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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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1. Giriş 

“Bilgi Teknolojileri Sektörü”, “Toplumsal Dönüşüm”, “Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam”, 
“Bilgi Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler” ve “İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret” 
eksenlerinin 2. Odak Grup Çalışması 22 Ocak 2013 günü İstanbul’da, “Genişbant Altyapısı ve 
Sektörel Rekabet Ekseni” ve “Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” eksenlerinin 
2. Odak Grup Çalışması 23 Ocak 2013 günü Ankara’da ve “Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin 
Korunması ve Güvenli İnternet” ekseni 2. Odak Grup Çalışması 24 Ocak 2013 günü Ankara’da 
McKinsey Proje Ekibi, PYK ve sektörden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

2. Odak Grup Çalışması’nda konuya taraf kişi ve kurumların eksen bazında görüşlerinin alınması 
amaçlanmıştır. Odak grup çalışmalarında proje kapsamı katılımcılara özetlenmiş, tartışılan eksen 
ile ilgili özet bilgiler verilmiş ve daha sonrasında odaklanılan konular ile ilgili katılımcı görüşleri 
alınmıştır. Bunlara ek olarak katılımcılara proje boyunca görüşlerini yansıtabilecekleri ve proje 
ekibiyle irtibata geçebilecekleri katılımcılık portalı ve sosyal medya araçları hakkında bilgiler 
verilmiş ve projenin sonraki adımları özetlenmiştir. 
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2. Proje Amacı ve Kapsamı 

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi projesi kapsamında bilgi toplumu stratejisinin 
yenilenmesine altyapı teşkil edecek çıktıların üretilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamındaki 
çalışmalar; 

• Bilgi Teknolojileri Sektörü 
• Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet 
• Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam 
• Toplumsal Dönüşüm 
• Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet 
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler 
• İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret 
• Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik 

olmak üzere sekiz ana eksende yürütülecektir. Çalışmanın süresi 30 hafta olarak belirlenmiş ve 
işe 13 Kasım 2012 tarihinde başlanmıştır. Çalışmaların 10 Haziran 2013 tarihinde 
sonuçlandırılması beklenmektedir. 

Proje ile (a) Mevcut Durum Raporu, (b) Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri, (c) 
Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu ve (d) İhtiyaç Tespiti ve Öneriler 
Raporu olmak üzere dört temel çıktı üretilecektir. Bu temel çıktıların üretilmesi sonrasında 
2013’ün ikinci yarısında Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili kesimlerin katılımları 
ile stratejinin oluşturulmasına geçilecektir. 

Mevcut Durum Raporu ile sekiz eksende Türkiye’nin halihazırdaki durumu tespit edilecektir. 
Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu ile sekiz eksen kapsamında ülke örnekleri ve 
uluslararası eğilimler belirlenecektir. Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu’nda 
Türkiye’nin bilgi toplumu çalışmaları ile istifade edebileceği, büyüme ve istihdam başta olmak 
üzere, ekonomik fırsatların projeksiyonu yapılacaktır. İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu’nda ise 
bilgi toplumuna dönüşüm için ülkemizin önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçları belirlenecek ve bu 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik politika, strateji ve uygulama önerileri geliştirilecektir. 

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm gündeminin tarafı olan kamu kurumları, özel kesim, 
STK’lar ve bireylerin tamamı çalışmanın paydaşı olarak kabul edilmektedir. Çalışma boyunca bu 
kesimlerden ilgililerle birebir görüşmeler yapılması ve bu kesimlerden temsilcilerin katılımı ile 
odak grup ve atölye çalışmaları yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, projenin internet sitesi 
aracılığıyla paydaşların çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi ve çalışmaya katkılarının alınması 
kolaylaştırılacaktır. Bu internet sitesinde çalışma boyunca üretilen tüm çıktılar yayımlanacaktır. 
Oluşturulacak forum ve sosyal medya arayüzleri ile tarafların katkılarının çalışmalara 
yansıtılması temin edilecektir. 
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3. Eksen Amaçları 

“Bilgi Teknolojileri Sektörü” ekseni kapsamında sektörün donanım, yazılım, hizmet ve içerik 
alanlarındaki büyümesini, rekabetçiliğini ve yenilikçiliğini artıracak, sektördeki girişimciliği 
destekleyecek politika ve stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

“Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet” ekseni kapsamında ülkemizde genişbant 
kullanımının yaygınlaşmasını sağlayacak ve bunun sonucunda elde edilecek ekonomik ve sosyal 
faydaları artıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

“Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam” ekseni kapsamında bilgi toplumu çalışmaları ile 
istihdama pozitif katkının açığa çıkarılmasını, hem bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün hem 
de ekonominin genelinde bilgi toplumu perspektifiyle ihtiyaç duyulan insan kaynağı ihtiyacının 
karşılanmasını ve bu nitelikli insan kaynağının, istihdam mekanizmasındaki iyileştirmelerle en 
verimli şekilde istihdam edilmesini sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

“Toplumsal Dönüşüm” ekseni kapsamında bilgi toplumunun birey ve toplum hayatına olumlu 
yansımalarının artırılmasını, olumsuz etkilerinin giderilmesini, toplumun bilgi ve iletişim 
teknolojilerine erişimini ve bu teknolojileri kullanımını artıracak ve sonucunda Türkiye’nin bilgi 
toplumuna dönüşümü hızlandıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

“Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet” ekseni kapsamında ulusal 
bilgi güvenliği tehditlerinin önüne geçilmesini, kişisel bilgileri koruyarak mahremiyet hakkının 
gözetilmesini ve güvenli internet ortamını sağlayacak politikaların, stratejilerin, hukuki ve 
yapısal düzenlemelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler” ekseni kapsamında yeni 
hizmetlerin sunulmasını artıracak ve bilgi tabanlı düşük karbon ekonomisine dönüşüm sürecini 
hızlandıracak yenilikçi çözümlerin (akıllı kentler, yeşil bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti 
gibi) toplumun değişik alanlarında kullanılmasını sağlayacak politika, strateji ve uygulamaların 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

“İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret” ekseni kapsamında internet girişimciliğinden ve e-
ticaretten elde edilebilecek ekonomik ve sosyal faydaları artıracak politika ve stratejilerin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

“Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik” ekseni kapsamında e-devlet 
hizmetlerinde vatandaş odaklılığı ve bütünleşik hizmet sunumunu artıracak düzenlemelerin 
belirlenmesi, kamu bilgi teknolojileri alanındaki projelerin yönetilmesini iyileştirecek modellerin 
geliştirilmesi, bilgi teknolojileri yönetişimi olgusunun kamuda uygulanabilirliği ve bunun 
gerektireceği organizasyon yapısına ilişkin çalışmaların yapılması, kamuda bulut bilişimin 
uygulanabilirliğine ilişkin önerilerin ortaya konulması ve kamu bilgisinin paylaşımını ve tekrar 
kullanımını sağlayacak altyapı önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
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4. Odak Grup Oturumları 

I. Bilgi Teknolojileri Sektörü 

Donanım Sektörü 

Dünyada donanım pazarının hızlı bir değişim yaşanmakta, geleneksel bilgisayarlardan tablet ve 
akıllı telefonlara geçiş gözlemlenmektedir. Bu değişimde Türkiye’nin de yer alabilmesi için Türk 
üreticilerin ciddi ölçeğe ulaşması gerekmektedir. Yakın geçmişte Vestel dizüstü bilgisayar 
üretimi için yüksek hedeflerle yola çıkmasına rağmen, büyük ölçekli bir üretim anlaşması 
yapamaması nedeniyle bu hedeflerin gerisinde kalmıştır. İç pazardaki talep de Türk üreticiler 
tarafından değerlendirilmemektedir zira Türk markaları iç pazarda bile yeterince tercih 
edilmemektedir. Bu da düşük kalite algısından kaynaklanmaktadır. Bunun değişmesinde devlete 
önemli rol düşmektedir. Yaratacağı 15 milyon adet tablet talebiyle Fatih projesi bu anlamda 
önemli bir fırsattır.  

Türkiye’de belirli teknolojiler olmadığı için tablet üretiminin en iyi şartlarda bile sadece %50’si 
yurtiçinde yapılabilmekte ve katma değerin çok küçük bir kısmı ülkede yaratılmaktadır. Bu 
sebeple küresel rekabet için günümüzün teknolojilerinde dünyadaki büyük oyuncularla yarışmaya 
çalışmaktansa geleceğin teknolojilerine bugünden yatırım yapmakta fayda vardır. Bunu yaparken 
stratejik sektörler belirleyip bu sektörlere odaklanmak gerekmektedir. Türkiye’deki Y kuşağı bu 
amacı gerçekleştirmekte çok değerli bir kaynaktır ve bu kuşağın donanımla sınırlı kalmayacak 
şekilde üretim sürecine katılması için gereken yapılmalıdır. 

Yazılım Sektörü 

Türkiye yazılım sektörü insan kaynağı ve şirketlerimizin “know-how” yetkinliği açısından son 
derece rekabetçi bir konumdadır. Ancak yazılım firmaları her ne kadar iyi ürünler çıkarsalar da 
dünyaca ünlü yazılım firmaları olmaları konusunda yerli yazılım şirketlerini zorlu bir süreç 
beklemektedir.  

Yazılım pazarını büyütmek için YASAD iki seçenek üzerine yoğunlaşmıştır. Birincisi ihracatı 
arttırmak ikincisi de kamuda yerli yazılım kullanımını arttırmak. Bugün sadece Almanya 67 
milyar dolar yazılım ithalatı yaparken Türkiye bu pazardan %1’lik bir pay bile alamamaktadır. 
İhracat yapmak için markalaşma, bir imaj oluşturmak çok önemlidir. Doğu Avrupa ve Hindistan 
gibi ülkelerin tüketici üzerinde oluşturdukları imajları bulunurken ama Türkiye’nin henüz böyle 
bir imajı bulunmamaktadır. Bu konuda, Türkiye’nin imaj geliştirme çalışmaları yapmak 
gerekmektedir. Türkiye’yi bütün alanlarda topyekûn güçlendirmek mümkün olmayacaktır ama 
bazı alanlarda (bankacılık, sertifikasyon ve test merkezleri vb.) bunu başarmak mümkündür. Bu 
sebeple yaygından ziyade odaklı teşviklerin verilmesi önemlidir. 

Kamuda yerli yazılım kullanımının arttırılması ikinci önemli gelişim fırsatıdır. Bu noktada iki 
sorun göze çarpmaktadır. Birincisi ihale mevzuatındaki sorunlar nedeniyle yerli yazılım 
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firmalarının yabancı firmalara göre dezavantajlı bir konumda olmalarıdır. Bu sorunun ortadan 
kaldırılması, hatta yerli firmalar ile yabancı firmaların eşit şartlar sunması durumunda yerli 
firmaların tercih edileceği bir düzenleme yapılmalıdır. İkinci sorun ise kamunun kendi ihtiyacını 
kendi kaynakları ve girişimleri vasıtasıyla çözmeye çalışmasıdır. Türksat, Havelsan, Aselsan gibi 
kar odaklı yapılarla sektörün gelişmesi mümkün değildir. Kamuda dış kaynak kullanımını 
arttırıcı önlemler alınmalıdır. 

