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BTK 

CBS 

CEBR 

 

CMMI 

 

EU 

FDI 

 

FTC 

GSYH 

 

Avrupa Birliği 
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Araştırma Geliştirme 

Daha İyi İş İdaresi  

(Better Business Bureau) 

Binational Industrial Research and Development Foundation 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Bilgi Genel Müdürü (CIO) 
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(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) 

Business Process Outsourcing 

(Dış Kaynak Kullanımı) 

Bilişim Teknolojileri 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Coğrafi Bilgi Sistemleri 
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(Ekonomik ve İşletme Araştırmaları Merkezi) 

Capability Moderity Model Integration 

(Yetenek Erişkinlik Model Bütünleşmesi) 

European Union (Avrupa Birliği) 

Foreign Direct Investment 

(Doğrudan yabancı yatırım) 

Federal Ticaret Komisyonu 

(Federal Trade Commission) 

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 

Bilgi Teknolojileri  
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(Payment Card Industry) 

Research Development and Innovation 
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Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu 

Sivil Toplum Kuruluşları 
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Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

Türkiye İstatistik Kurumu 

United Nations Conference on Trade and Development 

(Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) 

 

United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
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Yönetici ÖzetiYönetici ÖzetiYönetici ÖzetiYönetici Özeti    

Bilişim sektörünün başarılı küresel ülke örnekleri incelendiğinde başarıya ulaşılmakta 

doğal gelişim kadar, bu gelişimi güçlendirecek odak noktalar etrafında oluşturulan, 

devlet ve özel sektörü içeren bütünsel planların da önemli olduğu görülmektedir. 

Örneğin; Hindistan, Çin, Kore, İsrail gibi ülkelerin yüksek BT büyümesiyle ön plana 

çıkmasında önceliklerin doğru belirlenmesi ve önceliklerin oluşmasını sağlayacak başarı 

faktörlerine yatırım yapılması ön plana çıkmaktadır. Bu ülkeler başarıyı yakalarken 

donanıma odaklanma, yazılımda alan uzmanlığı geliştirme, dış talebe yönelik BT 

hizmetlerine odaklanma olarak özetlenebilecek odaklı politikalar uygulamıştır.  

Güney Kore ve Çin, yüksek teknolojili donanım üretmeye odaklanarak bilişim sektörünü 

geliştiren ülkeler olarak gruplanabilmektedir. Hindistan, ülkeye özgü düşük maliyet, 

yüksek İngilizce bilgisi vb. avantajları kullanarak dış ticaret odaklı büyümeye ülkeye 

çekilen yabancı yatırımcıların da desteğiyle, BT hizmetleri ve dış kaynak kullanımı 

alanlarına yönelmiştir. İsrail, ülkedeki güvenlik endişeleri nedeniyle oluşan savunmaya 

odaklı kamu yetkinliğini ticarileştirerek yazılımda alan uzmanlığıyla büyüme 

hedeflemiştir. ABD ise, diğer tüm örneklerden farklılaşarak yüksek sermaye ve bilgi 

birikimi sayesinde bilişim sektöründe küresel eğilimleri belirleyen ve ilk hareket etme 

avantajını kullanan bir ülke olmuştur.    

Hindistan, gelişmiş ülkelerde artan dış kaynak kullanım eğilimi, ucuz işgücü, yüksek 

İngilizce bilgisi ve kaliteli teknik eğitimi nedeniyle BT hizmetleri alanında öne çıkmıştır. 

Bu etkiyle, Hint BT sektörü yazılım ve hizmet odaklı bir büyüme eğilimine girmiştir ve BT 

ihracatı ülke ihracatının %20-25’ini oluşturmaktadır. 

Hindistan Hükümeti’nin ihracatı desteklemek için vergi, sermaye ve arazi konularında 

kapsamlı teşvik politikaları uygulamasıyla, BT sektörü yabancı ve yerel sermayeyle hızla 

gelişmiştir. Ülkedeki yabancı yatırım 2009-2011 yılları arasında %45 artmış ve bu 

yatırımların yaklaşık %10’u BT sektöründe yapılmıştır. Ar-Ge alanında verilen destekler, 

bilişim firmalarında Ar-Ge oranını %63’e çıkarmış, ancak araştırmalar ürün uyarlamaları 

çevresinde odaklanmıştır. Dış kaynak kullanımında öne çıkmak isteyen Hint firmaları, 

gelişmiş ülkelerle ticareti kolaylaştırmak için uluslararası standartlara uyum sağlamaya 

odaklanmış ve sertifikasyon programlarına büyük önem vermiştir. 

Çin,    ucuz işgücü ve geniş iç pazar avantajını kullanarak teknoloji donanımı üretmeye 

odaklanmış ve dünya donanım üretiminin %45’ini yapar konuma gelmiştir.Yazılım 
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sektörü; ülkedeki yüksek korsan yazılım kullanım oranları ve insan kaynağının yazılım 

konusunda yeterince hazır olmaması gibi nedenlerle üretimin gelişmesinden henüz 

yeterince faydalanamamıştır. BT hizmetleri sektörü ise firmaların küresel piyasadaki 

deneyim seviyelerinin çok yüksek olmaması ve yabancı yatırımların yeterli seviyede 

olmaması nedeniyle az gelişmiştir. Ülkede BT gelirleri, 2001’den 2012 yılına kadar %18 

YBBO ile büyümüştür. Hükümetin verdiği teşvikler sayesinde yabancı yatırım 

1990’lardan bugüne yıllık %18 artmış bununla birlikte, yerli firmalar kamu alımları ve 

yerel standartlar ile desteklenmiştir. Bu sayede yabancı firmaların kendi bilgi birikimini 

pazara getirmesi ve rekabet ortamı oluşturulması sağlanırken bir yandan da, BT 

sektöründe yerli oyuncuların gelişimi desteklenmiştir. 

Güney Kore    öncelikli alan olarak ileri teknoloji sektörünü belirlemiş ve bu sayede BT 

üretimi gelişmiştir. Ülkede en fazla Ar-Ge yapılan sektör BT’dir ve yapılan harcamaların 

%95’i stratejik olarak belirlenmiş dar tanıma sahip teknolojik gelişmeye yöneliktir. Kore 

hükümeti vergi indirimleri, ücretsiz arazi destekleri ve fikri mülkiyet hakları kanunları ile 

yabancı yatırımcıları resmin içine çekmektedir. 

İsrail’deyse savunma sanayinde yüksek Ar-Ge harcamaları görülmektedir ve savunma 

odaklı bir sektör oluşmuştur. Sektör, bu bilginin ticari güvenlik yazılımlarında 

kullanılmasıyla gelişme göstermiştir. İsrail’in BT sektörü stratejisi, yenilikçiliğe dayalı 

ihracat olarak adlandırılabilir. 2012 yılında İsrail bilişim sektörünün %40’ı yazılım ve BT 

hizmetlerinden oluşmakta ve sektör GSYH’nin %6’sını meydana getirmekteydi. 

Hükümetin verdiği hibe ve vergi indirimleri sonucu ülkede artan yabancı yatırımın %20’si 

BT sektörüne gelmektedir. İsrail, hükümet desteğiyle kurulan risk sermayesi programı 

Yozma sayesinde dünyada BT ile ilişkisi kişi başına en yüksek girişim sermayesi düşen 

ilk iki ülkeden biri hâline gelmiştir.  

ABD; yüksek sermaye, bilgi birikimi ve talep ile bilişim sektöründeki atılımını diğer 

ülkelerden çok daha önce yapmıştır. Yazılım sektörünün daha yeni oluştuğu yıllarda 

kamunun yoğun (toplam talebin %85’i) talebi ile gelişmiştir. 2011 yılı itibariyle BT sektörü 

ABD gayrisafi milli hasılasının %4,5‘ini oluşturmaktadır. Küresel yazılım pazarının en 

büyük üç oyuncusu Amerikan firmalarıdır ve sektördeki satışların yaklaşık olarak 

%57’sini yapmaktadır. ABD, diğer gelişmiş ülkelere göre Ar-Ge çalışmalarına daha çok 

kaynak ayırarak toplam küresel Ar-Ge harcamasının %35’ini gerçekleştirmektedir. ABD, 

sektördeki eğilimleri önceden belirleyen ve patent haklarını da elinde tutan bir konum 
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kazanmıştır. Ar-Ge büyüklüğünün de etkisiyle 1970 yılında dünyadaki patent gelirlerinin 

yaklaşık %85’ine, 2011 yılında ise yaklaşık olarak yarısına sahiptir. 

Detaylı olarak analiz edilen bu ülkelere ek olarak BT alanında öne çıkan veya gelecekle 

ilgili kapsamlı eylem planları olan Avrupa Birliği, İsveç, Rusya ve Polonya yanında 

özellikleri ele alınmalıdır. 

Avrupa Birliği’nde birçok uluslararası kuruluş ülkelerinin stratejilerine rehberlik etmesi 

adına BT ve bilgi toplumu politikalarına yönelik eylem planları hazırlamaktadır. Avrupa 

2020 stratejisinin bir parçası olarak vatandaşlarının ve işletmelerin dijital teknolojilerden 

en üst düzeyde faydalanmasını ve Avrupa ekonomisini yeniden düzenlemesini 

amaçlamaktadır. Oluşturulan gündem sayesinde Avrupa akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 

bir büyüme hedeflemektedir. Yenilikçi genişbant altyapı yatırımlarının yapılması, tek ve 

hareketli bir dijital pazar oluşturulması, internet platformlarının güvenilirliğinin artırılması 

ve Avrupa şehirlerinde BİT destekli çözümler (akıllı kentler, yeşil bilişim vb.) uygulanması 

en önemli başlıklar arasındadır. 

İsveç yüksek ve artan girişimcilik kültürü, teknoloji alanında yaptığı yenilikler, çıkardığı 

uluslararası teknoloji markaları ve inovasyon stratejisi ile öne çıkan bir ülkedir. 

Girişimciliği yaygınlaştırmak için 2009 yılında girişimciliğin eğitim sisteminde zorunlu ders 

olarak eklenmesini sağlayan girişimcilik stratejisi yayınlanmıştır. Oyun alanına odaklı 

üniversite bölümleri kurulması, oyun sektöründe araştırmaları ve yetkinliği artırmıştır. 

Aynı zamanda, ulusal sağlık stratejisi altında yapılan BİT girişimlerini ülkede öncelikli 

alan haline getirmiş ve elektronik sağlık kayıtları, teletıp, ve e-reçete alanlarında 

ilerlemeler kaydetmiştir. 

Rus devleti BT alanında bir cazibe merkezi olmak amacıyla, BT sektörünü stratejik bir 

sektör olarak seçmiştir. Skolkovo kentinde kurulan BT odaklı bir teknoloji 

kümelenmesine en tepe seviyede destek sağlayarak geliştirmeyi bir politika olarak 

benimsemiştir. 

Polonya, Avrupa Birliği üyeliğinin ve pazara yakınlığın getirdiği lokasyon avantajını 

kullanarak istikrarlı bir ekonomik büyüme yakalarken, ciddi miktarda yabancı yatırım 

çekmiştir. Polonya’nın Avrupa’ya yönelik offshoring pazarında başarı kazanmasının en 

önemli sebepleri iyi eğitimli ve Avrupa’daki ülkelere göre çok daha düşük maliyetli insan 

kaynağına sahip olmasıdır. 
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Ülkelerin uyguladıkları politikaların ve BT sektör odak gelişim alanlarının belirlenmesinde 

BT alanındaki küresel eğilimler büyük rol oynamaktadır. Ülkelerin BT alanındaki 

eylemlerini belirleyen küresel eğilimleri incelemek bu nedenle strateji geliştirilmesinde 

önemlidir. Önümüzdeki dönemde BT sektörünü etkileyebilecek beş farklı eğilim vardır. 

Bu eğilimler; büyük veri, bulut bilişim, otomasyon, dijitalleşme ve açık kaynak kodlu 

yazılımların büyümesidir. 

Büyük veri talep planlaması, kaynakların verimli kullanımı, bölümlendirBüyük veri talep planlaması, kaynakların verimli kullanımı, bölümlendirBüyük veri talep planlaması, kaynakların verimli kullanımı, bölümlendirBüyük veri talep planlaması, kaynakların verimli kullanımı, bölümlendirme ve kişiye özel me ve kişiye özel me ve kişiye özel me ve kişiye özel 

çözümler sunması, risk yönetimi ve sektörel üretkenlik artışı gibi konularda önemli çözümler sunması, risk yönetimi ve sektörel üretkenlik artışı gibi konularda önemli çözümler sunması, risk yönetimi ve sektörel üretkenlik artışı gibi konularda önemli çözümler sunması, risk yönetimi ve sektörel üretkenlik artışı gibi konularda önemli 

faydalar vaat etmektedir.faydalar vaat etmektedir.faydalar vaat etmektedir.faydalar vaat etmektedir. İngiltere’de KOBİ’ler için yapılan araştırmada, büyük verinin 

uygulanmasıyla üretkenliğin %2,2 artacağı hesaplanmıştır. Büyük veri özel sektörde 

haberleşme, bankacılık ve perakende; kamuda ise eğitim ve sağlık alanlarında önemli 

olacaktır. Özellikle hizmet sunulan nüfusun fazla, gerçek zamanlılığın sürekli, veri 

ihtiyacının ve BT kullanımının yoğun olduğu alanlarda büyük verinin faydaları 

artmaktadır.  

Bulut bilişim genel anlamıyla, bir temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin internet üzerinden 

paylaşım hizmetidir ve iş yapış şekline getirdiği esneklikle maliyetlerde hizmet tipine göre 

%18-24 arasında tasarruf sağlamaktadır. KOBİ’ler daha önce yapamadıkları yatırımlara 

ve BT hizmetlerine bulut bilişim sayesinde erişebilir olmaktadır ve özelliğiyle BT 

kullanımının yayılmasında önemli bir hızlandırıcı olmaktadır. Bulut bilişimin önemi, yüksek 

BT harcaması ve yoğun veri kullanımı olan elektronik, bankacılık, ilaç ve 

telekomünikasyon gibi sektörlerde özellikle öne çıkmaktadır. Bulut bilişimin en önemli 

endişesi, veri güvenliğidir ve bu nedenle, bilgi güvenliği konusunda verilen eğitimler ve 

çıkarılan düzenlemeler büyük önem taşımaktadır. E-Devlet uygulamalarında bulut bilişim 

kullanılması maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlarken, ülkedeki talebin sektörü 

geliştirecek bir büyüklüğe gelmesi bulut bilişimin yaygınlaşmasına fayda sağlamaktadır.  

Otomasyon Otomasyon Otomasyon Otomasyon artan işgücü maliyetleri ve ucuzlayan robotlar sayesinde günümüzde 

otomasyon daha da yaygın hale gelmektedir. Ülkelerin gelişmişlikleriyle otomasyon 

yatırımlarının yapıldığı alanlar farklılık göstermekle birlikte ve önümüzdeki dönemde 

yoğun yatırımlar beklenmektedir. Kuzey Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde 

otomasyon harcamaları altyapıyı değiştirmeye yönelik iken; Asya, Orta Doğu ve Brezilya 

gibi gelişmekte olan bölgelerde ise büyüyen sektörler ve kurulan fabrikalar nedeniyle, 

artan talebi karşılamaya yönelik yeni otomasyon harcamaları yapılmaktadır. Düşük gelirli 

ülkelerde artan maaşlar ve ürün maliyetleri, kaynaklarının üretkenliğini artırmak ve 
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işlemleri daha verimli hâle getirmek için üreticileri otomasyon kullanımına 

yönlendirmektedir. Artan maliyetler karşısında, ucuzlayan (%3 yıllık) robot ve otomasyon 

maliyetleri sektörde otomasyon kullanımını artırmaktadır. Otomasyon harcamaları 2005 

yılında 270 milyar dolar seviyelerinde iken, 2011 yılında 470 milyar dolara ulaşmıştır. 

Önümüzdeki yıllarda otomasyon eğilimlerini dört konuda artması beklenmektedir. Bu 

konular, dijital modelleme, benzetim ve görüntüleme, ileri seviyede endüstriyel robot 

kullanımı, ön model üretimi ve yeşil üretimdir.    

