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Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi ve McKinsey Danışmanlık 

Hizmetleri Limited Şirketi arasında imzalanan Bilgi Toplumu Stratejisinin 

Yenilenmesine İlişkin Hizmet Alımı İşi Sözleşmesi kapsamında, gerekli bulgu ve 

analizler hazırlanmak suretiyle, oluşturulacak Bilgi Toplumu Stratejisine altyapı teşkil 

etmek üzere üretilmiştir. Bu raporun hazırlanmasında çalışma boyunca ilgili 

taraflardan elde edilen bilgi ve görüşler ile Kalkınma Bakanlığı’nın 

değerlendirmelerinden istifade edilmiştir. Bu çalışma Kalkınma Bakanlığı’nın 

kurumsal görüşlerini yansıtmaz. Bu raporda yer alan içeriğin tamamı ya da bir kısmı 

atıfta bulunmak kaydıyla Kalkınma Bakanlığı’nın izni olmadan kullanılabilir. 
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Yönetici ÖzetiYönetici ÖzetiYönetici ÖzetiYönetici Özeti    

Bilgi teknolojilerinin önemi, büyüklüğünün ve ekonomiye doğrudan katkısının ötesinde 

ülkelerin etkin kaynak kullanımında oynadığı role, nitelikli istihdam olanağı 

sağlamasına ve kurumları rekabetçi kılan özelliğine dayanmaktadır.  

Günümüzde dünya ekonomisinde %2-3’lük bir pay sahibi olan BT harcamaları 

ülkelerin gelir seviyelerine göre farklılık göstermektedir. Gelir seviyesi düşük 

ülkelerde, harcanabilir gelirin düşüklüğü nedeniyle tüketiciler donanım ihtiyaçlarını 

düşük fiyatlı ürünlerle ve yazılım ihtiyaçlarını ise korsan yazılımlarla karşılayabilmekte, 

gelir seviyesi yüksek ülkelerde ise tüketiciler daha ileri teknoloji ürünler talep etmekte, 

ek yazılım ve çeşitli cihazlara daha fazla harcama yapabilmektedir. Gelir seviyesi 

düşük ülkelerde, donanıma dayanan temel ihtiyaçların sürmesi, yüksek korsan 

yazılım kullanım oranları ve BT hizmetlerine talebin oluşmamış olması nedeniyle 

donanım ağırlıklı harcama yapılmaktadır. Ülkelerin gelir düzeyi arttıkça ve BT 

kullanımı daha ileri düzeye ulaştıkça, ülkelerde yazılım ve hizmet ihtiyacında artış 

görülmektedir.  

Bireysel BT harcamalarında kişilerin gelirleri ve cihazlara ulaşım maliyetleri belirleyici 

olurken, kurumsal BT harcamaları, yatırımın o ülke koşulları için anlamlı olması ile 

bağlantılıdır. Kurumsal birimler BT yatırım ve harcama kararlarını, bu yatırımın ne 

kadar tasarruf ve rekabet avantajı sağlayacağının analizi doğrultusunda almaktadır. 

İnsan kaynağı maliyeti düşük olan ülkelerde BT yatırımı yapmak ekonomik olarak 

daha az tercih edilmektedir. 

Bireysel BT harcamaları, geniş bant ve mobil internet kullanımı ve bu teknolojileri her 

yerde ulaşılır kılan cihazların gelişimi ile artış göstermektedir. Kurumsal BT 

harcamalarının ise bulut bilişim, büyük veri, üretim ve iş süreçlerinde BT kullanımı ve 

dijital satış, pazarlama gibi itici faktörlerin etkisiyle bir büyüme dalgasına girmesi 

beklenmektedir. Bulut teknolojisiyle düşen BT yatırım maliyetleri, KOBİ’lerde hizmet 

ve donanım harcamalarını artırmaktadır. Kamuda ise, artan veri saklama ve kamu 

hizmetinin daha verimli, kaliteli verilebilmesi ihtiyaçlarından dolayı bilgi 

teknolojilerinden faydalanma talebi artmaktadır. 

Türkiye BT pazarının mevcut büyüklüğü bakımından kişi başına düşen gelir seviyesi 

itibariyle benzer ülkelerle aynı grup içinde olmakta birlikte; bu grubun alt sıralarında 

yer almaktadır. Türkiye’de BT harcamalarının içinde bulunduğu gruba göre düşük 

olmasında, bireysel BT harcamaları özellikle etkilidir. Türkiye’de akıllı telefon ve 

tabletlere uygulanan vergilerin toplam maliyeti gelir düzeyine göre artırması ve korsan 

yazılım kullanım oranının yüksek olmasından dolayı bireysel BT harcamaları orta gelir 
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grubundaki ülkelere göre düşük kalmaktadır. Kurumsal harcamalar ise ekonominin 

mikro ve küçük şirket ağırlıklı yapısı, şirketlerdeki kısa dönemli yönetim anlayışı ve 

düşük BT farkındalığı, yüksek iç kaynak kullanımı gibi sebeplerden dolayı diğer 

ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Düşük BT farkındalığı özellikle küçük ölçekli KOBİ ve 

ticari şirketlerde görülmektedir. Bu şirketlerin kurumsallaşmasıyla BT danışmanlık 

hizmeti ihtiyaçlarında ve ülkedeki BT yatırımlarında da artış beklenmektedir. Kamu 

hizmetlerinde BT kullanımının etkinliğinin zayıf kalmasında projelerin planlama ve 

koordinasyonundaki sorunlar ön plana çıkmaktadır. 

BT sektörünü donanım, yazılım ve BT hizmetleri olarak incelediğimizde her birimde 

çok farklı küresel pazar yapıları karşımıza çıkmaktadır. Ölçek ekonomisine dayalı 

donanım sektörüne küresel anlamda 5 ile 10 oyuncu hâkimdir ve değer zincirinin çok 

önemli bir bölümü teknolojik avantajları nedeniyle Amerika ve Kore gibi ülkelerde 

kalmaktadır. Diğer ülkelerin rolü katma değeri düşük montaj işleriyle sınırlı 

kalmaktadır. Sektörde başı çeken çok uluslu şirketlerin üretimleri sadece ABD, 

Çin/Tayvan, Japonya ve Kore gibi birkaç ülkede yapılmaktadır, geri kalan ülkeler ise 

BT donanımlarını ithal etmek durumundadır. 

Yazılım sektörü yüksek geliştirme maliyetlerden dolayı ölçek ekonomisine dayalı 

küresel bir pazara sahiptir. Büyük küresel oyuncuların karlılıkları küçük şirketlere göre 

oldukça fazla olduğundan, yerel oyuncuların faaliyetleri özel yazılım gerektiren ya da 

müşteriye yakınlığın önemli olduğu muhasebe sistemleri gibi niş alanlarla sınırlı 

kalmıştır. Örneğin, Türkiye’de sağlık alanında hasta verilerinin elektronik ortamda 

işlenmesi ve saklanmasına yönelik düzenlemeler sağlık yazılımları alanındaki 

firmalara büyüme imkanı sağlamıştır. Türkiye’de kamunun savunma, özel sektörün de 

bankacılık ve telekomünikasyon alanlarında ileri bir seviyede olması bu alanlarda 

yazılım üreten şirketlerin, kümelenmelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Eğitim 

alanında FATİH gibi büyük projelerin kamu alımları ile yerli yazılım sektörüne büyük 

bir fırsat yaratması beklenmektedir. 

Dünyada BT hizmetleri sektörüne baktığımızda ise, donanım ve yazılım sektörlerinin 

aksine daha parçalı ve yerel bir karakter gösterdiği tespit edilmektedir. İlk 15 oyuncu 

pazarın sadece %33’üne sahiptir. Türkiye’de de önemli yerel oyuncular bulunmakla 

birlikte yoğun iç kaynak kullanımını BT pazarının yeterince büyümemesine yol 

açmıştır. Türkiye, yerel pazardaki yazılım ve BT hizmetleri birikimini, nitelikli mühendis 

eksikliği, yabancı dil sorunu, yüksek çalışan maliyetleri ve karlılığı azaltması 

nedenleriyle hizmet ihracatına dönüştürememektedir. 



 

13 
 

Türkiye, dünyadaki doğrudan yabancı yatırımın yaklaşık olarak %1’ine sahiptir ve 

ülkeye giren yatırımların sadece %0,7’si bilişim teknolojileri ile ilgilidir. Dünyada ise 

doğrudan yabancı sermayenin yaklaşık %2,5’u BT sektörüne harcanmaktadır ve bu 

oran Türkiye ortalamasının yaklaşık olarak 3 katıdır. Dünyada BT sektörüne yapılan 

yatırımlar yazılım ve hizmet sektörü ağırlıklı olurken, bu oran Türkiye’de sadece %15 

seviyesinde kalmaktadır. 

BT sektörünün arz yönüyle gelişimini sağlayan bileşenler 5 ana başlık altında 

toplanabilir: Nitelikli insan kaynağı; Talep; Altyapı (İnternet, Elektrik, Yol); Mevzuat; 

Sermaye. Türkiye’nin bu bileşenler çerçevesindeki mevcut durumu BT sektörünün 

geliştirilmesine yönelik önemli sonuçlara işaret etmektedir. 

Bilgi Teknolojilerinin tüm alt sektörlerinde rekabetçi olunabilmesi için hem yeterli 

sayıda mühendis ve teknik eleman arzının yaratılması, hem de bu arzın doğru 

niteliklerle donatılması önemlidir. Son yıllardaki BT insan kaynağındaki arz artışına 

rağmen sektörün talebi insan kaynağının nitelik seviyesi olarak karşılanamamaktadır. 

Problem çözme yeteneği, iletişim, İngilizce bilgisi ve BİT ile ilgili pratik beceriler, 

eksiklikleri hissedilen nitelikler olarak sektör tarafından dile getirilmektedir. İngilizce 

bilgisindeki eksiklik Türkiye’de BT hizmetlerinin dışarı açılmasının önündeki en önemli 

engellerden olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bilgi Teknolojilerinin tüm alt sektörlerinde sürdürülebilir karlılık için ölçek çok önemli 

bir başarı etmenidir. Bu sebeple yetkinlikleri üst düzeyde şirketlerin ortaya çıkması ve 

rekabetçi bir sektörün oluşabilmesi için büyük bir iç talebin hızlandırıcı etkisi vardır. 

Türkiye’de yazılım ve BT Hizmetlerinin arzının sınırlı kalmasında iç talebin az 

olmasının önemli rolü vardır. Savunma, sağlık alanlarında görülen kıpırdanmalar da 

bu alanlardaki iç talebin varlığından kaynaklanmaktadır. FATİH projesi gibi çok ciddi 

bir talep yaratacak projeler BT sektörünün gelişimi için önemli fırsatlar olarak 

değerlendirilmelidir.  

Alt sektörler için öncelikler farklı olmakla birlikte sağlıklı bir ulaşım, enerji ve internet 

altyapısı BT hizmetleri ve donanım sektörlerinin rekabetçi olması için çok önemlidir. 

Türkiye uluslararası karşılaştırmalarda altyapı açısından gelişmekte olan ülkeler 

arasında yer almaktadır. BT sektörünün gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesi için 

altyapı şartlarının da gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartılması gerekmektedir 

Fiziksel altyapı kadar, yasal altyapı ve iş ortamı, sağlıklı bir BT sektörünün gelişmesi 

için olmazsa olmaz ön koşullar olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’deki mevcut durum 

incelendiğinde fikri hakların korunması, bilgi güvenliği, vergi ve kamu alımlarına ilişkin 
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mevzuat ve uygulama altyapıları konularında BT sektörünün ihtiyaçlarına yönelik 

geliştirilmeye ihtiyaç duyulan noktalar bulunmaktadır. 

BT’nin gelişebilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulan sermayenin oluşması için hem 

doğrudan yabancı yatırımların hem de girişimcilik, yenilikçilik ve kurumsallaşmanın 

önünü açacak odaklı kamu destek mekanizmalarının kurulmuş olması gereklidir. 

Türkiye’de buna yönelik Ar-Ge, ihracat ve vergi teşvikleri bulunmakla birlikte bu 

mekanizmalarının BT sektörü açısından etkinliklerinin geliştirilmesi, BT al sektörlerine 

yönelik teknoparkların ve kuluçka organizasyonlarının oluşturulması büyük önem 

taşımaktadır. 
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1. BBBBilgi teknolojileriilgi teknolojileriilgi teknolojileriilgi teknolojilerininninninnin    önemiönemiönemiönemi    

Bilgi teknolojilerinin önemi ele alınırken sektörün ekonomiye doğrudan katkısı yanı 

sıra, sektörün işlediği bilginin tüm dünyada hem bireyler, hem kurumlar hem de 

kamunun hayatının vazgeçilemez düzenleyicisi ve altyapısı olması göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bilgi teknolojileri, varoluşu gereği işlediği, depoladığı ve ilettiği 

bilginin niteliğine göre bireylerin hayatının, kurumların ve kamunun işleyişinin en etkin 

parçası haline gelmiş, bu durum Bilgi Teknolojilerini kullanmayı bir seçenek olmaktan 

çıkartıp bir zorunluluk haline getirmiştir. 

Dijitalleşen bireysel hayatlar, kurumlarıDijitalleşen bireysel hayatlar, kurumlarıDijitalleşen bireysel hayatlar, kurumlarıDijitalleşen bireysel hayatlar, kurumlarınnnn    rekabetçiliğini artıranrekabetçiliğini artıranrekabetçiliğini artıranrekabetçiliğini artıran    akıllı teknolojiler ve akıllı teknolojiler ve akıllı teknolojiler ve akıllı teknolojiler ve 

devletlerin devletlerin devletlerin devletlerin etkin kaynak yönetimietkin kaynak yönetimietkin kaynak yönetimietkin kaynak yönetimi, girişimciliği besleyen ve , girişimciliği besleyen ve , girişimciliği besleyen ve , girişimciliği besleyen ve nitnitnitnitelikli istihdam elikli istihdam elikli istihdam elikli istihdam 

geliştirmesine olanakgeliştirmesine olanakgeliştirmesine olanakgeliştirmesine olanak    sağlayan bilgi teknolojilerini ‘olmazsa olmaz’ kılan sebeplerden sağlayan bilgi teknolojilerini ‘olmazsa olmaz’ kılan sebeplerden sağlayan bilgi teknolojilerini ‘olmazsa olmaz’ kılan sebeplerden sağlayan bilgi teknolojilerini ‘olmazsa olmaz’ kılan sebeplerden 

sadece birkaçıdır.sadece birkaçıdır.sadece birkaçıdır.sadece birkaçıdır.    

Bireysel ölçekte ele alınacak olursa, 2012 yılı itibariyle dünyadaki internet kullanıcısı 

sayısı 2,4 milyara, akıllı telefon kullanıcı sayısı 1 milyara ulaşırken, yüksek gelir 

grubuna sahip ülkelerde internet kullanıcıların %70’lere ve akıllı telefon kullanıcıların 

ise %50’lere ulaştığı görülmektedir. Bilgi teknolojilerinin sunduğu ekonomik ve sosyal 

imkânlarla kullanıcılarına hem birey hem de toplum olarak fırsat eşitsizliklerinin 

önlenmesine yardımcı olacak çözümler yaratması ve özellikle hızlı ve mobil internet 

erişimi, toplumsal davranış ve alışkanlıkları temelden dönüştürmüş, bireylerin iletişim, 

alışveriş, sosyalleşme ve bilgiye ulaşma yöntemlerini değiştirmiştir.  

Kurumlar verimli ve rekabetçi kalabilmek için akıllı teknolojilere yönelmeye Kurumlar verimli ve rekabetçi kalabilmek için akıllı teknolojilere yönelmeye Kurumlar verimli ve rekabetçi kalabilmek için akıllı teknolojilere yönelmeye Kurumlar verimli ve rekabetçi kalabilmek için akıllı teknolojilere yönelmeye giderek giderek giderek giderek 

daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla mecburmecburmecburmecbur    kalmaktadırkalmaktadırkalmaktadırkalmaktadır....    

Gelişmiş ülkelerde 80’li yıllarda operasyon merkezlerinin otomasyonu ile başlayan BT 

yatırımları, bugün kurum süreç ve yönetim sistemlerinin de her alanına yayılmış ve 

sunduğu avantajlarla başta bankacılık, finans, üretim, imalat olmak üzere birçok 

sektörün verimliliklerini artırmasını sağlamıştır. Bilgi teknolojileri sektörünün daha da 

büyümesini sağlayacak ikinci bir dalganın gelişi ise küresel rekabet yaşayan 

KOBİ’lerin, özel sektör ve kamu kurumlarının hızla artan akıllı teknoloji (bulut bilişim, 

büyük veri, süreçlerin yeniden yapılandırılması, dijitalleşme) taleplerinde kendisini 

hissettirmeye başlamıştır. Gelişen ülkelerdeki kurumlar (özel sektör ve kamu) hızlı bir 

şekilde, eski ve hantal sistemlere (legacy) sahip olmamanın getirdiği avantajını da 

kullanarak, BT yatırımlarını akıllı teknolojileri kullanabilecek şekilde yapmaya 

başlamıştır. 
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Bireysel ve kuruBireysel ve kuruBireysel ve kuruBireysel ve kurumsal anlamda bilgi teknolojilerinin gördüğü talep aynı oranda kamu msal anlamda bilgi teknolojilerinin gördüğü talep aynı oranda kamu msal anlamda bilgi teknolojilerinin gördüğü talep aynı oranda kamu msal anlamda bilgi teknolojilerinin gördüğü talep aynı oranda kamu 

kuruluşlarında da görülmekte, vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet verebilmek kuruluşlarında da görülmekte, vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet verebilmek kuruluşlarında da görülmekte, vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet verebilmek kuruluşlarında da görülmekte, vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet verebilmek 

amacıyla kullanılmaktadır. amacıyla kullanılmaktadır. amacıyla kullanılmaktadır. amacıyla kullanılmaktadır.     

Artan küreselleşmenin etkisi ile geleneksel sektörlerde üretimin farklı merkezlere 

taşınması ve yatırımların gelişen ülkelere kayması, gelişmiş ülkelerde birçok iş 

kolunun yok olmasına neden olmuştur. Aynı zamanda otomasyon ve inovasyonun 

hızlanması da genel olarak birçok iş imkanı ve kolunun yok olmasını beraberinde 

getirmiştir. ABD, Güney Kore, Singapur, Brezilya gibi yüksek ve orta gelirli ülkeler bu 

gelişmeler karşısında büyüme ve istihdam yaratmak amacıyla BT’yi stratejik sektör 

ilan etmiş, insan kaynağı, eğitim ve toplumsal dönüşüm programlarını da içeren 

bütünsel BT sektörü stratejileri oluşturmuşlardır.  

Yapılan çalışmalara göre, özellikle düşük nitelik gerektiren iş kollarının yok olmasıyla, 

2020 yılında düşük nitelikli çalışanların arz fazlası yaklaşık 90 milyona ulaşması 

beklenmektedir. Bu durum, kamu otoritelerinin ülkelerinin gelir seviyesini korumak ve 

artırmak amacıyla BT başta olmak üzere yüksek nitelikli iş ve iş gücü yaratmaya 

odaklanmasını zorunlu kılmaktadır. 

BT, birçok ülkede kamu kurumları tarafından kaynakların verimli kullanılmasını 

sağlamak ve vatandaşlara eğitim ve sağlık gibi alanlarda en etkin şekilde hizmet 

vermek için kullanılmaya başlamıştır. Son yıllarda kamu maliyesinde sorun yaşayan 

gelişmiş ülkelerde BT harcamalarının etkin yönetimi ve akıllı teknolojiler vasıtasıyla 

genel kamu harcamalarının optimizasyonu sağlanmış, bu durum gelişmekte olan 

ülkelerde de kamu hizmetlerinin BT yoluyla sağlanması eğilimini artırmıştır, bu eğilim 

önümüzdeki dönemde kamunun BT talebinin artacağı düşüncesini beraberinde 

getirmektedir. 

1.1 BT sektörünün bBT sektörünün bBT sektörünün bBT sektörünün büyüklüğüüyüklüğüüyüklüğüüyüklüğü    ve gelişimive gelişimive gelişimive gelişimi    

1980’lerden günümüze sürekli büyüyerek 1,5-2 trilyon dolarlık bir hacme ulaşmış olan 

BT sektörünün tüm sektörlerin dünya ekonomisine katkıları ele alındığında %2-3’luk 

bir paya ulaştığı görülmüştür (Şekil 1) [1]. 

2006-2011 yılları arasında dünya ekonomisi nominal olarak yıllık %7,7 büyüme 

gösterirken tarım sektörü %15,5 yıllık büyüme ile en çok büyüyen sektör olmuş, onu 

%12,1’lik büyüme oranıyla enerji sektörü takip etmiştir. Yıllık ortalama büyüme 

oranları %10-11 bandında yer alan gıda, tütün, metal ve mineraller, kimyasallar, 

makine imalatı sektörleri de bu dönemde hızlı büyüme gösteren diğer sektörler 

olmuşlardır. BT sektörü 90’lı yıllardaki yüksek büyüme oranlarından farklılık 
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göstererek 2006-2011 döneminde ortalamanın altında, yıllık ortalama %5,7’lik bir 

hızla büyümüştür. Değer olarak büyümesinin küçük olmasında düşen fiyatların etkisi 

yüksektir (Şekil 1) [1]. 

Şekil 1 BT sektörünün büyüklüğü 

 

BT harcamalarının, ülkelerin gelir seviyesi ve dolayısıyla kişi başına düşen gelir 

seviyesi ile yakın ilişkili olduğu analizlerde görülmektedir. GSYH ile kişi başına düşen 

BT harcamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek 

gelir seviyesine sahip ülkelerde BT harcama seviyelerinin de farklılaştığı ortaya 

çıkmaktadır (Şekil 2). 

Kaynak: IHS Global Insight verilerine dayalı takım analizi

Diğer 1,2
Giyim, mobilya vs. 1,3
Ulaşım araçları 1,8
Altyapı 2,2
İletişim 2,4
BT 2,5
Gıda ve tütün 2,5
Otel ve restoran 2,6
Kimyasallar 2,7
Makine imalatı 3,0
Sosyal ve kişisel hizmetler 3,2
Metal ve mineraller 4,2
Eğitim 4,3
Ulaşım 4,4
Tarım 4,5
Enerji 5,2
İnşaat 5,4
Sağlık 5,5
Perakende ticaret 5,6
Toptan ticaret 6,2
Finans ve sigorta 6,4
İş hizmetleri 7,2
Kamu 7,5
Emlak 8,3

-10,9

10,5

9,0
7,6

7,2

10,2

6,8
5,7

11,0
7,2

15,4

5,5
10,9

7,1
8,5

12,1
6,6

7,4
5,9

7,5
7,5

6,0
7,0

5,1

Toplam katma değer içindeki pay
2011, yüzde

Dünya ekonomisinde sektörel katma değer ve büyüme

Büyüme
2006-2011, YBBO
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Şekil 2 BT harcamaları kişi başına gelir ilişkisi 

 

Kişi başına GSYH’nin 8.000 dolardan az olduğu, düşük gelir seviyesine sahip düşük gelir seviyesine sahip düşük gelir seviyesine sahip düşük gelir seviyesine sahip 

ülkelerdeülkelerdeülkelerdeülkelerde, gelir düzeyi artsa da BT harcamaları yavaş bir artış göstermekte, kişi 

başına düşen gelirin sadece %2’si BT sektörüne harcanmaktadır.  

Kişi başına GSYH’nin 8000 dolardan fazla olduğu, orta gelir seviyorta gelir seviyorta gelir seviyorta gelir seviyesine sahip esine sahip esine sahip esine sahip 

üüüüllllkelerdekelerdekelerdekelerde ise, BT harcamaları gelir düzeyi artışına daha uygun bir hızla yükselirken, 

kişi başına düşen gelirin %2,5’i BT sektörüne harcanmakta, bu gruptaki ülkeler içinde 

görülen en yüksek harcama %3-3,5 seviyelerine çıkmaktadır.  

Her iki ülke grubunda da, kişi başına düşen gelir seviyesi ile ülkeler arası harcama 

farklılıkları %85-90 oranında ilişkilidir. 

GSYH’si 40.000-45.000 doları aşan ülkelerde harcamaların gelire göre değişimi daha 

da hızlanmaktadır. Yüksek gelirli ülkelerdeYüksek gelirli ülkelerdeYüksek gelirli ülkelerdeYüksek gelirli ülkelerde harcamalar arasındaki varyasyon fazla 

olduğundan, gelir düzeyi ile BT harcamalarını sadece %60 oranında ilişkilendirilebilir. 

BT harcamalarının kişi başına GSYH’ye oranı bu grupta ortalama olarak %3,5’e 

ulaşır. Amerika Birleşik Devletleri %4,5 ile en yüksek harcama oranına sahiptir. 

Kaynak: IDC Worldwide Blackbook 2012 (BT Harcaması) ve Dünya Bankası (GSYH ve nüfus) verilerine dayalı McKinsey analizi
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GSYH’nin 60.000 doların üzerine çıktığı, çok yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerdeçok yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerdeçok yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerdeçok yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerde 

BT harcamalarının hız kestiği görülür, bu yavaşlama yapılabilecek BT harcaması ve 

ihtiyaçlarının bir limiti olmasının doğal bir sonucudur. 

BT yazılım ve hizmetleri için yapılan harcamalar yukarıdaki analizlerde ortaya çıkan 

yapıya uygun hareket ederken, donanım için yapılan harcamalarda temel bazı 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. BT’nin tartışılmaz faydaları nedeniyle düşük gelir 

seviyesindeki ülkelerde de talep görmesi ve bu talebin yazılım ve hizmetlerden önce 

temel bir donanım ihtiyacı doğurması, bu ülkeler ile orta gelir seviyesindeki ülkeler 

arasındaki donanım harcamaları farkını azaltmış, yazılım ve BT hizmet 

harcamalarında görülen kırılma, donanım harcamalarında gerçekleşmemiştir. 

Kişi başına düşen gelir seviyesi ile BT harcamaları arasındaki ilişkiyi detaylarıyla 

ortaya koyan bu analizler önemli ve kesin sonuçlara varmamızı sağlamakta, sonuçlar 

aşağıda sıralanmaktadır. 

BT harcamaları ve BT kullanım düzeBT harcamaları ve BT kullanım düzeBT harcamaları ve BT kullanım düzeBT harcamaları ve BT kullanım düzeyleri ülkelerin kişi başına düşen gelir yleri ülkelerin kişi başına düşen gelir yleri ülkelerin kişi başına düşen gelir yleri ülkelerin kişi başına düşen gelir 

seviyelerinden bağımsız olarak düşünülemezseviyelerinden bağımsız olarak düşünülemezseviyelerinden bağımsız olarak düşünülemezseviyelerinden bağımsız olarak düşünülemez....  

Bireysel BT harcamaları, kişilerin gelirlerinin ve cihazlara ulaşım maliyetlerinin bir 

sonucudur. Gelir seviyesi yüksek ülkelerde ikincil ihtiyaçlar için de yüksek miktarda 

harcama yapılabildiğinden, tüketiciler ileri teknolojiye sahip daha çeşitli ürünler ve 

daha fazla ek yazılım talep edebilir ve cihazlar daha sık değiştirilebilir. 

Gelir seviyesi düşük ülkelerde ise tüketiciler BT donanımı ihtiyaçlarını daha temel 

özelliklere sahip, daha düşük fiyatlı ürünlerle karşılarken, ülkenin mevzuat altyapısı ve 

uygulamasıyla bağlantılı olarak korsan ve lisanssız yazılımlara yönelebilir. Bir 

ülkedeki eğitim seviyesi de ülkenin kişi başına gelir düzeyi ile ilişkilidir. Gelir seviyesi 

ile birlikte ortalama eğitim düzeyi de artar. Eğitim seviyesi de bireylerin bilgi 

teknolojilerinden yararlanma düzeyi için belirleyici bir etkendir. Aynı şekilde gelir 

dağılımının homojenliğinin de kişi başına gelir düzeyi yükseldikçe artış göstermesi 

beklenmektedir. Gelir düzeyi düşük ülkelerde belirli bir eğitim ve gelir seviyesinin 

altındaki bireylerin oranı daha çok olduğundan ve bu bireyler BT ürünlerini talep 

etmediğinden, bu ülkelerin BT tüketimleri göreli olarak azdır.  

Kurumsal harcamalar da tıpkı bireysel harcamalar gibi ülkelerin kişi başına düşen 

gelir seviyeleri ile yakından ilgilidir; kişi başına düşen gelir seviyesi çalışan maliyetini 

etkilerken, çalışan maliyeti de özel veya kamu kurumlarının BT yatırım ve 

harcamalarını belirlemektedir. Tüm rasyonel ekonomik birimler, BT yatırım ve 
harcama kararlarını, bu yatırımın ne kadar tasarruf ve rekabet yaratacağı analizi 
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doğrultusunda almaktadır. Söz konusu analiz, insan kaynağı maliyeti ne kadar düşük 

olursa, o kadar az BT yatırımı yapmanın ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu 

ortaya koyar. Farklı gelir gruplarındaki ülkelerin benzer sektörleri kıyaslandığında 

yüksek gelir grubundaki ülkelerle düşük gelir grubundaki ülkeler arasında sektör BT 

harcamalarının 5 kata kadar farklılaşabildiği görülmektedir. Bu farklılaşmanın sebebi 

BT’ye erişimin zor olması değil, yatırımın o ülkenin ekonomik koşulları için anlamlı 

olmamasıdır. Sektörel BT harcamalarının üretilen katma değere oranı ülkenin geliri ile 

doğru orantılı olarak artmaktadır. BT’nin ekonomik faydalarına yönelik farkındalık ve 

bu faydanın en üst seviyeye çıkartılması da nitelikli insan kaynağı sermayesinin 

varlığına bağlıdır. Nitelikli insan kaynağı sermayesi de ülkelerin gelir seviyeleriyle 

yükselen bir başka faktördür. 

Yukarıda bahsedilen etkenlerin sonucunda BT harcamaları ve ülkelerin kişi başına 

düşen gelir seviyeleri arasında sektörlerin genelinde bir ilişki görülmektedir. BT’yi 

yoğun olarak kullanan neredeyse bütün sektörlerde BT harcamasının üretilen katma 

değere oranının ülkenin geliri ile birlikte artmaktadır. (Şekil 3 ve Şekil 4).  

Dünya genelinde Telekomünikasyon sektörü ürettiği katma değerin %15,6 oranında 

BT harcaması yaparak BT’yi en yoğun kullanan sektör konumundadır. Yüksek gelirli 

ülkelerde bu oran %20,6’ya çıkarken Türkiye’nin de içinde bulunduğu orta gelirli 

ülkelerdeki oran 7,8% seviyelerinde kalmaktadır. 

Telekomünikasyon sektörünü ürettiği katma değerin %13,7’si kadar BT harcaması 

yapan sigortacılık sektörü izlemektedir. Yüksek gelirli ülkelerde sektör katma 

değerinin ~%16’sı kadar BT harcaması yaparken bu oran orta gelirli ülkelerde %6,8’e, 

düşük gelirli ülkelerde ise %5,9’a inmektedir. 

Yoğun BT harcaması yapılan finans sektöründe yüksek gelirli ülkeler sektörel katma 

değerin ~%14’ü kadar BT harcaması yapmakta iken düşük gelirli ülkelerde bu oran 

neredeyse dörtte birine inmektedir. 

Küresel pazarda otomotiv sektörünün %4,5’u BT harcamalarına ayrılmaktayken bu 

oran sektörde ülkelerin kişi başı gelir seviyelerine göre oldukça farklılık 

göstermektedir. Yüksek gelirli ülkeler otomotiv sektöründe katma değerin %8’i kadar 

BT harcaması yapmaktadır ancak düşük gelirli ülkelerde bu oran %1’in altında 

kalmaktadır.  

En çok BT harcaması yapan 10 sektörün 9’unda bu temel davranış göze çarpmakta, 

ülkelerin gelir düzeyi bu sektörlerde yapılan BT harcamasının oranının bir göstergesi 

olmaktadır. 
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Şekil 3 Sektörel katma değere oranla BT Harcamaları 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekomünikasyon Sigorta Bankacılık Altyapı BT
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1,5

3,0

9,0

1,2

2,4

2,9

3,0

7,1

6,7

15,7 13,8 11,3 6,1 5,8

Yüksek Gelirli 
Ülkerler1

Orta Gelirli 
Ülkeler2

Düşük Gelirli 
Ülkeler3

Kaynak: IHS Global Insight sektörel katma değer verilerine ve Ek-5.2.2’deki verilere dayalı McKinsey analizi

1 Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD ortalaması
2 Arjantin, Brezilya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika, Türkiye ortalaması
3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması

GSYH içinde sektörün payı

BT harcaması/Katma Değer

BT harcaması/Katma Değer dünya ortalaması
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Şekil 4 Sektörel katma değere oranla BT Harcamaları 2/2 

 

    

SSSSektörel kırılımın toplam BT Harcamasına etkisiektörel kırılımın toplam BT Harcamasına etkisiektörel kırılımın toplam BT Harcamasına etkisiektörel kırılımın toplam BT Harcamasına etkisi    nedirnedirnedirnedir????    

Bireysel ve kurumsal BT harcamalarının, ülkelerin gelir seviye farklarıyla ilişkisi ele 

alındıktan sonra bu farkı doğurabilecek bir başka faktörden daha söz edilmeli ve 

ülkelerin gelir seviyeleri kadar sektör kırılımlarının da BT harcamaları ile ilişkili olup 

olmadığı incelenmelidir. 

BT kullanımı fazla olan sektörler, yüksek gelire sahip ülkelerin GSYH’larında daha 

çok paya sahiplerse bu ülkelerdeki toplam BT harcama seviyesinin yüksek olması da 

doğaldır. Şekil 3 ve 4’te BT harcamalarına göre sıralanmış sektörler, farklı gelir 

seviyelerindeki ülke gruplarının GSYH’sı içindeki payları ile birlikte gösterilmektedir. 

Ürettikleri katma değere oranla BT harcamaları en yüksek olan telekomünikasyon, 

sigorta, finans, altyapı gibi sektörlerin GSYH içinde sahip oldukları paylarla gelir 

düzeyleri arasında açık bir ilişki ortaya çıkmamaktadır.  

Otomotiv Ulaşım Sağlık Perakende Doğal Kaynaklar

1 Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD ortalaması
2 Arjantin, Brezilya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika, Türkiye ortalaması
3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması

GSYH içinde sektörün payı

BT harcaması/Katma Değer dünya ortalaması

BT harcaması/Katma Değer

Yüksek Gelirli 
Ülkerler1

Orta Gelirli 
Ülkeler2

Düşük Gelirli 
Ülkeler3

1,1

1,9

2,3 0,6

2,3

7,8

4,7

6,5

4,0

0,8

1,3

4,3

3,1

3,7

8,3

1,2

1,9

2,7

4,8

8,1

8,8

0,7

1,3

3,1

14,6

7,3

4,5

0,3

1,1

4,1

4,5 2,9 2,5 2,5 2,0

Kaynak: IHS Global Insight sektörel katma değer verilerine ve Ek-5.2.2’deki verilere dayalı McKinsey analizi
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Sektörel kırılım ve sektörel BT harcaması faktörlerinin toplam BT harcaması 

üzerindeki etkisini saptayabilmek amacıyla orta ve düşük gelir seviyesindeki ülkelerin 

ilgili parametreleri yüksek ülkelerin parametreleriyle değiştirilerek toplam BT harcama 

seviyelerindeki değişim incelenmiş, düşük gelirli ülkelerdeki sektörel kırılım yüksek 

gelirli ülkelerdeki kırılım ile değiştirilip, sektörlerin harcama seviyeleri aynı 

bırakıldığında, toplam BT harcamasının GSYH’a oranı 1,5 kat artarak % 0,96’dan 

%1,45’e çıktığı görülmüştür.  

Sektörel kırılım aynı bırakılıp sektörlerin harcama oranları yüksek gelirli ülkelerinkilerle 

değiştirildiğinde ise BT harcamasının GSYH’a oranı 4,4 kat artarak 4,19’a çıkmıştır 

(Şekil 5). Aynı işlem orta gelir grubundaki ülkeler için tekrarlandığında sektörel kırılım 

değişimi GSYH’e oranla BT harcamasını 1,15 kat artırırken, sektörel harcama 

oranlarının yüksek gelirli ülkelerin seviyesine çıkması 2,6 kat artışa sebep olmuştur 

(Şekil 6). Analizler göstermektedir ki, gelir seviyesi farklı olan ülkelerin BT 

harcamaları arasındaki farklar sektörel kırılımlardan kaynaklanmamaktadır.  

 

Şekil 5 BT harcaması üzerine sektörel etki 1/2 

 

4,2

1,5

1,0

1,7

4,1
%336

%51

Düşük gelirli ülkeler3Düşük gelirli ülkeler3Düşük gelirli ülkeler3Orta gelirli ülkeler2Yüksek gelirli ülkeler1

BT harcaması/GSYH
Yüzde, 2011

Yüksek gelirli 
ülkelerin sektörel

kırılımı ile 
(sektör katma 
değeri/GSYH)

Yüksek gelirli 
ülkelerin sektörel
BT harcamaları 
ile (BT harcama/

katma değer)

1 Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD ortalaması
2 Arjantin, Brezilya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika, Türkiye ortalaması
3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması

Kaynak: IHS Global Insight sektörel katma değer verilerine ve Ek-5.2.2’deki verilere dayalı McKinsey analizi



 

24 
 

Şekil 6 BT harcaması üzerine sektörel etki 2/2 

 

 

Ülkelerin gelir seviyesi yükseldikçe BT harcamaÜlkelerin gelir seviyesi yükseldikçe BT harcamaÜlkelerin gelir seviyesi yükseldikçe BT harcamaÜlkelerin gelir seviyesi yükseldikçe BT harcamalarının artış larının artış larının artış larının artış oranlaroranlaroranlaroranları da ı da ı da ı da yazılım ve BT yazılım ve BT yazılım ve BT yazılım ve BT 

hizmetleri kaynaklı olarak hizmetleri kaynaklı olarak hizmetleri kaynaklı olarak hizmetleri kaynaklı olarak yükselmektedir.yükselmektedir.yükselmektedir.yükselmektedir.    

Ülkelerin ve dolayısıyla bireylerin gelir seviyelerinin artışı, BT yazılım ve hizmetlerine 

daha fazla harcama yapmalarına neden olmakta ve BT harcama artışlarını da 

hızlandırmaktadır.  

Donanım harcamaları, yazılım ve hizmet harcamalarıyla kıyaslandığında daha temel 

harcamalardır, bilgi teknolojilerinden faydalanabilmek için bir yazılım ya da hizmetten 

önce bir donanım sahibi olmak gerektiğinden bu tarz harcamaların gelir düzeyine 

göre şekillenecek esnek bir yapısı olmadığı söylenebilir. 

Herhangi bir BT donanımını kullanabilmek için gereken temel yazılım, donanımla 

birlikte gelmekte ve bu harcama da donanım harcaması olarak kabul edilmektedir. 

4,3

1,9

1,0

1,7

4,2

Orta gelirli ülkeler2Orta gelirli ülkeler2Düşük gelirli ülkeler3Orta gelirli ülkeler2Yüksek gelirli 
ülkeler1

%161

%15

BT harcaması/GSYH
Yüzde, 2011

Yüksek gelirli 
ülkelerin 

sektörel kırılımı
ile (sektör katma 
değeri/GSYH)

Yüksek gelirli 
ülkelerin 

sektörel BT
harcamaları ile 

(BT harcama/
katma değer)

1 Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD ortalaması
2 Arjantin, Brezilya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika, Türkiye ortalaması
3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması

Kaynak: IHS Global Insight sektörel katma değer verilerine ve Ek-5.2.2’deki verilere dayalı takım analizi
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Tüm bu faktörler dolayısıyla, BT harcamaları başlangıç düzeyde kabul edilen düşük 

gelirli ülkelerde, harcamaların %71’inin donanıma yapıldığı görülmektedir(Şekil 7) [2]. 

Korsan yazılım kullanımının yaygınlığı da bu oranın yüksekliğinin altında yatan 

sebeplerden biridir [3]. BT kullanımı daha ileri düzeye ulaştığında yazılım ve hizmet 

ihtiyacı da artmaktadır.  

Orta gelirli ülkelerde %59’a inen donanım harcama payı, yüksek gelirli ülkelere 

gelindiğinde daha da gerileyerek %32 seviyelerine düşer. Dünya genelinde BT 

harcamalarının %41’inin donanım, %21’inin yazılım ve %38’inin hizmet 

harcamalarından oluştuğu görülmektedir [2].     

Şekil 7 BT harcama cinsi kırılımı 

 

Ülke gelir seviyesiÜlke gelir seviyesiÜlke gelir seviyesiÜlke gelir seviyesi    yüksek bir noktaya ulaştığında, BT harcamalarında da doygunluk yüksek bir noktaya ulaştığında, BT harcamalarında da doygunluk yüksek bir noktaya ulaştığında, BT harcamalarında da doygunluk yüksek bir noktaya ulaştığında, BT harcamalarında da doygunluk 

başlamaktadır.başlamaktadır.başlamaktadır.başlamaktadır.    

Kişi başına düşen GSYH’sı 60.000 doların üzerine çıkan ülkelerde BT yatırımlarıyla 

sağlanan avantajların hepsine ulaşılmış olduğundan ve daha fazla BT harcamasının 
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Yazılım

BT
hizmetleri

%38

Donanım

%32

%59
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%15

%9

Düşük gelirli 
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Orta gelirli 
ülkeler2

%26

Yüksek gelirli 
ülkeler1

%43

Yazılım DonanımBT  hizmetleri

Küresel BT alt sektör dağılımı
Yüzde, 2011

BT alt sektör dağılımı
Yüzde, 2011

Kaynak: IDC Worldwide Blackbook 2012 verilerine dayalı takım analizi 

1 GSYH’sı 40000$’ın üstündeki ülkeler
2 GSYH’sı 7000$ ile 40000$ arasında olan ülkeler
3 GSYH’sı 7000$’ın altında olan ülkeler
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ne kurumlara ne de bireylere ek bir faydası kalmadığından BT yatırım ihtiyacı 

azalmakta ve BT harcamasının gelirle orantılı olarak artmadığı görülmektedir. 

Giriş bölümünde de değinildiği üzere BT sektörü mikro ya da makro tüm ekonomik 

birimlere etkilerinin ötesinde sosyal pek çok disiplinle de etkileşimdedir. “Bireysel BT 

kullanımı” başlığı altında bu olgu detaylı olarak ele alınacaktır. 

 Bireysel Bireysel Bireysel Bireysel BT kullanımıBT kullanımıBT kullanımıBT kullanımı    1.1.1

Bireysel BT kullanımı geniş bant, mobil internet ve bu teknolojiyi her yerde ulaşılır 

kılan mobil cihazların gelişimiyle ciddi ve hızlı bir artış göstermiştir. Bireyler 

iletişimden alışverişe, oyundan eğlenceye, TV ve video izlemekten müzik dinlemeye 

kadar neredeyse tüm sosyal ihtiyaçlarını bilgi teknolojileri vasıtasıyla karşılamaya 

başlamıştır. Bu büyük talep karşısında BT sektörü günümüzün rekabete dayalı 

sektörleri arasında kendisini en hızlı yenilemesi gereken sektörlerden biri haline 

gelmiştir. 

