olarak teşvik kanunu dışında ayrı bir
çalışmanın olduğu ifade edildiği göz önünde
bulundurularak, yatırımcıların istihdam
maliyetlerini düşürmek için beklenti içinde
oldukları teşviklerin istihdam paketi içinde
yer alma ihtimalini dikkate almaları ve teşvik
tasarısını buna göre değerlendirmeleri daha
uygun bir değerlendirme olacaktır.
BİT sektörünü ilgilendiren söz konusu eksikliğin
nedeninin hali hazırda yürürlükte olan ve önemli
WHąYLNYHGHVWHNOHUVXQDQVD\àOà$U*H
)DDOL\HWOHULQLQ'HVWHNOHQPHVL+DNNàQGD.DQXQ
ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu gibi kanunlar olabileceğini düşünülebilir.
$\UàFD7²%7$.YHEHQ]HULGLÛHUNXUXPODUàQ
sağladığı destekler de söz konusu olduğundan
BİT sektörü yeni teşvik kapsamında zaten birçok
teşvikten yararlandığı için ikinci plana atılmış
gibi gözüküyor olabilir. Çünkü söz konusu
kanunlarda bölgesel fark gözetmeksizin yeni
teknoloji, süreç gelişimi vb. alanlarda yapılan
ÍDOàąPDODUD$U*HLQGLULPLVWRSDMWHąYLNL6*3
işveren desteği, damga vergisi istisnası vb.
teşvikler sağlanmaktadır.
Ancak, sektörün ülke ekonomisi için arz ettiği
önem ve ülke ekonomisindeki payının gelişmiş
ülkelerdekine göre hala düşük olmasından
hareketle, sektörün gelişimi ve eknomiye
beklenen katkıyı sağlayabilmesi için yeni teşvik
sisteminde de sektöre özgü ilave teşviklerin
yer alması önemlidir. Yeni teşvik sistemi ile
öngörülen bazı teşvik unsurlarının (gümrük
PXDğ\HWLIDL]GHVWHÛL.'9LVWLVQDVà ù]HOOLNOH
$U*HIDDOL\HWLQGHEXOXQDQğUPDODULÍLQ
bölgesel sınırlama olmadan uygulanması da
$U*HKDUFDPDODUàQàQ*6<+LÍLQGHNLSD\àQàQ
arttırılması açısından büyük fayda sağlayacaktır.

Dünyadaki başarılı uygulamalar da dikkate
alındığında aşağıdaki öneriler yeni teşvik
sistemi kapsamında tamamlayıcı unsurlar olarak
düşünülebilir:
ō%7VHNWùUđQGHNL\đNVHNNDWPDGHÛHUYH
ithalat oranı dikkate alındığında, bu alanda
yapılacak yatırımların “stratejik yatırımlar”
kategorisine alınması ve bölgesel fark
olmaksızın 5. bölgeye sağlanan teşvik
XQVXUODUàQGDQID\GDODQPDVà .'9LVWLVQDVà
gümrük vergisi muaﬁyeti, vergi indirimi,
SGP işveren desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz
desteği, vb.)
ō6HNWùUđQHQÍRNLKWL\DÍGX\GXÛX\HWLąPLą
eleman eksikliğini çözecek özel sektör – devlet
işbirliğinin çok sıkı bir şekilde oluşturulması.
(Teşvik sistemi çerçevesinde, yatırımda
ùQFHOLNOLEùOJHOHUGHEùOJHOHUù]HO
VHNWùUWDUDIàQGDQLąHDOàQDQDOàQDFDNÍDÛUà
merkezi personelinin eğitimlerinin devlet
WDUDIàQGDQRUJDQL]HYHYH\DğQDQVHHGLOPHVL
üniversitelerde sektöre kaliﬁye elaman
sağlayacak kursların düzenlenmesi, işe alım
süreçlerinde özel sektöre destek olunması gibi
programlar geliştirilmesi, vb.)
ō6HNWùUHù]HOVHUEHVWEùOJHOHUGHJHWLULOHFHN
her türlü yazılım ve teçhizat için vergi istisnası
uygulanması
ō%7\DWàUàPFàODUàQàQLKWL\DÍGX\DFDÛàÍDOàąDQ
proﬁlini geliştirme amacıyla ülke genelinde ya
da bölgesel olarak geniş kapsamlı ve kamunun
ﬁnanse ettiği temel bilgisayar, İngilizce vb.
eğitimlerin verilmesi
ō6HNWùUđQLKWL\DÍGX\DFDÛàELOJLELULNLPLYH
transferinin sağlanması açısından yurtdışından
personel ve yönetici temin edilmesinde
bürokratik işlemlerin azaltılması; bu kişilere
ödenecek ücretlerin gelir vergisi ve SGK
priminden muaf tutulması gibi teşvik edici
düzenlemelerin yapılması

&\WISXIQ*N`RIZ'TS[S[SXIPZÚW
_EZWRQEWNÎNSP[QQESQREXSEHI\ER
IHNQRIXNÚSIRZIYPNQIZRIPZIHNW

Sektör için ayrılan fonların kullanıma
açılması
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe
ülkemizin daha rekabetçi bir seviyeye ulaşması
ve tüm vatandaşlarımızın sektör hizmetlerinden
yararlanabilme imkanına sahip olması için
yapılan kanun ve düzenlemelerle çeşitli gelir
kaynakları ayrılmıştır. Sektör için ayrılan bu
fonların sektörün kullanımına açılması önem
taşımaktadır.
Örneğin, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununun 5. Maddesinde, “Elektronik
haberleşme sistemlerinin yerli tasarım ve
üretimini, bu amaçla sektöre ilişkin araştırma,
geliştirme ve eğitim faaliyetlerini teknik ve
maddi destek de dâhil olmak üzere teşvik etmek
ve Kurumun gelirlerinin %20’sini aşmamak
kaydıyla söz konusu faaliyetlere ilişkin olarak
ayıracağı kaynağı belirlemek ve bu kaynağın
kullanımına ilişkin gereken düzenlemeleri
yaparak bu kaynağı kullandırmak” hükmü yer
almaktadır. Burada kapsamın netleştirilmesi için
8ODąWàUPD'HQL]FLOLNYH+DEHUOHąPH%DNDQOàÛà
tarafından yapılacak ikincil düzenlemeler
beklenmektedir. Bu konudaki ikincil
düzenlemelerin bir an önce yürürlüğe sokulması
ve önemli miktarda bir kaynak toplanmaya
EDąODQPàąRODQEX$U*HIRQXQXQVHNWùUH
kazandırılması önemlidir.
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Sektör oyuncularının katkılarıyla oluşturulan ve
önemli miktarda bir kaynak birikmiş diğer bir
fon da Evrensel Hizmet fonudur. 2009 yılsonu
itibariyle bünyesinde birikmiş kaynağın sadece
%15’i Evrensel Hizmet için kullanıldığı tahmin
edilen bu fonda, son dönemde işletmecilerin
ekonomik olmayan yatırımlarını karşılamak
amacıyla kaynak ayrılması kararlaştırılmış ve bu
yönde evrensel hizmet yükümlüsü işletmecilerle
gerekli anlaşmalar imzalanmıştır:
ō7HOHIRQXYHELULOHWLąLPDOW\DSàVàROPD\DQ
köy ve mezralara Türk Telekom tarafından
''WiMax'' teknolojisi ile sabit telefon ve
genişbant internet bağlantısı kurulması ve
sağlanacak olan altyapının yanı sıra, köy
evlerine kurulacak anten, telefon ve modem
cihazlarının masraﬂarın karşılanması
ō&RÛUDğQHGHQOHUGHQGROD\àNDUDVDOEDÛODQWàLOH
hizmet verilemeyen köy okullarına Türksat A.Ş.
tarafından uydu desteğiyle internet hizmeti
verilmesi
ō*60LOHWLąLPDOW\DSàVàROPD\DQNàUVDONHVLPGH
bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan
YHQđIXVXDUDVàQGDEXOXQDQ\HUOHąLP
yerlerinin iletişimini sağlamak amacıyla Avea,
7XUNFHOOYH9RGDIRQHWDUDIàQGDQPRELODOW\DSà
kurulması ve işletilmesi
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Gelirlerinin önemli bir bölümünü a) Hazine payı
ödemekle yükümlü işletmecilerin (mobil hizmet
işletmecileri) ödedikleri hazine paylarının %10’u
ve b) Hazine payı ödemekle yükümlü olmayan
işletmeciler ve Türk Telekom’un yıllık net satış
hâsilatının %1’inin oluşturduğu Evrensel Hizmet
)RQXQXQVHNWùU\DWàUàPODUàLÍLQNXOODQàOPDVàQD
devam edilmesi önem teşkil etmektedir.
)RQNDSVDPàQGD(YUHQVHO+L]PHW\DWàUàP
ihtiyaçlarından fazlasının birikmesi durumunda
ise fon için yapılan aktarma oranların tekrar
gözden geçirilmesi önerilmektedir.
Öte yandan, yeteri kadar değerlendirilemediği
düşünülen bir başka kaynak olan Avrupa Birliği
fonlarından sektörün maksimum düzeyde
faydalanabilmesi için sektörü bilgilendirici ve
bilinçlendirici programların kamu tarafından
organize edilmesi, başvuru sürecinde destek
verilmesi gerekmektedir.

B. Koordinasyon
Destek programlarının etkisinin ölçülmesi:
$U*H\HQLOLNYHJLULąLPFLOLNIDDOL\HWOHULQH
yönelik teşvik ve destek amaçlı her program
için somut hedeﬂer belirlenmeli, periyodik
değerlendirmelerle bu programların verimliliği ve
etkinliği ölçülmelidir. Periyodik değerlendirmeler
sonucunda etkisiz bulunan programlardaki
aksaklıkları gidermek için çözüm geliştirilmeli,
başarılı bulunmayan programlar yürürlükten
kaldırılabilmeli, bunların yerine yeni programlar
ve ya pilot uygulamalarla farklı destek modelleri
denenmelidir.
Destek mekanizmaları arası uyum:
Teşvik ve destek programlarını düzenleyen ve
uygulamasını yürüten ilgili tüm kurumların
$U*HIDDOL\HWOHULQLQWDQàPàYHVđUHÍOHULQLQ
işleyişi konularında ﬁkir birliği içinde olmaları
önemlidir. Bununla birlikte sayısı giderek artan
teşvik ve destek programlarının birbirlerini
bütünleyecek şekilde konumlandırılması önem
WHąNLOHWPHNWHGLU)DUNOàGHVWHNPHNDQL]PDODUà
DUDVàQGDNLX\XPDUWàUàODUDN$U*HYH\HQLOLN
destek programlarının ülkemiz için daha çok
katma değer sağlaması amacını güden ve Bilim
ve Teknoloji Yüksek Kurulu 23.Toplantısında
DOàQDQQROXNDUDUODROXąWXUXOPDVà
planlanan Koordinasyon Kurulunun bir an önce
hayata geçirilmesi ve çalışmalarına başlaması
önem arz etmektedir.

Mevcut teşvik sistemleri arası uyum gerektiren
ve zaman zaman karmaşaya ve tereddütlere
neden olan düzenlemelere aşağıdaki örnekler
verilebilir:
ō0HYFXW$U*HWHąYLNOHULQLQIDUNOàPHY]XDWODUGD
(5520, 5746, 4691 sayılı kanunlar) yer alması
nedeniyle gerek uygulayıcılar gerekse de
potansiyel yatırımcılar açısından bir kafa
karışıklığı oluşmaktadır. Bu nedenle mevzuatın
tek bir çatı altında toplanması faydalı olacaktır.
ō7HNÍDWàDOWàQGDWRSODPDLąOHPL
gerçekleştiğinde de ortaya çıkacağı
đ]HUH$U*HWHąYLNOHULLOHLOJLOLRODUDNYHUJL
kanunlarında yer alan farklı tanımların
JLGHULOPHVLJHUHNPHNWHGLU $U*HLQGLULPLQL
düzenleyen 5746 sayılı kanun ve 5520 sayılı
kanunlarda ﬁnansman giderlerinin durumu
bir örnek olarak gösterilebilir: 5746 sayılı
NDQXQGDğQDQVPDQJLGHUOHUL$U*HKDUFDPDVà
kapsamında değerlendirilmemekteyken
VD\àOàNDQXQGDLVH$U*HKDUFDPDVà
kapsamındadır.)
ō$U*HIDDOL\HWOHULQHLOLąNLQ.'9NDQXQXQGD
yer alan sorunların giderilmesi gerekmektedir
<XUWGàąàQGDNLELUPđąWHULLÍLQ\DSàODQ$U*H
faaliyetinin hizmet ihracı kapsamında
değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin
QHWOHąPHVLWHNQRSDUNODUGDX\JXODQDQ.'9
istisnasındaki tereddütlü hususların ortadan
kaldırılması, yine teknoparklarda söz konusu
RODQNàVPL.'9LVWLVQDQàQWDPLVWLVQDRODUDN
revize edilmesi, vb.)
ō1DNLWGHVWHNOHUOHLOJLOLED]àVRUXQODUàQ
giderilmesi adına başarısızlıkla sonuçlanan
$U*HKDUFDPDODUàQàQQDNLWGHVWHN
kapsamından çıkarılması, yurtdışındaki müşteri
LÍLQ\XUWLÍLQGH\DSàODQ$U*HKDUFDPDODUà
LÍLQ$U*HLQGLULPLQGHQID\GDODQPDYHQDNLW
desteği sağlanma konusundaki tereddütlerin
giderilmesi gerekmektedir.
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İrlanda: Uluslararası doğrudan yatırım ve BİT odaklı stratejiler
UODQGDJđQđPđ]GH2(&'đONHOHULDUDVàQGD%7VHNWùUđQGHNLHQIDDOđONHNRQXPXQGDGàU\àOàQGDPLO\DU
DYUROXNLKUDFDW%7VHNWùUđQGHQ\DSàOPàąWàU²ONHGH%7VHNWùUđđUHWLPGHQWHGDULN]LQFLUL\ùQHWLPLQH\D]àOàP
geliştirmeden, teknik desteğe geniş bir yelpazede faaliyet göstermekte, 74.000’den fazla çalışan bu sektörde
istihdam edilmektedir. IBM, Microsoft, Intel, Google İrlanda’da bulunup küresel çapta faaliyet gösteren
ﬁrmalardan birkaçıdır. BİT, İrlanda hükümeti tarafından öncelikli sektörler arasına yerleştirilmiş ve uygun koşullar
VDÛODQPàąVHNWùUđQROXąPDVàQDHQEđ\đNNDWNàGRÛUXGDQXOXVODUDVà\DWàUàPODUGDQJHOPLąWLU²ONHQLQ\DWàUàPRUWDPà
NRąXOODUàGRÛUXGDQXOXVODUDVà\DWàUàPJLULąOHULQLÍRNDUWWàUPàą\àOODUàDUDVàQGDGRÛUXGDQXOXVODUDUDVà
yatırım girişlerinin GSYİH’ye oranı %47,5 seviyesine ulaşmıştır. Kaliﬁye ve ucuz iş gücü, Avrupa’ya coğraﬁ yakınlığı,
ﬁnansal teşvikler ve prosedürlerin kolaylığı ülkeye birçok uluslararası yatırımın gelmesini sağlamıştır.
1980’lerde başlayan uluslararası yatırımcı çekme faaliyetleri bir kamu kuruluşu olup doğrudan uluslarası
\DWàUàPODUGDQVRUXPOXRODQ6DQD\L.DONàQPD2WRULWHVL ,QGXVWULDO'HYHORSPHQW$XWKRULW\,'$ WDUDIàQGDQđONH\H
donanım ve yazılım üreticilerini çekerek başlamıştır. Yapılanma öncesinde zaten ülkede faaliyet göstermekte olan
IBM’e uygulanan politikalarla beraber Intel ve Microsoft da katılmıştır. 1984 ve 1985 yıllarında sırasıyla Lotus
ve Microsoft’un da gelişiyle kümelenmenin ilk adımları yazılım üretimi operasyonlarıyla başlamıştır. 2000’lere
doğru yazılım sektöründeki kümelenme artmış ve 2003 yılında Google Avrupa genel merkezini ülkeye kurmuştur.
Google’ın ülkeye gelişiyle beraber başlıca yazılım ﬁrmaları da idari birimlerini İrlanda’ya kurma kararı almıştır.
2006 yılı itibariyle BT kümelenmesinde yer alan 5200’den fazla ﬁrma olması ve 5100’den fazla ﬁrmanın yazılım
ve BT hizmetleri alanında faaliyet gösteriyor oluşu BİT sektöründeki kümelenmenin geldiği nokta hakkında bilgi
vermektedir. Bunun sonucu olarak da 2006 yılında İrlanda’nın dünyadaki yazılım sektöründeki en yüksek ihracatı
gerçekleştirmesi sürpriz sayılmamalıdır74.
İrlanda’daki BİT kümelenmesinin gelişiminde kamu kurumları ile sektörde faaliyet gösteren ﬁrmalar arasındaki
işbirliğinin büyük bir önemi vardır. İlişkilerin yürütülmesinde asıl sorumlu kurum IDA iken, ekonomik kalkınma
girişimleri, sektörel gelişmeden sorumlu birimler, üniversiteler gibi hem sektörden hem de eğitimden sorumlu
kurumlar sektörel kümelenmeye destek olmuşlardır. Kümelenmenin ve rekabetçiliğinin arttırılmasında İrlanda
%LOLP9DNIàDUDąWàUPDIDDOL\HWOHULQLQDUWWàUàOPDVàLÍLQ\DWàUàPODU\DSPàąVDQD\LđQLYHUVLWHLąELUOLÛLQLQVDÛODQPDVàLÍLQ
çalışmıştır.
İrlanda şu anda, yeni bir devrim olarak tanımlanabilen Bulut Bilişimde (Cloud Computing) hem erken hizmet
VDÛOD\àFàKHPGHWđNHWLFLRODUDNVHNWùUGHNLUHNDEHWÍLOLÛLQLNRUXPDNLÍLQÍHąLWOLJLULąLPOHUGHEXOXQPDNWDGàU²]HULQGH
çalışılan bu girişimlere, Bulut Kümelenmesi (Cloud Cluster Programme), iş gücünün eğitilmesi, teşvikler, tüketimde
kamunun lider olarak öncülük etmesi, altyapının iyileştirilmesi örnek olarak verilebilir.
İrlanda’nın doğrudan uluslararası yatırımlar için bir cazibe merkezi olmasının ve yatırımların özellikle BİT
sektöründe gelişmesinin nedenlerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
ō.DOLğ\HWHNQLNELOJL\HVDKLSQJLOL]FHNRQXąDQLąJđFđQđQYDUOàÛà
ō.DOLğ\HLąJđFđPDOL\HWOHULQLQJùUHFHOLRODUDNGđąđNROPDVà
ō(ÛLWLPKDUFDPDODUàVRQXFXQGDVđUHNOLL\LOHąWLUPH
ō%đURNUDWLNSURVHGđUOHULQNROD\ROPDVà
ō$%đ\HOLÛLVD\HVLQGHIRQODUDHULąPHLPNDQàYHHOGHHGLOHQIRQODUODDOW\DSàL\LOHąWLUPHÍDOàąPDODUà
ō)LQDQVPDQDHULąLPLPNDQODUàQàQEROOXÛXYHJHOLąPLąELUULVNŋJLULąLPVHUPD\HVLVHNWùUđQđQYDUOàÛà
ō0đONL\HWKDNODUàQàQHWNLQELUELÍLPGHNRUXQPDVà
ō9HUJLLPWL\D]ODUà
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C. Kapsam
Talebin teşvik edilmesi:
BİT şirketlerine sağlanan çeşitli araştırma,
geliştirme ve yatırım teşvik ve desteklerine
ek olarak BİT kullanan şirketlere de verilecek
teşvikler sektörün gelişmesi için önemlidir.
%XNRQXGD.26*(%łLQVDÛODGàÛà%LOJLVD\DU
<D]àOàP'HVWHÛL(WLFDUHWH<ùQOHQGLUPH'HVWHÛL
(OHNWURQLNP]D'HVWHÛLYH(.2%%LOLąLP
Destek Kredisi gibi küçük ölçekli destekler
örnek verilebilir. Ancak bu desteklere rağmen
.2%łOHULQELOLąLPKDUFDPDODUàQGDNLSD\àGLÛHU
ülkelerle kıyaslandığında düşük kalmaktadır.
7đUNL\HłGH.2%łOHULQELOLąLPKDUFDPDODUàQGDNL
payı %15 seviyesindedir. Bu oran Polonya’da
%30, Güney Afrika’da %38, Romanya’da ise
%45’tır. Türkiye’de yazılım sektörünün toplam
Bilgi Teknolojileri pazarı içindeki payının %9
olduğu düşünüldüğünde, ülkenin itici gücü
ROPDVàEHNOHQHQ.2%łOHULQ\D]àOàPđUđQOHULQL
yeterince kullanmadığını ya da bu ürünlere
ücret ödemeden sahip olduğunu söylemek
PđPNđQGđU7²%6$'łàQJHUÍHNOHąWLUPLą
ROGXÛX.2%łOHUGH%LOLąLP7HNQRORMLOHUL.XOODQàPà
$UDąWàUPDVà.2%łOHULQWHNQRORMLNXOODQàPà\ODLOJLOL
farkındalığının olmadığını ortaya koymaktadır.