DijitalleşmeDijitalleşmeDijitalleşmeDijitalleşme    ggggelişen genişbant altyapısı, artan internet elişen genişbant altyapısı, artan internet elişen genişbant altyapısı, artan internet elişen genişbant altyapısı, artan internet hızları ve yeni nesil mobil cihazlar hızları ve yeni nesil mobil cihazlar hızları ve yeni nesil mobil cihazlar hızları ve yeni nesil mobil cihazlar 

sayesinde internet kullanımısayesinde internet kullanımısayesinde internet kullanımısayesinde internet kullanımınınnınnınnın    bireysel ve kurumsal bireysel ve kurumsal bireysel ve kurumsal bireysel ve kurumsal hayatın her alanına hayatın her alanına hayatın her alanına hayatın her alanına yayılmasıyla yayılmasıyla yayılmasıyla yayılmasıyla 

büyüyen bir alan olmaktadırbüyüyen bir alan olmaktadırbüyüyen bir alan olmaktadırbüyüyen bir alan olmaktadır....    Bu alanda özellikle mobilite en önemli büyümeyi Bu alanda özellikle mobilite en önemli büyümeyi Bu alanda özellikle mobilite en önemli büyümeyi Bu alanda özellikle mobilite en önemli büyümeyi 

yaşamaktadır.yaşamaktadır.yaşamaktadır.yaşamaktadır. Bireyler internet ortamından giderek daha fazla öğrenme, eğlenme, 

sosyalleşme ve alışveriş yapma gibi ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır. Sosyal ağlarda 

geçirilen vakit 2008-2011 yılları arasında yaklaşık %15 artarken, telefonda konuşma ve 

mesajlaşma azalan bir eğilim göstermektedir. Buna ek olarak, kişiler internet üzerinden 

daha fazla okumaya ve müzik dinlemeye başlamışlardır. 2010-2012 yılları arasında mobil 

üzerinden okuma ve müzik dinleme %17-18 artmıştır. Oyunlarda ise 2011–2015 yılları 

arasında çevrimiçi konsol oyunlarının, mobil/tablet oyunların ve sosyal oyunların payının 

artması beklenmektedir. Perakende pazarında çevrimiçi satışların payı artmakta, 

elektronik ve kitap gibi ürünlerin satışı dijital ortama yoğun olarak kaymaktadır. 

Ticari yazılımlara göre daha düşük olan maliyetleri ve gTicari yazılımlara göre daha düşük olan maliyetleri ve gTicari yazılımlara göre daha düşük olan maliyetleri ve gTicari yazılımlara göre daha düşük olan maliyetleri ve güvenlik kaygıları nedeniyleüvenlik kaygıları nedeniyleüvenlik kaygıları nedeniyleüvenlik kaygıları nedeniyle    açık açık açık açık 

kaynak kodlukaynak kodlukaynak kodlukaynak kodlu    (AKK)(AKK)(AKK)(AKK)    yazılımlar giderek daha fazlayazılımlar giderek daha fazlayazılımlar giderek daha fazlayazılımlar giderek daha fazla    tercih edilmektedir. tercih edilmektedir. tercih edilmektedir. tercih edilmektedir. AKK AKK AKK AKK yazılım, ticari yazılım, ticari yazılım, ticari yazılım, ticari 

yazılımların güncellemeleri sırasında paylaşılan veriler nedeniyle kamu sektöründe ve yazılımların güncellemeleri sırasında paylaşılan veriler nedeniyle kamu sektöründe ve yazılımların güncellemeleri sırasında paylaşılan veriler nedeniyle kamu sektöründe ve yazılımların güncellemeleri sırasında paylaşılan veriler nedeniyle kamu sektöründe ve 

güvenliğe önem veren diğer sektörlerde ön planagüvenliğe önem veren diğer sektörlerde ön planagüvenliğe önem veren diğer sektörlerde ön planagüvenliğe önem veren diğer sektörlerde ön plana    çıkmaktadır.çıkmaktadır.çıkmaktadır.çıkmaktadır. Daha büyük bir kitle 

tarafından kontrol edilen açık kaynak kodlu yazılımlardaki hata payı da, ticari yazılımlara 

göre daha düşüktür, Ticari işletim sistemlerinin hata sayısının, Linux’un neredeyse sekiz 

katı olabileceği durumlara rastlanmaktadır. AKK alanında halen atılması gereken adımlar 

vardır. Dünyada Münih, Amsterdam, Viyana gibi birçok şehir maliyet tasarrufu nedeniyle 

açık kaynak kodlu yazılım kullanarak BT sistemlerini standart hâle getirmiştir.  
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1111 Ülke ÖrnekleriÜlke ÖrnekleriÜlke ÖrnekleriÜlke Örnekleri    

Yüksek BT büyümesiyle ön plana çıkan ülkelerden Kore, Çin, Hindistan, İsrail ve ABD 

derinlemesine bu bölümde derinlemesine incelenmiştir (Şekil 1).  

Şekil 1 Ülke Örnekleri 

 

Bilişim sektöründeki başarılı ülkelerin, kendi içlerinde farklı modellerle ilerleme kaydettiği 

görülmektedir. Bu modeller arasından bu bölümde dört model incelenmiştir. Bunlar 

donanım ağırlıklı büyüyen, yazılımda alan uzmanlığı sağlayarak büyüyen, dış talebe 

yönelik hizmet odaklı büyüyen ve küresel eğilimleri belirleyen ülke modelleri olarak 

belirtilebilir 

Donanım teknolojisi üretmeye odaklanarak bilişim sektörünü geliştiren ülkelerDonanım teknolojisi üretmeye odaklanarak bilişim sektörünü geliştiren ülkelerDonanım teknolojisi üretmeye odaklanarak bilişim sektörünü geliştiren ülkelerDonanım teknolojisi üretmeye odaklanarak bilişim sektörünü geliştiren ülkeler    

Güney Kore ve Çin, bu modelin örnekleridir. Her iki ülkede de donanım sektörüne ağırlık 

verilmiş ve yazılım sektörü de, donanım sektörünün ihtiyaçları ölçüsünde büyümüştür. 
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Güney Kore’ye ait markalar, marka değerlerini ve bilinirliğini artırmışlardır. Çin ise 

yabancı yatırımcıları ülkeye çekerek, bilişim ve donanım sektöründeki teknolojik 

inovasyonu ve sermayeyi artırma yoluna gitmiştir. Yerel oyuncuların desteklenmesiyle iç 

pazardaki rekabete katkıda bulunulmuştur. Günümüzde, birkaç yıl öncesine kadar 

yabancı firmaların üretim üssü olarak öne çıkan Çin, yavaş yavaş kendi markalarını 

yaratmaya başlayan ve gelecekte de Çin’in bu konuya ağırlık verecek bir ülke profili 

oluşturmaktadır. 

Donanım önemli miktarda sermaye yatırımı gerektiren bir sektör olmasından hareketle 

her iki ülkede de doğrudan yabancı yatırım çekmeye ve yerel yatırım artırmaya yönelik 

teşvikler görülmektedir. Aynı zamanda, donanım sektöründeki yüksek Ar-Ge ihtiyacı 

nedeniyle kamu sektöründe ve özel sektörde yoğun Ar-Ge yatırımları dikkat çekmektedir.  

Outsourcing/offshoringOutsourcing/offshoringOutsourcing/offshoringOutsourcing/offshoring    odaklı büyüme hedefleyen ülkelerodaklı büyüme hedefleyen ülkelerodaklı büyüme hedefleyen ülkelerodaklı büyüme hedefleyen ülkeler    

Hindistan bu model kapsamında incelediğimiz ülkedir. Bu tip ülkelerde, doğrudan 

yabancı yatırım çekmek ve ihracatı büyütmek amacıyla yazılım sektörü hizmet sektörüne 

odaklanılması ve çok uluslu şirketlerle ortaklıklar kurulurken hizmet sektörüne ağırlık 

verilmesi görülen özelliklerdir. 

BT sektörünü ihracata yönlendirmek için devlet desteğiyle çalışan destek mekanizmaları 

oluşturulmuştur. Aynı zamanda, vergi ve bürokratik süreçlerde sağlanan faydalar 

sayesinde ülkedeki yabancı yatırımın artırılması hedeflenmiştir. Küresel hizmet 

sağlayıcısı olmayı hedefleyen bu ülkelerde, gerekli teknik bilgiye sahip ve İngilizce 

konuşan işgücü yaratmak ve mevcut işgücünü genişletmek için eğitim önem verilen alan 

olarak öne çıkmaktadır. Nitelikli insan kaynağı eğitimi konusunda devlet önemli adımlar 

atmıştır. 

Alan uzmanlığıyla büyüme hedefleyen Alan uzmanlığıyla büyüme hedefleyen Alan uzmanlığıyla büyüme hedefleyen Alan uzmanlığıyla büyüme hedefleyen ülkelerülkelerülkelerülkeler    

Değişik nedenlerle yazılımda uzmanlaşılan alanlar, ticari gelir getirecek şekilde zaman 

içerisinde evrilmiştir. İsrail, bu ülke modelinin en tipik örneğini oluşturmaktadır. İsrail 

yazılım sektörü, savunma sanayisinde duyulan Ar-Ge ihtiyaçları çerçevesinde güçlenmiş 

ve daha sonra, güvenlik yazılımları gibi ticari alanlara kaymıştır. Yerli yazılım firmalarının 

varlığını artırabilmesi için, sermaye ve girişimcilik konularında güçlü destekler verilmiştir 

ve öne çıkarılması planlanan sektörler için kolaylıklar sağlanmıştır.     
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Küresel bilişim sektörü eğilimlerini belirleyen ülkelerKüresel bilişim sektörü eğilimlerini belirleyen ülkelerKüresel bilişim sektörü eğilimlerini belirleyen ülkelerKüresel bilişim sektörü eğilimlerini belirleyen ülkeler    

Günümüzde, yalnızca ABD küresel bilişim eğilimlerini belirleyen ülkeler kategorisinde 

sayılabilmektedir. ABD, yüksek sermayesi ve bilgi birikimi ile bilişim sektöründe küresel 

eğilimleri belirlemekte, standartlaştırma mekanizmasında öncü olarak patent haklarını 

elinde bulundurmaktadır.  

Dünyadaki çok uluslu bilişim şirketlerinin büyük bir bölümü ABD’den çıkmaktadır. 

Gereksinim analizleri ile stratejilerini kendi ülkeleri bünyesinde gerçekleştirilen çok uluslu 

şirketler, katma değeri düşük işler için dış kaynak kullanımını tercih etmektedir. 

ABD şirketleri, bilişim sektöründe öncü konuma gelirken geçmişlerinde devletin büyük 

yatırımları vardır. Bilişim sektöründeki erken gelişimler ABD’de kümelenmeler yaratmış, 

geniş iç pazar ve kamunun büyük iç talebi ise, bilişim sektörünün gelişimini 

hızlandırmıştır.  

Bu rapor kapsamında yukarıda bahsedilen ülke örnekleri ana başlıklar altında 

değerlendirilecek ve başarı formülleri incelenecektir. 
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1.11.11.11.1 Hindistan Hindistan Hindistan Hindistan     

Gelişmiş ülkelerde bilişim sektöründeki dış kaynak kullanım eğilimindeki artışla birlikte, 

Hindistan BT sektörünün ilerlemesi eş zamanlıdır. Hindistan bilişim sektörünün dış 

kaynak kullanımında öne çıkmasını sağlayan etmenlerden işgücüne ucuz erişim, yüksek 

İngilizce bilgisi ve kaliteli teknik eğitim ilk akla gelenlerdir. Ek olarak, Hindistan’daki artan 

kümelenme aktivitesi, gelişen altyapı ve hükümet tarafından sağlanan ortam da ülkedeki 

yabancı sermayeyi artırmaktadır.  

Hindistan BT sektörünün gelişimini üç aşamada incelemek mümkündür: 1984’e kadar 

olan dönem, 1984-1990 yılları arasına denk gelen dönem ve 1990’dan başlayarak 

günümüze kadar süren dönem. 1984’e kadar olan dönem BT sektörünün devlet elinde 

olduğu, odaklanılan alt sektörler arasında büyük farkların olmadığı dönemdir.1984-1990 

yılları arasında, Hint hükümeti yazılımın gelirleri artırmada ve teknolojik becerileri 

geliştirmede önemli bir seçenek olduğu anlayışını benimsemiştir. 1990’lardan başlayarak 

günümüze kadar süren dönemde ise, yazılım ve BT hizmetleri ihracatı hükümetler 

tarafından desteklenmiştir. Hindistan BT sektörü tüm alanlarda büyüme gösterirken, 

genel olarak yazılım ve BT hizmetlerine odaklanmıştır [1]. 

BT sektörBT sektörBT sektörBT sektör    gelirleri 1998’de Hindistan GSYgelirleri 1998’de Hindistan GSYgelirleri 1998’de Hindistan GSYgelirleri 1998’de Hindistan GSYH’sinin %1’i seviyesindeykenH’sinin %1’i seviyesindeykenH’sinin %1’i seviyesindeykenH’sinin %1’i seviyesindeyken    2012201220122012    yılında yılında yılında yılında 

yaklaşık yaklaşık yaklaşık yaklaşık %7,5’a%7,5’a%7,5’a%7,5’a    ulaşmıştırulaşmıştırulaşmıştırulaşmıştır    [1].... 2004-2012 yılları arasında, BT sektörü Hindistan’da %21 

YBBO ile büyüme göstermiş ve toplam ihracat içerisinde BT ihracatının payının %20-25 

seviyesine çıktığı gözlemlenmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 2 Hindistan BT sektörü 

 

Hindistan BT sektörü, yazılım Hindistan BT sektörü, yazılım Hindistan BT sektörü, yazılım Hindistan BT sektörü, yazılım ve ve ve ve BT BT BT BT hizmethizmethizmethizmetlerilerilerileri    odaklı büyümekodaklı büyümekodaklı büyümekodaklı büyümektedir ve 2011 yılı BT tedir ve 2011 yılı BT tedir ve 2011 yılı BT tedir ve 2011 yılı BT 

sektörsektörsektörsektör    gelirlerinin %87’si yazılımdan ve BT hizmetlerinden gelirlerinin %87’si yazılımdan ve BT hizmetlerinden gelirlerinin %87’si yazılımdan ve BT hizmetlerinden gelirlerinin %87’si yazılımdan ve BT hizmetlerinden gelmektedir.gelmektedir.gelmektedir.gelmektedir. BT sektörü 2006-

2010 yılları arasında %19’lük bir YBBO ile büyürken;  yazılım ve BT hizmetleri, sektör 

genelinden daha hızlı oranla %21 YBBO ile büyümüştür (Şekil 3) [1] [2]. 

3229
242222

1613108

69

59

5047
41

32
24

18
13

4

7,5
7,1

6,5
6,7

6,4

5,2

4,7

3,6

Kaynak: Dünya Bankası; NASSCOM

Yerel 

İhracat 

Gayrisafi milli 
hasılaya oranı

Not. NASSCOM ,ihracat tahminleri, Hindistan’ın merkez bankası olan Reserve Bank of India (RBI) ödeme istatistiklerinde belirtilenden yüksek olmaktadır. GATS 
yöntemini kullanan RBI, hintli kurumların yabancı iştirakçilerinin gelirlerini içermez; yalnızca Hintli ana kurumun yabancı iştirakçilerine fatura ettiklerini hesaba katar. 
ABD GAAP yöntemini kullanan NASSCOM, kurum içi faturalandırmanın ayarlanmasının ardından iştirakçilerin gelirlerini göz önünde bulundurmaktadır. Bunun yanında 
gelir tahakkuku politikaları arasında marjinal farklar bulunmaktadır. RBI’nın yazılım ihracatı rakamları geçmişte NASSCOM’un belirttiklerinin %85’i civarında olmuştur

2008 2009 2010 2011 20122004 2005 2006 2007

BT sektörü ve dış kaynak kullanımı toplam gelirleri ve GSYH’ye oranı 
Milyar ABD Dolar, yüzde

▪ Toplam gelirler: 101 
milyar ABD Dolar’ı

▪ Hindistan 
GSYİH’indeki payı:  
~%7,5

▪ İhracat YBBO’su: %14

▪ Yurt içi YBBO’su: 
~%10 – değişken 
rupinin refleks etkisi
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Şekil 3 Hindistan BT sektörü kırılımı 

 

BT sektör BT sektör BT sektör BT sektör ihracat gelirleri, 2004ihracat gelirleri, 2004ihracat gelirleri, 2004ihracat gelirleri, 2004----2012 yılları arasında %23 YBBO ile büyüyerek 69 milyar 2012 yılları arasında %23 YBBO ile büyüyerek 69 milyar 2012 yılları arasında %23 YBBO ile büyüyerek 69 milyar 2012 yılları arasında %23 YBBO ile büyüyerek 69 milyar 

dolara ulaşmıştır.dolara ulaşmıştır.dolara ulaşmıştır.dolara ulaşmıştır. 2012 yılı BT gelirlerinin %68’inin ihracattan geldiği görülmektedir. 

