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SEKTÖR  ANLATIYOR …SEKTÖR  ANLATIYOR …
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Açılış KonuşmasıAçılış Konuşması

Faruk ECZACIBAŞIFaruk ECZACIBAŞI

Türkiye Bilişim VakfıTürkiye Bilişim Vakfı
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 Açılış
      Sn. Faruk ECZACIBAŞI
 Yerli Yazılım Sanayii, Teknoparklar, Yazılım ve Servis İhracatı
      Sn. Coşkun URAL
 Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Önemi
      Sn. Çağlayan ARKAN
 Telekom ve Rekabet
      Sn. Çağatay ÖZDOĞRU
 Bilişim Sektörünün İthalat Sorunları
      Sn. Atilla KAYALIOĞLU
 Sektör Standartlarının Oluşturulması ve Yapılacak Düzenlemeler
      Sn. Levent KIZILTAN
 Sektörün İstihdama Katkısı
      Sn. Mustafa ÇAĞAN
 Türkiye ve Sektörün Bilişim Teknolojilerindeki Hedefi
      Sn. Erol BİLECİK

GündemGündem
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Yerli Yazılım Sanayii ,Yerli Yazılım Sanayii ,

  TeknoparklarTeknoparklar

Yazılım ve Servis İhracatıYazılım ve Servis İhracatı

Coşkun URALCoşkun URAL



 

 

5

 Türkiye için SWOT Analizi
 Bilişim ile büyüyenler
 Ne tip zorluklarla karşılaşılıyor ?

GündemGündem
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 Bankacılık Sisteminde gelişmiş teknoloji kullanımı 
 Kalkınma & İhracat sürecinde teknolojinin öneminin devlet / 

hükümet seviyesinde ön plana çıkarılması
 Oluşturulan teknokentler / teknoparklar
 Eğitilebilir genç nüfus 
 Tarihsel deneyim
 Coğrafi Konum 
 İhracatın öneminin anlaşılması 
 Ekonominin büyüklüğü

Türkiye’nin SWOT Analizi  / Kuvvetli Türkiye’nin SWOT Analizi  / Kuvvetli 
Yönlerimiz Yönlerimiz 
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 Yabancı sermayenin ülkeye çekilememesi
 Kalkınma & İhracat sürecinde teknolojinin öneminin devlet / 

hükümet seviyesinde ön plana çıkarılmasına rağmen, 
uygulamalardaki aksaklıklar(TTGV, TİDEB, DTM)

 Kaynak yetersizliği
 Oluşturulan teknokentler/teknoparklarda firmalara sağlanan 

faydaların, servis maliyeti olarak geri alınması 
 Teknokent / teknopark yönetimlerinin firmalara karşı 

güvensizliği ve buna bağlı denetim mekanizmaları
 Eğitimli eleman açığı ve eğitimin yetersizliği
 Türkiye Pazarı’nın küçüklüğü ve buna bağlı olarak daralan kar 

marjı  
 Teknoloji üretme bilinirliği
 Firmaların kurumsallaşamamış yapısı
 Türk malı imajı ve markalarımızın olmayışı

Türkiye’nin SWOT Analizi  / Zayıf YönlerimizTürkiye’nin SWOT Analizi  / Zayıf Yönlerimiz
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 Küreselleşme (Yanlış Politikalar) 
 Uluslararası rekabetin artması
 Uluslararası mevzuat
 Bölgesel entegrasyonlar
 Bölgesel siyasi krizler
 Dünya Ekonomilerindeki krizler
 Enerji darboğazı   

Türkiye’nin SWOT Analizi  / TehditlerTürkiye’nin SWOT Analizi  / Tehditler
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 Küreselleşme (Doğru Politikalar) 
 Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları ve Karma Ekonomik 

Komisyonlar
 AB’nin yeniden yapılanması
 Serbest Ticaret Anlaşmaları
 Türki Cumhuriyetler 
 Bölgesel siyasi krizler 
 Yurtdışındaki yatırımcı  Türk İş Adamları 
 Ülkemize gelen turistler   

Türkiye’nin SWOT Analizi  / FırsatlarTürkiye’nin SWOT Analizi  / Fırsatlar
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Sektörün Yurtdışına Açılma Sürecinde Sektörün Yurtdışına Açılma Sürecinde 
Karşılaştığı ZorluklarKarşılaştığı Zorluklar
Eğitim düzeyi düşük ve “fırsatçı” çalışanların/firmaların  oluşturduğu imaj
    nedeniyle Türk firmalarına güven problemi var.
 Yurtdışında hizmet veren Türk firmalarının sektörel dağılımı 
 Bilgi Teknolojileri firmaları, seçtiğimiz pazarlarda sıklıkla karşılaşılan firma
    kategorisinde değiller. İnşaat, tekstil, gıda gibi sektörler yurtdışında daha
    çok biliniyor.
 Her pazarın yapısını ve özelliklerini anlayabilme süreçlerinin uzunluğu
 Değer yargıları, değerleme süreçleri ve hatta vücut dillerini öğrenmeden iş
    yapmak mümkün değil.
 Konsolosluk ve elçiliklerden destek alamama ve zorluklarla karşılaşma
    (ticari seyahat, vize vb.)
 Sınırlı kaynaklar ile yatırım zorlukları 
 Var olan destek süreçlerinin uygulama zorlukları (teknokent / teknopark
    TTGV, TİDEB, DTM vb.)
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Bilişim ile BüyüyenlerBilişim ile Büyüyenler

 Teknoloji odaklı 
liberalizasyon ve 
özelleştirme  çalışmaları

 Telekomünikasyon 
altyapısının iyileşmesi, Ar-
Ge destekler

 Girişimcilere yüksek 
teknoloji ürünleri 
geliştirmeleri için iki yıl, yılda 
350.000 $ ve kuluçka 
hizmetleri

 Özel sektör ve 
yabancılara bilişim 
sektörüne yatırımda vergi 
avantajları

 Ülkeyi yabancı 
yatırımlar için cazip 
hale getirmek 
amacıyla 
deregülasyon 
çalışmalarının 
yapılması