Araştırma kapsamında değerlendirilen
LąOHWPHOHULQ\đ]GHłL.26*(%YH$YUXSD%LUOLÛL
JLELNXUXPODUàQVDÛODGàÛà.2%GHVWHNOHULQGHQ
\DUDUODQPDGàNODUàQàEHOLUWPLąWLU.2%łOHULQEX
desteklerden yararlanma oranını arttırmak adına
bilinçlendirme çalışmalarına önem verilmesi,
desteklerin içeriğinin zenginleştirilmesi ve
EDąYXUXNXOODQàPVđUHÍOHULQLQL\LOHąWLULOPHVL
yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Öte yandan
bulut bilişim yapısı altında sağlanacak çözümler,
.2%łOHULQ\D]àOàPNXOODQàPàQàKHPGDKD
erişilebilir hem de maddi olarak karşılanabilir
kılacak bir fırsat niteliğindedir.
Büyük ölçekli şirketlere bakıldığında ise çoğu
şirketin yazılım çözümlerini hem stratejik
(ihtiyaca yönelik hızlı çözüm üretme gereksinimi)
hem de ﬁnansal nedenlerle kendi içlerinde
geliştirme yoluna gittikleri görülmektedir. Bu
durum en çok kamu, iletişim ve bankacılık
sektöründe öne çıkmaktadır. Özellikle yazılım ve
bilişim hizmetleri sektörünün en büyük tüketicisi
olması beklenen bu üç sektörün satınalma
potansiyellerini kullanmaları ve ekosistemleri ile
yapacakları işbirlikleri teşvik edilmelidir.
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0TFNQNQIZNYNRMN`RIZQIWNSHIPNRI\G[Z\IWKN_àPà
8àWPN_I_NRTFNQNQIZNYNRMN`RIZQIWNSI[_K[QESESIS
_àPXIP\IWKNTWESSSEXEMNUàQPIPTS[R[SE
XTPRESS_ESXWE00 0:12 RTFNQ[_K[QEREQEW
KNFNFà_àRIUTZISXN_IQNTQESEQESQEWSKIQNYNRNSIISKIQ
TQREPZEHW

Teknoloji transferi destekleri:
$U*HGHVWHNOHULLOHWHNQRORMLđUHWLPL
desteklenirken, teknolojiyi elde etmenin bir
diğer yolunun da teknoloji transferi olduğu
unutulmamalıdır. Etkin teknoloji transferi için
iki ana yol bulunmaktadır: 1) Araştırma ve
JHOLąWLUPH\DSDQNXUXOXąODULOHGLÛHU$U*H
NXUXOXąODUàYHWHNQRORMLNXOODQàFàVàVDQD\L
teknoloji şirketleri arasında bilgilendirme,
koordinasyon, işbirliği geliştirme ve ﬁkri
mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması
ve ticarileştirilmesi yolu ile teknoloji transferi
sağlanmasıdır. Bu amaçla Türkiye’de 6170
VD\àOà.DQXQLOH7HNQRORML7UDQVIHU2ğVOHUL 772 
tanımlanmıştır.
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Dünyadaki başarılı örneklerden yola
çıkarak uzmanlaşmış bir personel yapısıyla
KL]PHWNDOLWHVL\đNVHN772łODUNXUXOPDVàYH
desteklenmesi önem arz etmektedir. 2) Teknoloji
WUDQVIHULVDGHFHđQLYHUVLWH$U*HNXUXOXąODUàQGDQ
sanayiye değil, teknoloji üretiminde bulunan
şirketlerin dolaylı yoldan da olsa iş gücünün
niteliğine yaptığı katkıdır. Sermaye ve ﬁkri
mülkiyet hakları yabancı kontrolünde de olsa
ülke sınırları içinde yapılan katma değerli
teknoloji üretim ve yazılım geliştirme faaliyetleri
ile ülke iş gücü deneyim kazanmakta ve bu
nitelikli iş gücünün sayısının artması hem daha
çok teknoloji transferinin yolunu açmakta hem
de teknoloji üretimini yaygınlaştırmakta ve
hızlandırmaktadır. Bu nedenle BİT sektöründe
uluslararası yatırımın ve uluslararası ortaklıkların
teşvik edilmesi önem arz etmektedir.

Markalaşma destekleri:
Türkiye ekonomisinin büyümesi için
stratejik öneme sahip olduğu belirlenen
bir kaç sektörden biri olan BİT sektörü için
markalaşmanın önemi konusunda stratejik
bir çalışma yapılmalıdır. BİT, dış ticaretinin
arttırılması çalışmaları kapsamında marka
değerinin önemi araştırılmalı ve önem teşkil
ettiği sonucuna varılırsa mevcut marka teşvik
programları kapsamına BİT sektörünün de dâhil
edilmesi değerlendirilmelidir.
4.3.2 İletişim vergi yükünün dengelenmesi
İletişim sektöründeki yüksek vergiler sektöre
yapılan yatırımların önünde bir engel teşkil
etmektedir. Mevcut vergi yükü Türkiye’yi mobil
iletişim hizmetlerine uygulanan en yüksek vergi
oranınına sahip ülke konumuna sokmakta
ve orantısız vergi düzenlemeleri yeni abone
ND]DQàPàQàQ\DQàVàUD000912PRELO
uygulamalar gibi büyüme potensiyeli olan
alanların gelişimine engel olmaktadır. Öte
yandan sabit iletişim sektöründe alınan vergiler
hem dünya ortalamalarının üzerinde hem de
mükelleﬂeri açısından dengesiz gözükmektedir.

9HUJLGđ]HQOHPHOHULNRQXVXQGDNLEHOOLEDąOà
iyileştirme önerileri şunlardır:
ō0RELOLOHWLąLPGHDąàUàYHUJL\đNđQđQ
azaltılması: Türkiye’nin büyüme ve
gelişmesine en büyük katkıyı sağlayan
sektörlerden biri olan mobil iletişim
sektörünün önündeki engellerin kaldırılması
neticesinde mobil genişbant, makinalar
arası iletişim (M2M) ve mobil ödeme
uygulamalarında ciddi bir pazar oluşturacağı
ve yeni abonelik kazanımını arttırarak
mobil penetrasyonunu yükselteceği
değerlendirilmektedir. Yaratılacak değer
zincirinden, işletmeciler ve mobil operatörler
dışında cihaz üreticileri ve yazılım sektöründeki
çözüm ortakları da kazanç sağlayacaktır. Bu
kapsamda mobil data hat tahsis edilmesi
sırasında alınan başlangıç vergilerinin
kaldırılması, özellikle M2M gibi büyüme
potansiyeli olan hizmetlerin yaygınlaşmasına
ve ülkemizin bilgi teknolojilerinde yakaladığı
ivmeyi devam ettirmesine yardımcı olacaktır.
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0I\G[Z\IWKNQISHNWRINQI_QSHE
I[QEYREXFIPQISISRTFNQ
UISIZWEX_TS[S \IWKNQISHNWRI
UTQNZNPEXSHE_EUQEGEPN_NQIYZNWRIQIWQI
I(UISIZWEX_TS[S[SNXI
HIS_I\IWKNKIQNWQIWNSNSNXI
_QSHESNZNFEWISFE`XISEW_THES
IQHIIHNQIGIPKIQNWQIWHISHEME_àPXIPFNW
XI\N_I_I_àPXIQRIXNFIPQISRIPZIHNW

Deloitte tarafından GSMA için Türkiye mobil
iletişim sektörü ve vergilendirmenin incelendiği
raporda aşağıdaki vergilerin iyileştirmesi
durumundaki potansiyel etkiler ortaya
konmuştur:
ō6DGHFHGDWDLÍLQNXOODQàODQ6,0NDUWODUGDQ
DOàQDQ7/RODQ]HOOHWLąLP9HUJLVLYH
7/RODQ7HOVL]5XKVDWQDPH²FUHWLłQLQ
kaldırılması
ō'LÛHUWđP6,0NDUWODUGDQDOàQDQ7/]HO
OHWLąLP9HUJLVLYH7/7HOVL]5XKVDWQDPH
²FUHWLłQLQD]DOWàOPDVà
ō0RELOLOHWLąLPKL]PHWOHULQGHVHVYH606LÍLQ
RODQ]HOOHWLąLP9HUJLVLłQLQłH
düşürülmesi.
Türkiye’de sadece data için kullanılan SIM kart
pazarının henüz küçük olması nedeniyle, bu
alanda yapılacak bir vergi düzenlemesi büyük
bir hacim yaratacak olmasına rağmen devletin
mevcut vergi gelirleri üzerindeki etkisi kısıtlı
kalması beklenmektedir.
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Hali hazırda, Maliye Bakanlığı tarafından
açıklanan yeni kanun tasarısında “iş ve
hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından
uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik
makineler arası iletişimde 37 TL olarak alınan
ilk tesis özel iletişim vergisi alınmayacak” ibaresi
bulunmaktadır. Bu durum M2M pazarının
gelişmesi için atılmış önemli bir adımdır ve
M2M pazarının ülke ekonomisine sağlayacağı
potansiyel fayda düşünüldüğünde bu yönde
atılacak adımlar şüphesiz ekonomik büyüme ve
verimlilik artışına olumlu etki edecektir. Ancak,
sadece veri iletişimi amaçlı kullanılan (data)
SIM kartlarından başlangıç vergisi alınmaya
devam edilecek olması, mobil genişbantın
gelişimi önünde bir engel teşkil etmektedir. Yasa
tasarısının veri amaçlı SIM kartlarını da içerecek
şekilde güncellenmesi kısa dönemde vergi
kaybına neden olsa da hem kullanımı hem de
ekonomik büyümeyi destekleyeceği için, uzun
vadede ekonomi ve vergi gelirlerinde büyümeyi
sağlayacak bir adımdır.
Başlangıç vergisinin tüm SIM kartlardan
düşürülmesi ise, yeni aboneliklerin önünü
DÍDUDNPRELONXOODQàFàVD\àVàQàDUWWàUDFDN9łQLQ
düşürülmesi de kişi başı tüketimi artıracaktır.
Örneğin, sadece data SIM kartlardan alınan
başlangıç vergilerinin kaldırılması ve diğer
SIM kartlardan alınan başlangıç vergilerinin
düşürülmesinin, mobil penetrasyon seviyesini
her yıl ortalama %5 arttırması öngörülmektedir.
Mevcut vergilendirme ile 2016 yılında %98’e
ulaşması beklenen mobil penetrasyonun,
vergilendirme politikasında yapılacak
iyileştirmelerle %104’e; 3G penetrasyonunun
ise %68’den %72’ye; vergi gelirlerinin ise 2015
yılından sonra baz senaryodan elde edilecek
gelirlerden daha yüksek bir seviyeye yükselmesi
beklenmektedir.

ō6DELWLOHWLąLPGHKDEHUOHąPHYHUJLVLQLQ
kaldırılması: 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun 32. vd. maddeleri uyarınca
haberleşme vergisinin mükelleﬁ sadece
yerleşik işletmeci Türk Telekom olup, diğer
STH işletmecileri böyle bir mükelleﬁyet altında
bulunmamaktadır. Bu verginin matrahı Türk
Telekom’un tahsil ettiği telefon, teleks,
faksimili ve data ücretleridir.