İhracat gelirleri kırılımı incelendiğinde, %58’inin BT hizmetlerinden, %23‘ünün dış kaynak 

kullanımından (BPO), %19’unun yazılım ürünlerinden ve %1’inden daha az bir oranının 

ise donanım ürünlerinden oluştuğu görülmektedir. [3] 

 

 

 

 

 

BT sektörü ve dış kaynak kullanımı toplam gelirleri
Milyar ABD Dolar 

Kaynak: ICT landscape in BRICS, IT-ITES (IBEF), Takım analizi
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2012

100

2010

74

10

64
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2011 sektör ihracatı hizmet sağlayıcılarına göre kırıldığında, gelirlerin yaklaşık %65’inin 

yerel hizmet sağlayıcılarından, %20’sinin uluslararası şirketlere özel hizmet 

sağlayıcılarından, yaklaşık %15’inin ise yabancı hizmet sağlayıcılarından geldiği 

görülmektedir. BT hizmetleri özelinde, yerel hizmet sağlayıcılaBT hizmetleri özelinde, yerel hizmet sağlayıcılaBT hizmetleri özelinde, yerel hizmet sağlayıcılaBT hizmetleri özelinde, yerel hizmet sağlayıcılarının ihracat oranı rının ihracat oranı rının ihracat oranı rının ihracat oranı 

%75’lere ulaşmaktadır %75’lere ulaşmaktadır %75’lere ulaşmaktadır %75’lere ulaşmaktadır ((((Şekil Şekil Şekil Şekil 4444)))).... Yazılım ihracatının çoğunluğu (%60) Amerika’ya, geri 

kalanı da çoğunlukla Avrupa ülkelerine yapılmaktadır [4]. 

Şekil 4 BT sektörü ihracatındaki firmaların dağılımı 

 
Kaynak: Nascom

BT-BPO sektörü ihracat gelirleri kırılımı, 2011

Milyar ABD dolar, yüzde

Yerel şirketlerin
uluslar arası taşeronları

YazılımBT hizmetleriBT-BPO1

sektörü 

Uluslar arası firmalar

Yerel servis sağlayıcılar

20-25

10-15

13%100 =

Dış kaynak 
kullanımı

16

60-70

15-20

45-50

5-10

53-55

40

73-75

10-15

10-2

69

63-65

35-40

1 BPO dış kaynak kullanımı
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Şekil 5 Hindistan BT sektörü firma dağılımı 

 

Mega ve büyük çaplı 80-90 şirket ihracatın %80-90’ını yapmaktadır. BT sektöründeki 

şirketlerin ihracat gelirlerine ve toplam istihdam içindeki oranlarına bakıldığında 

sektördeki firmaları dört ana başlık altında incelemek mümkündür: mega, büyük, 

büyüyen ve girişimci. Mega şirketler, sektördeki köklü yerel oyuncular ve çok uluslu 

firmalar olarak tanımlanmaktadır. Bu şirketlerin gelişmiş bir altyapısı, büyük bir işlem ağı 

ve birçok ülkede ofisleri bulunmaktadır. Sektörde bu tanıma uyan sekiz şirket, ihracat 

gelirlerinin yaklaşık %45’ine sahiptir. Bunları büyük yerel şirketler ve yabancı firmalar 

takip etmektedir. Yine birçok ülkede varlıkları bulunan bu kapsamdaki 75-80 şirket, 

ülkenin ihracat gelirlerinin yaklaşık %35’ini meydana getirmektedir. Büyümekte olan 

şirketlerin yarısından çoğu, yerel taşeron firmalardır. Bu firmaların sayısı 300-350 

civarındadır ve söz konusu firmalar, ihracat gelirlerinin yaklaşık olarak %10’unu 

oluşturmaktadır. Sektörün çoğunluğunu oluşturan girişimciler, genellikle niş alanlara 

1 MNC : çok uluslu şirketler
Kaynak: NASSCOM

BT sektörü şirket adetleri
Adet 

İhracat gelirleri kırılımı
Yüzde 

Toplam istihdam kırılımı
Yüzde 

Bu firmaların 
önemli bir kısmı 
mega ve büyük 
firmaların 
taşeronları
olarak hizmet 
vermektedir

8

Küçük ve 
girişimci

3.500

Büyüyen 300-350

Büyük yerel
ve MNC 75-80

Mega yerel
ve MNC1

5-6

9-10

35-37

44-47 35

15-18

15-20

25-28
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odaklanan yerel oyunculardır ve sayıca 3500’den fazla oldukları tahmin edilmektedir. 

Söz konusu girişimciler, ihracat gelirlerinin yalnızca %5’ini oluşturmaktadır. (Şekil 5). 

Hindistan’daki yazılım ve hizmet sektörü, gelişmiş ülkelerdeki dış kaynak kullanım Hindistan’daki yazılım ve hizmet sektörü, gelişmiş ülkelerdeki dış kaynak kullanım Hindistan’daki yazılım ve hizmet sektörü, gelişmiş ülkelerdeki dış kaynak kullanım Hindistan’daki yazılım ve hizmet sektörü, gelişmiş ülkelerdeki dış kaynak kullanım 

ihtiihtiihtiihtiyacıyacıyacıyacının sağladığı faydadan iyi yararlanmıştır. nın sağladığı faydadan iyi yararlanmıştır. nın sağladığı faydadan iyi yararlanmıştır. nın sağladığı faydadan iyi yararlanmıştır. Gelişmiş ülkeler, stratejik analizleri ve 

tasarımları kendi ülkelerinde yapılan yazılım ürünlerini Hindistan’da üretmekte ya da 

geliştirmekte ve test gibi diğer düşük katma değerli etkinlikleri için de buradaki yerli 

firmaları tercih etmektedir. Örneğin, Hindistan’da 2004 yılındaki yazılım sektör gelirlerine 

bakıldığında, sektör gelirlerinin çoğunluğunun yazılım hizmeti ve iş süreci destek 

çalışmalarından kaynaklandığı görülmektedir [4]. 

1990’lı yıllardan beri Hindistan’da şube açan birçok uluslararası şirketin genel olarak dört 

amacı olduğu görülmektedir: iş süreçlerinin dış tedariki; satış, bakım ve müşteri 

hizmetleri; merkezde yürütülen Ar-Ge etkinliklerine destek; ana firmadan bağımsız Ar-Ge 

etkinlikleri [4]. 

Genel olarak BİT sektörünün yaygın olduğu büyük şehirlerin altyapılarının dünya 

düzeyinde oldukları görülmektedir. BT sektöründe altyapıyı güçlü kılan diğer bir diğer 

etken ise, sektörü destekleyici rolü olan iletişim, havacılık gibi yan sektörlerde kamu 

sektörü oyuncuları ile özel sektör oyuncularının varlığı sebebiyle ciddi bir rekabet 

yaşanmasıdır. 

Hindistan’ın bilişim sektöründe ihracata yönelik büyüme benimsemesinin ana sebepleri Hindistan’ın bilişim sektöründe ihracata yönelik büyüme benimsemesinin ana sebepleri Hindistan’ın bilişim sektöründe ihracata yönelik büyüme benimsemesinin ana sebepleri Hindistan’ın bilişim sektöründe ihracata yönelik büyüme benimsemesinin ana sebepleri 

ülkedeki ucuz işgülkedeki ucuz işgülkedeki ucuz işgülkedeki ucuz işgücü, BT sektöründeki kaliteli eğitim ve yüksek İngilizce konuşma ücü, BT sektöründeki kaliteli eğitim ve yüksek İngilizce konuşma ücü, BT sektöründeki kaliteli eğitim ve yüksek İngilizce konuşma ücü, BT sektöründeki kaliteli eğitim ve yüksek İngilizce konuşma 

oranıoranıoranıoranıdır(dır(dır(dır(Şekil 6)))). Ülkedeki başarılı kümelenme politikaları ve gelişen altyapı da, 

Hindistan’ın ihracata yönelik büyüme stratejisini olumlu etkilemiştir [1], [2], [4]. 

İşgücü maliyetleri değerlendirildiğinde, Hindistan’da yazılım sektöründe çalışanların 

maaşları Batı’daki meslektaşlarına göre yaklaşık onda bir oranındadır. [5] Bu işgücü 

arbitrajı gelişmiş ülkelerdeki uluslararası BT şirketlerini, düşük katma değerli işler için 

Hindistan’daki işgücünden faydalanmaya yönlendiren bir etmendir. 

BT hizmet sektöründeki yüksek İngilizce konuşma oranı, Hindistan’ı dış kaynak 

kullanımında tercih edilen ideal bir ortak konumuna getirmiştir. Hindistan’da sektörde 

dört milyondan fazla teknik çalışan var olduğu ve bilgisayar yazılımı konusunda, her yıl 

75.000 işgücü istihdam arzı kazanıldığı tahmin edilmektedir. 
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Şekil 6 Hindistan BT hizmetleri işgücü 

 

Ülkeler 

Kaynak: IRI analizi, MGI, ülke kamu istatistikleri

Toplam mezunlar içerisinde 
offshoringe uygun kişilerin oranı1

Yüzde  

1 İngilizce’nin kullanıldığı offshore hizmetleri

Offshoring’te çalışabilecek 
mezun sayısı
Bin

Uygun mezunların 
offshoring piyasasında 
çalışma oranı
Yüzde  
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Şekil 7 Yenilikçilik ve Ar-Ge kümelenmeleri 

 

Yazılım ve hizmetler etrafında kYazılım ve hizmetler etrafında kYazılım ve hizmetler etrafında kYazılım ve hizmetler etrafında kümelenme, Hindistan’da uzun yıllar boyunca devlet ümelenme, Hindistan’da uzun yıllar boyunca devlet ümelenme, Hindistan’da uzun yıllar boyunca devlet ümelenme, Hindistan’da uzun yıllar boyunca devlet 

politikası olarak teşvik edilmiştirpolitikası olarak teşvik edilmiştirpolitikası olarak teşvik edilmiştirpolitikası olarak teşvik edilmiştir. Hükümet 1970’lerde Elektronik Bakanlığı’nı kurmuş, 

donanım ve yazılım sektörü stratejilerini belirlemeye başlamıştır. Elektronik Bakanlığı, 

Hindistan’ın Silikon Vadisini oluşturmak için 1970’lerde Bangalore’de çalışmalara 

başlamıştır. Daha önce kamu tarafından Bangalore’de kurulan elektronik ve havacılık 

şirketlerine ve Hindistan’ın BT sektöründeki en iyi üniversitelerinden biri olan Indian 

Institute of Science’a yakınlığı nedeniyle, bu şehir teknoloji merkezi olarak en uygun 

aday bulunmuştur. Bölgede çok uluslu teknoloji şirketlerin kurulmasıyla beraber teknoloji 

transferi yerel şirketlerin yetkinliğinin artmasına sebep olmuş ve pazarın rekabetçiliğini 

artırmıştır. Kurulan teknoloji parklarında, yazılım ihracatı yapacak bireysel firmalara üstün 

teknolojiye sahip bilgisayar sistemleri ve kablosuz ağ teknolojisi, elektronik ve geniş bant 

altyapısı çok daha uygun maliyetlerle sağlanmıştır. Hindistan’daki yenilikçilik ve Ar-Ge 

Kaynak: Evduserve (2007), IRS Technical Notes

Bangalore

Bölge 

▪ Texas Instruments, Oracle, 
Sun, Microsystems, IBM, 
HP, Cisco, Intel, GE, GM, 
Motorola

Bölgedeki büyük şirketler

▪ Indian Institute of Science, Bangalore Institute
of Technology, B.M.S. College of Engineering, 
Ramaiah Institute of Technology

Bir arada bulunduğu akademik kuruluşlar ve 
araştırma merkezleri

National Capital
Region (NCR)

▪ Adobe, AVL, Ericsson, ST, 
Honda, IBM

▪ IIT Delhi, Delhi College of Engineering, Delhi 
University, Ulusal Fizik Laboratuvarı, Ulusal 
Bilim, Teknoloji ve Kalkınma Enstitüsü

Pune ▪ Microsoft, Oracle, 
Siemens, Tata Motors, 
Whirlpool

▪ Maharashtra Institute of Technology, 
Vishuadkova Institute of Technology, Ulusal 
Kimya Laboratuvarı, Hücre Bilim Merkezi, 
Agharkar Araştırma Enstitüsü

Haydarabad ▪ Microsoft, Nokia, DuPont ▪ Birla Institute of Technology and Science, 
Kimyood Teknoloji Enstitüsü

Bombay ▪ Bayer AG, 
Johnson&Johnson, Pfizer

▪ IIT Bombay, Ulusal Yazılım Teknolojileri 
Merkezi, Tata Araştırma Enstitüsü, Gandhi
Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü

Ar-Ge ve inovasyon kümelenmeleri
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kümelenme örneklerini ve bu bölgelerdeki büyük şirketleri ve bir arada bulundukları 

akademik kuruluşları Şekil 7’de bulmak mümkündür.  

HindistanHindistanHindistanHindistan’da ’da ’da ’da faaliyet gösteren yerli ve ya yabancı bilişim firmalarınınfaaliyet gösteren yerli ve ya yabancı bilişim firmalarınınfaaliyet gösteren yerli ve ya yabancı bilişim firmalarınınfaaliyet gösteren yerli ve ya yabancı bilişim firmalarının    %63%63%63%63’ü’ü’ü’ü ArArArAr----Ge Ge Ge Ge 

faaliyetleri yürütmektedir; ancak Arfaaliyetleri yürütmektedir; ancak Arfaaliyetleri yürütmektedir; ancak Arfaaliyetleri yürütmektedir; ancak Ar----Ge harcamalarının dağılımına bakıldığında, bunların Ge harcamalarının dağılımına bakıldığında, bunların Ge harcamalarının dağılımına bakıldığında, bunların Ge harcamalarının dağılımına bakıldığında, bunların 

çoğunluğunun yabancı ürün ve ya süreçlerin yerli pazar uyarlaması olduğu çoğunluğunun yabancı ürün ve ya süreçlerin yerli pazar uyarlaması olduğu çoğunluğunun yabancı ürün ve ya süreçlerin yerli pazar uyarlaması olduğu çoğunluğunun yabancı ürün ve ya süreçlerin yerli pazar uyarlaması olduğu 

görülmektedir.görülmektedir.görülmektedir.görülmektedir. 2004 yılı Ar-Ge harcamalarına bakıldığında,    sadece %10’luk bir kısmının 

yeni ürün ve süreç tasarlamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır [4].    

Hindistan’da iki ayrı şekilde Ar-Ge çalışması yapılmaktadır; uluslararası şirketlerin 

iştirakleri ve büyük yerel firmalar yoluyla. Yerel firmalar da, Ar-Ge çalışmalarını kendi 

bünyelerinde ya da başka şirketler nezdinde yapmaktadır. Akademisyenlere göre, yerel 

Ar-Ge çalışmaları çok kısıtlıdır. Başka şirketler için yapılan Ar-Ge çalışmaları ise, 

“mühendislik hizmetleri, Ar-Ge araştırmaları ve yazılım ürünleri” kırılımı altında BİT 

sektörü gelirlerinin yaklaşık %13’ünü oluşturmaktadır. Tüm bu yoğun Ar-Ge 

çalışmalarına rağmen, 2008 yılında yazılım ürünlerinden ya da lisanslı yazılımlardan elde 

edilen gelir 1,1 milyar dolardır [1]. 

1976 ve 2002 yılları arasına denk gelen dönemde İsrail ve Hindistan karşılaştırıldığında, 

Hindistan’ın bilişim sektörü gelirlerinin İsrail’in yaklaşık olarak dört katı olduğu ve buna 

rağmen, İsrail’in BT sektöründeki patent sayısının Hindistan’dakinin 9,5 katından fazla 

olduğu görülmektedir. Patent sayısının diğer ülkelere göre az olmasının önemli sebepleri 

arasında, Ar-Ge harcamalarının yeni ürün ve süreç tasarlamaya yönelik olmaması 

görülmektedir [4]. 