 Yatırım için gelen 
yabancı firmalara 
şirket kurmada 
kolaylıklar (vergi 
istisnası vs.) 
sağlanması

 Bilişim alanında 
eğitime önem 
verilmesi 

 Ar–Ge 
yatırımları için özel 
koşulların 
sağlanması

 Teknoloji 
kullanımını 
artırmaya yönelik 
vergi 
avantajlarının 
sağlanması

 İyi yetişmiş iş 
gücü ve gelişmiş 
altyapı desteğinin 
sağlanması için 
çalışmalar 
yapılması 

 Bilişim konusuna 
stratejik önem 
verilmesi

 Genç nüfusun 
eğitilmesi

 
Telekomünikasyon 
altyapısının 
geliştirilmesi

 Yabancı 
yatırımcılara vergi 
ve diğer alanlarda 
cazip şartlar 
sunulması 

İsrailHindistanİsveçİrlanda
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Türkiye Ne Yapmalı?Türkiye Ne Yapmalı?
 Bilişim konusuna stratejik önem verilmeli
 Bilişim faaliyetlerinin artırılması için özel teşvikler 

oluşturulmalı
 Mevcut teknokent / teknopark yasası, bilişim sektörünü teşvik etmek konusunda yetersiz 

kalmaktadır. Mevcut haliyle yasa, sadece belli bölgeleri ve bu bölgelerdeki Ar-Ge faaliyetlerini teşvik 
etmektedir. Hedef, bilim ve Ar-Ge’ye yönelik tüm faaliyetlerin desteklenmesi olmalıdır.

 Yeni geliştirilen teknolojilere sağlanan TÜBİTAK ve TİDEB Teşvik Süreçlerinin iyileştirilmesi, 
hızlandırılması ve kolaylaştırılması gereklidir.

 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin uygulama yönetmeliğinde, belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesi 
yönünde çalışılmalıdır.
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Türkiye Ne Yapmalı?Türkiye Ne Yapmalı?
Mevcut Sorunlar
 Üniversite yerleşkelerinde yer ve bina sorunu, gelişmeyi
     engellemektedir
  Üniversiteler, teknokent / teknopark yönetimine ve modern
     işletme 
     yönetimi ilkelerine yabancıdır
 Teknokentler / teknoparklar, kiradan üniversiteye gelir 
     sağlayacak bir rant aracı olarak görülmektedir
 Teknokentler / teknoparklar, yazılım mükemmellik merkezi olma
     konusuna özen gösterecek bilgi, birikim ve yönetim yaklaşımına
     sahip değildir
 Mevcut yapı ile yabancı yatırımcıların teknokentler / 
    teknoparkları değerlendirmesi mümkün görülmemektedir.
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Türkiye Ne Yapmalı?Türkiye Ne Yapmalı?
Çözümler
 Serbest bölgelerin özelliklerini  yitirmesi nedeniyle yönetmelikler, yeniden
     yapılandırılarak, yabancı teknoloji yatırımlarını çekecek serbest bölge
     özellikleri teknokent/teknopark yasasına eklenmelidir
 İstihdam sağlayacak ve dışarıdan teknoloji getirecek yabancı şirketler için
    teşvik mekanizmaları ortaya konmalıdır
 Teknokent/teknopark yönetimleri, profesyonel şirketler tarafından modern
     yönetim ilkeleri ile yapılacak şekilde ele alınmalıdır
 Teknokent/teknopark kullanım bedelleri konusunda bölgesel standartlar
     belirlenmeli ve bu standartlar sürekli kontrol altında tutulmalıdır
 Teknokent/teknopark yönetimleri, yazılımda mükemmellik merkezi
     uygulamalarını hızla hayata geçirecek bilgi ve birikimle donatılmalıdır
 Özellikle dış ülkelere yazılım ve hizmet ihracatı konuları önceliklendirilmeli,
    teknokent/teknopark gelirlerinin bir bölümünden teşvik mekanizmaları
    içerisinde yararlanma sağlanmalıdır
 Teknokent/teknoparklar, üniversitelerin bütçe eksiklerini finanse edecek
     rant alanı olmaktan çıkarılmalı, kira ve hizmet bedelleri merkezi denetim
     altında tutulmalıdır.
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Türkiye Ne Yapmalı?Türkiye Ne Yapmalı?
Yazılım Üretiminin Desteklenmesi & Sağlanacak Düzenlemeler

Bu firmalara uygun şartlarda kredi olanakları yaratılması  
Sektörde faaliyet gösteren firmalara Kurumlar Vergisi’nden muafiyet
Sektörde çalışanlara Gelir Vergisi’nden muafiyet
Tüm sektörlerde yazılımın kullanımının teşvik edilmesi
Yazılım üretiminin mal üretimi gibi değerlendirilmesi 
Eximbank kredilerinin kapsamına bu tür hizmetlerin ihracının da
   eklenmesi
Hizmet ihracına ve bilişim sektörü faaliyetlerine istihdam teşviği
   sağlanması, örneğin süreli SSK primi muafiyeti uygulanması
Ülkede üretilen yazılımların satınalınması için KOBİ’lere para desteği
    sağlanması
Yazılım ürünlerinin KDV oranlarının düşürülmesi
Firmaların yazılım ürünlerini direkt “gider” olarak işleyebilmelerini
   sağlayacak düzenlemelerin yapılması
Yazılım ürünlerinin “leasing” kapsamına alınması
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Türkiye Ne Yapmalı?Türkiye Ne Yapmalı?
 Yabancı yatırımlar için cazip ortam sağlanması

   Prosedürel ve vergisel kolaylıklar

 Savunma Sanayinde Türk Bilişim Sektörü’nden 
     Daha Fazla Yararlanılması

 Bilişim Sektörü için bir döner sermaye (bilişim
     kalkınma fonu) oluşturulması

 Yurtdışında, bilişim alanında çalışabilecek eleman
     yetiştirilmesinin teşvik edilmesi
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EğitimdeEğitimde

Bilişim TeknolojilerininBilişim Teknolojilerinin

Kullanımı ve ÖnemiKullanımı ve Önemi

Çağlayan ARKANÇağlayan ARKAN
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Türkiye 2004Türkiye 2004

““... ... Türkiye makroekonomik ve yapısal reformları gerçekleştirmek üzere Türkiye makroekonomik ve yapısal reformları gerçekleştirmek üzere 

son derece cesur bir hareket başlatmıştır. Eğer bu reformlar tümüyle son derece cesur bir hareket başlatmıştır. Eğer bu reformlar tümüyle 

uygulanır ve geliştirilirse ekonomisi uygulanır ve geliştirilirse ekonomisi zenginleşen ve güçlü bir büyüme ile zenginleşen ve güçlü bir büyüme ile 

sürdürülebilir istihdam yaratma yoluna girecektir..sürdürülebilir istihdam yaratma yoluna girecektir.. .” .” 