Kamu dışında yazılım sektörünün gelişme potansiyelinin en yüksek olduğu alanlar bankacılık ve 
telekomünikasyon sektörleridir. Bu sektörlerdeki ileri gelişmişlik düzeyinde dolayı yazılım 
firmaları için çok çeşitli fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Benzer bir fırsat da imalat sektörü için 
gömülü yazılım geliştirmede mevcuttur.  Ancak bu yazılım talebinin önemli bir kısmı bu 
sektörlerin iç kaynaklarıyla karşılanmaktadır. Sektörel rekabet bu iç kaynak kullanımını belli 
ölçüde gerekli kılsa da gelişmiş bir yazılım sektörünün olmaması da bu olguyu 
güçlendirmektedir.  

Yazılım sektörünün gelişimi için gerekli altyapının oluşmasında iki temel bileşen çok önemli rol 
oynar: İnsan kaynağı ve teşvikler. 

İnsan kaynağındaki en büyük avantajımız mühendislerimizin kalitesidir. Uluslararası IMD World 
araştırmasına göre mühendis kalitesi bakımından Avrupa’daki en iyi ikinci ülke konumundayız. 
Bunun sebebi de üniversite sınavlarına girişte en başarılı gençlerin mühendislik bölümlerini 
tercih etmeleridir. İnsan kaynağı konusundaki sıkıntı ara eleman yetiştirme konusunda 
yaşanmaktadır.  Yetişen insanlar sanayinin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. Hindistan’da 
benzer bir sorun yaşanmaktadır ancak Hindistan’daki büyük yazılım firmaları kendi okullarını 
oluşturarak bu sorunu çözme yoluna gitmişlerdir. Ülkemizde bu ölçekte firmalar olmadığı için 
devletin bu görevi yerine getirmesi gerekmektedir. 

Yazılım sektörü teşvik politikaları kritik önem arz etmektedir. Bugün yazılım sektöründeki 
firmalardan önemli bir kısmı teknoloji geliştirme bölgelerinde (teknopark) faaliyet 
göstermektedir. Ancak buradaki teşvikler Ar-Ge çalışmalarına yönelik oldukları için üretime 
dayalı geliştirme konusunda bazı sıkıntılar mevcuttur. Geleceğe dönük Ar-Ge çalışmalarının 
üniversitelerde desteklenmesi, firmaların ise ürün ticarileştirme konusunda desteklenmesi bir 
çözüm yolu olabilir. Burada da teşviklerin dağınık değil belirlenen stratejik hedefler 
doğrultusunda belirli alanlara yöneltilmesi uygun olacaktır. Yazılım sektörü gibi mekandan 
bağımsız çalışan bir sektörde mekan bazlı teşviklerin verilmesi başka bir sorundur. 

II. Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet 

Genişbant internet kullanım oranlarının artırılması 

Mevcut durumda genişbant internet kullanım oranlarının artış hızında meydana gelen 
yavaşlamayla birlikte durgun bir seviye izlemesinin arkasında arz ve talep kaynaklı birçok sebep 
bulunmaktadır. Vergilendirme politikaları, hem işletmeciyi hem de kullanıcıları olumsuz yönde 
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etkileyerek, iki tarafa da artı mali yük getirmektedir. Talep tarafından bakıldığında ise, genişbant 
internetin yayılmasının önündeki engellerden biri psikolojik nedenlerdir. Burada ortaya atılan 
hipotez, yerleşik işletmecinin uzun bir süre yalın DSL alternatifini sunmaması ve kullanıcılara 
internet bağlantısına sahip olabilmek için telefon bağlantısını zorunlu hale getirmesi sonucu 
kullanıcıların yüksek fiyatlar ödeyerek internete sahip oldukları algısıdır. Hanelere genişbant 
internet bağlantısı sağlamanın önündeki en önemli engellerden biri de düşük bilgisayar 
penetrasyonudur. Kişilerin cihaz sahiplik oranlarını yükseltmek, kişilerin internet abonesi 
olmalarını sağlayacak ve internet penetrasyonunu yükseltecektir. Sabit internet aboneliğinin 
önündeki giriş ve çıkış maliyetlerinin yüksek olduğu tartışılmaktadır. İnternet abonesi olmak ve 
internet aboneliğini iptal ettirme konusunda mobil internet, sabit internete göre daha kolay 
olanaklar sunmaktadır.  

İnternet fiyatları 

İnternet fiyatları sabit internet için, giriş paketi seviyesinde iyi durumda olsa da, kullanılan 
paketin hızı ve sağladığı kota arttıkça internet paketleri Türkiye’de bazı ülkelerden daha pahalı 
hale gelmektedir. Mobil tarafta ise, sağlanan internet paketleri konusunda daha çok çeşitlilik 
bulunmaktadır, fakat burada da gündeme gelen konulardan biri yüksek cihaz fiyatlarıdır. Mobil 
genişbant ürünlerinin yaygınlık kazanması için ilk önce mobil cihaz ve özellikle akıllı 
telefonların kullanım oranlarının artırılması gereklidir. 

Yerel içerik sağlanması 

İçerik sağlayıcılarının pazardaki gelirin önemli bir bölümünü elde etmesi, fakat yatırımın 
operatörler tarafından yapılması pazarda sıkıntılara ve adaletsizliğe neden olmaktadır. Turkcell 
Superonline ve TTNet tarafından yapılan kazılarla artan altyapı yaygınlığı ve teknolojideki 
gelişmelerle artan internet hızlarıyla birlikte içerik pazarı büyümüştür, fakat içerik sağlayıcıları 
internet servis sağlayıcılarının maliyetlerine hiçbir şekilde destek olmamaktadır. 

Bunun yanı sıra, Türkiye’de yerel içerik sağlayıcıların sayısının az olmasının sebeplerinden biri 
yüksek barındırma fiyatlarıdır. Türkiye’de Türkçe içerik yeterince kaliteli değildir ve 
kullanıcıların kalitesiz internet deneyimi yaşamasına sebep olmaktadır. Türkçe içerik sunan yerel 
siteler sayıca ve nitelikçe geliştirilmeli, daha özgün, daha işlevsel ve daha az bilgi kirliliği 
yaratacak seviyeye çekilmelidir. 

Altyapı yatırımları ve sektörel rekabet 

Sabit genişbant internette hakim operatörün piyasada etkinliği hâlâ hissedilmektedir. Sabit 
genişbantta altyapı yatırımı yapmış sadece bir operatör bulunurken, bu sayı fiber internet 
özelinde, Turkcell Superonline’ın katılmasıyla birlikte ikiye çıkmıştır. Fiber internette altyapı 
yaygınlığının sağlanarak kullanıcıya yüksek hızlı ve çeşitlilik sunan internet erişimi sağlanması 
hedeflenmelidir. Özellikle, bu aşamada binalarda standardizasyon sistemi getirilerek yatırımları 
kolaylaştırması, elektrik firmalarıyla işbirliği yapıp aynı kazı dönemini yakalayarak maliyetleri 
düşürmek gibi operasyonel seçenekler düşünülmelidir. 
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Piyasada işleyiş bakımından rekabeti öldürücü unsurlar tespit edilmektedir. Türkiye’deki 
genişbant internet kullanım oranlarının artmasını engelleyecek olan sıkıntılar bu yüzden de ortaya 
çıkmaktadır. Fiyat nedeniyle hizmet alamayan kullanıcıların yanı sıra bir diğer önemli konu da 
sektörel rekabetin elvermemesi sebebiyle hizmet çeşitliliğinin henüz sağlanamamış olmasıdır.  

Yeni Nesil Erişim Şebekeleri 

Yeni Nesil Erişim şebekelerinden olan LTE ile frekansın etkin kullanımı konusu ön plana 
çıkacaktır. LTE birçok frekanstan yararlanabilmektedir ve mobil genişbantta kullanıcılara yüksek 
hızlar ve düşük gecikme süresi sağlar. LTE’nin ticari kullanımının önündeki en büyük engeller 
etkin spektrum kullanımıdır. Gündemdeki maddeler, boşalan 600 MHz spektrumunun nasıl ve ne 
için kullanılacağı ve operatörlerin sahip oldukları 900 ve 1800 MHz spektrumların gelecekteki 
durumudur. Türkiye için LTE yakın bir gelecekte beklenmemekle birlikte, 3G’ye geç geçişin 
avantajları ve getirdiği yüksek maliyetlerle birlikte bir müddet daha test aşamasında kalması 
öngörülmektedir. Türkiye’deki mobil operatörlerin LTE maliyetleri geç girişle birlikte 
düşecektir. Ayrıca, spektrum konusunun kendi takvimine bağlı olarak yaşanacak gelişmeler, 
gelecekte LTE’nin yaygınlaşması için daha doğru bir zaman periyodu sunabilecektir. 

Yeni Nesil Erişim Şebekeleri’nden fiber internet ve LTE birbirlerinin tamamlayıcısı bir göreve 
sahip olacaklardır ve son kullanıcı için ikisi de vazgeçilmez teknolojik gereklilikler olarak 
konumlanacaktır. LTE ağının desteklenmesi için fiber optik altyapısı gerekirken, fiber internetin 
LTE altyapısı tarafından desteklenmesine gerek yoktur. Fiber internetin LTE’ye karşı tek 
dezavantajı sabit bir bağlantı çeşidi olması, yani “mobility” olgusudur. 

III. Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam 

İnsan Kaynağı ve İstihdam 

Nitelikli iş gücü ile ilgili tespitler yapılırken asıl önemli olan niteliğin tanımının yapılabilmesidir, 
fakat farklı işverenlerin nitelik açısından beklentileri ortak bir noktada buluşamadığından bu 
tanımı yapmak kolay değildir. Burada yapılabilecek yegane tespit, yapılacak olan nitelik 
tanımından bağımsız olarak, iş dünyasının nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğudur. Diğer 
bir deyişle, her şirket veya kurumun nitelik tanımı kendi içerisinde verilebilse de, bu tanıma 
uygun kişileri bulmak mevcut durumda mümkün olmamaktadır. 

Yeni nesilde var olan çok hızlı yükselerek para kazanma hevesi, bilişim sektöründe uzun soluklu 
kariyer yapmayı imkansız hale getirebilmektedir. Bilişim sektöründe kişiler uzun vadede teknik 
bir kariyerdense, yönetici olma odaklı bir kariyer yolu benimsemektedirler. Hal böyle olunca, 
şirketler BT anlamında artan ihtiyaç ve beklentilerini karşılayamamaktadır. Şirketlerdeki BİT ile 
ilgili birimlerin destek rolünde mi yoksa stratejik bir konumda mı olduklarının belirlenmesi, 
nitelikli insan kaynağının bu alanlara çekilmesini kolaylaştıracaktır. BİT alanında çalışan kişilerle 
ilgili diğer bir problem ise, çok sık iş değiştirmeleridir. Çok sık iş değiştirilmesi, şirketlerin 
çalışanlarına yapacakları yatırım miktarını sınırlamaktadır. Ayrıca, kariyer planlama çalışmaları 
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bulunmamaktadır ve öğrenciler tarafından geçmiş yıllardaki mühendisliğe yapılan talep azalmaya 
başlamıştır. 