Hindistan’daki Fikri Mülkiyet Hakları Yasası yazılım da dahil edilerek revize edilmiş ve 

yazılım sektöründe fikri mülkiyet haklarının çiğnenmesi cezai işleme tabi tutulmuştur. Bu 

yasa Dünya Ticaret Örgütünün TRIPS (Fikri Mülkiyet Haklarının Ticari Boyutları) 

sözleşme maddelerine uygun olarak değiştirilmiş ve yazılım haklarına 60 yıl koruma 

sağlamıştır [6]. Ülkedeki korsan yazılım kullanımı 2004 yılından beri 9 puan düşmüş ve 

2011 yılında %63 olmuştur. Kullanım oranı azalmakla beraber seneler içinde korsan 

yazılımların ticari kullanım değeri ülkede artış göstermektedir ancak devlet ajanslarının 

yazılım yönetiminin (Software Asset Management) iyi uygulama örneklerini 

yaygınlaştırması çalışmaları sayesinde son bir senede korsan yazılım ticari değer artışı 

azalış göstermiştir. Bu değer hala dünya ortalaması olan %42’inin oldukça yukarısında 

kalmaktadır [7].  
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UNESCO’ya göre UNESCO’ya göre UNESCO’ya göre UNESCO’ya göre Hindistan, yabancı yatırımcılar için gittikçe daha caziHindistan, yabancı yatırımcılar için gittikçe daha caziHindistan, yabancı yatırımcılar için gittikçe daha caziHindistan, yabancı yatırımcılar için gittikçe daha cazip bir merkez p bir merkez p bir merkez p bir merkez 

hâline gelmektedirhâline gelmektedirhâline gelmektedirhâline gelmektedir. . . . Hindistan’daki doğrudan yabancı yatırım miktarı 1993 yılında sadece 

2 milyon ABD doları iken [1], 2009 yılında 25 milyar ABD doları [8] seviyelerine ulaştığı 

görülmektedir. 

OECD’ye göre yazılım ve BT hizmetleri sektörleriyle elektronik sektörü Hindistan’da en 

çok doğrudan yabancı yatırım çeken sektörlerdir. Lider BİT şirketlerinin çoğu bu sektörde 

Hindistan’a yatırım yapmıştır. 

 

Şekil 8 Hindistan’a giren yabancı yatırım 

 

Hindistan Ticaret ve Endüstri Bakanlığı’nın 2012 Mart ayında yayımladığı Hindistan’a 

giren doğrudan yabancı yatırım (FDI) raporuna göre, Hindistan’a giren toplam yabancı 

yatırım 2009-11 yılları arasında %19’luk bir YBBO ile büyümekte iken, BT sektörüne 

1 BT hizmetleri BT sektörü içinde alınmıştır
Kaynak: Takım analizi, Fact sheet on FDI (Apr 2000-Mar 2012)

Yabancı yatırım büyümesi
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gelen yabancı yatırım da aynı yıllar içinde %3 YBBO değerinde bir büyüme göstermiştir. 

2011 yılında ülkeye giren 36,5 milyar dolarlık yabancı yatırımın 1,7 milyar doları BT 

sektörüne aktarılmıştır. Ülkeye 2000-2012 yılları arasında giren toplam 170 milyar 

dolarlık yabancı yatırımın yaklaşık %10’u, BT (üretim ve hizmet) sektöründen meydana 

gelmektedir. Toplam hizmet sektörünün ardından en fazla yabancı yatırım çeken BT 

sektörünü, yaklaşık %7’lik payıyla Telekomünikasyon sektörü takip etmektedir(Şekil 8). 

Hindistan’daki doğrudan yabancı yatırımın gelişimi incelendiğinde, üç aşamadan söz 

edilebilmektedir. İlk gelenler, yerel pazarı hedeflemiştir. Daha sonra gelen yatırımcıların 

ise, kendi başlarına hareket ederek ya da işbirliğine giderek Hindistan’da büyük yazılım 

evleri kurulduğu görülmüştür. Üçüncü ve son aşama ise, yeni girenlerin ya da mevcut 

oyuncuların Ar-Ge kuruluşları açmasıdır [1]. 

Hindistan yazılım ve hizmet sağlamada birkaç faktör nedeniyle sektörde yabancı 

yatırımcıların gözdesi haline gelmiştir: yüksek devlet desteği, işgücü kalitesi, yaygın 

İngilizce, maliyet avantajları, proje yönetim yetkinliği ve Kuzey Amerika ve Avrupa ile iş 

yapmayı kolaylaştıran elverişli bir saat dilimi. Devletin bu sektörde verdiği desteklere 

baktığımızda öncelikle elektronik ve yazılım alanlarında yabancı yatırımcılara uzay ve 

savunma gibi bazı kısıtlı durumlar dışında %100 hisse hakkı sağlanmıştır. Aynı zamanda 

ihracat odaklı kuruluşlarda da %100 yabancı yatırımcı hakkı sağlanmıştır.  

Gelir Vergisi Kanunu (1961) ile yazılım ihracatından doğan gelirleri %100 vergiden muaf 

olup bilgisayar ve yazılımda daha yüksek amortisman (makinede %15’e karşılık %60) 

sağlanmaktadır. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın desteğiyle Yazılım Teknolojisi 

Parkları’nda yer alan BT ve dış kaynak kullanımı (BPO) firmalarına ithalatta %100 vergi 

muafiyeti ve yatırım malları almasıyla doğan vergilerin iadesi sağlanmaktadır. 

Ülkedeki bazı eyaletler yazılım sektörünü desteklemek için kendi BT stratejilerini 

oluşturmuştur. Birçok eyalet yaratılan istihdama bağlı olarak finansal avantajlar 

sağlamaktadır. Örneğin Andre Pradesh hükümeti yaratılan her iş pozisyonu için arazi 

bedelinden indirim yapmaktadır. Birçok eyalet bölgelerinde kurulan BT ve dış kaynak 

kullanımı firmaları için sermaye yatırım, faiz indirimi ve elektrik fiyatlarında indirim gibi 

fazladan avantajlar da sağlamaktadır. 

Büyüyen ekonomisi nedeniyle birçok uluslararası firma yerel marketin iBüyüyen ekonomisi nedeniyle birçok uluslararası firma yerel marketin iBüyüyen ekonomisi nedeniyle birçok uluslararası firma yerel marketin iBüyüyen ekonomisi nedeniyle birçok uluslararası firma yerel marketin ihtiyaçlarını htiyaçlarını htiyaçlarını htiyaçlarını 

öğrenmek,  pazar odaklı teknolojik araştırmalar yapmak ve ürünlerini geliştirmek ve öğrenmek,  pazar odaklı teknolojik araştırmalar yapmak ve ürünlerini geliştirmek ve öğrenmek,  pazar odaklı teknolojik araştırmalar yapmak ve ürünlerini geliştirmek ve öğrenmek,  pazar odaklı teknolojik araştırmalar yapmak ve ürünlerini geliştirmek ve 

yenilemek için Aryenilemek için Aryenilemek için Aryenilemek için Ar----Ge merkezlerini Hindistan’da kurmaktadır.Ge merkezlerini Hindistan’da kurmaktadır.Ge merkezlerini Hindistan’da kurmaktadır.Ge merkezlerini Hindistan’da kurmaktadır. Aynı zamanda birçok 
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firmanın Hindistan’daki Ar-Ge merkezi entegre bir üretim merkezi olarak çalışmaktadır, 

bu konumlandırmada güçlü yerel tedarikçiler, maliyet avantajları ve küresel 

operasyonlarına parçaları ülkeden sağlama potansiyeli etkili olmaktadır.  

Hindistan Ar-Ge yapan şirketler için bedava yerleşim alanı, yazılım desteği ve harcama 

geri ödeme desteği sağlamaktadır. Bununla birlikte, bilimsel araştırmaya yönelik 

sermaye harcamasında da %100 indirim sağlanmıştır. Ülkede bir BT girişim sermayesi 

fonu kurulmuştur ve risk sermayesi altına girenlerden de vergi alınmamıştır. Yabancı 

yatırımcıların işini kolaylaştırmak için ihracat ve ithalat politikaları basitleştirilerek daha 

liberal hale getirilmiş ve başka ülkelerden gelecek profesyoneller için vize işlemleri 

kolaylaştırılmıştır. 

Hindistan’da BİT sektörü içerisinde açılan Ar-Ge merkezleri incelendiğinde, 

çoğunluğunun ABD merkezli olduğu görülmektedir(Şekil 9). Bu farklılık, Avrupa’ya yakın 

diğer hizmet ülkelerinin varlığı ve 2007-2013 yılları arasında Avrupa’da Yedinci Çerçeve 

Programı kapsamında BT sektöründe yaygın olarak kullanılmakta olan teşvik 

mekanizmaları ile açıklanabilir (EU’s Seventh Framework Programme and Technological 

Development) [1]. 
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Şekil 9 Hindistan’daki yabancı Ar-Ge merkezleri  

 

Dış kaynak kullanımı hizmetinde öne çıkmak isteyen ülkeler için, gelişmiş ülkelere uyum Dış kaynak kullanımı hizmetinde öne çıkmak isteyen ülkeler için, gelişmiş ülkelere uyum Dış kaynak kullanımı hizmetinde öne çıkmak isteyen ülkeler için, gelişmiş ülkelere uyum Dış kaynak kullanımı hizmetinde öne çıkmak isteyen ülkeler için, gelişmiş ülkelere uyum 

içiniçiniçiniçin    standartlaştırmalar büyük önem taşımaktadır.standartlaştırmalar büyük önem taşımaktadır.standartlaştırmalar büyük önem taşımaktadır.standartlaştırmalar büyük önem taşımaktadır. Hindistan’da birçok uluslararası şirket Hindistan’da birçok uluslararası şirket Hindistan’da birçok uluslararası şirket Hindistan’da birçok uluslararası şirket 

bulunmakta ve yerel şirketler de, bulunmakta ve yerel şirketler de, bulunmakta ve yerel şirketler de, bulunmakta ve yerel şirketler de, bu şirketlerin iş ortağı olarak görev almaktadır. Geri bu şirketlerin iş ortağı olarak görev almaktadır. Geri bu şirketlerin iş ortağı olarak görev almaktadır. Geri bu şirketlerin iş ortağı olarak görev almaktadır. Geri 

kalan şirketler ise, küresel standartları kalan şirketler ise, küresel standartları kalan şirketler ise, küresel standartları kalan şirketler ise, küresel standartları hedef alarakhedef alarakhedef alarakhedef alarak    gerekli belgelendirme programlarına gerekli belgelendirme programlarına gerekli belgelendirme programlarına gerekli belgelendirme programlarına 

katılmışlardır.katılmışlardır.katılmışlardır.katılmışlardır. 1999-2002 yılları arasında Hindistan’daki dış kaynak şirketlerinde kalite, 

performans ve güvenlik belgelendirmesinin büyük önem kazandığı anlaşılmaktadır. 

Carnegie Mellon Üniversitesi’nin 2002 yılında yayımladığı kalite standartlarını ölçen 

analize göre, Hindistan’da CMMI 5.seviye belgelendirmesine sahip 50 şirket varken, bu 

sayı ABD’de sadece 20’dir [9]. 2012 yılına gelindiğinde ise Hindistan’daki 5. Seviye 

belgelendirmesine sahip firma sayısı 94 olup ABD’deki 56 firma sayısından hâlâ daha 

yüksektir (Şekil 10) [10]. 

Kaynak: ICT landscape in BRICS
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Şekil 10 Uluslararası yazılım belgelendirmeleri 

 

Hindistan’daki BT hizmetleri pazarının önümüzdeki 5 sene içinde yaklaşık olarak iki Hindistan’daki BT hizmetleri pazarının önümüzdeki 5 sene içinde yaklaşık olarak iki Hindistan’daki BT hizmetleri pazarının önümüzdeki 5 sene içinde yaklaşık olarak iki Hindistan’daki BT hizmetleri pazarının önümüzdeki 5 sene içinde yaklaşık olarak iki 

katına çıkması beklenmektedir.  Arz katına çıkması beklenmektedir.  Arz katına çıkması beklenmektedir.  Arz katına çıkması beklenmektedir.  Arz tarafında, bulut bilişim, mobilite ve büyük veri tarafında, bulut bilişim, mobilite ve büyük veri tarafında, bulut bilişim, mobilite ve büyük veri tarafında, bulut bilişim, mobilite ve büyük veri 

etrafında gelişen hizmetler ve KOBİ’leri hedefleyen iş modelleri hizmet sektörünün etrafında gelişen hizmetler ve KOBİ’leri hedefleyen iş modelleri hizmet sektörünün etrafında gelişen hizmetler ve KOBİ’leri hedefleyen iş modelleri hizmet sektörünün etrafında gelişen hizmetler ve KOBİ’leri hedefleyen iş modelleri hizmet sektörünün 

gelişimini sağlayacak eğilimlerdir.gelişimini sağlayacak eğilimlerdir.gelişimini sağlayacak eğilimlerdir.gelişimini sağlayacak eğilimlerdir. Aynı zamanda BT danışmanlığı, veri merkezi 

hizmetleri, uzaktan altyapı yönetimi ve uygulama yönetimi hizmetlerinin önümüzdeki 

dönemde pazarı büyütecek hizmetler olması beklenmektedir. 

Önümüzdeki dönemde yerel BT hizmet sağlayıcılarının, dünyadaki çok uluslu şirketler 

gibi, geleneksel hizmetlerden uzaklaşarak yeni teknolojilere ve KOBİ’lere odaklanan yeni 

iş modellerine yönelmesi beklenmektedir. (Şekil 11) 
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Şekil 11 BT hizmeti şirketlerinin iş model eğilimleri 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: PAC/SITSI Şirket profilleri, Şirketlerin internet siteleri, Basın

Firma Değer önerileri Gelecek odak alan tahmini

▪ Uçtan uca BT Çözüm Sağlayıcısı
▪ Güvenilen teknoloji sağlayıcısı
▪ Esnek finansmanlı ticari

▪ Bulut, mobilite çözümleri ve KOBİ segmentine
odaklanma

▪ Tüketicide marka duyarlılığı yaratma

▪ Uçtan uca BT Çözüm Sağlayıcısı
▪ Güçlü marka algısı
▪ Telekom alanında uzmanlık

▪ Hindistan’da küresel yetkinlikler, matematiksel 
analiz, bulut ve veri merkezi oluşturulması ve
KOBİ segmentine odaklanma

▪ Anlaşma bazında esnek kontratlar önerme
▪ Entegre hizmetler sağlama (Uygulama, 

altyapı ve BPO)
▪ Büyüklük avantajı

▪ Mobilite, büyük veri, bulut, 2. ve 3. seviye 
şehirlerde danışmanlığa odaklanarak yüksek 
büyüme

▪ Nitelikli iş gücü ile büyük SAP çalışmaları
▪ Sistem entegrasyonunda derin uzmanlık ve 

kanıtlanmış deneyim

▪ Mobilite, büyük veri, bulut, KOBİ segmentine
odaklanma

▪ Bt danışmanlığı hizmetlerinin diğer iş alanlarıyla 
entegrasyonu

▪ Fiyat avantajı
▪ Platformlar genelinde entegrasyon yetkinliği 
▪ Geniş dağıtım ağı

▪ Farklı endüstri ve müşteri segmentlerine özgü 
çözümler

▪ BT hizmetleriyle birlikte sunulan profesyonel 
hizmetler

▪ Ortak eğitimine yatırım
▪ KOBİ’lere odaklanma
▪ Mobilite çözümleri

▪ Hizmet yönetimi çalışmaları
▪ Satış kanalının 3. ve 4. seviye şehirlere 

genişletilmesi
▪ Bulut ve Sanallaştırma

Çok uluslu firma 1

Çok uluslu firma 3

Çok uluslu firma 2

Yerel firma 1

Yerel firma 2

Yerel firma 3
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Şekil 12 Veri merkezi avantaj ve dezavantajları 

 

 

Hindistan’daki veri merkezi kapasitesinin artan devlet ve yerel hizmet sağlayıcısı talebi Hindistan’daki veri merkezi kapasitesinin artan devlet ve yerel hizmet sağlayıcısı talebi Hindistan’daki veri merkezi kapasitesinin artan devlet ve yerel hizmet sağlayıcısı talebi Hindistan’daki veri merkezi kapasitesinin artan devlet ve yerel hizmet sağlayıcısı talebi 

ve artan KOBİ kullanımıyla önümüzdeki 5 sene içinde artması beklenmektedir.ve artan KOBİ kullanımıyla önümüzdeki 5 sene içinde artması beklenmektedir.ve artan KOBİ kullanımıyla önümüzdeki 5 sene içinde artması beklenmektedir.ve artan KOBİ kullanımıyla önümüzdeki 5 sene içinde artması beklenmektedir. Gelecek 

dönemde Hindistan’ın veri merkezleri etrafında sağlanan hizmetler ve bulut bilişim 

hizmetleri alanındaki potansiyelini incelediğimizde BT hizmetlerindeki geçmiş yetkinliği 

ve düşük maliyetleri nedeniyle ciddi avantajlara sahip olduğu görülmektedir. Hindistan’ın 

veri merkezi hizmetleri sağlama potansiyeli incelendiğinde ülke genelinde zayıf altyapı, 

düşük erişim hızı, güvenlik endişeleri ve hava koşulları gibi dezavantajları olduğu 

görülmektedir. Dünya veri merkezi risk indeksine göre de Hindistan enerji kalitesinin 

düşüklüğü ve sık yaşanan enerji kesintileri ve düşük erişim hızı nedeniyle alt sıralardadır 

(Şekil 12). 
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Hindistan’ın BT hizmetlerindeki avantajlarını bulut bilişim hizmetleri içinHindistan’ın BT hizmetlerindeki avantajlarını bulut bilişim hizmetleri içinHindistan’ın BT hizmetlerindeki avantajlarını bulut bilişim hizmetleri içinHindistan’ın BT hizmetlerindeki avantajlarını bulut bilişim hizmetleri için    de koruması de koruması de koruması de koruması 

beklenmektedirbeklenmektedirbeklenmektedirbeklenmektedir    ((((Şekil 13)))).... Bu avantajlardan en önemlileri yetkin ve İngilizce konuşan 

istihdam oranının yüksekliği, BT hizmetleri merkezleri etrafındaki gelişen altyapı, güçlü 

yerel BT sektörü ve maliyet seviyesine göre yüksek kalan hizmet kalitesi olarak 

özetlenebilir. 