Gelişmiş ülkelerin akıllı telefon kullanım seviyeleri %45’lere, tablet kullanımı ise 

%10’lara ulaşmıştır (Şekil 8) [4],  özellikle Avrupa’da bireylerin %43’ü birden çok 

mobil cihaz kullanmaktadır [5]. Tek kullanıcının sahip olduğu cihaz sayısının artışı 

(Şekil 9), internet kapsama alanlarının sınır tanımaması, fiber internet ve 4G 

teknolojilerinin dijital hizmet kalitesini, çeşidini ve hızını her geçen gün bir adım daha 

öteye taşıması, bireylerin dijital alanda geçirecekleri zamanın daha da artacağının 

birer göstergesi kabul edilebilir.  

Bu doğrultuda, gelişmekte olan ülkelerin de gelişmiş ülkelerin bireysel BT kullanım 

oranlarına hızla ulaşması hatta 2016 yılı itibariyle bu rakamların üstüne çıkması 

öngörülmektedir.  
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Şekil 8 İnternete bağlı cihaz penetrasyonları 

 
Kaynak: Pyramid Research (Kişisel Bilgisayar), Yankee Group's Global ConnectedView Forecast, 2012 (Akıllı Telefon veTablet)
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Şekil 9 Cihaz sahipliği ve internette geçirilen süre ilişkisi 

 

Hızla gelişen teknoloji ve zorlaşan rekabet koşulları tüketici elektroniği fiyatlarını 

düşürürken satın alım gücünü artırmakta, mobil cihaz kullanımının artması ve 

yaygınlaşması üzerinde itici güç oluşturmaktadır. Çin ve Hindistan gibi dünya 

nüfusunun 1/3’ünü oluşturan ülkelerde satılan akıllı telefonların fiyatları düşük maliyet 

ve marjlarla çalışan markalarında etkisiyle ciddi miktarda düşmektedir (Şekil 10) [6]. 

Kaynak: McKinsey iConsumer Araştırması (Avrupa, 2011)
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Günlük dakika, endeksli

Hiçbiri1

15 

1 Bu gruptakiler internete masaüstü bilgisayarla girmektedir
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33
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1 27
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akıllı telefon

ve bir tablet 222

73 100
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Şekil 10 Akıllı telefon fiyat değişimi – Hindistan örneği 

 

Önümüzdeki 5 yılda ülke gelir seviye artışlarıyla orantılı olarak alım gücünün de %40-

50 oranında artacağı ve bireysel BT kullanım seviyesinin daha da yükseleceği 

öngörülebilmektedir. 2011 yılında dünya nüfusunun sadece 12’sinde akıllı telefon 

bulunurken, bu oranın 2016 yılında 3 kat artarak %36’ya çıkması, tablet kullanma 

oranının ise bu artışın bile katlayarak 5 yıl içinde 13 kat artması beklenmektedir [4]. 

Tüm bu beklentiler bir arada ele alındığında, dünya donanım pazarının önemli bir 

kısmını oluşturan tüketici cihazlarında YBBO %17 büyüme tahmini yapılmaktadır.  

Şekil 8’deki rakamların gösterdiği bir diğer eğilim ise önümüzdeki yıllarda cihaz 

satışlarının birim bazında büyük çoğunluğunun akıllı telefonlardan ve tabletlerden 

oluşacağıdır. Her ne kadar günümüzde kişisel bilgisayarlar birim bazında en çok 

satılan cihaz türü olsa da 2016 yılına kadar %8-10’luk bir büyüme göstermesi ön 

görülmektedir. Tablet bilgisayarlarda ise büyüme rakamı %30-40, akıllı telefonlarda 

ise %15-20 olarak beklenmektedir [4] [6]. 
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Bireysel yazılım pazarında önümüzdeki yıllarda büyümeyi mobil uygulamalar ve 

oyunlar sürükleyecektir.  

BT yazılım pazarı küresel ölçekte 2011 yılında 68 milyar dolarlık bir büyüklüğe 

ulaşmıştır. Bunun 13 milyar doları mobil uygulamalardan oluşurken kalan 55 milyar 

dolarlık kısmı kişisel bilgisayarlardaki işletim sistemleri, güvenlik ve veritabanı 

yazılımları ve uygulamaları ile konsollar ve kişisel bilgisayarlar için geliştirilen 

oyunlardan oluşur. Bu kısım içerisinde 20 milyar dolarlık hacmiyle oyun pazarı önemli 

bir yer tutar.  

2016 yılı beklentileri, yazılım pazarının yıllık %15’lik bir büyüme oranıyla 137 milyar 

dolara varması yönündedir ve büyümeyi artıran faktörün özellikle mobil yazılımlara 

olan talebin hızlı artışı (%39) olduğu söylenebilir. Diğer yazılımlardaki artış %6 

seviyelerinde kalacaktır (Şekil 11). 

Yazılım pazarının hızla büyüyecek olmasının bir başka sebebi de indirilen birim 

uygulamada yaşanan artışın yanı sıra özellikle gençlerde yüksek kalite internet 

yazılımı, uygulaması ve içeriğini para ödeyerek satın alma eğiliminin oluşmaya 
başlamasıdır (Şekil 12). 
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Şekil 11 Tüketici yazılım pazarının gelişimi 
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Kaynak: Çeşitli veri kaynaklarına dayalı McKinsey tahmini
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Şekil 12 Dijital içerik harcama penetrasyonları 

 

MMMMobil uygulamalarobil uygulamalarobil uygulamalarobil uygulamalar;;;;  Mobil cihaz sayısının hızlı artışı ve düşük giriş maliyetleri irili ufaklı 

birçok yazılım firmasını mobil uygulama pazarına çekmiştir. Apple’ın hâkimiyetindeki 

akıllı telefon ve tablet piyasasına, Android işletim sistemi kullanan cihazların 

girmesiyle onlar için geliştirilen mobil uygulamalar da çeşitli kanallardan satışa 

sunulmuş ve pazar daha da genişlemiş, 2008-2011 yılları arasında mobil uygulama 

pazarı %48 büyüme kaydetmiştir. Önümüzdeki dönemde aynı koşulların sürmesi ve 

büyümenin yukarıda sözü edildiği üzere %39’la devam etmesi beklenmektedir. Mobil 

tarafta devam eden büyüme bireysel pazarın yaklaşık %50’sinin mobil 

uygulamalardan oluşmasını sağlayacaktır (Şekil 11).     

Oyunlar;Oyunlar;Oyunlar;Oyunlar; Oyun pazarı, yazılım sektöründe önemli bir yer tutmaktadır ve mobil 

teknolojilerin yükselişiyle internete bağlı oyun oynama süreleri ve sıklığında da ciddi 

bir artış olacağı öngörülmektedir. 2011'de 21,4 milyar dolar olan oyun pazarının 9% 

büyüme göstererek 2015 yılı sonunda 30,6 milyar dolara çıkması, akıllı telefon ve 

tablet satış oranındaki artış ve ücretsiz oyunların ortaya çıkışı ile de mobil ve tablete 

Kaynak : 2011 McKinsey 13-64 yaş arası ~20,000 Amerikan internet  kullanıcısına yapılan anket

İçerik
Gençler
(13-34)

Diğer
(35-64) Fark

Ücretli aktivite üyelikler

Bilgisayardan video içeriği üyeliği %20 %12 1,6x

Online gazete üyeliği (örnek., Wall Street Journal Online) %11 %5 2,3x

Dijital okuma cihazı (kindle) gazete üyeliği (e.g., New York Times 
on Kindle)

%31 %18 1,7x

Önline dergi üyelikleri (e.g., The Economist) %12 %6 2,0x

Bilgisayardan telefon hizmeti (e.g., SkypeOut) %20 %13 1,5x

Ücretli ürün üyelikleri

Oyıun uygulaması satın alımı %31 %19 1,6x

Bir dergi veya gazete uygulaması satın alımı %16 %10 1,7x
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özgü oyun gelirlerinin 13%'lük YBBO ile büyüyüp 2015 yılı sonunda 2,6 milyar dolara 

çıkması beklenmektedir.  

 KurumsalKurumsalKurumsalKurumsal    BT kullanımıBT kullanımıBT kullanımıBT kullanımı    1.1.2

Olgunlaşma dönemini yaşayan kurumsal BT harcamaları bazı yeni trendlerin etkisiyle 

yeni bir büyüme dalgasının daha arifesindedir (Şekil 13). Bu büyüme dalgasının 

arkasındaki 4 itici faktör; üretim ve iş süreçlerinde BT kullanımı, dijital satış ve 

pazarlamanın gelişimi, büyük veri ve bulut bilişim olarak sıralanabilir. 

BT’nin kurumsal hayatta kullanılmaya başlanmasından günümüze kadar geçen 30 

yılda BT harcamaları şu 4 evreden geçmiştir: 

Şekil 13 Kurumsal BT harcamalarının değişimi 

 

Başlangıç dönemi:Başlangıç dönemi:Başlangıç dönemi:Başlangıç dönemi: Kurumların BT kullanımı 80’lerin ortalarında, aynı yapıda ve büyük 

miktarda veriyi tekrar tekrar aynı biçimde işleyen operasyonel işlemlerin elektronik 

ortamda otomasyonu ile başlamıştır. Bu dönem Elektronik Veri İşleme (EVİ) çağı 

olarak da adlandırılabilir. 

80’lerin ortaları 90’ların sonu 2004-10

1 Elektronik veri işleme
2 Chief Information Officer

BT harcamaları

• İşletme kullanıcılarının  
BT’yi kabullenmesi ve 
sihirli değnek olarak 
görmeleri

• CIO2 çağı

Büyüme

• BT’nin ope-
rasyon mer-
kezlerinin
otomas-
yonunda
kullanılması

• EVİ1 çağı 

Başlangıç

• BT’nin şirket 
işleyişinin olmazsa 
olmaz bir parçası 
olarak görülmesi

• CXO, satın alma ve 
dış kaynak kullanımı 
çağı

Olgunlaşma Yeni büyüme dalgası

Başlıca büyüme etkenleri:

• İş ve üretim süreçlerinin BT destekli 
yeniden tasarımı ve otomasyonu

• Karar alma süreçlerinde büyük verinin 
kullanımı

• Bulut bilişimin dış kaynak kullanımını 
tetiklemesi ve KOBİ kullanımını arttırması

• Şirket süreçlerinin dijital satış, pazarlama 
ve servis sunabilecek şekilde 
yapılandırılması

BT dalgasının
zirvesi
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Büyüme dönemi:Büyüme dönemi:Büyüme dönemi:Büyüme dönemi:    90’lı yıllarda işletmelerin BT’nin faydalarını sezmeye başlamaları ve 

hatta neredeyse tüm sorunlara çözüm olacak bir sihirli değnek olarak 

konumlamalarıyla kurumsal BT harcamaları hızla artmaya başlamış, sektör internetin 

yaygınlaşması ve CIO’ların ortaya koydukları uzun dönemli vizyonlarla yılda ortama 

%11 oranında büyür hale gelmiştir. 

Olgunlaşma dönemi:Olgunlaşma dönemi:Olgunlaşma dönemi:Olgunlaşma dönemi: BT sektörü, internet balonunun patlamasıyla biraz duraksamış 

olsa da krizden sonraki 10 yılda şirketlerin BT’yi artık şirketin olmazsa olmaz bir 

parçası gibi görmeleri nedeniyle aynı oranda talep görmeye devam etmiştir.  

BT servislerinde “dış kaynak” ve “denizaşırı kaynak” kullanımının yaygınlaşmasıyla 

fiyatlarda düşüş görülmüş, birim olarak artan talep değere daha az (yıllık %5) 

yansımıştır. 

Yeni büyüme dalgası:Yeni büyüme dalgası:Yeni büyüme dalgası:Yeni büyüme dalgası: İktisadi durgunlukla başlayan ve biten 10 yıllık dönemin 

sonlarına doğru BT sektörü, gelişen ülkelerde kitlesel seviyeye varan dijital cihaz 

kullanımı ve gelişmekte olan ülkelerde hızla artan internet abone sayılarıyla, tekrar 

hızlı büyüme eğilimine girmiştir.  

Önümüzdeki dönemde genel ortalamada yıllık %6,5’lik bir BT harcama büyümesi 

beklentisi olmakla beraber, yeni gelişen bulut bilişim servisleri gibi dijital alanlarda 

büyüme oranı %40’lı seviyelere kadar çıkacaktır. Yeni büyüme dalgasını yaratacak 

eğilimler aşağıda detaylarıyla incelenecektir fakat ana hatlarıyla; ürün, iş ve üretim 

süreçlerinin BT destekli yeniden tasarımı ve otomasyonu, karar alma süreçlerinde 

büyük verinin kullanımı, bulut bilişimin dış kaynak kullanımını tetiklemesi ve KOBİ 

kullanımını artırması, şirket süreçlerinin dijital satış, pazarlama ve servis sunabilecek 

şekilde yapılandırılması şeklinde sıralanabilirler.  

Ürün, üretim ve iş süreçleÜrün, üretim ve iş süreçleÜrün, üretim ve iş süreçleÜrün, üretim ve iş süreçlerinin BT destekli yeniden tasarımı ve otomasyonrinin BT destekli yeniden tasarımı ve otomasyonrinin BT destekli yeniden tasarımı ve otomasyonrinin BT destekli yeniden tasarımı ve otomasyon    

Bilgisayar teknolojileri, ürün tasarımından üretim süreç ve platformlarının 

oluşturulmasına kadar üretimin her alanında verimlilik sağlamakta, bu kabiliyetleri 

ürün ve servis üretim süreçlerinde etkinlik artırıcı olarak gün geçtikçe daha fazla 

rağbet görmelerine neden olmaktadır.  

Ürün tasarımı;Ürün tasarımı;Ürün tasarımı;Ürün tasarımı; Gelişmiş ülkelerin BT kullanımı yüksek olan sektörlerinde bu eğilim 

özellikle ürün tasarımı ve geliştirmelerinin bilgisayar sistemleri ve elektronik kullanımı 

çevresinde oluşmasını sağlamıştır.  

Örnek olarak otomotiv sektöründe önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak tüm yeniliklerin 

%80’inin yazılım ve elektronik kaynaklı olması beklenmektedir. Günümüzde araçlarda 

park sistemleri, teker havalarını kontrol eden bilgisayar sistemleri ve yağmura göre 
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çalışan silecek sistemleri gibi BT’ye dayalı birçok sistem yer almaktadır. Toyota ve 

Ford gibi firmalar Microsoft’la yazılım teknolojileri geliştirmek üzere ortak çalışmalar 

yapmaktadır [7]. 

Üretim ve iş sÜretim ve iş sÜretim ve iş sÜretim ve iş süreci tasarımıüreci tasarımıüreci tasarımıüreci tasarımı; Dijital modelleme, simülasyon ve görüntüleme teknikleri 

gibi yöntemlerin üretim süreçlerinden elde edilen verilerle birleştirilmesiyle; 

makinalar, işçilik ve demirbaşlarla birlikte tüm üretim sistemlerinin simülasyonunu 

yapabilecek bir fabrika oluşturmak günümüz bilgi teknolojileriyle mümkün 

olabilmektedir. Ek olarak her yere konuşlandırılmış alıcı teknolojileriyle simülasyon ve 

gerçek üretimin her aşamada “senkronize” olması sağlanarak, dijital ortamda 

optimize edilmiş süreçler normal uygulama sürecine aktarılabilmektedir. 

P&G firması, Los Alamos Milli Laboratuvarları’ndaki bilim adamlarıyla ortaklaşa 

P&G’nin karmaşık üretim hatlarının güvenilirliğini artırmak amacıyla simülasyonlar 

oluşturmuş ve fabrika üretkenliğinde %44’e varan artışlar sağlamıştır. Giderek 

kullanımı artan bu süreçler, cihazlar ve alıcılar önümüzdeki dönemde üretim 

tesislerinde daha çok kullanılmaya başlanacaktır [7]. 

Gelişen ülkelerde ise BT, üretimde yazılım kontrollü makinalar ve robot kullanımının 

artması ve bunlarla birlikte kullanılan yazılımların geliştirilmesiyle verimliliği artıran 

önemli bir faktör olarak kullanılmaktadır.  

2010 sonu itibariyle dünya üzerinde üretim hatlarında 1 milyon robot olduğu ve bu 

rakamın her yıl %10-15 arası büyüdüğü bilinmektedir. Tespit edilen rakamlar gömülü 

yazılımların büyüklüğü ilgili tam ölçümleri vermemekle birlikle üretim hatlarında 

çalışan robot miktarı artışı bir gösterge olarak alınırsa gömülü yazılım talebinde de 

yıllık %10-15’lik bir büyüme olduğu görülmektedir [7].  

 Üretim süreçleri haricinde, iş süreçlerinin tasarımı ve geliştirilmesinde de BT son 

yıllarda daha fazla kullanılmaya başlamıştır. Örneğin bankacılık sektöründe çağrı 

merkezi teknolojilerine yapılan yatırımlarla çalışan başına karşılanabilen çağrı adeti 

%20-30 artırmış, aynı şekilde şube ve arka ofis operasyonlarında da ciddi verimlilikler 

sağlamıştır [7]. 

McKinsey Global Institute tarafından ABD’de yapılan ankete göre, ankete katılan 

şirketlerin %65’i geçtiğimiz 3 sene içerisinde otomasyon veya BT’nin yoğun 

kullanımıyla iş yüklerinin yeniden tanımlanması veya iş süreçlerinin yeniden tasarımı 

konuları üzerinde projeler yürütmüştür. (Şekil 14) Bu çalışmaların %50-60 kadarının 

yukarıda sözü edilen eğilimle paralel olarak “otomasyon”, “verimlilik artırmaya yönelik 

süreç yapılandırmaları” ve “dış kaynak kullanımı” çalışmaları oldukları belirlenmiştir. 
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Şekil 14 Şirketlerde BİT kaynaklı üretkenlik artışı 

 

Karar alma süreçlerinde büyük verinin kullanımıKarar alma süreçlerinde büyük verinin kullanımıKarar alma süreçlerinde büyük verinin kullanımıKarar alma süreçlerinde büyük verinin kullanımı    

Üretim ve iş süreçlerinde robotlar, bilgi teknolojileri ve otomasyonun yaygınlaşması 

sürecin her adımında veri toplanabilmesini sağlamıştır. Toplanan verilerin analizi 

zamanla üretim optimizasyonundan, tedarik zinciri optimizasyonuna, günlük dağıtım 

araçları güzergâh tespitinden, tedarikçi teklif alım süreçlerine kadar birçok alanda 

otomasyona ve verimlilik artışı sağlanmasına neden olmuştur.  

John Deere’ın devreye soktuğu stok kontrol sistemleriyle ~1 milyar dolar tasarruf 

sağlanması veya Coca-Cola’nın yıllık kamyon güzergâh düzenleme sistemleri ile ~50 

milyon dolar tasarruf etmesi lojistik sektöründe BT kullanımı sonrası ulaşılan 

verimliliğe örnek olarak verilebilir [7]. 

Son dönemde, üretimde ve iş süreçlerinde kullanılmaya başlayan veri setleri analizi, 

hayatın her alanına yayılan ve daha büyük veri setlerini hedef alan bir yapıya 

Kaynak: McKinsey Global Institute US Jobs Survey, 2011; McKinsey Global Institute analizi
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bürünmüştür. Bu veri setlerini saklama, ulaşım ve analiz etme talebinin şirketlerde ve 

kamuda oluşması donanım, yazılım ve BT hizmetleri alanlarında ciddi etkileri olacak 

bir eğilim yaratmıştır. Söz konusu talep, veri depolama cihazları ve işlemci kapasitesi 

artışı olarak donanım harcamalarına yansımaktadır. 2011-2016 döneminde büyük 

veriyle alakalı donanım talebinin %40-45 artması beklenirken, donanım fiyatlarındaki 

düşüşün etkisiyle değer artışın %5-10 aralığında kalması öngörülmektedir [8]. 

Büyük verinin; otomotiv, sağlık, perakende ve kamu gibi birçok farklı sektörde yoğun 

olarak kullanılması ve karar alma süreçlerini iyileştirerek %0,5 ile %1 arasında ciddi 

bir üretkenlik artışı sağlaması beklenmektedir (Şekil 15). Verinin kullanılmasına 

olanak sağlayacak depolama, işlem ve analiz kapasitesi artışıyla ilgili yazılım talebi de 

bu doğrultuda hızla artmaktadır. Bu taleple ilgili önümüzdeki yıllar tahmini YBBO 

%7’dur. Aynı şekilde büyük veri hizmet talebi de artmaya devam etmektedir. 

Önümüzdeki dönemde 2011-2016 yılları bu talebin yaklaşık %8’e artması ve dünya 

hizmet talebinde giderek daha önemli bir yer tutması beklenmektedir. 

Şekil 15 Büyük verinin endüstri üzerindeki etkisi 
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Bulut bilişim sağlayıcılarından gelecek BT talebi Bulut bilişim sağlayıcılarından gelecek BT talebi Bulut bilişim sağlayıcılarından gelecek BT talebi Bulut bilişim sağlayıcılarından gelecek BT talebi     

Bulut bilişim teknolojisi, birçok fonksiyonun hizmet olarak dış kaynaklardan 

alınabilmesini ve kullanıcıların gerçek zamanlı olarak ortak çalışabilmesine olanak 

yaratmaktadır. Bu teknolojinin avantajlarının yanı sıra artan bağlantı hızları her geçen 

gün daha yüksek miktarlarda verinin taşınmasını mümkün kılmakta, bu yetkinlik, 

firmaların daha geniş bir fonksiyon alanında dış kaynak kullanımını benimsemesini 

sağlamaktadır. 

Bulut bilişimin sunduğu bir başka avantaj ise yeni uygulama satın alma maliyetlerini 

düşürmesidir, bulut bilişim hizmetlerinin prensibi BT harcamalarının neredeyse 

tümünü tek bir hizmete dönüştürüp, belirli dönemlerde belirli miktarda para tahsil 

ederek büyük küçük tüm firmalar için daha ekonomik çözümler sunmasıdır (Şekil 16). 

Söz konusu kavram BT yetkinliğine sahip bir işyeri açma sermayesini, sunucu, 

yazılım ve diğer BT altyapısı satın alma masraflarını ortadan kaldırarak, toplam 

maliyeti ciddi miktarda düşürmekte, KOBİ’lerin daha önceden alım gücünün 

yetmediği BT araçlarını kullanmasına olanak sağlamaktadır. Bu sebeple bulut 

bilişimin doğurduğu BT servislerinden iş süreçleri (BPaaS) ve servis olarak altyapı 

(IaaS)  sağlanmasına yönelik yazılımlar 2010 yılı içinde %7 ve %49 büyümüştür ve 

önümüzdeki dönemde %11 ve %41 büyümeleri (2011-2016 YBBO) beklenmektedir 

(Şekil 17) [9]. 

Bulut bilişimin sunduğu maliyet avantajları dolayısıyla BT’den daha fazla 

yararlanmaya başlayan KOBİ’ler, bulut servis sağlayıcılarının sunucu, yazılım ve diğer 

BT altyapı donanımı harcamalarını artırmış, benzer şekilde KOBİ’lerden buluta erişim 

sağlayacak donanım talebi de yükselmiştir.  

Yukarıda sayılan tüm faktörler sonucunda bulut üzerinden alınan hizmetler 2010-2011 

döneminde dünyada %8 hızla artmıştır, gün geçtikçe artan taleplerle önümüzdeki 

yıllarda büyümenin %10’un da üzerine çıkacağı öngörülmektedir. 
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Şekil 16 Bulut bilişimin maliyet üzerindeki etkisi 
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Şekil 17 Bulut bilişim odaklı dış kaynaklı hizmetler pazarı 

 

 

ŞŞŞŞirket süreçlerinin dijital satış, pazarlama ve irket süreçlerinin dijital satış, pazarlama ve irket süreçlerinin dijital satış, pazarlama ve irket süreçlerinin dijital satış, pazarlama ve hizmethizmethizmethizmet    sunabilecek şekilde sunabilecek şekilde sunabilecek şekilde sunabilecek şekilde 

yapılandırılması yapılandırılması yapılandırılması yapılandırılması     

Yüksek hızla artan e-ticaret rakamları, internetten ürün araştırma, satın alma ve 

hizmet alma gibi tüketici talepleri, şirketleri tüketici ihtiyaçlarını internet ortamında 

karşılamaya yönelik pazarlama, satış ve servis uygulamaları oluşturmaya teşvik 

etmiş, son kullanıcıya yönelik e-ticaret hacmi (B2C) 2009-2012 döneminde %20 

YBBO ile büyürken, e-ticaretin son kullanıcıya yönelik ticaretteki toplam payı ise 

%3,9’a ulaşmıştır (Şekil 18) [10]. 

Dijital çözümler gerektiren tüketici talepleri şirketlerin BT altyapısı oluşturmalarına ve 

bu süreçleri yönetmek, BT istihdamı veya hizmeti almak için dış kaynak 

kullanmalarına neden olurken, şirketlerin bu yöndeki ihtiyaçları gün geçtikçe artacak 

gibi görünmektedir. 

 

Kaynak : Gartner - Forecast: IT Services, 2011-2017, 1Q13 Update (Mar 2013).
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Şekil 18 Küresel e-ticaretin gelişimi 

 

 Kamu BT KullanımıKamu BT KullanımıKamu BT KullanımıKamu BT Kullanımı    1.1.3

Kamu, kaynakları daha iyi kullanmak ve vatandaşlarına daha verimli ve kaliteli hizmet 

verebilmek için bilgi teknolojilerinden yararlanmaktadır. Günümüzde kamu hizmetleri 

e-devlet uygulamaları vasıtasıyla dijital ortamda sunulabilirken, kamu verilerini de 

dijital ortamda toplamakta, işlenmekte ve saklamaktadır. Bu uygulamalarının Kamu 

hizmetlerinde kullanıcı odaklılık ve etkinlik ekseninde detaylı bir şekilde incelenen 

birçok ekonomik ve sosyal faydası mevcuttur. Öncelikle kamunun hizmet sunma 

maliyetini, vatandaşların da hizmete erişim maliyet ve zamanını önemli ölçüde azaltır. 

Birçok kamu verisinin açık bir şekilde internette sunulması şeffaflığı arttırırken, 

verilerin toplu halde kullanım hakkının satışı kamu için yeni bir gelir kaynağı 

oluşturmaktadır. Kamu verisinin vatandaşların ekonomik faaliyetlerinde kullanımı 

ekonomik gelişmeyi de desteklemektedir. Ayrıca e-devlet hizmetlerinin geleneksel 

hizmet verme şekline göre verimliliği, yönetim etkinliğini arttırdığı, yapılan hataları da 

azalttığı görülmektedir.  Aynı zamanda e-devlet hizmetlerinden her yerdeki her 

Kaynak: IDC New Media Market Model 2H 2012
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vatandaş aynı şartlarda yararlandığı için toplumsal eşitlik anlamında da önemli bir 

katkı sağlanır. 

Bütün bu faydalarından dolayı dünyada birçok ülke e-devlet uygulamaları 

geliştirmekte dolayısıyla da bu hizmetleri sağlayabilecek BT altyapısına ihtiyaç 

duymaktadır. İlerleyen yıllarda yukarıda anlatıldığı üzere bireylerin hayatları 

dijitalleştikçe dünya genelinde ülkelerin bu ihtiyacı daha da artacaktır.   

Kamu verilerini dijital ortamda saklaması bu verilerin güvenliğini sağlaması içinde 

BT’den faydalanma ihtiyacını doğurmuştur. Birçok devlet bu amaçla güvenlik yazılım 

ve donanımlarına yatırımlar yapmaktadırlar. Yine çoğu ülkede kamu tarafında 

yürütülen eğitim ve sağlık hizmetlerinde de gelişen teknolojiler bu hizmetlerin 

sunumunda bilgi teknolojilerinin payını artırmaktadır. Bütün hasta kayıtlarının dijital 

ortamda saklanılıp gerektiğinde doktorlar arasında paylaşılması, öğrencileri mobil 

cihazlar üzerinden eğitim içeriğinin ulaştırılması bu teknolojilere örnektir. Akıllı şehir 

uygulamaları ve yeşil bilişim teknolojileri de kamunun enerji verimliği sağlamak 

amacıyla kullandığı ve BT harcaması yaptığı diğer iki alandır. Bu alanlardaki eğilimler 

ve talep artışı da BİT destekli yenilikçi çözümler ekseninde ele alınmaktadır. 
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2. TürkiyeTürkiyeTürkiyeTürkiye    BT BT BT BT pazarı pazarı pazarı pazarı     

Türkiye’de BT pazarının durumunu detaylarıyla incelemeye başlamadan önce ikinci 

bölümde sunulmuş olguları hatırlamak ve Türkiye’nin, dünya BT pazarı ile ilgili 

analizlerin hangilerinin kapsamına girdiğini saptayarak bu analizler ışığında hareket 

etmek, küresel kıyaslamalar ve çıkarımlar yapabilmek açısından faydalı olacaktır. 

2011 itibariyle 7-8 milyar olan BT harcama toplamı (Şekil 19) [2]; kamu ve özel 

şirketlerin BT birimlerinin harcamaları, bir diğer ifadeyle iç kaynak kullanımları da 

eklendiğinde 2,5 milyar dolar daha artarak 9-11 milyar dolar aralığına ulaşmakta ve 

GSYH’nin %1,4’üne sahip olmaktadır. Farklı veri kaynakları karşılaştırılması ve 

sektörle yapılan görüşmeler sonunda bu harcamalarının %45-50’si bireysel 

harcamaları, %45-50 özel ve %5-10 kamu kurumu harcamaları olmak üzere %55-

60’lık oranı ise kurumsal harcamaları ifade etmektedir. 

Şekil 19 Türkiye BT sektörü harcamaları 

 

Daha önce değinildiği üzere gelişmekte olan ülkelerde BT harcamaları donanım 

ağırlıklıdır. Harcamaların %55’i donanım, %12’si BT hizmetleri, %7’si yazılım ve 

10

74

Yazılım

BT hizmetleri
16

Donanım1

%100 = 7,1 Milyar dolar

Kaynak: IDC Worldwide Blackbook 2012

Türkiye’de 2011 yılı BT harcamaları

1 Akıllı telefon dışındaki iletişim cihazlarını ve telekomünikasyon ekipmalarını içermez 
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%27’si ise özel ve kamu kurumlarının iç kaynak kullanımı olarak sıralanabilir. İç 

kaynak kullanımı analiz dışında bırakıldığında ise donanım harcamalarının payı %74’e 

kadar çıkmaktadır (Şekil 19).  

Türkiye, donanım harcamaları %59 olan orta gelirli ülkeler ve %71 olan düşük gelirli 

ülkelerle benzerlikler göstermektedir [2]. Bu durum, donanım harcamalarının yazılım 

ve hizmet harcamalarından daha temel bir harcama olması, düşük ve orta gelirli 

ülkelerde tüketicilerin BT donanımı ihtiyaçlarını daha temel özelliklere sahip, daha 

düşük fiyatlı ürünlerle karşılamaları, yazılıma ve hizmete düşük değerler biçilmesi, 

yüksek oranda korsan yazılım kullanımı gibi yine orta ve düşük gelirli ülkelerle ortak 

sayılabilecek faktörlerle açıklanmaktadır. 

Şekil 20 İç kaynak dahil BT sektörü 
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Ülkelerin BT harcamaları iç kaynak dahil olarak incelendiğinde ise Türkiye’nin 

%23’lük donanım sektörü ile düşük gelirli ülkeler ile orta gelirli ülkeler arasında yer 

aldığı görülmektedir. (Şekil 20) 

Türkiye’nin BT harcamaları kişi başına düşen gelir seviyesiyle birlikte ele alındığında, 

Türkiye’nin orta gelir grubundaki ülkelere benzer bir BT harcama yapısı ve kırılımına 

sahip olduğu fakat bu ülkelerin bulunduğu bandın alt tarafında konumlandığı 

görülmektedir (Şekil 21). 

 

Şekil 21 Orta gelir grubundaki ülkelerin BT harcamaları 
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Şekil 22 Türkiye BT Harcamalarının genel görünümü 

 

Şekil 22’de, kullanıcı tiplerine göre donanım, yazılım ve hizmet harcamaları ele 

alınarak Türkiye ile kendi gelir seviye grubundaki ülkeler karşılaştırılmaktadır. BT 

harcamalarının toplamda düşük olması kurumsal harcamalar kadar bireysel 

harcamaların da düşük olmasından kaynaklanmaktadır, bireysel harcamaların 

donanım ağırlıklı olmaları ve Türkiye’de ithal akıllı telefon ve tabletlere uygulanan 

yüksek vergilerin bu harcamaları kısıtlaması, BT cihaz penetrasyonunun orta gelir 

grubundaki ülkelerden daha düşük olmasına neden olmaktadır.  

Kurumsal harcamalara bakıldığında ise Türk şirketlerin elde ettikleri gelir başına BT 

harcamalarının, kendi gelir grubundaki ülke şirketlerine göre daha az olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bankacılık, sigorta ve telekomünikasyon gibi hizmet sektörlerinde bu 

duruma yol açan en belirgin etken benzer ülkelere göre daha yoğun iç kaynak 

kullanımıyken; imalat, toptan ve perakende satış gibi sektörlerde kurumsal 

harcamaların düşük olmasının nedenlerinden en önemlisi Türkiye’de şirket dağılımının 

mikro ve küçük işletme ağırlıklı olması ve bu şirketlerin ya büyük BT harcamaları 

yapacak vizyona ya da imkâna sahip olmamasıdır.  
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2.1 BireBireBireBireysel kullanıcılarysel kullanıcılarysel kullanıcılarysel kullanıcılar    

Türkiye’de bireysel harcamaların neredeyse tamamına yakını donanım 

harcamalarından oluşur. Her ne kadar bilgisayar, akıllı telefon ve tablet 

penetrasyonları son yıllarda artsa da, veriler yakından incelendiğinde Türkiye’nin kişi 

başına geliri bakımından aynı gelir grubundaki ülkelerden daha düşük bir cihaz 

penetrasyon oranlarına sahip olduğu ortaya çıkmaktadır (Şekil 23).  

Bu fark özellikle akıllı telefonlar ve tabletlerde göze çarpmaktadır. Avrupa’nın gelişmiş 

ülkelerinde akıllı telefon ve tablet fiyatları kişi başına düşen yıllık gelirin %1-2’si 

arasında değişmektedir. Aradaki kişi başına düşen yıllık gelir farkından dolayı 

Türkiye’deki oranın Avrupalı gelişmiş ülkelerin seviyesinde olması gerçekçi değildir. 

Ancak Türkiye ile benzer gelir grubunda olan Polonya’daki cihazların fiyatının yıllık 

gelire oranı %4-5 seviyesindeyken iken Türkiye’de bu cihazların fiyatı yıllık gelirin %6-

7’sine tekabül etmektedir. Ülkenin önemli bir kesiminin alım gücünü etkileyen bu fiyat-

gelir oranı arasındaki bu fark iki ülke arasındaki ciddi penetrasyon farkına yol açmıştır. 

Türkiye’de akıllı telefon ve tabletlerin tüketiciye maliyetlerini arttıran sebeplerinden 

biri, bu cihazlar üzerindeki toplam vergilerin diğer ülkelerdeki vergilerden yüksek 

olmasıdır. Şekil 24’te görüldüğü gibi Türkiye’de katma değer vergisi/satış vergisi oranı 

diğer ülkelerdekinin altında bir değerdedir. Ancak diğer ülkelerde olmayan %25’lik 

özel tüketim vergisi uygulaması toplam vergi yükünü oldukça arttırmaktadır (Şekil 25). 

Ayrıca özel tüketim vergisine tabii ürünler içinde de cep telefonları (Akıllı telefon ve 

tabletler de bu kategoriye girmektedirler) en yüksek vergi oranına sahiptir. Bu 

cihazlardaki özel tüketim vergisine alt sınır uygulaması da uygulanmaktadır. 400 

TL’nin altında matrahı olan cihazlar 400 TL matrah üzerinden vergilendirilirler. 

Özellikle düşük gelirli ülkelerde yenilikçi cihazların yayılmasını hızlandıran ucuz,  kitle 

odaklı cihazlarda bile en az 100 TL özel tüketim vergisi olması cihaz alım gücünü 

sınırlamaktadır (Şekil 25) [11]. 
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Şekil 23 Orta gelir grubu cihaz penetrasyonları 

 
Kaynak: Yankee Group's Global Connected View Forecast, 2012 (Akıllı Telefon veTablet); Strategy Analytics (Türkiye Akıllı telefon penetrasyonu)
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Şekil 24 Türkiye’de Akıllı telefonlara uygulanan vergiler 
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Şekil 25 BT cihaz fiyatları ve uygulanan vergiler 

 

Donanım penetrasyonunun düşüklüğü, Türkiye’deki yazılım talebini ve dolayısıyla 

arzını sınırlandırmakta bu duruma ek olarak donanım sahibi bireylerin de yazılım 

harcamaları çok düşük seviyelerde kalmaktadır, bilgisayar işletim sistemi 

harcamalarının donanım harcamaları içinde muhasebeleştirilmesi de yazılım 

harcamalarının düşük görünmesine neden olmaktadır. 

 Korsan yazılım kullanım oranının yüksek olması da yazılım kullanımının yazılım 

harcamalarına yansımamasına ve düşük görünmesine yol açan bir başka faktördür. 

Türkiye’de ve diğer gelişmekte olan ülkelerde görece yüksek olan kayıt dışı yazılım 

oranları halkın, yazılımların yasal kullanımları hakkındaki bilinçsizliği ve fikri mülkiyet 

hakları konusundaki yasal yetersizlikler ile açıklanabilmektedir.  

Türkiye'deki kayıt dışı yazılım oranı 62% ile dünya ortalaması olan 42%'nin oldukça 

üzerindedir (Şekil 26). Dünya genelinde en yüksek korsan yazılım kullanımı Brezilya, 

Rusya, Çin ve Hindistan'dan oluşan BRIC ülkelerinde %70 olarak görülmektedir. Orta 

ve Doğu Avrupa ülkelerinin ortalaması Türkiye ile aynı düzeyde, %62 dir. Orta Doqu 

ve Kuzey Afrika’da çok benzer bir orana, %58, rastlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 

Kaynak: E-ticaret siteleri (cihaz fiyatları), basın araştıması (satış fiyatının kırılımı),Dünya bankası (GSYH)
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ise korsan yazılım kullanım oranı çok daha alt seviyelere gerilemektedir. Kuzey 

Amerika'da %19 ve Japonya'da %21, Avrupa Birliği ülkelerinde ise ortalama 33% 

oranında korsan yazılım kullanıldığı tahmin edilmektedir [3]. Bu verilerden yola çıkarak 

ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile kayıt dışı yazılım kullanımları arasında ters bir orantı 

olduğu kabul edilebilir. Bunu doğuran faktörler arasında bu ülkelerdeki korsan 

yazılıma karşı mevzuatta, mevzuatın uygulanmasında yaşanan sorunlar, ve 

ülkelerdeki kişisel-kurumsal yazılım payları arasındaki farklılıklar gösterilebilir. 

Şekil 26 Korsan yazılım kullanım oranları 

 

Türkiye’nin ortalama gelir düzeyine göre yüksek olan cihaz fiyatları, donanım 

harcamalarının düşük seviyelerde kalmasına neden olsa da, internet kullanıcı sayısı 

önemli bir seviyededir, 2012 yılı itibariyle 33,8 milyon internet kullanıcısı olduğu 

tahmin edilmektedir.  

Kullanıcı sayısının fazlalığının yanı sıra internet kullanım saati de dünya 

sıralamalarında üst sıralardadır. Şekil 27’da görüldüğü üzere Türkiye aylık 33 saat ile 

Avrupa’da kullanıcı başına en çok internet kullanan üçüncü ülkedir, kullanıcı başına 

Kaynak: 2011 BSA global software piracy study

Korsan yazılım oranı
Yüzde, 2011
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bir ayda internette 200 video izlenmekte ve sosyal medyada ayda 10.2 saat 

geçirilmektedir, her iki rakam da Türkiye’yi internet ve sosyal medya kullanım süreleri 

sıralamalarında üste taşımaktadır. Kullanıcı sayısı ve kullanım oranları Türkiye’nin 

internet ve sosyal medya uygulamaları pazarına ve sunulan dijital içeriğin boyutuna 

işaret etmektedir. 

Şekil 27 Türkiye bireysel internet kullanıcı profili 

 

Türkiye’de, mobil cihaz ve uygulama pazarının küresel pazarları gecikmeli olarak 

takip etmesine neden olan yüksek cihaz fiyatları, 2012’de belli bir eşik değerin altına 

inmiş ve akıllı telefon penetrasyonu %14 seviyelerine ulaşmıştır. Mobil uygulama 

pazarı ele alındığında ise pazarın hızla büyüdüğü ve 2011-2012 yılları arasında 

iPhone için geliştirilen uygulamaların harcamaları %54 artırdığı görülmektedir. 

Türkiye, dünya mobil uygulama pazarında en çok büyüyen dokuzuncu ülke olmuştur 

(Şekil 28, Şekil 29) [12].  
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Şekil 28 Mobil uygulama pazarı 
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Şekil 29 Mobil yazılım Pazar büyümeleri 

 

Dijital oyunlar; internet, sosyal medya ve mobil uygulamalar arasında ayrıca ele 

alınması gereken bir alandır. Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu’ndan (TÜDOF) 

alınan bilgilere göre Türkiye’de 21,8 milyon oyuncu bulunmaktadır, oyuncuların 11,4 

milyonunun dijital oyunlara harcama yaptıkları ve oyun pazarının 2012 itibariyle 500 

milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Yaklaşık değerlere sahip olan Güney 

Kore’de ise 20 milyon oyuncu bulunmakta ve dijital oyun pazarı 2 milyar doları 

bulmaktadır.   

Türkiye dijital oyun pazarının %27’sini kişisel bilgisayar oyunları, %24’ünü konsol 

oyunları, %21’ini devasa çoklu oyunculu oyunlar, %10’unu mobil oyunlar, son iki 

%9’luk payı da sosyal oyunlar ve web tabanlı basit oyunlar oluşturmaktadır. Genç 

nüfusu dolayısıyla Türkiye’de dijital oyun kültürü son derece yaygındır ve bir günde 39 

milyon saat oyun oynanmaktadır. Sosyal oyun kategorisinde oyuncu başına oyun 

oturumu süresinde 38,4 dakika ile dünyada birinci konumda olan Türkiye’de, oturum 

sürelerinin fazlalığı pazar büyüklüğüne henüz yansımamıştır (Şekil 30). 
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Kaynak: Distimo – Emerging App Markets: Russia, Brasil, Mexico, and Turkey (Haziran 2012)
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Şekil 30 Dijital oyun pazarı 

 

2.2 Kurumsal kullanıcılarKurumsal kullanıcılarKurumsal kullanıcılarKurumsal kullanıcılar        

 Türkiye’deki kurumsal harcamaların büyüklüğü ve kırılımı Türkiye’deki kurumsal harcamaların büyüklüğü ve kırılımı Türkiye’deki kurumsal harcamaların büyüklüğü ve kırılımı Türkiye’deki kurumsal harcamaların büyüklüğü ve kırılımı     2.2.1

2011yılında 5,8 milyar dolar seviyesine gelmiş olan kurumsal BT harcamalarının, 

%72’si donanım, %28’i ise yazılım ve BT hizmetlerinden oluşur. Toplam BT 

harcamaları içindeki payı gelişmiş ülkelere nazaran çok yüksek ve gelişmekte olan 

ülkelerin de bir miktar üzerinde olan kurumsal donanım harcamaları için 2011-2016 

YBBO tahmini %4 olarak öngörülmektedir. 