Türk Telekom sabit telefon ve data
tahsilatlarından bu vergiyi ödemekle mükellef
olmakla birlikte Türk Telekom’dan sabit telefon
ve data altyapı hizmeti alan ve üzerinden son
kullanıcılara sabit telefon ve internet hizmeti
veren diğer işletmeciler, verdikleri sabit
telefon ve internet hizmetlerinden yaptıkları
tahsilatlardan, faturalamayı ve tahsilatı
kendileri gerçekleştirdikleri durumlarda,
haberleşme vergisi ödememektedirler (Türk
Telekom‘dan faturalama ve tahsilat hizmeti
alan sabit telefon işletmecileri işbu vergi
yüküne katlanmaktadırlar). Özel İletişim
9HUJLVLłQLQKDOLKD]àUGD\đNVHNROGXÛX
sektörde sadece yerleşik sabit işletmecinin
ödemekle yükümlü olduğu bu vergi
kaleminin, zaten karmaşık olan vergi yapısını
basitleştirmek ve haﬁﬂetmek adına kaldırılması
değerlendirilmelidir.
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ō0RELOX\JXODPDODUàQąHEHNHđ]HULQGHQ
dağıtımının ek kesintiye tabi tutulmasının
önlemesi: GSM işletmecileri, kendileri
tarafından ya da üçüncü kişilerce geliştirilen
bir yazılımı abonelerine eğer elektronik
haberleşme vasıtası ile teslim ediyorlarsa, bir
diğer ifadeyle kullanıcılar, GSM işletmecileri
nezdindeki bir uygulamayı telefon ya
GDELOJLVD\DUODUàQD*60*ąHEHNHOHULQL
kullanarak indiriyorlarsa, ilgili yazılımın
bedeli üzerinden yüzde 15 tutarında “hazine
payı”, on binde 35 tutarında da “kurum
masraﬂarına katkı payı” tahakkuk etmektedir.
Buna göre bir uygulama geliştirici, ürününü
VRQNXOODQàFà\D*60*ąHEHNHVLđ]HULQGHQ
ulaştırırsa, doğrudan ve yansıma yoluyla olmak
đ]HUHWRSODPGDRUDQàQGD .'9
9+D]LQH3D\àYH.XUXP
Masraﬂarına Katkı Payı) bir mali mükelleﬁyete
tabi olmaktadır. Halbuki abonenin satın
aldığı ürün bir yazılım değil de, örneğin bir
sinema bileti olduğunda, aynı tahakkuk söz
konusu olmamaktadır. Bu durum, yazılım
sektörünün tabiatı icabı en hızlı ve etkili şekilde
büyüyebileceği alanı son derece ciddi bir
ilave vergi yükü altında tutmaktadır. Belirtilen
YHUJL\đNđ\D]àOàPX\JXODPDJHOLąWLULFLOHULQLQ
ürünlerini kullanıcılara en kolay, en hızlı ve en
etkin şekilde ulaştırabilecekleri mecra olan
elektronik haberleşme şebekelerini kullanma
eğilimlerini ciddi ölçüde sınırlandırmaktadır.
Bu nedenlerle, yazılım dışındaki ürünlere
tanınan mali mükelleﬁyet istisnasının,
elektronik haberleşme şebekeleri vasıtasıyla
WHVOLPHGLOHFHN\D]àOàPX\JXODPDODUDGD
tanınması gerektiği, bu değişikliğin yazılım
sektörünün büyümesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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ō0912KL]PHWOHULQGHQÍLIWHKD]LQHSD\à
alınmaması: Dünyanın birçok gelişmiş
pazarında mobil iletişim sektörünün büyüme
eğiliminin devam etmesinde farklı hizmet
modellerini ve müşteri deneyimlerini, farklı
kanallar üzerinden sunmayı başarabilen sanal
PRELORSHUDWùUOHULQLQ 0912 UROđEđ\đNWđU
Ek bir vergi yükü olarak değerlendirilmese de
ülkemizde hem mobil şebeke işletmecilerinden
KHPGH0912 ODUGDQRUDQàQGDKD]LQH
payı alınması, bu sektörün gelişmeninin
önünde çok büyük bir engel teşkil etmektedir.

4.3.3 BİT sektörü ürün ve hizmetlerinde KDV
indirimi
KDV indiriminin bilgisayar satışlarına etkisi: Türkiye örneği
2008 yılı sonunda küçülmeye başlayan bilgisayar pazarını
KDUHNHWOHQGLUPHNLÍLQ7²%6$'WDUDIàQGDQELU.'9LQGLULPL
senaryosu oluşturulmuş ve bu senaryo 2009 yılı krizi sırasında
hayata geçirilmiştir. Senaryo sonuçlarına göre aşağıdaki öngörüler
yapılmıştır:
ō<DNODąàNPLO\RQELOJLVD\DUVDWàOPDVàKHGHĠHQLUNHQ.'9
indirimi ile yaklaşık 380 bin ek bilgisayar satışı,
ō%LOJLVD\DUđUHWLPYHSHUDNHQGHVHNWùUđQGH\àOGDELQ\HQL
bilişim istihdamı,
ō7đUNL\HłGHNXUXOXKHUDGHWOLNELOJLVD\DUVLVWHPđQLWHVL
VHQHGHNLąLOLNGROD\OàELOLąLPLVWLKGDPà\DUDWPDNWDGàUEX
nedenle ilk yıl yaklaşık 9 bin yeni dolaylı bilişim istihdamı,
ōqDUSDQHWNLVL\OHGLÛHUVHNWùUOHUđ]HULQGHELQ\HQLLVWLKGDPà
ō\àOLWLEDUL\OHłOXN.'9LQGLULPLQLQHWNLVLQLQWRSODPGD
bin yeni iş oluşturması.
Senaryo çalışmasında vergi indiriminin kamu gelirleri üzerindeki
HWNLVLGHRUWD\DNRQPXąWXU2ODVà.'9LQGLULPLQLQNDPX
maliyesinde gelir düşüşü yaratacağı, ancak beş yılda istihdam artışı
ve tüketim etkisiyle elde edilen ek kamu gelirleri ile bu kaybın telaﬁ
edileceği öngörülmektedir. Yapılan hesaplamalar, 5 yıllık dönemde
YD]JHÍLOHQKHU7/łOLN.'9JHOLULQHNDUąàOàN7/WRSODPYHUJL
olarak geri döndüğünü ortaya çıkarmıştır.
Kriz döneminde bu senaryo hayata geçmiştir ve sonuçlar
etkileyicidir. Hükümetin ekonomik durgunluğun etkilerini azaltmak
LÍLQSHNÍRNVHNWùUGHX\JXODPD\DNR\GXÛX.'9LQGLULPLGLÛHU
sektörlerde olduğu gibi bilgisayar satışlarında da etkili olarak
pazarın büyümesine yeni bir ivme kazandırmıştır. 2009 yılında
ELOJLVD\DUVDWàąODUàQGD0DUWD\àQDNDGDUGđąđą\DąDQàUNHQ.'9
LQGLULPLQLQ\đUđUOđÛHJLUGLÛL1LVDQD\àQGDVDWàąODU\HQLGHQ\đNVHOLąH
JHÍPLąWLU6DWàFàODUàQLQGLULPLğ\DWODUD\DQVàWPDVàVRQXFXQGD1LVDQ
ayında tüketiciler 10 milyon TL tasarruf etmiş ayrıca, diğer aylara
nazaran satın alınan bilgisayarların da daha yüksek performanslı
olduğu göze çarpmıştır. 2009 yılının ilk çeyreği ile 2008 yılı ilk
ÍH\UHÛLNDUąàODąWàUàOGàÛàQGDVDWàąODU\DNODąàND]DOàUNHQ1LVDQ
ayları karşılaştırıldığında bu oran %7’ye gerilemektedir76.
%LOLąLP6DQD\LFLOHUL'HUQHÛL7²%6$'łàQ\RÛXQÍDEDODUà\ODELOLąLP
VHNWùUđQGHGHX\JXODQPDVàVDÛODQDQ.'9LQGLULPLù]HOVHNWùUYH
hükümetin sektörün büyümesi ve gelişmesi için birlikte attığı ve
devamlılığı için örnek teşkil etmesi gereken önemli bir adımdır.

Katma değeri yüksek olan BİT sektörü ürün ve
hizmetlerinde talebi arttırarak sektörü büyütmek
DGàQDLQGLULPOL.'9RUDQàQàQX\JXODQPDVà
\DGD.'9LVWLVQDVàJHWLULOPHVL\HQLWHąYLN
programı kapsamında değerlendirilmelidir. 2009
yılında bilgisayar pazarını başarı ile büyütmüş
olan bu uygulama, daha kapsamlı olarak
tüm donanım, yazılım ve hizmetleri içerecek
şekilde genişletilmeli ve gerekli ekonomik
etki değerlendirmesi tamamlandıktan sonra
X\JXODPD\DDOàQPDOàGàUWH\DQGDQ.'9
indirimi uygulamasının yazılım ve bilişim
hizmetlerini en çok tüketme eğilimi olan
)LQDQVDO+L]PHWOHUVHNWùUđđ]HULQGHGHHWNLOL
olacağı, bu sektördeki oyuncuların bu sayede
daha kolay dış kaynak kullanımı yolunu seçeceği
öngörülmektedir.
4.3.4 Düzenlemelerin öngörülebilirliği
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
tarafından yapılan düzenlemelerin öngörülebilir
olmaması, kurul kararların zaman zaman
sektör paydaşlarının görüşleri yeterince
alınmadan, yatırımcılara sağlıklı bir planlama
yapmaya fırsat verecek süre tanınmadan ve
gerekçeleri paylaşılmadan alınması iletişim
sektörü oyuncularının iyileştirmeye açık
olarak tanımladıkları bir husustur. Özellikle
operatörlerin yatırımlarını etkileyecek konularda
düzenlemelerin öngörülebilir olması ve gerekli
istişare süreçlerinin tamamlanmasından sonra
düzenlemelerin uygulamaya alınması sektörün
sürdürülebilirliği ve yatırım çekme potensiyeli
açısından önemlidir.
Öte yandan Bilgi ve İletişim Teknolojileri
sektöründeki eğilimler ve pazar koşulları çok
hızlı değişebildiği için ilgili piyasa analizlerinin
periyodik olarak yenilenmesi ve değişen piyasa
ve rekabet koşulları ışığında pazar tanımlarının
devamlı gözden geçirilmesi gerekmektedir.
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7NWPIZEÎUPEUERE XEZSEQRE\I
FNWQIYRIXàWIÎQIWNSHIPN_EXEQNYQIRQIWNS
\IM[P[PNPEWEWXàWIÎQIWNSNS[`[S
XàWRIXN FNWÎTP[Q[XQEWEWEX_EZWRG_
8àWPN_IHIPN_EZWRQEWSSZà`IQ
PNYNQNPQIWNSN_[WZHYSEZEYRE_E
_ÚSQISHNWRIPZIHNW

Türkiye’de konu ile ilgili yasal mevzuatın ve
kanunların yurtdışı örnekleri ile büyük ölçüde
uyumlu olduğu göz önüne alınacak olursa
esas sorunun düzenlemelerde değil, bunun
yaptırımında ve toplumun bilinç seviyesinde
olduğu söylenebilir. Konu hakkında uzmanlaşmış
ihtisas mahkemelerinin sayısının arttırılması,
hâkim ve savcı eğitimlerinin geliştirilerek
sürdürülmesi, kurumlarda vergi denetimleri
esnasında yazılım lisans denetimlerinin de
etkin bir şekilde yapılması ve okullarda genç
yaştan itibaren ﬁkri mülkiyet haklarına saygının
öneminin anlatılarak toplumsal bilincin zaman
içinde değiştirilmesi çözüm önerileri arasında yer
almaktadır.
4.4 BİT Beceri ve eğitimleri

4.3.5 Yazılım korsanlığı ve ﬁkri mülkiyet
hakları ihlallerinin azaltılması

4.4.1 Girişim sermayesi kültürünün
yaygınlaştırılması

Business Software Alliance (BSA) verilerine
göre Türkiye’deki kişisel bilgisayarlara yüklenen
lisanssız yazılımların oranı 2011 yılında
%62 olarak gerçekleşmiş ve kayıp değer de
bir sene öncesine göre %24 artarak 516
milyon dolara yükselmiştir. Korsan yazılım
kullanımında dünya ortalaması olan %42
seviyesine yaklaşma yolunda 10 yüzde puanlık
bir düşüşle %52 seviyelerine inilmesinin Türkiye
GSMH’sına etkisinin 839 milyon dolar olacağı
hesaplanmaktadır.

²ONHPL]GH%7VHNWùUđQGHJLULąLPVHUPD\HVL
yatırımlarının henüz yeni olması nedeniyle, hem
mevcut ticari ve yasal süreçlerde belli zorlukların
bulunduğu hem de girişimcilerin yaklaşımının
uluslararası normlar ve beklentiler düzeyinde
olmadığı sıkça ifade edilmektedir. Örneğin
SPK mevzuatına göre Türkiye’de bulunan risk
sermayesi yatırım şirketleri yurtdışından fon elde
edememekte ve sermaye arttırımı konusunda
sıkıntılar yaşamaktadırlar. Aynı zamanda girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluşlarını
takiben 3 yıl içinde halka açılma zorunlulukları
bulunmaktadır. Şirket açıp kapama, satınalma
ve birleşme süreçlerindeki yasal işlemlerin ve
hukuki karar süreçlerinin uzun sürmesi, birçok
uluslararası yatırımcıyı Türkiye’deki yatırımlarının
tüzel kişiliklerini yurtdışına taşımaya
yönlendirmektedir. Bu nedenlerle mevzuat
yapımızın girişim sermayesini teşvik edici
niteliklerinin arttırılması yönünde iyileştirmeler
yapılmalıdır.

Türkiye’de lisanslı yazılım alıp bunları aile
bireylerinin ya da arkadaşlarının bilgisayarlarına
yüklemenin veya bu lisanslı yazılımları internette
paylaşım sitelerinden ücretsiz olarak indirmenin
yasal olmadığının bilinmemesi önemli bir
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. BSA’nın 2011
yılı araştırmasına göre Türkiye’deki yazılım
kullanıcılarının yaklaşık %40’ı kullandıkları
korsan yazılımların aslında yasal olmayan
yollarla edinildiğinin farkında olmadıklarını
göstermektedir.
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Öte yandan girişimcilik kültürünün oluşturulması
ve yaygınlaştırılması için
ō²QLYHUVLWHPđIUHGDWODUàQGDLąSODQàROXąWXUPD
ve yeni ürün ya da hizmet geliştirmeye yönelik
dersler konması;
ō.đPHOHQPHQLQ\đNVHNROGXÛXWHNQRSDUNODUGD
hem akademik dünyanın hem de küçük
şirketlerin yatırımcıyla buluşmasının
sağlanması;
ō<XUWGàąàQGDNLJLULąLPVHUPD\HVLąLUNHWOHULQGH
Türk şirketleri ile ilgili farkındalığın artması için
başarı hikâyelerinin paylaşılacağı platformlar
oluşturulması;
ō<XUWLÍLQGHNLEđ\đNąLUNHWOHULQJLULąLPVHUPD\HVL
şirketi kurmalarıyla ilgili teşviklerin sunulması;
ō0HOHN\DWàUàPFàSRWDQVL\HOLWDąà\DQNLąLOHUH
farkındalık kazandırarak “azınlık hissesi”
kültürünün oluşturulması atılması gereken
adımlar arasında sayılabilir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanan yeni
bir kanun tasarısı çerçevesinde “Bireysel Katılım
Sermayesi” olarak tanımlanan melek yatırımcılar
için, “2017 yılı sonuna kadar uygulanmak
üzere, Hazine Müsteşarlığı’ndan lisans alarak
anonim şirketlere ortak olurken koydukları
sermayenin %75’nin BKY (Bireysel Katılım
Yatırımcısı) indirimi olarak yıllık beyannamelerine
konu kazanç ve iratlarından indirilmesi
öngörülmektedir.” ifadesi yer almaktadır. Bu
oranın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
LOH7²%7$.WDUDIàQGDQEHOLUOHQHQDUDąWàUPD
geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında
son 5 yıl içinde projesi desteklenmiş kurumlara
iştirak sağlayanlara %100 olarak uygulanması
planlanmaktadır77.
Melek yatırımcıların desteklenmesi Türkiye’de
BİT sektörünün ve girişimciliğin gelişmesi için
son derece yerinde ve önemli bir adımdır. Genç
nüfusumuz değerlendirildiğinde ülkemizde ciddi
bir iş ﬁkri geliştirme potansiyeli mevcuttur.