 

Şekil 13 Hindistan BT hizmetleri avantajları 

 

 

 

 

Kaynak: McKinsey-NASSCOM Çalışması, McKinsey Quarterly, NASSCOM, Bangalore Tiger

1 Yetkinlik olgunluğu modeli (CMM) Yazılım Mühendisliği Enstitüsü tarafından yazılım kuruluşu ile ilişkili süreç olgunluğunun seviyesini belirlemek üzere 
oluşturulmuş bir ölçüttür

Hindistan’ın BT dış kaynak merkezi 
olmasının en önemli sebepleri Maliyet ve kalite açısından olası dış kaynak kullanım merkezleri (2001)

1. Verimli yetenek: Yüksek BT ve 
BPO yetkinliği ve İngilizce 
konuşma oranı

2. Kentsel altyapının 
oluşturulmasının ülke genelindeki 
birçok BT merkezini güçlendirmesi

3. Operasyonel üstünlükle, maliyet 
ve kalite açısından üstünlük elde 
edilmesi

4. Liberalleşen iş ortamı

5. Güçlü yurtiçi BT sektörünün
gerekli altyapıyı sağlaması ve 
çalışan nüfusun yetkinliklerini 
geliştirmesi

(Belirli bir 
ülkeye ilişkin 
vergiler ve 
sigorta gibi yasal 
maliyetleri de 
kapsayan iş gücü 
maliyetleri, 
maliyet üzeri 
farklar ve 
maliyet riskleri)

(Kaynak kullanılabilirliği; 
CMM1 seviyesi; cultural fit)
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Şekil 14 Hindistan BT-BPO sektörünün bulut bilişimde rekabetçi olması için atması 
gereken adımlar 

 

Özel sektörün dışında, hükümetten de bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaşmasını 

desteklemek, sektörü yabancı yatırımcılara uygun hale getirmek, bulut bilişim 

hizmetlerinin önündeki güvenlik regülasyonları gibi engelleri kaldırması için adımlar 

atması beklenmektedir (Şekil 14). 

1 BPO: Dış kaynak kullanımı
Kaynak: Deconstructing the cloud NASSCOM

Teslim modeli

Yeni yetenek 
ve yetkinlikler

Ortaklık ve 
ittifaklar

Temel yatırım 
alanları

Düzenleme ve 
standartlar

▪ Kaynakların yerinde/dışarıda (onsite/offshore) oranlarının değiştirilmesi (daha çok 
offshore olması)

▪ İnternetten sağlanan hizmetlerin bulut teknolojisine dönüşümü

▪ Mimari/tasarım yetkinliklerinin ve bulut hizmeti geliştirme yeteneklerinin 
oluşturulması

▪ Ortaklıklar ve ittifaklar kurarak rekabetçi kalınması
– Bulut portföyünün genişletilmesi (örn: Microsoft Azure’deki Wipro HPC

çözümleri)
– Güvenilen uygulama ortağı olunması (örn: Accenture ve Infosys’in 

salesforce.com entegrasyonu)
– Müşterek yeni çözüm geliştirilmesi (örn: Artel-Vmware ile yönetilen hesaplama 

hizmetleri)
– Hizmet sunma yetkinliklerinin iyileştirilmesi (örn: OrangeScope’un IaaS’ı

(servis olarak altyapı) Amazon’dan kullanması)

▪ Yatırım alanlarının belirlenmesi
– Adanmış (dedicated) uzmanlık merkezleri/Ar-Ge laboratuvarları kurulması
– Mevcut çözümlerin bulut bilişimle uyumlu hale getirilmesi

▪ Çözümlerin düzenleme, güvenlik ve risklerinin gözden geçirilmesi
▪ Standartlarda ve sertifikasyonlarda gelişmelerin takip edilmesi

Hindistan’daki BT-BPO1 sektörünün buluta geçmesi için atması gereken adımlar
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Şekil 15 Hükümet ve NASSCOM’un bulut bilişim markası olması için atması gereken 
adımlar 

 

Hindistan hükümetinin mevcut durumda bir bulut bilişim stratejisi oluşturmadığı ve bulut Hindistan hükümetinin mevcut durumda bir bulut bilişim stratejisi oluşturmadığı ve bulut Hindistan hükümetinin mevcut durumda bir bulut bilişim stratejisi oluşturmadığı ve bulut Hindistan hükümetinin mevcut durumda bir bulut bilişim stratejisi oluşturmadığı ve bulut 

bilişim hizmetlerinin kamu tarafından kullanımının eyalet seviyesinde bile oldukça dübilişim hizmetlerinin kamu tarafından kullanımının eyalet seviyesinde bile oldukça dübilişim hizmetlerinin kamu tarafından kullanımının eyalet seviyesinde bile oldukça dübilişim hizmetlerinin kamu tarafından kullanımının eyalet seviyesinde bile oldukça düşük şük şük şük 

olduğu görülmektedir.olduğu görülmektedir.olduğu görülmektedir.olduğu görülmektedir. Bulut bilişimin kamuda yayılmasının önündeki en önemli engeller 

kritik verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasından kaynaklanan güvenlik ve gizlilik 

endişeleridir. Düşük kullanım oranlarına rağmen Hindistan BT Dairesi bulut bilişim 

hizmetlerini ülke çapında yaygınlaştırmak istemektedir [11].  

Hindistan Elektronik ve BT Daireleri yakın zamanda devletin e-servislerin verimli 

kullanımı için bulut bilişim hizmetlerinin daha yaygın kullanılmasını hedefleyen bulut 

girişimi aksiyonunu (GI cloud) açıkladı. Devlet bu program sayesinde kamuda bulut 

bilişim kullanımının yaygınlaşmasını, BİT verimliliğini ve vatandaşlara verilen e-

servislerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir [12]. 

Devlet
politikaları

İnovasyon

Kuluçka 
stratejisi

Koordinas-
yon

Devlet 
bulutu

▪ Yurtiçi ve yurtdışı bulut pazarlarının gelişiminin desteklenmesi 
(Regülasyon değişimi ve teşvikler)

▪ Yenilikçi Ar-Ge oluşturulması
▪ Mükemmellik merkezleri (Centers of Excellence) aracılığıyla yeni 
oyuncuların oluşturulması

▪ Emerge Platform’un güçlendirilmesi ile bulut girişimleri için cazibesinin 
artırılması (ekosistem geliştirme ve KOBİ’lere sermaye bulmada yardımcı 
olan bir platform)
▪ Kuluçka merkezi sağlayıcılarının ve girişimcilerin birleştirilmesi ve 
birbirine bağlanması

▪ Politikanın uygulanmasına, sertifikasyonlara, uluslararası lobi 
faaliyetlerine (lobiciliğe) destek verecek bir kuruluş oluşturulması
▪ Bu kurumun bulut hizmeti sunma ve inovasyon için gerekli altyapıyı 
sağlaması

▪ Devletin, yalnızca maliyetlerini yönetmek için değil aynı zamanda 
inovasyonu tetiklemek, sektöre örnek olmak ve test ortamı sağlamak için 
buluta geçmesi

Hindistan hükümeti ve Nasscom’un bulut hizmetlerinde marka olmak için atması 
gereken adımlar

Kaynak: Deconstructing the cloud NASSCOM
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Hindistan hükümeti, bulut bilişim hizmetlerini ülke içinde ve dışarıya verilen hizmetlerde 

teşvik etmek için BT ve Telekom Bakanı önderliğinde ve Infosys genel başkanı 

yönetiminde bir Bulut Bilişim Komitesi oluşturmuştur. Komite üyeleri BT Dairesi, Ulusal 

Bilişim Merkezi, NASSCOM, sanayi odaları, CII (Confederation of Indian Industry), FICCI 

(Federation of Indian Commerce and Industry) gibi kurumların temsilcilerinden 

oluşmaktadır.  Bulut bilişim hizmetleri, 2012 yılında 100 milyar dolar olan BT ve BPO 

(Business Process Outsourcing)  hizmetlerinin ulusal BT politikasının öngördüğü şekilde 

2020 yılı itibariyle 300 milyar dolara çıkması için en büyük fırsat alanlarından biridir [13]. 

NASSCOM’un yayınlarında bulut bilişim Hindistan’daki BT sektörü için önemli büyüme 

ve yeni hizmet alanları yaratma fırsatları sunmaktadır. Bu yüzden kamu ve özel sektörün 

çabalarıyla ülkede bulut bilişim kullanımının yaygınlaşması ve Hindistan’ın bulut 

hizmetleri sağlayan bir merkeze dönüştürülmesi için büyük fırsat bulunmaktadır. 

NASSCOM, Elektronik ve BT Dairesi ile beraber Hindistan’ın bulut bilişim hizmetleri 

sağlayan bir merkeze dönüşmesi ve bulut bilişim hizmetlerinin e-yönetim, bankacılık, 

imalat ve KOBİ dikeylerinde yayılması için çalışmalar yapmaktadır [14] (Şekil 15). 

 

 

Nasscom ( National Association for Software and Services Companies) 

Nasscom, 1988 yılında Hindistan’daki yazılım, BT hizmetleri ve e-ticaret sektörlerini 

geliştirmek için kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. Nasscom Hindistan’ı 

bilişim teknolojilerinde ve hizmet sektöründe bir merkez olarak dünyada öne çıkarmak 

için kuruluşundan beri iş becerilerini ve ticaret bağlantılarını geliştirmek için hükümetlerle 

çalışmakta ve paydaşlarına gerekli platformları sağlayarak yurtdışına açılmalarını 

kolaylaştırmaktadır.  

Yazılım, hizmet ve dış kaynak kullanımı sektörlerinde 1250’nin üzerinde üyesi olan 

kuruluşun 250’ye yakın üyesi ABD, Avrupa, İngiltere, Japonya ve Çin’deki küresel 

firmalardır.1990’lı yılların başında 100’ün altında üyesi bulunan kuruluşun üye sayısı, 

2011 yılında 1256’ya ulaşmıştır; üyelerin çoğunluğunu, hizmet sektöründeki büyük 

firmalar oluşturmaktadır (Şekil 16).  
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Şekil 16 Nasscom üye dağılımı 

 

NASSCOM’un genel olarak sektörün gelişimini destekleyen ve ilgili yasaların oluşumuna 

destek olan bir kuruluş olarak görmek mümkündür. BT sektörü ile ilgili yasaları 

düzenlemek ve sektörün en faydalı şekilde gelişimini doğru yönetebilmek için oluşturulan 

Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın kurulmasını hızlandırmıştır. Aynı zamanda, 1999-2004 

yılları arasında Bilgi Teknolojileri sektöründe bazı düzenleme değişiklere ön ayak 

olmuştur:  Telekomünikasyon sektöründeki kısıtlamalarını kaldırmak (deregulate), işgücü 

alanında hizmet sektörünü öne çıkarmak, finansal destekler, vergi teşvikleri. ABD’de dış 

kaynak kullanımlarının azaldığı bir dönemde sektörü desteklemiş ve Ar-Ge çalışmalarına 

yönelerek farklı alanlarda hizmet ve ürünler sağlaması için firmaları teşvik etmiştir. 

Ar-Ge çalışmalarının ve hizmetlerin ihracat olarak yeniden sınıflandırılması için 

çalışmalar yapmıştır. Devlet Ar-Ge desteklerinin bilgisayar yazılımlarını da kapsayacak 

şekilde genişletilmesi için öneride bulunmuştur. Bilgi teknolojileri ve iş süreci yönetim 

sistemlerini (IT-BPM) içine alarak, ürün ve hizmetlerini kapsayan özel bir teşvik modeli 



 

42 

için de katkıda bulunmuştur. Nasscom ayrıca Hindistan hükümetine yeni gelişen 

teknolojik hizmetlere uygun bir ortam sağlanması için siber güvenlik konusuna bütçe 

ayırması ve eğitimler vermesi konusunda önerilerde bulunmaktadır. 

Nasscom, BT ve dış kaynak kullanımı (BPO) sektörlerini desteklemek için düzenli olarak 

hükümet ve bakanlıklara sektör ile ilgili politikalar konusunda kendi özgür çıkarımları ile 

yol göstermektedir. 

NASSCOM’un çalışmalarını genel olarak yedi başlık altında toplamak mümkündür: Kamu 

çalışmaları, üye hizmetleri, endüstriyel gelişim, küresel ticaretin gelişimi, işgücü gelişimi, 

girişimciliğe verilen destek ve sosyal sorumluluk projeleri (Şekil 17) (Şekil 18). 

Şekil 17 Nasscom politikaları 1 
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Şekil 18 Nasscom politikaları 2 
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1.21.21.21.2 Çin Çin Çin Çin     

Çin, bilişim sektöründe donanım üretimi alanında dünya birincisidir. Çin’de doğrudan 

yabancı yatırım yıllar içinde artış göstermiş ve çok uluslu şirketler teknolojilerini ve 

sermayelerini getirerek iç pazarda rekabeti artırmıştır. Çin bilişim sektörü, işgücü ve 

büyük iç pazarı ile yabancı yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Donanım sektöründe öncü 

olan ülkenin korsan yazılım kullanımı, fikri mülkiyet hakları konularında geri kalması ve 

insan kaynağının bu yönde eğitilmemesi yazılım sektörünün gelişimini yavaşlatmaktadır. 

Dünyadaki BT sektörü donanım üretimi rakamına bakıldığında, Çin 344 milyar dolarlık Dünyadaki BT sektörü donanım üretimi rakamına bakıldığında, Çin 344 milyar dolarlık Dünyadaki BT sektörü donanım üretimi rakamına bakıldığında, Çin 344 milyar dolarlık Dünyadaki BT sektörü donanım üretimi rakamına bakıldığında, Çin 344 milyar dolarlık 

üretimi ile birinci sırada gelmektedir.üretimi ile birinci sırada gelmektedir.üretimi ile birinci sırada gelmektedir.üretimi ile birinci sırada gelmektedir. En yakın rakibi olan ABD, Çin’i 83 milyar dolar ile 

takip etmektedir. UNComtrade’in donanım üretim rakamlarına göre, küresel donanım 

üretiminin %45-50’si Çin tarafından yapılmaktadır (Şekil 19) [15], [16].  

Şekil 19 Ülkelerin donanım üretimleri 

 
Kaynak: UNComtrade 2011, IDC Blackbook 2012

BT donanımı üretim rakamı
2011, Milyar ABD Dolar
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Şekil 20 Çin BT sektörü GSYH oranı 

 

BT sektörü gelirleri 2001’den 2012 yılına kadar %18’likBT sektörü gelirleri 2001’den 2012 yılına kadar %18’likBT sektörü gelirleri 2001’den 2012 yılına kadar %18’likBT sektörü gelirleri 2001’den 2012 yılına kadar %18’lik    bir YBBO ile büyümüştür ve 2011bir YBBO ile büyümüştür ve 2011bir YBBO ile büyümüştür ve 2011bir YBBO ile büyümüştür ve 2011    

yılında, toplam yılında, toplam yılında, toplam yılında, toplam GSYH’ninGSYH’ninGSYH’ninGSYH’nin    yaklaşık %13’ünü oluşturmuşturyaklaşık %13’ünü oluşturmuşturyaklaşık %13’ünü oluşturmuşturyaklaşık %13’ünü oluşturmuştur. . . . (Şekil 20)    BT sektörü katma 

değerinin GSYH’ye oranı ise 2012 yılında %2,5 civarındadır. Bilişim teknolojileri katma 

değeri 2006–2012 yılları arasında %14 büyüyerek yaklaşık 210 milyar dolara ulaşmıştır. 