 Kurumsal kullanıcıların BT harcama davranışıKurumsal kullanıcıların BT harcama davranışıKurumsal kullanıcıların BT harcama davranışıKurumsal kullanıcıların BT harcama davranışı    2.2.2

Yüksek iç kaynak kullanımı, ekonominin küçük ve mikro şirket ağırlıklı olması, uzun 

yıllar süren değişken piyasa ortamının kısa dönemli bir yönetim anlayışını yerleştirmiş 

olması ve BT farkındalığının az olması gibi nedenlerle Türkiye’de kurumsal BT 

harcamaları benzer ülkelere göre daha düşüktür.  

Kaynak: TÜDOF

Dijital oyuna yapılan harcamaların dağılımı

Dijital oyun 
harcaması
yapanlar

52,3

Web tabanlı basit oyunlar %9

Sosyal medya oyunları %9

Mobil oyunlar %10

MMO oyunlar1 %21

Konsol oyunları %24

Kişisel bilgisayar oyunları %27

1 Massive Multiplayer Online: Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi

Türkiye dijital oyun pazarı
2012

Türkiye dijital oyun pazarı = 
300-500 Milyon ABD Doları

Toplam oyuncu sayısı : 
21,8 milyon
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Bankacılık ve finans, toplam harcamaların %20-25’ini yapan iki sektör olarak öne 

çıkarken, yüksek harcama yapan diğer sektörler telekomünikasyon, sigorta ve altyapı 

hizmetleri (elektrik, gaz ve su) olarak sıralanabilir. Toplam harcamada üst sıralarda 

olan bankacılık, finans ve telekomünikasyon gibi sektörler dahi üretilen her bir dolar 

katma değer için yapılan BT harcamasına bakıldığında diğer ülkelere kıyasla daha 

düşük seviyelerde harcama yapmaktadırlar. 

Türkiye’de telekomünikasyon, imalat, perakende ticaret, ulaşım, iş servisleri, eğlence 

ve eğitim sektörleri orta gelir seviyesindeki muadillerine göre en az %50 oranında 

daha az harcama yapmaktadır (Şekil 31). BT, doğal kaynaklar, altyapı, sigorta, ağır 

sanayi, bankacılık ve finans gibi sektörlerde de orta gelir grubu ülkelerinden daha az 

BT harcaması yapılmaktadır ancak aradaki fark daha azdır (Şekil 32). Türkiye’nin orta 

gelir grubu ülkelerinden daha fazla BT harcaması yaptığı sektörler ise toptan ticaret, 

sağlık, otomotiv ve enerji sektörleridir (Şekil 33). 

Şekil 31 Türkiye kurumsal BT harcamaları (1/3) 
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1 Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD ortalaması
2 Arjantin, Brezilya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika, Türkiye ortalaması
3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması   4 Tüketim malları imalatı

Kaynak: IHS Global Insight sektörel katma değer verilerine ve Ek-5.2.2’deki verilere dayalı McKinsey analizi
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Şekil 32 Türkiye kurumsal BT harcamaları (2/3) 
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Şekil 33 Türkiye kurumsal BT harcamaları (3/3) 

 

Tüketim malları imalatı, perakende ticaret, ulaşım gibi sektörlerde de Türkiye’nin BT 

harcamalarının sektör katma değerine oranı orta gelirli ülkeler grubunun 

ortalamalarına göre oldukça düşüktür. Bunun en önde gelen sebebi bu sektörlerdeki 

mikro ve küçük işletme ağırlığıdır. Tüketim malları imalatı1 sektörü özelinde bir diğer 

faktör de Türkiye’de tüketim malları imalatı sektörünün tarım ağırlıklı olmasıdır. İmalat 

sektöründe tarım ağırlığı arttıkça BT harcaması oranı da düşmektedir (Şekil 34) 

 
1 Tüketim malları imalatı sektörü içerisinde yiyecek ve içecek üreticileri, işleyicileri ve ürünleri (tarım, hayvancılık 

vb.); tütün üreticileri ve işleyicileri; tekstil, kumaş ve ayakkabı ürünleri; kişisel bakım ürünleri; ev eşyaları vb. 
ürünler bulunmaktadır. Bu sektörün içindeki alt sektör NAICS kodları: 111-112, 114, 311-316, 3256, 3399 

+125%

0,2

0,9

0,4

2,2

+11%

1,2

2,1

1,9

2,7

+10%

Düşük gelirli
ülkeler3 0,5

Türkiye 0,5

Orta gelirli
ülkeler2 0,4

Yüksek gelirli
ülkeler1 2,1

+13%

0,6

2,6

2,3

7,8

Sağlık Enerji
Toptan 
Ticaret
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3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması

Türkiye - Orta 
Gelirli Ülkeler 
ortalaması farkı

Kaynak: IHS Global Insight sektörel katma değer verilerine ve Ek-5.2.2’deki verilere dayalı McKinsey analizi
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Şekil 34 İmalat sektörünün yapısının BT harcamasına etkisi 

 

 

Perakende ticaret sektöründe çoğunluğu küçük esnafın oluşturduğu geleneksel 

kanallar oluştururken, BT harcaması yapması muhtemel süpermarket gibi modern 

kanallar azınlıkta kalmaktadır.  Ulaşım sektöründe ise BT harcama seviyesi yüksek 

havayolu taşımacılığı karayolu taşımacılığında çok daha az bir pay almaktadır. 

Karayolu taşımacılığında ise BT harcaması çok düşük küçük ve orta ölçekli taşımacılık 

şirketleri önemli bir yer tutmaktadır.  

Sağlık sektöründe sektör katma gelirine oranla BT harcaması Türkiye’de orta gelirli 

ülkelerden az da olsa (%11) daha ileri bir noktadadır. Sağlık sektörü uzmanlarıyle 

yapılan görüşmelerde bu durumun sebebi olarak iki faktör belirtilmiştir. İlki son 

dönemlerde sağlık sisteminde gerçekleştirilen BT reformlarıdır(örn. Hastane Bilgi 

Yönetim Sistemlerinin kurulması, Aile hekimlerinin elektronik hasta takibi yapması, 

SGK’nın eczanelerde kurduğu elektronik reçete takip sistemi). Bir diğeri ise 

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin diğer orta gelirli ülkelerden çok daha ucuz olmasından 

dolayı sektörel katma değerin düşük olmasıdır. 
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Kaynak: IHS Global Insight sektörel katma değer verilerine ve Ek-5.2.2’deki verilere dayalı McKinsey analizi
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Otomotiv sektöründe de sağlık sektöründeki orana benzer şekilde (%13)Türkiye’de 

BT harcamaları orta gelir grubuna mensup ülkelerden yüksektir. Bunun olarak da 

Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğunun 

uluslararası şirketler olması ve bu şirketlerin BT harcamalarının küresel standartlarda 

yapılmasıdır. 

Şekil 35 Türkiye’de BT iç kaynak kullanımı 

 

Türkiye’de görülen bir başka önemli eğilim de bankacılık, telekomünikasyon gibi 

hizmet sektörlerinde yoğun bir şekilde iç kaynak kullanımı yoluna gidilmesidir (Şekil 

35). Yüksek iç kaynak kullanımının sebepleri arasında bu sektörlerdeki yüksek 

rekabet ve karlılık sayesinde iyi BT insan kaynağının çekilebilmesi öne çıkmaktadır. 

Ayrıca bankacılık sektörüne özel olarak dış kaynak kullanımda oluşan KDV’nin ek 

maliyet oluşturması sektörü iç kaynak kullanımına yönlendirmektedir. Yüksek iç 

kaynak kullanımı sebebiyle benzer ve yüksek gelirli ülkelere nazaran çok daha düşük 

dış kaynaklı yazılım ve BT hizmet harcaması yapılmaktadır. Bunun yazılım ve BT 

hizmetleri sektörlerinin gelişmesini geciktiren bir faktör olduğu sektördeki firmalarca 

ifade edilmektedir. Her ne kadar bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinin BT 
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ihtiyaçları hızlı bir şekilde iç kaynak yoluyla giderilse de, bu iç kaynağı finanse 

edemeyen diğer sektörler ülkede gelişmiş yazılım ve BT hizmetleri sektörleri 

olmamasının etkilerini hissetmektedirler.  

Yukarıda kısaca değinildiği üzere Türkiye, GSYH’si kişi başına $10000-$15000 

seviyesinde olan ülkeler grubunun içinde kurumsal BT harcamaları açısından alt 

sıralarda yer almaktadır. Aynı gelir bandında olsalar dahi ülkeler arasında kendilerine 

özgü etkenlerden kaynaklanan farklılıklar olması doğaldır. 

 

Kurumsal BT harcamalarının düşük seviyede kalmasına yol açan Türkiye’ye özgü 

sebepler iki gruba ayrılabilir: 

•   Yapısal sebepler:  

KOBİ ağırlıklı ekonomi 

•   Davranışsal sebepler: 

Kısa dönemli yönetim anlayış 

Düşük BT farkındalığı 

Kurumsal BT harcamalarını diğer ülkelerden farklı kılan yapısal sebepler, ülke 

ekonominin yapısından kaynaklanan talep farklılıkları olarak açıklanabilir ve 

Türkiye’nin ekonomisin KOBİ ağırlıklı olmasından kaynaklanmaktadır.Türkiye’nin ekonomisin KOBİ ağırlıklı olmasından kaynaklanmaktadır.Türkiye’nin ekonomisin KOBİ ağırlıklı olmasından kaynaklanmaktadır.Türkiye’nin ekonomisin KOBİ ağırlıklı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’nin şirket dağılımı incelendiğinde, BT ihtiyaçları ve dolayısıyla da harcamaları 

çok az olan mikro işletme (1-9 çalışan) ve küçük işletme (10-49 çalışan) oranının 

fazlalığı dikkat çekmektedir. Türkiye’de işletmelerin iş süreçleri yazılımlarını kullanım 

oranlarına bakıldığında küçük şirketlerin bu yazılımları orta büyüklükteki işletmelerden 

1.5-2 kat, büyük işletmelerden ise 2-4 kat daha az kullandıkları görülür (Şekil 36) [13].  

Şirketlerin yazılım harcamalarının büyüklükleri ile orantılı olarak arttığı dikkate 

alındığında kurumsal BT harcamalarının önemli bir kısmının orta ve büyük ölçekli 

işletmeler tarafından yapıldığı ortaya çıkmaktadır fakat orta ve büyük ölçekli 

işletmelerin toplam işletme sayısı içindeki oranına bakıldığında Türkiye %0,6 ile alt 

sıralarda yer almaktadır, ülkemizle benzer gelir düzeyine sahip Güney Afrika’da bu 

oran %6,9, Rusya’da %3,4, Brezilya ve Malezya’da %3,0, Polonya’da %1,1, 

Meksika’da %1,0 dir, verisi elde edilebilen orta gelir grubu ülkelerinden sadece 

Macaristan’da orta ve büyük ölçekli işletmelerin oranı %0,34 ile Türkiye’den düşüktür 

(Şekil 37).  



 

62 
 

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler özellikle imalata dayalı ve toptan/perakende ticaret 

sektörlerinde görülmekte ve bu sektörlerin BT talebinin kısıtlı olmasına neden 

olmaktadır. 

 

Şekil 36 Türkiye’de işletmelerin yazılım kullanımları 

 

 
Kaynak: TUİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2012

Küçük şirketlerin 
hem 
ihtiyaçlarının 
azlığı hem de 
yöneticilerinin BT 
yatırımlarının 
sağlayacağı 
üretkenlik ve 
kalite 
faydalarıyla ilgili 
farkındalığının 
olmaması düşük 
penetrasyonla
sonuçlanmıştır

İş süreçleri yazılımı kullanma oranı
2012, Yüzde

Çalışan 
sayısı

Tedarik zinciri 
yönetimi (SCM)

Elektronik kaynak 
planlama (ERP)

Müşteri ilişkileri 
yönetimi (CRM)

>249 27,5

50-249 23,2

10-49 16,2

51,2

32,6

14,1

23,9

8,0

13,5
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Şekil 37 Düşük ve orta gelirli ülkelerde işletme dağılımı 

 

Türkiye’nin kurumsal BT harcamalarını diğer ülkelerden farklı kılan davranışsal 

sebepler ise firmaların doğru BT kullanım kararlarını verememesine neden olan 

etkenler olarak açıklanabilir, bu durum yönetim anlayışının kısa dönemli olması ve BT 

farkındalığının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 

Kısa dönemli yatırım anlayışı; Kısa dönemli yatırım anlayışı; Kısa dönemli yatırım anlayışı; Kısa dönemli yatırım anlayışı; Türkiye’de 2000’li yılların başlarına kadar krizler 

nedeniyle kırılgan bir yapı sergileyen ekonomi ve yüksek enflasyon oranları kısa 

dönemli bir yönetim anlayışının yerleşmesine ve şirket yöneticilerinin ileriye dönük 

yatırımlara ihtiyatlı yaklaşmalarına neden olmuştur. BT yatırımlarının karmaşık bir 

yapıda olmaları, etkileri hemen görülemediği için tam anlamıyla ölçülememeleri ve 

geri dönüşlerinin uzun sürmesi birçok üst düzey şirket yöneticisinin BT yatırımını riskli 

bularak sadece artı bir maliyet olarak algılamasına ve bu tarz bir yatırımdan 

kaçınmasına yol açmaktadır.  

Düşük BT farkındalığı; Düşük BT farkındalığı; Düşük BT farkındalığı; Düşük BT farkındalığı; BT  harcamalarının uzun vadede sağladığı verimlilik ve kalite 

artışının bilinirliği işletmelerin ölçekleri göz önünde bulundurularak incelendiğinde, 

Kaynak: TUİK, Ülkelerin resmi kaynakları 

Orta ve büyük ölçekli işletme  (50+ çalışan) ağırlığı
Toplam işletme sayısı içinde yüzde

Ø 2,4

Macaristan 0,3

Türkiye 0,6

Meksika 1,0

Polonya 1,1

Malezya 3,0

Brezilya 3,0

Rusya 3,4

Güney Afrika 6,9
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özellikle küçük ölçekli KOBİ ve ticari şirketlerin yöneticilerinde bu yatırımların getirileri 

konusunda bir farkındalığın olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

İş süreçleri otomasyonu ile ilgili yazılımlar çoğunlukla küresel oyuncuların hakim 

olduğu bir pazarda sunulmaktadır ve bu uluslararası şirketlerin KOBİ’lere ürünlerini 

ulaştıracak ve anlatacak dağıtım ve kanal yapıları henüz şekillenmemiştir. Aynı 

şekilde yerli oyuncuların da KOBİ’lere yönelik bir pazarlama stratejileri olmaması ve 

BT harcamalarının etkinliği konusunda bazı yerel küçük firmaların çalışmaları dışında 

hiçbir bilinçlendirme faaliyeti olmaması küçük ölçekli işletmelerin harcamalarının 

artmamasına neden olmaktadır. 

Türk kullanıcıların BT yazılımlarından beklentilerinin dünyayla aynı seviyelerde olduğu 

gözlenirken, BT hizmetlerinden beklentileri farklılıklar göstermektedir. 

Türkiye’de donanım harcamaları 1,6 milyar dolardır ve 2010-2011 döneminde 

büyüme kaydedilmemiştir fakat büyük ve orta büyüklükte şirketlerden gelmesi 

beklenen iş/üretim otomasyonuna bağlı talepler ile bulut altyapı sağlayıcıları ve 

KOBİ’lerin ihtiyaçlarından doğacak donanım taleplerinin önümüzdeki dönemde %7’lik 

bir büyüme sağlayacağı tahmin edilmektedir.  

İş ve üretim süreçlerinin BT destekli olarak yeniden tasarımı ve otomasyonuİş ve üretim süreçlerinin BT destekli olarak yeniden tasarımı ve otomasyonuİş ve üretim süreçlerinin BT destekli olarak yeniden tasarımı ve otomasyonuİş ve üretim süreçlerinin BT destekli olarak yeniden tasarımı ve otomasyonu;;;; Artan 

rekabet koşulları karşısında ortaya çıkan bir eğilimdir. Rekabetin yoğun olduğu finans 

sektörü BT yatırımlarına yönelerek çalışanların BT’yi kullanabilmeleri için gerekli 

donanım stokunu oluşturmaya başlamışlardır ve bu eğilim diğer sektörlere de 

sıçrayarak devam edecek gibi görünmektedir.  

Bulut bilişim; Bulut bilişim; Bulut bilişim; Bulut bilişim; Bulut bilişimin Türkiye gibi KOBİ ağırlıklı şirket dağılımına sahip ülkelere 

getireceği faydalar oldukça fazla olacak ve bulut bilişimin yaygınlaşmasıyla yerel 

sağlayıcılardan ve KOBİ’lerden gelecek donanım talebi kurumsal BT harcamalarını 

artıracak bir diğer eğilimi oluşturacaktır.... Telekom operatörleri az sayıda uluslararası 

bulut sağlayıcısı iş ortağı tarafından KOBİ’lere sunulan bulut bilişim ürünleri gün 

geçtikçe daha fazla talep görmektedir. 

Türkiye yazılım pazarı 5 ana gruba ayrılarak incelenebilir. Yazılım alanında büyüme 

kaydetmesi beklenen alt sektörler; güvenlik, depolama, iş süreçleri ve içerik 

geliştirme (web konferans) alanlarıdır (Şekil 38).  

Sektöre özel yazılım pazarı çok büyük olduğu ve ilgili her dikey pazar farklı özellikler 

gösterdiği için bazı kavramların ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir.  
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Şekil 38 Türkiye yazılım pazarı 

 

Türkiye yazılım pazarının büyük bölümünü sektöre özel yazılımlarsektöre özel yazılımlarsektöre özel yazılımlarsektöre özel yazılımlar oluşturmaktadır. 

Sektöre özel yazılım pazarı son derece dağınık bir pazar olmakla birlikte özellikle yerli 

üretim yapan şirketlerin en yoğun olduğu alandır ve dikkate değer büyüklüğünün yanı 

sıra sektördeki firma yöneticileri ile yapılan görüşmelerde söz edildiği üzere son 

derece rekabetçi ve kar payları düşük bir alandır, finans, telekomünikasyon, savunma 

ve sağlık sektörleri bu tarz yazılımlardan en çok faydalanan gruptur.  

İşletim sistemleri ve altyapı yazılımlarıİşletim sistemleri ve altyapı yazılımlarıİşletim sistemleri ve altyapı yazılımlarıİşletim sistemleri ve altyapı yazılımları ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en 

büyük alt sektörlerden biridir. Bu alt sektör büyük olmakla birlikte Türkiye’de 

dünyadan daha konsolide bir durumdadır ve yabancı şirket çözümlerinin 

hâkimiyetindedir. 

Türk yazılım sektöründe önemli paya sahip bir başka alt sektör de güvenlik ve güvenlik ve güvenlik ve güvenlik ve 

depolama yazılımlarıdırdepolama yazılımlarıdırdepolama yazılımlarıdırdepolama yazılımlarıdır ve sektörün önünde pek çok büyüme fırsatı bulunmaktadır. Bu 

fırsatlar; sanallaştırma, bulut bilişim sistemlerinin gelişmesi ve bulut bilişim özelinde 

geliştirilecek güvenlik yazılımları olarak sıralanabilir. 

Kaynak: Gartner - Market Share: All Software Markets, Worldwide,2012 (Mar 2013)

İşletim sistemleri ve 
altyapı

BT operasyonları, 
güvenlik ve 
depolama

Uygulama ve içerik 
geliştirme

İş süreçleri ve diğer 
uygulamalar

13
89

125
127

Sanallaştırma altyapısı
Uygulama altyapı ve arakatman

İşletim sistemleri
Veri tabanı yönetimi

9
59
64
65

Veri entegrasyonu ve kalite araçları
Veri depolama yönetimi

BT operasyonları
Güvenlik yazılımları

5
10

32
57

Web konferans
Sayısal içerik yaratma
Uygulama geliştirme

Ofis yazılımları

4
11
15

39
48

58

Proje ve ürün portföyü yazılımları
Tedarik zinciri yönetimi

Kurumsal içerik yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
Kurumsal kaynak planlama

Raporlama ve iş zekası

Türkiye Pazar büyüklüğü
Milyon ABD Doları, 2011

Sektöre özel 
yazılımlar

248Sektöre özel yazılımlar
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Uygulama ve içerik geliştirmeUygulama ve içerik geliştirmeUygulama ve içerik geliştirmeUygulama ve içerik geliştirme,    çok küçük bir alt pazar gibi görünse de web konferans 

ve iletişim çözümleri gibi gelecek vaat eden fırsatlara sahiptir. 

Şirketlerin iş, üretim ve destek süreçlerinin izlenmesi ve verimliliğinin artırılması Şirketlerin iş, üretim ve destek süreçlerinin izlenmesi ve verimliliğinin artırılması Şirketlerin iş, üretim ve destek süreçlerinin izlenmesi ve verimliliğinin artırılması Şirketlerin iş, üretim ve destek süreçlerinin izlenmesi ve verimliliğinin artırılması 

amaçlı yazılımlaramaçlı yazılımlaramaçlı yazılımlaramaçlı yazılımlar; özellikle CRM, iş zekâsı, raporlama ve tedarik zinciri (lojistik) 

yazılımları önümüzdeki dönemde yüksek büyüme beklenen alanlardır. 

BT hizmetleri pazarına bakıldığında ise 1,2 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğu 

görülmektedir (Şekil 39). 2010-2011 büyümesi %10,6 olan pazarın 2011-2016 

dönemi büyüme oranının 2% olacağı tahmin edilmektedir [14].    

Şekil 39 Türkiye BT hizmetleri pazarı 

 

Türkiye’de 2011-2016 yılları arasında BT hizmetleri pazarı, yavaş büyüme (~%3) 

gösteren küçük bir sektör olmasına rağmen 2016 sonrasındaki gelecek dönemde 

büyümesi beklenen bir diğer alt sektördür. Aynı yıllar arasında, sektör içindeki en hızlı 

büyüme oranına tüm dünyada olduğu gibi bulut bilişim hizmetleri sahiptir (%18) [14]. 

Dış kaynak kullanımı 
(DKK) ve bulut bilişim

Destek hizmetleri

İş süreçleri hizmetleri

Sistem entegrasyonu ve 
geliştirme

18

36

Bulut üzerinden
iş sürecleri DKK

Geleneksel iş 
Süreçleri DKK

145

286

Yazılım desteği

Donanım desteği

293
Sistem entegrasyonu 

ve geliştirme

Danışmanlık 237Danışmanlık

Türkiye Pazar büyüklüğü
Milyon ABD Doları, 2011

8

45

378

Uygulama DKK

Bulut bilişim

Altyapı DKK

Kaynak: Gartner - Forecast: IT Services, 2011-2017, 1Q13 Update (Mar 2013).
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KOBİ’lerin kurumsallaşmasıyla BT danışmanlık hizmetlerine talep artışı olacağı 

tahmin edilmektedir, ticari şirketler ve KOBİ’lerin alacakları danışmanlık hizmeti BT 

yatırımlarının artması genel anlamda Türkiye için de faydalı olacaktır.  

Yazılım şirketleri tarafından gerçekleştirilen ancak özelleştirilmiş yapıları gereği BT 

hizmetleri tanımına dâhil edilen önemli bir yazılım tipi de gömülü yazılımlardır. 

Türkiye’de finans, beyaz eşya ve savunma sektörleri için gömülü yazılım 

geliştirilmektedir. Türkiye sanayisinde önemli bir yer tutan otomotiv sektörü de 

gömülü yazılım talebi yüksek olan bir sektördür. Otomotiv sanayinde metal, plastik 

gibi temel girdilerden biri de elektronik ve gömülü yazılımlardır. Günümüzde araç 

değerinin %30-35’ini oluşturan elektronik ve gömülü yazılımların payının önümüzdeki 

10 yılda %40-70 arasında bir değere ulaşması beklenmektedir. Otomotiv 

sektöründeki inovasyonların da %80’inin elektronik ve gömülü yazılımlardan geleceği 

düşünülmektedir. Elektronik ve gömülü yazım girdilerine örnek olarak motor ve 

aktarma organları elektroniği, güvenlik sistemleri, eğlence ve bilgi sistemleri ve araç 

içi sistemler verilebilmektedir. Ekonomi bakanlığı tarafından hazırlanan girdi tedarik 

stratejisine göre sektörde Ar-Ge uygulamalarında öne çıkan eksiklikler sonuç ve 

uygulama odaklı üniversite – sanayi ilişkisi ve proje geliştirmeyi destekleyen ve 

yönlendiren kapsayıcı bir yapıdır.  

2.3     KamuKamuKamuKamu    

Kamu kuruluşları, bankacılık ve finans sektörünün ardından 3. büyük BT kullanıcısıdır 

ve 2011’de 1,1 milyar dolar BT harcaması yapılmıştır. Daha önce de belirtilen 

ekonomik ve sosyal nedenlerle kamu BT harcamalarının kamunun toplam 

büyüklüğüne oranına bakıldığında orta gelir grubu ülkelerinden daha düşük bir oranla 

karşılaşılmaktadır (%1.9) (Şekil 40). 
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Şekil 40 Türkiye Kamu BT harcamaları 

 

Kamu BT harcamalarının büyüklüğü ve donanım ağırlıklı kırılımı dikkate alındığında 

kamu kuruluşlarının BT harcamalarının etkinlik ve verimliliği konularını daha yakından 

incelemek gerekir. 

Kamu eğitim yatırımları ve FATİH projesi Kamu eğitim yatırımları ve FATİH projesi Kamu eğitim yatırımları ve FATİH projesi Kamu eğitim yatırımları ve FATİH projesi     

2012 yılında bu yatırım ödeneklerinden en fazla payı eğitim sektörü almıştır. Eğitim 

sektörünün toplam BİT yatırımları içerisindeki payı 2011 yılında yüzde 43 iken, 2012 

yılında yüzde 46’ya yükselmiştir. Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

(FATİH) projesini yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, 2012 yılında en fazla BİT yatırım 

ödeneği tahsis edilen kamu kurumu olmuştur.  

Kamunun BİT yatırım ödenekleri 2009 yılındaki küresel krizde sekteye uğramasına 

rağmen son 10 yılda yıllık ortalama %16 artmıştır. Kamu yatırımlarının geneline 

bakıldığında, bu yatırımlarda BİT yatırımlarının payının artmakta olduğu 

gözlemlenmektedir. 2002 yılında BİT yatırımları kamu yatırımlarının %2,9’una tekabül 

ederken, bu oran 2012 yılına gelindiğinde 2 katından fazla artarak %6,5’e çıkmıştır. 

BT harcamalarının sektör gelirine oranı
Yüzde, 2011

Rusya

1,5

Brezilya

1,6

Türkiye

1,9

Güney 
Afrika

2,1

Malezya

2,9

Arjantin

3,1

Maca-
ristan

3,4

Polonya

3,7

Meksika

4,2

Kamu 
sektörü

Kaynak: IHS Global Insight sektörel katma değer verilerine ve Ek-5.2.2’deki verilere dayalı McKinsey analizi
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Özellikle önümüzdeki yıllarda FATİH projesi kapsamında yapılacak BİT yatırımlarıyla 

BİT yatırımlarının kamu yatırımları içindeki payının artması muhtemeldir. 

FATİH projesi kamunun savunma dışındaki alanlarda BT yatırımları konusunda 

şimdiye kadar geliştirdiği en kapsamlı projedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2010-

2014 Stratejik Planı’nda yer alan projede MEB bünyesindeki bütün okulların BT’den 

faydalanması amaçlanmaktadır [15]. Bu bağlamda ilköğretim ve ortaöğretim 

kademesindeki 40.000 adet okulun her birine doküman kamera ve çok fonksiyonlu 

yazıcı alınması, bu okullardaki 570.000 dersliğin etkileşimli elektronik tahta (akıllı 

tahta) ve geniş bant internet bağlantısıyla donatılması planlanmaktadır [16]. Projenin 

önemli bir başka hedefi de ilköğretim ve ortaöğretim içindeki bütün öğrencilere ve 

öğretmenlere (yaklaşık 15 milyon) tablet bilgisayar verilmesidir. Böylece derslerin 

çoğu dijital içerik kullanılarak verilebilecektir. FATİH Projesi kapsamında BT 

sınıflarının oluşturulması ve hizmet içi eğitim merkezlerinin kurulması çalışmaları 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Milli Eğitim 

Bakanlığı ise hem projenin sahipliği ve yönetimi anlamındaki faaliyetleri hem de 

formatör öğretmenlerin eğitimi ve görevlendirilmesi, bütün öğretmenlere hizmet içi 

eğitimlerin verilmesi ve müfredat içeriğinin sağlanması gibi çalışmaları yürütmektedir.  

Proje çok büyük bir ölçekte donanım, yazılım, içerik ve BT hizmeti talebi 

oluşturduğundan, sadece BT teknolojilerinden eğitimde faydalanılması boyutuyla 

değil, bu ölçekten yararlanılarak Türkiye BT sektörünün geliştirilmesi boyutuyla da 

çok büyük fırsatlar sunmaktadır.   

Proje ile ilgili çalışmalara 2010 yılında başlanmış ve donanım tedariki ile altyapı 

çalışmalarının 3 yıl içinde bitirilmesi hedeflenmiştir. Ancak donanımda yerli tedarik 

imkânlarının değerlendirilmesi uzun sürmüş, pilot çalışmalar ancak 2012 yılında 52 

okulda 13 bin tablet bilgisayar ve 500 akıllı tahta dağıtılarak başlatılmıştır. 

Değerlendirmeler sonucunda da yerli katma değer oranı yüksek bir şekilde tablet 

üretiminin bu ölçek için ekonomik olarak mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Tablet 

tasarımının ve montajının Türkiye’de yapılması olasılık dâhilindedir.  İkinci dalga pilot 

çalışmalar kapsamında da 2013 yılının Şubat ayında 215 okulda 36 bin öğrenci ve 13 

bin öğretmene daha tablet bilgisayar dağıtılmıştır. İki pilot çalışmadaki tabletlerin 

çoğunluğu yurtdışından temin edilirken bir kısmı da yurt içinde montajı yapılan 

ürünlerdir. 

FATİH Projesi donanım ve yazılım altyapısı çalışmaları, e-içeriğin sağlanması ve 

yönetilmesi, öğretim programlarında etkin BT kullanımı, bilinçli, güvenli, yönetilebilir 

ve ölçülebilir BT kullanımı ve öğretmenlere hizmet içi eğitim olarak 5 bileşende 
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yürütülmektedir. Proje ulusal eğitim sisteminde kapsamlı bir değişikliği hedeflemekte 

olup tedarik, içerik, organizasyon, müfredat gibi farklı alanlarda etkili proje yönetimine 

ihtiyaç duymaktadır [17]. 

Projenin yönetişiminde toplumu katılımcılığa teşvik edecek paylaşımların ve katılım 

platformlarının oluşturulması hem toplumun iç görülerini yansıtan geri bildirimlerin 

projeye katkıda bulunmasını hem de ulusal ölçekteki bir eğitim projesinin toplum 

tarafından daha fazla benimsenmesine olanak sağlayacaktır. Özellikle kamu 

kuruluşları, STK ve özel sektörün yetkinlikleri ve hassasiyetleri dahilinde görüşlerinin 

ve desteklerinin alınması proje sonucunda hedeflenen etkiye ulaşmada kilit bir role 

sahiptir. 

Derslerde kullanılmak üzere iki tip dijital içeriğin üretilmesi öngörülmüştür: z-kitap ve 

e-içerik. z-Kitap (zenginleştirilmiş kitap), onaylı olarak okutulan ders kitaplarının 

öğretim programlarını da göz önüne alarak animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, 

grafik, tablo, simülasyon, vb. öğelerle etkileşimli kitaplar haline getirilmesidir. Bu 

konudaki çalışma henüz tamamlanmamıştır. E-içerik ise “öğretim programlarına 

uygun, ses, video, animasyon gibi çoklu ortam bileşenleri ile desteklenen, internete 

bağlı ve bağlı olmadan kullanılabilen ve öğrenenlerle etkileşimli ya da etkileşimsiz 

olarak iletişim kurabilen dersi destekleyici bilgisayar tabanlı içerikler” olarak 

tanımlanmaktadır [16]. Bu konu için hem gerekli mevzuat düzenlenmesinin yapılması, 

hem de yönetim yazılımlarının kısa vadede özel sektörden satın alınarak veya hibe 

yöntemiyle alınması ve içeriğin orta vadede YEĞİTEK personeli ve Milli Eğitim 

Bakanlığı öğretmenleri tarafından hazırlanmaları planlanmıştır [18]. TÜBİTAK ise 

“BT01 FATİH Projesi Bilgi İletişim ve Teknolojileri Çağrı Programı” ile kendi 

bünyesinde işlemekte olan destek mekanizmasından da faydalanarak, FATİH 

Projesi’nin geliştirilmesi için bilişim teknolojileri alanında araştırma projelerini 

desteklemek amacıyla protokol imzalamış ve bu çalışmalara toplamda 2,5 milyon 

liraya kadar destek vereceğini duyurmuştur [19]. 

2012’de z-kitaplar henüz paylaşılmıyor olsa da, pdf formatında hazırlanmış kitaplar, 

işlek durumda olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla internette ücretsiz olarak 

paylaşılmaktadır. Kitapların yanında EBA’da okullarla ilgili haberler, dergiler, video, 

ses ve görsel dosyalar da paylaşılmaktadır. EBA sitesinde e-içerik başlığı altında ise 

interaktif kaynaklara yer verilmesi planlanmakta ve şu aşamada konu ile ilgili 

zenginleştirme çalışmalarının yürütülmekte olduğu belirtilmektedir [20]. EBA şuanda 

test aşamasında olmakla birlikte, sahip olması planlanan zengin içerik ve interaktif 

eğitimin en önemli destekçisi olması özelliği ile FATİH Projesi’nin en önemli yapıtaşı 

olarak öne çıkmaktadır.  
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Kamu Kamu Kamu Kamu savunma yatırımlarısavunma yatırımlarısavunma yatırımlarısavunma yatırımları    

Kamunun yüklü miktarda BT yatırımı yaptığı alanlardan biri de savunma sanayisidir. 

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) vasıtasıyla yapılan yazılım ve hizmetler 

pazarının büyüklüğü SSM verilerine göre 2011 yılında 350 milyon dolardır.  

Sağlık sektöründekiSağlık sektöründekiSağlık sektöründekiSağlık sektöründeki    son yıllardaki gelişmeler hastanelerin ve aile hekimlerinin hasta 

verilerini dijital ortamda toplamaya, işlemeye ve saklamaya yönelmiştir. Sektör 

yöneticileriyle yapılan görüşmeler hastanelerin yıllık 10.000 ila 30.000 dolar toplam 

BT giderleri olduğuna işaret etmiştir. Türkiye’de yaklaşık 1500 hastane olduğu 

düşünülürse hastane kaynaklı BT harcamalarının 30 milyon dolar civarında olduğu 

tahmin edilmektedir. 

 Kamu Kamu Kamu Kamu harcamalarının etkinliğiharcamalarının etkinliğiharcamalarının etkinliğiharcamalarının etkinliği    2.3.1

Türkiye, sunulan kamu e-Hizmetleri alanında dünyadaki konumunu 

güçlendirememektedir. Birleşmiş Milletler e-devlet araştırmasına göre Türkiye’de 

uluslararası örneklere göre daha az elektronik hizmet sunulmaktadır, 2005’te 191 

ülke arasında 47. olunurken, 2012’de 190 ülke arasında 83.sıraya gerilemiştir.  

Kurumlar arası BT etkinliği alanında bazı hususlar fark edilmiştir. BT stratejisi 

eşgüdümü konusunda 2011’de mevzuat değişikliği yapıldığı, bu mevzuat 

değişikliğinin tüm paydaşlara olan etkilerini detaylandıran bir metnin bulunmadığı, 

strateji eşgüdümünün farklı bakanlıklarda müsteşar yardımcılarına bağlı birimler 

tarafından yapıldığı görülmüştür. 

Kamuda ana etkinlik alanları arasında en iyi BT uygulamalarının yayılması ya da ortak 

çözümlerin belirlenip merkezi olarak geliştirilmesi olan birimler bulunmamaktadır, bu 

durum Türkiye’de kamunun bu alanlarda gelişimini etkileyebilmektedir. 

Kamuda mükerrer bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları gerçekleştirildiği örnekler 

görülmüştür. BT ortak tedariki yoluyla kamu BT harcamalarında önemli tasarruf 

yapılması imkanı olmasına rağmen bu konuda kamuda BT özelinde faaliyet gösteren 

bir uygulama henüz bulunmamaktadır.  

Kurum içi yapıda da etkinliği azaltabilecek hususlar bulunmaktadır. BT birimleri kurum 

stratejisinin geliştirilmesine kısıtlı bir katkıda bulunmaktadır ve BT birim yöneticileri 

kurumda stratejik birimler olarak görülmediklerini düşünmektedir. 

Projelerde iç kaynak ve dış kaynak kullanımına karar verme sürecinde, ilgili mevzuat 

yöneticileri kamu ihale mevzuatından muaf kurumlarla çalışmaya teşvik 
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edebilmektedir. Muaf kurumlarla yapılan projelerle ilgili kamu ihale mevzuatına ilişkin 

bir kural mevcut değildir. Bu yüzden bu projelerin sözleşmeleri kamu ihale 

mevzuatına uygun ihalelere göre muayene ve kabul şartları gibi alanlarda daha zayıf 

olabileceği düşünülmektedir. 

Kamu BT insan kaynağı politikaları, BT personeline özel sektöre kıyasla daha az 

maaş ve kariyer imkanı sağlamaktadır. BT personelinin seçiminde de eksiklikler 

bulunmaktadır. Personel KPSS dışında BT konusunda özel bir yazılı ya da sözlü 

sınava tabi olmadan kamuda çalışmaya başlamaktadır. Sıklıkla karşılaşılan bir başka 

sorun ise kamuda yaygın olarak görülen aynı ya da benzer iş tanımındaki personelin 

farklı maaşlarla çalışmasıdır. 

 

Açık Kaynak Kodlu YazılımAçık Kaynak Kodlu YazılımAçık Kaynak Kodlu YazılımAçık Kaynak Kodlu Yazılım 

Açık Kaynak Kodlu Yazılımın (AKKY) bazı alanlarda kapalı kaynak kodlu yazılımdan 

daha yaygın kullanılmaktadır. Örneğin, internet tarayıcısı2 [21] veya ağ sunucuları [22] 

alanında tamamen ya da çoğunlukla açık kaynak kodlu yazılımlar, kullanıcıların çoğu 

tarafından tercih edilmektedir. Bu yaygın kullanımın, AKKY’nin kullanıcıya sağladığı 

faydalar nedeniyle gerçekleştiği düşünülebilir. Bu yüzden, kamunun AKKY alanındaki 

yaklaşımı kamu BT etkinliğinde önem taşımaktadır. AKKY’yi Kapalı Kaynak Kodlu 

Yazılımla karşılaştırmak için pek çok husus [23] [24] göz önüne alınmaktadır:  

• Güvenilirlik:Güvenilirlik:Güvenilirlik:Güvenilirlik:    Sistemin kullanıcı müdahalesi olmadan ne kadar süre ayakta 

kalabildiği, 

• KaliteKaliteKaliteKalite: Belirli bir kod bloğundaki hata sayısının azlığı, 

• GüvenlikGüvenlikGüvenlikGüvenlik: Yazılımın yetkisiz eylemlere (virüs, vb.) karşı ne kadar koruma 

sağladığı, 

• EsneklikEsneklikEsneklikEsneklik: Yazılımın, kurumun özel ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verebildiği ve 

farklı ortamlarda sorunsuz çalışıp çalışmadığı, 

• Proje YönetimiProje YönetimiProje YönetimiProje Yönetimi: Yazılım geliştirme sürecinin iyi organize edilip edilmediği, 

• Açık StandartlarAçık StandartlarAçık StandartlarAçık Standartlar: Yazılım aracılığıyla oluşturulan dosyaların alternatif 

yazılımlarda kolaylıkla kullanılabilir olup olmadığı, 

 
2 Chrome tarayıcısının kodunun önemli kısmı Chromium projesi altında AKKY olarak paylaşıldığı için Chrome 

AKKY olarak kabul edilmiştir 
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• Vazgeçme MaliyetiVazgeçme MaliyetiVazgeçme MaliyetiVazgeçme Maliyeti: Bir yazılımdan başka bir yazılıma geçiş maliyetinin yüksek 

olup olmadığı, 

• Toplam Sahip Olma MaliyetiToplam Sahip Olma MaliyetiToplam Sahip Olma MaliyetiToplam Sahip Olma Maliyeti: Yazılımın kurulumu, idamesi ve vazgeçilmesi için 

gerekli maliyetlerin toplamı, 

• BakımBakımBakımBakım----İdame: İdame: İdame: İdame: Yazılıma destek sağlayacak şirketlerin bulunması, bakım ve 

idame maliyetlerinin kabul edilir seviyelerde olması, 

• Kullanıcı DostluğuKullanıcı DostluğuKullanıcı DostluğuKullanıcı Dostluğu: Yazılımın kolay kullanıma ne kadar imkân sağladığı, 

yazılımla ilgili eğitim materyallerinin kalitesi ve kapsamı. 

AKKY yazılımları kullanım alanları ve olgunlukları farklı olduğu için ayrı ayrı 

değerlendirilmelidir. Ancak, AKKY yazılımlarının aşağıdaki alanlarda kapalı kaynak 

kodlu yazılımlara göre üstün olabileceği belirlenmiştir: 

• GüvenilirlikGüvenilirlikGüvenilirlikGüvenilirlik: İlgili yazılım alanına göre AKKY güvenilirliğinde ciddi farklar olsa 

da, örneğin; güvenilirliğin ön plana çıktığı internet sunucusu alanında AKKY 

pazarın çoğunluğuna hakimdir [23]. 

• EsneklikEsneklikEsneklikEsneklik: AKKY çoğu zaman geniş kitlelere ve çok farklı kullanım alanları ve 

amaçlarına yönelik tasarlandığı için, kapalı kaynak kodlu yazılıma göre daha 

esnek olduğu alanlar bulunmaktadır. 