 ‘… ‘…Turkey, OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülkTurkey, OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke.e.

OECD Report 2004OECD Report 2004



 

 

19

Türkiye 2004Türkiye 2004

Kaynak: IDC Information Society Index, 2004

53. Endonezya10. İngiltere
52. Vietnam9. Norveç
51. Hindistan8. Kore
50. Türkiye7. Finlandiya
49. Filipinler6. Hollanda
48. Romanya5. Kanada
47.Suudi Arabistan4. İsviçre
46. Mısır3. Amerika Birleşik Devletleri
45. Venezuela2. İsveç
44. Çin1. Danimarka
ÜlkeÜlke
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Bazı BüyüklüklerBazı Büyüklükler
 Nüfus : 70 milyon
 Öğrenci Sayısı : 20 milyon
 Toplam Öğrenim Bütçesi : 7 milyar $
 Hane Sayısı : 16.5 milyon 
 Okuma Yazma Oranı : %87
 Bilgisayar Okuryazarlığı Oranı  : %5
 Mobil Telefon Aboneleri : 30 milyon
 25 Yaş ve altı Nüfus : 50%
 E-dönüşüm Hazırlık İndeksi : 39. (60 ülke)
 Bilgisayar Yaygınlık İndeksi : 39. (48 ülke) 
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Eğitim ve e-Türkiye DönüşümüEğitim ve e-Türkiye Dönüşümü
 Eğitim altyapısı yeni insanı yaratabilmeli ve sürekli 

    geliştirebilmeli.

 Bunun için de; 

 Eğitimde e-Dönüşüm

 e-Dönüşüm için eğitim gerekli.

 Bir de diğer fırsatlar var…
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Yaşam Boyu Öğrenme ModeliYaşam Boyu Öğrenme Modeli

Okul 
öncesi

İlk ve Orta Öğretim Üniversite Okul sonrası

Yaşam boyu öğrenmeYaşam boyu öğrenme
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Eğitimde   e-DönüşümEğitimde   e-Dönüşüm
 Yeni Müfredat

 İnternet’e bağlı okullar

 MEB’da BT yatırımlarının artması/tamamlanması

 Üniversitelerde uzaktan eğitimin yaygınlaştırılması

 Portal, öğretmen eğitimi gibi konularda yatırım yapılması

 Kaliteli Türkçe içerik yaratılması

 Eğitim topluluğu

 İletişim
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e-Dönüşüm için Eğitim e-Dönüşüm için Eğitim 
 e-Dönüşümün başarısı için kamu ve özel sektör  
    çalışanlarının, işsizlerin, ev kadınlarının, kısaca herkesin

 Temel Bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliliği
 Temel iş kültürü
 Hizmet kültürü
 Yönetimsel beceriler 

    gibi konularda yetkinliklerinin artırılması gerekir.
 Sertifikalar, motivasyon ve iletişim anahtar rol oynayacaktır. 
 Bir de İnternet’ten sunulan devlet hizmetleri…
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İstihdam ve Gelir İmkanları İstihdam ve Gelir İmkanları 
 Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde, bilişim teknolojileri 
    sektöründeki eleman açığı artıyor.
 Türkiye’de de bilişim konusunda çalışacak kişi açığı günden 
     güne büyüyor.
 Türkiye’de sadece “ağ yönetimi” alanındaki açık 2003 için
     20.000 kişi olarak tahmin ediliyor.
  Bilişim sektöründe kişiler için yüksek gelir imkanı mevcut.
  Belli bir kalifikasyonun üstünde kişiler istihdam edildiği ve 
     eleman talebi de yüksek olduğu için gelir imkanları da diğer 
     işlere nazaran daha yüksek oluyor.
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Avrupa’da Yetişmiş İnsan Kaynağı Açığı Avrupa’da Yetişmiş İnsan Kaynağı Açığı 

Avrupa Ortalaması (34%)

Türkiye (45%)
Irlanda (43%)
Norveç (40%)
Polonya (39%)
Yunanistan (39%)
Danimarka (38%)
Çek Cum. (37%)
Macaristan (37%)
Ingiltere (36%)
Almanya (36%)
İsviçre (35%)
Belçika (35%)

Ortalamanın ÜstündeOrtalamanın Üstünde

İspanya (34%)
Avusturya (34%)
Rusya (32%)
Portekiz (32%)
Romanya (32%)
Fransa  (31%)
Finlandiya (30%)
Italya (29%)
Hollanda (28%)
Lüksemburg (27%)
İsveç (17%)

Ortalama ve AltındaOrtalama ve Altında
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Oyun Yeni BaşlıyorOyun Yeni Başlıyor
 Dünyada 650 milyon bilgisayar kullanıcısı var.

 Dünya nüfusunun %60ı çevir sesi duymamış.

 Dünya nüfusunun %15i Internet erişiminin %88ini

    oluşturuyor.

 Asya nüfusunun %1inden azı online.

 Afrika’da 14 milyon telefon hattı var.  Tüm kıtada 1 

    milyon Internet kullanıcısı var.

 Türkiye’de bilgisayar penetrasyonu %5 civarında; 8

    milyon Internet kullanıcısı var.
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HindistanHindistan

Bugün
Kişi Başı Milli Gelir 460$.
300 milyon kişi günde 1$ ile 
geçiniyor.
400 milyon okuma-yazma 
bilmeyen insan var.
Evlerin %60’ında elektrik 
var.