2012 yılında 210 milyar dolarlık sektörün katma değerinin yalnızca 9 milyar doları 

yazılımdan gelmektedir. 1995 yılında 61 milyar Dolar olan BT sektörü gelirleri, 2012 

yılına gelindiğinde 1.000 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Çin’de BT sektörü gelirleri 

2000-2004 yılları arasında yıllık %45 büyüme gösterirken, bu oran 2005 ile 2007 yılları 

arasında %20’lik dengeli bir büyümeye dönüşmüştür [17]. 

İmalat, Çin’deki BT sektörünün önemli parçasıdır, sektör gelirlerinin %80’i bilgisayar 

sistemleri, elektronik parçalar, iletişim donanımları, ev ses sistemleri ve video 

ürünlerinden gelmektedir [1]. 

Kaynak: World Bank, IHS Global insight,Chinadaily
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Şekil 21 Çin BT sektörü  

 

Çin’deki donanım sektörü içinde en önemli payı bilgisayar sistemleri oluşturmaktadır. 

Yerel pazara hâkim olan yerel bilgisayar donanımı üreticileri, yüksek bir büyüme 

göstererek 1995 yılındaki 6 milyar dolarlık gelirlerini 2004 yılında 84 milyar dolara 

çıkararak dünya bilgisayar pazarında birinci olmuştur. Çin’in 2004 bilgisayar donanım 

pazarı incelendiğinde, pazara yerel oyuncuların yön verdiği görülmektedir. Lenovo 

%23’lik payı ile birinci sıradadır ve onu da, diğer bir yerel oyuncu olan Founder Elektronik 

yaklaşık %10’luk payı ile takip etmektedir [18]. 

Günümüz BT pazarı değerlendirildiğinde, yerel ve yabancı oyuncuların dağılımında 

birçok alt sektörde farklılık görüldüğü anlaşılmaktadır. Kişisel bilgisayar sektöründe yerel 

oyuncular pazarın yarısına sahipken, sunucularda yerel oyuncuların oranı yaklaşık %20 

seviyelerinde kalmaktadır. Akıllı telefon pazarının da %60’a yakını yerel oyunculardan 

oluşmaktadır. Kurumsal ağ donanımları sektörü de, %60’lara varan payı ile yerel 

Kaynak: IHS Global insight
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oyuncular tarafından idare edilmektedir. Yazılım sektörüne bakıldığında ise, yabancı 

oyuncuların pazarın yaklaşık olarak %70-75’ine sahip olduğu görülmektedir. [19] 

Donanım sektöründeki yazılım ihtiyacı, yazılım ve hizmet sektörünün de gelişimineDonanım sektöründeki yazılım ihtiyacı, yazılım ve hizmet sektörünün de gelişimineDonanım sektöründeki yazılım ihtiyacı, yazılım ve hizmet sektörünün de gelişimineDonanım sektöründeki yazılım ihtiyacı, yazılım ve hizmet sektörünün de gelişimine    katkı katkı katkı katkı 

sağlamıştır.sağlamıştır.sağlamıştır.sağlamıştır. 2006 yılından günümüze kadar yazılım sektöründe yapılan harcamalar da, 

donanım sektöründeki harcamalara paralel olarak büyümüştür. 2012 yılı rakamlarına 

bakıldığında, yazılım ve BT hizmetleri, sektörün yaklaşık %4’ünü oluştursa da yazılım 

sektöründeki harcamaların donanım sektörünün gerekliliklerine paralel olarak büyüdüğü 

görülmektedir. (Şekil 21) 

Çin 2004 yılı yazılım ve hizmet gelirlerine bakıldığında, bunun %51’inin yazılım 

ürünlerinden, %33’ünün sistem entegrasyonundan ve geri kalan %16’lık kısmının da 

yazılım ve BT hizmetlerinden oluştuğu anlaşılmaktadır [1]. 2011 yılı Çin pazarına 

bakıldığında ise gelirlerin %46’sı yazılım ürünlerinden, % 14’ü sistem entegrasyonundan 

ve geri kalan %40’lık kısmı da diğer hizmet ürünlerinden oluşmaktadır. [20], [21]. 

Yazılım sektöründe yerel oyuncuları Yazılım sektöründe yerel oyuncuları Yazılım sektöründe yerel oyuncuları Yazılım sektöründe yerel oyuncuları destekleyen bir sistemdestekleyen bir sistemdestekleyen bir sistemdestekleyen bir sistem    kurgulakurgulakurgulakurgulanmıştırnmıştırnmıştırnmıştır    ve az sayıda ve az sayıda ve az sayıda ve az sayıda 

da olsa güçlü da olsa güçlü da olsa güçlü da olsa güçlü oyuncuların varlığından söz edilebilir.oyuncuların varlığından söz edilebilir.oyuncuların varlığından söz edilebilir.oyuncuların varlığından söz edilebilir. Tüm bu etmenlere rağmen, Çin BT 

hizmetleri pazarı çok uluslu oyunculara açık ve rekabetçi bir pazardır ve çok uluslu 

şirketlerin yüksek pazar payları aldığı görülmektedir. BT hizmetleri pazarında ilk 2 

oyuncu çok uluslu bir firma iken, ilk 10’da sadece 3 yerel hizmet sağlayıcısı 

bulunmaktadır [20], [21].  

2002’de yayımlanan kamu alımları kanununa göre, kamu belirlenen harici durumlar 

olmadığı sürece yerel ürün, hizmet ve proje alımlarını tercih etmek zorundadır. Eğer 

ürünler yerel sağlayıcılar tarafından uygun fiyatlarla sağlanamazsa, Çin sınırları dışında 

kullanım için gerekiyorsa veya başka kanunlar sebebiyle yerel satın alım yapılamazsa, 

yabancı ürün ve hizmet kullanımına izin verilmektedir. Aynı zamanda, 2010 yılında Çin 

hükümetinin koyduğu yeni kurallara göre, bazı ileri teknoloji ürün şirketlerinin kamu 

alımlarına katılabilmesi için belirli güvenlik onaylarına sahip olması gerekmektedir. 

Ancak, “yerel” kelimesinin belirgin olmayan tanımı ve yerel bir ürün için “uygun” fiyat 

tanımlamasının çok uluslu şirketlerle karşılaştırma yaparken çok açık olmaması 

sebebiyle bu uygulama bir yol gösterici olarak kalmakta ve kamu alım kararları üzerinde 

önemli bir etki oluşturamamaktadır [22]. 

Çok uluslu firmalar büyük iç pazarı nedeniyle ülkedeki BT sektörüne yatırımlarını Çok uluslu firmalar büyük iç pazarı nedeniyle ülkedeki BT sektörüne yatırımlarını Çok uluslu firmalar büyük iç pazarı nedeniyle ülkedeki BT sektörüne yatırımlarını Çok uluslu firmalar büyük iç pazarı nedeniyle ülkedeki BT sektörüne yatırımlarını 

artırırkenartırırkenartırırkenartırırken, yerli firmalar hükümet teşvikleri ile desteklenmektedir., yerli firmalar hükümet teşvikleri ile desteklenmektedir., yerli firmalar hükümet teşvikleri ile desteklenmektedir., yerli firmalar hükümet teşvikleri ile desteklenmektedir. Dolayısıyla, yabancı Dolayısıyla, yabancı Dolayısıyla, yabancı Dolayısıyla, yabancı 
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firmalar kendi bilgi birikimini pazara getirefirmalar kendi bilgi birikimini pazara getirefirmalar kendi bilgi birikimini pazara getirefirmalar kendi bilgi birikimini pazara getirerek rekabet ortamı sağlamakta verek rekabet ortamı sağlamakta verek rekabet ortamı sağlamakta verek rekabet ortamı sağlamakta ve    BT BT BT BT 

sektöründe yerli oyuncuların gelişimini desteklemektedir.sektöründe yerli oyuncuların gelişimini desteklemektedir.sektöründe yerli oyuncuların gelişimini desteklemektedir.sektöründe yerli oyuncuların gelişimini desteklemektedir.    Devletin kamu alımlarında 

rekabetçi yapının korunumunu ve yerel firmaların gelişimini hedefleyen bir yapı 

oluşturmuştur.    Devletin tedarik kurumları, kamu alımlarında bir güçlü yerel firmaya, bir 

zayıf yerel firmaya ve birçok uluslu firmaya yer vermek zorundadır. Çok uluslu şirketler 

teknoloji konusunda yerel firmalara meydan okurken, yerel küçük firmalar da daha büyük 

yerel firmaları fiyat bakımından zorlamaktadır.  

Kamu alımlarında belirli alanlarda standartlar oluşturularak yerli ürün sertifikası 

zorunluluğu getirilmiştir. Bu sertifika dâhilinde, bazı ihalelerdeki zorunlu yerel yatırımcı 

oranı %70’e kadar çıkabilmektedir. Öne çıkan ulaşım, bankacılık, alternatif enerji gibi 

stratejik sektörlerde yabancı yatırımcı hissesi %20’lerle sınırlandırılmıştır. Telekom 

sektöründe yabancı ortaklığında 49% limiti mevcuttur ve katma değerli hizmetlerle 

beraber bu sınır %50’ye çıkmaktadır. BT sektöründeki bilgisayar ve diğer elektronik, ileri 

teknoloji aletler üzerinde yabancı sermayeye dair herhangi bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. 2004 yılındaki katalogda “izin verilen” sektörler arasında bulunan 

yazılım geliştirme ve BT yönetimi, 2007 yılında hükümet tarafından yapılan değişikliklerle 

“desteklenen” sektörler arasına alınmıştır. Devletin 2008 yılında yabancı yatırımcılara 

verdiği teşviklerle beraber, çok uluslu şirketlere uyguladığı politikaları serbestleştirdiği 

görülmektedir. 

Yerli firmaların küresel BT pazarında varlıklarını sürdürebilmeleri ve öne çıkabilmeleri için 

önem arz eden diğer bir konu da, BT ürünlerinde ulusal standartları sağlayabilmektir. 

Çin’in BİT sektörü patentleri, 2004 yılında dünyadaki patentlerin sadece %0,5’ini 

oluşturmaktadır. Ayrıca ülke içerisinde oluşturulan yerel standartlar, uluslararası BT 

firmalarının Çin’de yatırım yapmasını kolaylaştırmamaktadır [18]. 

Kamu BT alımlarındaki yerlileşme oranlarına dair resmi bir istatistik olmamakla beraber 

çeşitli kaynaklara göre kamudaki bilişim teknolojileri sektöründe özellikle yazılımda ve 

sunucularda çok uluslu şirketler hâkim olduğu görülmektedir. Xin Hua Haber Ajansına 

göre, yerel sektörü koruyan kurallar konmasına rağmen, 2011’in ilk beş ayında kamudaki 

yazılım harcamalarının %82’si yabancı firmalar tarafından karşılanmıştır. Bu konuda 

uzmanların açıkladıkları görüşlere göre, büyük ve paket yazılım alımlarında çok uluslu 

firmalar %70-80 oranına sahipken daha niş yazılım alanları, yerel ve uluslararası firmalar 

arasında yarı yarıya paylaşılmaktadır. Kamuda genel donanım alımlarında uluslararası 

şirketlerin, pazarın %70’inden fazlasına sahip olduğu bilinmektedir. Sunucu alımlarının 
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%80-85’inde çok uluslu şirketler rol oynarken, kişisel bilgisayarlarda yerel oyuncular öne 

çıkmaktadır. 

Yazılım ve hizmet alanında ileri yetkinlik ve iş modellerine sahip birçok uluslararası 

şirket, Avrupa ve ABD pazarlarında geniş bir yelpazede danışmanlık ve sistem 

entegrasyonu hizmetleri sunarken, Çin BT pazarında daha ürün odaklı bir strateji 

izlemektedir. Şirketlerin böyle bir strateji izlemesindeki en önemli sebep BT hizmetleri 

alanında küresel fiyatlarda ödeme yapmaya istekli olmayan yerel alıcılar ve düşük 

maliyet stratejisi izleyen yerel hizmet sağlayıcıları olarak belirlenmiştir [18].  

Hükümet, korsan yazılım kullanımları ile ilgili olarak halkı bilgilendirme çalışmaları Hükümet, korsan yazılım kullanımları ile ilgili olarak halkı bilgilendirme çalışmaları Hükümet, korsan yazılım kullanımları ile ilgili olarak halkı bilgilendirme çalışmaları Hükümet, korsan yazılım kullanımları ile ilgili olarak halkı bilgilendirme çalışmaları 

düzenlemekte ve fikri mülkiyet ile ilgili kanunları gözden geçirmektedirdüzenlemekte ve fikri mülkiyet ile ilgili kanunları gözden geçirmektedirdüzenlemekte ve fikri mülkiyet ile ilgili kanunları gözden geçirmektedirdüzenlemekte ve fikri mülkiyet ile ilgili kanunları gözden geçirmektedir. . . . 2000 yılında 

onaylanan Document 18 (Doküman 18) adındaki önemli hükümet politikası, özgün 

yazılım kullanımını ve yazılım ihracatını artırmayı amaçlamakta ve bu politika 

çerçevesinde, yazılım sektöründeki firmalara vergilendirme konusunda ayrıcalıklar 

tanımaktadır. 2010 yılı Ekim ayında ise Çin Danıştayı yazılım korsanlığına karşı 6 aylık bir 

ulusal kampanya başlatmıştır [23]. Çin’in korsan yazlımla mücadelesi sırasında fikri 

mülkiyet (IP) kanunları eskiye göre daha sıkı hale getirilmiş ve daha güçlü hukuki ve 

yönetimsel yaptırımlar uygulamaya alınmıştır. Tüm bu gayretler sonucu BSA (Business 

Software Alliance)’in rakamlarına göre 2004 yılında %90’larda olan korsan yazılım oranı 

2011 yılı itibariyle %77’ye inmiştir ancak hala %42 olan dünya ortalamasının çok 

üzerindedir. 

Çin şirketleriÇin şirketleriÇin şirketleriÇin şirketlerindeki çalışanlarda bulunan İngilizce eksikliği, BT hizmetleri alanının ndeki çalışanlarda bulunan İngilizce eksikliği, BT hizmetleri alanının ndeki çalışanlarda bulunan İngilizce eksikliği, BT hizmetleri alanının ndeki çalışanlarda bulunan İngilizce eksikliği, BT hizmetleri alanının 

gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu alanda yapılacak insan kaynağı çalışmaları hizmet gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu alanda yapılacak insan kaynağı çalışmaları hizmet gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu alanda yapılacak insan kaynağı çalışmaları hizmet gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu alanda yapılacak insan kaynağı çalışmaları hizmet 

sektörünün gelişimi açısından büyük önem taşımaktadırsektörünün gelişimi açısından büyük önem taşımaktadırsektörünün gelişimi açısından büyük önem taşımaktadırsektörünün gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Çin hükümeti, BT hizmetlerini 

Hindistan örneğinde olduğu gibi geliştirmeyi amaçlamış ve bu amaçla sektörün 

gelişiminde bazı Hint firmalarından destek almıştır. 

Uluslararası ticarette Çin BT sektörünü daha iyi anlamak için, aşağıdaki rakamlardan 

faydalanılabilir: 2007 yılında dünyadaki telefonların %48’i, kişisel bilgisayarların %46’sı, 

renkli televizyonların %42’si, ekranların %65’i ve kameraların %57’si Çin tarafından 

üretilmiştir [1]. Çin, 2004 yılında BT sektörü ihracatlarında dünyada ABD’yi de geçerek 

birinci konuma gelmiştir [18]. 2004 yılındaki yazılım ihracatı ve dış kaynak kullanımı 3,2 

milyar dolar iken aynı sene donanım ihracatı 110 milyar dolar civarındadır. Donanım 

ağırlıklı ihracat yapan Çin için yazılım ve BT hizmetleri sektör ihracatlarının sadece %1-

2‘sini oluşturmaktadır [18]. 
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Çin’in donanım ürünlerinden gelen ihraç gelirleri incelendiğinde, 1980Çin’in donanım ürünlerinden gelen ihraç gelirleri incelendiğinde, 1980Çin’in donanım ürünlerinden gelen ihraç gelirleri incelendiğinde, 1980Çin’in donanım ürünlerinden gelen ihraç gelirleri incelendiğinde, 1980----2012 yılları 2012 yılları 2012 yılları 2012 yılları 

arasında %36 YBBO’yla büyüme arasında %36 YBBO’yla büyüme arasında %36 YBBO’yla büyüme arasında %36 YBBO’yla büyüme görülmektedir.görülmektedir.görülmektedir.görülmektedir. 1980 yılında sadece 10 milyon dolar 

olan ihracat gelirleri, 1990’lı yılların başında hızlı bir şekilde 1 milyar dolar seviyelerine 

çıkmış ve günümüzde ise, yaklaşık 230 milyar dolara ulaşmıştır. Donanım ihracatı, en 

hızlı büyümesini 1990-2000 yılları arasında %50’lik YBBO ile gerçekleştirmiştir(Şekil 22) 

[24].  