Bu nedenle, bu tür iş ﬁkirlerine yatırım yapma
inancına ve risk alma kapasitesine sahip melek
yatırımcıların özellikle vergisel anlamda teşvik
edilmesi, akademik çevrelerce destek imkanının
JHQLąOHWLOPHVL$U*HYHEùOJHVHONDONàQPD
teşviklerinin somutlaştırılması, girişimcilik
kültürünün yaygınlaştırılması ve yaratıcı ürün
ve hizmetlerin geliştirilmesi için son derece
önemlidir.
Ayrıca yine aynı taslakta girişim sermayesi
şirketlerini desteklemek için “Girişim sermayesi
fonu olarak ayrılan katkı paylarının gelir
ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde
beyanname üzerinden indirilmesine imkan
sağlanmaktadır. (Beyan edilen gelirin %10’unu
aşmamak kaydıyla)” ifadesi yer almaktadır.
Ancak, daha önce de belirtildiği gibi girişim
sermayesi şirketlerinin önündeki diğer
sorunlar giderilmediği sürece bu destek yeterli
olmayacaktır.
Girişimcinin haklarının korunması, girişim
sermayesi fonlarının yatırıma girişinden sonra
girişimcinin yatırımına dair motivasyonunu
ve yatırımını büyütme hedeﬁni korumasının
sağlanması ve dolayısıyla girişim sermayesi
fonunun da yatırım amacına ulaşmasını
sağlamak için kritik olmasına rağmen, tercihli
hisse, geri alma hakkı, hisse opsiyonları
(preferred stock, buybacks, stock options) gibi
global uygulamaların kolaylıkla uygulanamıyor
olması, girişimciler ve girişim sermayesi
şirketleri için kritik sorunlardan biridir. Mevcut
yapıda, bu ve benzeri uygulamalar, girişimci ile
yapılan özel anlaşmalar çerçevesinde hayata
geçirilmekle birlikte yaygınlığı bulunmamaktadır.
Profesyonel çalışan yapılar dışında da hukuki
altyapısı bilinmemekte, bu hak veya opsiyonların
kullanımı amacıyla ileriye yönelik ﬁyatlama
yapılması da mümkün olamamaktadır. Bu
tür uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla
uygulamaya yönelik eğitim faaliyetleri ve
eğitimin okul düzeyine indirgenmesi, bu tür
GDQàąPDQOàNIDDOL\HWOHULQHHULąLPLQù]HOHQVWLWđWđ
ELUOLNOHUYDVàWDVà\ODDUWWàUàOPDVà\D\JàQODąWàUàOPDVà
uygun olacaktır.
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Girişim sermayesi fonlarının belli bir pay satın
almak suretiyle ortaklık yaptıkları şirketlerde,
özellikle büyümeye yönelik olarak karşılaştıkları
ﬁnansman sorununu aşmak için üçüncü bir
kaynaktan fon temin edilebilmesi son derece
önemlidir. Çoğunlukla banka kredi kulllanma
kapasitesi sınırlı olan girişimcinin, ﬁnansman
kuruluşlarından girişim sermayesi fonunun
teminat desteği olmadan borçlanması mümkün
olamamakta, söz konusu borç ﬁnansmanının
maliyeti ise son derece yüksek olmaktadır.
$\UàFD3URMH)LQDQVPDQàROJXVXQXQğQDQV
sistemimizde yaygınlaştığını söylemek pek
mümkün değildir.
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları Sermaye
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kurulan ve
girişim sermayesi yatırımlarından elde edilen
gelirleri kurumlar vergisinden muaf tutulan
kurumlardır. Dolayısıyla, sözkonusu vergi
avantajı halka açıklıkla ilişkilendirilmiş ve girişim
sermayesi yatırım ortaklığı şeklinde yapılandırılan
şirketlere üç yıl içinde halka açılma zorunluluğu
getirilmiştir. Girişim şirketlerine yatırım yapma
kapasitesinin tabana yayılması bu yolla teşvik
edilmektedir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu
ile birlikte girişim sermayesi fon uygulamasının
hayata geçirilmesi, belli vadelerde fonların
kendisine iade yoluyla yatırımdan çıkış imkanının
getirilmesi, ikincil piyasada yeterli likidite imkanı
bulamayan yatırımlar için bir alternatif olması
beklenmektedir. Öte yandan yurt içi ve yurtdışı
Kurumsal yatırımcıların girişim sermayesi
yatırımlarını desteklemek üzere daha şeffaf bir
yapıda kurgulanan girişim sermayesi yatırım
ortaklıklarına Yatırım için özendirilmesi ve bu
yatırımcıların İMKB’ye kazandırılması önemlidir.
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İsrail: Yozma programı ve girişim sermayesi kültürü
İsrail Hükümeti, BİT sektöründe önemli bir yere gelmek için,
eğitime yatırım yaparak ve göçü destekleyerek insan sermayesini
güçlendirmiş, özellikle uluslararası yatırımcıyı çekecek yatırım
WHąYLNOHULVXQPXą$U*Hł\HùQHPOL\DWàUàPODU\DSPàąROPDVàQàQ
yanı sıra kuluçka (incubator) ve girişim sermayesi programları inşa
ederek araştırma faaliyetlerini son teknoloji ürünlere çevirmeyi
başarmıştır78,VUDLOEXJđQ'đQ\D(NRQRPLN)RUXPX5HNDEHWÍLOLN
Endeksi’nde Girişim Sermayesi yoğunluğu en çok olan ülke olarak
yer almaktadır. 1990’larda başlatılan Girişim Sermayesi Programları
şüphesiz bu başarının en temel nedenlerinden biridir.
İsrail’de başlatılan Girişim Sermayesi destekleme programlarından
HQùQHÍàNDQàKđNđPHWLQPLO\RQGRODUD\àUGàÛà<2=0$
Programıdır. Bu programın 80 milyon dolarlık kısmı 10 tane özel
sektör girişim sermayesi fonu kurulması için harcanmış, kalan
PLO\RQGRODUOàNNàVPàLVHLOHULWHNQRORML KLJKWHFK ąLUNHWOHULQH
doğrudan yatırım için kullanılmıştır. Yozma 10 fona da, özel
sektörden bir uluslararası ve bir de yerli ortak bulma zorunluluğu
getirmiştir. Bunun temeli uzmanlık ve bağlantı (network) gibi
bilgi ve tecrübe transferinin sağlanmasıdır. Ayrıca program
çerçevesinde güçlü bir ters teşvik mekanizması da inşa edilmiştir.
Bu bağlamda %40’ı kamunun sermayesi olan fonlara, 5 yıl
sonra devlete ait olan opsiyonları yatırılan anapara üzerinden
uygulanacak faizle satın alma (buy out) imkanı tanınmıştır. 10
fondan 8’i bu imkandan faydalanmıştır79. 7 yıl süren program
pazar dostu bir ortam oluşturulmasını sağlamış ve özelleştirilmiştir.
2000 yılına gelindiğinde İsrail’de faaliyet göstermekte olan 50’yi
aşkın girişim sermayesi şirketinde 9,4 milyar doların üstünde
IRQ\ùQHWLOPHNWH\GL%XSURJUDP$GYHQW093&06:DOGHQ
'DLPOHU%HQ]'(*9DQ/HHU*URXS7902[WRQ$9;.\RFHUD
9HUWH[JLELXOXVODUDUDVà\DWàUàPąLUNHWOHULQLVUDLOłHÍHNPLąWLU80.

7²%7$..DQXQXłQGD\DSàOPDVàSODQODQDQ
değişiklikle, “Kurum, şirket kurmak, kurulmuş
veya kurulacak şirketlere ortak olmak veya
GHVWHNOHPHNWHPLQDWDOàQPDNVà]àQKLEHYH
veya kredi olarak sermaye desteği vermek ve
ön ödeme (transfer) yapmak, ... araştırma,
geliştirme ve yenilik odaklı girişimleri
desteklemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında
girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurmak,
\HUOLYHYH\D\DEDQFàVHUPD\HOL\XUWLÍLYH\XUW
dışındaki girişim sermayesi yatırım ortaklıklarını
veya bu alanda farklı yapılanmaları oluşturmak
veya bunlara katılmak; ayrıca, yukarıda belirtilen
görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili her türlü
faaliyette bulunmak ve gerekli parasal desteği
sağlamak yetkisini haizdir.” maddesi eklenmesi
gündemdedir.
Daha önce de belirtildiği gibi, başlangıç
şirketleri için kritik olan ancak ne yazık ki sayı
ve fon büyüklüğü olarak ülkemizde sınırlı olan
JLULąLPVHUPD\HVLQLQ7²%7$.\DWàUàPODUàLOH
desteklenmesi son derece önemli bir adımdır.
Yapılacak alt düzenlemelerle bu yetkinin,
bu alandaki özel sektör yapılanmalarını
ve girişimlerini de destekleyecek şekilde
netleştirilmesi ve bir aksiyon planının
hazırlanması ve iştirak edilecek projelerin tespiti
açısından sektörde tecrübeli akademisyen, iş
adamları ve bürokratlardan destek alınması
gerekmektedir.

4.4.2 Nitelikli eleman ihtiyacının
karşılanması
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü, sektör
dinamikleri nedeniyle hızla değişmekte ve
JHOLąPHNWHGLU²QLYHUVLWHPđIUHGDWODUàD\Qà
hızda güncellenmediği için sektörün ihtiyacına
cevap verebilecek nitelikli eleman bulmakta
sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle yeni mezun
olan iş gücü içinde ihtiyaçlarına cevap verecek
mühendis bulmakta sektör şirketleri sıkıntı
yaşamaktadır. Özellikle yazılım sektöründe
kullanılan programlama dilleri ve yazılan
programların kullanılacağı platformlar da mobil
ve web uygulamaları başta olmak üzere hızla
değişmektedir. Bu nedenle üniversite sanayi
işbirliği hem müfredatın geliştirilmesi için, hem
de öğrencilerin uzun süreli ve etkin stajlar
yapmalarını sağlamak adına iyileştirilmelidir.
Öte yandan, şirketler hem yeni mezun hem
de deneyimli personeline kendi ihtiyaçları
doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında, şirket
içi ve şirket dışında çeşitli eğitimler vermekte
ve eğitimlere göndermektedir. Bu eğitimlerin,
yazılım sektörünün en önemli girdisi olan
insan sermayesine yapılan bir yatırım olduğu
unutulmamalı ve bu eğitimler potansiyel ürün ve
hizmetlere dönüşeceği için teşvik kapsamındaki
GLÛHU\DWàUàPODUNDGDUGHVWHNOHQPHOLGLU9DURODQ
desteklerin kapsam ve üst limitleri güncellenmeli
ve BT çalışanlarının gelişmeleri takip etmeleri
ve öğrenmeleri için katılacakları eğitimler
konusunda şirketler teşvik edilmelidir.
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Hindistan: Üniversite sanayi işbirliği ile gelişim
Hindistan, gelişmekte olan bir ülke olarak BİT yazılım ve hizmetleri ihracatında bugün dünyadaki en rekabetçi
ülkelerden biridir. Hindistan’ın bu başarısı dış kaynak hizmetlerinin ülkede sunulması (outsource) ve ﬁrmaya özgü
yazılım geliştirme konusundaki gelişmiş işgücü potansiyeliyle açıklanmaktadır. Hindistan, ucuz ve eğitimli işgücü
alanındaki göreli avantajını iyi değerlendirerek BİT sektöründeki değer zincirinin en alt kısmı olan düşük seviyede
yazılım tasarımı, kodlama ve teknik serviste bir uzmanlık geliştirmiştir.
1950’lerden bu yana, özellikle 1970 sonrası dönemde tanınan ayrıcalıklar ve uygulanan programlar sonucunda
enstitüler BİT sektöründe kaliﬁye elemanlar yetiştirmiştir. Ancak, yetenekli iş gücünün Hindistan içinde becerilerini
uygulayabileceği ﬁrma ya da kurumların yeterli sayıda olmaması sonucunda beyin göçü yoluyla önemli kayıplar
yaşanmıştır.
Hindistan’da uzun dönemli bir devlet politikası olarak sektörün gelişmesine yönelik olarak kümelenme teşvik
HGLOPLąWLU%XJđQ+LQGLVWDQłàQ6LOLNRQ9DGLVLRODUDNDGODQGàUàODQ%DQJDORUHłGDłODUGDKđNđPHW%KDUDW
Elektronik, Hint Havacılık, Hint Telefon Endüstrisi gibi kamuya ait şirketleri kurmuştur. 1970 yılında Hindistan
hükümeti Elektronik Departmanı’nı kurarak donanım ve yazılım sektörüne yönelik stratejileri belirlemeye
başlamıştır. Bölge olarak Bangalore’nin seçilmesinin sebebi ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki en iyi üniversitesi
olan Indian Institute of Science’ın burada yer almasıdır. Ayrıca Yazılım Teknolojileri Parkları kurularak yazılım
ihracatına yönelik altyapı ﬁrmalara sunulmaya çalışılmıştır. Bu parklarda bireysel ﬁrmaların elde edemeyeceği
özelliklere sahip modern bilgisayar sistemleri ve iletişim ağları kurulmuştur. Ayrıca bu parklarda şeffaf politika
uygulamalarının benimsenmesi sağlanmıştır. Indian Institute of Information Technology’nin kurulmasıyla özel
sermayenin de desteğiyle bilgi teknolojileri sektörüne yönelik eğitim olanakları sunulmaya başlamış hatta
sektörde faaliyet gösteren ﬁrmalar müfredat geliştirme konusunda destek olmuşlardır. Indian School of Business
uluslararası işbirliklerinin sağlanması amacıyla Hyderabad’da kurulmuştur. Devlet ayrıca BİT difüzyonunu ve
eğitimini artırmak için uzaktan eğitim veren sistemler de kurgulamıştır.
Hindistan’la ilgili ilginç bir nokta da sektörde başı çeken hiçbir ﬁrmanın olmayışıdır. Buna rağmen başarılı Hint
girişimciler yerel olarak kurdukları şirketleri yurtdışına taşımış ve büyük başarılar elde etmiştir. İlk kurulduklarında
EDNàPRQDUàPJLELLąOHUOHXÛUDąàUNHQVRQUDGDQVLVWHPHQWHJUDV\RQVHUYLVOHULYHUPH\HEDąODPàąEù\OHOLNOHELOJL
yönetim organizasyonları halini almışlardır. 1991 yılındaki ekonomik serbestleşme programının ardından
ülkeye çok uluslu şirketler yatırım yapmaya başlamıştır. Hindistan başlangıçta BİT sektöründe değer zincirinin
alt basamaklarında faaliyet gösterirken zaman içerisinde sektördeki yerini sağlamlaştırmış ve üst basamaklara
geçebilmiştir. Eğitime yönelik yatırımlar, devlet teşvikleri ve sektördeki bilgi birikimi sayesinde inovasyona dayalı
üretime geçişte BİT sektörü çok büyük katkılar sağlamıştır.
Hindistan’da BİT sektörünün gelişimine katkı sağlayan uygulamalar aşağıdaki gibidir:
ō(ÛLWLPOLYHXFX]LąJđFđGRÛUXDOWVHNWùUGHNRQXPODQGàUàODUDNJùUHFHOLUHNDEHWHOGHHGLOPLąWLU
ō6HNWùUđQJHOLąLPLLÍLQNđPHOHQPHWHąYLNHGLOPLąWLU.đPHOHQPHLÍLQ%7VHNWùUđQGHHÛLWLPYHUHQRNXOODUàQ
yoğunlukta olduğu bölgeler seçilmiştir.
ōąJđFđQđQHÛLWLPLLÍLQHQVWLWđOHUNXUXOPXąWXUEXHÛLWLPNXUXPODUà\ODVDQD\LLąELUOLÛLVDÛODPWHPHOOHUH
oturtulmuştur.
ō*LULąLPFLOHULQNLąLVHOLQLVL\DWLĠHULEH\LQJùÍđYHđONHQLQNđOWđUHOJHÍPLąLVD\HVLQGHNXUXODQXOXVODUDUDVàLOLąNLOHU
hem potansiyel müşteriler bulmak, hem de uluslararası partnerlerinin bilgi birikimlerini edinmek suretiyle
sektörün gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.
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,XZESF[QKNFNFNWHàS_EYIMWNSN'NSESX0IWPI`N_EURE
KNWNYNRNSNS_ESXWEFÚQKIàQPIQIWEWEXSHEåFIW
PIXNYNRSTPZEXTQREMIHIåSHINQIWQI_IS8àWPN_ISNS
\IWN ÎELW TWZEPMN`RIZ\IRàPIRRIQQNPRIWPI`QIWN
NQIHIàWIZZNLNZIPSTQTON\IMN`RIZQIWNNMWEÎIHIFNQISFNW
#NQNYNRÃXXàPTS[R[SEKIQRIXNXIPZÚW
MIHIæIWNSI[QEYEFNQRIPEÎXSHESXTSHIWIGIÚSIRQNHNW

4.5 İçerik, ürün ve hizmetler
Dünyadaki trendler, şirketlerin karlılığı ve katma
değerli ürünlerin kaynağı incelendiğinde içerik,
yazılım ve hizmetin öne çıktığı görülmektedir.
'RQDQàPYHHNLSPDQDODQàQGD8]DN'RÛX
ülkelerinin bu zamana kadar edindikleri tecrübe
ile öğrenme eğrisinde sağladıkları avantaj ve
ucuz iş gücü imkanı nedeniyle kendileriyle bu
alanda rekabet etmek çok mümkün değildir.
Öte yandan, yazılım ve hizmet sektörü,
üretilecek inovatif içerikler ve sağlanacak kaliteli
ve özelleştirilmiş hizmetlerle ülkemizin daha
eşit potansiyeli olduğu bir alandır. Dolayısıyla
bu sektörlerin stratejik öneminin altı çizilmeli
YHEXDODQGDNLIDDOL\HWOHUHQD]$U*HYH²U*H
çalışmaları kadar desteklenmelidir.
4.5.1 Dış pazarların yazılım, donanım
ve hizmet ihtiyacını karşılamaya yönelik
fırsatların değerlendirmesi
Türkiye’nin 2023 BİT sektörü hedeﬂerine
ulaşması ve ötesinde güçlü ve rekabetçi
bir ekonomiye sahip olması için sadece iç
pazarın değil, dış pazarların da talep ihtiyacını
karşılamaya yönelik bölgesel bir üs haline
gelmesi son derece önemlidir. Bilginin giderek
daha değerli olduğu günümüzde, dünyanın
ilk 10 ekonomisi arasına girme hedeﬁ olan
Türkiye’nin sadece iç pazarına değil, aynı
zamanda bölgesine de hizmet veren güçlü bir
BİT sektörü olmadan bunu başarabilmesi zordur.
Gerek bulunduğu coğrafya ve gerekse sahip
olduğu genç nüfusu ile Türkiye, birçok ülkenin
teknoloji ürün ve hizmet ihtiyacına cevap
verebilir bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli
vakit kaybetmeden realize edebilmek için
sektör özelinde bir ihraacat strateji planı ve yol
haritasına ihtiyaç duymaktadır.