AMA

Her yıl 260,000 mühendis 
mezun ediyor.  Bangalor’da 
Silikon Vadisi’nden daha çok 
mühendis var.
70 milyon kişi İngilizce 
biliyor.
9 milyar $ Yazılım ve Servis 
ihracatı var; 500,000 kişi IT 
sektöründe.

Yarın
Mühendislik okulları sayısı %
50 artacak: 1,600.
2010 yılında yılda 6 milyon 
üniversite mezunu verecek.
2005’den itibaren yıllık 
ortalama %7.5 büyüyecek.
Yazılım ve Servis ihracatı 57 
milyar $’a çıkacak; 4.5 milyon 
IT çalışanı olacak.
Bu gelirler, GSMH’nin %7’sini 
oluşturacak.

Kaynak: Business Week & McKinsey
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İstihdam ve Gelir İmkanları İstihdam ve Gelir İmkanları 

Kaynak: IDC IT Economic Impact  Study, 2004, 19 Ülke

2.1 milyon yeni 
iş olanağı 

(2003-2008)

Austria
Denmark
France
Germany
Ireland
Italy
Netherlands
Portugal
Spain
UK

Czech Republic
Estonia
Hungary
Lithuania
Russia
Poland
Israel
South Africa
Turkey8

9

10

11

2003 2004 2005 2006 2007 2008
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BT Alanında İstihdam - 2004BT Alanında İstihdam - 2004
Çalışmanın yapıldığı 19 ülkede yaklaşık 9 Milyon kişiye istihdam 
yaratılıyor.
Önümüzdeki 4 yıl içinde en tutucu büyüme tahminleri ile 2 milyon 
kişiye ek istihdam yaratılacak
Yazılım, genel BT harcamalarının %20sine karşı gelse de istihdamın 
%50sini karşılıyor

Yerel Kanal ve Servis 
Firmaları

Yerel Son Kullanıcı 
Organizasyonları

1.9 Milyon 6.6 Milyon

Donanım Yazılım Üretimi

483,00
0

Kaynak: IDC IT Economic Impact Study, 2004, 19 Ülke

2004 BT İstihdamı (Sektörel)

= 9 milyon
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Okullar,
Birlikte Öğrenen Topluluklar

kavramının merkezinde,
Yaşam Boyu Öğrenme

için çarpan etkisi yaparlar

Eğitimde Bilişim Teknolojileri Açısından 9 Kritik UnsurEğitimde Bilişim Teknolojileri Açısından 9 Kritik Unsur
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Birlikte Yapabiliriz!Birlikte Yapabiliriz!
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TelekomTelekom

ve ve 

RekabetRekabet

Çağatay Çağatay 
ÖZDOĞRUÖZDOĞRU
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0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Almanya

Hollanda

UK

Fransa

Italya

Yunanistan

İspanya

Portekiz

Slovenya

Bulgaristan

Macaristan

Çek Cumhuriyeti

Polonya

TÜRKİYE

Rusya

Slovak Cumhuriyeti

Ukrayna

Romanya

PSTN 
Mobil
Internet

Kaynak: ITU – 
2003 değerleri

Penetrasyonda alacağımız yol varPenetrasyonda alacağımız yol var
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0 1 2 3 4 5

Almanya

Avusturya

Belçika

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Hollanda

İngiltere

İrlanda

İspanya

İsveç

İsviçre

İtalya

Norveç

Portekiz

TÜRKİYE

Yunanistan

Ses
Data
Internet
Mobil
Toplam

Kaynak: Gartner Dataquest 2004

Telekom pazarının Telekom pazarının 
açıklığıaçıklığı
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DÜNYA

3. Özelleştirme 

5. Tariff rebalancing 

7. Lisans verilmesi 

9. Incumbent ile testler 

11. Go live 

TÜRKİYE

3. Lisans verilmesi

5. Tariff rebalancing

7. Incumbent ile testler

9. Go-live

11. Özelleştirme

Telekomda serbestleşme süreci maalesef Telekomda serbestleşme süreci maalesef 
yanlış başladı.yanlış başladı.
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 4,5 aylık bir gecikme ile 17 Mayıs 2004’de UMTH lisansları 
-A, B ve C tipi olmak üzere 3 kategoride -Telekomünikasyon 
Kurumu tarafından verilmiştir

 Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen 
işletmecilerin ortak beklentisi TAM SERBESTLEŞME ve EŞİT 
REKABET ORTAMI’nın acilen tesis edilmesidir.

 ANCAK .......

1.1.2004 Telekom’da Serbestleşme1.1.2004 Telekom’da Serbestleşme
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 Telekomünikasyon Kurumu tarafından, “Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.'nin Bazı Hizmetlerine İlişkin Tarifelerin 
Tavan Fiyat Yöntemi ile Onaylanmasına Yönelik Usul ve 
Esaslara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında 
Tebliğ ile 1 Haziran 2004 tarihinde Türk Telekom’a 
tarifelerinde toplu indirim yapma imkanı sağlanmıştır

 Telekomünikasyon Kurumu, Türk Telekom’un tarife önerilerini 
aynen kabul ederek UMTH kapsamındaki hizmetlerin 
fiyatlarında %30-80 indirime izin vermiştir. UMTH pazarı 
yaklaşık %50 oranında azalmıştır.

Tarife sorunuTarife sorunu
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 Telekomünikasyon Kurumu, Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifini 
Lisans dağıtımından 6 ay sonra 12 Kasım 2004’de yayınlamıştır.

 İşletmeciler, Türk Telekom’un kendi hazırladığı Arabağlantı Sözleşmesi 
üzerinden müzakerede bulunmak zorunda kalmıştır.

 Türk Telekom, Telekomünikasyon Kurumu’nun 16 Eylül 2004 ‘de 
yayınladığı Arabağlantı Ücretlerini uygulamayı kısmen kabul etmektedir. 
Telekom Kurumu’nun kararları maalesef bağlayıcı olamamaktadır.

 Halen Arabağlantı ücretleri Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık 3 katı 
bir ücrettir. Ancak Türk Telekom’un kendi son kullanıcı tarifeleri Avrupa 
Birliği ortalamasına eşdeğerdir. Olması gereken Alan içi Ücret, 14,000 
TL ve Alan Dışı Ücret 18,000 TL dir.