Şekil 22 Çin donanım ihracatı 

 

ÇinÇinÇinÇin’deki’deki’deki’deki    yazılım sektörüyazılım sektörüyazılım sektörüyazılım sektörü    gelirleringelirleringelirleringelirlerininininin    yalnızca çok küçük bir kısmı ihracata dönüşmektedir.yalnızca çok küçük bir kısmı ihracata dönüşmektedir.yalnızca çok küçük bir kısmı ihracata dönüşmektedir.yalnızca çok küçük bir kısmı ihracata dönüşmektedir. 

Yazılım ihracatının düşük kalmasının sebepleri arasında Çin’deki mevcut iç pazarın 

büyüklüğü sebebiyle ihracata odaklanılmaması, yazılım sektöründe uluslararası piyasaya 

ilişkin yüksek deneyimin olmaması, nüfusun İngilizce konuşma oranının çok yüksek 

olmaması ve teşviklerin genelde tarım ve donanım sektörlerine odaklanmış olması gibi 

etmenler bulunmaktadır [4]. 

Kaynak: IHS Global insight
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Yazılım ve tasarım sektörünün gelişmesine yönelik olarak şirketler için engel teşkil eden 

etmenleri çokuluslu ve yerel şirketler özelinde incelemek gerekmektedir. Yerel 

şirketlerde ürün tasarımı ve pazarlama konusunda bilgiler gelişme aşamasındadır. 

Uluslararası yazılım şirketlerinin yatırımları korsan yazılım, yerel oyuncuları destekleyen 

mevzuat, nitelikli ve İngilizce bilen işgücü eksikliği sebebiyle sınırlı kalmıştır. Günümüzde 

yazılım BT sektöründeki katma değerin yalnızca ~4%’ünü sağlamaktadır. 

Şekil 23 Çin’de doğrudan yabancı yatırım 

 

UNCTADUNCTADUNCTADUNCTAD’ın rakamlarına göre’ın rakamlarına göre’ın rakamlarına göre’ın rakamlarına göre,1990 yılında Çin’e yapılan doğrudan yabancı yatırım 7 ,1990 yılında Çin’e yapılan doğrudan yabancı yatırım 7 ,1990 yılında Çin’e yapılan doğrudan yabancı yatırım 7 ,1990 yılında Çin’e yapılan doğrudan yabancı yatırım 7 

milyar dolar iken, 2000’li yılların başına kadar %31 YBBO ile büyüyerek 103 milyar dolar milyar dolar iken, 2000’li yılların başına kadar %31 YBBO ile büyüyerek 103 milyar dolar milyar dolar iken, 2000’li yılların başına kadar %31 YBBO ile büyüyerek 103 milyar dolar milyar dolar iken, 2000’li yılların başına kadar %31 YBBO ile büyüyerek 103 milyar dolar 

seviyesine gelmiştir. seviyesine gelmiştir. seviyesine gelmiştir. seviyesine gelmiştir. 2000’li yıllardan günümüze kadar yabancı yatırım %7 YBBO ile 

büyümüş ve 207 milyar dolar seviyesine yükselmiştir(Şekil 23) [25]. 

Çin’deki şirketlerde yapılan tasarımlara bakıldığında Yerel firmaların desteği olmadan çok 

uluslu firmalar tarafından yapılan tasarımların payının yüksek olduğu görülmektedir. 

Kaynak: UNCTAD

Doğrudan yabancı yatırım miktarı
Milyar ABD Dolar 
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Örneğin, mobil telefonlar pazarında 2012 yılında ürün tasarımlarının %64’ü Çin’den 

bağımsız çok uluslu şirketler tarafından yapılmaktadır ancak bu oranın 5 sene içerisinde 

%42’lere kadar düşmesi beklenmektedir. Yerel firmalar tarafından ve ya onların desteği 

alınarak yapılması planlanan tasarımların artmasında önemli 5 faktör bulunmaktadır: 

kamu teşvikleri, düşük maliyet, artan yetkinlik, artan talep ve küresel pazarda öne çıkan 

başarılı yerel firmalar(Şekil 24). 

Şekil 24 Çin’de yapılan telefon tasarımları 

 

DünyaDünyaDünyaDünya    akıllı telefon pazarında, yabakıllı telefon pazarında, yabakıllı telefon pazarında, yabakıllı telefon pazarında, yabancı oyuncular pazarın çoğunluğuna hâkimdir; fakat ancı oyuncular pazarın çoğunluğuna hâkimdir; fakat ancı oyuncular pazarın çoğunluğuna hâkimdir; fakat ancı oyuncular pazarın çoğunluğuna hâkimdir; fakat 

Çin merkezli oyuncularıÇin merkezli oyuncularıÇin merkezli oyuncularıÇin merkezli oyuncuların payının yıllar içinde arttığı görülmektedirn payının yıllar içinde arttığı görülmektedirn payının yıllar içinde arttığı görülmektedirn payının yıllar içinde arttığı görülmektedir.... 2009 yılında Çin 

markalarının payı sadece %6 iken, bu oranın 2012 yılı sonunda %27’ye yükseldiği 

görülmektedir. Çin’in yerel şirketleri ileri özelliklere sahip akıllı telefonları uygun fiyatlara 

sunarak pazar paylarını artırmayı başarmışlardır. 

28 30 4221 15Cep telefonları  64

Çin’deki şirketler tarafından Çin’de tasarlanan

Küresel çok uluslu şirketler tarafından Çin tasarım içeriği ile tasarlanmış ürünler

Küresel çok uluslu şirketler tarafından Çin tasarım içeriği olmadan tasarlanmış ürünler

Çin’deki ürün tasarımının artması beklenmektedir…

Çinli şirketlerin başarısının 
artırılması

E

Ar-Ge’yi destekleyen ve çok uluslu 
şirketleri ürünleri yerel olarak tedarik 
etmeye zorlayan/teşvik eden devlet 
politikaları/teşvikleri

A

C Çin’deki kişisel tasarım merkezlerinin 
yetkinliklerinin artırılması

Çin’deki tüketimin artması :
▪ Ürün tasarımlarında, Çin pazarını 

daha iyi bilen Çinli tasarımcılarla 
çalışma isteği 

▪ Çin’de yapılan tasarımlara talep 
yaratılması

D

B Maliyetlerin düşürülmesi
▪ Çin’deki düşük maliyetli iş gücü
▪ İmalat ve tasarım faaliyetlerinin 

birlikte yürütülmesi

… bu artışın sebepleri ise

Mevcut durum 5 yıllık hedefSegment
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Akıllı telefon pazarındaki Çinli oyuncuların küresel pazara göre %15-30 daha uygun fiyat 

sağladığı görülmektedir ve bu genel olarak daha düşük kar marjlarından, daha düşük 

faaliyet giderlerinden ve daha düşük ürün maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Küresel 

üreticilerin %5-10 kar marjı beklentilerine karşın yerel üreticiler daha düşük sermaye 

yatırımları ve karlılık yerine büyüme odaklı stratejileri nedeniyle daha düşük (%0-3) kar 

marjları ile çalışmaktadır. Ayrıca yerel telefon üreticilerinin yatırımlarını 

destekleyebilecekleri başka ana iş kolları bulunmaktadır. (Yerel firmaların PC kar marjı 

%8 ve telekomünikasyon ekipmanları kar marjı %15) Düşük Ar-Ge yatırımları, işçilik 

giderleri ve satış, pazarlama maliyetleri nedeniyle firmalar faaliyet giderlerinden %10-15 

tasarruf yapabilme şansına sahiptir. Satılan ürün maliyetleri de CPU (ana işlem birimi) 

sağlayıcılarının Çinli telefon üreticilerine özel rekabetçi fiyat politikaları ve düşük telif 

hakları nedeniyle küresel örneklere göre düşük kalmaktadır. 

Şekil 25 Ar-Ge yatırımları 
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OECD’nin raporuna göre, Çin’deki ArOECD’nin raporuna göre, Çin’deki ArOECD’nin raporuna göre, Çin’deki ArOECD’nin raporuna göre, Çin’deki Ar----Ge yatırımları 20Ge yatırımları 20Ge yatırımları 20Ge yatırımları 2003 ile 2009 yılları arasında %2503 ile 2009 yılları arasında %2503 ile 2009 yılları arasında %2503 ile 2009 yılları arasında %25    

YBBO ile artmıştır.YBBO ile artmıştır.YBBO ile artmıştır.YBBO ile artmıştır. 2003 yılında 154 milyar avro olan Ar-Ge harcamaları, 2009 yılı 

sonunda 580 milyar avroya ulaşmıştır. Kamunun Ar-Ge harcamalarındaki oranı ise, özel 

şirketlerin ve doğrudan yabancı yatırımın BT sektöründe güç kazanması nedeniyle 2003 

yılında %33 iken, 2009 yılında %24’e gerilemiştir. (Şekil 25) Yine OECD raporuna göre, 

2000 yılında Çin’de işletmelerin BT sektöründeki Ar-Ge harcamalarına bakıldığında, 

harcamaların %48’inin yazılım ve hizmet sektöründe, %52’sine yakınının ise donanım 

sektöründe yapıldığı anlaşılmaktadır [26].  

ArArArAr----Ge yatırımlarınıGe yatırımlarınıGe yatırımlarınıGe yatırımlarını    teşvik eden teşvik eden teşvik eden teşvik eden merkezi ve yerel politikalar sayesinde, son yıllarda Çin’de merkezi ve yerel politikalar sayesinde, son yıllarda Çin’de merkezi ve yerel politikalar sayesinde, son yıllarda Çin’de merkezi ve yerel politikalar sayesinde, son yıllarda Çin’de 

kurulan kurulan kurulan kurulan çok uluslu Arçok uluslu Arçok uluslu Arçok uluslu Ar----Ge merkezlerinin sayısı oldukça artmıştır.Ge merkezlerinin sayısı oldukça artmıştır.Ge merkezlerinin sayısı oldukça artmıştır.Ge merkezlerinin sayısı oldukça artmıştır. 2003 yılında yaklaşık 

300 çok uluslu Ar-Ge merkezi bulunurken, bu rakam 2010 yılında 1400’lere yükselmiştir 

(Şekil 26).  

Şekil 26 Çin’de çok uluslu şirketlerin Ar-Ge yatırımları 

 
Kaynak: Basın araştırması
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Çin’de ileri teknoloji geliştirmede önemli görülen bir diğer nokta da, nitelikli insan kaynağı 

yaratabilmektedir. Hem çok uluslu firmalar, hem de yerel firmalar açısından yerel BT 

sektörünün gelişimi için en önemli etmenlerden bir tanesi yetenek gelişimi olarak 

görülmektedir. Sektördeki yetenek gelişiminin sağlanması için çok uluslu şirketlerin 

genel merkezlerinden teknoloji transferi olması ve profesyonel mühendislik yönetimi 

alanında yetkinlik kazanılması gerekmektedir. McKinsey 2012 Çin ürün geliştirme 

anketine göre çok uluslu ve yerel şirketlerinin verdiği cevaplar da Şekil 27’de bunu 

doğrulamaktadır. 

Şekil 27 Çok uluslu şirketlerin yetenek ihtiyaçları 

 

Çin’dekiÇin’dekiÇin’dekiÇin’deki    ileri akademik eğitim, yaygınlık ve kalite bakımından ileri akademik eğitim, yaygınlık ve kalite bakımından ileri akademik eğitim, yaygınlık ve kalite bakımından ileri akademik eğitim, yaygınlık ve kalite bakımından gelişim gelişim gelişim gelişim göstermekte ve iyi göstermekte ve iyi göstermekte ve iyi göstermekte ve iyi 

eğitimli insan kaynağının eğitimli insan kaynağının eğitimli insan kaynağının eğitimli insan kaynağının ülkedeülkedeülkedeülkede    kalma ihtimali de artmaktadırkalma ihtimali de artmaktadırkalma ihtimali de artmaktadırkalma ihtimali de artmaktadır. Çin’deki toplam nüfus 

düşünüldüğünde üniversite ve enstitülere kayıt olma oranı hâlâ dünya ortalamasının 

gerisinde kalsa bile, söz konusu oran yıllar içinde artış göstermektedir. 2000 yılında 

0Kaynak: McKinsey 2012 Çin Ürün Geliştirme Anketi

1 Katılımcılardan, Çin’deki tasarım merkezlerinin yetkinliklerini geliştirebilecekleri 5 yönteme 100 puanı dağıtması istenmiştir (en çok katıldıkları fikre en yüksek puan)
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dünya ortalamasının %19’a yakını ileri eğitim kurumlarına kayıt olurken, bu oran Çin’de 

sadece %8 seviyesindeydi. 2009 yılına gelindiğinde ise dünya ortalaması %27 

seviyesinde iken, Çin ortalaması %24’lere yükselmiştir. Bu da, Çin ve dünya ortalaması 

arasındaki eğitim açığının yıllar içinde kapandığını göstermektedir. Ayrıca, istatistiklere 

bakıldığında, 2005 yılına nispeten 2010 yılında daha çok sayıda iyi eğitimli mezunun 

Çin’de kalması beklenmektedir (Şekil 28).  

Şekil 28 Çin’deki eğitim düzeyi 

 

OECD tarafından ilk defa 2000 yılında yapılan ve her 3 senede bir yenilenen PISA 

(Program for International Student Assessment), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Sınavı’nın 2009 yılı sonuçlarına bakıldığında Matematik ve Bilim alanındaki sıralamada 

Çin’in bir hayli ileride olduğu görülmektedir. PIRA ilk başta sadece Şangay daha sonra 

ise Çin’deki 12 eyalet için test skorlarını yayınlamıştır. Çin’deki 12 eyalet 621 okulu ve 

Kaynak: Dünya Bankası (en üst), WEF GCR 2005-2010 (orta, alt)

Ülkenizin okullarındaki matematik ve fen derslerinin kalitesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
[1 = zayıf; 7 = çok iyi – dünyanın en iyilerinden]

Ülkeniz, yetenekli kişileri elinde tutabiliyor/cezbedebiliyor mu?
[1 = Hayır, en iyiler ve zekiler genellikle başka ülkelere gidiyor; 7 = Evet, ülkede yetenekli kişiler için bir çok fırsat 
mevcut

Üçüncü düzey eğitim kuruluşlarına katılım oranının brüt yüzdesi (toplam kayıt sayısının nüfusa, yaştan bağımsız oranı)

Çin’de, kolejlerde, üniversitelerde, teknik üniversitelerde ve diğer benzer eğitim kurumlarında okuyanların sayısı 
son on yılda oldukça artmıştır …

Bu kişilerin aldıkları matematik ve fen eğitiminin kalitesi de oldukça iyileştirilmiştir

Dahası, sayısı giderek artan Çinli kalifiye öğrenciler, Çin’de çalışmayı tercih etmektedir
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yaklaşık 21.000 öğrenciyi kapsamaktadır. Şangay sıralamalarda birinci olurken Çin 

ortalaması da ilk 5 içinde kalarak Avrupa’yı ve ABD’yi geride bırakmıştır (Şekil 29) [27]. 

Şekil 29 PISA sınav sonuçları 

 

1.31.31.31.3 Güney Kore Güney Kore Güney Kore Güney Kore     

Güney Kore’de bilişim sektörünün donanım odaklı yapısına rağmen, yazılım ve hizmete 

sektör içinde verilen önem her geçen gün artmaktadır. Ar-Ge harcamalarına ciddi 

yatırımlar yapan Kore hükümeti ve büyük sektör oyuncuları sayesinde, ülkenin BT 

sektöründeki rekabetçiliği artmaktadır. Yapılan Ar-Ge harcamalarının çoğunluğu, 

ekonomik büyümeyi amaçlayan teknolojik gelişmeye yöneliktir. Samsung’un tek başına 

Ar-Ge harcaması 7,9 milyar dolardır ve Türkiye’deki özel sektörün Ar-Ge harcamasından 

fazladır. Kore’de bilişim sektörünün gelişmesinde, hükümetin halkı bilgilendirme ve 

eğitmeye yönelik olarak başlattığı ve yıllar içinde devam ettirdiği programlar da büyük 
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önem kazanmaktadır. Kore’nin gelecekte bilişim sektöründe sürdürülebilir bir gelişme 

sağlayabilmesi için hizmet sektörü ve daha ileri teknoloji araştırmalar öne çıkmaktadır. 