UQHÛLQ)$7+3URMHVLđUđQYH\D]àOàPLKUDFDWà
konusunda büyük bir potansiyel taşımaktadır.
Bu proje için geliştirilecek donanım, içerik ve
yazılımlarla, proje geliştirilmesi ve yönetilmesi
sırasında kazanılan ve kazanılacak olan
bilginin yurt dışına ihracı hem sektör hem de
ekonomimiz için büyük faydalar sağlayacaktır.
Öte yandan, hizmetlerin dış kaynak satın
alımları yoluyla temini şirketler için hem stratejik
hem de ﬁnansal nedenlerle tercih edilebilir
bir çözüm haline gelmektedir ve bu pazar
giderek büyümektedir. Örneğin 2020 yılında
şirketlerin sadece BT departmanlarında çalışan
sayısı %75’den fazla azalacağı, bu hizmetlerin
dış kaynak kullanımı yoluyla satın alınacağı
öngörülmektedir81. Dünyadaki bu eğilimden
gerektiği ölçüde faydalanabilmek için ortak
hizmetler merkezi, çağrı merkezi, veri merkezi
ve mükemmellik merkezi gibi hizmetlerin
Türkiye’den sağlanabilmesi için gerekli
inisiyatiﬂerin alınması ve yol haritasının en kısa
sürede oluşturulması gerekmektedir.
Bu kapsamda Bulut Bilişim hizmetlerin gelişmesi
için de bu sektör ekosistemindeki hizmet ve
ürün sağlayıcıları için özel teşvik mekanizmaları
NXUJXODQPDOàGàU9HULPHUNH]OHULQH\DSàODFDN
yatırımların vergi muaﬁyeti sağlanması ve
bu merkezlerde kullanılacak olan elektrik
maliyetinin sübvanse edilmesi bu yönde
atılabilecek adımların başında gelmektedir.
Öte yandan bilgi güvenliği ve veri mahremiyeti
konularındaki düzenlemelerin biran önce
uygulamaya alınarak dünya standardlarında
hizmet sağlanabilmesi ve küresel talebin
karşılanabilmesi için gerekli adımların atılması
gerekmektedir.

133

Polonya – Ortak hizmetler merkezi
Şirketlerin maliyetlerini azaltmak, iç süreçlerini geliştirmek ve dönüştürmek, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla
dış kaynak kullanımını arttırdığı göze çarpmaktadır. Bu alanda Polonya, bölgesel iş süreçlerinde dış kaynak
NXOODQàPà %XVLQHVV3URFHVV2XWVRXUFLQJŋ%32 YHRUWDNKL]PHWOHUPHUNH]L 6KDUHG6HUYLFHV&HQWHU OLGHULRODUDN
öne çıkmaktadır. Son 5 yıldır, bölgedeki lider lokasyonlardan biri olan ülke, bu yeni alanda 200’den fazla şirkete
ev sahipliği yapmakta ve bu şirketler yaklaşık 40,000 kişilik istihdam sağlamaktadır82.
Polonya’nın bu başarısının arkasında Doğu ve Batı Avrupa arasında köprü görevi gören konumu önemli bir rol
R\QDPDNWDGàU+LQGLVWDQVDÛODPDNWDROGXÛXą6đUHÍOHULQGH'àą.D\QDN.XOODQàPà %XVLQHVV3URFHVV2XWVRXUFLQJ
ŋ%32 KL]PHWOHULQLQłLQL$PHULNDSD]DUàQGDNLąLUNHWOHUHVXQDUNHQ3RORQ\DłđQđWRSODQGàÛàQGDGđQ\DQàQ
en büyük müşteri kitlesini oluşturan Batı Avrupa ülkelerine sunmaktadır. Polonya ayrıca, eğitimli ve verimliliği
yüksek nüfusu ile rekabetçiliğini korumaktadırr83.
2UWDN+L]PHW0HUNH]L\DWàUàPà\DSDFDNRODQąLUNHWOHU\DWàUàPDąDPDVàQGDKLEHOHUYHUJLPXDğ\HWOHULYHÍHąLWOL
\DWàUàPWHąYLNOHULDOàUNHQVRQUDVàQGDSHUVRQHOHÛLWLPLđUđQJHOLąWLUPH$U*HJLELNRQXODUGDGDGHVWHNOHU
almaktadırlar.
Yatırım aşamasında sağlanan destekler:
ō$%KLEHOHUL(QD]\HQLNLąL\HLVWLKGDPVDÛOD\DFDN\HQLą6đUHÍOHULQGH'àą.D\QDN.XOODQàP\DGD2UWDN
Hizmet Merkezi kuracak ya da var olanları geliştirecek şirketler bu destekten faydalanabilmektedir. Maddi
\DGDJD\ULPDGGLYDUOàNODUàQàQPDOL\HWL\HQLÍDOàąDQODUàQ\àOOàNđFUHWOHULJLELPDDOL\HWOHUEXNDSVDPGD
GHÛHUOHQGLULOPHNWHGLU2UWDN+L]PHW0HUNH]OHULLÍLQNULWHUOHUHX\JXQPDOL\HWOHULQłDNDGDUà$U*HPHUNH]OHUL
LÍLQVHł\HNDGDUàGHVWHNOHQPHNWHGLU.2%łOHUGHEXRUDQłHÍàNPDNWDGàU
ōqRNOX<àOOàNGHVWHNSURJUDPà 0XOWL$QQXDO6XSSRUW3URJUDP0$63  Büyük yatırımları desteklemek için
uygulanan bu program, en az 250 iş yeri yaratan (istihdam hibesi YHYH\DPLO\RQ3/1 \DNODąàNPLO\RQ
euro) yatırım (yatırım hibesi) yapan şirketlere verilmektedir. Destek oranları yatırıma göre değişmekte olup
\DWàUàPKLEHVLYH3/1LVWLKGDPKLEHVLGH\DSàODQ\DWàUàPàQLOHłXDUDVàQGDGàU
ō]HOHNRQRPLNEùOJHOHU 6SHFLDO(FRQRPLF=RQHV6(=  Bu bölgelerde yer alan şirketler %19 olan kurumlar
vergisi de dâhil vergi muaﬁyetlerinden ve indirimlerinden faydalanmaktadır. Gelir vergisi yatırımın lokasyonuna
ve şirket büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte yatırımların veya 2 yılık işgücü maliyetinin %70’ine varan vergi
muaﬁyetleri sağlanmaktadır. (Bu oran büyük şirketler için %50’dir.)
ō<HUHO\ùQHWLPGHVWHÛL Bölgenin çekiciliğini ve gelişmişliğini arttırmak için yatırımın önemli olduğunun
farkında olan yönetimler, oﬁs alanı, çalışanların eğitimi gibi konularda destek sağlamaktadır. Emlak vergisi
gibi yerel yönetimlerin yetkisinde olan konularda yatırımın büyüklüğüne göre çeşitli indirim ve muaﬁyetler
uygulanmaktadır.
ō<ùQHWLPDąDPDVàGHVWHNOHUL
- Çalışan Eğitimi: Polonya’da bulunan tüm şirketler, insan sermayesi yönetim programı (Human Capital
2SHUDWLQJ3URJUDP+&23 NDSVDPàQGDKLEHDOPDNWDGàU*HQHO PXKDVHEHSURJUDPàVDWàąWHNELNOHULYE YH
özelleştirilmiş (pozisyon için özelleştirilmiş) 2 yılı aşmayan eğitimler için 2 milyon avroyu aşmayacak şekilde
maliyetlerin %25 ile %80’i desteklenmektedir.
- Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Aktiviteleri
o $U*HIDDOL\HW\DWàUàPODUà DUDVàGHVWHN
o (QGđVWUL\HOWDVDUàPODLOJLOLÍù]đPOHULQ\DUDWàOPDVàYHX\JXODQPDVà DUDVàGHVWHN
o <HQLWHNQRORMLOHULQX\JXODQPDVàYHVDWàQDOPDVàLÍLQ\DSàODQ\DWàUàPODU DUDVàGHVWHN
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Uluslararası şirketler veri merkezlerini seçerken hangi kriterlere dikkat etmektedir?
8OXVODUDUDVàąLUNHWOHUYHULPHUNH]OHULLÍLQORNDV\RQVHÍHUNHQJù]ùQđQHDOGàNODUàLąJđFđNDOLWHVLYHPDOL\HWLDOW\DSà
kalitesi, politik ve ekonomik stabilizasyon, vergi avantajları gibi genel kriterlere ek olarak birçok farklı unsuru
değerlendirmektedir84.
ō(QHUMLPDOL\HWOHUL Hem sunucuların çalışması hem de merkezin belirli bir sıcaklıkta tutulması için gerekli olan
enerji, veri merkezlerinin iş gücü maliyetinden sonra en önemli maliyet girdisi olarak öne çıkmaktadır. Bir veri
merkezinin 20 yıllık hizmet süresinde 100 milyon doların üzerinde güce ihtiyaç duyacağı hesaplanmaktadır. Öte
yandan çevreci derneklerin artan çalışmaları ve halk arasında gelişen bilinç seviyesi, şirketleri yenilenebilir enerji
kaynakları kullandırmaya teşvik etmektedir. Yenilebilir enerji kaynağı kullanımı çevre duyarlılığının yanı sıra, fosil
yakıtlarda yaşanabilecek ﬁyat volatilitesinden etkilenmemeleri nedeniyle uzun süreli ﬁyat öngörüsü yapabilme
avantajı da sağlamaktadır. Türkiye ve diğer ülkelerin enerji maliyetleri karşılaştırıldığında Türkiye’nin veri merkezi
DÛàRODELOPHVLLÍLQùQHPOLELUGH]DYDQWDMàQàQROGXÛXJù]OHQPHNWHGLU9HULPHUNH]LRODUDNùQHÍàNDQđONHOHUGH
RUWDODPDHQHUMLPDOL\HWOHULFHQWDUDVàQGDGHÛLąLUNHQđONHPL]GHEXUDNDPFHQWHÍàNPDNWDGàU85.
ō*đYHQOLN9HULPHUNH]OHULQLQğ]LNVHOJđYHQOLÛLQLQVDÛODQPDVàLÍLQGRÛDODIHWULVNLQGHQX]DNYHJđYHQOLEùOJHOHUGH
kurulmasına özen gösterilirken bilgi güvenliği ve gizliliğin sağlanması da önemli bir diğer kriter olarak öne
ÍàNPDNWDKđNđPHWOHULQEXNRQXGDNL\DNODąàPàGDORNDV\RQVHÍLPLùQFHVLLQFHOHQPHNWHGLU9HULPHUNH]L
operasyonlarının bulunduğu ülkelerde saklanan verinin mahremiyetinin korunması ve güvenliğinin sağlanması
konusundaki yasaların yeterliliği önem taşımaktadır.
ō%ùOJHVHOWHąYLNOHU 3 ila 5 yıl arasında yenilenmesi gereken sunucular için sağlanan satış, emlak (real estate)
ve mülkiyet (property) vergisi indirimleri gibi teşvikler veri merkezi lokasyon seçimlerinde önemli bir rol
oynamaktadır.
ō3RSđODV\RQ\RÛXQOXÛX Popülasyon yoğunluğunun düşük olduğu bölgeler, hem arsa ﬁyatlarının uygunluğu,
hem de halkın veri merkezlerine yakın yaşamak istememesi nedeniyle ﬁrmalar tarafından tercih edilmektedir.
ō/DWHQF\9HULPHUNH]OHULQGHX]DNOàNVù]NRQXVXROGXÛXQGDğEHUNDEORđ]HULQGHJHFLNPHKà]àGDùQHPOLELU
kriter olarak öne çıkmaktadır. Yaklaşık her 200 km’lik mesafe, veri akış hızında 1 milisaniye gecikmeye neden
ROPDNWDGàU9HULJHFLNPHKà]àQàQNDEXOHGLOHELOLUOLÛLLąPRGHOLQHJùUHGHÛLąPHNWHGLU7đUNL\HłQLQORNDV\RQX
düşünüldüğünde hem gelişmiş Avrupa ülkelerine, hem de gelişmekte olan ve internet erişiminin giderek arttığı
Asya ve Afrika ülkelerine yakın olması nedeniyle pek çok ülkeye düşük gecikmelerle hizmet verilebileceği
ortadadır.
ō%đ\đNąHKLUOHUHRODQ\DNàQOàN Diğer büyük altyapı projelerinde olduğu gibi veri merkezi lokasyonu seçiminde
de, kaliteli ürün ve hizmetlere ulaşmanın yanı sıra çalışanların kolay ulaşabileceği, havaalanı gibi tesislere yakınlık
öne çıkmaktadır.
ō.đPHOHQPH(WNLVLTıpkı BİT sektörünün diğer alanlarında da görüldüğü gibi veri merkezi lokasyon seçiminde
de kümelenme etkisi önemli bir rol oynamaktadır. Bir iki büyük şirketin yatırımından sonra diğer şirketler de
REùOJH\L\DWàUàPLÍLQUDGDUODUàQDDOPDNWDGàU$PHULNDłGD1RUWK&DUROLQD$YUXSDłGDVNDQGLQDYđONHOHULGLÛHU
özellikleriyle birlikte veri merkezi kümelenmesi sunan ülkeler olarak öne çıkmaktadır.
ōNOLPSıcaklığın düşük olması şirketler için önemli bir kriter iken, diğer faktörlerle birleştiğinde sıcaklığın ve
nemin klimaların çalışmasını engelleyecek kadar yüksek olmaması tercih nedeni olmaktadır.
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4.5.2 Rekabette ﬁyat yerine katma değerli
çözümlere odaklanma
Türkiye bilişim teknolojileri piyasası,
sürdürülebilir olmasa da, ﬁyat odaklı rekabeti
bir strateji olarak benimsemiş çok sayıda şirketi
barındıran parçalı (fragmente) bir yapıya sahiptir.
Sektörde belli bir ölçeği yakalamış büyük oyuncu
sayısının azlığı, rekabetin ﬁyat eksenine kaydığı
ortamda karlılık oranlarını olumsuz etkilemekte
ve sektörün genel sağlığını tehdit etmektedir.
Sektörde faaliyet gösteren oyuncuların en büyük
kaynağı insan sermayesidir. Özellikle yazılım ve
bilişim hizmetleri gibi soruna ve ihtiyaca yönelik
çözümlerin üretildiği alt sektörlerde, oyuncular
bilgi, deneyim ve uzmanlıklarıyla katma değer
odaklı rekabetçiliği ön plana çıkarmalıdır.
Sektörde yaşanan ﬁyat odaklı rekabetin önüne
geçilebilmesi için sektör ürün ve hizmetlerinin
sağladığı faydaların ve katma değerin kullanıcı
şirketlere etkin bir şekilde anlatılabilmesi önem
taşımaktadır. BİT ürün ve hizmetleri sadece bir
maliyet unsuru olarak değerlendirilmemelidir.
Bunun yanında BİT ürün ve hizmetlerine
toplam sahip olma maliyetlerinin kullanıcı
şirketler tarafından tam olarak hesaplanamadığı
JùUđOPHNWHGLU)L\DWRGDNOàRODUDNVDWàQDOàP
yapan kullanıcı şirketlerin yaşanan problemler ve
gecikmeler nedeniyle çoğu zaman beklenenin
çok üzerinde maliyetler ile karşılaştıkları
görülmektedir. İlk aşamada ucuz görülen çoğu
ürün ve hizmetin toplam sahip olma maliyeti,
sanıldığından daha fazla olabilmektedir.
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Sektörün ﬁyat odaklı rekabetten katma
değer odaklı rekabete geçebilmesi için sektör
oyuncularının müşterileri eğitmesi gerekliliği
öne çıkmaktadır. Katma değer ile farklılaşmayı
kendine ilke edinmiş sektör oyuncularının
PđąWHULOHUHVDÛODGàNODUàGHÛHULYH%7đUđQ
hizmetlerine toplam sahip olma maliyetini nasıl
hesaplayacaklarını anlatmaları gerekmektedir.
Kısa vadede uygulaması zor görülen bu tür
girişimler, uzun vadede sektörün sağlıklı
gelişimini destekleyecektir.
)L\DWRGDNOàUHNDEHWLQELUGLÛHUQHGHQLGH
sektörün parçalı yapısıdır. Bu nedenle, özellikle
bilişim hizmetleri sağlayan sektör oyuncularının
stratejileri çerçevesinde benzer ya da
tamamlayıcı şirketlerle birleşme yoluna giderek
belirli bir büyüklüğe ulaşmaları hem yerel
pazarda tedarikçi gününü arttıracak hem de
Türkiye BT sektörünün uluslararası farkındalığını
arttıracaktır.