Teknoparklar, sektördeki istihdamın önemli bir bölümünü oluştursa da, kimi katılımcılar 
tarafından nitelikli iş gücünü kullanıp verimli üretim gerçekleştirememek ve insan kaynağının 
önemli bir bölümünü kullanmakla suçlanmaktadır. Bilişim çalışanlarının artık esnek çalışma 
koşullarıyla birlikte, evden çalışma gibi yöntemlere değer verdikleri belirtilirken, şirketlerin 
kişilere sunabilecekleri çalışma koşullarının daha esnek hale getirilmesiyle birlikte, istihdam 
yaratılmasına yardımcı olabileceği bilinmektedir. Sektörde, dış kaynak kullanımı daha önce 
denenmiş bir yöntem olsa dahi, özellikle Hindistan’dan karşılanacak olan işgücü beklentileri tam 
olarak karşılayamayacaktır. 

Bilişime yakın sektörlerdeki çeşitlilik ve sunulan maddi olanaklar, kişilerin bilişimle ilgili 
bölümlerden mezun olduktan sonra, bilişim sektöründe istihdam edilmesini zorlaştırmaktadır. 
Buna ek olarak, diğer sektörlerde de bilişimle ilgili istihdam yaratmak bir o kadar zor 
olabilmektedir. Örneğin, birçok Bilgi İşlem Müdürü (CIO), hala İcra Kurulu Başkanıyla (CEO) 
ile birebir çalışma fırsatı bulamamakta ve Finans Müdürüne (CFO)bağlı çalışmaktadır. Bu da 
kişilerin bilişim yolunda bir kariyer benimsemelerinin önünde engel teşkil etmektedir. 

Bunların yanı sıra, bilişim sektörü özellikle engellilerin istihdamına büyük katkılarda 
bulunabilecek sektörlerin başında gelmektedir. BT olanakları sağlandıktan sonra engelli kişilerin 
çalışmaları mümkün olabilmektedir, fakat işverenler bu gerçeğin tam olarak farkında değildir. 
İşverenlerin bu potansiyeli tam olarak kullanamamalarının sebeplerinden biri de, çalışanlarından 
çok hızlı bir verim ve alışma süreci beklemeleri ve çalışanların eğitimlerine yeterince yatırım 
yapmak istememeleridir. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal meslek standartları hazırlanarak meslekler 
belirlenmektedir. Bu kapsamda, ulusal yeterlilik çalışmaları yapılmaktadır. 

Telekomünikasyon ve bankalar haricindeki firmaların BT bütçeleri çok kısıtlı olduğundan BT 
alanında personel eğitimi konusuna çok önem verilmemektedir. 

Eğitim 

İşveren ve eğitim kurumları arasında sağlam bağlantıların kurulamaması, sektördeki nitelik 
açığını doğuran en önemli nedenlerden biridir. Nitelik açığının en fazla hissedildiği kademe iş 
hayatında ara eleman seviyesidir ve bu da meslek liseleri ve ön lisans bölümlerinde verilen 
eğitimlerin sektörün ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığını göstermektedir. Eğitim konusunda 
çekilen sıkıntılar sadece ara eleman yetiştirmek konusunda değildir. Aynı zamanda lisans 
bölümlerinde de bazı üniversitelerde verilen eğitim yetersizdir. Standartlar konusunda ciddi 
problemler vardır ve çağın gerektirdiği teknolojiler ve altyapılar konusunda özellikle 
Anadolu’daki üniversiteler yeterli seviyede değildir. Üniversiteler arasında görülen bu nitelik 
uçurumunun nedeni, en başta nitelik konusunda belirli bir ölçüt bulunmaması ve derslerin veriliş 
şeklinin sadece dersi veren öğretim görevlisinin inisiyatifi ile şekillenmesidir. 
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Gençler, üniversitelere çoğunlukla meslek edinmek odaklı girmektedir, fakat üniversitelerin 
kuruluş amacı sadece meslek edindirme odaklı olamamalıdır. Üniversitelerin amacı sadece 
öğrencilerin iş hayatında ihtiyaç duyacağı tüm yetkinlikleri sağlamak olarak algılanmamalıdır ve 
dünyanın hiçbir yerinde bu böyle değildir. 

Eğitim sisteminin önündeki en önemli engellerden bir tanesi, kişilerin üst öğrenim kademelerine 
geldiklerinde bile hâlâ öncesinde onlara sunulan test odaklı düşünme alışkanlığından 
kurtulamamalarıdır. Yoğun test sürecinden geçen kişiler inisiyatif alma ve sorgulama ile ilgili 
problemler yaşamaktadır. Araştırma yapmayı becerememekte ve kütüphaneyi sadece ders 
çalışmak amaçlı kullanmaktadır. Özellikle bilişim konusunda öğrencilerin edinmesi gereken en 
önemli alışkanlık araştırma yetilerinin gelişmesidir. 

Eğitim konusunda problemlerin çözülebilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurumsal 
dünyanın ihtiyaçlarını kendi içerisinde belirlemesi gerekmektedir. Bu yapılırken, kurumsal dünya 
ve MEB birlikte çalışmalı ve ortak yetkinlikler belirlenmelidir. Tüm firmaların, BİT alanında 
neye ihtiyaç duyduğunu belirtmesi gerekmektedir, fakat kurumsal dünya kendi içinde koordine 
olma problemi yaşamaktadır. 

Meslek liseleri özelinde inceleme yapılacak olursa, burada kullanılan teknolojilerin çok yetersiz 
kaldığı görülmektedir. Burada yaratılabilecek çözüm meslek liselerine bu donanımları 
sağlamakla sınırlı kalmamalıdır. Yeni teknolojiler meslek liselerine getirilse bile, bunun eğitimini 
verecek kişi olmadığı sürece kullanmak mümkün olmayacaktır. Her ne kadar meslek liselerinde 
son yıllarda bilişim alanına katılmada artmalar görülmüş olsa da meslek lisesi mezunlarının 
seviyesi talep edilen düzeyde değildir. 

Eğitim konusunda çözülmesi gereken bir diğer konu da sertifikasyon problemidir. Sertifikasyon 
konusunda belirli standartlar getirilmesi gerekmektedir. Belirli bir kalite standardını yakalamış 
sertifikasyon sisteminin yaygınlaşmasının sektöre birçok katkısı olacaktır. Aynı zamanda, halk 
eğitim merkezleri, İŞKUR ve yaşam boyu eğitim merkezlerinin sertifikasyon konusunda 
geliştirmesi gereken noktalar bulunmaktadır. BT konusunda nitelikli eleman yetiştirmek için 
yapılan çalışmalarda kullanılan kaynakların daha verimli bir şekilde yatırıma dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen sertifikalar yeterli düzeyde 
değildir. Sivil toplum kuruluşları tarafından verilen sertifikalar da geçersiz sayılmaktadır. Bu 
konuda standartların oluşturulması gerekmektedir. 

Üniversitelerde verilen eğitimler arasında çok farklılıklar olduğundan dolayı sadece birkaç 
üniversitenin mezunları özel sektör tarafından talep edilmektedir. Üniversite mezunu belli 
ortalamanın üstündeki bir öğrenci 6 ay gibi kısa sürede verilecek bir eğitimle iş dünyasının 
aradığı niteliklere ulaşabilmektedir. Bununla birlikte, üniversiteler mezunlarının iş bulup 
bulmadığını takip etmemektedirler. 

Üniversitelerin araştırmacı mezunlar vermesi gerekmektedir. Tüm eğitim sisteminde test 
sürecinin çok yoğun olmasından dolayı mezunlar üniversite eğitimleri sonrasında kendini ifade 
etme ve araştırma yapma sorunlarını yaşamaktadırlar. Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı 
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hedefleyen bir reform olan Bologna Süreci’nde akademik müfredatın nasıl olması gerektiği 
üzerinde çalışılmaktadır. 

Mısır’da uluslararası büyük firmalarla her yıl belli seviyede mezun verecek merkezler 
kurulmuştur. 

IV. Toplumsal Dönüşüm 

Odak grup boyunca, oluşturulan stratejilerde denetleyici bir kurumun olmaması, yapılan 
çalışmaların işbirliğinden yoksun olması, toplum için üretilen çözümlerin teşvik edici olmaktan 
çok kısıtlayıcı kalması, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımının birçok demokratik 
değere hizmet ettiğinin unutulmaması gerektiği gibi birçok konuya değinilmiştir.  

Kalkınma Bakanlığı’nın görevi ve yetki alanları 

Bir önceki Bilgi Toplumu Stratejisi’nde planlanan eylemlerin birçoğunda etkili bir çalışmanın 
ortaya çıkmaması, yeni stratejide yer alacak planların geçerliliğiyle ilgili büyük inançlar 
beslenmemesine sebep olmaktadır. Kalkınma Bakanlığı’nın yetki alanının planlama aşamasında 
kalması ve etkili bir izleme mekanizmasının bulunmaması bu sorunun temelini oluşturmaktadır. 
Bu konuda diğer bir problem de Kalkınma Bakanlığı’nın artık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
döneminde olduğu gibi bir Başbakanlık Müsteşarlığı olmamasından dolayı bakanlıklar arası 
koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında diğer bakanlıklara direktif verme yetkisinin 
bulunmamasıdır. 

BİT kullanımını geliştirici çalışmalarda kamu, STK ve özel sektör işbirliği 

BİT kullanımını geliştirici çalışmaların, münferit çabalar yerine bütünsel bir politika dahilinde 
belirlenmesi ve desteklemesi gerekmektedir. Kamunun, STK ve özel kurumları da dahil ederek 
kolektif adımlar atması kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlayacaktır. STK’ların 
bakanlıklara bağlı birimler ve yerel yönetimlerle ortak çalışmakta zorluk çektikleri 
görülmektedir. Yerel yönetimlerde BİT kullanımından dolayı istihdam edilen personel sayısında 
azalma olacağı korkusu ve her şeyi kağıda dökme çabası, BİT kullanımını geliştirmeye yönelik 
çalışmalardaki katılımlarının önündeki iki büyük engeldir.  

Bunun yanında BİT kullanımını geliştirici çalışmalara ait bir envanterin olmaması, bu alanda 
çalışan kısıtlı sayıdaki STK ve özel kuruluşun birbirinin çalışmalarından habersiz kalmasına 
sebep olmaktadır. Bu sebeple, Kalkınma Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bu 
konuda bir envanter çalışması yürütmektedir. 

BİT ve sosyal etkileri 

BİT kullanımına yalnızca ekonomik kalkınma olarak bakılmaması, BİT’in eşitlik, özgürlük, 
şeffaflık, katılımcılık gibi demokratik değerlere hizmet etmesi gerekmektedir.  



 

12 

Oluşturulan stratejilerde, kadınlar, engelliler gibi fırsat eşitsizliğine maruz kalan kesimlerin de 
göz önüne alınması BİT’in toplumsal faydalarının öne çıkmasını sağlayacaktır. BİT toplumsal 
dönüşüm için bir fırsat olmakla birlikte topluma yayılmaması durumunda fırsat eşitsizliklerini 
derinleştirecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, fırsat eşitsizliklerine maruz kalan 
kesimleri hedef kitlesi olarak belirlemektedir, ancak yeni kurulan bir bakanlık olduğu için yapılan 
çalışmalar henüz plan aşamasındadır. 