Arabağlantı sorunuArabağlantı sorunu
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Kaynak: 
EU ECRP 9th Report 

Arabağlantı ücretleri ve tarifelerde,Arabağlantı ücretleri ve tarifelerde, liberalleşmeyi liberalleşmeyi 
takip eden 3 yıl içindeki değişim – Avrupa ortalamasıtakip eden 3 yıl içindeki değişim – Avrupa ortalaması
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 Türk Telekom, kendi müşterilerine Peak/Off Peak uygulaması 
yaparken İşletmecilere bunu uygulamamaktadır.

 İşletmecilerin, Türk Telekom ile Arabağlantı için alacağı 
hatlara Kiralık Devre Tarifesinin uygulanması İşletmecileri ağır 
bir mali yükün altına sokmaktadır.

  Yönetmelikler gereği Türk Telekom tüm ücretlerini Maliyet 
Bazlı olarak belirlemek zorundadır, ancak pratik olarak bu 
mümkün olmamaktadır.

Arabağlantı sorunu  - 2Arabağlantı sorunu  - 2
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 31 Temmuz 2004 tarihli 5228 Sayılı Kanun ile 
Telekomünikasyon Sektörünün tümüne Özel İletişim Vergisi 
konmuştur.

 UMTH İşletmecileri %15 oranında ÖİV’ye tabi olurken Türk 
Telekom’un Hazineye ödemekte olduğu %15 lik Hazine Payı 
ÖİV ile ikame edilmiştir.

 Böylece ÖIV ile UMTH işletmecileri için fiyatta %15 rekabet 
dezavantajı oluşmuştur. 

Özel İletişim Vergisi (ÖİV) SorunuÖzel İletişim Vergisi (ÖİV) Sorunu
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 Halen Türk Telekom’un Altyapı Tekeli devam etmekte olup 
UMTH işletmecileri Yurtdışı  Karasal Hat Çıkışlarını Türk 
Telekom’dan temin etmek zorundadırlar. Türkiye’de sonlanan 
fiber optik kablolar Dünya fiyatlarının yaklaşık 10 katı bir 
fiyatla sağlanabilmektedir.

 Türk Telekom hem tedarikçi hem rakip konumundadır.

Altyapı Tekeli SorunuAltyapı Tekeli Sorunu
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 Sektörün tüm çabalarına karşın Türk Telekom, 
Telekomünikasyon Kurumu’nun oluruyla ADSL portlarını diğer 
İşletmecilere açmadan hizmete başlamıştır.

 Telekomünikayon Kurumu, son olarak İşletmecilerin istediği 
“Veri akış Erişimi” (Bit Stream Acces) modeliyle ADSL port 
satışı konusunda tarife yayınlamış ancak henüz uygulamaya 
geçilememiştir. Bu kararın geçerliliği sektörde 
sorgulanmaktadır.

ADSL SorunuADSL Sorunu
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 İşletmeciler Uluslararası Devre ücretlerinin yüksekliği 
nedeniyle Internet’e karasal çıkışta TTNet’i kullanmaktadır. 

 Türk Telekom bir an önce TTNet’den alınan kapasitede yurt içi 
ve yurt dışı erişim ayrımını yapmalıdır. Aksi durumda 
İşletmeciler Türk Telekom’un yarattığı maliyeti üstlenmek 
durumda kalmaktadır.

Internete Erişim SorunuInternete Erişim Sorunu
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 İşletmeciler , her geçen gün, yapmış olduğu yatırımın ve 
istihdam ettiği personelin getirdiği finansman yükü ile 
Ruhsatları kapsamındaki hizmetlerini – eşit rekabet ortamında 
- sunamamaktan dolayı önemli ölçüde ticari kayba 
uğramaktadır. 

 Ayrıca, müşterilere Ruhsat kapsamındaki hizmetlerin 
verilememesi sonucunda itibarı ve güvenilirliği 
zedelenmektedir. 

 Türkiye için sağlıklı bir telekomünikasyon sektörü tam 
liberalleşmenin ve eşit rekabet koşullarının bir an önce 
oluşması ile mümkün olacaktır.

SonuçSonuç
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Bilişim SektörününBilişim Sektörünün

İthalat Sorunlarıİthalat Sorunları

Atilla KAYALIOĞLUAtilla KAYALIOĞLU
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 İlgili yılda üretilmiş BT ürünlerinin , bir sonraki yılda ithalat 
izni verilmemesi,

 “Garanti Belgesi Uygulaması Esaslarına Dair Yönetmelik” 
uyarınca tüketiciye 2 yıl süre ile garanti sağlamak ile 
“Sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında 
yönetmelik” gereğince 7 yıl süre ile garanti hizmeti 
verilecek olması çelişki oluşturmaktadır.

 Model Yılı için yayımlanan tebliğin her takvim yılı için 
yenilenmesi uğraşı yerine , bunun ortadan kaldırılması 
gerekir.

İthalatta Model Yılı Uygulama Sorunuİthalatta Model Yılı Uygulama Sorunu
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 Kullanılmış ve/veya yenilenmiş ürünlerin ithal izni , İthalat 
Genel Md.lüğünün iznine tabidir.

 BT ürünlerinin 10 yaşına kadar ithalatını mümkün kılan 
tebliğ’e GTİP’lerin eklenmesi sağlanmalıdır.

     Bir ATM makinası 10 yaşına kadar eski veya kullanılmış bir 
şekilde ithalatına izin verilirken , ATM makinasının örneğin 
diskinin ithalatı mümkün değildir.

 İthalat rejimi kararı ile yayımlanan 9 sayılı tebliğin 
düzenlenmesini öneriyoruz.