4.5.3 İnternet erişimli cihazların yaygınlık ve
kullanımının özendirilmesi
Türkiye sabit genişbant penetrasyonuna
EDNàOGàÛàQGDGD2(&'đONHOHULDUDVàQGDVRQ
sıralarda yer almaktadır. Sabit genişbantın
yaygınlaşmasının önündeki engellerden biri de
hanelerde bilgisayar sahipliğinin henüz istenilen
seviyede olmamasıdır. Bu nedenle bilgisayar
ve internet erişimli cihazların sahipliğini
ve kullanımını özendirecek yeni adımların
değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.
UQHÛLQ)$7+3URMHVLNDSVDPàQGD
dağıtılması düşünülen milyonlarca tablet
bilgisayarın bu alanda önemli bir fırsat olduğu
düşünülmektedir.
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Türkiye’nin 2023 BİT hedeﬂerine ulaşabilmesi
için önünde büyük fırsatlar bulunmaktadır.
Raporumuzun bundan önceki bölümlerinde yer
verdiğimiz iyileştirme alanları ve bu alanlar için
geliştirilen çözüm önerilerinin değerlendirilmesi
halinde sektörün, gerçek potansiyeline ulaşmada
büyük yol alacağı ve ülkemizin rekabetçiliğine ve
ekonomik büyümesine katkısını arttırarak devam
ettireceği öngörülmektedir.
Sektörün 2023 yılında 160 milyar dolarlık bir
büyüklüğe ulaşılabilmesi için sadece ulusal talebi
karşılayan bir endüstri olmakla yetinmeyip,
yurtdışına da inovasyon ihracatı yapan bir bilişim
üssü yapısına dönüşmesi gerekmektedir. Türkiye,
insan gücü potansiyeli, uygun coğraﬁ konumu,
gelişmiş lojistik altyapısı ve göreceli olarak
uygun maliyet yapısı ile bu amacına ulaşmak için
yüksek bir potansiyele sahiptir.
Rapor içerisinde sunduğumuz geliştirme ve
iyileştirme önerilerinin öncelik sırası belirlenerek
bir an önce hayata geçirilmesi kritik önem arz
etmektedir. Gerçekleştirilecek iyileştirmelerin
küçük aşamalarla ve birbirinden bağımsız
eylemler halinde ele alınması, önümüzdeki
büyük hedeﬂere ulaşmak açısından yetersiz
kalacaktır. Bu nedenle sektörde topyekün
bir seferberlik ilan edilerek belirli çerçeve
projelere odaklanmak zorunlu görülmektedir.
Bu bağlamda, YASED Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Çalışma Grubu üyeleri sektörün
Türkiye’nin 2023 hedeﬂeri doğrultusunda
stratejik öneme sahip olan öncelikli iyileştirme
alanları ile ilgili proje önerileri geliştirmiştir. Bu
bölümde geliştirilen söz konusu proje önerileri
ve ilgili hareket adımları incelenecektir.

Yeni Nesil İpek Yolu: Türkiye’nin bölgenin
iletişim ve inovasyon buluşma noktası
olması yönündeki önerilerimiz
BİT sektörünün stratejik gücünden faydalanarak
ekonomik büyümenin desteklenmesinde
Türkiye’nin coğraﬁ konumu büyük avantaj
sağlamaktadır. Bu bağlamda oluşturulacak
“Yeni Nesil İpek Yolu Merkezi”, Türkiye’nin
bölgesel bir güç olması yolunda atılması gereken
önemli ve öncelikli bir adımdır. Bu doğrultuda
önerdiğimiz hareket adımları aşağıdaki gibidir:
1. İlgili kurum ve tüm lider teknoloji şirketlerinin
&(2łODUàQàQ\HUDOGàÛàELUŃYeni Nesil İpek
Yolu Merkezi” Yönetim Kurulu’nun
oluşturulması
2. Türkiye’deki teknoparkların, üniversitelerin ve
girişimcilerin dünyaya bağlandığı bir platform
olarak öncelikli sektörlerde (Bilişim, Elektronik)
dünyadaki diğer inovasyon merkezleri ile
birlikte çalışabilme yetisine sahip, bölgedeki
ąLUNHWOHULQ\DWàUàPFàODUàQ$U*HSHUVRQHOLQLQ
birbirini bulduğu, yeni çözüm ve ürünler
oluşturduğu bir ortam olarak öngörülen “Yeni
Nesil İpek Yolu Platformu”nun geliştirilmesi
3. Sektör ve çözüm önceliklerine uygun “Yeni
Nesil İpek Yolu Bölgeleri”nin geliştirilmesi
ō%XOXW+L]PHWOHULYH9HULqLIWOLNOHUL
(Izmir, Antalya..)
ō6DQDO%LOLąLP9DGLOHUL
(İstanbul, Kocaeli, İzmir ..)
ō$NàOOà§HKLUDOW\DSàODUà
ō8]DNWDQVDÛOàNKL]PHWLYHUHQPHUNH]OHU
ō0RELOÍù]đPOHULQGHQHQGLÛLFDQOà\DąD\DQ
§HKLU/DERUWDPODUà
“Yeni Nesil İpek Yolu Merkezi”nin etkin
bir şekilde kurgulanması için bu projede
etkileşim içinde yer alması gereken paydaşlar
şöyledir:
ō*LULąLPFLOHUŋ%DąODQJàÍ§LUNHWOHUL
ō<DWàUàP)RQODUàYH<DWàUàPFàODU
ō²QLYHUVLWHOHU7HNQRSDUNODUYH$U*HqDOàąDQODUà
ō%đ\đN§LUNHWOHU
ōQRYDV\RQ§HKLUOHUL*OREDO0HUNH]OHU
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Bilişim ihraç eden ülke olma yolunda
önerilerimiz

“Kamu bilgi çalışanı” yaratma
konusundaki önerilerimiz

Türkiye’nin coğraﬁ konumu, güçlü bir altyapı ile
birleştirildiğinde, Türkiye’nin bölgesel bir merkez
olmasını sağlamanın ötesinde bilişim ihraç
etmesine de olanak verecektir. Bilişim ihraç eden
bir Türkiye için atılması gereken hareket adımları
şöyledir:

BİT sektör ürün ve hizmetlerinde önemli bir
alıcı olan kamunun, sektörde yenilikçiliği ve
uzmanlaşmayı destekleyecek şekilde politikalar
izlemesi hem sektörün büyümesi, hem de
kamuda verimliliğin artması için son derece
önemlidir. Bu nedenle kamuda sağlanacak
dönüşümle kamu alımlarının daha sağlıklı
yapılması ve kamu personelinin “Kamu Bilgi
Çalışanları”na dönüşmesi için atılması gereken
hareket adımları şöyledir:

1.Bulut Bilişim Ekosisteminin Geliştirilmesi:
Bulut bilişim hizmetlerin gelişmesi için bu
sektör ekosistemindeki hizmet ve ürün
sağlayıcıları için özel teşvik mekanizmaları
kurgulanmalıdır. Bilgi güvenliği ve veri
mahremiyeti konularındaki düzenlemelerin
biran önce uygulamaya alınarak dünya
standardlarında hizmet sağlanabilmesi ve
küresel talebin karşılanabilmesi için gerekli
adımların atılması gerekmektedir.
2.Dışkaynak Hizmet Alımının Teşvik Edilmesi:
Büyük ölçekli şirketlere bakıldığında çoğu
şirketin hizmet ve yazılım ihtiyaçlarını kendi
bünyelerinde giderme yoluna gittikleri
görülmektedir. Bu durum en çok kamu,
iletişim ve bankacılık sektöründe öne
çıkmaktadır. Özellikle, yazılım ve bilişim
hizmetleri sektörünün en büyük tüketicisi
olması beklenen bu üç sektörün satınalma
potansiyellerini kullanarak dış kaynak
kullanımları özendirilmeli ve teşvik edilmelidir.
3.Dışkaynak Alımları ile İlgili Bilincin
Oluşturulması: BİT alımlarında ihtiyacın
doğru belirlenmesi ve alımların sadece ﬁyat
odaklı değil, toplam sahip olma maliyetini
de gözetecek şekilde yapılmasını için gerekli
bilincin oluşturulması adına çeşitli farkındalık
programları düzenlenmelidir.

1.Kamu için Bulut mimarisinin oluşturulması
2.Kamu öncülüğünde dış kaynaklı hizmet
modelinin teşvik edilmesi
ō9LGHR:HE8]DNWDQÍDOàąPD6HOI
6HUYLVKL]PHWOHUYH$NàOOàqDOàąPD0HUNH]OHUL
çözümlerinin kurulması
ōQFHOLNOHVDÛOàNHÛLWLPYHDGOL\HÍDOàąDQODUàLOH
başlayıp genişlemesi
3.Eğitimlerin ve pilot çözümlerin hayata
geçirilmesi
4.Gerekli dış kaynak kullanım modelinin ve
ﬁnansmanın oluşturulması, ﬁyat odaklı
olmayan alıma geçilmesi

Kamu Bilgi Çalışanı

Bulut
Hizmetleri

Dış Kaynak
Kullanımının
Teşvik Edilmesi
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Bilişimin çarklarının hızlandırılmasına
yönelik önerilerimiz

4. Mevcut teşvik mekanizmaları arasında
koordinasyonun güçlendirilmesi

1.Mobil hat tahsisleri sırasında alınan başlangıç
YHUJLOHULQLQYH]HOOHWLąLP9HUJLVLQLQ
düşürülmesi ve sabit iletişimde uygulanan
+DEHUOHąPH9HUJLVLQLQNDOGàUàOPDVà

ō'HVWHNPHNDQL]PDODUàDUDVàQGDX\XP
Sayısı giderek artan teşvik ve destek
programlarının birbirlerini bütünleyecek şekilde
konumlandırılması önem teşkil etmektedir.
)DUNOàGHVWHNPHNDQL]PDODUàDUDVàQGDNL
X\XPDUWàUàODUDN$U*HYH\HQLOLNGHVWHN
programlarının ülkemiz için daha çok katma
değer sağlaması amacını güden Koordinasyon
Kurulunun bir an önce hayata geçirilmesi ve
çalışmalarına başlaması önem arz etmektedir.

2.Mobil iletişim abonelerine elektronik
haberleşme vasıtasıyla teslim edilen ürünler
için de mali mükelleﬁyet istisnası sağlanması
3.Mevcut teşvik ve destek programlarının
kapsamlarının genişletilmesi
ō7DOHELQWHąYLÛLBİT şirketlerine sağlanan
çeşitli araştırma, geliştirme ve yatırım teşvik
ve desteklerine ek olarak BİT kullanan şirket
ve kurumlara da verilecek teşvikler sektörün
gelişmesi için önemlidir.
ō7HNQRORML7UDQVIHUL'HVWHNOHUL Teknoloji
đUHWLPLQLGHVWHNOHPHNLFLQ$U*HWHąVYLNOHULQLQ
yanisira teknoloji transferi programlarinin da
etkin bir sekilde yonetilmesi gerekmektedir.
ō0DUNDODąPDWHąYLNOHUL Türkiye ekonomisinin
büyümesi için stratejik öneme sahip olduğu
belirlenen bir kaç sektörden biri olan BİT
sektörü için markalaşmanın önemi konusunda
stratejik bir çalışma yapılmalıdır. BİT, dış
ticaretinin arttırılması çalışmaları kapsamında
marka değerinin önemi araştırılmalı ve önem
teşkil ettiği sonucuna varılırsa mevcut marka
teşvik programları kapsamına BİT sektörünün
de dâhil edilmesi değerlendirilmelidir.
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ō'HVWHÛLQHWNLVLQLQùOÍđOPHVL$U*H\HQLOLN
ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik teşvik ve
destek amaçlı her program için somut hedeﬂer
belirlenmeli, periyodik değerlendirmelerle
bu programların verimliliği ve etkinliği
ölçülmelidir. Periyodik değerlendirmeler
sonucunda etkisiz bulunan programlardaki
aksaklıkları gidermek için çözüm geliştirilmeli,
başarılı bulunmayan programlar yürürlükten
kaldırılabilmeli, bunların yerine yeni
programlar ve ya pilot uygulamalarla farklı
destek modelleri denenmelidir.
5.Mevcut teşvik ve destek programlarının
etkisinin arttırılması adına çeşitli
iyileştirilmelerin yapılması
ō7HNQRORML*HOLąWLUPH%ùOJHVL 7*% 'àąàQGD
Çalışma İmkanlarının İyileştirilmesi: Sektör
oyuncularının ve yatırımcılarının beklentisi TGB
içinde ve dışında geçirilecek zaman konusunda
KHUKDQJLELUD\UàP\DSàOPDPDVàYH$U*(
çalışmalarının nerede yapıldığının önem teşkil
etmemesi gerektiği yönündedir. Bu sayede
uyum ve denetim süreçlerinin sadeleştirilmesi
ve bunun için harcanan zaman ve maliyetlerde
azalma sağlanması hedeﬂenmelidir.

ō$U*H0HUNH]L2OPD.RąXOODUàQàQ
İyileştirilmesi: $U*HIDDOL\HWOHULQGHEXOXQDQ
küçük ve orta ölçekli şirketlerin de bu
teşviklerden yararlanabilmesi için 50 tam
zaman eşdeğer zorunluluğunun önemli
ùOÍđGHLQGLULOPHVLQHYH$U*HSURMHOHULQGH
ÍDOàąDQSHUVRQHOLQ$U*HPHUNH]LGàąàQGD
geçirdiği vaktin de tam zamanlı olarak
değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
ō7*%łOHUGHQ.đÍđN§LUNHWOHULQ
Yararlanmasının Sağlanması: Henüz
bir geliri bulunmayan küçük girişimler
bu yüksek kira bedellerini karşılamada
zorlanmakta ve TGB’lerden arzu edildiği gibi
faydalanamamaktadırlar. Özellikle kuluçka
dönemindeki girişimlerin TGB’lerden daha
fazla yararlanabilmeleri için kira destekleri veya
kendilerine alan tahsisi gerekliliği yönünde
düzenlemeler değerlendirilmelidir.

ō7(<'(%3URMH'HVWHNOHUL)LQDQVPDQ
Zamanlamasının Yeniden Değerlendirilmesi:
7²%7$.7(<'(%GHVWHNOHULQGHSURMH
masraﬂarının dönemsel olarak karşılanmasının
yanı sıra proje ve ilgili masraﬂar
başlamadan da ﬁnansman alternatiﬂerinin
değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Projeler
başlamadan önce sağlanacak faizsiz ve esnek
JHULùGHPHOLNUHGLOHU$U*HIDDOL\HWOHULQL
daha da özendirecek ve son zamanlarda
düşüş trendinde olan TEYDEB proje
başvurularına tekrar yukarı doğru bir ivme
kazandırabilecektir.
ō6HNWùULÍLQ$\UàODQ)RQODUàQ.XOODQàPD
Açılması: (YUHQVHO+L]PHWYH$U*H)RQXQXQ
kullanıma açılması ve sektöre kazandırılması
yönündeki çalışmaların devam etmesi

ō$U*H)DDOL\HWOHULQLQ7LFDULOHąPH6đUHFLQLQ
İyileştirilmesi:$NDGHPLNÍDOàąPDODUàQYH$U*H
faaliyetlerinin patente ve ticari ürüne dönüşme
oranının düşük olduğu ülkemizde, teşvik ve
destekler verilirken araştırmaların ticari ürün
potansiyeli daha fazla incelenmeli ve takibi
yapılmalıdır.
ō.XOXÍND0HUNH]OHULłQLQ'HVWHNOHQPHVL
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
)DDOL\HWOHULQLQ'HVWHNOHQPHVL+DNNàQGD
.DQXQłGDQ\DUDUODQDQ$U*HPHUNH]LQH
sahip işletmelerin bünyelerinde üniversiteler,
JLULąLPFLOHUYHPLNURùOÍHNOL.2%łOHUOH$Uŋ*H
çalışmalarını yürütmek üzere kuracakları
kuluçka merkezlerinin kurulum giderlerinin
teşvik kapsamında yer alması ve bu kuluçka
PHUNH]OHULQGH$U*HPHUNH]LÍDOàąDQODUà\OD
ELUOLNWH\D]àOàPD\ùQHOLN$U*HSURMHOHUL\DSDQ
JLULąLPFLOHULQYH.2%SHUVRQHOLQLQGH
sayılı kanun kapsamında sağlanan vergi
teşviklerinden yararlandırılması özellikle yazılım
sektörünün gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Ar-Ge
Çalışmaları

Erişim ve
Kullanım
Maliyetleri

Katma Değerli
Hizmetler
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Araştırması 11 Ocak – 3 Şubat 2012
tarihleri arasında 74 Şirketin katılımıyla gerçekleşmiştir.
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Soru 1:
Şirketinizin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektöründe hangi
alt sektörde yer aldığını lütfen belirtiniz:
(Eğer birden fazla alt sektörde yer alıyorsa net satış gelirlerinizi en fazla
sağladığınız ilk iki kategoriyi seçiniz.)

Yazılım

40

Donanım

26

Bilişim Hizmetleri

23

Mobil İletişim

9

Sabit İletişim

5

Telekom Ekipmanları

9
0

10

20

30

40

50

Cevap analizlerinin bundan sonraki bölümünde yazılım, donanım ve
bilişim hizmetleri “BT”, mobil, sabit iletişim ve telekom ekipmanları alt
sektörleri de “İletişim” olarak gruplanmıştır.
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Soru 2:
Şirketinizin cirosunun aşağıdaki aralıklardan hangisinde
yer aldığını lütfen belirtiniz:
(Global şirketler için lütfen Türkiye oﬁsinin cirosu üzerinden
değerlendirme yapınız.)