Yeni anayasanın hazırlanması amacı ile kullanılan portal ile katılımcılık ve şeffaflık konularında 
adımlar atılırken, platformdaki birey ve kurum katılımı zayıf kalmıştır. Bu konuda da farkındalık 
yaratılmadan ve insanlar bilinçlendirilmeden istenilen etki yaratılamamaktadır. 

Düşük gelir grubunda görülen engeller 

Düşük gelir seviyesinde farkındalık ve erişim konusunda engeller görülmektedir. Elektronik 
ortama güvenmemeleri, bu kesimdeki vatandaşları bu teknolojilerden uzak tutmaktadır. 
Uygulanacak politikaların bilinçlendirmeye yönelik olması bu yönden önemlidir. Diğer yandan, 
Maliye Bakanlığı tarafından BİT’e hâlâ lüks vergilerinin uygulanması, devletin erişimin 
artırılmasına yönelik çabalarıyla çelişki yaratmaktadır. Kırsal kesimlerde altyapının geliştirilmesi 
için kullanılabilecek erişim fonları ve Evrensel Hizmet Fonu’nun nerelere aktarıldığı, ne 
amaçlarla kullanıldığı ve etkilerinin ne olduğu konusunda bir şeffaflık bulunmamaktadır. 

BİT kullanımını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar ve kısıtlamalar 

Devletin yürüttüğü çalışmalar bilinçli kullanımı artırmaya yönelik etkisiz kalmakla birlikte, 
internet kullanımındaki tehditler için alınan kısıtlayıcı önlemler çözüm üretmekten uzaktadır. 
Bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşmanın temel bir hak olarak görülmemesi birçok sorunun 
kaynağını oluşturmaktadır. Çocuklar ve gençler için görülen tehditlerin önlenmesinde ve bilinçli 
kullanımın sağlanmasında pedagoji ve bilişsel psikolojinin temel alındığı çözümler 
yaratılmalıdır. 

Dezenformasyon tehdidi 

Türkiye’de internet kullanımının çoğunlukla haber okuma amaçlı kullanıldığı görülmektedir. 
BİT’i bilgi alma aracı olarak kullanmak, polarize, eleştirel olmayan bir toplum yapısında riskler 
barındırmaktadır. Toplumda özümseme ve sentezleme yeteneğinden yoksun olunmasından 
dolayı, internetten bir bilgi kaynağı olarak faydalanılırken dezenformasyon tehdidi göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Fatih Projesi 

Fatih Projesi’nde tedarik ve altyapı üzerine yapılan çalışmalara öncelik verilirken, içeriğe 
gereken önemin verilmemesi projenin yaratacağı faydayla ilgili şüpheler oluşturmaktadır. 
Projenin sosyal hayatı etkileyecek bir teknoloji projesi olarak görülmesi gerekirken, algısı 
yalnızca tablet üzerine oturtulmuştur. 
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Fatih Projesi kapsamında kullanılması planlanan zenginleştirilmiş kitaplar (z-kitap) bu kapsamda 
bir proje için yetersiz kalmaktadır. Proje için düşünülen içeriğin daha geniş ve etkileşimli sunuma 
sahip olması beklenmektedir. Ayrıca, içerik ve uygulamaların pedagojik bir bakış açısıyla 
oluşturulması çok büyük önem arz etmektedir. 

Kamu İnternet Erişim Merkezleri 

İnsanların internet kullanım alışkanlıkları ve becerilerini geliştirmek adına Kamu İnternet Erişim 
Merkezleri’nin oluşturacağı fırsatlar önemlidir. Mevcut durumda, görevini yerine getirmek 
konusunda, her Kamu İnternet Erişim Merkezleri aynı düzeyde değildir. STK’lara kapalı bir 
yapıları olması Kamu İnternet Erişim Merkezleri’nden daha verimli yararlanılmasını 
engellemektedir.  

Kamu İnternet Erişim Merkezleri de (KİEM) benzer bir fırsat oluşturabilecekken, yönetim 
modeli ve işlevselliği hala belirsizdir. KİEM’leri denetleyen ve ölçen sorumlu bir merciinin 
bulunmaması, mevcut durumlarıyla ilgili soruları cevapsız bırakmaktadır. Diğer yandan 
engelliler için erişilebilir olmaması, bilgisayarların bozuk olması ve okullardaki KİEM’lerin 
kullanıma açık olmaması da diğer temel problemleri oluşturmaktadır.  

Bilgi toplumunda değişen ölçütler 

BİT kullanımı konusundaki yayınlanan TÜİK verileri net bir fotoğraf çıkarmamakta ve yetersiz 
kalmaktadır. Düzenli kullanım verilerinin paylaşılması, 3 aylık kullanım verilerine göre daha 
aydınlatıcı olacaktır. Küresel boyutta kabul edilen bilgi toplumu endeksi parametreleri de mevcut 
durumu açıklamakta yardımcı olmaktadır. 

V. Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet 

Bilgi Güvenliği 

Pek çok ülkede 2000’li yılların başında yapılmış olmasına rağmen ülkemizde, özellikle toplumsal 
bilinç seviyesi düşük olduğu için, bilgi güvenliği konusunda devamlılığı olan ve sonuca 
ulaşabilen bilgi güvenliği adımları atılabilmiş değildir. Bu bilinç ve farkındalık olmadığı sürece 
etkin adımların atılması güç olacaktır. Özellikle kamuda alınan yazılım ve donanımın bazı 
standartlara bağlanması ve bu sistemleri kullanacak çalışanların eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi 
kapsamlı bir bilgi güvenliği için ön şarttır. 

Geçtiğimiz yıl kurulan Siber Güvenlik Kurulu ve yapılmakta olan Ulusal Siber Güvenlik 
Tatbikatı gibi önemli adımlar atılmaktadır, ancak bu adımların bir stratejik çalışmanın sonucu 
olmadığı algısı mevcuttur. Özel sektörün ve STK’ların karar verme aşamasına dahil edilmemesi 
uygulamada etkinliği azaltmaktadır. Nitekim bilgi güvenliği alanında tüm paydaşların müdahil 
olması diğer ülkelerde önemsenen bir ilkedir. Bu eğilim merkezi yapının gereksizliğine işaret 
etmemekte, daha katılımcı ve stratejik yaklaşımı ön plana çıkartmaktadır. Ayrıca bilgi güvenliği 
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adımlarının sonucunda çok sıkı denetleme ve mali yük öngörülürse, özel sektör üzerinde fazla 
baskı yaratacak, firmaların başka ülkelere kaçmasına neden olabilecektir.  

Bilgi güvenliği ve siber suçlar konusunda oluşabilecek saldırıların etkisinin azaltılmasına 
odaklanmak kadar, bu unsurların en başta oluşmasını engellemek de etkili bir yöntem olabilir. 
Özellikle siber ortamda işlenen suçların kavramsal belirsizliği ve yaptırımların zayıflığı, bu tür 
zararlı eylemleri cesaretlendirmektedir, bu konularda adımlar atılmasında önemli etkisi olacaktır.  

Kişisel Veriler Korunması  

Kişisel veriler konusundaki mevzuat eksikliğinin sosyal ve ekonomik zararları herkes tarafından 
kabul edilmektedir. Verilerin nasıl toplanacağı, hangi amaçla kullanılacağı bilinmemektedir ve 
bu bireylerde rahatsızlık yaratabilmektedir. Özellikle bireylerin internet kullanımı esnasında 
kişisel verilerinin istismarı konusunda tedirgin olmaları, onların ve toplumun internetin ekonomik 
ve sosyal potansiyeline erişememesine neden olabilmektedir. Ekonomik anlamda da mevzuat 
eksikliği sürdüğü sürece veri merkezi olmak gibi hedeflerin gerçekleşmesini zorlaştırabileceği 
söylenmektedir.  

Mevcut durumda e-devlet uygulamalarının ve bazı bakanlıkların kişisel veriler konusunda 
yönetmelikleri mevcuttur, ancak bunlar çerçeve yasa eksikliğini giderememektedir. Bu konuda 
yapılacak düzenlemenin Avrupa Birliği tarafından “yeterli” olarak algılanması önemlidir. 
Özellikle veri koruma otoritesi bazında beklentilerin karşılanmasına dikkat edilmelidir. Mevcut 
tasarıda hassas verilerin yeteri kadar korunmaması, tüzel kişilerin de dahil edilmesi gibi riskler 
dikkat çekmektedir. Kişisel veriler konusunda çerçeve yasanın dışında sektörel olarak 
telekomünikasyon düzenlemesi gibi adımların belli oranda etkili olduğu görülmüştür. 

Kişisel veriler konusunda Avrupa Komisyonu da mevcut Yönerge’nin güncellenmesi üzerine 
çalışmakta, kamu odaklı yaklaşımın yerine bireylerin internet kullanımı ile birlikte ortaya çıkan 
sorunlara eğilen bir yaklaşım ile birlikte daha fazla yaptırım ve kısıtlama getiren bir taslak 
konuşulmaktadır. 

Güvenli İnternet 

İnternetin güvenli kullanımı için ilk olarak bilinçlendirme ve eğitim aracılığı ile kullanıcıların 
bilinç ve becerilerinin geliştirilmesi şarttır. Maalesef ülkemizde internetin yaygınlaşmasına 
paralel bilinçlendirme çalışmaları pek yapılmamıştır ve şu aşamada yapılacak çalışmalar daha 
ciddi bir mücadele sürdürmek zorunda kalmaktadır. Mevcut durumda özellikle TİB’in müdahil 
olduğu bilinçlendirme çalışmalarına ek olarak bazı sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları da 
sürmektedir. Bu yönde TİB ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılması faydalı 
olacaktır. 

“Güvenli internet” filtre uygulamasının devlet eliyle yapılması eleştirilebilecek olsa dahi, 
uygulama yöntemi itibarıyla pek çok kişi tarafından talep edildiği, dolayısıyla belli bir ihtiyacı 
tatmin ettiği görülmektedir. Ancak filtre uygulamasının yeteri kadar şeffaf olmaması ve çok 
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kısıtlı filtre seçeneklerinin olmasından dolayı sunulan bu hizmet hâlâ gelişme potansiyeli 
taşımaktadır. 

5651 sayılı Kanun konusunda da problemler çıktığı için bazı değişiklikler üzerinde çalışılmakta, 
içerik kaldırma ve uyarı-kaldır ilkelerinin eklenmesi düşünülmektedir. Bu konudaki mevzuat 
içerisinde istenmeyen e-posta suçlarının yeteri kadar iyi düzenlenmemesi sonucunda pek çok 
birey mağdur duruma düşmüştür. Bunların yanında adli makamlarda bilişim konusunda yeteri 
bilinç ve birikimin mevcut olmadığı yönünde bir algı mevcuttur. Bu eksikliğin uygulamaların ve 
düzenlemelerin etkinliğini azaltabildiği söylenmektedir. Bu yönde bazı mahkemelerin bilişim 
konusunda özelleşmesinin büyük faydası olacaktır.  