Tamir Amaçlı Hariçte İşlemeTamir Amaçlı Hariçte İşleme
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Başlıca Sorunlar

 CE kontrolu için TSE’ye gönderilen her ithalat dosyası , 
min.2-3 günlük zaman kaybına neden olmaktadır,

 Yurt dışından temin edilen Dec.of Conformity ve Test 
Raporları , TSE yetkilileri tarafından zaman zaman kabul 
görmemektedir,

 Demonte gelen BT ürünlerinde CE işaretleme sorunları 
yaşanmaktadır,

 Bazı ürünlerin yüzeylerinde değil , ambalajlarında CE 
işareti olması , sorun olmaktadır,

 TSE’de dosya başına istenen ücretlerde , fiyat tabloları 
değişkenlik arz etmektedir,

 Numune olarak gelen ürünlerde de (bedelli veya bedelsiz) 
CE direktif şartlarının aranması sorunu,

CE ve TSE sorunlarıCE ve TSE sorunları
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Çözüm Önerileri

 Dünya markası olan BT ürünlerinde , her kod için bir 
kere  CE uygulaması yapılarak izin verilmesi,

 Gümrüklerde TSE yetkililerinin bulunması ve yerinde 
sonuçlandırılması,

 AB ülkelerinden ATR belgesi ile gelen ürünler CE kontrolu 
olmadan ithalatı yapılabilmesine rağmen , aynı ürünlerin 
3.dünya ülkelerinden gelenlerinde ithalat izni alınabilmesi 
için Avrupa’ya göndermek zorunda kalınmaktadır. Bu 
durumda gereksiz döviz ve vergi kaybına neden 
olmaktadır.

 AB’de geçerli olan “Uygunluk Beyanı”na dayanarak ithalat 
izninin,TR İthalatçıları içinde geçerli olmasına izin 
verilmelidir.

CE ve TSE sorunlarıCE ve TSE sorunları
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 Çok uluslu üreticilerin ürettikleri ürünler , Dünyanın bir çok 
ülkesinden gelip Avrupa’da belirgin bir dağıtım 
merkezlerinde konsolide olabiliyorlar.Bu konsolidasyon 
neticesinde , menşe takibini yapamadıkları durumda ,BT 
ithalatçıları çok zoruma düşmektedirler. 

 Menşe farklılıklarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılması, 

ithalatta Menşe Sorunuithalatta Menşe Sorunu
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 TK tarafından verilen yeni Onay Sertifikalarında , İhtisas 
Gümrüğü uygulama problemleri yaşanmaktadır,
 1 adet İhtisas Gümrüğü yazılmasının zorunluluğunun getirdiği problemler,
 Her gümrük için ayrı onay sertifikası istenmesinin getirdiği sorunlar
 Tek menşe beyanı istenmekte fakat bu durum pratikte mümkün olmamaktadır.

Onay Sertifikaları ve İhtisas Gümrükleri Onay Sertifikaları ve İhtisas Gümrükleri 
SorunuSorunu
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 Fiyatların düşmesi,
 İthalatta ödenen KDV’nin satışta tahsil edilen KDV’den 

yüksek oluşu,
 İthalat ve satış KDV  farkının yıllara sari olarak devir 

etmesi,

 KDV’nin Yeminli Mali Müşavir Raporu ile iadesi veya 
     İthalat esnasında ödenecek KDV’den mahsubu

İthalatta Fazla Ödenen KDVİthalatta Fazla Ödenen KDV
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 Yoğun rekabet ve sektörün düşük kar marjı,
 Peşin transfer ve ithalat,
 Yurtdışı vadelerinin kullanılamaması, 
 İşletme Sermayesinin yetersizliği,
 Yasal olmayan ithalatın önlenmesi,
 Haksız rekabet,   
 KKDF’nin kaldırılması veya %1’e çekilmesi,                   

Vadeli ve Mal Mukabili ithalatta KKDFVadeli ve Mal Mukabili ithalatta KKDF
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Sektör Standartlarının Sektör Standartlarının 
OluşturulmasıOluşturulması

veve

Yapılacak DüzenlemelerYapılacak Düzenlemeler

Levent KIZILTANLevent KIZILTAN



 

 

57

 Toplam Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı 2.4 Milyar 
Dolar

 Faaliyet gösteren firma sayısı yaklaşık 7000 (Düzenli 
çalışan 5500)

 Krizlerde %50’si batıp, yerine yenisi kuruluyor
 Firmaların %60’ından fazlası 5 büyük şehirde faaliyet 

gösteriyor

Sektörün Ölçek ProblemleriSektörün Ölçek Problemleri
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 Veriler değerlendirildiğinde tablo çok sorunlu
 Teorik hesap: toplam ciro/firma sayısı
 2.4 Milyar $ / 7000 firma =  342 Bin Dolar ortalama gelir
 342 Bin $ / 12 = 28.5 Bin $ aylık gelir
 Ortalama % 8 marj ile 2.200 Usd aylık brüt kar

Verimlilik!Verimlilik!
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 Oysaki ‘kazın ayağı’ böyle değil
 İlk 20 firma pazarın %80’inden fazlasını yapıyor
 Örnek (HP, IBM, İndex Grup, Meteksan, Arena, Armada, 

Microsoft, Hızlı Sistem,KoçSistem, SBS, Beko ICT, 
Servus, Sentim, vs)

 2.4 Milyar * .2 = 480 Milyon $ diğer firmalara kalan pay
 Yıllık 68.5 Bin $ ortalama gelir, 5.4 Bin $ ortalama kar
 Aylık kar yaklaşık 500 $

Verimlilik!Verimlilik!
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 Firmalar çok küçük ortalama yönetici yaşı 30-35
 Genç ve deneyimsiz bir sektör
 Fazla gözü pek girişimciler var!
 Sektöre giriş bariyerlerinin düşüklüğü temel sorun…

Diğer FaktörlerDiğer Faktörler
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 Kuaförlerin bile dükkan açma sertifikaları var
 Bakkal dükkanında bile belli normlara uymak zorunlu
 Geleceğimiz için önemli bir sektörün regüle edilmesi 

zorunlu
 Aksi takdirde süreklilik ve gelişme olamayacak
 Sermaye birikimi olmazsa gelişme olmaz!!!

Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?
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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın liderliği ele alması
 Sektörde faaliyet göstermek için gereken normların 

oluşturulması
 ‘Oda’ yapısı altında örgütlenme
 TSE üretim ve hizmet standartlarının oluşturulup faaliyet 

için gerekli hale getirilmesi

Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?
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 Kuruluş standartları,
 Çalışma standartları,
 Servis  ücretlendirme standartları,
 Eğitim  Sertifika Standartları,
 Sorunların tek elde toplanması ve anlatılması kolaylıkları,
 Firmalar arasında sinerji olanakları,
      sağlanacağına inanıyoruz.

‘‘Oda’ yapısı ile ,Oda’ yapısı ile ,
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 Özellikle ihalelere girişte sadece finansal büyüklükleri 
değil kabul edilmiş uluslararası standartları koşul haline 
getirebiliriz

 Bir ‘düzenleyici kurum’ modelini düşünebiliriz
 Yeni bir tane kurmak değil mevcudun faaliyetlerini geliştirmek olabilir

Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?
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 Sektörün iş modellerinin çok büyük bölümü ithalat üzerine 
kurulu

 Sektörü ihracatçı özelliğe de kavuşturmalıyız
 KOBİ teşvikleri bir adım

Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?
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 Hizmet pazarı toplam içerisinde yaklaşık %20
 Yazılım ise %10’larda
 Yerli yazılım firmalarının toplam cirosu 100 Milyon $’ı bile 

bulmuyor
 Gelişmeyi teşvikte kullanılan yapıları iyileştirmeliyiz

 TTGV Teşvikleri işliyor ama hızlı ve yeterli değil
 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri- Teknopark değil Teknorant oldu!
 Üniversiteler bu konuda mutlaka Bilişim STK’ları ile birlikte çalışmalı
 Maslak’da ofis kirası 10-12 Euro, İTÜ Teknopark’ta 15 Euro

Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?
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 Bariyerler büyükleri korumak için değil, küçükleri belli 
büyüklüğe ulaşmada zorlayıcı olmak için gereklidir

 Sektörde konsolidasyonu özendirebiliriz

Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?Krize açık yapıyı nasıl değiştirebiliriz?
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SektörünSektörün

İstihdama Katkısıİstihdama Katkısı

Mustafa ÇAĞANMustafa ÇAĞAN
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Küresel Şeffaflık Sıralaması 2004
(Transperancy International 2004)
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Neden Bilişim ?Neden Bilişim ?
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katma değerin  ve marjinal faydanın 
artması ile mümkündür. 

•Kişi başına en düşük yatırım ile en 
yüksek katma değer ve marjinal fayda 
bilişim ile sağlanabiliyor.

•Dolayısıyla, Türkiye’nin genç nüfus ve 
sınırlı kaynakları ile yatırım yapabileceği 
en uygun sektör bilişim...
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*NASSCON 2003
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• Ankara
E-Devlet 

DönüşümüÖzel Sektörde DönüşümVatandaşın Dönüşümü

Dönüşüm Projeleriyle Hedef:
•Operasyonel verimlilik
•Vatandaş/Müşteri odaklı hizmet 
anlayışını hayata geçirmek
•Ulusal ve Uluslararası Rekabet
•Genç nüfus için çağdaş iş alanları 
yaratmak

Örnek Projeler
• VEDOP 
• TT 118
• SAY2000
• GİMOP
• e-Bildirge

•Coğrafi Bilgi Sistemleri
•Biyoteknoloji
•Karar Destek Sistemleri
•Su yönetim Sistemleri
•Çevresel Koruma Sist.
•Çiftçi Kayıt Sist.
•Tarımsal Bilgi Sist.
•Hayvan Kayıt Sist.
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Network Yöneticisi, Bilgisayar Programcısı, Çağrı Merkezi 
Operatörü, Doanım Bakım Onarım Uzmanı, ATM Uzmanı, IT 
Danışmanları vs.

e-Türkiye Dönüşümüe-Türkiye Dönüşümü
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TÜRKİYE

Bilişim Sektöründe Türkiye Bölgesel güç olmaya 
aday ülkedir...
Türkiye Bilişim Sektörünü bir ihracat fırsatı olarak 
değerlendirerek ekonomisine ve istihdama önemli 
ölçüde katkı sağlayabilecektir.

Bilişim ve İhracatBilişim ve İhracat

Çağrı Merkezi

Yazılım 
Geliştirme

Entegrasyon
Projeleri

Donanım

Uzaktan 
Yönetim

Çağrı Merkezi

Yazılım 
Geliştirme

Entegrasyon
Projeleri

Donanım

Uzaktan 
Yönetim

50 M USD*2.500*Türkiye*

Bilişim İhracatÇalışan SayısıÜlke

195.000

21.000

15.000

8.000

900 M USDİsrail

9.500 M USDHindistan

1.920 M USDİrlanda

40 M USDÜrdün

Bilişim İhracatı (2003, NASSCOM)

* Tahmini
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AB - ABD
•  Bilişim AB’nin en önemli gündem maddesidir. 
21 yy’da rekabetin bilişim odaklı olması 
beklenmektedir.  AB bilişim sektörünü 
desteklemek için önemli fonlar ayırmıştır.

• AB ve ABD’de Bilişim sektöründe çalışacak 
yetişmiş personel açığı vardır, ülkeler bu açığı 
kapatmak için uzun vadeli stratejiler 
hazırlamaktadırlar.

Türkiye • Bilişim kişiye en az yatırımla en fazla katma 
değeri ve marjinal faydayı sağlayan sektördür.

• Bilişim 20 Milyon genç nüfusa (0-14) sahip 
Türkiye’nin önündeki en önemli fırsattır.

• Bilişim İhracat potansiyeli ile ekonomiye önemli 
girdi  ve istihdam alanı sağlayabilecek bir güçtür.

• Yetişmiş personel açığını kapatmak ve Bilişim Sektörünün gelişimine olanak sağlamak

  maksadıyla eğitim müfredat’ı güncellenmelidir.

• Bilişim altyapısı yurt geneline yaygınlaştırılmalı ve herkesçe ulaşılabilir kılınmalıdır. 

• Bilgisayar kullanımını yaygınlaştırmak için vergi indirimleri veya  teşvikler düşünülmelidir. 

• Bilişimde ihracatı yaygınlaştırmak için Serbest Bölge uygulaması genişletilmelidir. 