5%
5%

125 Milyon TL üzeri
125 Milyon TL üzeri

15%

15%
23%

25 - 125 Milyon TL

23%
23%

25 - 125 Milyon TL

23%
55%

5 - 24 Milyon TL

32%

5 - 24 Milyon TL
18%

5 Milyon Altı

18% 29%

5 Milyon Altı
0%

20%

0%İletişim
İletişim

144

55%

32%

29%
40%

60%

Bilgi ve İletişim Teknolojileri
20%
40%

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

60%

Soru 3:
Şirketinizin çalışan sayısının aşağıdaki aralıklardan hangisinde
yer aldığını lütfen belirtiniz:

59%

251 Çalışan ve üzeri

29%

18%

50-250 Çalışan

34%

23%

50 Çalışan Altı

35%
0%

20%
İletişim

40%

60%

80%

Bilgi Teknolojileri
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Soru 4:
Şirketinizin sermayesinde yer alan uluslararası yatırım oranını
lütfen belirtiniz:

23%
18%

%51 ve üzeri
50%
%25 ve %49 arası
%10 ve %24 arası
%1 ve %9 arası

0%
0%
9%
3%
5%
0%
0%
3%
64%

Hiç Yok

74%
0%

20%
İletişim
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40%

60%

Bilgi Teknolojileri

80%

Soru 5:
Şirketinizin yaptığı yatırımların getirilerini beklentilerinizle
karşılaştırarak lütfen belirtiniz:

5%

Beklentilerin üzerinde

10%

77%

Beklentiler ile paralel
61%

18%

Beklentilerin altında

27%
0%

20%
İletişim

40%

60%

80%

100%

Bilgi Teknolojileri
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Soru 6:
Kamunun sağladığı teşvik ve desteklerden faydalanıyor
musunuz?

59%

Evet

50%

41%

Hayır

48%

0%

10%

20%
İletişim
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30%

40%

50%

Bilgi Teknolojileri

60%

70%

Soru 7:
Bir önceki soruya “Evet” cevabı verdiyseniz faydalandığınız
teşvik ve destekleri lütfen belirtiniz:

36%

TÜBİTAK Sanayi AR-GE Projeleri
Destek Programı

27%
32%

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
AR-GE Merkezi Destek Programı

15%
23%

Hazine Müşteşarlığı Yatırım Teşvik /
Genel Teşvik/ Bölgesel Teşvik Programları

11%
27%

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
SAN-TEZ Programı

6%
9%
8%

TTGV - AR-GE Projesi Destek Kredileri

9%

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Programı

6%
0%

10%
İletişim

20%

30%

40%

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Ankette az sayıda şirketin yararlandığını belirttiği diğer teşvik ve destekler şöyledir:
ō7²%7$..2%<DUDUàQD7HNQRORML7UDQVIHUL'HVWHN3URJUDPà
ō7²%7$..2%$U*H%DąODQJàÍ'HVWHN3URJUDPà
ō7²%7$.8OXVODUDUDVà6DQD\L$U*H3URMHOHUL'HVWHNOHPH3URJUDPà (XUHND(XURVWDUV2UWDN
7HNQRORML*LULąLPOHUL017(5$1(7,,
ō%LOLP6DQD\LYH7HNQRORML%DNDQOàÛà7HNQRJLULąLP6HUPD\HVL'HVWHN3URJUDPà
Diğer seçeneğini seçen katılımcıların yararlandığı teşvik ve destek programları şöyledir:
ō.26*(%$U*H'HVWHN
ō$QNDUD.DONàQPD$MDQVà'HVWHN3URJUDPODUà
ō.26*(%.UHGL'HVWHÛL3URJUDPà
ō.26*(%)XDU'HVWHÛL3URJUDPà
ō7²%7$..$0$*3URJUDPà
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Soru 8:
Türkiye’de BİT sektörünün büyüme hızını, Türkiye ekonomisinin
büyüme hızı ile karşılaştırarak önümüzdeki 3 yıl için olan
beklentinizi lütfen belirtiniz:

59%

Türkiye ekonomisinden hızlı

52%

32%

Türkiye ekonomisi ile paralel

Türkiye ekonomisinden yavaş

27%

9%
11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
İletişim
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Soru 9:
Türkiye’de BİT sektörünün güçlü yanlarının neler olduğunu
lütfen belirtiniz:
(En çok ilişkili olduğunu düşündüğünüz maksimum 5 alanı seçiniz.)

Teknoloji Tüketimine Eğilimli
Genç Nüfus

77%
69%
59%
60%

Sektördeki Hızlı Büyüme Trendi

64%
58%

Genç ve Nitelikli İşgücü
45%

Güçlü Ekonomik Göstergeler

34%
36%
31%

Güçlü ve Rekabetçi Pazar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

İletişim

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Ankette daha az sayıda şirketin güçlü yan olarak belirttiği faktörler:
ō)LUPDODUàQ.XUXPVDOODąPDVàYH§HIIDĠDąPDVà.D\àW'àąà(NRQRPLQLQ$]DOPDVà
ō$U*H)DDOL\HWOHULLÍLQ6DÛODQDQ'HVWHNOHU
ō+đNđPHWLQ6HNWùUH9HUGLÛLQHPYH6HNWùUOHOJLOL3ROLWLNDODUà
ō5HNDEHWÍL7HNQRORML*HOLąWLUPH2UWDPà
ō²ONHQLQ&RÛUDğ.RQXPX
ō7HNQRORML*HOLąWLUPH%ùOJHOHULLOH*HOLąHQ.đPHOHQPHQLQ6DÛODGàÛà2OXPOX'àąVDOOàN
ō.DPX7DUDIàQGDQ6DÛODQDQ6HNWùUHO7HąYLNOHU
Diğer seçeneğinde paydaşların belirttiği faktörler:
ō<HQLą0RGHOOHULLÍLQ%LOJL7HNQRORMLOHULQH'X\XODQ=RUXQOXOXN
ō.DPX<DWàUàPODUà
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Soru 10:
Türkiye’de BİT sektörünün zayıf yanlarının neler olduğunu
lütfen belirtiniz:
(En çok ilişkili olduğunu düşündüğünüz maksimum 5 alanı seçiniz.)

Girişim Sermayesi ve
Ortaklıkları Eksikliği

37%

Kamu İhale Kurumu’nun
Fiyat Odaklı İhale
Politikaları

37%

34%

Yüksek Vergi Oranları

34%

Kullanıcıların Hizmetlere
Verdiği Değer

32%

İş Yapış Kültürü ve İş
Planlama Eksikliği

32%

Bürokrasinin Yavaş
İşlemesi

68%

Düzenlemelerin
öngörülebilir olmayışı

Fikri Mülkiyet Hakları ile
İlgili İhlaller

Üniversite — Sanayi
İşbirliğinin Yetersizliği

Yüksek Vergi Oranları

50%

Üniversite — Sanayi
İşbirliğinin Yetersizliği

41%

Bürokrasinin Yavaş
İşlemesi

41%

Teşviklerin Yetersiz
Olması

32%

Kamu İhale
Kurumu’nun Fiyat
Odaklı İhale Politikaları

32%

32%

32%

28% 30% 32% 34% 36% 38%
Bilgi Teknolojileri

20% 30% 40% 50% 60% 70%
İletişim

Ankette daha az sayıda şirketin zayıf yan olarak belirttiği faktörler:
ō$ÛàUYH+DNVà]5HNDEHW§DUWODUà
ō(ÛLWLPOLąJđFđQđQ.àVàWOàYH3DKDOà2OPDVà
ō'đQ\DGDNL.DQXQYH8\JXODPDODUD3DUDOHO6WDQGDUWODUàQ2OPDPDVà
ō)LQDQVPDQD(ULąLPGH<DąDQDQ=RUOXNODU
ō.DUPDąàN9HUJL<DSàVà
ō%đ\đN§LUNHWOHULQ+L]PHWYH<D]àOàP.XOODQàPODUàQGD'àą.D\QDN$OàPODUàQàQ$]OàÛà
ō)DUNOàODąWàUàOPàą²UđQYH+L]PHWOHULQ2OPDPDVà
ō7HNQRORML*HOLąWLUPH%ùOJHOHULQGHNL8\JXODPDODUGD.DUąàODąàODQ$NVDNOàNODU
ō)L]LNL$OW\DSàQàQ5HNDEHWÍL2OPDPDVà
Diğer seçeneğinde paydaşların belirttiği faktörler:
ō7HąYLNOHUGHNL2GDN(NVLNOLÛL
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Soru 11:
Türkiye’de BİT sektöründeki fırsatların neler olduğunu lütfen
belirtiniz:
(En çok ilişkili olduğunu düşündüğünüz maksimum 5 alanı seçiniz.)

68%

Yeniliklere Hızlı Adapte Olan
İşgücü ve Tüketici

66%
68%

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan
Pazarlara Yakınlığı

61%
55%

Bakir Pazarların Varlığı

55%
36%

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Kapasitesi

52%
36%

Yenilikçi Ürünlerin Giderek Artması

32%
41%

Hükümetin Sektöre Bakışı
ve Verdiği Önem

29%
27%

Uluslararası Yatırımcının Sektöre İlgisi

34%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

İletişim

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Ankette daha az sayıda şirketin fırsat olarak gördüğü faktörler:
ō<HQL77.LOH'đ]HQOHPHOHULQ2OXąWXUXOPDVà
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Soru 12:
Türkiye’de BİT sektöründeki tehditlerin neler olduğunu
lütfen belirtiniz:

(En çok ilişkili olduğunu düşündüğünüz maksimum 5 alanı seçiniz.)

Fiyat Odaklı Yüksek Rekabetten Dolayı
Düşen Kâr Marjları ve Azalan Yatırım
Eğilimi

77%
66%

AR-GE ve Yenilikçilik (Inovasyon)
Alanında Yeterince Gelişmiş İşbirliği
Kültürünün Olmaması

59%
58%
45%

Makroekonomik Belirsizlikler (Cari
Açık, Döviz Kuru, Enflasyon vb.)

58%

Ürün ve Markalaşma Konusunda
Geniş Bir Vizyon Ortaya Konmaması

36%

Nitelikli İşgücü ve Araştırmacı için
Gerekli Eğitim Politikasının Olmaması

36%

50%

45%
0%

20%

İletişim

40%

60%

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Ankette daha az sayıda şirketin tehdit olarak gördüğü faktörler:
ō5HNDEHW'đ]HQOHPHOHULQLQ8\JXODQPDVàQGDNL<HWHUVL]OLNOHU
ō5HNDEHW(GLOHQ²ONHOHUH.à\DVOD7HPHO<HWNLQOLN$ODQàQàQ2OPDPDVà
ō3ROLWLN%HOLUVL]OLNOHU
ō<HUOL²UHWLP.RQXVXQGDNL.RUXPDFà7XWXP
Diğer seçeneğinde paydaşların belirttiği faktörler:
ō<DWàUàP.àVàWODUà
ō8OXVODUDUDVà5HNDEHW$ODQODUàQà%HOLUOHQHUHN8OXVDO%7<DWàUàP3ROLWLNDODUàQàQ
 2OXąWXUXOPDPàą2OPDVà
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80%

Soru 13:
Türkiye’de yatırım verimliliğini artırmak ve yeni yatırımlar
çekmek için neler yapılması gerektiğini lütfen belirtiniz:

(En çok ilişkili olduğunu düşündüğünüz maksimum 5 alanı seçiniz.)

68%

Vergi Yükünün Azaltılması

48%

Devletin Tüketici Olarak Sektörde Etkin Rol
Alması

41%
44%

Finansal Enstrüman Çeşitliliğinin Sağlanması
ve Finansmana Erişimin Kolaylaştırılması

45%
40%
36%
39%

Girişimcilik Kültürünün Oluşturulması
AR-GE Desteklerinin ve Teknoloji Geliştirme
Alanlarının Sayısının Artırılması

36%
37%

Nitelikli İşgücü ve Araştırmacı için Gerekli
Eğitim Politikasının Oluşturulması

36%
32%
23%

Bürokratik Sürecin Hızlandırılması

35%

Düzenlemelerin Biribiriyle Çelişmeyecek
Şekilde Revize Edilerek Basitleştirilmesi

36%
27%
0%

İletişim

20%

40%

60%

80%
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Ankette daha az sayıda şirketin yatırım verimliliğini artırmak için gerekli gördüğü faktörler:
ō'đ]HQOH\LFL.XUXOXąODUàQ§HIIDĠDąPDVà
ō.XUXPVDO<ùQHWLąLPONHOHULQLQ7HąYLN(GLOPHVL
ō<HQL§LUNHW.XUXOPDVàYH§LUNHW%LUOHąPHOHULLOHOJLOL<ùQHWPHOLNOHULQ*OREDO6WDQGDUWODUDqHNLOPHVL
ō*LULąLP6HUPD\HVLYH2UWDNOàNODUàQàQ.XUXOPDVàQGDNL%đURNUDWLN(QJHOOHULQ$]DOWàOPDVàYH8\JXQ
2UWDP6XQXOPDVà
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Soru 14:
Türkiye’de BİT sektöründe hangi akımların (trendlerin) etkili
olacağını lütfen belirtiniz:
(En çok ilişkili olduğunu düşündüğünüz maksimum 5 alanı seçiniz.)

50%

Mobil Uygulamalar

66%
50%

Bulut Bilişim

63%
45%
48%

Akıllı Telefon ve Tablet Bilgisayarlar
23%

E-Devlet Uygulamaları

45%
41%
32%

E-Ticaret

36%
29%

Mobil Ticaret ve Ödemeler

55%

Yaygın Genişbant Internet Erişimi

23%
32%

M2M — “Machine to Machine”
İletişim

23%
41%

4G (LTE)

18%
18%

Sosyal Ağ Kullanımı

29%
0%

20%
İletişim

40%

60%
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Ankette daha az sayıda şirketin trend olarak gördüğü faktörler:
ō<DNàQVDPD &RQYHUJHQFH
ō9LUWXDOL]DWLRQ
ō.DPXVDO.DEORVX],QWHUQHW 3XEOLF:L)L+RWVSRWV .XOODQàPà
ō9LGHROHWLąLP
ō7đPOHąLNOHWLąLP 8QLğHG&RPPXQLFDWLRQV
ō<HąLO%LOLąLP *UHHQ,7
Diğer seçeneğinde paydaşların belirttiği faktörler:
ō&50
ō8]PDQODąPàąą<D]àOàPODUà8\JXODPD$ODQODUà
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80%

Soru 15:
Firmanız için şu anda hangi kullanıcı segmentinin öncelikli
olduğunu lütfen belirtiniz:

(En çok ilişkili olduğunu düşündüğünüz maksimum 5 alanı seçiniz.)

Özel Sektör (Küçük Esnaf)

5%
0%

9%

Özel Sektör (KOBI)

23%

50%

Özel Sektör (Büyük Ölçekli
Kurumlar)

48%

9%

Kamu

18%

27%

Bireysel Kullanıcılar

10%
0%
İletişim

20%

40%

60%
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Soru 16:
Firmanız için 5 yıl sonra hangi kullanıcı segmentinin öncelikli
olacağını düşündüğünüzü lütfen belirtiniz:

Özel Sektör (Küçük Esnaf)

5%
0%

18%

Özel Sektör (KOBI)

23%

45%

Özel Sektör
(Büyük Ölçekli Kurumlar)

44%

9%

Kamu

18%

23%

Bireysel Kullanıcılar

15%
0%

20%
İletişim
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Soru 17:
Türkiye’de BİT sektörü hangi sektörlere daha öncelikli olarak
etki etmektedir? (Lütfen sıralayınız.)

Bilgi Teknolojileri

İletişim

1.

Kamu Hizmetleri

)LQDQVDO+L]PHWOHU

2.

Sağlık

Kamu Hizmetleri

3.

Eğitim

Eğitim

4.

Çevre

Sağlık

5.

Enerji

²UHWLP6DQD\L

6.

Profesyonel Hizmetler

Medya

7.

²UHWLP6DQD\L

Profesyonel Hizmetler

8.

Perakende

Perakende

9.

)LQDQVDO+L]PHWOHU

Enerji

10.

Medya

8ODąàP

11.

Turizm

Turizm

12.

İnşaat

Çevre

13.

8ODąàP

İnşaat
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Soru 18:
Türkiye’de BİT sektörü 5 yıl sonra hangi sektörlere daha
öncelikli olarak etki edecektir? (Lütfen sıralayınız.)
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Bilgi Teknolojileri

İletişim

1.

Kamu Hizmetleri

Kamu Hizmetleri

2.

Eğitim

Eğitim

3.

)LQDQVDO+L]PHWOHU

)LQDQVDO+L]PHWOHU

4.

Sağlık

Sağlık

5.

Enerji

Enerji

6.