• Toplam Sahip Olma MaliyetiToplam Sahip Olma MaliyetiToplam Sahip Olma MaliyetiToplam Sahip Olma Maliyeti: Lisans maliyeti olmaması AKKY’ye bu alanda 

avantaj sağlamaktadır. AKKY’de kullanılan açık standartlar sayesinde 

vazgeçme maliyeti de Kapalı Kaynak Kodlu Yazılım’a (KKKY) göre daha 

düşüktür. Ayrıca, AKKY modeliyle geliştirilen yazılımın üzerine yeni 

geliştirmeler yapılması da düşük maliyetlidir. AKKY’de geliştirilen yazılımın 

kaynak kodu, alıcı kuruluşun yetkililerine teslim edilmekte ve yazılımcıların 

teslim ettiği yazılım üzerinde hiçbir telif hakkı kalmamaktadır. Bu yüzden, 

kaynak kod uluslararası standartlara uygun yazıldığı sürece firma bağımlılığı 

olmamakta, başka bir BT firması diğer firmanın AKKY’sini geliştirmeye devam 

edebilmekte, bu da rekabeti artırarak maliyeti düşürmektedir. Oysa kapalı 

kaynak kodlu yazılımda geliştirilen bir yazılımın üzerine bir geliştirme yapmak 

için o yazılımı sağlayan şirketle tekrar çalışmak gerekmektedir ve rekabet azlığı 

maliyeti artırmaktadır. 

Bu avantajların yanında, AKKY kullanımına geçilmeden önce dikkat edilmesi gereken 

bazı noktalar bulunmaktadır [25]: 

• BakımBakımBakımBakım----İdameİdameİdameİdame: Birden çok kurumdan destek almak gerekebilmekte ya da 

destek alınacak kurum sayısı kısıtlı olabilmektedir. Bu durumlarda kurumlar 
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kendi içlerinde yazılım desteği konusunda yetkinlik geliştirmek zorunda 

kalabilmektedir. 

• Kullanıcı DostluğuKullanıcı DostluğuKullanıcı DostluğuKullanıcı Dostluğu: AKKY yazılımlarda son kullanıcı eğitim materyallerinde 

eksiklikler olabilmektedir. Bu konuda kurum içinde eğitim materyali 

hazırlanması, eğitim verilmesi gerekebilmektedir. 

Türkiye’de Açık Kaynak Kodlu Yazılım Türkiye’de Açık Kaynak Kodlu Yazılım Türkiye’de Açık Kaynak Kodlu Yazılım Türkiye’de Açık Kaynak Kodlu Yazılım     

Türkiye’de hem kullanım hem de geliştirme anlamında küçük de olsa bir AKKY 

topluluğundan bahsetmek mümkündür. Tüm dünyada olduğu üzerinde e-posta 

gruplarında, forum platformlarında bir araya gelen AKKY kullanıcı ve geliştirici 

toplulukları Linux Kullanıcı Derneği (LKD), Özgür Yazılım Derneği gibi STKlar kurarak 

organize olmuşlardır. Bu STKlar Türkiye’de AKKY hakkında bilinçlendirme ve eğitim 

faaliyetlerinin öncüsü olmuşlardır. Bu kuruluşlar sayesinde Türkiye’de internet 

konferansı, Akademik Bilişim konferansı gibi ulusal konferanslarda AKKY’ların 

aldıkları pay giderek artış göstermektedir. LKD ve Türkiye İnternet Teknolojileri 

Derneği tarafından her sene Linux kampı düzenlenmektedir. Bu kampın başladığı ilk 

yıl olan 2010’da katılımcı sayısı 30 iken 2012 yılında 200 katılımcıya erişilmiştir.  

2003 yılından beri devam eden Milli İşletim Sistemi Pardus Projesinde Geliştirme 

tarafının liderliği TUBİTAK tarafından yapılırken, kullanımda da kamu kuruluşları öncü 

olmaktadır.  

İş modellerini AKKY’lar üzerine oturtan ticari kurumlar da mevcuttur. Son kullanıcıya 

yönelik işletim sistemlerinde ve uygulamalarda AKKY’ların aldıkları pay hem dünyada 

hem de Türkiye’de düşük olsa da sunucu ortam yazılımlarının (örn. Sunucu işletim 

sistemleri, veri tabanı yazılımları) önemli bir kısmı AKKY’dır. Birçok şirket bu 

sistemlere teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca günümüzde 

birçok internet uygulaması (örn. Facebook) AKKY’lar kullanılarak geliştirilmektedir. 

Türkiye’de de AKKY ile internet ve mobil uygulamaları geliştiren birçok yazılım şirketi 

bulunmaktadır. AKKY’ların kurumsal kullanımları arttıkça bu kurumlar tarafından 

yazılımlarla ilgili eğitim hizmeti talep edilmektedir. Birçok yazılım şirketi o talebi 

karşılamaya yönelik hizmetler sunmaktadır. Türkiye’de AKKY ile gerçekleştirilen 

temel ticari faaliyetler ve bu faaliyetleri yürüten örnek şirketler Şekil 41’da 

görülmektedir.  
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Şekil 41 Türkiye’de AKKY’ye dayalı iş modeli olan firmalar 

 

AKKY camiası tarafından Türkiye’de üniversitelerin sunucu ortamları için yaygın 

olarak AKKY kullandıkları ancak eğitim programlarını AKKY geliştirme ve kullanımı 

açısından yeterince güncellemedikleri dile getirilmektedir. Üniversitelere benzer 

şekilde Meslek liselerinde de dersler ve müfredat öğrencilerin AKKY’lerle tanışmasına 

olanak sağlamamaktadır.  

Milli İşletim Sistemi Milli İşletim Sistemi Milli İşletim Sistemi Milli İşletim Sistemi ––––    Pardus ProjesiPardus ProjesiPardus ProjesiPardus Projesi    

Birçok gelişmiş ülkede kamu kurumları mevcut Linux sürümlerini kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda özelleştirerek çalışmaktadırlar. Örneğin, güvenli ve taşınabilir bir Linux 

sürümü sağlanması amacıyla ABD Savunma Bakanlığı bir sürüm geliştirmiştir [26].  

Türkiye ise, milli işletim sistemi konusunda çalışmalar yürütülen Venezuela [27], 

Filipinler [28], Çin [29] gibi az sayıda ülke arasındadır. TÜBİTAK-BİLGEM bünyesinde 

Eylül 2003’te başlayan Pardus projesinde bir Linux uyarlamasından ziyade kamu 

kurumları ve KOBİ’lerin güvenle kullanabileceği, yüksek performanslı, Türkçe destekli 

uygulamaların barındığı, sürekli güncel ve güvenli tutulan, düşük maliyetli, işlevsellik 
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ve görselliğin ön planda tutulduğu bir işletim sistemi yaratılması hedeflenmiştir. 

Pardus Projesi Türkiye’deki en büyük AKKY projesidir. 

2005’te Pardus’un ilk sürümü, 2007’de ikinci sürümü, 2011’de Pardus 2011 sürümü, 

2013’te de Pardus 2013 sürümü kullanıcıların ve kurumların kullanıma sunulmuştur. 

[30]. Pardus kamunun finansal desteğiyle geliştirilmiştir; 2012 yılına Pardus’a yapılan 

kümülatif harcama 12,9 milyon TL yatırım yapılmış, 2013’de ise 2 milyon TL yatırım 

yapılması planlanmıştır. [31] Pardus’un 2011 itibariyle 200 bin kullanıcı tarafından 

tercih edildiği tahmin edilmektedir [30].  

Pardus’un geliştirilmesi süreci boyunca kamu kurumlarını kanun, yönetmelik, genelge 

bağlamında Pardus göçüne hazırlayıcı, teşvik edici veya bağlayıcı çalışmalar 

kapsamlı olarak gerçekleşmemiştir. Bu sebeple kamu kuruluşlarının Pardus’a göçü 

beklentilerin altında bir hızla gerçekleşmektedir. Bu konuda gerçekleşen ve 

gerçekleşmesi plananlanan süreçler den bazı örnekler aşağıda yer almaktadır: 

- Milli Savunma Bakanlığı’nın 9500 kullanıcılı yerel ağında sistemin Pardus göçü 

tamamlanmıştır. Bu sayede lisans bedellerinde yaklaşık 2 milyon ABD doları tasarruf 

sağlanmıştır.  Internet ağında da Pardus’un yaygınlaştırılması için bir çalışma 

başlatılmıştır [30].  

 - Genelkurmay Başkanlığı – Sağlık komutanlığı internet ağında bulunan yaklaşık 

4000 bilgisayarlık sistemin 2013 yılı içinde Pardus göçünün tamamlanması 

planlanmaktadır. 

- Sosyal Güvenlik Kurumunda 2013 yılı içinde Pardus’a geçiş çalışmaları 

başlatılacaktır. 

- TÜRMOB ile mali müşavirlerin ve muhasebecilerin ihtiyaçlarına göre 

özelleştirilmiş bir Pardus sürümü hazırlanması üzerine çalışmalar yürütülmektedir. 

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sistemlerinin Pardus göçü ön hazırlık 

çalışmalarına başlanmıştır 

- Fatih projesi kapsamında sınıflara yerleştirilecek akıllı tahtaların işletim 

sisteminin Pardus olması planlanmaktadır. İlk ihale sonunda satın alınan 85.000 akıllı 

tahtanın üzerinde Pardus yer almaktadır.  Önümüzdeki tarihlerde alınacak 550.000 

akıllı tahta üzerinde de Pardusun çalışması düşünülmektedir. Pardus işletim 

sisteminin akıllı tahtaların uzaktan yönetimi ve günce takibi uygulamaları için Ar-Ge 

faaliyetleri sürmekte olup, proje kapsamındaki diğer uygulamalar ve içerikler Pardus 

ile uyumludur. 
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Milli işletim sistemi geliştirilmesine rağmen, gelişmiş ülke örnekleriyle 

karşılaştırıldığında Türkiye’de AKKY kullanımı düşük seviyede kalmaktadır. Örneğin, 

İngiltere’de 2004 yılından beri kamuda AKKY kullanımına ağırlık verilmiştir. 2009 

itibariyle sadece kamu sağlık teşkilatında 300 binden fazla kullanıcıya Linux altyapısı 

üzerinden hizmet verilmektedir ve ortaokulların %25’inde en az bir AKKY kullanan 

bilgisayar kurulmuştur [32]. Kullanımın artması için kamu kurumlarına AKKY 

kullanımında yol gösterecek rehberler hazırlanmış [33] ve AKKY kullanımını artırmayı 

hedefleyen bir yol haritası kabul edilmiştir 

2011 yılından bu yana kamu kurumlarını ve KOBİ’leri hedefleyen kurumsal sürümlerin 

geliştirilmesi TUBİTAK tarafından devam ettirilirken bireysel kullanıcılar için 

geliştirmeler AKKY camiası tarafından yürütülmektedir. Bütün kullanıcılar ve 

geliştiricilerin bir ortamda buluşması ve bilgi paylaşımı için 25 Mart 2013 tarihinde 

Pardus Portalı hayata geçirilmiştir.  

Ayrıca son kullanıcılara teknik destek sağlamak amacıyla yine aynı tarihte 444 5 773 

numaralı hat üzerinden çağrı merkezi hizmetine başlanmıştır. Bu hat üzerinden 

Pardus ve AKK ofis uygulamaları için teknik destek sağlanmaktadır. Pardus üzerinde 

çalışan AKKY’nin sayısının ve kullanıcılarının artması ile birlikte bu hat üzerinden 

verilen hizmetlerinde çoğaltılması planlanmaktadır. 

Pardus ekosisteminin en önemli parçalarından biri bu işletim sisteminin kurumsal 

kullanıcılarına kapsamlı danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri sunacak 

çözüm ortaklarıdır. Halihazırda bu hizmetleri sunan şirketler mevcuttur. Ancak 

TUBİTAK bu çözüm sağlayıcılarını için standartları belirlenmesi ve son kullanıcıya 

yönelik hizmette kaliteyi temin etmek amacıyla bir sertifikasyon süreci planlamaktadır. 

. 
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3. Bilgi teBilgi teBilgi teBilgi teknolojileri knolojileri knolojileri knolojileri sektörüsektörüsektörüsektörü    

Türkiye’de bilgi teknolojileri sektörünün yurtiçi üretim faaliyetleri dolayısıyla 2011 

yılında GSYH’ye katkısının %0,2-0,3 seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

GSYH’ye katkısı kısıtlı olsa da bilgi teknolojileri sektörü önemli bir istihdam kaynağıdır. 

Yazılım ve servisler sektöründe 52.000, donanım sektöründe de 36.000 olmak üzere 

toplam 88.000 doğrudan istihdam3 yaratır. [34] Diğer sektörler içinde de bilgi ve 

iletişim teknolojileri uzmanları çalışmaktadır ve Türkiye’de toplam istihdamın  %1,6’nı 

oluştururlar.  Bunun önemli bir kısmı BT ile alakalıdır.   

BT sektörü içinde yaratılan katma değerin toplam satışlara oranına bakıldığında alt 

sektörler arasında büyük farklar göze çarpmaktadır (Şekil 42). Türkiye’de donanım 

sektöründe %19’lik bir katma değer oranı görülmektedir. Bu sektörün yüksek ara malı 

ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanmaktadır, ülke içinde ise düşük katma değerli montaj 

işlemleri gerçekleşmektedir. Benzer şekilde montaja dayalı olan Türk otomotive 

sektöründe de katma değer oranı %20’dir. Hizmet sektörlerinde ara malı ihtiyacının 

fazla olmadığından doğal olarak katma değer oranı yüksektir. Örneğin bankacılık 

sektöründe toplam elde edilen gelirin %50’si katma değer olarak GSYH’ya katkı 

vermektedir.  BT sektörleri içinde de yazılım ve BT hizmetleri alanlarında donanım 

üretiminin tersine yüksek katma değerli üretim yapılmakta, üretilen katma değer 

toplam satışların %70’ini oluşturmaktadır. Bu sektörlerin GSYH’ye katkısının düşük 

olması pazar hacminin düşüklüğünden gelmektedir [1]. 

 
3 Donanım sektörü 26, yazılım ve hizmetler sektörü ise 62,63 NACE faaliyet kodlarına sahiptir. 
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Şekil 42 BT sektörlerinin katma değeri 

 

 

3.1     DonanımDonanımDonanımDonanım    

Küresel anlamda 5 ila 10 oyuncunun hâkim olduğu BT donanım sektörü ölçek 

ekonomisine dayalı bir sektördür. Dünya’da 8 ülke haricindeki tüm ülkeler donanım 

ithal ederken, Türkiye’nin de donanımdaki rolü sınırlıdır ve üretime değil katma değeri 

düşük bir alan olan montaja dayanır.  

 Donanımda dünya pazarı ve Türkiye’nin rekabet gücüDonanımda dünya pazarı ve Türkiye’nin rekabet gücüDonanımda dünya pazarı ve Türkiye’nin rekabet gücüDonanımda dünya pazarı ve Türkiye’nin rekabet gücü    3.1.1

Yoğun rekabete dayalı, cihazların çok kısa zamanda fiyat kaybettiği ve kar paylarının 

düşük olduğu bir sektör olan BT donanım sektöründe başarılı şirketler Ar-Ge 

yatırımlarına ağırlık vererek sahnede kalmakta; işlemci güçleri, veri depolama, 

dokunmatik ekran ve cihaz tasarımlarına odaklanmaktadırlar.  

Kaynak: IHS Global Insight verilerine dayaşı takım analizi

%70

%19 %20

%50

BankacılıkOtomotivDonanımYazılım ve 
BT hizmetleri

2011, Toplam satışlar içinde katma değer
Katma değer
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Pazarın geneline bakıldığında dünya donanım pazarının %65-75’inin yukarıda da 

değinildiği üzere 5-10 küresel şirketin kontrolü altında olduğu görülmektedir (Şekil 

43).  

Şekil 43 Küresel donanım pazar payları 

 

Sektörde başı çeken küresel şirketler ürünlerinin çoğunu dış kaynak kullanarak 

ürettirmektedirler, bu eğilim üretimin sınırlı sayıda ülkede toplanmasına neden olmuş 

ABD, Çin/Tayvan, Japonya ve Kore ile 2-3 ülke dışındaki tüm ülkeler BT 

donanımlarını ithal etmek durumunda kalmışlardır, Türkiye’de bu ülkelerden biridir 

(Şekil 44). Montaj yapan ülkeler ise düşük kar payları nedeniyle verimin yüksek 

olduğu işletmeler kurmaya odaklanmışlardır.  

42

Diğer

İlk 5
firma

55

45

Kaynak: Sektör uzmanlarıyla yapılan görüşmeler

Masaüstü bilgisayarlar

Küresel CE Pazar payı
Yüzde; Birim bazlı; 2011

1 Üst seviye işletim sistemi olan (Android, BlackberryOS, webOS, iOS, Windows Phone 7 ve Symbian gibi)telefonları kapsamaktadır

Akıllı telefonlar1

Diğer

İlk 5 
firma

75

25

Dizüstü bilgisayarlar

Diğer

İlk 5
firma

100

65

35
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Şekil 44 Küresel donanım üretimi 

 

 

Değer zincirine bakıldığında ilk iki sıradaki oyuncular hariç zincirin tümünde karlılık 

problemi yaşanmakta olduğu görülmektedir. Patent korumasına sahip teknolojilerin, 

ilk yatırım avantajlarının ve ölçek ekonomisinin karlılık sağlamak için gereken son 

derece önemli faktörler olduğu düşünülürse Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerin 

rekabet açısından zayıf bir noktada kalmaları kaçınılmaz olmaktadır. (Şekil 45) 

    

Kaynak: UNComtrade ve IDC Worldwide Blackbook 2012 verilerine dayalı McKinsey analizi 

BT donanımı üretim rakamı
Milyar ABD Doları

1
2
3
3
3
5
7
7
8
11
11
11
13
14
18
18
22

33
35

46
83

344

Türkiye
Kanada
Polonya
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Avustralya
Rusya
Macaristan
Fransa
Almanya
UK
Hindistan
Malezya
Tayland
Meksika
Güney Afrika
Brezilya
Japonya
Taiwan
Güney Kore
ABD
Çin

Doğu Avrupa ülkeleri toplam ülkeleri 
toplam üretimin ancak %3-5’ini 
yapmaktadır
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Şekil 45 Donanım değer zinciri 

 

Montaj veya üretim yeri seçiminde kullanılan ölçütler; şirket merkezlerinin yerleri, 

ülkelerin fikri mülkiyet haklarını koruma altyapıları, işçi ve ölçek arbitrajı olasılığı ile 

büyük pazarlara yakınlıktır.  

Mevcut oyuncular incelendiğinde üretim yeri olarak tercih edilen 3 ülke grubu ön 

plana çıkmaktadır: 

Şirket genel merkezlerinin bulunduğu Şirket genel merkezlerinin bulunduğu Şirket genel merkezlerinin bulunduğu Şirket genel merkezlerinin bulunduğu ülkeler:ülkeler:ülkeler:ülkeler: Özellikle Güney Kore, Japonya ve 

ABD’deki üretim tesislerinin birçoğu şirketlerin genel merkezlerinin ve Ar-Ge 

merkezlerinin de bu ülkelerde olması nedeniyle bu ülkelere konumlanmışlardır.  

İşçi arbitrajının yoğun olarak yaşandığı Asya ülkeleriİşçi arbitrajının yoğun olarak yaşandığı Asya ülkeleriİşçi arbitrajının yoğun olarak yaşandığı Asya ülkeleriİşçi arbitrajının yoğun olarak yaşandığı Asya ülkeleri: İşçi maliyetinin düşük olması 

nedeniyle Çin, Tayvan ve Tayland gibi Asya ülkelerinde konumlanmış pek çok üretim 

tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerde ölçek avantajı sağlamak amacıyla ciddi 

miktarlarda üretim yapılmaktadır. 

Büyük pazarlara yakın daha ucuz maliBüyük pazarlara yakın daha ucuz maliBüyük pazarlara yakın daha ucuz maliBüyük pazarlara yakın daha ucuz maliyetli ülkeler:yetli ülkeler:yetli ülkeler:yetli ülkeler: Özellikle daha çok segmentli ve 

özelleştirme gerektiren ürünlerin üretiminde ABD ve Avrupa pazarlarına ulaşımı 
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hızlandırmak amacıyla lojistik anlamda daha uygun Meksika, Brezilya, Güney Afrika 

gibi yakın ülkeler kullanılmaktadır. 

Bu değerlendirmelerin ışığında, Avrupa pazarına yakın olsa da iç talebin bastırıldığı bir 

ülke olması nedeniyle Türkiye’nin konum avantajını kullanamadığı görülmektedir. 

 Türkiye’de donanım pazarı mTürkiye’de donanım pazarı mTürkiye’de donanım pazarı mTürkiye’de donanım pazarı mevcut durumevcut durumevcut durumevcut durumuuuu    3.1.2

Türkiye donanım pazarının ~%80’i ithal ürünlerden oluşur, geri kalan yerli ürünlerin de 

sadece montaj işlemi Türkiye’de yapıldığı için GSYH’ye katkıları düşüktür (Şekil 46). 

İhracatı 100 milyon dolar ve üretimi 1-1,5 milyar dolar civarında olan Türkiye’nin 2011 

yılındaki dış ticaret açığının %3,5’i donanım talebinin ithalat yoluyla karşılanmasından 

kaynaklanmaktadır. Yukarıda incelenen değer zinciri, Türkiye’deki üreticilerin düşük 

kar paylarıyla çalışan, montaj ağırlıklı şirketler olduğunu ve ağırlıklı olarak dizüstü 

bilgisayar ile tablet montajı yaptıklarını ortaya koymaktadır. 

Sektör temsilcileri ve sektörün içindeki firmaların yöneticileriyle yapılan görüşmelerde 

iki tema öne çıkmıştır. Biri Türkiye’deki firmaların mevcut teknolojiler için (tablet 

bilgisayar ve akıllı telefon gibi) tasarım ve pazarlama stratejileri vasıtasıyla küresel 

pazarda bir marka yaratmasıdır. Beyaz eşya ve tüketici elektroniğinde özellikle 

Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında bu konuda belli ölçüde bir başarı yakalanmıştır. 

Diğer konu da gelecekte talep görecek teknolojilerin tespit edilmesi ve üreticilerin Ar-

Ge faaliyetlerini bu konulara yoğunlaştırmasıdır. Kore’deki firmaların ekran 

teknolojilerini geliştirmeye yönelik yıllar önce yatırım yapması ve günümüzde elde 

ettikleri teknolojik rekabet avantajları bu konunun önemini gözler önüne 

sergilemektedir.  
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Şekil 46 Türkiye donanım arz-talep ilişkisi 

 

    

TTTTürkiye’de yapılan donanım üretimürkiye’de yapılan donanım üretimürkiye’de yapılan donanım üretimürkiye’de yapılan donanım üretimine bir bakış ine bir bakış ine bir bakış ine bir bakış     

Son yıllara kadar Türkiye’nin BT donanım üretimi denildiğinde; Vestel, Exper, Casper 

vb. gibi kendi markalarını oluşturmuş yerli firmalar tarafından ithal edilmiş masaüstü 

ve dizüstü bilgisayar parçalarının montajı anlaşılmaktaydı fakat son yıllarda montaj 

dışı üretim faaliyetlerinde ufak hareketlenmeler görülmeye başlanmıştır.        

-2009 yılında General Mobile firması Ümraniye’de 20 milyon dolarlık bir yatırımla akıllı 

cep telefonu üretmeye başlamış ancak yüksek maliyetler yüzünden bu operasyonuna 

son vermiştir.  

-2011 yılında dünyanın en büyük OEM üreticilerinden Foxconn, HP markalı bilgisayar 

üretmek amacıyla Çorlu Serbest Bölgesine bir fabrika açmıştır. Ayda 200.000 

bilgisayarın montajını yapma kapasitesine sahip fabrika HP’nin Avrupa’daki 3 büyük 

üretim merkezinden biridir. Üretilen bilgisayarların %90’ının ihraç edilmesi 

Kaynak: UN Comtrade, IDC Worldwide Blackbook 2012, IHS Küresel Insight verilerine dayalı McKinsey tahmini 

Yazıcı ve ekran

Akıllı telefon

Bilgisayar

Yurtiçi üretim

1-1,5

198

562

834

İhracat

0,1

İthalat

3,5-4

Yurtiçi Tüketim

4,5-5 

Türkiye donanım1 pazarı tahmini
2011, milyar ABD Doları

Türkiye donanım ithalatı ürün kırılımı
2011, milyon ABD Doları

1 veri transferine izin vermeyen basit cihazlar (dect telefonlar, feature phones) değerlendirilmeye alınmamıştır,

38

9

31

49

MonitörYazıcı

Veri depolama

Akıllı telefon

Bilgisayar ve 
Tablet
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amaçlanmaktadır. 

-2013 yılının başlarında Turkcell, tasarımı ve yazılımı Türkiye Turkcell Teknoloji 

tarafından gerçekleştirilecek bir akıllı telefonun Türkiye’de üretilmesinin planlandığını 

açıklamıştır. Yılda 1 milyon adet yerli telefon satışıyla cari açığın kapanmasına yönelik 

500 milyon dolarlık bir etki öngörülmektedir. 

Donanım üretimine etkisinin oldukça büyük olacağı öngörülen bir diğer gelişme ise 

Türkiye’nin son yıllardaki en kapsamlı projelerinden biri olan FATİH Projesi’dir.  

En genel hatlarıyla BT araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımını ve 

bilgi toplumu yaratmayı amaçlayan FATİH Projesi kapsamında 2011-2014 yılları 

arasında Türkiye’deki yaklaşık 17 milyon öğrenci ve öğretmene tablet bilgisayar 

verilmesi ve 60.000 sınıfın genişbant internet ve etkileşimli elektronik tahta ile 

donatılması hedeflenmektedir.  

2009 yılında proje henüz şekillenme aşamasındayken, tablet bilgisayarların 

bileşenlerinin yerli olarak üretilmesi düşünülmüş ancak söz konusu ölçeğin ilk yatırım 

maliyetlerini anlamlı kılmak için yeterli olmamasından dolayı bundan vazgeçilmiştir. 

2012 itibariyle 52 pilot okula 13.000 tablet, 500 akıllı tahta dağıtılmış, tabletlerin bir 

kısmının montajı Türkiye’de yapılırken, akıllı tahtalar da Vestel tarafından üretilmiştir. 

Projenin ilerleyen aşamalarında doğacak tablet ve akıllı tahta talebinin Türk donanım 

sektörü tarafından karşılanması yolunda atılacak adımlar sektörün gelişmesi için 

önemli fırsatlar sunmaktadır.  

3.2     Yazılım Yazılım Yazılım Yazılım 4444    

Dünya BT yazılım pazarı üretim kapasitelerinde meydana gelen artışların birim üretim 

maliyetinde azalma sağladığı ölçek ekonomisine dayalı küresel bir pazardır ve 

dolayısıyla küresel oyuncuların hakimiyeti altındadır. Türkiye’nin yazılım harcamaları 

ve üretimi ise oldukça sınırlıdır. 

 

4 Yazılım sektörü iki ana kola ayrılır: paket yazılım ve gömülü yazılımlar. Ayrıca yazılım ile BT hizmet sektörünün 

arasında özelleştirilmiş yazılım geliştirme bulunur. Bu bölümdeki analizler uluslararası karşılaştırma yapabilmek 

için ve gömülü ve özelleştirilmiş yazılımlar konusunda sağlıklı veri yokluğu sebebiyle, paket yazılım üzerinde 

yapılmıştır.  
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 Yazılım Yazılım Yazılım Yazılım küreselküreselküreselküresel    ppppazar analiziazar analiziazar analiziazar analizi    3.2.1

Yazılım pazarının dünyadaki durumu incelendiğinde; ölçek ekonomisinin karlılık 

üzerinde çok belirleyici bir rol oynadığı, ürün haline getirilmemiş ya da herhangi bir 

farklılık sunmayan yazılımların kar etmesinin çok zor olduğu görülmektedir. 

4 büyük firma dünya yazılım pazarının %34’üne hâkimdir (Şekil 47), pazarın alt 

kırılımında bulunan birçok alt sektörde de küresel oyuncuların baskın olduğu dikkat 

çekmektedir. Yerel oyuncular; yönetmelikler veya iş yapış şekilleri nedeniyle özel 

yazılım gerektiren alanlarda ya da müşteriye yakınlığın önemli olduğu muhasebe 

sistemleri gibi sınırlı alanlarda rol alabilmektedir. 

 

Şekil 47 Dünya ve Türkiye yazılım pazarı 

 

 

Pazardaki oyuncuların karlılıkları incelendiğinde ölçeğin karla çok yakın bir ilişkisi 

olduğu görülmektedir. Pazara hâkim olarak nitelendirdiğimiz firmaların kar payları 

Kaynak: Gartner - Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2012 (Mar 2013) verilerine dayalı McKinsey Analizi

%37 %36 %39 %37 %39
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379,9
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2011, Milyar ABD Doları
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%35 civarındayken, bu şirketleri takip eden büyük şirketlerin kar marjları %18, küçük 

olarak nitelendirilen 100-500 milyon dolar arası hacme sahip şirketlerin kar marjları 

%11 ve son olarak diğer kategorisindeki 100 milyon dolar hacme sahip şirketlerin kar 

payları %2 civarındadır. (Şekil 48) 

 

Şekil 48 Dünya yazılım pazarında kar payları 

 

 Türkiye’nin mevcut durumTürkiye’nin mevcut durumTürkiye’nin mevcut durumTürkiye’nin mevcut durumu ve gelişim gösterdiği alanlaru ve gelişim gösterdiği alanlaru ve gelişim gösterdiği alanlaru ve gelişim gösterdiği alanlar    3.2.2

BT yazılım sektörü, üretim kapasitelerinde meydana gelen artışların birim üretim 

maliyetinde azalma sağladığı ölçek ekonomisine dayalı küresel bir pazardır, 

Türkiye’nin paket yazılım yazılım talebi çoğunlukla ithalat yoluyla karşılanmaktadır., 

2011 yılı BT yazılım harcamaları $1,1 milyara ulaşmıştır, bu harcamanın  %65-75’i 

yurt dışında üretilmiş yazılımlara yapılmıştır. 

Yazılımda yerel oyuncuların söz sahibi olabildikleri alanlar içinde Türkiye’nin küçük de 

olsa gelişim gösterdiği gözlenmektedir. 

 

49

64

38

243

123

Toplam6

Diğer5 2

Küçük4

Orta3 16

Büyük2

Mega1

60

42

0

4

3

11

%25

%2

%11

%17

%18

%34

Kaynak: Faaliyet raporları, analist raporları

1 Mega: En büyük beş yazılım şirketi
2 Büyük: Cirosu 1992-2007 arasında en az bir sene 1 milyar ABD Doları üzeri olmuş 48 şirket
3 Orta: Cirosu 1992-2007 arasında 0,5-1 milyar ABD Doları olmuş 49 şirket 
4 Küçük: Cirosu 1992-2007 arasında 0,1-0,5 milyar ABD Doları olmuş 353 şirket
5 HoY: Hizmet olarak yazılım satan 19 şirket
6 Toplam: Cirosu 1992-2007 arasında en az bir yılda 0,1 milyar ABD Dolarından fazla olan 475 şirket

EBITA
Milyar ABD Doları

Ciro
Milyar ABD Doları

EBITAmarj
Yüzde

Mega şirketler toplam 
cironun ~%50’sine 

hakimdir

Mega şirketler toplam 
karın ~%70’sine 

hakimdir

Paket yazılım pazarı
Toplam, 2007
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Şekil 49 Türkiye yazılım pazarı 

  

Yazılım pazarının daha çok küresel oyuncuların hakimiyetinde olduğuna daha önce 

değinilmişti, bu durum 19 alt sektör içinde sadece 8 alanda yerel oyuncuların söz 

sahibi olabilmelerine olanak bırakmaktadır (Şekil 49).  

1) 1) 1) 1) Sektöre özel yazılımlarSektöre özel yazılımlarSektöre özel yazılımlarSektöre özel yazılımlar, uygulama altyapısı, ara katman yazılımları, güvenlik 

yazılımları, müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal içerik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, 

proje ve ürün portföyü yazılımları ile web konferans yazılımlarında küçük/yerel 

oyuncuların küresel pazardan aldıkları pay %20’nin üstüne çıkabilmiştir. Bu alt 

sektörler arasında Türkiye’nin gelişme gösterdiği iki tanesi ise sektöre özel yazılımlar 

ve iş süreçleri yazılımlarıdır.  

Sektöre özel yazılımlar içinde pazar büyüklüğü bakımından öne çıkanlar bankacılık, 

kamu, telekomünikasyon ve imalat sektörleridir (Şekil 50). YASAD verilerine göre ise 

yazılım firmalarının en çok ürün geliştirdiği sektörler; imalat, telekomünikasyon, 

elektrik elektronik, finans ve ulaşım sektörleridir (Şekil 51) 

Kaynak: Pazar büyüklüğü ve konsolidasyonu Gartner Market Share: All software Markets, Worldwide, 2012 (March 2013) raporundaki verilere dayanarak hesaplandı. Pazarın küresel veya yerel oluşu ile yerel 
oyuncuların varlığına dair tanılar sektör uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturuldu.  

13

89

Sanallaştırma altyapısı

Uygulama altyapı ve arakatman

İşletim sistemleri 125

Veri tabanı yönetimi 127

9

59

64

65

Veri entegrasyonu ve kalite araçları

Veri depolama yazılımları

BT operasyonları

Güvenlik yazılımları

5

10

32

57

Web konferans

Sayısal içerik yaratma

Uygulama geliştirme

Ofis yazılımları

4

11

15

39

48

59

Proje ve ürün portföyü yazılımları

Tedarik zinciri yönetimi

Kurumsal içerik yönetimi

Raporlama ve iş zekası

Kurumsal kaynak planlama

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

Türkiye pazar büyüklüğü
Milyon ABD Doları, 2011

Sektöre özel yazılımlar 248

Küresel pazar 
konsolidasyonu1

Küresel/
Yerel

Türk 

oyuncular

1 Pazar konsolidasyonu, ilgili pazarda ki ilk beş oyuncunun pazar payları toplam ile değerlendirildi (%0-10: Küçük oyuncu hakimiyeti; %10-50: Dağınık; %50-70: Yarı Konsolide; %70-100: Konsolide)

Türkiye pazar 
konsolidasyonu1

İşletim 
sistemleri ve 

altyapı

BT
operasyonları, 
güvenlik ve 
depolama

Uygulama ve 
içerik geliştirme

İş süreçleri ve 
diğer 

uygulamalar

Sektöre özel 
yazılımlar

Konsolide  (%93)

Konsolide (%92)

Yarı Konsolide  (%60)

Küçük oyuncular baskın 
(%6)

Konsolide  (%99)

Dağınık (%44)

Yarı Konsolide (%57)

Konsolide  (%74)

Konsolide  (%72)

Yarı Konsolide (%5)

Konsolide (%72)

Yarı Konsolide (%58)

Dağınık (%48)

Yarı Konsolide (%59)

Konsolide  (%99)

Konsolide  (%63)

Konsolide  (%81)

Konsolide  (%63)

Küresel

Küresel

Küresel

Küresel

Küresel

Küresel

Küresel

küresel

Küresel

Küresel

Küresel

Küresel

Karma

Karma

Yerel

Yerel

Yerel

Yerel

1

2

Konsolide  (%97)

Konsolide (%98)

Konsolide  (%74)

Küçük oyuncular baskın 
(%8)

Konsolide  (%99)

Yarı Konsolide (%55)

Yarı Konsolide (%73)

Konsolide  (%87)

Konsolide  (%88)

Konsolide (%89)

Konsolide (%76)

Yarı Konsolide (%47) YerelKonsolide (%62)

Yarı Konsolide (%67)

Yarı Konsolide (%69)

Konsolide (%66)

Konsolide  (%91)

Konsolide  (%77)

Konsolide  (%84)

Konsolide  (%59)
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Türkiye’de hem kurumsallık hem de BT kullanımı açısından gelişmiş durumda olan 

finans ve telekomünikasyon sektörlerifinans ve telekomünikasyon sektörlerifinans ve telekomünikasyon sektörlerifinans ve telekomünikasyon sektörleri aynı zamanda en çok BT harcaması yapan iki 

sektördür ve etraflarında küçük de olsa birer ekosistem gelişmiştir. Bu sektörlerdeki 

firmalar daha çok dış kaynak kullanımı ile ekosistemlerini geliştirme potansiyeline de 

sahiptir. 

Şekil 50 Sektöre özel yazılımlar  

 
Kaynak: Pazar tahminleri Gartner Software – Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2011 (March 2012) raporundaki veriler kullanılarak, örnek yerli oyuncu 

listesi sektör uzmanları ile yapılan görüşmeler sonunda oluşturulmuştur.

1 Kamunun savunma, sağlık ve eğitim harcamalarını içerir
2 Sağlık sektöründeki kullanılan cihazlardaki gömülü yazılımları içermez

2

1

2

2

5

12

16

24

30

35

59

82

Diğer

Toptan

Eğitim

Perakende

Sağlık2

Ulaşım

Altyapı

Sigorta

İmalat

Telekomünikasyon

Kamu1

Bankacılık

Yerli firma 
örnekleri

Türkiye sektöre özel paket yazılım pazarı
Milyon ABD Doları, 2011

Cybersoft
Kale 
Aydın 

Sağlık:
Fonet
Akgün 
Sisoft
Evoline

Turkcell Teknoloji 
Innova
Argela
Telenity
Kron 
Oksijen Ar-Ge

Softtech
Tradesoft
Akademi 
Veripark
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Şekil 51 Yazılım firmalarının sektörel dağılımı 

 

Kamu ve sağlık yazılımları incelendiğindeKamu ve sağlık yazılımları incelendiğindeKamu ve sağlık yazılımları incelendiğindeKamu ve sağlık yazılımları incelendiğinde ise Türkiye’de birkaç firmanın bulunduğu bir 

alt pazar dikkat çekmektedir. Sağlık alanında zorunlu kılınan uygulamalar, hastaneleri 

ve aile hekimlerini hasta kayıtlarını elektronik ortamda tutmaya yönlendirmiş ve sağlık 

yazılımları geliştiren firmalara büyüme imkanı doğmuştur.  

Savunma sanayisiSavunma sanayisiSavunma sanayisiSavunma sanayisi de Türkiye’nin yazılım alanında önemli yetkinliklere sahip olduğu 

bir alandır. Türkiye’de savunma alımlarının büyük bir kısmından Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı sorumludur. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını gidermek birinci 

önceliği olan kurum aynı zamanda Türk savunma sanayisini de geliştirmeyi 

hedeflemektedir. İstisnai mevzuatının verdiği esneklikle kamu ihale kanununa bağlı 

olmaksızın alım yapabilmekte ve alımlarında yerli sanayi katılımı, KOBİ katılımı gibi 

şartlar öne sürebilmektedir.  

Savunma sanayinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait üç şirket; 

Havelsan, Aselsan ve TAİ ön plana çıkmıştır. Bu şirketlere doğrudan alımlarla belli 

yetkinlik seviyeleri kazandırılmıştır. Doğrudan alımlardaki KOBİ katılım payı şartı bu 

şirketlerin yüklenicisi oldukları işlerin belli bir kısmını (yaklaşık %30-40) yerli 

Türkiye yazılım firmalarının üretimlerinin sektörel dağılımı
Yüzde

Kaynak: Tırpançeker 2011 yazılım sektörü çalıştayı

BİT yazılım firmalarının sektörlere göre dağılımı
▪ Üretim ve otomasyon, telekom, enerji, elektrik ve elektronik, finans, lojistik, tekstil, eğitim, 

medya, savunma, sağlık, turizm, inşaat, kamu, vs. alanlarında yazılım geliştirilmektedir
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KOBİ’lerden temin etmeye zorlamaktadır. Böylece savunma sanayisinde bu büyük 

şirketlerin etrafında bir ekosistem oluşturulması hedeflenmektedir. Bu politikalar 

sonucunda savunma alımlarında %55 yerli üretim oranına erişilmiştir.  

Savunma sanayisine yönelik yazılımlar Türkiye yazılım sektörünün yaklaşık olarak 

11%’ini oluşturmaktadır ve ulusal yazılım ve hizmet stratejilerinde de Türkiye'nin 

avantajlarından ve öncelik verdiği konulardan biridir. TÜBİSAD rakamlarına göre 

savunma sanayisi yazılım ve hizmet pazarının toplam cirosu 586 milyon TL olmakla 

beraber bunun yaklaşık olarak 30%'u ihracat olarak Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer 

Ortadoğu ve Asya ülkelerine yapılmaktadır. 

Kore ve Singapur gibi yurtdışı örneklerde yerli yazılım sektörünün gelişmesinde 

önemli rol oynayan kamu e-devlet alımları Türkiye’de sağlık sektöründekine benzer 

bir etki yaratmamıştır. E-devlet uygulama geliştirme hizmetinin kamu şirketleri 

tarafından karşılanması ve dış kaynaklardan temin edilen kısmın da farklı birimlerce 

dağınık bir şekilde alınması bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin gereken deneyim 

birikimi elde edip yurt dışı pazarlara açılmalarına engel olmuş ve bu alanda ön plana 

çıkan şirketler dahi küresel anlamda rekabetçi olacakları ölçeğe ulaşamamışlardır. 

Eğitim yazılımlarıEğitim yazılımlarıEğitim yazılımlarıEğitim yazılımları sektöründe dijital ortama uygun içerik ve bu içeriğe ulaşmayı 

sağlayacak altyapı yazılımını üreten çok az sayıda firma vardır. Bunların başında Türk 

Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Sebit Eğitim ve Bilgi teknolojileri AŞ’dir. 

Kuruluşu 1988’de TUBİTAK çatısı altında gerçekleşen bu kuruluş 1996 yılından beri 

özel bir şirket olarak hayatına devam etmektedir. 1998 yılında tüketiciye sundukları 

kapsamlı bir üniversiteye hazırlık yazılım seti olan Akademedia 98 eğitim 

yazılımlarında birçok ilki barındıran küresel anlamda öncü bir ürün olarak 

değerlendirilmektedir. Bu ürün yıllar içinde evrilerek bugün internet üzerinden sunulan 

interaktif eğitim modülleri seti olarak tanımlanabilecek vitamin ürünü haline gelmiştir. 

Bu tarihsel süreç içinde şirket çeşitli eğitim yazılımları ürünlerini yurtdışı pazarlara 

satma başarısı da göstermiştir. Sebit, bugün yaklaşık 250 çalışanıyla interaktif eğitim 

içerikleri dışında sınıf yönetiminden müfredat planlamaya geniş bir yelpazede eğitim 

yazılımları ürünleri üretmektedir.  

Benzer ölçekte başka bir eğitim yazılım firması olmamakla birlikte iki alt alanda 

faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Digi Protein, Çizgi-Tagem, Morpa, Okulistik, 

Zambak Yayıncılık gibi firmalar içerik üretmektedirler. Enocta, Bilgikurdu, Smartsoft, 

Teknotek, HM yazılım, 5M, Advancity gibi firmalarda uzaktan eğitim platformları, 

eğitim yönetim sistemleri gibi eğitim altyapısına yönelik yazılımlar sunmaktadırlar.  
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Fatih projesinin ilerlemesi ve BT’nin eğitimde kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 

eğitim yazılımları sektörünün de gelişmesi beklenmektedir.  

 

2) İş süreçleri yazılımları2) İş süreçleri yazılımları2) İş süreçleri yazılımları2) İş süreçleri yazılımları Türkiye’de yazılım firmalarının etkin olduğu diğer alanlar ise 

müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal içerik yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi gibi iş 

süreçleri ile ilgili yazılımlardır.  