Hem bilgi güvenliği, hem kişisel verilerin korunması, hem de güvenli internet konusunda 
bireylerin ön plana çekilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının öneminin anlaşılması 
gerekmektedir, aksi takdirde mevzuat da uygulamalar da tek başlarına yeterli olmayacaktır. 

VI. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler 

Gerçekleştirilen odak grupta, halkın teknoloji destekli çözümler hakkında eğitim ve kamu 
spotları aracılığıyla bilinçlendirilmesinin, çözümlerin yaratılması süreçlerine en başından itibaren 
kullanıcıların, yani vatandaşların da dahil edilmesinin ve de kamu kuruluşları, STK ve özel 
kurumların işbirliğinin gerekliliği sık sık dile getirilmiştir. Aşağıdaki konu başlıklarına ek olarak, 
kullanıcı odaklı çözümler yaratılması için kullanıcıların Ar-Ge aşamasından itibaren çözümlerin 
yaratılmasında söz sahibi olduğu yaşayan laboratuvarların Türkiye’de açılmasının gerektiği 
belirtilmiştir. Türkiye’de Tepebaşı ve Başakşehir’de olmak üzere yalnızca iki tane yaşayan 
laboratuvar bulunmaktadır. 

Akıllı Kentler 

Türkiye’de alınan göçle birlikte artık nüfusun büyük bir kısmı şehirlerde yaşamaktadır. 
Şehirlerdeki yüksek nüfusun daha iyi standartlarda yaşayabilmesi için akıllı kent çözümlerinin 
kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bunun yanında, göçle birlikte kentlere taşınan insanların akıllı şehir 
teknolojilerine adaptasyonuyla ilgili de bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. 
Burada eğitime büyük rol düşmektedir. 

Akıllı teknolojilerin kentlerde kullanılması konusunun dünyada çok yeni olduğu ve bu yüzden 
Türkiye’nin geride olmadığı düşünülmektedir. Bunun yanımda, belediyecilikte BİT’ten 
faydalanılması konusunda yerel yönetimlerin görüşleri uzun bir zamanın sonunda değişmiştir. 
Artık mevzuatın da bu yönde oluşturulmasına önem verilmekle birlikte, belediyelerin mevcut 
kadrosunun yetersiz olduğu düşünülmektedir. Akıllı şehir teknolojilerine geçerken belediyelerini 
yönetimini açık veri gibi yeni teknolojilerle tanıştırmak gerekmektedir. Akıllı kent konusunda 
öne çıkan sorunlar strateji, uygulamada işbirliği, arz ve talep başlıklarında toplanmaktadır.  

Bölgelerin ve belediyelerin dijital planı oluşturması, stratejik yaklaşım ve standartların bu şekilde 
belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için de siyasi erk, belediyeler ve kullanıcıların bu konuda 
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adım atmaya hazır olması gerekmektedir, zira paydaşlardan birinin eksikliği bütün çabaları 
sonuçsuz bırakacaktır. Ülke genelinde mevcut bir akıllı kent stratejisinin olmaması da bir 
eksikliktir. 

Uygulama aşamasında, belediyelerin bu konuda yetkin yöneticilere sahip olmamalarından dolayı 
endüstriyle işbirliği çok önemli bir rol taşımaktadır, ancak endüstride de bu konuda hizmet veren 
kısıtlı sayıda şirketin olması gelişimlerin önünü tıkamaktadır. Bununla birlikte, arz tarafında, 
endüstri ve belediyenin veri paylaşımında bulunmaması oluşturulabilecek çözümlerin önündeki 
önemli bir engel olarak görülmektedir. Bu konudaki en büyük sorun Türkiye’de açık verinin 
yokluğu olarak görülmektedir. Açık verinin yokluğu Türkiye’de yenilikçi çözümlerin 
gelişmesine engel olduğu gibi akıllı kent çözümleri için de bir dezavantajdır. Bilgi güvenliği, 
güvenilirlik, kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu’nun 95/46 yasası ve şeffaflık 
bu konuda hassas olunması gereken noktalar olarak öne çıkmaktadır. 

Gerçek zamanlı trafik verilerinin paylaşılması örneğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
elindeki verileri paylaşmamasının oluşturulabilecek birçok çözüme engel olduğu söylenmektedir.  

Akıllı sayaçlar gibi veri toplama imkanlarını arttıracak nesnelerin interneti kapsamına giren 
birçok ürünün maliyeti ve erişilebilirliği eskisi gibi bir dezavantaj değildir. Bu sayede veri 
toplama altyapısı kurulmaktadır. Bu altyapıların kurulumu sırasında ülke genelinde geliştirilecek 
bir plan, maliyetleri daha da düşürecek ve daha kapsamlı bir Ar-Ge çalışmasının ürünü ortaya 
çıkabilecektir. Altyapının işlevsellik kazanabilmesindeki en önemli nokta ise verilerin bilgiye 
dönüştürülmesi için yapılacak çalışmalar olacaktır. 

Son olarak çalışmaların insan odaklı çözümler olmasının önemi vurgulanmıştır. Akıllı binalardan 
toplu taşıma sistemlerine, belediyelerin atacakları her adım için vatandaşlarının ihtiyaçlarını 
başlangıç noktası olarak belirlemelidir. İnsanların kolay kullanabileceği ara yüzler oluşturulmalı 
ve bütün plan ve uygulama süreçlerine kullanıcılar da katılmalıdır. İnsanların süreçlere dahil 
olması, hem daha etkili hizmetler sunulmasında hem de bu hizmetlerle ilgili toplumda farkındalık 
ve bilinç yaratılmasında büyük önem taşımaktadır. 

Bunların haricinde akıllı kent çözümlerinin yeşil bilişimle entegre biçimde ilerlemesinin 
gerekliliği hatırlatılmış, akıllı kentlerle birlikte büyük bir kısmı fosil yakıtlardan ve ulaşımdan 
kaynaklanan sera gazı emisyonunun azalmasının amaçlanması gerektiği vurgulanmıştır. Toplu 
taşımada akıllı sistemlere geçiş konusunda çalışmalar olmakla birlikte ulaşımın genelinde akıllı 
şehir teknolojilerinin çok uzağında olunduğu belirtilmiştir. 

E-sağlık 

Katılımcılar, Türkiye’deki mevcut durumda e-sağlık sistemine geçiş çalışmalarının başarısız 
gittiği görüşündedir. Bunun arkasındaki başlıca sebepler olarak Sağlık Bakanlığı ile SGK 
arasında koordineli bir çalışmanın olmaması, kamunun özel sektörü çözüm aşamasına dahil 
etmemesi, bilgi paylaşımı düzenlemeleri ve yeni teknolojiler hakkında doktor ve hastaların 
bilinçlendirilmemesi gösterilmektedir. 
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Türkiye’deki sağlık harcamalarının yarısından fazlasının kronik hastalara harcanması ve yaşlı 
nüfusun oranının hızla artmasından dolayı sağlık sisteminde elektronik ve mobil çözümler daha 
kritik hale gelmiştir. Doktorların hala günde 100-120 hastaya bakması mevcut sistemin yetersiz 
kaldığını göstermektedir. Elektronik sağlık hizmetleri doktorların yükünü hafifletecek çözümlere 
sahipken, Sağlık Bakanlığı’nın yarattığı çözümlerde bu teknolojilerin göz ardı edildiği görüşünde 
birleşilmiştir. Sağlık harcamaları hızla artarken hala hastane konsepti üzerinden planlar 
yapılmasından dolayı e-sağlık hizmetleri çözümlerde yer alamamaktadır. Bu konuda örnek olarak 
400 bin haneye yaşlı bakımı için asgari ücret verilmesi gösterilmektedir. Yaşlılar için bu boyutta 
bir masrafta, sağlanabilecek mobil sağlık hizmetlerinin yer almaması, hem kaynakların verimsiz 
kullanımını hem de yaşlı bakımının istenen noktaya gelememesine sebep olmaktadır. 

Bir diğer önemli sorun, Türkiye’de uzun zamandan beri hastalardan veri toplanması ancak bu 
verilerin veri madenciliğiyle bilgiye dönüştürülememesidir. SGK ve Sağlık Bakanlığı ayrı ayrı 
veri toplamakta ancak bunları bilgiye ve tespitlere dönüştürmek konusunda birlikte girişimde 
bulunmamaktadır. Birçok projenin başarısızlığa uğramasının sebebi olarak da bu koordinasyon 
eksikliği görülmektedir. Bunun dışında tele-tıp hizmetlerinde kullanılan teknolojik tıbbi 
cihazların Sağlık Bakanlığı’nın mı yoksa SGK’nın mı sorumluluğunda olduğu konusunda soru 
işaretleri bulunmaktadır. 

Doktorların ve sağlık personelinin eğitimi uzaktan takip gibi e-sağlık sistemlerinin adaptasyonu 
için çok önemli bir role sahiptir. Yeni teknolojiyle birlikte sağlık personelinin önemi artmaktadır, 
ancak Türkiye’de sağlık personeli sayısı özellikle Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok 
düşük kalmaktadır. Yeni teknolojiler için sağlık personeli ihtiyacı Türkiye’de bu alanda istihdam 
açığı yaratacaktır. Doktorlar ve sağlık personeli kadar, hastaların yeni teknolojiler hakkında 
bilinçlendirilmesi de önemlidir. 

Yeşil bilişim 

Bilişimin çevresel etkisi incelendiğinde akla ilk gelen faydalar olarak birçok faklı alanda tasarruf 
yaratması ve sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunması sayılabilir. Bölgesel Çevre 
Merkezi temsilcileri, Türkiye’de yeşil bilişimde hangi kurumların rolünün ne olduğu ve e-
bankacılık uygulamalarının çevre üzerindeki etkisi üzerine bir proje yürüttüklerini belirtmiştir. 
Bu proje kapsamında Türkiye’de yeşil bilişim kapsamında neler yapılması gerektiğinin yer 
alacağı bir niyet mektubu da oluşturulacaktır. 

Bilişim sektörünün kendi içinde ne kadar yeşil olduğuna bakıldığında, az enerji tüketen ve geri 
dönüşümlü ürünlerin tasarlanması kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’de kişi başına düşen 
atıkların 2012 yılında 7,3 kilogram olduğu ve bunun 2023 itibariyle 10,5 kilograma çıkacağı 
görülmektedir. Bu sebeple, geri dönüşümlü ürünler yaratılması teşvik edilmelidir. 

Teknolojik aletlerin enerji tüketimi incelendiğinde ise, Türkiye’de çok enerji tüketen D-E sınıfı 
ürünlerin satışına izin verildiği görülmektedir. Bu konuda yasal düzenlemeler kadar toplumun 
yaşam tarzının enerjiye karşı bilinçli olması da bir gerekliliktir. Üretime bakıldığında, OECD 
ortalamasında 1 birim üretim yapmak için 1 birim enerji tüketilirken, Türkiye’de 2 birim enerji 
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tüketilmektedir. Tüketilen enerjinin yüzde 75’inin ithal olduğu ve ithal enerjinin cari açığın en 
büyük sebebi olduğu bir ülkede, kamunun, üreticilerin ve tüketicilerin bu konularda farkındalık 
ve bilinç kazanması gerekmektedir. 

Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’nin belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için yılda 5 milyar 
TL’lik yatırım gerçekleştirmesi gerekmektedir. 2011 yılındaki enerji yatırımlarının yüzde 
44’ünün yenilenebilir enerjiye yapıldığı belirtilmiştir. Bunların büyük bir kısmı rüzgar enerjisine 
yapılırken güneş enerjisi yatırımları onun gerisinde kalmıştır. Dünyadaki trendlere bakıldığında 
rüzgar enerjisine yatırım azalırken güneş enerjisi yatırımları artmaktadır. Güneşten elde edilecek 
enerji günler öncesinden tahmin edilebilirken, rüzgar bu konuda yetersiz kalmaktadır. 

Yenilenebilir enerjinin şebeke entegrasyonuyla ilgili sorunların olacağı iddiaları daha önce 
Almanya’da görülürken, sonrasında böyle bir sorunla karşılaşılmamış, bunun yenilenebilir 
enerjiye karşı bir lobi tarafından çıkarıldığı iddia edilmiştir. Türkiye’de de yenilenebilir enerjiye 
karşı bir lobi olduğu belirtilmiştir. Bu konuda Enerji Verimliliği Derneği’nin halkı ve özellikle de 
çocukları bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları bulunmaktadır. 

Büyük veri 

Büyük veriyle ilgili verinin toplanması ve verinin işlenmesi olarak iki husus öne çıkmaktadır. 
Özel sektörde birçok kurum, yıllardır veriyi toplayıp işlerken, kamu kuruluşları henüz veri 
toplama seviyesindedir. Bu alanda 2 sorun belirtilmiştir. 

Kamuda farklı veriler arasında bir mimarı yapı oluşturulamamaktadır. Bu sebeple veri tabanları 
bağımsız ve koordinasyondan yoksun kalmaktadır. İkinci sorun olarak ise verilerin açık 
olmamasından dolayı, herkesin verilerden faydalanamaması ve verilerin bilgiye ve yenilikçi 
çözümlere dönüşememesi görülmektedir. 

Sanal kütüphaneler 

İnternet bilgi kaynağı olarak kitap ve kütüphanelerin yerini aldığından dolayı, kütüphaneler kamu 
hizmeti niteliğini kaybetmiş durumdadır. Diğer yandan telif haklarından dolayı kütüphanelerin 
sanal kütüphane olarak internet platformlarından bir paylaşım yapması mümkün olmamaktadır. 
Bu sebeple sanal ansiklopedi kısmına odaklanılması gerektiği düşünülmektedir. Bunun en büyük 
sebebi olarak internetteki kaynakların herkese açık olmasından dolayı dezenformasyon riski 
taşımasıdır. 

Mevcut durumda ikinci dili olmayan kişiler için internet bilgi kaynağı olma görevini yerine 
getirememektedir. Bu konuda yapılacak her türlü çalışmaya devletin liderlik etmesi ve eğitimli 
insanları içeriğe katkıda bulunmaları için teşvik etmesi gerekmektedir. 

VII. İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret 

İnternet girişimciliği 
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Türkiye’nin genç nüfusa sahip olmasının internet girişimciliği için büyük bir avantaj olduğunun 
ve internet girişimlerinin diğer sektörlerde de yaratabilecekleri değişimin büyüklüğünün altı 
çizilmiştir. İnternet girişimciliği alanında devlet teşvikleri verimli kullanılamadığı vurgulanmış 
ve Türkiye'nin girişimcilik kültürü açısından yetersiz olup olmadığı tartışılmıştır.  

Girişimcilik ekosisteminin öneminden bahsedilmiştir. Kurumların kendi içlerinde çözüm 
üretmelerinin girişimcilik ekosistemin gelişimini aksattığından, sektördeki şirket ve bireylerin de 
görüşüp fikir alışverişi yapacakları etkinlik ve platformların azlığından bahsedilmiştir. 

Mevzuat 

Yeni ticaret yasasıyla anonim şirket satışına merdiven vergi uygulanmasına başlanmıştır. Şirket 
satışı, girişim sermayesi ve girişimcilerin girişimcilik sürecinde kâr etmeleri konusunda en 
önemli yollardan biri olduğu için bu vergilendirme internet sektörünü olumsuz etkileyecektir. 
Melek yatırımcılar bu uygulamadan muaf bırakılmıştır. 

İş kurma sürecinin hızlı olduğu, ancak kurulan bir işi kapatmanın bir yıl sürmesinin girişimciliğe 
olan motivasyonu azaltan hususlardan olduğu belirtilmiştir. 

Girişimcinin kendi iş fikri üzerinde çalışırken bir yandan diğer şirketlere çalışabilmesini sağlayan 
mevzuatın eksikliğine, senede en fazla 2 kişisel fatura kesilebileceğine değinilmiştir. 

İnternet girişimciliği finansmanı 

İnternet girişimciliğinde başlangıç aşamasında girişimcilere en çok destek veren ve dolayısıyla 
finansman mekanizmasının en önemli parçalarından biri melek yatırımcılardır. Bu konuda 
internet pazarında başarılı girişimciler faaliyet göstermektedir; diğer sermaye sahiplerinin de bu 
sektöre çekilmesi faydalı olacaktır. 

Melek yatırımcılık yasası kabul edilmiş olmasına rağmen, melek yatırımcıların vergi 
avantajlarından faydalanmak için ciddi miktarda bürokratik doküman hazırlanması 
gerekmektedir. Ayrıca bu yasayla ilgili yönetmelik de hazırlanmamıştır. 

Girişim sermayesi şirketlerine destek vermek için fonların fonu konusunda kamuda çeşitli 
çalışmalar yapılmış ancak henüz bir sonuç alınamamıştır. Bu tip uygulamaların olmaması 
yabancı fonların pazardaki payını artırabilir. 

İnternet girişimciliği kültürü 

İnternet girişimciliği kültürünün geçmişe göre gelişme gösterdiği, buna rağmen özellikle 
Anadolu’nun bu konuda İstanbul’a göre geri kalmakta olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında 
Anadolu’da finansman imkanları, bilgi teknolojileri konusunda yetkin insan kaynağı gibi 
konularda da eksiklikler olduğu için internet girişimciliği konusunda İstanbul’un daha büyük bir 
rol oynamasının normal olduğu belirtilmiştir. 

Kamu Destekleri 
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Büyük firmaların internet ve e-ticaretle ilgili çözümlerini kendi içlerinde üretmelerinin sektörün 
gelişmesini engellediği ve bu firmalara teknoparklarda çalışma imkanı sağlanmasının internet 
girişimcilerinin teknoparklarda alan bulmakta zorlanmalarına neden olduğu belirtilmiştir. 

Kamunun internet girişimcilerine doğrudan destek vermeden, örneğin kullandıkları yazılım 
lisansı gibi hizmetlerin alımlarını toplulaştırmak ya da fiyatlarını uluslararası kıyaslara göre 
düzenlemek gibi uygulamalarla girişimcilere destek verebileceği ve bu gibi eylemlerin hızla 
hayata geçirilip fayda sağlayabileceği belirtilmiştir. 

İnternet girişimciliği altyapısı 

İnternet bağlantısının küresel örneklere göre yavaş ve kotaya bağlı olduğu belirtilmiştir. İnternet 
bağlantısı satışının üst sınır üzerinden değil, alt sınır üzerinden yapılmasının sektöre büyük fayda 
sağlayacağından bahsedilmiştir. Ayrıca İstanbul dışı iletişim yatırımlarının düşük miktarlarda 
olduğu belirtilmiştir. 

İnternet girişimleri için kritik konulardan biri olan yüksek hız ve kaliteli internet deneyimi 
sağlayan yeni nesil erişim şebekelerinden biri olan fibere erişim konusunda sıkıntılar olduğu 
belirtilmiş, bu konuda girişimlerin ciddi çaba sarf etmek zorunda olduklarının altı çizilmiştir. 

E-ticaret konusunda turizm sektörünün geri kalması durumu 

Turizm sektörü yurtdışında ilk e-ticaret modellerinin üretildiği sektör olmasına rağmen, bu 
alanda pazarın elektronik ortama geçmemiş kısmı göz önüne alındığında, ciddi büyüklüğe 
ulaşmış bir şirket bulunmadığının altı çizilmiştir. Bu durumun yabancı şirketlerin bu alanda pazar 
paylarını artırmalarına neden olduğu belirtilmiştir. 

Bu alanın gelişmemesine yol açan hususlar arasında, turizm tesislerinin yazılım altyapılarının 
gelişmiş olmaması ve bu sektörde internet kanalında son kullanıcıya indirim sağlanmasının 
sektöre ait meslek dernekleri tarafından çoğunlukla engellenmesi sayılmıştır. 

Sektörel uygulamalarla e-ticaret mevzuatının örtüşmemesinin bu sektörü etkilediğinden de 
bahsedilmiştir. Örneğin mesafeli satış sözleşmesi sayesinde alıcıların önce otelin sağladığı 
hizmetlerden faydalanması, sonrasında cayma hakkını kullanmaları gibi uygulamalar şirketleri 
zor durumda bırakmaktadır.  

Ayrıca yabancı şirketler Türkiye mevzuatında izin verilmeyen, kredi kartı numarasını turizm 
tesisleriyle paylaşma, TÜRSAB sözleşmesi olmadan gecelik oda satışı gibi uygulamalar 
sayesinde pazarda yerli oyunculara göre avantajlı bir şekilde büyüme imkanı bulmuştur.  

E-ticaretin perakende sektörü karşısında farklı uygulamalara maruz kalması: 

E-ticaret kanalının normal perakendeden daha büyük engellere tabi olduğu belirtilmiştir. Mesafeli 
satış sözleşmesi, 7 gün koşulsuz cayma hakkı gibi hususların e-ticarette bulunduğu ancak 
perakende sektöründe bulunmadığı belirtilmiştir. Bunun sonucunda e-ticaret sektörünün 
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perakende sektörüne göre dezavantajlı durumda kaldığı belirtilmiştir. Ayrıca mesafeli satış 
sözleşmesi dolayısıyla damga vergisi hususunun da sektöre ek bir yük getirdiği belirtilmiştir. 

E-ticaret şirketlerinin TC kimlik numarası alma zorunluluğunun da fiziksel perakendede 
görülmeyen bir durum olduğu belirtilmiştir. 

Güvenlik konusunda da farklı uygulamalar olduğu belirtilmiştir. Kredi kartıyla fiziksel POS’tan 
35 liraya kadar yapılan alışverişlerde hiçbir doğrulama gerekmezken e-ticarette kuruşlu 
işlemlerin dahi 2 adımlı doğrulamayla yapıldığı belirtilmiştir. 

E-fatura düzenlemesinin son kullanıcıya yönelik satışları kapsamamasının verimsizliğe ve 
mükerrerliğe yol açtığı, e-ticaret şirketlerinin kargo masrafını ve sarf malzemesi harcamasını 
artırdığı belirtilmiştir.  

E-ticaretle ihracat 

Büyük nüfus ve nüfusun kolay adapte olması sayesinde Türkiye’den bazı internet girişimciliği 
alanlarında büyük şirketler çıkmasının sağlandığı ve bu şirketlerin desteklenmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Örneğin Turquality programının fiziksel ürün odaklı olmasının bu konuda bir 
sıkıntı olduğu, Türk internet markalarının da diğer Türk markaları gibi yurtdışında Türkiye 
algısını iyileştirebileceği belirtilmiştir. 