Profesyonel Hizmetler

Profesyonel Hizmetler

7.

²UHWLP6DQD\L

²UHWLP6DQD\L

8.

Perakende

Perakende

9.

Medya

Medya

10.

8ODąàP

8ODąàP

11.

Çevre

Turizm

12.

Turizm

Çevre

13.

İnşaat

İnşaat
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.E_SEPÎE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

9DQ5HHQYG7KH(FRQRPLF,PSDFWRI,&7(QWHUSULVH/6(
Deloitte Elektronik Haberleşme Raporu, 2011
,78:RUOG7HOHFRPPXQLFDWLRQ,&7,QGLFDWRUVGDWDEDVH
7².<àOà+DQHKDONà%LOLąLP7HNQRORMLOHUL.XOODQàP$UDąWàUPDVà
Deloitte Global ve Türkiye Mobil Tüketici Araştırması 2011
Deloitte Global ve Türkiye Mobil Tüketici Araştırması 2011
Socialbakers Ltd., Şubat 2012
Türkiye İstatistik Kurumu
Eurostat
Türkiye İstatistik Yıllığı, 2010
7²6$'7đUNL\HłGH'DKD\LELU$U*HYHQRYDV\RQ2UWDPàLÍLQQHULOHU*ùUđą%HOJHVL
<$6('7đUNL\HłGH)LNUL0đONL\HW+DNODUàQàQ.RUXQPDVà8OXVODUDUDVà'RÛUXGDQ<DWàUàPODUD(WNL
<$6('7đUNL\HłGH)LNUL0đONL\HW+DNODUàQàQ.RUXQPDVà8OXVODUDUDVà'RÛUXGDQ<DWàUàPODUD(WNL
7².VWDWLVWLN<àOOàÛà
0LOOL(ÛLWLP%DNDQOàÛà)DWLK3URMHVL3URMH+DNNàQGDKWWSIDWLKSURMHVLPHEJRYWUWULFHULNLQFHOHSKS"LG 
6DEDK*D]HWHVLKWWSZZZVDEDKFRPWU(JLWLPIDWLKLQVLIUHVLNLULOGL 0LOOL\HW*D]HWHVL
KWWSHNRQRPLPLOOL\HWFRPWUIDWLKSURMHVLQGHPDOL\HWPLO\DUGRODUDFLNDUHNRQRPLHNRQRPL
GHWD\GHIDXOWKWP"UHI 2WKHU1HZV
+DEHUWđUN*D]HWHVLKWWSHNRQRPLKDEHUWXUNFRPWHNQRORMLKDEHUIDWLKNDQXQGLVLQDFLNWL
)HGHUDO&ORXG&RPSXWàQJ6WUDWHJ\KWWSZZZFLRJRYGRFXPHQWVIHGHUDOFORXGFRPSXWLQJVWUDWHJ\SGI
,UHODQGłV&RPSHWLWLYHQHVV -REV2SSRUWXQLW\&ORXG&RPSXWLQJKWWSZZZLGDLUHODQGFRPQHZVPHGLD
SXEOLFDWLRQVOLEUDU\SXEOLFDWLRQVH[WHUQDOSXEOLFDWLRQV&ORXG&RPSXWLQJSGI
Deloitte Elektronik Haberleşme Raporu, 2011
70)RUXPKWWSZZZWPIRUXPRUJ00KRPHKWPO
7HOLW:LUHOHVV6ROXWLRQVKWWSZZZWHOLWFRPHQGLVFRYHUZKDWLVPPEHQHğWVRIPPSKS
Deloitte TMT Predictions 2012
Deloitte TMT Predictions 2012
0RELOH%URDGEDQG1RNLD6LHPHQV1HWZRUNVKWWSYLVXDOO\
PRELOHEURDGEDQGQRNLDVLHPHQVQHWZRUNV
Deloitte TMT Predictions 2011
Deloitte TMT Predictions 2011
2(&'+HDOWK'DWD
8QLWHG1DWLRQV'HYHORSPHQW3URJUDPPH 81'3 5DSRUX
2(&'(XURVWDW2VOR0DQXDO*XLGHOLQHVIRU&ROOHFWLQJDQG,QWHUSUHWLQJ,QQRYDWLRQ'DWD3DULV)UDQVD
*đQGD\*8OXVR\*.àOàÍ.$OSNDQ/(IIHFWVRILQQRYDWLRQW\SHVRQğUPSHUIRUPDQFH,QWHUQDWLRQDO
-RXUQDORI3URGXFWLRQ(FRQRPLFVSS
:RUOG(FRQRPLF)RUXP7KH*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW&HQRYDVYLÍUH
'R]<:LOVRQ.9HOGKRHQ6*ROGEUXQQHU7$OWPDQ*,QQRYDWLRQ,V*OREDOWKH:D\)RUZDUG"%RR]
&RPSDQ\YH,16($'
'R]<:LOVRQ.9HOGKRHQ6*ROGEUXQQHU7$OWPDQ*,QQRYDWLRQ,V*OREDOWKH:D\)RUZDUG"%RR]
&RPSDQ\YH,16($'
ZTE Corporation: Green ICT Applications and Development
ZTE Corporation: Green ICT Applications and Development
::)7KHSRWHQWLDOJOREDO&2UHGXFWLRQVIURP,&7XVH,GHQWLI\LQJDQGDVVHVVLQJWKHRSSRUWXQLWLHVWR
UHGXFHWKHğUVWELOOLRQWRQQHVRI&2
ZTE Corporation: Green ICT Applications and Development
76\VWHPV:KLWH3DSHU*UHHQ,&77KH*UHHQLQJRI%XVLQHVV
ZTE Corporation: Green ICT Applications and Development
0HDVXULQJ)DFHERRN VHFRQRPLFLPSDFWLQ(XURSH'HORLWWHKWWSZZZGHORLWWHFRPYLHZWUB75WU
ğNLUOHUYHFR]XPOHU\D\LQYHUDSRUODUHF9JQ9&0EID5&5'KWP
%LOJL7RSOXPX6WUDWHMLVL'37
7²%6$'%LOJL7HNQRORMLOHULYHOHWLąLP6HNWùUđ\àOà5DSRUX
7đUNL\HłGHNLqDÛUà0HUNH]OHULQLQ'DÛàOàPà&DOO&HQWHU/LIH'HUJLVL6D\àKWWSZZZFDOOFHQWHUOLIHFRPWU
FFOBGHUJLVLBVD\&%BBKDULWDSGI
7XUNFHOO*OREDO%LOJL(U]XUXPqDÛUà0HUNH]L(NRQRPLN(WNL'HÛHUOHQGLUPHqDOàąPDVàKWWSZZZWHSDYRUJWU
XSORDGğOHV7XUNFHOOB*OREDOB%LOJLB(U]XUXPB&DJULB0HUNH]LB(NRQRPLNB(WNLB'HJHUOHQGLUPHB
Calismasi.pdf

46. 8QLWHG1DWLRQV,QGXVWULDO'HYHORSPHQW2UJDQL]DWLRQ,QGXVWULDO'HYHORSPHQW5HSRUW%UHDNLQJ,QDQG
0RYLQJ8S1HZ,QGXVWULDO&KDOOHQJHVIRUWKH%RWWRP%LOOLRQDQGWKH0LGGOH,QFRPH&RXQWULHV
47. 'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVXYH86&RXQFLORQ&RPSHWLWLYHQHVV*RODEDO&RPSHWLWLYHQHVV,QGH[
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

'đQ\D(NRQRPLN)RUXPXZZZZHIRUXPRUJ
,0':RUOG&RPSHWLWLYHQHVV<HDUERRNZZZLPGRUJUHVHDUFKSXEOLFDWLRQVZF\LQGH[FIP
,16($'7KH*OREDO,QQRYDWLRQ,QGH[)RQWDLQHEOHDX)UDQVD
7KH,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\DQG,QQRYDWLRQ)RXQGDWLRQKWWSZZZLWLIRUJğOHV%%$SSHQGL[)SGI
6D\àVDO.HQWOHUH'ùQđąđP*HQLąEDQWYH)LEHUNWLVDGL'đ]HQOH\LFLQFHOHPHOHU'HQH\LPOHUYHQHULOHU%7.
2010
%URDGEDQG3ROLF\'HYHORSPHQWLQWKH5HSXEOLFRI.RUHD2YXP&RQVXOWLQJ
6D\àVDO.HQWOHUH'ùQđąđP*HQLąEDQWYH)LEHUNWLVDGL'đ]HQOH\LFLQFHOHPHOHU'HQH\LPOHUYHQHULOHU%7.
2010
3URFXULQJVWDQGDUGVEDVHG,&7&KDOOHQJHVEHVWSUDFWLFHDQGJXLGDQFHKWWSFRUGLVHXURSDHXISLFWVVDL
GRFVLFWSURFXUHPHQWZRUNVKRSGHFVHVVLRQSGI
'LJLWDO(XURSH$FWLRQKWWSHFHXURSDHXLQIRUPDWLRQBVRFLHW\QHZVURRPFIğFKHGDHFIP"DFWLRQBLG 
3XEOLF3URFXUHPHQWIRUWKH3URPRWLRQRI5 'DQG,QQRYDWLRQLQ,&7KWWSIWSMUFHV(85GRFHXUHQSGI
1DWLRQDO&HQWUHIRU7HFKQRORJ\LQ(GXFDWLRQQFWHLH
&02''HSDUWPHQWRI3XEOLF([SHQGLWXUH 5HIRUP'LYLVLRQLFWSURFXUHPHQWJRYLH
3XEOLF3URFXUHPHQW6WXG\(XURSHDQ%XVLQHVV([SHULHQFHV&RPSHWLQJIRU3XEOLF&RQWUDFWVLQ&KLQDKWWS
ZZZHXURSHDQFKDPEHUFRPFQLPDJHVGRFXPHQWVPDUNHWLQJBGHSDUWPHQWEHLMLQJSXEOLFDWLRQV33
6WXG\(1)LQDOBSGI
3XEOLF3URFXUHPHQWIRUWKH3URPRWLRQRI5 'DQG,QQRYDWLRQLQ,&7KWWSIWSMUFHV(85GRFHXUHQSGI
7².<àOOàN6DQD\LYH+L]PHWVWDWLVWLNOHUL$UDąWàUPDVà
7².$UDąWàUPD*HOLąWLUPH)DDOL\HWL$QNHWL6RQXÍODUà
7&%LOLP6DQD\L9H7HNQRORML%DNDQOàÛà%LOLP9H7HNQRORML*HQHO0đGđUOđÛđ$U*H0HUNH]OHUL+DNNàQGD%LOJL
1RWX
6NRONRYRŌ5XVVLDłV6LOLFRQ9DOOH\"KWWSZZZGHORLWWHFRPDVVHWV'FRP5XVVLD/RFDO$VVHWV'RFXPHQWV
3')BGWWB6NRONRYRBOHDĠHWBSGI
4 $&RXOG6NRONRYR%HWKH5XVVLDQ 6LOLFRQ9DOOH\ "*DUWQHU
6FLHQWLVWVZRUOGZLGHSURSRVH5HVHDUFK&HQWHUVDW6NRONRYR7HFKKWWSZHEPLWHGXQHZVRIğFHVNWHFK
UHVHDUFKFHQWHUSURSRVDOVKWPO
6NRONRYR5XVQDQRDQG5XVVLDQ9HQWXUH&RPSDQ\RSHQRIğFHLQ6LOLFRQ9DOOH\KWWSZZZHZGQ
FRPVNRONRYRUXVQDQRDQGUXVVLDQYHQWXUHFRPSDQ\RSHQRIğFHLQVLOLFRQYDOOH\
6NRONRYR)RXQGDWLRQ&RXQFLOKWWSZZZVNUXHQ0RGHO7HDP)RXQGDWLRQ%RDUGDVS[
0DLQDGYDQWDJHVIRU6NRONRYRSDUWLFLSDQWFRPSDQLHVKWWSZZZVNUXHQ*HW,QYROYHG,QQRYDWRU
ParticipantsBeneﬁts.aspx
7KH,PSDFWRI,QWHOLQ&RVWD5LFDKWWSZZZIGLQHWGRFXPHQWV:RUOG%DQNGDWDEDVHVLQYHVWLQJBLQBGHYHORS
PHQWLQWHOFUFDVHVWXGLHV,QWHOSGI
)OH[WURQLFV7đUNL\H$ÍàOàą7ùUHQLKWWSZZZDVEFRPWUSDJHV75VHUEHVWEROJHDVEKDEHUOHU32383
asp?id=236
&RVWD5LFDQ,QYHVWPHQW3URPRWLRQ$JHQF\KWWSZZZFLQGHRUJHQLQFHQWLYHVDQGFRVWV
7KH&HOWLF7LJHUłV7DOH,UHODQGłV,QIRUPDWLRQDQG&RPPXQLFDWLRQ7HFKQRORJ\&OXVWHUKWWSZZZLVFKEVHGX
SGI6WXGHQWB3URMHFWV,UHODQGB,&7BSGI
%LOLąLP6HNWùUđ'HVWHN3URJUDPODUà(NRQRPLN(WNL$QDOL]L5DSRUX.'9QGLULPL6HQDU\RVX7²%6$'
.'9QGLULPLQLQ7đNHWLFLOHUH6DÛODGàÛà)D\GDODU5DSRUX*). ,QWHO7đUNL\H+D]LUDQ
VWDQEXOłXQ8OXVODUDUDVà%LU)LQDQV0HUNH]L2OPDVà<XUWÍL7DVDUUXĠDUàQ$UWWàUàOPDVàYH)LQDQVPDQ
.D\QDNODUàQàQqHąLWOHQGLULOPHVL.DSVDPàQGDNL'đ]HQOHPHOHU$OL%DEDFDQ1LVDQ
,VUDHO)DFWRUVLQWKH(PHUJHQFHRIDQ,&73RZHUKRXVHKWWSZZZLQYHVWLQLVUDHOJRYLO15
UGRQO\UHV$(%)&%%('&&%(,VUDHO)DFWRUVLQWKH(PHUJHQFHRIDQG,&73RZHUKRXVH
pdf
'DQLVK(QWHUSULVHDQG&RQVWUXFWLRQ$XWKRULW\3URğOHRI,VUDHO$Q(QWUHSUHQHXULDO&RXQWU\KWWSZZZHEVW
GNSXEOLNDWLRQHULYDHUNVDHWWHUH(QWUHSUHQHXUVKLS,QGH[NDSKWP
,VUDHOL$GYDQFHG7HFKQRORJ\,QGXVWULHV<2=0$3URJUDPKWWSZZZLYDFRLOLQGH[SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQ
t&view=article&id=64&Itemid=80
$VQHDNSUHYLHZRIHQWHUSULVH,7LQKWWSEORJVFRPSXWHUZRUOG
FRPDBVQHDNBSUHYLHZBRIBHQWHUSULVHBLWBLQB
3RODQGDVWKHGHVWLQDWLRQIRU6KDUHG6HUYLFHV&HQWHUV3ROLVK,QIRUPDWLRQDQG)RUHLJQ,QYHVWPHQW$JHQF\ 
KPMG
2YHUWDNLQJ,QGLD3RODQGłV,727KUXVWKWWSJRDOHXURSHFRP
VRIWZDUHGHYHORSPHQWFHHRXWVRXUFLQJHDVWHUQHXURSHRYHUWDNLQJLQGLDSRODQGVLWRWKUXVWV
3LV]F]DOVNL0  /RFDWLQJ'DWD&HQWHUVLQDQ(QHUJ\&RQVWUDLQHG:RUOG*LJDRP3UR )HKUHQEDFKHU.
 7HQ5HDVRQV$SSOH)DFHERRN *RRJOH&KRVH1RUWK&DUROLQDIRU7KHLU0HJD'DWD&HQWHUV
Laursen, L (2012) Iceland Exports Energy as Data
Transmode, Low Latency – How low can you go? White Paper
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Teşekkür notu
2023 Hedeﬂeri yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri çalışmasında
katkıları bulunan TÜSİAD - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu
Kurucu Direktörü Prof. Dr. Gündüz Ulusoy ve TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Başkanı ve
Avrupa Kalkınma Enstitüleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Ümit Özlale'ye teşekkürlerimizi sunarız.

Bu yayın ile içeriğindeki bilgiler, belirli bir konunun çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede
bilgi vermek amacını taşımaktadır ve aralarında Deloitte Türkiye’nin de bulunduğu hiçbir Deloitte Touche Tohmatsu
Limited üye ﬁrması ve YASED bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. Yukarıdakileri
sınırlamaksızın, hiçbir Deloitte üye ﬁrması ve YASED söz konusu materyaller ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya
belirli performans ve kalite kriterini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Buna uygun şekilde, bu materyallerdeki
bilgilerin amacı, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya
hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel ﬁnansal veya ticari kararlarınızda yegane temel olarak kullanmaktan ziyade,
konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Materyalleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız
sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve
sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. YASED, Deloitte Türkiye ve diğer Deloitte üye ﬁrmaları, söz konusu
kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dâhil olmak üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız
ﬁilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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