Bu alanlarda dünya lideri olan SAP, Oracle ve Microsoft Türkiye’de de lider 

konumdadır. İş süreçleri ile ilgili yazılımlarda Türkiye şartlarına özel düzenleme ve 

yakın destek isteyen şirketler ise Türk firmalarını tercih etmektedirler. Logo yazılım, 

Innova, Obase, Koda, İdea, SFS, Tepum sigma, Etiya gibi şirketler yıllık 5-25 milyon 

arasında değişen cirolar elde edebilmektedirler (Şekil 52). 

Bir önceki bölümde belirtildiği gibi iş süreçleri yazılımlarının KOBİ’lere ulaştırılması 

önemli bir fırsat teşkil etmekte, bu yazılımları geliştiren şirketlerin aktif bir satış 

organizasyonu ile KOBİ’leri hedef almaları bu yönde gelişen pazardan pay almalarına 

sebep olacak gibi görünmektedir. 
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Şekil 52 İş süreçleri yazılımları 

 

 

    

3) Mobil uygulamalar ve oyunlar:3) Mobil uygulamalar ve oyunlar:3) Mobil uygulamalar ve oyunlar:3) Mobil uygulamalar ve oyunlar: Bireysel yazılımlarda ise giriş bariyerlerinin daha az 

olduğu iki yazılım alanı mobil uygulamalar ve oyunlardır. Dünyada hızla gelişen bu 

alan bireysel donanım ve geniş bant politikaları nedeniyle Türkiye’de yavaş gelişmiş, 

son yıllarda bir büyüme yakalamış olsa da Peak Games, Sobee, Joy Game gibi hem 

iç hem dış pazarda başarılı olmuş az sayıda örneğin dışında çok büyük bir gelişme 

kaydedilememiştir. 

Türkiye mobil uygulama ve oyun pazarına bakıldığında önde gelen uygulamaların 

yabancı oldukları görülür. Apple store (iPhone ve iPad için) ve Google Play uygulama 

mağazalarında en çok ciro yapan 60 uygulama içinde Türk firmaları tarafından 

geliştirilen sadece 5 uygulama bulunmaktadır (Şekil 53). 

ODTU teknokent içindeki Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi 

(ATOM) yer almaktadır. 2008 yılında kurulan ATOM girişimci öğrencilerin oyun 

Müşteri İlişkileri 
Yönetimi - CRM
(48M$)

Logo 

Obase

Idea

SFS

Tepum Sigma

Etiya

Akademi 

Kurumsal İçerik 
Yönetimi - ERP
(58M$)

Nexum

Obase

Koda

Etiya)

Tedarik Zinciri 
Yönetimi - SCM
(11M$)

Idea

▪ FMS bileşenleri (22.4 M$) Konsolide: SAP/Oracle/MS (%88)%8

▪ İmalat ve operasyon (15.2 M$) Konsolide: SAP/Oracle/MS (%82)%5

▪ İnsan kaynağı yönetimi (13 M$) Konsolide: SAP/Oracle/MS (%91)%8

▪ Kurumsal varlık yönetimi (7.6 M$) Konsolide: IBM/SAP/Oracle/ (%86)%5

▪ Müşteri hizmetleri (18.5 M$) Parçalı: SAP/Oracle/MS (%45)%33

▪ Satış (11.9 M$) Konsolide: SAP/Oracle/MS (%87)%12

▪ Pazarlama (13 M$)
Yarı-Konsolide: 
Oracle/IBM/pegasystems (%65)

%11

▪ E-ticaret (7.6 M$) Parçalı: IBM/SAP/Oracle/ (%34)%66

▪ Tedarik zinciri planlama (5.25M$) Yarı-Konsolide: SAP/Oracle/FIS (%66)%21

▪ Satın alma (3.6M$) Konsolide: SAP/Oracle/Ariba( %70)%23

▪ Tedarik zinciri işleyişi (2.4M$)
Yarı-Konsolide: 
Oracle/SAP/Symphony EYC (%52)

%39

Alt gruplar Pazar konsolidasyonu1

Yerelleşme -
gereksinimi Türk oyuncular

Küçük/yerel 
oyuncuların 
payı

Türkiye 
pazarındaki 

küçük 
işletmeleri 

hedef almak 
için özelleştirme 

yapmak ve 
yaygın satış ağı 

kurmak için 
yerel olmak 
avantajdır

Kaynak: Pazar büyüklüğü ve konsolidasyonu Gartner Market Share: All software Markets, Worldwide, 2012 (March 2013) raporundaki verilere dayanarak hesaplandı. Pazarın küresel veya yerel oluşu ile yerel 
oyuncuların varlığına dair tanılar sektör uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturuldu.  

1 Pazar konsolidasyonu, ilgili pazarda ki ilk üç oyuncunun pazar payları toplam ile değerlendirildi (%0-10: Küçük oyuncu hakimiyeti; %10-50: Dağınık; %50-70: Yarı Konsolide; %70-100: Konsolide)
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yazılımı alanındaki fikirlerini ve projelerini geliştirebilecekleri ve kendi şirketlerini 

kurma imkânı buldukları bir ön kuluçka merkezi konumundadır. Burada girişimcilere 

ofis alanı ve oyun geliştirme ihtiyaçları için özelleştirilmiş altyapı hizmetleri 

sunulmaktadır. ATOM’un ilk yılı içerisinde 7 grup projelerine Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından teknogirişim desteği alıp şirketleşmiştir. Günümüzde de bünyesinde 8  

firma (Cengsoft, Kobodur, Lamagama, Mil Oyun,Mobil G, Panteon, Zibumi, Zinek) 

barındırmakta merkezde firma çeşitli ortamlara yönelik (örn. Konsol, bilgisayar, mobil) 

oyunlar geliştirmektedir. Benzer teknolojiler olduğu için bu firmaların oyun amaçlı 

geliştirdikleri yazılım ürünleri savunma sanayisinde kullanılabilmekte veya bu firmalar 

oyun geliştirirken edindikleri bilgi birikimini savunma sanayisine yönelik ürün 

geliştirmek için kullanabilmektedirler. 

Şekil 53 Türkiye mobil uygulama pazarı 
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3.3     BT HizmetleriBT HizmetleriBT HizmetleriBT Hizmetleri        

Doğası itibariyle insan kaynağı odaklı olan BT hizmetleri sektörü,   sundukları insan 

kaynağı açısından rekabetçi konumda olan Hindistan ve Mısır gibi ülkelerin 

ekonomisini pozitif yönde etkilerken, Türkiye’de küçük sayılabilecek bir sektördür. 

 BT Hizmetleri küreselBT Hizmetleri küreselBT Hizmetleri küreselBT Hizmetleri küresel    pazar analizipazar analizipazar analizipazar analizi    3.3.1

Dünyada BT hizmetleri donanım ve yazılım sektörlerinin aksine daha parçalı ve yerel 

bir karakter gösterir. İlk 15 oyuncu pazarın sadece %33’üne sahiptir. Alt sektörlere 

bakıldığında danışmanlık alt sektörü hariç diğer her alt sektörde ilk beş oyuncunun 

pazar paylarının toplamı %20 ila 30 arasında değişmektedir. Danışmanlıkta ise ilk beş 

şirketin dünyadaki pazar paylarının toplamı %83’dür (Şekil 54).    

  

Şekil 54 Türkiye BT hizmetleri pazarı 
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Kaynak: Pazar büyüklüğü ve konsolidasyonu Gartner - Forecast: IT Services, 2011-2017, 1Q13 Update (Mar 2013) ve Market Share: IT Services, 2011 (Apr 2012) raporlarındaki verilere dayandırılarak hesaplandı. 
Pazarın küresel veya yerel oluşu ile yerel oyuncuların varlığına dair tanılar sektör uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturuldu. 

1 Pazar konsolidasyonu, ilgili pazarda ki ilk beş oyuncunun pazar payları toplam ile değerlendirildi (%0-10: Küçük oyuncu hakimiyeti; %10-50: Dağınık; %50-70: Yarı Konsolide; %70-100: Konsolide)

Türkiye pazar büyüklüğü
Milyon ABD Doları, 2011
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 Türkiye’nin Türkiye’nin Türkiye’nin Türkiye’nin BT hizmetlerindeki BT hizmetlerindeki BT hizmetlerindeki BT hizmetlerindeki mevcut mevcut mevcut mevcut durumu ve gelişim gösterdiği alanldurumu ve gelişim gösterdiği alanldurumu ve gelişim gösterdiği alanldurumu ve gelişim gösterdiği alanlarararar    3.3.2

Türkiye’de BT hizmetleri, çoğunlukla uluslararası şirketlerin Türkiye merkezli ofisleri 

ve büyük şirketlerin iç birimleri tarafından sağlamaktadır, pazardaki payları son 

derece yüksek olan bu şirketler yerel istihdam yaratmakta ve küresel pazara nazaran 

daha yüksek (%40-%70) bir konsolidasyon görülmesine neden olmaktadır.  

Türkiye, BT’yi iyi kullanan sektör ve şirketlere sahip olmasına ve genç nüfusu 

olmasına rağmen, Hindistan, Mısır ve İrlanda gibi dış ülkelere hizmet verebilecek 

yetkinlikte yerli bir şirket yaratamamış ve uluslararası BT hizmet şirketleri için ‘merkez 

üssü’ olamamıştır.  

           Türkiye’nin yerel pazardaki yazılım hizmetleri birikimini hizmet ihracatına dönüştü- 

rememesinin üç temel sebebi vardır.  

-‘Nitelikli’ mühendis eksikliği ve yabancı dil sorunu 

-İç kaynak kullanılarak hizmetlerin karşılanması ile yerel pazarın daraltılması ve 

karlılığın çok düşük seviyede kalması 

-Mühendis ve diğer BT hizmetleri çalışanı maliyetlerinin yüksek oluşu 

Türkiye’deki KOBİ’lere bulut bilişim, yerel ve uluslararası veri merkezi hizmetleri 

sağlama yönünde çaba gösteren şirketler ancak oluşum aşamasındadır. 

 Türkiye’de Bulut Bilişim HizmetleriTürkiye’de Bulut Bilişim HizmetleriTürkiye’de Bulut Bilişim HizmetleriTürkiye’de Bulut Bilişim Hizmetleri    3.3.3

Türkiye’de bulut bilişim hizmetleri büyük telekom operatörleri, uluslararası bulut 

sağlayıcılarının yerel çözüm ortakları ve az sayıda yerel bulut bilişim sağlayıcısı 

tarafından verilmektedir. Bulut bilişim pazar büyüklüğü küçük olmakla birlikte BT 

pazarları için en hızlı büyümesi beklenen pazarlar arasında yer alır. Sektör içinden 

yöneticilerle yapılan görüşmelerde yazılımda paket çözümler yerine kurum içi 

çözümler geliştirmeyi tercih eden türk kamu ve ve özel sektörünün bulut bilişmle 

birlikte değişmesi beklendiği ifade edilmiştir. Bulut bilişim pazarının büyümesinin 3 

adımda gelişmesi beklenmektedir: Önce kamu kurumlarınının buluta göçü; ardından 

büyük özel sektör işletmelerinin takibi ve son olarak bulut bilişim hizmetlerinin 

KOBİlere penetrasyonu.  

Türkiye’deki bulut bilişim sağlayıcılarıyla ve BT sektör temsilcisi kurumlarla yapılan 

toplantılarda bulut bilişim pazarının gelişmesine engel teşkil edebilecek çeşitli 

faktörler dile getirilmiştir: 

• Bulut bilişim hizmetlerine karşı hem büyük işletmeler hem de KOBİler bilgi 

güvenliği konusundaki çekinceleri yüzünden ihtiyatli yaklaşmaktadırlar. Bulut bilişim 
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sağlayıcılarının kurumsal bilgilere erişebilme ihtimali şirket yöneticilerini 

endişelendirmektedir. Veri merkezindeki bilgilerin kaybolma ihtimali de bir başka 

çekincedir. Bu anlamda Türkiye’deki bulut sağlayıcıları verdikleri hizmetler için 

ISO9001, ISO 20000 ve ISO 27001 sertifikalarını5 uluslararası firmalarla çalışabilmek 

adına almaktadır. Türkiye’de sertifika alma zorunluluğu ile ilgili kapsamlı bir 

düzenleme bulunmamakla beraber ihalelerde zorunlu tutulmaya başlandığı durumlar 

görülmektedir. Kurumlara bulut bilişimde veri güvenliği konusunda farkındalık 

çalışması yapılmasına ihtiyaç vardır. 

• Büyük özel sektör firmalarında CIO’lar dışındaki yönetici ekibin bulut bilişimin 

avantajları konusunda farkındalık seviyeleri düşüktür. 

• Bulut bilişim olanaklarının ve faydalarının KOBİ’ler tarafınından bilinirliği çok 

azdır. Bunun sebeplerinden biri de KOBİ’lere BT ürün ve hizmet sağlayıcılığı yapan 

çözüm ortaklarının gelirlerinin çoğunu donanım satışından elde etmeleridir. Bu 

sebeple bu çözüm sağlayıcıları KOBİ’lere bulut bilişim olanaklarından haberdar 

etmeyi tercih etmemektedirler.  

• Türkiye’de ekonominin önemli bir payını oluşturan kayıt dışı faaliyetleri olan 

şirketler verilerini kurum dışına çıkarmak istememekte ve bulut bilişime uzak 

durmaktadırlar 

• Bilişimin en yoğun olarak kullanıldığı bankacılık sektöründe kritik müşteri 

bilgilerinin kurum dışına çıkarılması mevzuat ile kısıtlanmıştır. Kritik müşteri bilgilerinin 

tanımının muğlak olması bankacılık sektöründe bulut bilişime göçü engellemektedir. 

• Fatih projesinde eğitim içeriğinin öğrencilere sunulması açısından bulut bilişim 

ideal ortam olarak öne çıkmaktadır. Ancak projenin mevcut gidişinde farklı bir yol 

izlenmekte ve yerinde yazılımlar tercih edilmektedir.  

• Bulut bilişimin en üst katmanını oluşturan hizmet olarak yazılım (SaaS) 

geliştirilmesi alanında Türkiye’de deneyim ve insan kaynağı eksikliği hissedilmektedir 

bu da özelleştirme gereken bulut hizmetlerinin geliştirilmesini yavaşlatmaktadır. 

3.4 Sektördeki kümelenme faaliyetleriSektördeki kümelenme faaliyetleriSektördeki kümelenme faaliyetleriSektördeki kümelenme faaliyetleri    

Aynı ve farklı sektördeki birçok işletme birbirleriyle etkileşim içinde olup ölçek 

ekonomilerinden yararlanmak, tedarik zinciri içindeki ulaştırma maliyetleri ve 

uzmanlaşmış iş gücüne erişim maliyetlerini azaltmak, yeni teknolojiye ve hedef 

 
5 İlgili sertifikalarla ilgili detaylı bilgi ektedir. 
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pazarlara ulaşımda ortak hareket etmek gibi faydalardan yararlanmak üzere 

kümelenme faaliyetleri göstermektedir. Bu oluşum kendiliğinden pazar şartları 

içerisinde ortaya çıkabileceği gibi, kamu, eğitim veya özel sektör kurumlarının teşvik 

ve destekleriyle de gelişebilmektedir. İdeal bir küme yapısında işletmeler ile birlikte 

finans kurumları, medya, araştırma, kuluçka merkezleri, üniversiteler ve kamu 

kurumları da incelenebilmektedir: yığınlaşma, kümelenmenin ortaya çıkışı, gelişim, 

olgunlaşma ve dönüşüm. Öncelikle belli avantajlar sayesinde işletmeler ve diğer 

aktörler bir coğrafi yer almaktadır. Başarılı kümelenme oluşumlarının yaşam döngüsü 

5 evre içinde alan içerisinde toplanmaya başlarlar. Bu bir üniversite çevresinde o 

üniversitenin mezunlarının kurduğu şirketlerin yoğunlaşması da olabilir, devlet 

teşviklerinden yararlanmak için işletmelerin belli bir coğrafi bölge içinde toplanması 

da olabilir. Yığınlaşma evresini kümenin ortaya çıkışı fazı takip eder. Bu fazda yığın 

içinde yer alan unsurlar işbirliği yapmaya ve ortak hareket etmeye başlar. Bu işbirliği, 

faaliyet alanlarında gelişmeyi ve büyümeyi beraberinde getirir. Bu da yeni yatırımların 

bölgeye çekilmesini yeni aktörlerin kümeye katılmasına sebep olur. Böylece küme 

gelişme evresine gelmiştir. Bu aşamada küme içinde yeni teknolojiler gelişir, küme 

faaliyetlerini düzenlemeye yönelik örgütlenmeler oluşur. Küme içindeki aktörlerin 

sayısı belli bir sayıya ulaştığında ise küme içindeki iş birliğinde etkin bir ağ yapısı 

gözlemlenir. Bu kümenin olgunluk evresine geldiğinin işaretidir. Bu evrede kümenin 

içindeki işletmelerin yenilikçi faaliyetlerinden, işbirliklerinden yeni girişimler oluşur. Bu 

bu sayede büyürken değişen pazar şartları ve yenilikçi teknolojilerle birlikte küme bir 

dönüşüm evresinden geçerek yeni şartlara ayak uyduran unsurlarla birlikte yoluna 

devam eder. Kümeler işlevlerine göre de üç grupta incelenebilir: Üretim odaklı sanayi 

kümeleri, yenilik odaklı yenilik kümeleri ve yeni girişimleri desteklemeye yönelik risk 

kümeleri [35].  

Türkiye’de kendiliğinden Stanford Üniversitesi etrafında şekillenmiş Silikon Vadisi gibi 

bir örnek oluşmamıştır. Türkiye’de kümelenme faaliyetleri devlet eliyle işletmelerin 

belirli aktörlerin ya da belirli bölgelerin etrafında yığınlaşmaya teşvik edilmesiyle 

oluşmaktadır [36].  

Türkiye’de geçmişten günümüze 1960’larda organize sanayi bölgeleri ve küçük 

sanayi siteleriyle başlayan kümelenme teşvik politikaları 1990’larda KOSGEB 

bünyesinde ve üniversiteler içerisinde Teknoloji Geliştirme Merkezleri’nin 

kurulmasıyla odağını teknoloji üretimi ve yenilikçiliğe kaydırmıştır. 2000’li yıllarda 

üniversite-sanayi işbirliği etrafında kümelenmeler yaratmak üzere Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) oluşturulmuştur [36]. 
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Teknoparklar kendilerine odak alanları belirlemekte ve bu alanlarda faaliyet gösteren 

girişimleri bir araya getirmeyi önceliklendirmektedirler. Teknoparklarda düzenlenen 

konferanslar, seminerler, eğitimler ile şirketler arasında bağlantıyı sağlanması 

amaçlanır. Ayrıca olgunlaşmış teknoparklarda yönetici şirketler teknopark 

bünyesindeki girişimler arasında bir aracı görevi üstelenerek işbirliğini teşvik 

etmektedir.  

Bilgi teknolojileri sektörü, iyi eğitimli, nitelikli girişimci ve yönetici profilleriyle 

kümelenme içindeki işbirliğinin faydalarını kavramaya en açık ve bu faydalardan en 

çok yararlanabilecek sektörlerin başında gelmektedir. ABD’de silikon vadisi, 

Hindistan’da ise Bangalore gibi başarılı küme örnekleri BT sektörü etrafında 

şekillenmiştir [36]. 

Türkiye’deki donanım sektörü katma değerli üretim yapan, tedarik zinciri itibariyle 

olgunlaşmış bir yapıda olmadığından kümelenme oluşumlarının içinde de 

gözlenmemektedir.  

Yerel yazılım sektörü ise Teknoparklarda yığınlaşan bir yapıya sahiptir ve bu 

bölgelerdeki toplam firmaların %55’ini oluşturmaktadır. 2003 yılında Devlet Planlama 

Teşkilatı (DPT)’nın TUSİAD işbirliğiyle ile Türkiye’deki sektörel yığınlaşmalar üzerine 

yaptığı çalışmaya göre yazılım sektöründe en yoğun faaliyet gösterilen bölgeler içinde 

Ankara öne çıkmaktadır. 2003 yılından bu yana da özellikle ODTU, Bilkent ve 

Hacettepe üniversitelerindeki TGB’lerde yazılım alanında ciddi bir birikim ortaya 

çıkmıştır. Bu sebeple Ankara yazılım alanında kümelenme faaliyetleri açısından 

önemli bir potansiyele sahiptir. Ankara’daki beşi faal (ODTU Teknokent, Bilkent 

Cyberpark, Hacettepe Teknokent, Gazi Teknopark ve Ankara Üniversitesi TGB) ve 

biri kuruluş aşamasında (ASO Teknopark) 6 TGB, TTGV ve Ankara Kalkınma 

Ajansının da destekleriyle bir işbirliği platformu oluşturmuşlardır. Ulusal ve 

uluslararası platformlarda birlikte hareket ederek verimliliği ve üretkenliği artırmak, 

yerli ve yabancı yatırımı bölgeye çekmek ve Ankara’yı bilişimde markalaştırmak 

oluşumun birincil hedefleridir.  

Yüksek yazılım alımlarına sahip savunma sanayisinin ODTÜ, Bilkent ve 

Hacettepe’deki teknokentlere yakın konumlanmasından dolayı savunma yazılımları 

alanında da bir alt kümelenme görülmektedir. Savunma alanında benzer bir 

kümelenme İstanbul’da yeni inşa edilen Teknopark İstanbul bünyesinde 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Teknoparkların kendi bünyelerinde gelişen kümelenme desteklerinin en önemli 

örneklerinden biri ODTÜ teknokent içindeki Animasyon Teknolojileri ve Oyun 
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Geliştirme Merkezi (ATOM)’dur. 2008 yılında kurulan ATOM girişimci öğrencilerin 

oyun yazılımı alanındaki fikirlerini ve projelerini geliştirebilecekleri ve kendi şirketlerini 

kurma imkânı buldukları bir ön kuluçka merkezi konumundadır. Burada girişimcilere 

ofis alanı ve oyun geliştirme ihtiyaçları için özelleştirilmiş altyapı hizmetleri 

sunulmaktadır. ATOM’un ilk yılı içerisinde 7 grup projelerine Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından teknogirişim desteği alıp şirketleşmiştir. 

Teknoparklar, bünyelerindeki şirketlerin uluslararası değer zincirine katılmalarına 

yönelik çalışmalarda yürütmektedirler. ODTÜ ve İTU’dekiler gibi olgunlaşmış 

teknoparklar AB projeleri için birer koordinasyon merkezi işlevi yürütmekte, firmalara 

proje başvuru danışmanlığından, yurtdışı Ar-Ge ortağı bulma hizmetine farklı 

alanlarda destek olmaktadırlar. ODTÜ teknopark önümüzdeki dönemde şirketler ile 

uluslararası kümelenmeler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için Ekonomi 

Bakanlığı’nın desteğiyle Vaşington, Şikago veya Silikon Vadisi ve Brüksel’de irtibat 

ofisleri açmayı planlamaktadır. Bu bölgelerde açılacak tüm irtibat ofislerinin 

uluslararası ilişkileri geliştirme amacı bulunmakla birlikte Vaşington ofisi savunma 

sanayi odaklı, Brüksel’de açılacak ofis ise AB projeleri kapsamında Proje Ofisi olarak 

konumlandırılacaktır. Şikago veya Silikon Vadisinde açılması planlanan ofisin ise 

inkübasyon merkezi olarak çalışmalarına ağırlık vermesi beklenmektedir. 

3.5 Dış ticaretDış ticaretDış ticaretDış ticaret    

Çeşitli kaynaklardaki verilerin bir araya getirilmesinden Türkiye’nin 2011 yılında BT 

sektöründe 300-400 milyon dolar ihracat, 4-5 milyar dolar da ithalat yaptığı tahmin 

edilmektedir. Toplam BT ihracatının %25-35’ini donanım ihracatı, %65-75’ini de 

yazılım ve BT hizmetleri ihracatı oluşturmaktadır. İthalat değerinin ise %70-75’i 

donanım ithalatı, %25-30’u ise yazılım ve BT hizmetleri ithalatından kaynaklanır.  

Türkiye yazılım ve BT hizmetleri sektörlerinin ihracat rakamları incelendiğinde 

birbirinden çok farklı tablolar ile karşılaşılmaktadır (Şekil 55). Kaynakları ölçme 

yöntemlerine göre ufak farklılıklar her zaman görülebilse de, yazılım ve hizmet 

sektörlerinde karşılaşılan belirgin farklar; yazılımın genellikle makina, medikal, 

otomotiv, donanım gibi bir ürün veya hizmetin parçası olarak ihraç edilmesi ile 

açıklanabilir.  

Yazılım sektörünün önemli ihracat pazarları Almanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Libya, Azerbaycan, İsviçre, Romanya ve Türkmenistan olarak sıralanabilir. 

Türkiye'deki yazılım sektörüne dair farklı kaynaklar tarandığında, ihracat rakamlarının 

30 milyon TL ile 450 milyon TL arası geniş bir aralığa yayıldığı görülmektedir. 
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TÜBİSAD'ın rakamlarına sadık kalınırsa, Türkiye donanım sektöründeki ihracat 100 

milyon TL civarındayken, yazılım ve hizmet sektöründeki ihracat 450 milyon TL olarak 

kabul edilebilir [37]. 

Yazılım sektörünü stratejik sektör olarak belirleyen ve devlet desteğiyle yazılım üreten 

ülkelere bakıldığında ihracat rakamlarının çok daha yüksek olduğu görülmektedir, bu 

durum devlet teşvikiyle Türkiye’nin yazılım ihracatında da artış kaydedilebileceğini 

göstermektedir. Örneğin, Hindistan’da 2008 yılındaki yazılım ve hizmet ihracat miktarı 

47 milyar dolar, İrlanda’da 2007 yılındaki yazılım ihracatı 16,8 milyar dolar ve 

İsrail’deki ise 5,68 milyar dolardır. 

 

Şekil 55 Yazılım ve BT hizmetleri ihracatı 

 
Kaynak:1.Dış Ticaret Müsteşarlığı 2.UN Service Trade 3.TÜBİSAD 4.Tırpançeker 2011 yazılım sektörü çalıştayı

▪ Türkiye’de yazılım 
sektörünün ihracat 
rakamları değişik 
kaynaklarda 
birbirinden çok 
farklı 
gözükmektedir

▪ Bunun sebebi 
olarak yazılımın 
genellikle donanım 
gibi bir ürün ya da 
hizmetin parçası 
olarak ihraç 
edilmesi 
düşünülebilir

Türkiye’nin yazılım ihracatı1

Milyon ABD Doları

Türkiye bilgisayar ve 
enformasyon servisleri ihracatı2

Milyon ABD Doları

Türkiye yazılım ve hizmet ihracatı3

Milyon TL
Türkiye yazılım ihracatı4

Milyon ABD Doları

2011

455,9

2010

250,0

2009

12,9

2008

12,8

2007

14,3

2010

15,9



 

102 
 

3.6 Doğrudan yabancı yatırımDoğrudan yabancı yatırımDoğrudan yabancı yatırımDoğrudan yabancı yatırımlarlarlarlar    

Dünyada doğrudan yabancı yatırım 2005-2010 seneleri arasında yıllık ortalama olarak 

1,7 trilyon dolar civarındadır, Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım ise yıllık 15 milyar 

dolarlık büyüklüğü ile bunun yaklaşık 1%’ini oluşturmaktadır [38] (Şekil 56).  

Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımın 0.7%'lik kısmı bilişim teknolojileri ile ilgilidir, 

bu da senelik olarak yaklaşık 97 milyon dolar yabancı sermayenin BT sektörü için 

Türkiye pazarına giriş yaptığını göstermektedir. Dünyada ise doğrudan yabancı 

sermayenin ortalama 2,5%'i bilişim teknolojilerine harcanmaktadır ve bu oran Türkiye 

ortalamasının yaklaşık olarak üç katıdır [39] (Şekil 57).  

Bu rakamlar bize göstermektedir ki, Türkiye bilişim sektörüne hala yeterince yabancı 

sermaye çekememektedir. Dünyada BT sektörüne yapılan yabancı yatırımlar genelde 

yazılım ve hizmet sektöründe olurken bu oran Türkiye'de sadece 15% seviyesindedir. 

[39]  

 

Şekil 56 Doğrudan yabancı yatırım kırılımı 
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Şekil 57 Doğrudan yabancı yatırım alt sektör kırılımı 

 

. 
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Yazılım 
ve hizmet 15

85

75 Yazılım ve hizmet 
dünya1 ortalaması

Kaynak: Dünya Bankası, OECD FDI flows by industry
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4. BT’nin mevcut durumunu açıklayan altyapı öğeleriBT’nin mevcut durumunu açıklayan altyapı öğeleriBT’nin mevcut durumunu açıklayan altyapı öğeleriBT’nin mevcut durumunu açıklayan altyapı öğeleri    

BT sektörlerinin gelişebilmesini sağlayan 5 ana faktör ön plana çıkmaktadır. Bu 

faktörler ve etkileri kısaca aşağıdaki gibidir (Şekil 58). 

Şekil 58 Türkiye BT altyapı bileşenleri 

 

Nicelik ve nitelik yönündeNicelik ve nitelik yönündeNicelik ve nitelik yönündeNicelik ve nitelik yönünden yeterli insan kaynağının yetiştirilmesi:n yeterli insan kaynağının yetiştirilmesi:n yeterli insan kaynağının yetiştirilmesi:n yeterli insan kaynağının yetiştirilmesi: Bilgi Teknolojilerinin 

tüm alt sektörlerinin rekabetçi olunabilmesi için hem yeterli sayıda mühendis ve 

teknik eleman arzının yaratılması, hem de bu arzın doğru niteliklerle donatılması 

önemlidir. Türkiye’de BT hizmetlerinin dışarı açılmasının önündeki en önemli 

engellerden biri yabancı dildir. 

Güçlü iç talep veya mevcut iç talebin stratejik olarak odaklandırılması: Güçlü iç talep veya mevcut iç talebin stratejik olarak odaklandırılması: Güçlü iç talep veya mevcut iç talebin stratejik olarak odaklandırılması: Güçlü iç talep veya mevcut iç talebin stratejik olarak odaklandırılması: Aynı şekilde 

Bilgi Teknolojilerinin tüm alt sektörlerinde yetkinliklerin gelişmesi ve rekabetçi bir 

sektörün oluşabilmesi için yetkin ve büyük bir iç talep olması veya oluşturulması 

gerekir. 
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BT sektörü için gerekli altyapının konuşlandırılması: BT sektörü için gerekli altyapının konuşlandırılması: BT sektörü için gerekli altyapının konuşlandırılması: BT sektörü için gerekli altyapının konuşlandırılması: Alt sektörler için öncelikler farklı 

olmakla birlikte sağlıklı bir ulaşım, enerji ve internet altyapısı BT hizmetleri ve 

donanım sektörlerinin rekabetçi olması için çok önemlidir.  

İş yapışını destekleyen mevzuatın oluşturulmasıİş yapışını destekleyen mevzuatın oluşturulmasıİş yapışını destekleyen mevzuatın oluşturulmasıİş yapışını destekleyen mevzuatın oluşturulması: : : : Fikri hakların korunması ve bilgi 

güvenliği gibi mevzuat ve uygulama altyapıları yazılım ve BT hizmetleri için olmazsa 

olmaz ön koşullar olarak öne çıkmaktadır. 

Sermaye:Sermaye:Sermaye:Sermaye: BT’nin gelişebilmesi için gerekli sermayenin oluşması için hem doğrudan 

yabancı yatırımları hem de girişimcilik, yenilikçilik ve kurumsallaşmanın önünü açacak 

odaklı kamu destek mekanizmalarının kurulmuş olması gereklidir.  

4.1 Nitelikli insan kaynağıNitelikli insan kaynağıNitelikli insan kaynağıNitelikli insan kaynağı    

 TalepTalepTalepTalep    4.1.1

BİT kullanımının yoğun olduğu sektörlerde ve BİT sektöründe BİT uzmanlarına olan 

talep giderek artmaktadır. Farklı sektörlerde BİT işgücüne olan talep, sektörlerin 

kurumsal yazılım ve BT hizmetleri harcamalarının artışıyla doğru orantılıdır. BİT’in 

farklı sektörlere nüfuzuyla birlikte, ihtiyaç duyulan BİT uzmanı sayısının artması 

beklenmektedir. Bunu destekleyecek bir biçimde, McKinsey Nitelikli İstihdam 

Araştırması’na katılan işverenlerin %84 ’ü önümüzdeki 5 yıl içerisinde BİT ile ilgili 

birimlerde açılacak pozisyonların diğer iş kollarına oranla daha fazla artacağına 

inanmaktadır. Araştırmaya katılan kuruluşların %60’ı BT sektöründe faaliyet 

gösterirken %40’ı ise BT dışında fakat BT teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı 

bankacılık, sağlık, eğitim ve telekomünikasyon gibi sektörlerde yer almaktadır. Bu 

sebeple, BİT ile ilgili birimlerde meydana gelecek artış beklentisi, aynı zamanda diğer 

sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin de daha çok BİT uzmanına ihtiyaç duyacağını 

göstermektedir. BT istihdamı, özellikle BT hizmetleri dikkate alındığında nicelik olarak 

büyük potansiyel taşımaktadır. Yurtdışında yaşandığı gibi Türkiye’de de BİT ile ilgili 

nitelikli insan kaynağına olan talebin hızla artmasıyla birlikte insan kaynağı açığının 

oluşacağı öngörülmektedir. 

Yayınlanan iş ilanlarının artış hızına da bakıldığında, bilişim sektöründe insan 

kaynağına olan ihtiyacın arttığı görülmektedir. 2008-2012 arasında sektörlerin aylık 

yeni iş ilanları incelendiğinde BİT sektörü %30 artışla üretimden sonra ikinci sırada 
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yer almaktadır (Şekil 59). Haziran 2008’de BİT sektörü için 562 olan aylık yeni ilan 

sayısı Haziran 2012’de 1,618’e yükselmiştir6. 

Şekil 59 BİT sektörü insan kaynağı talebi 

 

 Türkiye’deki insan kaynağı arzıTürkiye’deki insan kaynağı arzıTürkiye’deki insan kaynağı arzıTürkiye’deki insan kaynağı arzı    4.1.2

Bilişim alanında eğitim görmüş insan kaynağı arzı giderek artmaktadır. Üniversitelerin 

ve meslek liselerinin BT sektörü ile ilgili bölümlerinin kontenjanları ve bu bölümlerden 

mezun olan toplam öğrenci sayısı yıllık %8 artış göstermektedir. Yükseköğrenim 

ayağında, 2011 yılında 21.193’ü ön lisans, 10.029’u lisans olmak üzere toplam 

31.222 öğrenci BİT ile ilgili bölümlerden mezun olmuştur. Bu bölümlerin kapsamında, 

meslek liseleriyle birlikte, BİT ile ilgili bölümlerden mezun olan kişilerin toplam sayı 

yaklaşık 72.000’e çıkmaktadır. Sertifika programları ve çeşitli kurumlarca düzenlenen 

mesleki bilişim eğitimleri, kapsamına bağlı olarak BİT sektöründeki insan kaynağını 

 
6 Kariyer.net verileri kullanılmıştır. Artış 2008 Haziran - 2012 Haziran verileri arasındadır. BİT sektörü bilişim ve 

telekomünikasyon ilanlarının toplamıdır 

Kaynak: Kariyer.net istihdam endeksi

Yeni ilan artış hızına bakıldığında, bilişim sektöründe insan 
kaynağına olan ihtiyacın arttığı görülmektedir BİT sektöründe yayınlanan aylık yeni ilan sayısı

Sektörlere göre yayınlanan aylık yeni iş ilanı1

Artış2, 2008-2012  

1 Kariyer.net verileri kullanılmıştır
2 Artış 2008 Haziran*2012 Hazrian verileri arasındadır
3 BİT sektörü bilişim + telekom ilanlarının toplamıdır
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nitelik veya nicelik bakımından etkilemekte ve sektördeki insan kaynağının yeni 

yetkinliklerle donatılmasını veya yetkinliklerin güncel tutulmasını sağlamaktadır. 

TÜİK tarafından yayınlanan Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 2012 çalışmasına göre; 

mevcut durumda bilgisayar ve genel mühendislik alanlarında yüksekokul veya 

fakültelerden mezun olan kişilerin işgücüne katılımları diğer mesleklere göre daha 

yüksektir. Mühendislik alanında eğitim gören kişilerin işgücüne katılım oranları %86,5 

olarak ölçülürken, bu oran bilgisayar alanından mezun kişiler için %84,3’tür. 

Araştırılan mesleklerde yükseköğrenim görmüş kişilerin işgücüne katılımı %79,1 

olarak ölçülmüştür. Bu alanlardan mezun kişilerin işsizlik oranları incelendiğinde ise, 

küresel tabloda çıkan sonuçların aksine, bilgisayar ve mühendislik alanlarından 

mezun kişilerin işsiz kalma ihtimali ortalamadan çok daha düşük değildir. Yine aynı 

çalışmanın sonuçlarına göre; yükseköğrenim mezunu kişilerin ortalama işsizlik 

oranları %10,1 iken, bilgisayar ile alakalı bölümlerden mezun olan kişilerin işsizlik 

oranı %12,5; mühendislik eğitimi almış kişilerin işsizlik oranları ise %8,6 olarak 

ölçülmüştür. Buna göre mühendisler genel olarak işsizlik probleminden daha az 

etkilenseler de, bilgisayar ile ilgili bölümlerden mezun olan kişiler, işsizlik 

probleminden genel ortalamaya göre daha çok etkilenmektedirler. 

İnsan kaynağındaki arz artışına rağmen işverenin talebinin karşılanamamasının 

sebebi, BİT insan kaynağının nitelik olarak sektörün beklentilerini karşılayamamasıdır. 

BİT uzmanlarının nitelik seviyelerinin özel sektörün beklentilerine uygun olup 

olmadığını anlamak ve sektörde istihdam edilen kişilerin profillerini ortaya 

çıkarabilmek amacıyla, BİT uzmanlarının yoğun olarak istihdam edildiği Türkiye’nin 

önde gelen 32 şirketiyle McKinsey Nitelikli İstihdam 2012 araştırması 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmayla varılacak sonuçlarda sadece BT sektöründe değil, 

diğer sektörlerde çalışan kişilerin de durumları anlaşılmak istendiğinden, anketin 

kapsamı BİT’in yoğun olarak kullanıldığı sektörlere göre düzenlenmiştir. Buna göre, 

araştırmaya katılan şirketlerin yaklaşık %60’ı BT sektöründe faaliyet göstermektedir. 

Şirketlerin çalışan sayıları incelendiğinde, %24’ünün 100 kişiden az; %38’inin 100-

500, %31’inin 500-5000, %7’sinin ise 5000’den fazla olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya şirketleri temsilen CEO, CIO veya insan kaynağı yöneticileri katılmıştır. 

Bu bölümde yer alan araştırmaya ait veriler, bu bilgilerin ışığında değerlendirilmelidir 

[40]. 

Araştırma sonuçları BİT alanında çalışmaya başlayan yeni mezun kişilerin nitelikleri 

ile işverenlerin nitelik beklentilerinin tam olarak uyuşmadığını göstermektedir. Bilişim 

alanındaki giriş seviyesi pozisyonları için üniversitelerden işe alınan mühendislerin 

BİT ile ilgili bilgi ve becerileri ile işe hazırlık durumları işverenlerin %35’i tarafından 



 

108 
 

yeterli bulunmamaktadır (Şekil 60). Çalışmaya katılan işverenlerin yaklaşık %41’i yeni 

mezunların nitelikleri konusunda kararsız kalırken, yeni mezunların iş hayatına hazırlık 

durumlarını yeterli bulan işverenlerin oranı ise sadece %24 olarak kaydedilmiştir [40].  

Buna ek olarak, ankete katılan işverenler, BİT alanında nitelikli insan kaynağı 

bulmanın diğer fonksiyondaki insan kaynağına göre daha zor olduğunu 

belirtmektedir. Bu zorluğun hem giriş seviyesinde, hem de tecrübeli elemanlar 

bazında olması; meslek içi eğitim/ sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerin önemini 

daha iyi açıklamaktadır. BİT alanında eleman bulmanın diğer seviyelere göre daha 

zor olduğunu belirten işverenlerin oranı giriş seviyesi için %63, tecrübeli elemanlar 

için ise %78 olarak kaydedilmiştir. Ara pozisyonlarda hiçbir işverenin eleman bulma 

konusunda BİT sektörünün diğer sektörlere göre daha kolay olduğunu belirtmemesi, 

sektördeki ara eleman ihtiyacının boyutunu açıklamaktadır [40]. 

Şekil 60 Bilişim alanında eleman bulma süreci 

 

Üniversitelerin BİT dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederek, bu gelişmeleri 

açtıkları derslere yansıtmalarının beklenmesi doğaldır. Bununla birlikte, üniversiteler 

«Giriş seviyesi pozisyonlar için üniversiteden işe alınan mühendislerin BİT 
ile ilgili bilgi ve becerileri ile işe hazırlık durumları yeterlidir»

Görüşe sahip işveren oranı
Yüzde

24

41

Katılıyorum/
Kesinlikle katılıyorum

Ne katılıyorum
Ne katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum/
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Kaynak: McKinsey Nitelikli İstihdam Araştırması, 2012
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pratikte bunu BİT’in çok hızlı gelişmesi, altyapı ve öğretim elemanı yetkinliği 

gerektirmesinden dolayı yüzde yüz gerçekleştirememektedir. Bu nedenle, 

üniversitelerdeki müfredatların ve verilen eğitimin, kişilere kazandıracağı temel 

becerilere odaklanmak gereklidir. Üniversitede BİT ile ilgili eğitim almış kişinin, BİT 

dünyasında meydana gelecek olan değişimlere kolay uyum sağlayabilmesi 

beklenmektedir. Üniversitenin kişiye bu yetiyi kazandırması, Şekil 61’ta da belirtilen 

nitelik alanların gelişimiyle mümkün olacaktır. Nitelikli İstihdam Araştırması’na katılan 

işverenler, BİT insan kaynağında önemli buldukları birçok temel nitelik alanında 

mezunların yeterli donanıma sahip olmadıklarına işaret etmektedir.  

İşverenlerin nitelik beklentileri ve özellikle yeni mezunların hazırlık durumları 

arasındaki farklılıkların kaynağı ve BİT insan kaynağında görülen nitelik eksikliği dört 

ana paydaşa dokunan sebepler ile açıklanabilmektedir.  Bu sebepler; BİT eğitiminin 

kalitesindeki problemler, öğrencilerin eğitimin yararına inanmamaları ve iş hayatından 

uzak olmaları, işverenlerin eğitim sağlayıcılar ve dolayısıyla öğrencilerden kopuk 

oluşu ve kamu kurumları tarafından oluşturulan strateji ve eylem planlarının tam 

olarak hayata geçirilememesi olarak tespit edilmiştir. 