• Bilişim hem ülke içi hem de  ihracat potansiyeli yüksek sektör olarak görülerek ülke stratejisi

  belirlenmeli ve hükümet tarafından iletişimi yapılmalıdır.

Özetle ... Özetle ... 
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Türkiye ve SektörünTürkiye ve Sektörün

Bilişim Teknolojilerindeki HedefiBilişim Teknolojilerindeki Hedefi

Erol BİLECİKErol BİLECİK

TüBİSADTüBİSAD



 

 

(x Milyar USD)

*
*’tahminidi

r.

Türkiye Bilişim Sektörünün Boyutları Türkiye Bilişim Sektörünün Boyutları 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2000 2001 2002 2003 2004
hedef

Ciro

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

Büyüme %

-54

25

21 25

-60

-40

-20

0

20

40

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

% 25% 25

% -54% -54

% 21% 21

% 25% 25

*
*’tahminidir.Kaynak:IDC

Ciro
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      TİSK’in “Türkiye’nin Bilgi Yarışındaki Yeri”      
raporuna  göre ,

 Küresel teknoloji indeksi genel sonuçlarında 49 ülke 
arasında Türkiye 33.sırada,

 Dijital ekonomiye dönüşüm sürecinde 49 ülke arasında 
44. sırada

 İnternet kullanımında 44 ülke arasında 36. sırada
 Ülkedeki bilgisayar sayısında 48 ülke arasında 39. Sırada

      OECD Verilerine göre,
 Bilgisayar olan hanelerin oranında 22 ülke arasında 21. 

sırada
 İnternet sunucusu sayısında 28 ülke arasında 28. sırada   
 Web sitesi sayısında 28 ülke arasında 27. sırada

       IDC’nin Bilgi Toplumu Endeksi sıralamasında,
 Türkiye 53 ülke arasında 50.sırada

Türkiye Bilişim SektörüTürkiye Bilişim Sektörü
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BT sektörünün alt sınıfları ve boyutlarıBT sektörünün alt sınıfları ve boyutları
BT Sektörü Alt Grupları (USD milyon)

0
400
800

1,200
1,600
2,000

Tüketim Malzemeleri 125.0 125.0 75.0 112.5 120.0
Yazılım 255.0 375.0 175.0 243.8 250.0
Hizmetler 312.5 400.0 360.0 375.0 445.0
Donanım 1,125.0 1,540.0 700.0 893.8 1,062.5

1999 2000 2001 2002 2003T

Türkiye BT Sektöründe Büyüme Hedefleri (03 - 07)

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

2003 2004 2005 2006 2007

Donanım
Yazılım
Hizmetler
Toplam BT Pazarı

Kaynak:IDC
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1,818
2,440

1,310
1,625

1,878
2,431

3,000
3,488

4,025

0 50
0

1,00
0

1,500 2,00
0

2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

199
9

200
0

200
1

200
2

2003T

2004T

2005T

206T

2007T Mio $  

BT Sektörünün büyüme yapısıBT Sektörünün büyüme yapısı

Kaynak:IDC
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 Kurucu sermayedarların yaş ortalaması 35, 
 Büyük şehirlerde kümelenme var,
 Yüksek eğitimli,
 Katma değer üretebilecek know-how az,
 İşletmecilik anlayışları yeterli değil... 

BT Sektörü profili ... BT Sektörü profili ... 

İç Anadolu
17%

Akdeniz
6%

Ege
10%

 

Güney Doğu
3%

Marmara
56%

Karadeniz
4%

Doğu 
Anadolu %4
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 E-iş pazarının boyutu yaklaşık 2,4 trilyon doları buldu
 Risk yatırımcıları 10 yıl içinde 6000 yüksek teknoloji ve 

İnternet girişimcisi firmaya 100 milyar dolardan fazla para 
yatırdı

 2005’te e-ticaretle sağlanacak üretim kazancının 450 
milyar dolar olması bekleniyor

 E-işin yaygınlaşması ile ABD’de yıllık verimlilik artışının %
1’den %5’e çıkacağı tahmin ediliyor

Bilişimle Kalkınmada Dünyadaki Durum
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 Istihdam ve Katma Değer

 Ekonomik Gelişme ve İhracat

 Bireylerin Gelişimi

 Şirketlerde Verimlilik

 E-Devlet

 Ekonominin “Kayıt İçine” Alınması

 Bilgi Kaldıraçlama ve Rekabet Üstünlüğü

Bilişim Teknolojilerinin Türkiye’ye 
sağlayacağı fırsatlar ...
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 Eğitim
 Altyapı yatırımları
 Yabancı yatırımcılara cazip şartlar (düşük vergi, kalifiye 

eleman)
 Kamu ve özel sektörün güçbirliği (ayrıca STK, din 

örgütleri, meslek örgütleri seferberliği)
 Teknolojiye odaklı özelleştirme ve düzenleme çalışmaları
 Ar-Ge yaklaşımı
 Ürün geliştiren firmalara teşvikler

Başarının arkasındaki faktörler ...Başarının arkasındaki faktörler ...
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 Biz Sektör olarak Türkiye’nin  kendi teknolojisini 
üreteceğine  , ihraç edeceğine inanıyoruz. 

 Beklentimiz ; Türkiye’nin  tam rekabetçi ve daha verimli 
olmasındaki temel yolun BT Sektöründen geçtiğini 
düşünüyoruz.

 Sektörün ihtiyaçları,
      Yazılım ve Servis İhracatında,Eğitimde,Telekom’da,
      İthalat konularında,Standartlarımızın oluşturulmasında,
       
      bizlere verdiğiniz ve vereceğiniz desteklerle , yapacağınız
      düzenlemelerle farklı Türkiye’yi ortaya çıkarmaya kararlıyız.

      Daha çok odaklanmaya ve daha hızlı adımlar atmaya her 
noktada ihtiyacımız var.

Daha iyi bir Türkiye’ye ... Daha iyi bir Türkiye’ye ... 
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Sektör olarak biz hazırız ... Sektör olarak biz hazırız ... 
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Teşekkürlerimizle ... Teşekkürlerimizle ... 