E-ticaret ihracatı kağıt üstünde yapılabilmesine rağmen bürokratik yükü fazla olduğu için 
uygulamada tercih edilmediği belirtilmiştir. Ayrıca yurtdışı satışlarında iade konusunun sorun 
olabileceği belirtilmiştir. 

Dubai’nin bu alanda iyi uygulamalara sahip olduğu, çoğu şirketin Dubai’de ofis açıp tüm bölgeye 
ürün satabildiği belirtilmiştir. 

Ayrıca yerli markaların kültürel sebeplerden dolayı Ortadoğu, Kuzey Afrika gibi büyük 
nüfusların olduğu pazarlarda Batı Avrupa markalarından daha başarılı olabileceği belirtilmiştir. 
Türkî cumhuriyetlerde ise ticari geçmiş olmaması, ithalat kültürü olmaması gibi hususlar 
yüzünden özel sektörün bu ülkelerde ihracat üzerinde çok çalışmadığı belirtilmiştir. 

E-ticaretle ilgili diğer hususlar 

İncelenebilecek diğer çalışmalar: TEPAV ile Kalkınma Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü ve 10. 
Kalkınma Planı’nda hizmet ticareti altında e-ticaret konusuna da değinen bir çalışma yapılmıştır. 

Türkiye’nin 2023 vizyonunda e-ticaretin rolü: E-ticaretin Türkiye’ye en büyük avantajlarından 
birinin kayıtlı ortama geçiş olduğu belirtilmiştir.  

E-ticarete güven: Katalogdan satış pazarının geçmişte Türkiye’de olmamasının e-ticarette güveni 
olumsuz etkilediği belirtilmiştir. 

Mevzuat: Yeni e-ticaret kanunun e-ticaret için ekstra bir kolaylık getirmediği, istenmeyen mesaj 
ve e-postalar konusunu düzenlemekten başka ciddi faydalarına rastlanmadığı belirtilmiştir. 
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Paylaşılan veriler: E-ticaretin perakendeye oranının %1,5-%2 seviyesinde olduğu tahmin 
edildiği, İngiltere’de ise bu rakam %8,5-%9 seviyesinde olduğu belirtilmiştir. 

Avrupa’da turizm sektöründe e-ticaretin payının %25, Türkiye’de ise %0,7 seviyesinde olduğu 
belirtilmiştir. 

2012’de son kullanıcıya yönelik e-ticaret pazarının 4 milyar TL olduğu, satışların %50’sinin 
Anadolu’da yapıldığı belirtilmiştir. 

Kargo sektörünün durumu: Kargo sektörünün fiyat ve güvenlik konusunda e-ticaret sektörüne 
engel olmadığı, bu alanda Türkiye’nin gelişmiş olduğu belirtilmiş, 24 saat içinde 600 km içine, 
48 saat içinde tüm Türkiye’ye gönderim yapma imkanı olduğu belirtilmiştir. 

Yurt Dışından Ürün Temini: Vatandaşların yurt dışından prototip amacıyla ürün temin etmekte 
sıkıntılar yaşamaktadır. Bunun yanında, Amazon.com'dan kitaplar temin edilirken dahi yurt 
dışından gelen pek çok paket gümrüğe takılmaktadır. 

VIII. Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik 

Bilgi Teknolojileri Birimleri Koordinasyonu 

Mevcut yapıda kurumlar arası bilgi teknolojileri koordinasyonunu sağlayan birimlerin koordine 
edecekleri birimlerle idari hiyerarşide aynı seviye olmamalarının koordinasyonu olumsuz 
etkilediği belirtilmiştir. Kurumların idari hiyerarşide yukarıdan gelen istekleri daha fazla 
önceliklendirdikleri paylaşılmıştır. 

Koordinasyon konusunda başka bir öneri de bakanlıklarda Bilgi Genel Müdürü (CIO) pozisyonu 
oluşturulmasıdır. Bu pozisyona yaptırım gücü verilip, nitelikli elemanlar istihdam edilebilirse, 
koordinasyon sağlayıcı bir birim olmadan da bilgi teknolojisi alanında başarılı olunabileceği 
belirtilmiştir. 

Bilgi teknolojileri birimlerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesi 

Stratejik planlamaya dahil olma konusunda farklı kurumlarda farklı uygulamalar olduğu 
belirtilmiştir. Katılımcıların bir kısmı stratejik planlamaya katılımlarının kısıtlı olduğunu 
belirtmiştir. Diğer katılımcılar ise kurumlarında iş süreçleri elektronik ortamda yürütüldüğü için 
birimlerinin kurum stratejisinde önemli bir yeri olduğunu belirtmiştir. Özellikle bilgi teknolojileri 
birimlerinin stratejik plana katkısının eksik olduğu, birimlerde yatırım planları ve stratejik 
planların örtüşmediğinin, bilgi teknolojisi stratejilerinin 5 yıl yerine 2-3 yıllık dönemler için 
yapıldığının gözlemlendiği belirtilmiştir. 

İhale süreci 

Bilgi teknolojileri ihalelerinde sıkıntılar yaşandığı katılımcıların çoğu tarafından dile getirilmiştir. 
Kamu İhale Mevzuatı’nın önemli eksiklikleri konusunda yorumlar yapılmış, fakat bilgi 
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teknolojileri alımlarının Kamu İhale Mevzuatı’ndan muaf bırakılması yerine bilgi teknolojileri 
ihaleleri üzerine bir yönetmelik hazırlanmasının daha doğru bir uygulama olacağı belirtilmiştir. 
Muafiyetler sonucu sıkıntıların ortaya çıktığı, kabul aşamasında özellikle Kamu İhale 
Mevzuatı’ndan muaf sözleşmelerde ihalenin detaylı hazırlanmamasından dolayı sorunlarla 
karşılaşıldığı belirtilmiştir.  

Kamu İhale Mevzuatı’nın sadece fiyat odaklı olmasının getirdiği sıkıntılara değinilmiş ve bu 
konuda Kamu İhale Mevzuatı içinde fiyat dışı unsur diye bir mekanizma olduğu, ama bu 
mekanizmanın itirazları artırıp ihale sürecini uzatabildiği belirtilmiştir. İhaleler çoğu kurumda 1 
yıllık yapılabildiği için, yöneticilerin zaman baskısı altında itirazları artırabilecek 
mekanizmalardan yararlanamadıkları belirtilmiştir. Bu konuda fiyat odaklılık uygulamasını 
değiştirmeden kurumların tedarikçiler arasından bazı seçimler yapmalarını sağlayacak bir 
tedarikçi akreditasyon sisteminin faydalı olacağı belirtilmiştir. DMO’da da mevcut durumda 
böyle bir sertifikasyon uygulaması olduğu paylaşılmıştır. Bu uygulamanın bir tedarikçi 
veritabanıyla desteklenerek ihale sürecinde ihale komisyonuna gerek kalmamasını sağlayacak 
uygulamaların geliştirilebileceğinden bahsedilmiştir. 

Başka bir sıkıntının bakım ihalelerinde yazılımı geliştiren kurumla çalışmak zorunda kalınması, 
ancak Kamu İhale Mevzuatı’nın buna izin vermemesi olduğu paylaşılmıştır.  

İhalelerin parçalara bölünme imkanı olmamasının ihalelerde sorunlara yol açtığı, ancak bu 
durumun Kamu İhale Mevzuatı’nın temel ilkeleri arasında olduğu ve bu yüzden bu türde 
uygulamaların ancak mevzuat değişikliğiyle yapılabileceği belirtilmiştir.  

İhale şartnamesi yazacak yetkin personel eksikliği yüzünden teknik şartnamelerin iyi 
yazılmadığı, bunun da sıkıntılara yol açtığı belirtilmiştir. EKAP sisteminde geçmiş ihalelerden 
500.000 şartnamenin saklandığı, bu tür kaynaklardan teknik şartname hazırlanmasında 
faydalanılmasının katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Ayrıca ürün sayısallaştırmasının ihalelerde 
teknik şartnameye olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceği, bu sayede şikayetlerin de azalacağı 
vurgulanmıştır. Bu konuda örnek uygulama olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi 
Bankası’ndan bahsedilmiş, bu uygulama kapsamında 1 milyon 800 bin ürünün sayısallaştırıldığı 
belirtilmiştir. Bu uygulamanın toplu alımları da kolaylaştıracağı dile getirilmiştir.  

Bahsedilen ürün sayısallaştırma ve tedarikçilerin sertifikasyonu projelerinin KİK’in kurumsal, 
teknik ve hukuki kapasitesiyle üzerinden gelinebilecek projeler olmadığı paylaşılmış, bu süreçte 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Devlet 
Malzeme Ofisi gibi paydaşların ve Kore’de yapıldığı gibi üniversitelerden uzmanların dahil 
edilmesinin doğru olacağı belirtilmiştir. 

Ortak alımlar 

Ortak lisans alımı sayesinde büyük tasarruflar sağlayan bakanlıkların bulunduğu belirtilmiştir. 
Ortak alımlar sayesinde farklı bakanlıkların aynı lisanslara farklı fiyatlar vermesi durumunun 
önüne geçileceği ve birim fiyatların düşeceği paylaşılmıştır. Bu konuda Kamu İhale Mevzuatı 
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dahilinde çerçeve anlaşmalar yapılabileceği, bunun örneğin İtalya’da yaygın kullanılan bir 
uygulama olduğu belirtilmiştir. Ancak çerçeve anlaşmalarını fiyat farkı kararnamelerinin 
engellediği belirtilmiştir. 48 aya kadar yapılan bu anlaşmalarda fiyat farkı kararnamelerinin fiyat 
dalgalanmalarını engellemekte olduğu, bu durumun da özel sektörün bu anlaşmalara sıcak 
bakmamasına yol açtığı belirtilmiştir.  

Kamuda DMO’nun mevcut durumda toplu alımlar yaptığı, ancak bu alımlara katılma konusunda 
mevzuat zorunluluğu bulunmadığı, katı standartlar belirlenmediği için bu toplu alımlardan 
yeterince verim alınamadığı belirtilmiştir. 