Eğitimin kalitesindeki problemler, müfredatın sektör ihtiyacına cevap vermemesi, 

öğretim üyesi sayısındaki eksiklik, üniversitelerin eğitimleri arasındaki kalite 

farklılıkları ve meslek liselerinde verilen eğitimin işverenler tarafından yetersiz 

bulunması olarak özetlenebilir. Öğrenciler, eğitimin artı katkı getirdiğine inanmadıkları 

için yükseköğrenime devam etmemektedir. İşverenler, eğitim kuruluşlarıyla yeterince 

iletişim halinde değildir ve özel sektör-eğitim kurumu işbirlikleri yeterince 

gerçekleşememektedir. Kamu kurumlarının belirlediği eylemler ise tam olarak hayata 

geçirilememiştir. 

BİT insan kaynağında özellikle problem çözme yeteneği, iletişim, İngilizce bilgisi ve 

BİT ile ilgili pratik beceriler ve yazılı iletişim konusunda eksiklikler mevcuttur. Özellikle 

uygulamalı eğitim eksikliğinin ve İngilizce probleminin, üniversitelerde verilen 

eğitimler kapsamında çözüme ulaşması beklenmektedir. İngilizce, bilişim 

sektöründeki hâkim dil olduğundan, mesleki İngilizce bilgisi özellikle yazılım geliştirici 

kişilerin yetkinliklerini güncel tutmak ve yeni gelişmelere ayak uydurabilmek için 

geliştirmeleri gereken bir niteliktir. 

Üniversitede verilecek bilişim eğitimi kişilere farklı teknolojilere ve yeni yetenek 

gereksinimlerine adaptasyonu öğretmelidir. Sektörün önde gelen isimleri, Türkiye’de 

kişilere bu altyapıyı sağlayabilen az sayıda üniversite bulunduğu söylemektedir. BT 

sektörünün ihtiyacı olarak “gömülü yazılım” üzerine eğitim almış kişiler aranırken, 
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üniversitelerde “Pascal” gibi eski programlama dillerine yönelik eğitimler verilmiştir 

[41]. 

Şekil 61 Bilişim çalışanlarının beceri seviyeleri 

 

4.2 İç ve bölgesel talepİç ve bölgesel talepİç ve bölgesel talepİç ve bölgesel talep    

 Yazılım Yazılım Yazılım Yazılım     4.2.1

Yazılım talebi açısından incelendiklerinde bankalar ve telekomünikasyon firmaları 

teknolojiye olan talepleri, ihtiyaçlarının derinlik ve karmaşıklığı bakımından bir iç pazar 

oluşturabilecek büyüklükte kabul edilebilir, bu durum bu iki sektörün gelecekte dünya 

ile rekabet edebilecek yoğunlukta yazılım talep etme potansiyelini de doğurmaktadır.   

Bankacılık ve telekomünikasyondan sonra en fazla yazılım talebi kamu sektöründen 

gelmektedir. Savunma harcamalarında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında bulunan 

Türkiye’de, savunma sanayinin yazılım ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla belirli 

ölçülerde de olsa bir ekosistem oluşturulmuş ve söz konusu ekosistem derin ve 

46,9

59,4

71,9

71,9

75,1

78,1

78,2

90,7

93,7

93,8

96,9

96,9

96,9

Liderlik

Yaratıcılık

Temel matematik bilgisi

BİT ile ilgili teorik eğitim düzeyi

BİT ile ilgili uygulamalı eğitim düzeyi

Yazılı iletişim

İngilizce bilgisi

Yeniden öğrenme isteği

Sözlü iletişim

Takım çalışması

Bilgisayar kullanım bilgi ve becerisi

İş etiği

Problem çözme

25,0

40,7

56,3

68,7

50,0

21,9

46,9

68,7

21,9

56,3

71,9

68,8

53,2

1 Bilgi ve iletişim teknolojilerinde giriş pozisyonlarında aradığınız özelliklerin  önemini belirtiniz. Önemli veya çok önemli diyen grup alınmıştır
2 Bilgi ve iletişim teknolojilerinde giriş pozisyonlarında gözlemlediğiniz mevcut beceri seviyesini belirtiniz. İyi veya  çok iyi diyen grup alınmıştır

Önem seviyesi1 

Yüzde
Beceri seviyesi (iyi veya çok iyi) 2

Yüzde

Kaynak: McKinsey Nitelikli İstihdam Araştırması, 2012
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karmaşık yazılımlar üretebilir hale gelmiştir. Bu durum güvenlik ve savunma ihtiyaçları 

ile ilgili yazılımların en hızlı büyüyen alt sektörlerden olmasını beraberinde getirmiş ve 

Türkiye’nin varlık gösterdiği sınırlı yazılım alanlarından birini meydana getirmiştir. 

Kamu sektörünün, savunma harcamalarının ardından gelen bir diğer harcama kalemi 

de eğitim harcamalarıdır. Türkiye’de eğitimin BT destekli yürütülmesi prensibiyle 

tasarlanan FATİH Projesi; ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki 40.000 adet 

okulun her birine doküman kamera ve çok fonksiyonlu yazıcı, 570.000 dersliğe ise 

etkileşimli tahta ve genişbant internet ağı altyapısı kurulması talebi doğuracaktır.  

Ayrıca derslerin büyük bir kısmının bilişim teknolojileri ile e-içerikler kullanılarak 

aktarılacağı düşünülürse;  e-kitap, animasyon, video, sunu, eğitsel oyunlar, konu 

anlatım öğeleri, değerlendirme, araştırma ve test sorularına duyulacak ihtiyaç da talep 

artışının oldukça artacağının sinyallerini vermektedir. 

FATİH Projesi’nin hayata geçirilmesiyle Türkiye’deki bütün okullara erişim 

sağlanacak ve çok sayıda öğrenci ve öğretmene ulaşılarak eğitimde büyük bir 

değişim imkanı yakalanacaktır. Projeye ayrılan büyük bütçe dünyada az görülen 

boyutta bir BT donanım ve yazılım harcamasının habercisi olurken, bu atılım eğitim 

yazılımlarında iç talep yaratma konusunda büyük bir potansiyel doğuracaktır. 

 BT hizmetleri BT hizmetleri BT hizmetleri BT hizmetleri     4.2.2

Türkiye’de, özellikle bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinin BT hizmet 

ihtiyaçlarını iç kaynaklar veya bağlı şirketlerden karşılamaları hizmet sektörünün çok 

gelişmemesinin nedenlerinden biridir. Kamu sektörü ele alındığında ise BT 

danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin Türksat gibi devlet kurumları tarafından 

karşılandığı; geliştirme hizmetlerinin ise Havelsan, TUBİTAK gibi özel kanuna tabi 

kurumlardan ya da iç kaynaklardan alındığı görülmektedir, bu etkenlerin yanına kamu 

ihale sürecinin düşük fiyatı hedef alan yapısı da eklendiğinde BT hizmet sektörünün 

gelişmemesinin diğer nedenleri de kendini göstermektedir. 

Özel sektörün yüksek iç kaynak kullanımı ve etkin kullanılmayan kamu talebi, BT 

hizmet sektöründe bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir yerel şirket oluşmasını veya 

Türkiye’nin uluslararası şirketlerin merkez üssü olmasının önündeki engellerden 

bazılarıdır.   

 Bireysel Bireysel Bireysel Bireysel     4.2.3

Türkiye’nin küresel mobil uygulama pazarında varlık gösterememesinin en önemli 

nedenlerinden en önemlisi bireysel donanım penetrasyonunun sınırlı olmasıdır. Sahip 
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olduğu genç nüfusa rağmen, kişi başına düşen gelir seviyesinin düşüklüğü ve yüksek 

vergilerin artırdığı cihaz fiyatları gibi nedenlerle ülkedeki akıllı telefon penetrasyonu alt 

seviyelerde kalmıştır. Aynı sebeplerle iç talebi ve ihracatı besleyebilecek yazılım 

şirketlerinin kurulamadığı da söylenebilir. 

4.3 AltyapıAltyapıAltyapıAltyapı    

 Elektrik ve ulaşımElektrik ve ulaşımElektrik ve ulaşımElektrik ve ulaşım    4.3.1

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumunun 2012-2013 raporunda altyapı başlığının altında 

Türkiye altyapısı değişik açılardan incelenmiş ve Türkiye genel altyapısı açısında 

Dünya’da 34. Sırada yer almıştır.  

Ulaşım altyapısı incelendiğinde ülke karayollarının dünyada 43. sırada, demiryolları 

kalitesinin 53. sırada, deniz taşımacılığının 63. sırada,  havayolu altyapısının ise 36. 

sırada olduğu görülmüştür. Ülkenin mevcut altyapı kalitesi genel olarak ele 

alındığında ve rekabetçilik raporundaki sonuçlara göre değerlendirildiğinde 

geliştirilmeye ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına ihracat yapan bir üretim merkezi 

olabilmesi için donanım ürünlerinin nakliyesinde çok önemli bir rol oynayan karayolu 

ve deniz taşımacılığının mevcut altyapısı diğer ülkelerle rekabet edebilecek bir 

seviyeye getirilmelidir. Diğer yandan hedef bölgelere halihazırda yüklü miktarda 

ihracat yapan beyaz eşya ve tüketici elektroniği firmaları incelendiğinde, belirli 

bölgelerde uluslararası standartlarda nakliye altyapısına sahip olunduğu 

görülmektedir.  

Havayolu taşımacılığı da özellikle ülkenin çeşitli bölgelerine ve bölge ülkelerine BT 

hizmetlerinin götürülmesinde önemli bir faktördür ve Türkiye’nin havayolu altyapısı 

ülkenin BT hizmetleri için bölgesel bir merkez olmasını sağlayacak düzeydedir.   

Veri depolama ve bulut bilişim hizmetlerinin temelinde kurulacak veri merkezleri, BT 

hizmetleri sektöründe büyüme kaydetmesi beklenen alanlardır. Elektrik maliyeti bu 

merkezlerin en büyük gider kalemi olacak gibi görünmekte, bu hizmetlerin 

ülkelerarası verilmesi durumunda elektrik altyapısının rekabet koşullarını 

şekillendireceği gerçeğini gözler önüne sermektedir.  

Türkiye, elektrik arzının kalitesi açısından, ulaşım altyapısı küresel sıralamasında 

sahip olduğu yerden daha da gerilere düşerek 77. sıraya inmektedir. Yakın 

coğrafyadaki ülkelerle yapılan karşılaştırmada Türkiye’de elektrik maliyetinin de 
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göreceli olarak pahalı olduğu bir ülkedir. Elektrik altyapısının mevcut durumu ve 

elektrik maliyeti Türkiye’yi uluslararası veri merkezleri kurma anlamında dezavantajlı 

kılmaktadır.   

 

 İnternet altyapısıİnternet altyapısıİnternet altyapısıİnternet altyapısı    4.3.2

İnternet altyapısı bireylerin dijital dünyaya erişiminde rol oynadığı gibi uzaktan erişime 

dayanan BT hizmetlerinin sağlanmasında yüksek hızlı genişbant altyapısı kritik 

öneme sahiptir.  

İkinci bölümde belirtildiği gibi bireyler daha çok içeriğe internet üzerinden erişmekte 

bunun için de genişbant altyapısına ihtiyaç duymaktadırlar. Türkiye’de sabit genişbant 

hizmeti ADSL, fiber, kablo teknolojileri üzerinden verilmekte ve %98’lik bir nüfus 

kapsama oranına sahiptir. Artan mobil cihaz kullanımı göz önüne alındığında sabit 

genişbant altyapısının yanında mobil genişbant altyapısının yaygınlığı da önemlidir. 

Türkiye’de 3G kapsaması Turkcell’in açıkladığı rakamla %88'dir. Bu iki rakama 

bakıldığında Türkiye’deki bireysel kullanım için gerekli internet altyapısının mevcut 

olduğu görülmektedir. Ancak hem sabit hem de mobil genişbant hızları dünyadaki 

örneklerin altındadır ve bu hızlarda yapılacak iyileştirmeler bireysel kullanımı daha da 

ileriye götürecektir. 

Bulut bilişim gibi uzaktan erişim gerektiren BT hizmetlerinin sağlıklı olarak 

sunulabilmesi için sağlayıcı tarafında gereken ADSL ve kablo teknolojileri yetersiz 

kalmakta ve yüksek hızlı fiber internet altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Fiber 

internette 5 yıllık kısmi muafiyetin7 de etkisiyle altyapı yaygınlığı hızla artmaktadır 

fakat mevcut durumda bu yaygınlık sadece %12’lik bir kapsama ulaşabilmiştir. Fiber 

internetin yüksek maliyetli bir yatırım olması ve kar elde edilebilmesi için hızlı ve 

yüksek penetrasyon gerektirmesi nedeniyle sadece bazı bölgelerde yaygınlaşmıştır. 

BT hizmetlerine talep arttıkça bu kapsama oranının da artması gerekecektir.   

Sabit ve mobil genişbant altyapısının mevcut durumunun çok daha detaylı bir 

incelemesi çalışmanın 2. ekseninde yer almaktadır. 

 
7 Fiber internette kısmi muafiyet uygulanmasına karar verilmiştir. 5 yıl boyunca fiber internet (eve/binaya kadar 

fiber) toplam sabit genişbant pazarındaki payını %25’e çıkarana kadar, fiber internet pazar analizi sürecine dahil 
edilmeyecektir. 
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 Sektöre dair veri altyapısıSektöre dair veri altyapısıSektöre dair veri altyapısıSektöre dair veri altyapısı    4.3.3

BT sektörüne yerli ve yabancı yatırımların çekilmesinde, küresel büyük oyuncuların 

pazara giriş kararlarında, politika ve kanun yapıcının sektör stratejisini oluşturmasında 

pazara ve sektöre dair veriler büyük önem arz etmektedir. Mevcut durumda sektörün 

tamamına ait veriler resmi bir kaynak tarafından toplanmamaktadır. Pazar 

büyüklükleri, ihracat, ithalat, yerli firmaların ciroları gibi değerler çeşitli kurumlar 

tarafından ölçülmekte veya tahmin edilmektedir. Ancak bu ölçüm ve tahminlerde 

kullanılan metot ve tanımlardaki farklılıklar sektörün genel resminin tutarlı olarak 

çizilmesine engel olmaktadır. Çeşitli özel araştırma şirketleri yaptıkları anketlere 

dayanan pazar tahminlerinde bulunmaktadır. Bu tahminler sektör firmalarına 

gönderilen anketler ve talep tarafında yapılan görüşmeler sonucunda 

oluşturulmaktadır. Örneklem sayısındaki kısıtlamalar ve tanımlardaki farklılıklar 

yüzünden bu tahminler arasında farklılıklar mevcuttur.  Sektör temsilcisi sivil toplum 

kuruluşları da henüz tam olgunluğa ve kapsama erişmemiş olsa da Pazar ve sektöre 

yönelik veri toplama ve paylaşma çalışmalarına başlamışlardır. Yazılım sanayicileri 

derneği kendi üyelerinin faaliyet gösterdiği alanları bir veritabanında toplamıştır ancak 

bu çalışma sektör hacmine yönelik değildir. Sektör ve pazar hacmine en kapsamlı 

çalışma TUBİSAD 2012 yılında başlatmıştır. Bu çalışma çerçevesinde sektörün en 

büyük oyuncularından oluşan üyelerinden faaliyet alanı, ciro, ihracat miktarı, istihdam 

gibi verileri toplamaya yönelik olarak başlamıştır. Pazar büyüklüğünün tamamına 

ulaşmak için bu çalışmanın yanına bütün dağıtımcı şirketlerde yapılacak bir anket 

çalışması eklenmesi planlanmaktadır.  

İhracat ve ithalat verileri konusunda donanım ürünleri için gümrük verileri sağlam bir 

veri kaynağı oluşturmaktadır. Ancak fiziksel ürün hareketinin yaşanmaması yazılım ve 

BT hizmetleri sektörlerinde dış ticaret hacminin gümrük kayıtları yoluyla ölçülmesini 

imkansız kılmaktadır. Banka hesap kayıtlarından bu değerlere ulaşılması ödemelerle 

ilgili beyanların isteğe bağlı olması sebebiyle sağlıklı olmamaktadır. Bu değerler 

üzerindeki belirsizliği Şekil 55’te farklı kaynaklardaki rakamlar ortaya koymaktadır. 

Ekonomi bakanlığı ile yapılan görüşmelerde dış ticaret rakamlarının belirlenmesi 

amacıyla TUİK tarafından yapılmak üzere bir anket çalışması planladığı belirtilmiştir. 

Donanım sektöründe yerel üretime dair veriler TUİK yıllık sanayi ürün istatistikleri 

çalışmasında ölçülmekte ve yayınlanmaktadır. Bu çalışmada TUİK tarafından 

Eurostat’ın NACE Rev. 2 sınıflandırması üzerine geliştirdiği ürün detayındaki Prodtr 

sınıflandırması üzerine geliştirilen ürün detayındaki Prodtr sınıflandırılması 

kullanılmaktadır. Bu sebep her bir donanım ürünü ve bu ürünlerin üretiminde 

kullanılan bileşenlerin yerel üretim miktarları bu çalışmada bulunabilmektedir.  
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Yazılım üretimi ve BT hizmetleri arzı için ise yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri 

çalışmasında daha üst detaydaki NACE Rev.2 sınıflandırması kapsamında veriler 

toplanmakta ve sunulmaktadır. Bu sınıflandırmadaki kısıtlamalar sebebiyle yazılım ve 

BT hizmetleri alt sektörleri çalışma kapsamına girmemektedir.  

TOBB’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bir veri tabanında 

toplanmaktadır. Bilişimin de aralarında bulunduğu bu sektörlerde her sene kaç 

işletmenin kurulduğu ve kapandığına dair bilgiler yayınlanmaktadır.  

4.4 İş ortİş ortİş ortİş ortamı ve mevzuatamı ve mevzuatamı ve mevzuatamı ve mevzuat    

 Mevzuat Mevzuat Mevzuat Mevzuat     4.4.1

4.4.1.14.4.1.14.4.1.14.4.1.1 Bilgi güvenliğiBilgi güvenliğiBilgi güvenliğiBilgi güvenliği    

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de hayatın dijitalleşmesi ile birlikte kişisel ve 

kurumsal bilgilerin dijital ortamda toplanması ve muhafaza edilmesi söz konusudur. 

Bu durum bilginin dijital ortamda güvenliğinin yasalar vasıtasıyla güvence altına 

alması gerekliliğini doğurmuştur. Türkiye’de kişisel bilgiler anayasal güvence altında 

da olsa dijital bilgi güvenliği ile ilgili ulusal bir mevzuat bulunmamaktadır. Bu durumun 

BT hizmetleri sektörünü doğrudan etkileyen bir yanı bulunmaktadır. Türkiye için 

Avrupa’ya uluslararası veri merkezi hizmeti sağlamak ciddi bir fırsat olarak ortaya 

çıkmakta ancak Avrupa Birliği birlik dışındaki ülkelerle bilgi paylaşımı için bu ülkelerde 

müktesebata uygun ulusal bilgi güvenliği mevzuatının bulunmasını şart koşmaktadır. 

Bu konu ile ilgili detaylı inceleme 5.eksen çalışmalarında bulunabilir. 

4.4.1.24.4.1.24.4.1.24.4.1.2 Fikri mülkiyet ve telif haklarıFikri mülkiyet ve telif haklarıFikri mülkiyet ve telif haklarıFikri mülkiyet ve telif hakları    

Türkiye’de fikri mülkiyet ve telif hakları hakkındaki düzenlemeler 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş, bilgisayar yazılımlarının fikri 

mülkiyetleri ise ilim ve edebiyat eserleri kategorisinde koruma altına alınmıştır. 

Uluslararası TRIPS ve WIPO telif hakları anlaşmalarına taraf olan Türkiye’nin fikri 

mülkiyet ve telif hakları konusundaki mevzuatı uluslararası standartlardadır. Bu yasa 

üzerine hazırlanan değişiklik taslağı ile yasanın AB müktesebatına tam olarak uyumu 

hedeflenmektedir. 

Yasal mevzuata rağmen Türkiye’de korsan yazılım kullanma oranı %62 

seviyelerindedir ve bu rakam gelişmiş ülkelerden çok daha yüksek bir orana işaret 

etmektedir. Yazılım sektörü için 526 milyon dolarlık bir kayıp anlamına gelen bu oran, 

Türkiye’nin fikri mülkiyet ve telif hakkı konusunda küresel algısını kötü yönde 
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etkilemekte, Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde ancak 

86. sıraya çıkabilmesine neden olmaktadır.   

4.4.1.34.4.1.34.4.1.34.4.1.3 Vergi Vergi Vergi Vergi     

Gümrük vergileriGümrük vergileriGümrük vergileriGümrük vergileri    

Türkiye, 1996 yılı Aralık ayında Singapur’da Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerin 

çoğunluğunun imzaladığı Bilgi Teknolojileri Anlaşması’nın taraflarından biridir, bu 

anlaşmaya imza atan ülkeler, küresel BT ticaretinin %97’lik kısmını ellerinde tutmakta 

ve üye ülkeler arasında yapılan bilgi teknolojisi ürünleri ithalatlarında gümrük vergisi 

uygulanmamaktadır.  

BT donanımı içinde yer alan kişisel bilgisayarlar, sunucular, akıllı telefonlar ve veri 

depolama cihazları Türkiye’de de anlaşmanın gerektirdiği gibi gümrük vergisinden 

muaftır fakat anlaşma kapsamında yer almayan bilgisayar monitörlerinin bazı 

ülkelerden ithalinde gümrük vergisi alınmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihli ve 28514 sayılı 

Resmi Gazetede yer alan cetvele göre; bu ürünlerin gelişme yolundaki ülkeler olarak 

tanımlanmış ülkelerden ithalinde %9,8, diğer ülkelerden ithalinde ise %14 oranında 

gümrük vergisi alınmaktadır.  

Yazılım ithalatında ise yazılımın ithal edildiği fiziksel ortama (CD, DVD v.b) göre 

gümrük vergisine tabi olunmaktadır. Bu tür veri saklama ortamları da yine Dünya 

Ticaret Örgütü’nün Bilgi Teknolojileri Anlaşması kapsamında gümrük vergisinden 

muaftır. 

Hizmet ticareti ele alındığında ise fiziksel olarak gümrükten herhangi mal geçişi 

gerçekleştirilmediği için vergilendirme söz konusu değildir. 

Tüketim vergileriTüketim vergileriTüketim vergileriTüketim vergileri    

Akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil tüketici cihazlarının üzerinde gümrük vergisi 

olmamasına rağmen bu cihazların satışından özel tüketim vergisi alınmaktadır. 1 

Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 

kapsamında petrol ve ürünleri, motorlu taşıtlar, tütün mamulleri ile alkol ve kolalı 

içecekler, lüks mallar ve elektronik ürünler vergiye tabi tutulmuştur.   

Kanunda listelenen elektronik cihazlar içinde kişisel bilgisayarlar olmamasına rağmen 

akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar yer almaktadır. Bu ürünler üzerindeki vergi yükü, 

cihazların yurtdışına oranla çok daha pahalı hale gelmesine, Türkiye’nin görece düşük 

gelir grubunun da etkisiyle yerel talebin artmamasına ve penetrasyonların düşük 

kalmasına sebep olmaktadır. 
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Kurumsal vergilerKurumsal vergilerKurumsal vergilerKurumsal vergiler    

Bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kurumlar ve gelir vergisi 

açısından diğer sektörlerdeki şirketlere göre herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. 

Ancak yazılım ve BT hizmetleri sektöründeki birçok şirket Teknolojik Geliştirme 

Bölgelerinde (Teknoparklarda) faaliyet gösterdikleri için bu bölgelere has 

kanunlardaki vergi teşviklerinden yararlanmaktadırlar (Bu teşvikler 4.5.3 numaralı 

bölümde detaylı olarak açıklanmaktadır). Genel vergi yüküne bakıldığında, yine 

Dünya Ekonomik Forumu’nun Rekabetçilik Endeksine göre Türkiye vergilendirmenin 

etkisi ve alanında Dünya’da 117. sırada ve kurumlar vergisi açısından karın yüzdesi 

olarak vergi oranında 81. sıradadır.  

4.4.1.44.4.1.44.4.1.44.4.1.4 Kamu alımlarını düzenleyen mevzuatKamu alımlarını düzenleyen mevzuatKamu alımlarını düzenleyen mevzuatKamu alımlarını düzenleyen mevzuat    

Kamu BT alımları diğer mal ve hizmet alımları gibi kamu ihale mevzuatı çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir fakat bu mevzuata bağlı olmayan ve kendilerine özel alım 

mevzuatları olan kamu kurumları da mevcuttur. Örneğin, önemli miktarda BT alımı 

yapan Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve ciddi rakamlarda BT alımı yapılması 

planlanan FATİH Projesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) yasasının kapsamının 

dışına çıkartılmıştır, bu kurum ve projelerin yasa kapsamından çıkarılma nedeni olarak 

alım sürecini hızlandırma hedefi gösterilmektedir. 

Kamu yararını en üst seviyeye çıkarmak ve adil bir ihale süreci yürütmek amacıyla 

oluşturulmuş bu mevzuatın, BT alımları özelinde birçok sıkıntı teşkil ettiği, kamu ve 

sektör yöneticileri ile yapılan görüşmelerde ortaya konulmuştur. Bu konudaki daha 

detaylı incelemeye bu çalışmanın 8.ekseninde yer verilmektedir. 

• Kamuda BT’ye özel bir alım şekli bulunmamaktadır.Kamuda BT’ye özel bir alım şekli bulunmamaktadır.Kamuda BT’ye özel bir alım şekli bulunmamaktadır.Kamuda BT’ye özel bir alım şekli bulunmamaktadır.  

• Bazı BT alıBazı BT alıBazı BT alıBazı BT alımlarının hangi yönetmelik üzerinden yapılacağı net değildir.mlarının hangi yönetmelik üzerinden yapılacağı net değildir.mlarının hangi yönetmelik üzerinden yapılacağı net değildir.mlarının hangi yönetmelik üzerinden yapılacağı net değildir. Kamu 

İhale Mevzuatı yönetmeliklerinde; yapım işleri, mal alımı, hizmet alımı ve 

danışmanlık olmak üzere 4 tip uygulama bulunmaktadır fakat örneğin yazılım 

lisansı alımlarının hangi kategoriden yapılacağı açık değildir. Bir örnek vermek 

gerekirse; ABD’de BT proje büyüklüğüne göre, ayrı şablonlar ve ihale 

dokümanı hazırlamak için yazılım geliştirilmiştir. 

• Kamu ihale mevzuatından muaf kurumlar bulunmaktadır.Kamu ihale mevzuatından muaf kurumlar bulunmaktadır.Kamu ihale mevzuatından muaf kurumlar bulunmaktadır.Kamu ihale mevzuatından muaf kurumlar bulunmaktadır. Mevcut ihale 

kanununa doğrudan 20’ye yakın, dolaylı olarak 40’a yakın kanun değişikliği ile 

müdahale edilmiş, muaf kurumlar tanımlanmıştır. DMO, TÜRKSAT A.Ş., 

TÜBİTAK gibi kurumlar kamu ihale mevzuatından muaf tutulmuştur.  
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• Kamu ihale mevzuatıKamu ihale mevzuatıKamu ihale mevzuatıKamu ihale mevzuatı    çoğunlukla maliyet odaklı olarak uygulanmaktadır.çoğunlukla maliyet odaklı olarak uygulanmaktadır.çoğunlukla maliyet odaklı olarak uygulanmaktadır.çoğunlukla maliyet odaklı olarak uygulanmaktadır. Çoğu 

kamu ihalesinin amacı belli kıstaslar kapsamında en ucuz fiyata hizmet ve ürün 

almaktır. Ancak, stratejik öneme sahip BT projelerinde proje maliyetine 

odaklanmak, projenin uzun vadedeki faydasının göz ardı edilmesine sebep 

olabilmektedir. Bu konuda kamu ihale mevzuatı fiyat dışı unsurların 

kullanılmasına izin vermektedir, ancak bu unsurlar kamu BT yöneticileri 

tarafından sık olarak kullanılmamaktadırlar. Fiyat dışı unsurlar içeren ihalelerde 

firma itirazlarıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) 

yasal statüsü nedeniyle belli kıstaslar dahilinde firmalardan gelen itirazları 

incelemeye alınması gerekmekte ve gelen itirazların değerlendirilmesi 1 ay 

kadar sürebilmektedir. Kamu BT yöneticileri 6 aydan uzun sürecek projelerin 

%59’unun birimlerine projenin başlama tarihinden 1 ay kala ya da daha geç 

bildirildiğini belirtmiştir. Bu şartlarda hızla proje geliştirmeye başlamak isteyen 

yöneticiler, ihalelerdeki gecikmeleri mümkün olduğunca azaltmak isteyecek ve 

fiyat dışı unsurları ihalelerine dahil etmeyecektir. ABD örneğinde ise ihalelerde 

amaç en iyi ekonomik değeri yaratacak alımı yapmaktır. Bunun 

belirlenmesinde toplam fayda, tedarik harici maliyetler dâhil olarak 

düşünülmektedir. 

• Kamu ihale mevzuatı modüler projelere izin vermemektedir. Kamu ihale mevzuatı modüler projelere izin vermemektedir. Kamu ihale mevzuatı modüler projelere izin vermemektedir. Kamu ihale mevzuatı modüler projelere izin vermemektedir. Kamu ihale 

mevzuatına göre bir bütün halindeki işin parçalara bölünerek ihaleye çıkılması 

yasaklanmıştır. Karmaşık bilgisayar sistemleri için tek ihale yapılmakta, ancak 

geliştirmesi 1 yıldan uzun sürecek projenin tüm özellikleri teknik şartname 

hazırlanma sürecinde bilinemeyeceği için teknik şartnamelerin muğlak 

bırakıldığı durumlar olmaktadır. ABD’de ise Devlet BGM’si projelerin en geç 3 

ayda bir sonuç sağlayacak şekilde parçalara bölünmesi gerektiğini belirtmiştir. 

• Proje süreleri çoğu zaman 1 yılı geçememektProje süreleri çoğu zaman 1 yılı geçememektProje süreleri çoğu zaman 1 yılı geçememektProje süreleri çoğu zaman 1 yılı geçememektedir. edir. edir. edir. Kamuda ödeneği olmayan 

hiçbir iş için ihaleye çıkılamamaktadır ve çoğu kamu kuruluşu 1 yıllık bütçe 

hazırlamaktadır8. Çözüm olarak bir yılı aşan projelerin maliyetlerinin çoğu, bir 

yıllık ihaleye yüklenmeye çalışılmaktadır ve bu da kamu açısından verimlilik 

problemleri ortaya çıkarabilmektedir. ABD Devlet BGM’si birimlerden kısa 

sürede çıktı üreten projelere ağırlık vermelerini istese de, özellikle BT 

donanımlarının(örneğin, dizüstü bilgisayar) bakım ve yenileme anlaşmalarının 

5 yıllık yapılmasını sağlayacak hazır anlaşmalara imkân tanınmaktadır.    

 
8 5018 no’lu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 20 d) “Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan 

ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda 
yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır.” 
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4.4.1.54.4.1.54.4.1.54.4.1.5     UluslarUluslarUluslarUluslararası hizmet ticaretine ilişkin mevzuatarası hizmet ticaretine ilişkin mevzuatarası hizmet ticaretine ilişkin mevzuatarası hizmet ticaretine ilişkin mevzuat    

Uluslararası hizmet ticareti, mal ticaretinden daha karmaşık bir yapıdadır. Mal 

ticaretinde sadece bir ülkeden diğer ülkeye üretilen malın fiziksel olarak nakliyesi söz 

konusu iken hizmet ticareti 4 farklı biçimde meydana gelebilmektedir: 

1. Hizmet üreticisi ve tüketicisinin sınır geçişi yapmadan hizmetin sınır ötesi verilmesi, 

(ör. yurtdışından online danışmanlık ve eğitim hizmeti alınması) 

2. Tüketicinin üreticinin ülkesine giderek hizmet alması (yurt dışında eğitim, sağlık, 

turizm hizmeti alınması) 

3. Hizmet sağlayıcısının yurtdışındaki şube, temsilcilik vb. aracılığıyla hizmet vermesi 

(ör. Yurtdışında bankacılık hizmeti verme) 

4. Hizmet sağlayıcısının geçici olarak tüketicinin ülkesinde bulunup hizmet vermesi 

(ör. Satılan bilgisayar yazılımıyla ilgili arz edici firmanın yazılım personelinin yazılımı 

satın alan müşteriye yazılımının nasıl kullanılacağıyla ilgili eğitim vermek üzere 

müşterinin ülkesine gitmesi; bir mühendisin alınan sipariş üzerine başka bir ülkedeki 

müşteriye makine – teçhizatın kurulumunu yapması, bakımı ve onarımı hakkında bilgi 

vermesi gibi…) 

Hizmet ticaretinin bu dört modu, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde hazırlanan Hizmet 

Ticareti Genel Anlaşması’nda(GATS) tanımlanmıştır. GATS, Dünya Ticaret 

Örgütü’nün hizmet ticaretini serbestleştirme, büyütme ve rekabeti geliştirme 

çabalarının sonucu olarak üye ülkelerin çoğu tarafından imzalanmıştır. GATS’a 

muhatap ülkeler çeşitli hizmet sektörlerinde diğer üye ülkelere taahhütlerde 

bulunmakta, bu taahhütler çeşitli modlar için çeşitli seviyelerde hizmet pazarlarını 

açmak şeklinde olmaktadır. GATS, üye ülkeler için en düşük seviye taahhütler ortaya 

koyduğundan ülkeler pazarlarını birbirlerine daha çok açmak isterlerse ikili 

anlaşmalar yapmaktadırlar.  

Türkiye’nin GATS kapsamında verdiği taahhütler, gelişmekte olan ülkelerin içinde en 

kapsamlıları arasında yer almakta hatta çoğu gelişmiş ülkeninki ile kıyaslanabilecek 

bir düzeyde bulunmaktadır. Bu birçok hizmet pazarının dış oyunculara açık olduğu 

anlamına gelmekte ve BT hizmetleri pazarı da bu pazarlar arasında yer almaktadır.  

BT hizmetlerinin bu durumu Türkiye’ye has bir durum değildir, zira çoğu ülke BT 

hizmetleri pazarını serbest ticarete açmıştır. Bu noktada yabancı şirketler Türkiye 

pazarında faaliyet gösterebildikleri gibi Türk şirketleri de yabancı ülkelerde faaliyet 
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gösterebilmektedirler. Ancak Türk şirketleri için hedef pazarlarından biri olan 

Avrupa’da GATS kapsamında verilen taahhütler kişilerin serbest dolaşımını 

kapsamadığı için bu ülkelerin vize uygulamaları 3 ve 4 numaralı modlarda hizmet 

ticaretinde sorun yaratmaktadır. 

Türkiye için BT hizmetleri ticaretinde önemli fırsatlar sunan alanlardan biri de bulut 

bilişimdir. Veri Koruma Yönergesi uyarınca Avrupa Birliği ülkeleri kişisel verileri 

sadece belli güvenceler sunan ülkelere aktarabildikleri için Avrupa’daki kurum ve 

kuruluşlara bulut bilişim hizmeti sunabilmek için bu güvencelerin sağlanması ön şart 

haline gelmiştir.  

Türkiye’de, Avrupa Birliği 95/46/AT sayılı Veri Koruma Yönergesi’ne uyumlu kişisel 

verilerin korunması kanunu olmadığı için Avrupa Birliği “yeterlilik” kriterleri 

karşılanmamaktadır. 

 Şirket kurma ve kapatmaŞirket kurma ve kapatmaŞirket kurma ve kapatmaŞirket kurma ve kapatma    4.4.2

Türkiye özellikle şirket kurma hızı bakımdan son derece hızlı ülkelerden biridir. 

International Finance Corporation’in “Doing Business in Turkey”, Türkiye’de iş 

yapmak raporuna göre Türkiye’de şirket kurmak 6 gün almaktadır. Aynı şekilde 

Dünya Ekonomik Forumu Rekabetçilik Endeksine göre Türkiye şirket kurma hızında 

Dünya’da 16. sırada ve şirket kurma sırasındaki işlemler açısındansa 47. sıradadır. 

Şirket kapatma sırasındaki işlemlerin çok daha fazla olmasının süreci uzun ve zorlu 

bir hale getirdiği sektör temsilcileri tarafından sıkça dile getirilmektedir.  

 Girişimcilik kültürüGirişimcilik kültürüGirişimcilik kültürüGirişimcilik kültürü    4.4.3

Türkiye’de her ay birçok yeni şirket kurulup iş hayatına atıldığından girişimcilik kültürü 

gelişmiş gibi görünmektedir fakat aslında bu şirketler içerisinde girişimcilik sayesinde 

kurulmuş şirketlerin payı oldukça düşüktür.  

Başarılı bir girişimde bulunabilmek için gereken, yapı taşı kabul edilebilecek dört 

önemli faktör vardır: finansman ve destekler, insan kaynağı, kültür ve mevzuat. Bu 

faktörler bir arada incelendiğinde Türkiye’nin başarılı girişimler hayata geçirebilmek 

açısından zorluklar içeren bir ülke olduğu görülmektedir. En önemli problem 

ülkemizdeki finansman sıkıntısıdır ve bu yüzden yeni şirketler erken aşamalarda 

kapanmak zorunda kalmaktadır.  
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Girişimciliğinin temel destekçisi olan melek yatırımcıların ve girişim sermayesinin 

ülkemizde yeni yeni geliştiği, çeşitli yasal düzenlemelerle teşvik edilmeye çalışıldığı 

görülmektedir. Özellikle girişim sermayesi alanında hızlı bir artış görülse de, bu iki 

alanda ülkemizin hâlâ kat etmesi gereken önemli bir mesafe olduğu söylenebilir. Bu 

konuda bu çalışmanın internet girişimciliğini konu alan ekseninde detaylı bir inceleme 

yer almaktadır   

Finansman ve destekler dışındaki ikinci önemli faktör ise insan kaynağıdır. Ülkemizde 

girişimciliği teşvik eden bir kültür olmasına ve ülkenin genç nüfusunun da girişimcilik 

için ideal bir altyapı sunmasına rağmen özellikle bilişim sektörü açısından nitelikli 

işgücünde bir açık olduğu görülmektedir. Bu alanda çeşitli üniversitelerin ve meslek 

okullarının devam eden çalışmalarının olumlu sonuçları henüz yeteri kadar 

hissedilmemektedir.  

Son olarak ülkemizdeki mevzuat da girişimciliği kısıtlayan bazı öğeler içermektedir. 

Doğası gereği çabuk kurulup çabuk kapatılabilmesi gereken girişimcilik şirketleri için 

kapama ve iflas işlemlerindeki uzun süreçler caydırıcı bir etken olabilmektedir.   

Girişimcilik açısından insan kaynakları konusunu iki ana başlık altında ele almak 

gerekmektedir;  girişimcilik kültürü ve eğitimi içerisinde yetişmiş nitelikli işgücü birinci 

başlık, girişimcilere destek olacak muhasebeci, yazılımcı, grafik tasarımcı gibi 

mesleklere sahip insan kaynağı ise ikinci başlık olarak düşünülebilir. 

Hem dünya ülkeleriyle yapılan karşılaştırmalarda hem de ülkemizde yapılan 

çalışmalarda nitelikli işgücü Türkiye için önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Son 

yıllarda ülkemizde girişimcilik eğitimleri çeşitli üniversite ve kurumlarda yaygınlaşsa 

da ülkenin potansiyeli ile kıyaslandığında yapılan çalışmaların olumlu sonuçları tam 

olarak hissedilememektedir.  

Girişimcileri destekleyecek diğer iş gücü unsurlarını değerlendirdiğimizde ise iş gücü 

arzı anlamında büyük bir sorun olmasa da, girişimcilerin bu kaynaklara ulaşabileceği 

platformlar kısıtlıdır. Ülkemizde genelde bu tarz hizmetler kişisel bağlantılar üzerinden 

yürütülmektedir. Ancak son zamanlarda gelişmekte olan çeşitli sanal pazar yerleri bu 

açığı kapatmaya başlamıştır.   

Türk kamuoyunun girişimcilik algısına bakıldığında, girişimciliğin Türkiye’de benzer 

ülkelere göre daha olumlu yaklaşıldığı gözlemlenmektedir. Girişimcilik konusunda 

kamuoyu algısını ölçümlemek için yapılan bir ankette girişimciliği iyi bir kariyer tercihi 

olarak görenler %70’i aşarken, bu oran Almanya ve İngiltere’de %50 civarında 

kalmaktadır.  
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Sonuçları incelenen tüm anketlerin de gösterdiği gibi, Türkiye’de girişimcilik kültürü, 

benzer ülkelere kıyasla daha güçlüdür. Bu kültür sayesinde Türkiye, küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin yoğunlukta olduğu bir ülke olmuştur. Örneğin, 2009 yılında 

Türkiye’deki işletmelerin toplam cirosuna ve istihdamına bakıldığında 250 çalışana 

kadar istihdam eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin toplam cironun %63’ünü 

yaptıkları ve toplam istihdamın %88’ini sağladıkları görülebilmektedir. Her ne kadar 

Türkiye’de girişimcilik kültürü güçlü olsa da üniversite mezunlarının kariyer olarak 

girişimciliği seçme oranının çok yüksek olmadığı düşünülmektedir. Üniversite 

mezunlar derneklerinin verilerine göre özellikle BİT girişimciliği denildiğinde akla ilk 

gelen alan olan bilgisayar mühendisliği fakültesi mezunlarının ancak çok küçük bir 

kısmının girişimciliğe yöneldiği görülmektedir. Bu veriler, iyi bir eğitim aldığı için 

yüksek bir maaşla iş bulma olanağı daha fazla olan insanların girişimciliği riskli 

bulduklarının bir kanıtı olarak kabul edilebilmektedir. 

4.5 SermayeSermayeSermayeSermaye    

Bir şirketin hayat döngüsünde içinde bulunduğu evreye göre (başlangıç, büyüme ve 

olgunlaşma) farklılaşan finansman ihtiyacı beş kaynaktan sağlanmaktadır: melek 

yatırımcılar, girişim sermayeleri, devlet destekleri, banka kredileri ve hisse senedi 

borsasıdır. Girişimlerin bulmakta en çok sıkıntı çektiği başlangıç sermayesini 

sağlayacak melek yatırımcılar ve girişim sermaye şirketlerinin sayısı Türkiye’de son 

yıllarda artış gösterse de yeterli seviyede değildir.  

Devlet tarafından 6 farklı kurum aracılığıyla verilen desteklerden BT girişimcileri de 

yararlanmaktadır. Devlet vergi teşviklerini teknoparklar bünyesindeki girişimlere 

vermektedir. Girişimlere en erken aşamada destek veren ve başarı potansiyeli olan 

girişimcilerin doğru yatırımcılarla buluşmasını sağlayan kuluçka faaliyetleri 

teknoparklar, üniversiteler ve özel sektörün girişimleriyle Türkiye’de yeni yeni 

gelişmektedir.    

Bir girişimin gelişiminde finansman ihtiyacının 3 aşaması vardır (Şekil 62): 
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Şekil 62 Bir girişimin finansman ihtiyacına göre 3 aşaması 

 

1. BaBaBaBaşlangıç aşaması:şlangıç aşaması:şlangıç aşaması:şlangıç aşaması: Bu aşama girişim için fikrin oluşması, geliştirilmesi, şirketin 

kuruluşu ve markete girişi kapsamaktadır. Bir girişimin yaşamsal döngüsünde 

en çok sıkıntı çektiği alan başlangıç aşamasıdır. Bu aşamada girişimci 

sürdürülebilir ve yenilikçi bir iş planı yaratırken nakit akışı henüz başlamamıştır 

[42]. 

2. Büyüme aşaması:Büyüme aşaması:Büyüme aşaması:Büyüme aşaması: İş planı yazılmış, şirketi kurulmuş ve markete açılmış bir 

girişimin nakit akışının oluşmaya başladığı dönemdir. Bu dönem içerisinde 

nakit akışının artış göstererek giderleri karşılamaya başlaması beklenmektedir. 

3. Olgunluk aşaması:Olgunluk aşaması:Olgunluk aşaması:Olgunluk aşaması: Şirketin nakit akışı açısından olgunluğa ulaştığı, hızlı 

büyümelerin yerini sürdürülebilir gelir getiren modele dönüştüğü aşamadır. 

Bir girişimin finansman ihtiyacı bulunduğu aşamaya göre farklılık göstermektedir. Bu 

finansmanı sağlamak için 5 ana finansman kaynağı vardır: 

1. Melek yatırımcılar:Melek yatırımcılar:Melek yatırımcılar:Melek yatırımcılar: Girişimcilere kendi sermayelerini kullanarak yatırım yapan 

ve hisse sahibi olan varlıklı kişilerdir. 

İnternet girişimi için finansman ihtiyacı

• Finansal projeksiyonlar 
sonucunda pozitif nakit akışı 
sağlanıncaya kadar gerekli 
yatırım miktarı belirlenir

• Girişimin faaliyet alanına göre 
nakit ihtiyacı değişkenlik 
gösterecektir

• Yatırımcılar nakit ihtiyacı 
tercihiyle uyumlu finansman 
modelleri kullanır:
- Tek yatırımcı
- Yatırımcılar konsorsiyumu
- Daha farklı modellerin 

kombinasyonu

t

Sağlıklı 
nakit akışı

Zarardan 
kâra 
dönüş

Markete 
giriş

Kuruluş

Olgunlaşma 
aşaması

Büyüme 
aşaması

Başlangıç aşaması

Kümülatif gelir
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2. Girişim sermayesi: Girişim sermayesi: Girişim sermayesi: Girişim sermayesi: Özel sermaye şirketlerinin gelişme potansiyeli yüksek ufak 

ve orta ölçekli işletmelerin oluşumu ve faaliyet geçmesi için yatırım yapmasıdır.  

Bazı kaynaklara göre girişim sermayesi melek yatırımcılar ile birlikte risk 

sermayesi adı altında birlikte değerlendirilmektedir. Fakat melek yatırımcılar 

kurumsal ve yapısal olarak girişim sermayesinden farklı olmaları dolayısıyla bu 

rapor kapsamında farklı başlıklar altında değerlendirilecektir. 

3. Devlet destekleri:Devlet destekleri:Devlet destekleri:Devlet destekleri: Girişimcilere devletin sağladığı doğrudan veya dolaylı yoldan 

destekleri kapsamaktadır. Doğrudan destekler, hibe ve kredi şeklinde olmakta, 

dolaylı destekler ise vergi muafiyeti veya banka kredisi için teminat ve kefalet 

desteği şeklinde olabilmektedir. Aynı zamanda    başlangıç aşamasındaki 

girişimlerin yatırımcı ile buluşmasına kuluçka organizasyonları ile destek 

olunmaktadır. 

4. Banka kredileri:Banka kredileri:Banka kredileri:Banka kredileri: Girişimcilerin bankalardan aldıkları kredileri kapsamaktadır. 

5. Hisse senedi borsası: Hisse senedi borsası: Hisse senedi borsası: Hisse senedi borsası: Şirket hisselerinin halka açılması sonucu yaratılan 

finansmanı kapsamaktadır. 

Bir girişimin bulunduğu aşama aynı zamanda finansman desteklerinin uygunluk ve 

erişilebilirlik derecesini de belirlemektedir (Şekil 63). Örneğin, girişimciler özellikle fikir 

oluşturma ve şirket kuruluş aşamalarında bankaların ihtiyaç duyduğu teminatı 

göstermekte zorluk çekerler. Bu da başlangıç aşamasındaki girişimcilerin banka 

kredisine erişimini sınırlar. Buna ek olarak başlangıç aşamasında ya da yeni kurulmuş 

olduklarından ve henüz ciddi nakit akışı yaratamadıkları için bu şirketlerin hisse 

senedi piyasasına açılmasının da bir anlamı olmayacaktır. Bu nedenle başlangıç 

aşamasındaki girişimcilere destek büyük ölçüde melek yatırımcılar, girişim sermayesi 

şirketleri ve devletten gelecektir. Benzer şekilde, diğer aşamalarda şirketin ulaştığı 

olgunluğa ve yarattığı nakit akışına bağlı olarak banka kredileri için gereken teminatın 

oluşması durumu ortaya çıkmakta ve banka kredileri uygun hale gelmeye 

başlamaktadır. Ayrıca, belirli bir olgunluğa erişen şirketler halka açılarak finansman 

ihtiyaçlarını hisse senedi piyasasından da karşılayabilme noktasına ulaşabilirler.  
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Şekil 63 Girişim evrelerine göre uygun finansman kaynakları 

 

BT girişimleri bütün diğer girişimlerle aynı aşamalardan geçer ve her aşamada ihtiyaç 

duyulan finansman destek miktarı ve bunların daha doğru ve kolay sağlanabileceği 

kanallar paraleldir. 

Yeni bir bilgi ve iletişim teknolojisi şirketi kurulurken finansman erişimi kolaylığını 

ölçmek ve farklı ülkeleri karşılaştırabilmek için bir finansman endeksi hazırlanmıştır. 

Endeks internet girişimleri finansmanının iki kritik alanı olan melek yatırımı ağı sayısını 

ve girişim sermayesine ulaşma kolaylığını özetlemektedir. Bu konuda, girişimcilikte 

dünya liderleri sayılabilecek olan ABD ve İngiltere gibi ülkeler en yüksek endeks 

skorlarına ulaşmıştır (Şekil 64). 

 

 

 

 

Finansman kaynağı

Girişim sermayesi2

Banka kredisi5

Hisse senedi piyasası6

Olgunlaşma 
aşaması

Büyüme 
aşaması

Başlangıç aşaması

Melek yatırımcı1

Kuluçka organizasyonları4

Devlet destekleri3

Uygunluk / sağlanabilirlik

Uygun

Uygun değil
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Şekil 64 Yeni şirket finansman kolaylığı endeksi 

 

 Melek YatırımcılarMelek YatırımcılarMelek YatırımcılarMelek Yatırımcılar    4.5.1

Girişimcilere kendi sermayelerini kullanarak yatırım yapan varlıklı yatırımcılar olarak 

tanımlanan melek yatırımcılar birçok ülkede yeni kurulan şirketlerin çekirdek sermaye 

ve başlangıç dönemi finansmanını sağlamada en önemli kaynaklardan biridir.  

Özellikle finansal kriz gibi, girişim sermayesi şirketlerinin ve bankaların girişimcilere 

finansman sağlama konusunda daha çekinceli davrandığı dönemlerde oluşan 

boşluğu doldururlar. Melek yatırımcıların, girişimlerin ilerleyen safhalarında daha aktif 

bir şekilde finansman sağlayan girişim sermayesi şirketlerinden başlıca farkı, 

sermaye sahiplerinin yatırım konusunda kendilerinin karar vermesi, profesyonel bir 

yatırım yöneticisinin bulunmamasıdır. Ayrıca melek yatırımcılar coğrafi olarak daha 

geniş alanlara yayılabilmekte ve piyasa döngülerine girişim sermayesi şirketlerinden 

daha az hassasiyet göstermektedir [43]. 

Melek yatırımcılık gayri resmi olarak uzun suredir yapılıyor olsa da kavramsal olarak 

son 20-30 yıl içerisinde özellikle ABD ve Avrupa’da öne çıkmakta ve dünyanın başka 
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bölgelerinde de gelişme göstermektedir. Melek yatırımcılar büyük ölçüde deneyimli 

girişimcilerden ve iş adamlarından/iş kadınlarından oluşur ve finansman destek 

sağlamanın yanında elde ettikleri tecrübeler sayesinde girişimcilere stratejik ve 

operasyonel destek de sağlar ve kendi kişisel ve mesleksel ağlarını kullanarak sosyal 

sermaye desteği verirler. Melek yatırımcılık büyüyüp gelişirken, aynı zamanda melek 

yatırımcı grupları, ağları ve birlikleri gibi oluşumları ortaya çıkarmakta ve daha 

organize ve düzenli iş yapar hale gelmektedir. Melek grupları, bazı melek 

yatırımcıların kendi başlarına sağladıkları finansmanın yetersiz olması durumunda 

birden fazla melek yatırımcının bir araya gelip finansman desteklerini bir havuzda 

topladığı ve kolektif bir şekilde melek yatırımcılık faaliyetini gerçekleştirdiği oluşumdur. 

Melek ağları, finansman desteğinin doğrudan sağlanmasındansa, melek yatırımcılarla 

girişimcileri bir araya getirme, birbirlerine bağlama gibi çok kritik bir misyonu üstlenen 

ilişki ağlarıdır. Melek birlikleri ise, melek yatırımcıların ortak seslerini duyurmak, melek 

grup ve ağlarına destek vermek amacıyla kurulan resmi birlik ve derneklerdir. Melek 

birlikleri yatırım yapmak veya melek yatırımcılarla girişimcileri bir araya getirmekten 

öte, melek yatırımcıların sorunlarını giderme ve onlara destek sağlamada aktif olan bir 

meslek odası gibi işlev görmektedir. 

Melek yatırımcılık Türkiye’de başlangıç aşamasındadır. 2011 itibariyle 3’ü 

üniversitelere bağlı olan 8 melek ağı ve 2011 yılında kurulmuş olan “Melek 

Yatırımcılar Derneği” adı altında bir melek birliği vardır.  Galata İş Melekleri 

organizasyonu melek yatırımcı gruplarının önemli örneklerinden biridir. Galata İş 

Melekleri şu ana kadar 8 projeye yatırım yapmıştır ve önümüzdeki dönemde her yıl 5-

10 şirkete yatırım yapmayı planlamaktadır [44]. Türkiye’deki Galata İş Melekleri ve 

benzeri oluşumların yurtdışındaki benzerleriyle karşılaştırılmıştır (Şekil 65). Milyon 

nüfus başına düşen melek yatırımcı birliği/ağı sayısı Türkiye’de 0,1 seviyelerindeyken, 

bu rakam bu alanda en iyi örneklerden olan Yeni Zelanda’da 4,1 İsveç’te 2,3, Fransa, 

ABD, İngiltere, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde ise 1 seviyelerindedir. 
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Şekil 65 Çeşitli ülkelerdeki melek yatırımcı birliği/ağı yoğunluğu 

 

Bir ekonomide karar vericilerin eyleme geçmesi ve düzenleyici faaliyette bulunması 

için çoğunlukla bir piyasa başarısızlığının belirtilerinin görülmesi gerekir. Girişim 

sermayesinin eksik kaldığı çekirdek sermaye ve kuruluş aşaması finansmanında bir 

boşluk bulunmakta ve bu boşluk her ne kadar bir piyasa başarısızlığı olarak 

nitelendirilemese de bu finansman boşluğunun gitgide büyümesi karar vericilerin 

daha çok müdahil olmasını gerektirmektedir. Bu sebeple giderek büyüyen ve 

karmaşıklaşan melek yatırımcılık konusunda ABD ve Kanada gibi ülkelerde özel 

politikalar geliştirilmiştir. Bu politikaların temel amacı, oluşan finansal boşluğu 

dolduran melek yatırımcılığa uygun ortamı yaratmak ve onun sağlıklı bir şekilde 

gelişmesini sağlamaktır. 

Melek yatırımcılar girişimcilerle kendilerini bir araya getiren melek yatırımcı ağ ve 

birliklerinin azlığından bahsetmekte ve yatırımlarının evrelerinin finansal olarak şeffaf 

bir mekanizmayla incelenememesinden şikâyet etmektedir. 

Politika yapıcıları melek yatırımcılara vergi avantajları  (Fransa ve İngiltere’de yatırımın 

%25-30’unun vergiden düşülebilmesi gibi) sağlayarak, devlet yatırımlarını onlarla 

Kaynak: OECD raporu, “Hızlı büyüyen şirketlerin finansmanı: Melek yatırımcıların rolü”

Türkiye 0,1

Çek Cumhuriyeti 0,1

Polonya 0,2

İtalya 0,2

Macaristan 0,3

Almanya 0,5

Kanada 0,9

Hollanda 0,9

İngiltere 1,0

ABD 1,1

İspanya 1,2

Fransa 1,3

İsveç 2,4

Yeni Zelanda 4,1

Melek yatırımcı birliği/ağı sayısının nüfusa oranı, 2010
Milyon nüfus başına

Melek yatırımcı 
birliği/ağı sayısı

xx

18

23

80

55

340

63

15

30

42

3

14
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1
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birlikte yaparak (İskoçya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde yoğun olarak uygulanmakta 

olduğu gibi) melek grupları, ağları ve birliklerine doğrudan destek ve yardım 

sağlayarak daha yeterli hale gelmelerine katkıda bulunabilir [43]. Ayrıca,  melek 

yatırımcılara dolaylı yoldan destek vermek için, onların çoğunlukla sıkıntı duyduğu 

konular olan veri ve araştırma eksikliği, devam finansmanının sağlanması konularında 

düzenlemeler yapıp teşvikler sağlayabilirler.  

Türkiye’de melek yatırımcılığın desteklenmesi için bazı hamleler yapılmıştır. Örneğin 

09/12/1994 tarihli 4059 sayılı kanunun EK 5. maddesine dayanılarak Hazine 

Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği taslak 

çalışması kapsamında, iş meleği olmak isteyen yatırımcılar Ankara'da Hazine 

Müsteşarlığı’ndan lisans aldıkları takdirde yeni bir şirkete sermaye koyma durumunda 

vergi indirimi hakkı kazanmaktadırlar. Bu yatırımcılar, ortak oldukları şirketin 

hisselerini en az 2 yıl elde tutmaları şartıyla Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait 

hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine 

konu kazançlarından hisselerin elde edildiği dönemde indirebilirler. Eğer ortak 

oldukları şirket desteklenen şirketler kapsamında ise bu oran %100 olarak uygulanır. 

Yıllık indirim tutarı 1 milyon TL’yi aşamaz. İlgili yönetmeli 15.02.2013 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir [45] . 

 Girişim SermayesiGirişim SermayesiGirişim SermayesiGirişim Sermayesi    4.5.2

Girişim sermayesi şirketleri melek yatırımcılar gibi özellikle başlangıç ve büyüme 

aşamasında olan girişimlere finansman desteğinde bulunmaktadır. Fakat melek 

yatırımcılardan farklı olarak kendi varlıklarını değil, bir havuz haline getirilmiş başka 

yatırımcıların varlıklarını değerlendirmekte ve bunu profesyonel olarak kurumlaşarak 

yapmaktadırlar. Girişim sermayesi şirketleri yatırım aşamasında karar verirken 

özellikle çıkış alternatiflerini göz önünde bulundurmakta ve ona göre destek 

sağlamaktadır. 

Girişim sermayesi şirketleri sağladıkları finansman karşılığında şirket yönetim 

kurullarına hissedar olarak katılmakta ve tıpkı melek yatırımcılar gibi kendi yönetim ve 

strateji yetkinliklerini yeni girişimin faydası için sunmaktadır. Fakat bunun karşılığında, 

çıkış alternatiflerinin karar mekanizmalarında önemli bir pay olması dolayısıyla, girişim 

sermayesi şirketleri destekledikleri girişimlerde büyümenin hızlı olması konusunda 

istekli davranırlar. 

Türkiye’de girişim sermayesi şirketlerin yatırımlarının artması için yapılacak bazı 

geliştirmeler olabilir. Girişim sermayesi şirketleri yapıları dolayısıyla yatırım 
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aşamasında dahi çıkış stratejilerini düşünerek hareket etmektedir. Bir girişim 

sermayesi şirketinin çıkış alternatiflerinden biri hisse senedi pazarında halka açılma, 

bir diğeri de şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya başka bir şirket tarafında satın 

alınmasıdır. Bu yüzden bir ülkedeki hisse senedi borsasının derinliğinin artması ve 

alternatif pazarların açılabilmesi girişim sermayesi şirketlerinin o ülkede yatırım 

yapması konusunda iştahını da arttıracaktır.  

Girişim sermayesi şirketleri, yine yapıları itibariyle finansal yatırımcılar oldukları için 

yatırım yaptıkları şirketlere çoğu zaman azınlık hissedar olarak katılır. Bu sebeple, 

azınlık hissedarların haklarının bir ülkede ne derece korunduğu o ülkedeki girişim 

sermayesi şirketlerinin yatırım yapma isteğini arttıran bir unsur olarak öne 

çıkmaktadır. Bu rapor kapsamında mevzuat bölümü içerisinde azınlık haklarının ne 

kadar korunduğu konusu diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

 Devlet teşvik ve destekleriDevlet teşvik ve destekleriDevlet teşvik ve destekleriDevlet teşvik ve destekleri    4.5.3

Devlet kurumları tarafından verilen teşvikler genelde BT sektörü özelinde ayrılmış 

olmasa da sektör çeşitli kamu kurumları tarafından verilen çok sayıda teşvik ve 

destekten en çok yararlananlar arasında yer almaktadır. Bu teşvik ve destek 

mekanizmaları 4 başlık altında gruplandırılabilmektedir: 

• Ar-Ge ve yenilikçiliğe yönelik teşvik ve destekler 

• KOBİ (kurumsallaşma) destekleri 

• Girişimcilik destekleri 

• İhracata yönelik teşvik ve destekler 

BT sektörü, özellikle de yazılım sektörü, Ar-Ge ve yenilikçilik tabanlı girişimciliğin çok 

yoğun yaşandığı KOBİ’lerin ağırlığının çok bir sektör olduğu için bu teşviklerden ciddi 

bir pay almaktadır. İhracata yönelik teşvik ve destek mevzuatında yazılım sektörü 

seçilen 5 sektörden biridir.  Program sayısı çokluğu ve verdikleri teşviklerin miktarları 

planlama ve uygulamadaki aksaklıklardan ötürü sektörün gelişimine gerektiği ölçüde 

yansımamıştır.  

Türkiye’de toplam olarak yılda  

• Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı, Tübitak, TTGV tarafından Ar-Ge, 

yenilikçilik ve girişimciliğe yönelik 300-400 milyon TL 

• KOSGEB’den KOBİ’lere yönelik 150-200 milyon TL 

• Ekonomi bakanlığınca ihracata yönelik ise 600-700 milyon TL 
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olmak üzere toplamda 1-1,5 milyar TL maddi destek verilmektedir. Bu teşviklerin 

çoğu belirli harcamalara yönelik hibeler iken TTGV destekleri faizsiz krediler şeklinde 

verilmektedir.  

TÜBİTAK tarafından 2011 yılında destek programları kapsamında firmalara verilen 

toplam hibe 278,6 milyon TL’dir. [46] KOSGEB tarafından KOSGEB Destek 

Programları Yönetmeliği kapsamında 2011 yılında 170,3 milyon TL hibe verilmiştir. 

[47] Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği 

programına 201 yılında ayrılan bütçe 26,3 milyon TL’dir. [48] Ekonomi Bakanlığı 

tarafından verilen desteklerden ise 2012 yılında 17 bin 293 firmanın yararlandığı ve 

676 milyon TL’lik bir destek aldığı öngörülmektedir. [49] TTGV tarafından Teknoloji 

Geliştirme Projeleri’ne ayrılan destek 2010 yılında 12,7 milyon dolardır (19-20 milyon 

TL). [50] 

Desteklerin toplamı için eldeki verilerden yola çıkarak BT'nin aldığı payı hesaplamak 

mümkün olmamakla birlikte çeşitli kurumların yayınladığı veriler bu paya ilişkin 

gösterge teşkil etmektedir. TÜBİTAK’a 1995-2011 yılları arasında yapılan proje 

başvurularının %17’sinin bilişim sektörüne olduğu görülmektedir. [51] KOSGEB 

Destekleri Yönetmeliği ve KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 

verilen desteklerin %5,8’inin, 10,4 milyon TL’nin Bilgi ve İletişim sektörüne verildiği 

görülmektedir. [47] Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen teknogirişim 

destekleri teknolojik alanlara göre analiz ile değerlendirildiğinde; desteklenen 

girişimcilerin 2011 yılında %45’inin Elektronik Bilişim Teknolojileri ve 

Telekomünikasyon alanında olduğu görülmektedir. [48] 

Bunlara ek olarak 2012 yılı içerisinde Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik bakanlığı 

bünyesinde sadece Bilişim alanındaki Ar-Ge faaliyetlerine hibe olarak verilmek üzere 

300 milyon TL’lik bir teşvik fonu oluşturulmuştur, fonun dağıtımına 2013’te 

başlanacaktır. [52] 
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4.5.3.14.5.3.14.5.3.14.5.3.1 Girişimcilik destekleriGirişimcilik destekleriGirişimcilik destekleriGirişimcilik destekleri    

Girişimciliği desteklemek amacıyla devletin kurumları ve kuluçka organizasyonları 

hibe veya kredi şeklinde sermaye desteği sağlamaktadır. Çoğu BT odaklı olarak 

tasarlanmayan bu destekler genel kapsamlı oldukları için BT firmaları da 

yararlanabilmektedir ancak sektördeki girişimciliğin geliştirilmesi konusundaki 

katkıları belirsizdir. Girişimcilik desteği veren kurumlar şöyle sıralanabilmektedir: 

• KOSGEB 

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

• TÜBİTAK 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

• Kalkınma Bakanlığı’na bağlı Bölgesel Kalkınma Ajansları 

• Ekonomi Bakanlığı 

• Kuluçka organizasyonları 

Yukarıdaki ilk 4 kurumun verdiği desteklerde özel bilişim teknolojileri girişimciliği 

odağı yoktur. Kalkınma Bakanlığına bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı, Ekonomi 

Bakanlığı ve kuluçka organizasyonlarının ise bilgi teknolojilerine özel destekleri 

bulunmaktadır.  
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Şekil 66 KOSGEB, BTSB ve Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen destekler 

 

Ekonomi BEkonomi BEkonomi BEkonomi Bakanlığıakanlığıakanlığıakanlığı döviz kazandırıcı hizmetleri teşvik etmek üzere dört sektör 

seçmiştir: sağlık turizmi, eğitim,  film ve bilişim. Bilişim sektörü girişimlerinin 

yararlanabileceği bu desteklerin amacı girişimlerin yabancı pazarlara açılmalarını 

mümkün kılmak ve kolaylaştırmaktır.  Bu doğrultuda uluslararası mevzuat ve pazar 

bilgilerine yönelik rapor satın almak, yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, yurt 

dışı fuarlara katılmak, yurtdışında ofis ve irtibat bürosu açmak, yurt dışı faaliyetler için 

danışmanlık hizmeti almak gibi çalışmalara hibe yoluyla maddi kaynak 

sağlanmaktadır.  

KOSGEBKOSGEBKOSGEBKOSGEB girişimcilere eğitim ve kuruluş sermayesi desteği sunmaktadır (Şekil 66) . 

2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 179 işletmeye 748.369 TL, 69 işletmeye 

358.291 TL ve 2416 işletmeye 26.252.955 TL destek sağlanmıştır. 2011 yılında 

desteklerin büyük artış göstermesi dikkat çekicidir. Bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet 

gösteren KOBİ’ler tüm KOSGEB desteklerinin içinde (girişimcilik dışında Ar-Ge ve 

kurumsallaşma desteklerini içerir) %6’lık bir pay almışlardır.  

Kaynak: KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı

Destek adı Türü Kuruluş 

▪ Yeni girişimci işletme 
kuruluş desteği

▪ Geri ödemesiz finansal destek
▪ 3.000 TL üst limit

KOSGEB

Bilim, Teknoloji ve 
Sanayi Bakanlığı

▪ Yeni girişimci işletme 
giderleri desteği

▪ Geri ödemesiz finansal destek
▪ 12.000 TL üst limit

▪ Yeni girişimci kuruluş 
dönemi desteği

▪ Geri ödemesiz finansal destek
▪ 15.000 TL üst limit

▪ Yeni girişimci sabit 
yatırım desteği

▪ Geri ödemeli finansal destek
▪ 70.000 TL üst limit

▪ İŞGEM desteği ▪ İŞGEM kurmak isteyen, kar amacı 
gütmeyen kuruluşlara geri ödemesiz 
finansal destek

▪ İş planı ödülü ▪ Geri ödemesiz para ödülü

▪ Teknogirişim sermaye 
desteği

▪ Geri ödemesiz çekirdek sermaye 
finansmanı

Ekonomi 
Bakanlığı

▪ Döviz kazandırıcı 
faaliyetler için yabancı 
pazarlara giriş desteği

▪ Geri ödemesiz finansal destek
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknogirişim destekleri verilmektedir. 

Yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer 

ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerini teşvik 

etmek üzere lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerini en çok 5 yıl önce almış 

kişilere uygun girişim fikirleri için 100,000 TL sermaye desteği hibe edilir. 2009 yılında 

2012 yılının sonuna dek toplam 3339 girişimci bu desteği almak için başvurmuş 

bunlardan 740’ı desteklenmiştir. Bu girişimlerin içinde 301 tanesi (%41) bilgi 

teknolojileri alanında faaliyet göstermektedir. 

Teknogirişim sermaye desteğini almak için başvuran firma sayısı gün geçtikçe 

artmaktadır. 2009 yılında sadece 159 firma başvururken, bu sayı 2012 yılının ilk üç 

çeyreğinde ~1600’a yükselmiş ve bu firmaların %18’i desteklenmeye değer 

bulunmuştur. Destek kapsamında yapılan ödemeler 2009 yılında 7,7 milyon TL iken 

2012 yılında yaklaşık olarak dört katına çıkmıştır (Şekil 67). 

Şekil 67 Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının teknogirişim destekleri 

 
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

28.126.3

10.07.7

+%54

2012111102009

1 2012 verileri içerisinde 3. dönem verileri yoktur
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587

+%116

20121
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272
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36

%100 =
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272

10

102

2009
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Destek kapsamında yapılan ödemeler
Milyon TL

Destek için yapılan başvuru ve desteklenen 
proje sayısı

Destek alan projelerin teknoloji alanlarına kırılımı
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Diğer
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TÜBİTAK ve Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTÜBİTAK ve Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTÜBİTAK ve Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTÜBİTAK ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından da internet teknolojilerine 

odaklanmamış genel kapsamlı girişimcilik destekleri verilmektedir (Şekil 68). 

TÜBİTAK tarafından sağlanan en önemli destek 1512 sayılı, 100,000 TL üst limitli geri 

ödemesiz sermaye desteği sağlanan Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek 

Programıdır. Bu program Haziran 2012’de başlatılmış ve ilk uygulamasında ilk 

aşamayı geçmeyi başarıp eğitim ve iş rehberi desteği alarak iş planı hazırlayacak 

olan iş fikirlerine bakıldığında bilişim teknolojileri %33 ile en büyük pay alan teknoloji 

alanı olarak göze çarpmaktadır [53]. 

Bölgesel kalkınma ajanslarıBölgesel kalkınma ajanslarıBölgesel kalkınma ajanslarıBölgesel kalkınma ajansları tarafından da merkezi desteklere paralel olarak Kalkınma 

Bakanlığı’na bağlı KOBİ’ler için birtakım mali destek programları yürütülmektedir. Bu 

programlar genel kapsamlı olabildiği gibi, bölgesel özellik ve önceliklere odaklı da 

olabilmektedir. Bu bölgesel destekler içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesinde 

bir “İşletmelere Yönelik BİT Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” 

oluşturulmuştur. Bu program kapsamında örnek gösterilen projeler içerisinde “Mobil 

finans alanından örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi” ve “Başlangıç 

aşamasındaki yazılım firmaları arası küme geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi” 

gibi BT girişimciliğini de kapsayabilecek projeler belirtilmektedir. Bu program BT 

girişimciliği konularını da içine alabilecek tek bölgesel Mali Destek Programıdır [54]. 
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Şekil 68 TÜBİTAK, TOBB ve İSTKA tarafında sağlanan destekler 

 

TTTTürkiye ürkiye ürkiye ürkiye TTTTeknoloji eknoloji eknoloji eknoloji GGGGeliştirmeeliştirmeeliştirmeeliştirme Vakfı da teknolojik girişimlere yatırım yapan profesyonel 

girişim sermaye fonlarına yatırımcı olarak destek vermektedir.  

Kuluçka Kuluçka Kuluçka Kuluçka merkezlerimerkezlerimerkezlerimerkezleri de bilgi teknolojileri girişimlerine destek olan bir başka oluşumdur. 

Girişimcilerle yatırımcıları buluşturan, yeni kurulan girişimlere sermaye dışında 

danışmanlık desteği de veren bu oluşumlar Türkiye’de yeni şekillenmeye 

başlamışlardır. Teknoparkların veya üniversitelerin bünyelerinde oluşturulan kuluçka 

merkezlerinin dışında endeavor, seed camp gibi uluslararası girişim destekleme 

kuruluşları, BT girişimcilik sektörünün kendi içinde oluşturduğu e-tohum gibi yapılar 

ve büyük şirketlerin sponsorluğunda oluşan kuluçka merkezleri de Türkiye’de 

faaliyete geçmiştir.     

Kuluçka (incubation) organizasyonları BT girişimlerinin başlangıç aşamasında ihtiyaç 

duydukları destek ve sermayeye erişmelerine yardımcı olan tüm dünyada etkili olmuş 

bir destek mekanizmasıdır. Kuluçka organizasyonlarının girişim fikirlerini Ar-Ge ve 

yenilikçilik odaklı değil ticari bir bakış açısıyla değerlendirmeleri onları BT girişimciliği 

için teknoparklardan daha uygun bir destek mekanizması haline getirmektedir. Ancak 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Destek adı Türü Kuruluş 

▪ Bireysel girişimcilik 
aşamalı destek programı

▪ Rehberler aracılığıyla girişimciye teknik, 
ticari ve idari destek

▪ Geri ödemesiz sermaye desteği (100.000 TL 
üst limit)

▪ Girişimcilik ve 
yenilikçilik yarışmaları 
programı

▪ Özendirme ödülü (limit açıklanmamış)
▪ Rehberlik desteği
▪ Yurtdışı ziyaret desteği (limit henüz 

açıklanmamış)

▪ Girişimcilik ve yenilikçilik 
eğitimi ve araştırma 
faaliyetlerini destekleme 
programı

▪ Eğitim programları geliştirilmesi için 
destekler (detay henüz açıklanmamış)

▪ Girişimcilik ve 
yenilikçilik eğitimleri 
destekleme programı

▪ Yurtiçi etkinliklerin düzenlenmesi için 
organizasyon desteği

▪ Yurtdışından uzman daveti için finansal 
destek

▪ Genç girişimciler kurulu ▪ Genç girişimcilere kişisel gelişim, kariyer 
gelişim fırsatları yaratmak, iş kurma ve 
sürdürme sırasında desteklemek amaçlı
aktiviteler

▪ BİT destekli ekonomik 
kalkınma mali destek 
programı

▪ Proje bazlı geri ödemesiz finansal destek

Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği (TOBB)

İstanbul 
Kalkınma Ajansı 
(İSTKA)

TÜBİTAK
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teknoparklardaki işletmelere verilen vergi teşvikleri kuluçka merkezlerinde 

sağlanmamaktadır. 

Kuluçka organizasyonlarının ana hedefi başarı vadeden fikirlere sahip girişimcilerle 

yatırımcıları (melek veya girişim sermayesi) buluşturmaktır. Yatırımcı bulunana 

kadarki evrede girişimlerin ofis, donanım gibi ihtiyaçlarını karşılamada ve devlet 

desteği gibi diğer kaynaklara başvurularında yardımcı olurlar. Aynı zamanda 

yönlendirici danışmanlık sağlayıp genç şirketlerin doğru yapılanmalarına katkıda 

bulunurlar. 

Türkiye’de teknopark ve üniversiteler dışında bazı özel sektör firmaları da girişimcileri 

desteklemek için kendi bünyelerinde kuluçka merkezleri oluşturmuşlardır. Ulusal ve 

uluslararası bağımsız organizasyonların kuluçka faaliyetleri son yıllarda artarak 

devam etmektedir (Şekil 69).  

Şekil 69 Türkiye’deki kuluçka organizasyonları 

 

▪ Arı Çekirdek (İTÜ Arı Teknokent)

▪ Bilkent Cyberpark

▪ Metutech-ATOM
(ODTU Teknokent)

Teknopark içindeki
kuluçka merkezleri

Üniversitelerdeki 
kuluçka merkezleri

Özel sektör 
bünyesindeki 

kuluçka merkezleri

Bağımsız kuluçka/
takım yatırım 

organizasyonları

▪ Embriyonix

(İzmir Ekonomi Üniversitesi)

▪ Hacettepe Üniversitesi TTM

▪ Hayal Et (Boğaziçi Üniversitesi)

▪ Inovent (Sabancı Üniversitesi)

▪ Avea Labs

▪ Girişim Fabrikası (Turkcell)

▪ Inventram (Koç Holding)

▪ TEB Kuluçka Merkezi

▪ E-tohum

▪ Enkuba

▪ Endeavor

▪ Seedcamp

▪ Startup Labs

▪ Launch hub

▪ Viveka

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

13

14

15

16

17

18

Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen bazı kuluçka organizasyonları 
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Teknoparklar mevzuatında teknopark bünyelerinde kuluçka merkezlerinin kurulması 

ve yönetici şirketlerin bu kuluçka merkezlerine kaynak sağlaması öngörülmüştür. 

Yönetici şirketin kaynak aktaramadığı durumlarda devlet bütçesinden ödenek 

ayrılması olanağı mevcuttur. Ancak bu kuluçka merkezlerinde faaliyete geçen 

girişimlere teknoparklardaki diğer işletmelere verilen vergi muafiyetleri 

uygulanmamaktadır.  

4.5.3.24.5.3.24.5.3.24.5.3.2 ArArArAr----Ge ve yenilikçiliğe yönelik desteklerGe ve yenilikçiliğe yönelik desteklerGe ve yenilikçiliğe yönelik desteklerGe ve yenilikçiliğe yönelik destekler    

Türkiye’de Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığının bilişim sektörü için 

oluşturduğu Ar-Ge destekleme fonu dışında odağında sadece bilgi teknolojileri olan 

bir teşvik veya destek programı bulunmamaktadır.  Ar-Ge ve yenilikçiliğe yönelik vergi 

muafiyeti bazlı 3 temel teşvik programı bulunmaktadır:  

ArArArAr----Ge MerkezleriGe MerkezleriGe MerkezleriGe Merkezleri: 50’den fazla Ar-Ge çalışanı olan şirketlere 5746 sayılı kanun 

kapsamında tanınan Ar-Ge merkezi kurma hakkıdır. Bu merkezler içerisinde 

gerçekleştirilen Ar-Ge harcamaları da kurumlar vergisi matrahından düşülmektedir. 

Ayrıca, Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek15 personelinin; bu çalışmaları 

karşılığında elde ettikleri ücretlerine gelir vergisi istisnası ve sigorta primi işveren 

hissesi desteği sağlanmaktadır. Sektördeki büyük şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerini 

desteklemeye yönelik bu kanun çerçevesinde 2011 itibariyle 13 büyük BİT firması bu 

merkezleri bünyelerinde kurmuştur.  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri:Teknoloji Geliştirme Bölgeleri:Teknoloji Geliştirme Bölgeleri:Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: Ar-Ge destekleri içerisinde en kapsamlı destek 

programı Teknoloji Geliştirme Bölgeleridir. 2001 yılında kabul edilen 4691 sayılı 

kanun çerçevesinde kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar) 

programının amacı akademi-sanayi işbirliği içerisinde teknolojinin geliştirilmesi ve 

ticarileştirilmesidir. Kanun gereği teknoparkların bir üniversitenin etrafında 

şekillenmeleri gerekmektedir. Bu sebeple çoğunun kurucu heyetlerinde üniversite 

yönetimlerinin ya da üniversite vakıflarının ağırlığı vardır. Teknoparkların yönetimlerini 

üstlenen bu kurucu heyetler gereken altyapı çalışmalarını tamamlayıp bölge içindeki 

çalışma alanlarını Ar-Ge veya yazılım faaliyeti yürüten şirketlere kiralarlar. TGB içinde 

faaliyet gösteren şirketlerin münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge 

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmekte, 

bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin, bu görevleri ile ilgili ücretlerine gelir 

vergisi istisnası ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanmaktadır. Yürülükteki 

mevzuat kapsamında bu istisna ve destekler 2023 yılına kadar devam edecektir. 

Bölgelerde geliştirilen geliştirilen bazı yazılım ürünlerinin satışında KDV muafiyeti de 

söz konusudur. 2012 Kasım ayı itibariyle 47 tane TGB kuruluş işlemlerini 
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tamamlamıştır. Bunlardan 34 tanesi faaldir; diğerlerinde ise altyapı çalışmaları devam 

etmektedir (Şekil 70). 

Bölgelerde faaliyet gösteren firmaların sektörel dağılımına bakıldığında yazılım ve 

bilişim firmalarının %55’lik payla en büyük grup olduğu görülmektedir. Bunun sebebi 

TGB’lerin yapısının yazılım şirketleri için çok uygun olmasıdır. Yazılım şirketlerinin en 

büyük gider kaynağı olan insan kaynağı giderlerinde Teknopark mevzuatı büyük 

indirim sağlamaktadır.  

Aynı zamanda yazılım firmalarının Ar-Ge faaliyetleri için geniş laboratuvar alanlarına 

ihtiyaçları olmadığından m2 başına ödenen Teknopark kiraları diğer sektörlerdeki 

firmalardan daha az olabilmektedir. İnternet girişimleri de yazılım geliştirme 

faaliyetlerini bu bölgeler içerisinde gerçekleştirebilmektedirler.  Türkiye’deki en büyük 

teknoparklar içinde bulunan ve BT girişimlerine en çok yer veren ODTÜ Teknokent ve 

Bilkent Cyberpark’ta toplam 448 şirket içerisinde 63 internet girişimciliği ve e-ticaret 

şirketi yer almaktadırlar (%14). Teknoparklar içerisinde yazılımlarını geliştiren Peak 

Games, Obilet, Biletall, Mantam ve İnomera gibi başarılı olmuş bilişim teknolojileri 

girişimlerine rastlanmaktadır. Ancak sektördeki girişimcilik genelinde bakıldığında 

teknopark sisteminin sektörün ihtiyaçlarını karşılayan bir mekanizma olmadığı 

görülmektedir. Mevzuatında yazılım için özel bir vurgu olsa da teknoparkların odağı 

Ar-Ge ve yenilikçiliktir. İnternet girişimlerinin ise sadece küçük bir kısmında yenilikçi 

yazılım geliştirmeye dayanan iş modelleri vardır. Bu sebeple teknoparklarda faaliyet 

gösterecek şirketleri seçmede yetkili olan akademik bakış açısına sahip yönetimlerin 

birçoğu internet girişimlerini teknoparklarına almayı tercih etmemektedirler. 
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Şekil 70 Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

 

BT girişimlerinin teknoparklarda yeterince yer bulamamasının bir diğer sebebi de 

sektör girişimlerinin büyük bir çoğunluğunun bulunduğu İstanbul’daki üç teknoparkın 

yüksek doluluk oranlarıdır. İTÜ Arı Teknokent ve Boğaziçi teknoparkları %100 doluluk 

oranıyla faaliyet göstermektedir. İstanbul Üniversitesi’nin teknoparkında ise %80 

doluluk oranı olmasına rağmen bu teknopark tıp odaklı olduğu için BT girişimlerinin 

kabul edilmeleri zor görülmektedir. 

Kurumlar vergisi ArKurumlar vergisi ArKurumlar vergisi ArKurumlar vergisi Ar----Ge indirimi:Ge indirimi:Ge indirimi:Ge indirimi: 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi ve 

desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri bulunmayan şirketlerin, TUBİTAK tarafından  

onaylanan Ar-Ge ve yenilik projelere kapsamında yaptıkları Ar-Ge harcamaları 

üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında Ar-Ge indirimi 

hesaplamaları ve kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapmaları 

mümkündür. 

Bu vergi teşvik programlarının yanında proje bazlı maddi destekler de verilmektedir. 

TUBİTAK bünyesindeki Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, altı 

Kaynak:Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Teknoparklar Raporu, BST Bakanlığı TGB Mevcut Durum Raporu, Kasım 2012

Kuruluş yılıTeknopark Adı

▪ TÜBİTAK MAM Teknopark

▪ İZMİR TGB

▪ Ankara Cyberpark

▪ GOSB Teknopark

▪ İTÜ Arı Teknokent

▪ Hacettepe Üniversitesi TGB

▪ Yıldız Teknik Üniversitesi TGB

▪ Eskişehir TGB

▪ Kocaeli Üniversitesi TGB

2001

2002

2002

2002

2003

2003

2003

2003

2003

▪ ODTÜ Teknopark 2001

▪ İstanbul Üniversitesi TGB

▪ Selçuk Üniversitesi TGB

▪ Batı Akdeniz Üniversitesi TGB

▪ Trabzon TGB

▪ Erciyes Üniversitesi TGB

2003

2003

2004

2004

2004

▪ Çukurova TGB 2004

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12

13

14

15

16

11

Kuruluş yılıTeknopark Adı

▪ Mersin TGB

▪ Göller Bölgesi TGB

▪ Ulutek TGB

▪ Gaziantep Üniversitesi TGB

▪ Ankara Üniversitesi TGB

▪ Pamukkale Üniversitesi TGB

▪ Fırat TGB

▪ Cumhuriyet TGB

▪ Dicle Üniversitesi TGB

2005

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2007

2007

▪ Erzurum Atatürk Üniversitesi TGB 2005

▪ Gazi Teknopark

▪ Trakya Üniversitesi Edirne TGB

▪ Boğaziçi Üniversitesi TGB

▪ Bolu TGB

▪ Malatya TGB

2007

2008

2009

2009

2009

18

19

20

21

22

23

24

25

26

17

28

29

30

31

27

▪ Malatya TGB 200932

▪ Düzce TGB 201033

▪ Kahramanmaraş TGB 201134
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program başlığı altında Ar-Ge desteği vermektedir. Sanayide Ar-Ge yapılması, Ar-Ge 

sonucu üretilen ürünlerin pazarlanması, üniversitelerde üretilen teknolojileri 

ticarileştirilmesi bu desteklerin temel amaçlarıdır. Bu destek programlarında KOBİ’lere 

ve bazı öncelikli alanlara (BİT, enerji, gıda, otomotiv, makine imalatı) vurgular vardır. 