Ortak veri merkezleri ve bulut bilişim 

Ortak veri merkezleri ve bulut bilişim konularının bir arada değerlendirilmesi gerektiği 
katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Kurumlarda ayrı ayrı veri merkezi yatırımı yapılmasının 
hem mükerrer yatırıma hem insan kaynağı konusunda sıkıntısı yaşanmasına sebep olduğu 
belirtilmiştir. Bu konudaki en önemli engelin kamuda karar vericilerin bulut bilişimde veri 
güvenliğiyle ilgili kaygıları olduğu belirtilmiştir. Bu kaygıyı kısa vadede giderecek bir uygulama 
olarak ortak veri merkezlerinin sadece enerji, iklim, fiziki altyapı gibi hususları sağlaması 
önerilmiştir. Kurumların bu merkezlerde kendi bilgi teknolojileri altyapılarını yönetebilecekleri 
belirtilmiştir. Bazı katılımcılar bu kaygıların önüne geçilebilirse küresel olarak başarılı Kore gibi 
örnekler izlenerek tüm bilgi teknolojileri birimlerinin merkezileştirilebileceğini belirtmiştir. 
Diğer katılımcılar ise özellikle teknik destek gibi hizmetlerin merkezileştirilmesinin artan 
bürokrasiye ve zaman kaybına yol açacağını belirtmiştir. Ayrıca nüfus büyüklüğünün bu tip 
merkezileştirilme uygulamalarında önemli olduğu, örneğin Türkiye’nin Singapur gibi hızlı 
değişemeyeceğinin göz önüne alınması gerektiği de vurgulanmıştır. 
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Ek-1 Katılımcı Listesi 

Bilgi Teknolojileri Sektörü 
ADI SOYADI KURUMU 

Doğan Ufuk Güneş YASAD 

Haluk Koçak Cisco 

Emre Hayretci Accenture 

Atilla Dikbaş Technobee 

Nazım Özdemir Exper Bilgisayar 

Zafer Küçükateş Vestel 

Nazire Peker İTÜ Arıkent Genel Müdürü  

Yrd. Doç. Serdar Taşıran Koç Üniversitesi 

Ercan Boyar Kalkınma Bakanlığı 

Cenk Erdoğan McKinsey 

Agah Reha Turan Kalkınma Bakanlığı 

Demirhan Kobat McKinsey 

Burak Karagöl Kalkınma Bakanlığı 

Özhan Yılmaz Kalkınma Bakanlığı 

Meltem Karaarslan KAGİDER 

Mustafa Çağan TÜBİSAD / Microsoft 

Emin Sadık Aydın Kalkınma Bakanlığı 

Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet  
ADI SOYADI KURUMU 

Ahmet Darıcı BTK 

Ahmet Hasanbeşoğlu Cisco 

Ali Demiröz Rekabet Kurumu 

Ayça Taşçı UHDB 

Aynur Kahya BTK 

Bilal Ünver BTK 

Ercan Şendil Turkcell 

Erhun Baş Ericsson 

Fuat Tolga Yalçın BTK 

Füsun Sarp Nebil Tüm İnternet Derneği 

Gökhan Yüksektepe Superonline 

Kubilay Erdoğan Mobilsiad 

Melih Özgüç Millenicom 

Muharrem Samuk ARASKOM 

Murat Nergiz British Telecom 

Nazmiye Kalelioğlu UHDB 
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Ogün Sarı Vodafone 

Olgu Dinçoğlu TTNet 

Serkan Orcan ULAKBİM 

Tolga Çeçen Turkcell 

Tolga Kılıç Avea 

Turgut Erkul Ericsson 

Yücel Bağrıaçık TNS 

Abdullah Yürektürk Kalkınma Bakanlığı 

Burak Karagöl Kalkınma Bakanlığı 

Sedat Yaşa Kalkınma Bakanlığı 

Emin Sadık Aydın Kalkınma Bakanlığı 

Haluk Koçak Cisco 

Mehmet Dikici Bilgi Teknolojileri Kurumu 

Uğur Kaydan BTK 

Yiğit Yavuz McKinsey 

Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam 
ADI SOYADI KURUMU 

Zülal Dilek Vodafone 

Neşe Apak Doğu AVEA 

Evren Kaya AVEA 

Süleyman Cihangir Kavuncu Yapı Kredi Bankası 

Osman Tüzün Garanti Bankası 

Dr. Ayhan Artar TEGEP 

Ahmet Murat Hançer TEGEP 

Müge Özmeriç Arçelik  

Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ Marmara Üniversitesi 

Mehmet Kızıltaş Engelsizkariyer.com 

Serdar Baklan Milsoft 

Burcu Bıçakçı Ersoy Egon Zehnder International 

Prof. Dr. B. Tevfik Akgün Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Nesrin Serin TÜGİAD 

Ercan Boyar Kalkınma Bakanlığı 

Burak Karagöl Kalkınma Bakanlığı 

Yiğit Yavuz McKinsey 

Cenk Erdoğan McKinsey 

Hakan Yerlikaya Kalkınma Bakanlığı 

Fatih Gürcan Kalkınma Bakanlığı 

Toplumsal Dönüşüm 
ADI SOYADI KURUMU 



 

27 

Rabia Karakaya Polat  Işık Üniversitesi 

Özgür Uçkan  Bilgi Üniversitesi 

Gökçe Vahapoğlu Vodafone 

Batuhan Aydagul ERG Sabancı Üniversitesi 

Soner Yıldırım ODTÜ 

Hansın Doğan UNDP 

Fatih Gürcan Kalkınma Bakanlığı 

Abdullah Yürektürk Kalkınma Bakanlığı 

Başar Başaran McKinsey 

İbrahim Toros Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Hakan Yerlikaya Kalkınma Bakanlığı 

Yasin Çolak Kalkınma Bakanlığı 

Bora Caldu Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği 

Ümit Çakmak McKinsey 

Emin Sadık Aydın Kalkınma Bakanlığı 

Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet  
ADI SOYADI KURUMU 

Ali Rıza Keleş Alternatif Bilişim Derneği 
Bilal Şen Emniyet Genel Müdürlüğü 
Faruk Kekevi Türkiye Bilişim Derneği 
Mustafa Alkan Bilgi Güvenliği Derneği 
Volkan Dülger Dülger Hukuk Bürosu 
Dr. Buğra Karabey Microsoft 
Atfi İnal Emniyet Genel Müdürlüğü 
Ömer Boz TİB 
Yasemin Durnagöl TİB 
Necmi Murat Güngör TİB 
Yaşar Yılmaz TİB 
Necati Kara Türk Telekom 

Özkan Çelik Emniyet Genel Müdürlüğü 

Adem Keleş Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 

Ayşe Nur Akıncı Kalkınma Bakanlığı 

Emrullah Kaya Kalkınma Bakanlığı 

Emre Şarban McKinsey 

Murat Güngör Kalkınma Bakanlığı 

Hakan Yerlikaya Kalkınma Bakanlığı 

Hamdi Ayhan Türk Telekom 

Serdar Özgür Türk Telekom 

Cemalettin Demircioğlu İçişleri Bakanlığı /BİDB 
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Yavuz Demirci McKinsey 

Utku Pazar McKinsey 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler 
ADI SOYADI KURUMU 

Leyla Arsan TAGES 

M. Serdar Yümlü SAMPAŞ 

Prof. Dr. Orhan Alankuş Okan Üniversitesi 

Reha Yurdakul IBM 

Mustafa Köker Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 

Dr. Cenk Tezcan Tıp Bilişim Derneği 

Onur Akpulat Regional Environmental Center 

Gülçin Özsoy Regional Environmental Center 

Rıfat Ünal Sayman Regional Environmental Center 

Çağdaş Ergin TBV 

Aydın Kolat TBV 

Ümit Çakman McKinsey 

Dilara Tırpançeker   

Başar Başaran McKinsey 

İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret 
ADI SOYADI KURUMU 

Fatih İşbecer Pozitron 

Erkan Kaplan Google 

Nevzat Aydın Yemeksepeti 

Dr. Soner Canko (Cenk Temiz) BKM 

Sezai Hazır 
TOBB Genç Girişimciler Kurulu 
Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği 

Emre Ekmekçi Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği, Doğan Online 

Bora Caldu Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği 

Emre Kurtepeli Mynet, Galata Business Angels 

Ebru İldam Hatiper TÜGİAD 

Cem Dilmegani McKinsey 

Hansın Doğan UNDP 

Tayfun Uğur Türkiye Bilişim Vakfı 

Emre Talay Yemeksepeti 

Yavuz Demirci McKinsey 

Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik 
ADI SOYADI KURUMU 

Burak İmir HAVELSAN 

Mete Yıldız Hacettepe Üniversitesi  
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Mustafa Öztaş İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Gn. Md. 

Selçuk Kavasoğlu Kalkınma Bakanlığı 

Yalçın Özdemir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Abdülhamit Yağmurcu Kalkınma Bakanlığı 

Murat İnce Kalkınma Bakanlığı 

Yasin Çolak Kalkınma Bakanlığı 

Cem Dilmegani McKinsey 

Hakan Yerlikaya Kalkınma Bakanlığı 

Emin Sadık Aydın Kalkınma Bakanlığı 

Mustafa Afyonluoğlu Başbakanlık 

Ümit Çakmak McKinsey 

Ferruh Solak Kamu İhale Kurumu 

Aytekin Dönmez Kamu İhale Kurumu 

H Onur Cebeci Kamu İhale Kurumu 

Ertuğrul Akın Başbakanlık 

Onur Mumcu McKinsey 

 



 

30 

Ek-2 Sunumlar 
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I. Bilgi Teknolojileri Sektörü 

 

 

 

15

Ölçek ekonomisi paket yazılım sektöründe ciro ve karlılık için kritiktir

EBITA
$ milyar

Ciro
$ milyar

64

38

243

123

Toplam6

Diğer5 2

Küçük4

Orta3 16

Büyük2

Mega1

60

42

0

4

3

11

2

18

34

25

11

17

EBITA marj
%

Kaynak: McKinsey

1 Mega: Microsoft, Oracle, SAP, Nintendo, ve IBM yazılım
2 Büyük: Cirosu 1992-2007 arasında en az bir sene 1 milyar üzeri olmuş 48 şirket
3 Orta: Cirosu 1992-2007 arasında $0.5-$1 milyar olmuş 49 şirket 
4 Küçük: Cirosu 1992-2007 arasında $0.1-$0.5 milyar olmuş 353 şirket
5 HoY: Hizmet olarak yazılım satan 19 şirket
6 Toplam: 475 companies in software industry with revenues >$0.1bn in at least one year during 1992-2007 period

Mega şirketler toplam 
cironun ~50%’sine 

hakimdir

Mega şirketler toplam 
karın ~70%’sine 

hakimdir

Paket yazılım pazarı
Toplam, 2007
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Bulut bilişim kullanıcı için maliyeti önemli ölçüde azaltır Bulut bilişimin hızlı yükselişi

Bulut bilişimin getirdiği maliyetlerdeki azalma sayesinde KOBİler yazılım 
kullanma oranları artmakta bu da bulut bilişim pazarını büyütmektedir

2,1

1,7

1,6

0,8

6,4

-22%

Donanım

Platform 
yazılımı

Veri merkezi 
ve işletimi

Uygulama
yazılım

Sürekli geliştirme
ve eğitim

Kurulum

Bulut bilişim

3,9

Yerinde yazılım

8,3

0,3

1,0

1,4

1,9

Bulut bilişim
üyelik ücreti
(sales force)

Hizmetler
(kanal)

Müşteriye maliyet
Bin dolar/kullanıcı

Sources: McKinsey; MGI/PSO sektör rekabetçiliği raporu

210

111

77

18% y.b

201620122010

Bulut bilişim hizmetleri
Milyar dolar

ÖRNEK
Müşteri maliyet 
düşüşünden en 
büyük payı alır
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II. Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet 
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III. Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam 
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IV. Toplumsal Dönüşüm 
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V. Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet 
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VI. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler 
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VII. İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret 
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VIII. Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik 

 

 

 



 

76 

 

 

 



 

77 

 

 

 



 

78 

 

 

 



 

79 

 

 

 



 

80 

 

 