1995 yılından bu yana proje bazlı olarak verilen bu desteklere 2012 yılı sonuna kadar 

7.148 firma tarafından 16.422 proje başvurusu yapılmış, bunlardan 9.712 tanesine 

2012 fiyatlarıyla toplam 2,9 milyar TL destek verilmiştir. Desteklerden yararlanan 

firma sayısı 4.582 tanedir ve bunların %89’unu KOBİ’ler oluşturur. Bilişim sektörü 

proje sayısına göre bu desteklerin %16’sını alarak %28 oranında pay alan makine ve 

imalat sektöründen sonra en çok destek alan ikinci sektör konumundadır. 2012 yılına 

bakıldığında 300 milyon TL tutarındaki toplam desteğin %15’i (45 milyon TL) bilişim 

şirketleri tarafında alınmıştır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Sanayi tezleri (San-Tez)” destek programı 

kapsamında üniversitelerde sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarının 

yürütülmesinin desteklenmesi amacıyla bu doğrultudaki yüksek lisans ve doktora 

tezlerine maddi destek vermektedir. Sanayinin özellikle de KOBİ’lerin bu 

mekanizmaya paydaş olarak dahil olmalarını sağlamak adına tezlerin maliyetinin 

%25’inin tez konusu araştırmayı talep eden KOBİ tarafından ödenmesi koşulunu 

getirmiştir. Bu destek programından BİT sektörünün yararlanma yüzdesi düşüktür. 

2007 -2011 yılları arasında destek verilen 192 projenin sadece 7 tanesi BİT sektörü 

ile ilişkilidir. Bu yıllar arasında program kapsamındaki tezlere şimdiye kadar 33 milyon 

TL’si bakanlık tarafından 10 milyon TL’si paydaş işletme tarafından olmak üzere 

toplam 43 milyon TL ödenek hibe edilmiştir.  

4.5.3.34.5.3.34.5.3.34.5.3.3 KKKKOBİ (KOBİ (KOBİ (KOBİ (Kurumsallaşma)urumsallaşma)urumsallaşma)urumsallaşma)    desteklerdesteklerdesteklerdestekleriiii                

KOSGEB tarafından KOBİ’lere hem Ar-Ge’ye yönelik hem de kurumsallaşmaya 

yönelik destekler vermektedir. 2011 yılı içerisinde Ar-Ge faaliyetlerine ve bu 

faaliyetler sonucunda çıkan ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik 830 işletmeye toplam 

43 milyon TL destek sağlanmıştır. KOSGEB ayrıca KOBİ’lerdeki kurumsallaşmayı 

arttırmak için KOBİ’lerin Ar-Ge dışındaki üretim, yönetim organizasyon, pazarlama, 

tanıtım, dış ticaret, eğitim, denetim gibi faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 16071 

işletmeye 101 milyon TL’lik kaynak sağlamıştır. KOSGEB ayrıca girişimcilere de 

eğitim ve kuruluş sermayesi desteği sunmaktadır. 2011 yılı içinde 2416 girişime 

verilen desteğin toplam miktarı da 26 milyon TL tutarındadır. 2011 yılı içerisinde 

toplam KOSGEB desteği 170 milyon TL’yi bulmaktadır. Bilgi ve iletişim sektöründe 

faaliyet gösteren KOBİ’ler bu destekten 10.4 milyon TL tutarında bir (%6) pay 

almışlardır.  
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4.5.3.44.5.3.44.5.3.44.5.3.4 İhracata yönelik desteklerİhracata yönelik desteklerİhracata yönelik desteklerİhracata yönelik destekler    

Ekonomi bakanlığı tarafından döviz kazandırıcı hizmetleri desteklemek üzere dört 

sektör seçilmiştir. Sağlık turizmi, eğitim ve film sektörleri ile birlikte odaklanılan bir 

diğer sektör bilişim sektörüdür. Özellikle yurtdışı pazarda büyüme hedeflenen oyun 

sektörüne özel bir vurgu yapılmıştır.   

Uluslararası mevzuat ve pazar bilgilerine yönelik rapor satın almak, yurtdışı 

pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, yurt dışı fuarlara katılım, yurtdışında ofis ve 

irtibat bürosu açmak, yurt dışı faaliyetler için danışmanlık hizmeti almak gibi 

faaliyetlere hibeler yoluyla maddi kaynak sağlanacaktır.  

4.5.3.54.5.3.54.5.3.54.5.3.5 Teşvik ve desteklerin etkinliğiTeşvik ve desteklerin etkinliğiTeşvik ve desteklerin etkinliğiTeşvik ve desteklerin etkinliği    

Bilgi teknolojileri sektöründe özellikle yazılım alanında aşağıda belirtilen çeşitli 

sorunları barındırmakla birlikte özellikle Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin 

destekleyen çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Yapılan görüşmelerde Türkiye’de 

teşviklerin etkinliğinde sekiz alanda geliştirilebilecek öğeler ortaya çıkmıştır: 

Stratejik tema odaklılık:Stratejik tema odaklılık:Stratejik tema odaklılık:Stratejik tema odaklılık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı Ar-Ge fonu ve 

Ekonomi bakanlığı ihracat destekleri dışındaki BT sektörünün yararlandığı mevcut 

teşvikler Ar-Ge, girişimcilik, KOBİ’lerin kurumsallaşması gibi hedefler çerçevesinde 

bütün sektörlere sunulan teşvikler olup doğrudan bilişim sektörünü hedef 

almamaktadır.  

Mükerrer teşviklerMükerrer teşviklerMükerrer teşviklerMükerrer teşvikler    ve destve destve destve destekler: ekler: ekler: ekler: Bilişime odaklı teşvik ve destek programları mevcut 

değilken birçok kamu kuruluşu tarafından benzer nitelikli destekler verilmektedir. 

Örneğin yeni oluşmakta olan BT girişim firmalarının başvurabileceği KOSGEB’in, 

TUBİTAK’ın ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının benzer nitelikli destekleri 

bulunmaktadır. 

Lokasyona bağlı mekanizmalar:Lokasyona bağlı mekanizmalar:Lokasyona bağlı mekanizmalar:Lokasyona bağlı mekanizmalar: Teşvikler içerisinde önemli bir yer tutan ve özellikle 

insan kaynağı maliyetini önemli ölçüde indiren vergi muafiyetleri Ar-Ge merkezleri ile 

Teknoloji Geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlere sağlanmaktadır. Ar-Ge 

merkezi olabilmek için gereken 50 Ar-Ge çalışanı zorunluluğundan dolayı 13 BİT 

şirketi Ar-Ge Merkezlerini bu teşvik programı altında tescil ettirmiştir.  

Sektördeki diğer firmalar vergi muafiyetlerin yararlanılabilecekleri diğer seçenek olan 

TGB’lere yönelmişlerdir. Nitelikli insan kaynağı ve Ar-Ge faaliyetlerinde işbirliği için 

gerekli akademik kadrolara ve imkanlara sahip üniversiteler İstanbul, Ankara gibi 

büyük şehirlerde olduğu için bu şehirlerdeki TGB’lerdeki kısıtlı yere çok yüksek bir 
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talep oluşmuştur. Bu şehirlerdeki teknoparklar %100 doluluk oranlarıyla faaliyet 

göstermektedirler. TGB’lere kabul edilen firmalar için kalma süresinde bir kısıtlama 

söz konusu olmadığı için yeni girişimler TGB’lere girebilmek için yeni alanların 

oluşturulması beklemek zorundadırlar. Öte yandan Türkiye’nin dört bir tarafına 

yayılmış TGB’ler ise ya düşük doluluk oranlarıyla çalışmaktadırlar ya da büyük 

şehirlerdeki ticari ve bilimsel gelişmenin altında performans göstermektedirler. 

TeknolojiTeknolojiTeknolojiTeknoloji, süreç ve akademik bakış odaklılık: , süreç ve akademik bakış odaklılık: , süreç ve akademik bakış odaklılık: , süreç ve akademik bakış odaklılık: Ar-Ge faaliyetleri için verilen desteklerin 

değerlendirilmeleri akademik yönü ağır basan kurullar tarafından yapılmaktadır. Aynı 

şekilde birçok TGB bir üniversitenin etrafında hatta içinde kurulduğu için yönetimleri 

akademisyenler tarafından idare edilmektedir. Bu sebeple de teşvikler verilirken 

geliştirilecek ürünün akademik kaliteye odaklanılırken yanında ticarileştirme 

potansiyeli ikinci plana atılmaktadır.     

Başarı artırıcı destek Başarı artırıcı destek Başarı artırıcı destek Başarı artırıcı destek mekanmekanmekanmekanizmalarizmalarizmalarizmalar: : : : Teşviklerin değerlendirilmesi verilen proje 

teklifleri üzerinden yapılmakta ve teşvik verildikten sonra firmalarla ilişki devam ettiren 

mekanizmalar bulunmamaktadır. Özellikle girişimcilik desteklerinde firmalara 

başlangıç fazlarında bir kerelik destek sağlanmaktadır. KOSGEB’in ve TTGV’nin 

sınırlı ticarileştirme desteği bu duruma bir istisnadır. Bu destek programında yine aynı 

kurumun verdiği teknoloji geliştirme desteğini kullanıp başarılı sonuç elde etmiş 

girişimler hedeflenir. Aynı durum birçok TGB için de geçerlidir. TGB yönetici 

şirketlerinin bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ticari başarıları hususunda bir 

sorumlulukları yoktur. Bu bölgelere kabul edilen yeni kurulan şirketlere dahi gereken 

danışmanlık gibi mali olmayan destekleri TGB’lerde verecek yapılara rastlanmamıştır. 

 

Teknolojiyi ticarileştiren kurumlar: Teknolojiyi ticarileştiren kurumlar: Teknolojiyi ticarileştiren kurumlar: Teknolojiyi ticarileştiren kurumlar: Ar-Ge faaliyetleri sonrasında geliştirilen 

teknolojilerin ticarileştirilmesinin bir başka yolu da teknoloji transfer ofisleridir. Ar-Ge 

firmalarında (veya üniversitelerde) geliştirilen teknolojilerin endüstriye ulaşmasını 

sağlayan bu aracı kurumların yapılanması ülkemizde yaygınlaşmamıştır. 

Etki analizi ve sEtki analizi ve sEtki analizi ve sEtki analizi ve sonuçların ölçülmemesi:onuçların ölçülmemesi:onuçların ölçülmemesi:onuçların ölçülmemesi: Çoğu teşvik mekanizması için teşvikler 

verilmeden önce yapılan bir etki analizi mekanizması bulunmamaktadır. Benzer 

şekilde verilen teşviklerin sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlerin ekonomik sonuçları 

ölçecek ve bir sonraki teşvik programının tasarlanmasında kullanılacak araçlar henüz 

geliştirilmemiştir. TUBİTAK ile yapılan görüşmede bu doğrultuda çalışmalara 

başlandığı ifade edilmiştir. 
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 Banka KredisiBanka KredisiBanka KredisiBanka Kredisi    4.5.4

Esas itibariyle banka kredileri girişimlerin daha çok sonraki aşamalarında gündeme 

gelmektedir. Özellikle Türkiye’deki görece kısa dönemde geri ödemenin beklenmesi, 

faizlerin çok düşük olmaması ve kredilerin bir kefalet karşılığında verilmesi bu şekilde 

bir fonlamayı yeni girişimler için bir seçenek olmaktan çoğu kez çıkarmaktadır. 

Bankaların girişimcilere özel krediler yerine daha çok KOBİ’lere yönelik esnaf kredileri 

oluşturduğu ve değişik kanallardan bu kredileri pazarladığı görülmektedir. 

Banka kredilerinde kefalet istenmesinin büyük bir sorun teşkil etmesi Türkiye’de Kredi 

Garanti Fonu (KGF)’nun kurulmasına sebep olmuştur. Birçok banka ve kurumun 

katılımı ve KOSGEB ve TOBB’un büyük kurucu ortaklığıyla kurulan KGF, KOBİ’lere 

verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi 

kullanabilmelerini sağlamakta ve ülkemizdeki girişimciliği teşvik etmektedir. KGF 

kefaletlerinde genç ve kadın girişimcilere odaklanmıştır. Bu yönüyle internet 

girişimciliğinin de destekçisi olmaya namzet bir kurumdur. KGF kefaletlerinde üst limit 

1 milyon TL olarak belirlenmiş ve belli değerlendirme kıstaslarını sağlayan bütün 

projelere sunulmuştur.  

 Hisse Senedi BorsasıHisse Senedi BorsasıHisse Senedi BorsasıHisse Senedi Borsası    4.5.5

Girişimlerinin özellikle büyüme aşaması sonu ve olgunluk dönemlerinde 

başvurabilecekleri bir finansman kaynağı da hisse senedi borsasına açılmaktır. Hisse 

senedi borsasına açılmak, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi şirketleri tarafından 

bir çıkış stratejisi olarak da düşünülebilir. Bu yüzden girişimciliğinin gelişmesi için bir 

ülkedeki hisse senedi borsasının büyüklüğü önemlidir(Şekil 71). BİT ve internet 

sektörlerinde dünya çapında faaliyet gösteren birçok yeni şirket, geleneksel 

kuruluşları halka açıldıktan kısa bir süre sonra geride bırakarak, piyasa değeri olarak 

üst sıralara gelmişlerdir. Türkiye’de IMKB’de işlem gören teknoloji firmalarının 

sayısının az olduğu görülmektedir (Şekil 72). Bu sebebi Türkiye’de sektörün de küçük 

olması sebebiyle  IMKB’de kote olabilecek büyüklükte çok az BT şirketinin olmasıdır.  
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Şekil 71 Türkiye hisse senedi pazarının diğer ülkelerle karşılaştırması 

 

İMKB Borsası
(Türkiye)

0,2

Kore Borsası
(Kore)

1,0

BMVFBOVESPA
(Brezilya)

1,2

Londra Borsası
(İngiltere)

3,3

NASDAQ
(ABD)

3,8

New York Borsası
(ABD)

11,8

0,4

2,0

0,9

4,3

28,9

19,3

2011 sonu itibari ile borsadaki 
şirketlerin toplam değeri
Trilyon ABD Doları

2011 işlemleri toplamı
Trilyon ABD Doları

GSYİH içindeki payı
Yüzde

xx

79

25

135

48

90

26
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Şekil 72 IMKB’de işlem gören teknoloji firmaları 
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5. EklerEklerEklerEkler    

5.1 Bilgi teknolojileri sektörünün kapsamıBilgi teknolojileri sektörünün kapsamıBilgi teknolojileri sektörünün kapsamıBilgi teknolojileri sektörünün kapsamı    

Bilgi teknolojileri sektörü bireysel ve kurumsal bilginin işlenmesi ve saklanması 

süreçlerinde görev alan donanım, yazılım ve sağlanan hizmetlerden oluşan sektördür. 

BT sektörü tanımı içine üç temel alan girer (Şekil 73). 

Şekil 73 Bilgi teknolojileri sektörünün kapsamı 

 

Bu çalışma da bilgi teknolojileri pazarını incelerken ülkelerin harcama verilerinden 

yola çıkıldı ve bireylerin, kurumların ve kamunun Şekil 73’de yer alan ürün ve hizmet 

gruplarındaki harcamaları üzerinden incelemeler yürütüldü. Bilgi teknolojilerini 

iletişimden bağımsız olarak inceleyebilmek amaçlı olarak iletişim altyapısını oluşturan 

baz istasyonları, ağ ekipmanları ve sadece ses iletişiminde kullanılan bilgi işleme 

kapasitesi olmayan telefonları donanım kapsamının dışında bırakılmıştır. 

Şirketler için üretilen yazılımlar, her ne kadar kullanılan veri tabanlarında iç 

hizmetlerin içerisinde ele alınmış olsa da, çalışma raporunda yazılımın bir parçası 

1 İletişim ekipmanlarını (baz istasyonları ve ağ cihazları) ve sadece ses iletişiminde kullanılan telefonlar dahil değildir
2 Gartner verilerindeki iç hizmetlerinin bir parçasıdır
3 Gömülü yazılımlar, pazar verileri imalat şirketlerinin BT iç hizmetlerinin ve BT geliştirme ve entegrasyon hizmetlerinin içinde değerlendirilmektedir

Donanım1

Tanımı Alt bileşenleri

▪ Bilgiyi alan, işleyen ve depolayan 
cihazlardır

▪ Kişisel bilgisayarlar
▪ Tablet
▪ Akıllı telefonlar
▪ Yazıcılar

▪ Çevresel cihazlar
▪ Sunucular
▪ Veri depolama 

cihazları

Yazılım

▪ Tek bir kullanıcı için özelleştirilmemiş, 
ticari olarak satın alınabilen ya da 
kiralanabilen her türlü paket yazılım

▪ Paket yazılımlar
– Uygulamalar (Application software)
▫ PC uygulamaları (ERP/SCM/CRM, finans, 

muhasebe, ofis uygulamaları)
▫ Mobil uygulamalar
▫ Oyunlar

– Uygulama geliştirme ve düzenleme ve ara-
katman yazılımları (application development
and deployment software and middleware)

– Altyapı yazılımları
▪ Şirket için üretilen yazılımlar2

▪ Gömülü yazılımlar3

Hizmetler

▪ Donanım ve yazılım sistemlerinin 
planlanması, kurulumu, yönetimi ve 
kullanımı için verilen destek ve eğitim 
hizmetleri ile özelleştirilmiş yazılım 
geliştirme hizmetleridir

▪ Ürün destek hizmetleri
– Donanım bakım ve desteği
– Yazılım desteği

▪ Profesyonel hizmetler
– Dış kaynak kullanımı
– İş süreçleri hizmetleri
– Sistem entegrasyonu ve geliştirme
– Danışmanlık
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olarak değerlendirilmiş, fakat verilerin ayrıştırılamaması nedeniyle yapılan analizlerde 

iç hizmetlerden (iç kaynak) çıkarılarak yazılım rakamlarına eklenememiştir.  

Aynı durum, gömülü (entegre) yazılımlar için de geçerlidir. Kurumlarca dış 

kaynaklardan alınan gömülü (entegre) yazılımlar, yazılım rakamlarına yansırken şirket 

içi üretilen yazılımlar ve entegrasyon hizmetleriyle birlikte alınan yazılımlar ise 

hizmetlerden ayrıştırılamamıştır. 

Arz tarafında özellikle donanım imalatı göz önünde bulundurulurken incelemelerde 

Şekil 73 içerinde yer alan cihazların üretiminde kullanılan bileşenlerin üretimleri de 

göz önünde bulunduruldu.  

Avrupa Birliği ve OECD gibi kurumlar BT için özel bir tanımlama yapmazken geniş 

kapsamlı bir BİT sektörü tanımı yapmaktadırlar. Bu tanımlamalar çalışma içinde 

kullanılan ürün ve hizmet gruplarını tamamen kapsamakta ancak Bilgi Teknolojileriyle 

dolaylı ilişkisi bulunan kategorilere de yer vermektedir. 

OECD’nin 2006-2007 yıllarında gözden geçirdiği tanıma göre BİT sektörü 

kapsamında BİT üretim endüstrisi, BİT ticaret endüstrisi ve BİT hizmet endüstrisi 

olmak üzere üç ana başlık yer almaktadır. Bu başlıklar ISIC Rev. 4’e göre 

detaylandırılmıştır. Daha önce 1998 ve 2002 yıllarında revize edilen tanımın güncel 

versiyonunda uzman grubun hazırladığı tanımlar Bilgi Toplumu Göstergeleri Çalışma 

Grubu9 (WPIIS), Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (UNSD) ve Eurostat tarafından 

kabul edilmiştir (Şekil 74) [55]. 

 
9 Working Party on Indicators for the Information Society 
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Şekil 74 OECD BİT sektörü tanımı kapsamı 

 

Eurostat’in, 2008’de NACE’yi revize ederek hazırladığı NACE rev. 2’de yer alan BİT 

sektörü tanımı ISIC’e göre daha ayrıntılı bir tanım olarak sunulmuştur [56]. Yeni 

tanıma göre, BİT sektörünün kapsadığı alt sektörleri imalat faaliyetleri, onarım ve 

ticaret hizmetleri, üretim hizmetleri ve içerik ve medya faaliyetleri olarak dört başlıkta 

toplamak mümkündür (Şekil 75). 

2006-07 OECD BİT sektörü tanımı

- Elektronik parçalar ve devre kartlarının üretimi
- Bilgisayar ve çevre donatısı üretimi
- İletişim cihazı üretimi
- Tüketici elektroniği üretimi
- Manyetik ve optik ortamlar (Kaset, hard disk, CD vb.)

- Bilgisayar, bilgisayar çevre donatısı ve yazılımı toptan satışı
- Elektronik ve telekomünikasyon cihaz ve parçaları toptan satışı

- Yazılım yayıncılığı
- Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
- Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
- Uydu telekomünikasyon faaliyetleri
- Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
- Bilgisayar programlama faaliyetleri
- Bilgisayar danışmanlık ve tesis yönetimi faaliyetleri
- Diğer bilgi teknolojileri ve bilgisayar servis faaliyetleri
- Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
- İnternet portalları
- Bilgisayar ve çevre donatısı onarımı
- İletişim cihazları onarımı

1 ISIC Rev. 4 baz alınmıştır

BİT imalat 
endüstrileri

BİT ticaret 
endüstrileri

BİT hizmet 
endüstrileri

KAYNAK: OECD, Guide to Measuring The Information Society, 2009
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Şekil 75 Yeni NACE şemasına göre Eurostat BİT sektörü kapsamı 

 

5.2 Analizlerde kullanılan veriler üzerine açıklamalarAnalizlerde kullanılan veriler üzerine açıklamalarAnalizlerde kullanılan veriler üzerine açıklamalarAnalizlerde kullanılan veriler üzerine açıklamalar    

 Raporda kullanılan sektör tanımları ile Gartner taksonomisi arasındaki Raporda kullanılan sektör tanımları ile Gartner taksonomisi arasındaki Raporda kullanılan sektör tanımları ile Gartner taksonomisi arasındaki Raporda kullanılan sektör tanımları ile Gartner taksonomisi arasındaki 5.2.1

eşleştirmeeşleştirmeeşleştirmeeşleştirme    

Raporda çeşitli sektörlerin BT harcamaları üzerine analizler oluşturulurken farklı 

kaynaklardaki sektör gruplandırmalarını bir araya getirecek bir metot izlenmiştir. Bu 

sebeple Gartner’ın resmi taksonomisinden farklı tanımlar mevcuttur. Rapordaki sektör 

gruplarının Gartner raporlarındaki sektörlerle eşleştirmesi aşağıdaki şekillerde 

görülebilmektedir (Şekil 76, Şekil 77, Şekil 78). 

2008 Eurostat BİT sektörü tanımı

- Elektronik parçalar
- Bilgisayar ve çevre donatısı üretimi
- İletişim cihazı
- Tüketici elektroniği
- Ölçüm, test ve navigasyon araç ve gereçleri
- Manyetik ve optik ortamlar (Kaset, hard disk, CD vb.)
- Fiber optik kablolar
- Diğer elektronik ve elektri kablolar

- Bilgisayar ve iletişim cihazları onarımı
- BİT ekipmanlarının toptan satışı
- BİT cihazlarının özelleşmiş mağazalarda perakende satışı

- Yazılım yayıncılığı
- Telekomünikasyon faaliyetleri
- Bilgi teknolojileri hizmetleri faaliyetleri
- Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; internet portalları

- Kitap yayıncılığı, süreli yayınlar ve diğer yayıncılık faaliyetleri
- Sinema, video ve televizyon programı üretimi, ses kaydı ve müzik 
yayınlama aktiviteleri
- Radyo ve televizyon yayını ve programları faaliyetleri
- Diğer bilgi hizmetleri aktiviteleri

1 NACE Rev. 2 baz alınmıştır

BİT imalat 
faaliyetleri

BİT onarım ve 
ticaret 

hizmetleri

BİT üretim 
hizmetleri

KAYNAK: Eurostat, Convergence challenging ICT measurement: The new NACE scheme, 2006.

İçerik ve medya 
faaliyetleri
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Şekil 76 Sektör taksonomi eşleşmesi 1/3 

 

Rapordaki Sektörel Gruplar Gartner Taksonomisi

Bankacılık Bankacılık ve finans

Telekomünikasyon
Telekomünikasyon

Radyo ve televizyon yayıncılığı ve 
kablolu yayın

İş hizmetleri
Yayıncılık ve Reklamcılık

Diğer İş, Teknoloji ve Tüketici 
Hizmetleri

Eğlence Eğlence

BT
Bilgi Teknolojileri Hizmetleri ve 
Yazılım

BT Donanım

Dikey Pazar Seviyesi 1

Dikey Pazar Seviyesi 2
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Şekil 77 Sektör taksonomi eşleşmesi 2/3 

 

Eğitim Eğitim

Sağlık
Sağlık hizmeti tedarikçileri

Yaşam bilimleri ve sağlık 
ürünleri

Sigorta Sigorta

Kamu Kamu

Doğal Kaynaklar
Doğal kaynaklar ve malzeme

Enerji Eneji kaynakları ve işleme

Rapordaki Sektörel Gruplar Gartner Taksonomisi

Dikey Pazar Seviyesi 1

Dikey Pazar Seviyesi 2
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Şekil 78 Sektör taksonomi eşleşmesi 3/3 

 

Tüketici ürünleri
Dayanıksız tüketici 
ürünleri

Ağır sanayi Ağır sanayi

Otomotiv Otomotiv

Perakende Perakende

Ulaşım Ulaşım

Altyapı Altyapı

Toptan ticaret Toptan ticaret

Rapordaki Sektörel Gruplar Gartner Taksonomisi

Dikey Pazar Seviyesi 1

Dikey Pazar Seviyesi 2
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 Analizlerde kullanılan Gartner Analizlerde kullanılan Gartner Analizlerde kullanılan Gartner Analizlerde kullanılan Gartner verileriverileriverileriverileri        5.2.2

Şekil 79 Şekil 3’teki analizde kullanılan Gartner verileri 

 

 

Telekomünikasyon Sigorta Bankacılık Altyapı BT

4.036

1.575

11.884

1.311

753

9.460

5.886

2.206

21.237

1.480

666

5.626

2.622

691

5.942

Sektörlere göre  ülkelerin ortalama BT harcaması
Milyon Amerikan doları, 2011

Kaynak: BT harcaması Gartner kurumsal BT harcamaları verisi temel alınarak hazırlanan takım analizlerindeki gibi tanımlanmış olup telekomünikasyon
harcamaları dahil edilmemiştir. (Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Küresel,2010-2016, 2012 4. Çeyrek (Güncellenme tarihi: 
Ocak 2013)). Sektör tanımlarının Gartner’ın resmi taksonomisiyle uyumlu olmaması mümkündür. Bu sektörlerlerle Gartner’ın resmi taksonomisindeki
karşılıkları Ek-5.2.1’de gösterilmiştir. Tahminlerdeki farklılıkları bunun açıklaması mümkündür.

Yüksek Gelirli 
Ülkerler1

Orta Gelirli 
Ülkeler2

Düşük Gelirli 
Ülkeler3

1 Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD ortalaması
2 Arjantin, Brezilya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika, Türkiye ortalaması
3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması
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Şekil 80 Şekil 4’teki analizde kullanılan Gartner verileri 

 

Otomotiv Ulaşım Sağlık Perakende Doğal Kaynaklar

1 Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD ortalaması
2 Arjantin, Brezilya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika, Türkiye ortalaması
3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması

Yüksek Gelirli 
Ülkerler1

Orta Gelirli 
Ülkeler2

Düşük Gelirli 
Ülkeler3

486

342

2.755

1.273

669

5.315

1.351

562

6.863

1.266

822

8.290

1.686

637

5.772

Sektörlere göre ülkelerin ortalama BT harcamasu
Milyon Amerikan doları, 2011

Kaynak: BT harcaması Gartner kurumsal BT harcamaları verisi temel alınarak hazırlanan takım analizlerindeki gibi tanımlanmış olup telekomünikasyon
harcamaları dahil edilmemiştir. (Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Küresel,2010-2016, 2012 4. Çeyrek (Güncellenme tarihi: 
Ocak 2013)). Sektör tanımlarının Gartner’ın resmi taksonomisiyle uyumlu olmaması mümkündür. Bu sektörlerlerle Gartner’ın resmi taksonomisindeki
karşılıkları Ek-5.2.1’de gösterilmiştir. Tahminlerdeki farklılıkları bunun açıklaması mümkündür.
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Şekil 81 Şekil 5 ve 6’daki analizlerde kullanılan Gartner verileri 

 

34.207

13.516

Düşük gelirli
ülkeler3

Orta gelirli
ülkeler2

Yüksek gelirli
ülkeler1

127.086

Kaynak: Gartner’ın sektörel BT harcamaları verisi baz alınarak yapılan takım analizleri (Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, 
Worldwide, 2010-2016, 4Q12 Update (Jan 2013)). Sektör ve pazar tanımlarının uyuşmaması ve bu uyuşmazlığın tahminlerdeki farklılıklara sebep olması
mümkündür.

1 Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD ortalaması
2 Arjantin, Brezilya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika, Türkiye ortalaması
3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması
4 BT harcamalarına telekomünikasyon harcamaları dahil edilmemektedir

Ülkelerin ortalama BT harcamaları
Milyon Amerikan doları, 2011
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Şekil 82 Şekil 31’daki analizde kullanılan Gartner verileri 

 

1.266

295

822

8.290

1.273

302

669

5.315

1.086

242

602

4.021

997

96

247

2.576

1.172

268

539

3.214

Düşük gelirli
ülkeler3 4.036

Türkiye 775

Orta gelirli
ülkeler2 1.575

Yüksek gelirli
ülkeler1 11.884

336

70

165

1.049

Sektörlere göre ülkelerin ortalama BT harcaması
Milyon Amerikan doları, 2011

Eğitimİmalat UlaşımPerakende
İş 

Hizmetleri
Telekomü-
nikasyon

Eğlence

1 Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD ortalaması
2 Arjantin, Brezilya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika, Türkiye ortalaması
3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması

Kaynak: BT harcaması Gartner kurumsal BT harcamaları verisi temel alınarak hazırlanan takım analizlerindeki gibi tanımlanmış olup telekomünikasyon
harcamaları dahil edilmemiştir. (Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Küresel,2010-2016, 2012 4. Çeyrek (Güncellenme tarihi: 
Ocak 2013)). Sektör tanımlarının Gartner’ın resmi taksonomisiyle uyumlu olmaması mümkündür. Bu sektörlerlerle Gartner’ın resmi taksonomisindeki
karşılıkları Ek-5.2.1’de gösterilmiştir. Tahminlerdeki farklılıkları bunun açıklaması mümkündür.
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Şekil 83 Şekil 32’deki analizde kullanılan Gartner verileri 

 

1.311

482

753

9.460

1.480

356

666

5.626

1.686

233

637

5.772

1.710

255

372

4.508

5.886

1.266

2.206

21.237

Düşük gelirli
ülkeler3 2.622

Türkiye 441

Orta gelirli
ülkeler2 691

Yüksek gelirli
ülkeler1 5.942

Altyapı Sigorta
Doğal 

Kaynaklar
Ağır Sanayi

Bankacılık 
ve Finans 

BT

1 Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD ortalaması
2 Arjantin, Brezilya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika, Türkiye ortalaması
3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması

Sektörlere göre ülkelerin ortalama BT harcaması
Milyon Amerikan doları, 2011

Kaynak: BT harcaması Gartner kurumsal BT harcamaları verisi temel alınarak hazırlanan takım analizlerindeki gibi tanımlanmış olup telekomünikasyon
harcamaları dahil edilmemiştir. (Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Küresel,2010-2016, 2012 4. Çeyrek (Güncellenme tarihi: 
Ocak 2013)). Sektör tanımlarının Gartner’ın resmi taksonomisiyle uyumlu olmaması mümkündür. Bu sektörlerlerle Gartner’ın resmi taksonomisindeki
karşılıkları Ek-5.2.1’de gösterilmiştir. Tahminlerdeki farklılıkları bunun açıklaması mümkündür.
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Şekil 84 Şekil 33’deki analizde kullanılan Gartner verileri 

 

344

57

260

1.553

1.351

336

562

6.863

Düşük gelirli
ülkeler3 990

Türkiye 218

Orta gelirli
ülkeler2 370

Yüksek gelirli
ülkeler1 3.483

486

160

342

2.755

Sağlık Enerji
Toptan 
Ticaret

Otomotiv

1 Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Kore, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD ortalaması
2 Arjantin, Brezilya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, G. Afrika, Türkiye ortalaması
3 Çin, Hindistan, Tayland ortalaması

Sektörlere göre ülkelerin ortalama BT harcaması
Milyon Amerikan doları, 2011

Kaynak: BT harcaması Gartner Kurumsal BT harcamaları verisi temel alınarak hazırlanan takım analizlerindeki gibi tanımlanmış olup telekomünikasyon
harcamaları dahil edilmemiştir. (Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Küresel,2010-2016, 2012 4. Çeyrek (Güncellenme tarihi: 
Ocak 2013)). Sektör tanımlarının Gartner’ın resmi taksonomisiyle uyumlu olmaması mümkündür. Bu sektörlerlerle Gartner’ın resmi taksonomisindeki
karşılıkları Ek-5.2.1’de gösterilmiştir. Tahminlerdeki farklılıkları bunun açıklaması mümkündür.
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Şekil 85 Şekil 33’deki analizde kullanılan Gartner verileri 

 

Tüketici ürünleri imalatı sektöründe yapılan BT harcamaları
Milyon Amerikan doları, 2011 

79
125
138
140
169
212
242
313
322
426
575
637
722
922
1.149
1.343
1.616
1.789

2.545
2.971
3.067

5.121
5.926

22.477

Meksika

İngiltere
Fransa
Almanya

Hollanda
Çin

İrlanda

Rusya

ABD
Japonya

Hindistan

Güney Kore

İspanya
Brezilya

Arjantin

Güney Afrika

Türkiye

Tayvan

Macaristan

Yunanistan

Malezya
İsrail

Tayland

Polonya

Kaynak: BT harcaması Gartner Kurumsal BT harcamaları verisi temel alınarak hazırlanan takım analizlerindeki gibi tanımlanmış olup telekomünikasyon
harcamaları dahil edilmemiştir. (Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Küresel,2010-2016, 2012 4. Çeyrek (Güncellenme tarihi: 
Ocak 2013)). Sektör tanımlarının Gartner’ın resmi taksonomisiyle uyumlu olmaması mümkündür. Bu sektörlerlerle Gartner’ın resmi taksonomisindeki
karşılıkları Ek-5.2.1’de gösterilmiştir. Tahminlerdeki farklılıkları bunun açıklaması mümkündür.



 

161 
 

Şekil 86 Şekil 40’daki analizde kullanılan Gartner verileri 

 

 

 

  

Kamu BT harcaması
Milyon Amerikan doları, 2011

470

1.1951.2021.2351.256

2.075

2.6922.720

5.506

MalezyaGüney 
Afrika

ArjantinMeksikaBrezilya Türkiye MacaristanRusya Polonya

Kamu 
sektörü

Kaynak: BT harcaması Gartner kurumsal BT harcamaları verisi temel alınarak hazırlanan takım analizlerindeki gibi tanımlanmış olup telekomünikasyon
harcamaları dahil edilmemiştir. (Forecast: Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Küresel,2010-2016, 2012 4. Çeyrek (Güncellenme tarihi: 
Ocak 2013)). Sektör tanımlarının Gartner’ın resmi taksonomisiyle uyumlu olmaması mümkündür. Bu sektörlerlerle Gartner’ın resmi taksonomisindeki
karşılıkları Ek-5.2.1’de gösterilmiştir. Tahminlerdeki farklılıkları bunun açıklaması mümkündür.
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5.3 ISO SertifikalarıISO SertifikalarıISO SertifikalarıISO Sertifikaları    

ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi BelgesiISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi BelgesiISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi BelgesiISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi 

 

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin 

artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi 

konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 

tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür. 

ISO 9001 ise Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması esnasında uygulanması gereken 

şartları tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır. 

 

Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, 

toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden 

ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar Kalite Yönetim Sistemi koşullarını 

belirler. Amacı hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi 

önleme olan bir kontrol mekanizmasıdır.  Standart, direk olarak ürün ve hizmet 

kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir.  

 

ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sistemi'nin nasıl oluşturulacağını tamamen 

kuruluşlara bırakmıştır.  Sektör veya ölçekten kısıtlaması olmadan tüm kuruluşlara 

uygulanabilir. 

 

ISO 9001 sertifikasının işletmelere faydaları: rekabet avantajı, iş performansını 

geliştirir ve riskleri yönetir, marka itibarını iyileştir, yatırım ve işbirliği olanaklarını 

geliştirir, verimliliği yükseltir, tasarruf sağlar, kuruluş içi iletişimi kuvvetlendirir ve 

çalışan motivasyonunu artırır, müşteri memnuniyetini artırır  

 

ISO IEC 20000ISO IEC 20000ISO IEC 20000ISO IEC 20000----1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi 

Bir kuruluşun tutarlı bir şekilde kaliteli BT hizmeti verebilmek için yeterli denetim ve 

prosedürleri uyguladığını gösterir. Bilgi teknolojisi hizmeti sunan (yazılım, donanım, 

internet, altyapı, teknik servis, veri tabanı, arşivleme, yedekleme vb) tüm bağımsız 

veya bir kuruluşun bünyesinde bulunan birimler bu standartta belgelendirme için 

başvurabilirler. 
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ISO 20000 sertifikasının faydaları: 

• BT hizmet sağlayıcıları teknoloji güdümlü değil de iş odaklı olan hizmetlere 

karşı daha hassas hale geliyor 

• Dış hizmet sağlayıcıları, sertifikasyonu fark yaratıcı bir ayrıcalık olarak 

kullanarak zamanla sözleşmeden doğan bir gereksinim haline gelen bu özellik 

sayesinde daha fazla iş alıyorlar 

• Daha etkili bir şekilde dış hizmet sağlayıcısı seçme ve yönetme yeteneği sağlar 

• Maliyet ve hizmetleri etkileyen BT hizmetlerinin etkinliğini, güvenilirliğini ve 

tutarlılığını artırmak için daha fazla fırsat 

• Sertifikasyon denetimleri, etkinliği sürdürmenize ve artırmanıza yardımcı olan 

hizmet yönetimi işlemlerinin düzenli olarak değerlendirilebilmesini sağlar 

• Sertifikasyon işlemi tedarikçi denetimlerinin miktarını azaltarak maliyetleri 

düşürebilir 

• ISO/IEC 20000, ITSM işlemleri için ITIL (IT Altyapı Kitaplığı) en iyi uygulama 

danışmanlığı çerçevesiyle tamamen uyumludur 

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BelgesiISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BelgesiISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BelgesiISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi    

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek 

uluslararası denetlenebilir standarttır. Hassas bilgilerin korunması için yeterli ve 

orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır; çalışanları, iş 

süreçlerini ve bilgi teknolojileri sistemlerini kapsar.   

ISO 27001 belgesi için kuruluşların öncelikle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemi standardına göre sistem kurup uygulamaları, sonra da bu konuda akredite 

kuruluşların denetiminden başarı ile geçmesi gerekmektedir.   

Şirketler, ISO/IEC 27001 standartında  belirtilen bilgi güvenliği yönetim sistemini ku-

rarak gerçek risklerini saptayabilir ve bu risklerin giderilmesi için gereken teknoloji, 

politika ve prosedürleri devreye alabilirler. Sektör ve ölçekten bağımsız olarak tüm 

kuruluşlarca uygulanabilir; özellikle bilgi güvenliğinin çok önemli olduğu finans, sağlık, 

kamu ve BT gibi sektörlerde kullanılır ISO/IEC 27001, BT taşeron şirketleri gibi bilgiyi 

başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça etkilidir: müşterilere bilgilerinin 

koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir. 
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• İç denetimlerinizin bağımsız bir şekilde sağlandığını gösterir ve kurumsal 

yönetişim ve iş devamlılığı gereksinimlerini karşılar 

• Geçerli yasa ve düzenlemelere uygun davranıldığını bağımsız bir şekilde 

gösterir 

• Sözleşmeden doğan gereklilikleri karşılayarak ve müşterilerinize bilgilerinin 

güvenliğine gösterdiğiniz özeni göstererek bir rekabet avantajı sağlar 

• Bilgi güvenliği işlemleriniz, prosedürleriniz ve belgeleriniz biçimlendirilirken 

kurumsal risklerinizin gerektiği gibi tanımlandığını, değerlendirildiğini ve 

yönetildiğini bağımsız bir şekilde doğrular 

• Üst yönetiminizin bilgilerinin güvenliğine olan taahhüdünü kanıtlar 

• Düzenli değerlendirme işlemi performansınızı sürekli izlemenize ve 

geliştirmenize yardımcı olur 

YASALARDA ISO 27001YASALARDA ISO 27001YASALARDA ISO 27001YASALARDA ISO 27001    

İlk yıllarda ISO 27001 standardı yasal açıdan bir şart olarak kullanılmamaktaydı ancak 

son yıllarda yasal zorunluluk olmaya başladığı görülmektedir. Örneğin ülkemizde, e-

devlet kapısı ihalesinde katılımcı firmalara ISO 27001 sertifikasına sahip olma 

zorunluluğu getirilmiştir. [57] 

Zorunluluk olmasa bile kuruluşları BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sahibi 

olmaya yönelten diğer bazı yasal örnekler ise şunlardır. 

2008 yılında “Elektronik Haberleşme Yönetmeliği” kapsamında elektronik haberleşme 

sektöründe ki işletmelere ISO 27001 sertifikası alma zorunluluğu getirilmiştir. [57] 

2007 yılında çıkarılan bir yasa, İnternet ortamında, yer sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, 

toplu kullanım sağlayıcılar ve erişim sağlayıcılar için log tutmayı zorunlu kılar. [57] 

2003 / 48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren e-dönüşüm Türkiye 

Projesi’nde BGYS’nin tüm kurumlarda kurulmasının hedeflendiği belirtilmektedir. [57] 

Kamuda, örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bilişim alanında hizmet alımı için 

ilgili ISO kalite belgelerinin zorunlu tutulmaktadır. [58] 

“a) Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası: Teklif verecek istekliler 

Türk Akreditasyon Kurumundan onaylı ISO 9001:2008 Kalite 

Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olacaktır. 

b) Bilgi Teknolojileri Servisi Yönetim Sistemi belgesi: Teklif 
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verecek istekliler ISO 20000 Bilgi Teknolojileri (BT) Servisi 

Yönetim Sistemi belgesine sahip olacaktır. 

c) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi: Teklif verecek 

istekliler ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine 

sahip olacaktır.” 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan gümrük işlemlerinin 

kolaylaştırılmasına ilişkin genel tebliğde de yer aldığı gibi bazı regülasyonlar bu 

sertifikaların alınmasını şart koyabilmektedir. [59] 

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında ibraz edilecek “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında ibraz edilecek “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında ibraz edilecek “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında ibraz edilecek 

ISO 9001 ile ISO 27001 sertifikalarının kapsamıISO 9001 ile ISO 27001 sertifikalarının kapsamıISO 9001 ile ISO 27001 sertifikalarının kapsamıISO 9001 ile ISO 27001 sertifikalarının kapsamı    

MADDE 5 – (1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 

Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 

uyarınca ibraz edilecek ISO 9001 sertifikası; başvuru sahibinin 

dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon 

faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı 

üretim ve hizmet sunumlarını kapsamalıdır. 

(2) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ibraz edilecek 

ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi 

gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, 

depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin 

elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla 

kullandığı bilişim güvenliğini kapsamalıdır.” 
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