Güney Kore’nin ekonomik dönüşümünü dört ayrı döneme ayırarak incelemek 

mümkündür. 1953 ve 1962 arasındaki ilk dönemde içe dönük bir sanayileşme 

görülürken, ikinci dönem olan 1962-79 arasında ihracata dayalı bir sanayileşme içine 

girilmiştir. Bu dönemde imalat sektörü, yoğun emek gerektiren sektörlerden uzaklaşarak 

yüksek teknolojiye dayanan elektronik gibi sektörlere kaymıştır. Hükümet bu dönemde 

yabancı lisansları ve doğrudan yabancı yatırımları kısıtlayarak ve sadece sermaye 

ürünlerinin ithal edilmesine destek vererek teknoloji aktarımını teşvik etmeye çalışmıştır. 

Güney Kore’de üçüncü dönem olan 1980-96 yılları arasında ithalat serbest bırakılmıştır. 

1997’den günümüze kadar gelen dönemde ise, piyasada liberalleşme artırılarak 

rekabetin gücünden faydalanılmıştır. Bu dönemde doğrudan verilen ihracat destekleri 

kaldırılmış ve doğrudan yabancı yatırımları da ülkeye çekilmeye çalışılarak BT 

sektörünün üretimi ve kullanımı artırılmaya çalışılmıştır [28], [29].  

Kore’nin BT sektörü katma değerinin GSYH’ye oranı Kore’nin BT sektörü katma değerinin GSYH’ye oranı Kore’nin BT sektörü katma değerinin GSYH’ye oranı Kore’nin BT sektörü katma değerinin GSYH’ye oranı 2011 yılında %4,5 civarındadır,  Çin 2011 yılında %4,5 civarındadır,  Çin 2011 yılında %4,5 civarındadır,  Çin 2011 yılında %4,5 civarındadır,  Çin 

ve ABD ile kıyaslandığında GSYH içinde en yüksek BT sektörü katma değerine sahip ve ABD ile kıyaslandığında GSYH içinde en yüksek BT sektörü katma değerine sahip ve ABD ile kıyaslandığında GSYH içinde en yüksek BT sektörü katma değerine sahip ve ABD ile kıyaslandığında GSYH içinde en yüksek BT sektörü katma değerine sahip 

ülke ülke ülke ülke olduğu görülmektedir.olduğu görülmektedir.olduğu görülmektedir.olduğu görülmektedir. (Şekil 30) [17], [30].  
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Şekil 30 Kore BT sektörü GSYH oranı 

 

KAITKAITKAITKAIT    (Korean Association and Information) üretim rakamlarına göre ise, 2003 yılı (Korean Association and Information) üretim rakamlarına göre ise, 2003 yılı (Korean Association and Information) üretim rakamlarına göre ise, 2003 yılı (Korean Association and Information) üretim rakamlarına göre ise, 2003 yılı 

itibariyle BT sektöründeki toplam üretimin %70’i donanımitibariyle BT sektöründeki toplam üretimin %70’i donanımitibariyle BT sektöründeki toplam üretimin %70’i donanımitibariyle BT sektöründeki toplam üretimin %70’i donanım    sektöründen, %21’si BT sektöründen, %21’si BT sektöründen, %21’si BT sektöründen, %21’si BT 

hizmetlerinden, geri kalan %9’luk kısmı da yazılım ürünlerinden meydana gelmektedirhizmetlerinden, geri kalan %9’luk kısmı da yazılım ürünlerinden meydana gelmektedirhizmetlerinden, geri kalan %9’luk kısmı da yazılım ürünlerinden meydana gelmektedirhizmetlerinden, geri kalan %9’luk kısmı da yazılım ürünlerinden meydana gelmektedir    

[31].... Global Insight’a göre 1995 yılı BT sektörü geliri 59 milyar dolar iken, bu rakam 2012 

yılında 147 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 1995 yılında BT sektörü gelirleri içinde 

yazılım ve hizmet gelirleri oranı %9 iken, 2012 yılında bu oran %22’ye çıkmıştır. 

 

Kaynak: IHS Global Insight, Dünya Bankası
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Şekil 31 Kore BT sektörü gelişimi 

 

Kore’de 2000 yılında 30 milyar Dolarlık katma değere sahip BT sektöründe yazılım ve 

servisler sadece 6,4 milyar dolar katma değere sahiptir. Yıllar içinde sektörde yazılım ve 

BT hizmetlerinin payı artarak toplam BT sektörü katma değerinin %37’sini 

oluşturmaktadır    (Şekil 31) [17].    

2009 yılında Güney Kore’nin BİT sektöründeki ürün ve hizmetlerinin ihracatı, yaklaşık 2009 yılında Güney Kore’nin BİT sektöründeki ürün ve hizmetlerinin ihracatı, yaklaşık 2009 yılında Güney Kore’nin BİT sektöründeki ürün ve hizmetlerinin ihracatı, yaklaşık 2009 yılında Güney Kore’nin BİT sektöründeki ürün ve hizmetlerinin ihracatı, yaklaşık 

olarak 120 milyar dolardır ve bunun yaklaşık olarak %70’i, olarak 120 milyar dolardır ve bunun yaklaşık olarak %70’i, olarak 120 milyar dolardır ve bunun yaklaşık olarak %70’i, olarak 120 milyar dolardır ve bunun yaklaşık olarak %70’i, donanımdonanımdonanımdonanım    ihracatından ihracatından ihracatından ihracatından 

kaynaklanmaktadır.kaynaklanmaktadır.kaynaklanmaktadır.kaynaklanmaktadır. BİT ürünlerinin ihracatı,BİT ürünlerinin ihracatı,BİT ürünlerinin ihracatı,BİT ürünlerinin ihracatı,    BİTBİTBİTBİT    üretimin %44’ünü ve Güney Kore’nin üretimin %44’ünü ve Güney Kore’nin üretimin %44’ünü ve Güney Kore’nin üretimin %44’ünü ve Güney Kore’nin 

toplam ihracatının da %21’ini oluşturmaktadırtoplam ihracatının da %21’ini oluşturmaktadırtoplam ihracatının da %21’ini oluşturmaktadırtoplam ihracatının da %21’ini oluşturmaktadır. Buradan yola çıkarak Güney Kore’nin 

bilişim sektörü ihracatında üretim odaklı olduğunu söylemek mümkündür. Aşağıdaki 

grafikten hareketle 2011 yılına geldiğimizde ise, BT ihracatı yaklaşık 160 milyar dolara 

çıkmıştır ve stratejik donanım ürünlerinin ihracat payı %70 seviyelerindedir. Donanım 

ihracatının büyük kısmını yarı iletkenler oluştururken, onu sırasıyla görüntü paneli ve cep 

telefonu takip etmektedir (Şekil 32) [32]. 

Kore BT sektörü katma değeri
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Şekil 32 BT sektörü ihracat kırılımı 

 

Bilişim sektöründe artan bir ihracat eğilimi gösteren Güney Kore, son 2 yılda tarihindeki 

en yüksek ihracat değerlerine ulaşmıştır. 2011 yılında Kore’nin BT sektöründeki toplam 

ihracatı 156,6 milyar dolardır ve ihracatın %64’ü Japonya, Çin ve ABD’ye yapılmaktadır 

(Şekil 33) [32]. 

Kaynak: KOTRA, Dünya Bankası
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Şekil 33 BT sektörü ihracat değerleri 

 

BT sektörünün Güney Kore’de gelişiminde rol oynayan bir alan BT sektörünün Güney Kore’de gelişiminde rol oynayan bir alan BT sektörünün Güney Kore’de gelişiminde rol oynayan bir alan BT sektörünün Güney Kore’de gelişiminde rol oynayan bir alan da, sistematik olarak da, sistematik olarak da, sistematik olarak da, sistematik olarak 

planlanan Arplanlanan Arplanlanan Arplanlanan Ar----Ge yatırımlarıdır.Ge yatırımlarıdır.Ge yatırımlarıdır.Ge yatırımlarıdır. Bu amaçla 1994’te Bilgi ve İletişim Bakanlığı’nın 

kurulmasıyla BİT, sanayi politikalarına bütünleşik hâle getirilmiş ve Ar-Ge için gerekli 

kaynaklar yaratılmıştır [29]. 

Dünyadaki Ar-Ge yatırımları incelendiğinde, son yıllarda harcamalarında görülen artış 

sebebiyle Asya Pasifik bölgesi göze çarpmaktadır. Asya-Pasifik bölgesinde en fazla Ar-

Ge harcamasına sahip şirketlere bakıldığında, Kore kökenli bilişim teknolojileri şirketleri 

öne çıkmaktadır(Şekil 34) [33].  

 

 

Kaynak: KOTRA
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Şekil 34 Asya Pasifik Ar-Ge harcamaları 

 

2002002002000000    yılında 5 milyar dolar Aryılında 5 milyar dolar Aryılında 5 milyar dolar Aryılında 5 milyar dolar Ar----Ge haGe haGe haGe harcaması ile rcaması ile rcaması ile rcaması ile OECDOECDOECDOECD    ülkeleri arasında sekizinci olanülkeleri arasında sekizinci olanülkeleri arasında sekizinci olanülkeleri arasında sekizinci olan    

KoreKoreKoreKore,,,,    2011 yılında 13,2 milyar ABD dolar değerindeki Ar2011 yılında 13,2 milyar ABD dolar değerindeki Ar2011 yılında 13,2 milyar ABD dolar değerindeki Ar2011 yılında 13,2 milyar ABD dolar değerindeki Ar----Ge harcaması ile OECD Ge harcaması ile OECD Ge harcaması ile OECD Ge harcaması ile OECD 

ülkeleri arasında en fazla Arülkeleri arasında en fazla Arülkeleri arasında en fazla Arülkeleri arasında en fazla Ar----Ge harcaması yapan altıncı ülke olmuşturGe harcaması yapan altıncı ülke olmuşturGe harcaması yapan altıncı ülke olmuşturGe harcaması yapan altıncı ülke olmuştur.... Birinci ülke 165 

milyar dolar Ar-Ge yatırımı ile ABD olurken, en yakın rakibi olan Japonya sadece 31 

milyar dolar Ar-Ge harcaması yapmıştır. Kore hükümetinin 2009 yılı Ar-Ge 

harcamalarında, BİT üretim sektörü %18,2 ile ilk sırayı almaktadır. BİT üretim sektörü 

elektronik parça, bilgisayar, video ve ses sistemlerinden oluşmaktadır (Şekil 35)(Şekil 

36) [34].     

Kaynak: Zinnov Global R&D benchmarking study – 2011 
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Şekil 35 OECD ülkeleri Ar-Ge harcamaları 
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Şekil 36 Kore Ar-Ge harcamalarının sektörel kırılımı 

 

Kore hükümeti, bilişim sektöründe rekabetçiliği artırmak amacıyla ArKore hükümeti, bilişim sektöründe rekabetçiliği artırmak amacıyla ArKore hükümeti, bilişim sektöründe rekabetçiliği artırmak amacıyla ArKore hükümeti, bilişim sektöründe rekabetçiliği artırmak amacıyla Ar----Ge harcamalarının Ge harcamalarının Ge harcamalarının Ge harcamalarının 

sadece sadece sadece sadece %5’ini standartlaştırma alanında, geri kalan %5’ini standartlaştırma alanında, geri kalan %5’ini standartlaştırma alanında, geri kalan %5’ini standartlaştırma alanında, geri kalan %95’ini%95’ini%95’ini%95’ini    ise teknolojik gelişmeler ise teknolojik gelişmeler ise teknolojik gelişmeler ise teknolojik gelişmeler 

alanında yapmıştır.alanında yapmıştır.alanında yapmıştır.alanında yapmıştır. Odaklanılan Ar-Ge alanları ise yarı iletkenler, fiber optik, LED 

paneller, cep telefonları ve tüketici elektroniğidir (Şekil 37) [34]. 

Kaynak: ICT R&D and policy in Korea 2011
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Şekil 37 Kore BT sektörü Ar-Ge harcamaları 

 

Donanım sektöründe cironun %5’inden fazlası Ar-Ge harcamasıdır; dolayısıyla, donanım 

sektörünün yüksek yoğunluklu olarak Ar-Ge gerektirdiğinden bahsedilebilir. Güney 

Kore’de, Ar-Ge etkinlikleri çoğunlukla özel sektör tarafından yürütülmektedir. 1990’larda, 

Güney Kore’ye ilişkin Ar-Ge harcamalarının %80’i özel sektör tarafından gerçekleştirilmiş 

ve devlet tarafından verilen destekler de özel sektör odaklıdır [28]. 

Son 5 yılda büyük şirketlerin Son 5 yılda büyük şirketlerin Son 5 yılda büyük şirketlerin Son 5 yılda büyük şirketlerin ArArArAr----Ge harcama Ge harcama Ge harcama Ge harcama payıpayıpayıpayı    %40 artmıştır%40 artmıştır%40 artmıştır%40 artmıştır.... Devlet yatırımı olan 

araştırma kurumlarının Ar-Ge harcamaları içerisindeki oranı %45’lere yakın iken, bu oran 

yıllık olarak %10’un altında bir büyüme göstermektedir. Bilişim sektöründeki büyük 

şirketlerin Ar-Ge pazarı içerisindeki oranı ise%10 civarında iken, harcamalar her yıl 

yaklaşık %40 civarında büyümektedir (Şekil 38) [34]. 

Kaynak: ICT R&D and policy in Korea 2011
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Şekil 38 Kore Ar-Ge pazarı oyuncuları 

 

Güney Kore’deki en büyük BT şirketi olan Samsung Electronics, 2011 yılında dünyada 

en fazla Ar-Ge harcaması yapan 7’nci şirket olmuş ve cirosunun %5,9’unu araştırma 

yatırımlarına harcamıştır. 2010 yılında Türkiye’deki özel sektörün toplam Ar-Ge 

harcaması, Samsung’un Ar-Ge harcamasının %30’una denk gelmektedir(Şekil 39) [28].    

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Yıllık ortalama büyüme
Yüzde

Ayrılan yatırım miktarının payı
Yüzde

Devlet yatırımı olan araştırma kurumları

Üniversite

Diğerleri

Devlete ait araştırma kurumları

Küçük ve orta ölçekli

Büyük şirketler
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Şekil 39 Samsung Ar-Ge harcamaları 

 

Kore Kore Kore Kore hükümeti, yerel pazardaki büyük şirketler dışında, doğrudan yabancı yatırımcıyı da hükümeti, yerel pazardaki büyük şirketler dışında, doğrudan yabancı yatırımcıyı da hükümeti, yerel pazardaki büyük şirketler dışında, doğrudan yabancı yatırımcıyı da hükümeti, yerel pazardaki büyük şirketler dışında, doğrudan yabancı yatırımcıyı da 

teşvik ederek BT sektöründeki bilgi aktarımını ve rekabeti artırmıştır.teşvik ederek BT sektöründeki bilgi aktarımını ve rekabeti artırmıştır.teşvik ederek BT sektöründeki bilgi aktarımını ve rekabeti artırmıştır.teşvik ederek BT sektöründeki bilgi aktarımını ve rekabeti artırmıştır. Ülkeye bilişim 

sektöründe giren yabancı yatırımlar, teşvikler ile desteklenmektedir. OECD’nin 

rakamlarına göre, Kore’ye 2011 yılında toplam 4,7 milyar dolarlık yabancı yatırım 

girmiştir. Yabancı yatırım 2007’den beri en yüksek değerine ulaştığı görülmektedir [35]. 

2007-2010 yılları arasında ülkeye BT sektöründe giren yabancı yatırımın toplam yabancı 

yatırıma oranı %12,4 olarak görülmektedir [36].     

    

    

    

TÜİK-2010  verilerine göre Türkiye’de özel sektör 
toplam Ar-Ge harcamasının ~%43’ünü 

gerçekleştirerek 4,1 milyar TL harcamıştır
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Kore hükümetiKore hükümetiKore hükümetiKore hükümeti    BT sektöründe uzun vadeli bir BT sektöründe uzun vadeli bir BT sektöründe uzun vadeli bir BT sektöründe uzun vadeli bir büyüme sağlayabilmek için önümüzdeki büyüme sağlayabilmek için önümüzdeki büyüme sağlayabilmek için önümüzdeki büyüme sağlayabilmek için önümüzdeki 

dönemde dönemde dönemde dönemde hizmet alanına da yönelmehizmet alanına da yönelmehizmet alanına da yönelmehizmet alanına da yönelmeyi hedeflemektedir. yi hedeflemektedir. yi hedeflemektedir. yi hedeflemektedir. 2008’de Kore’deki işgücünün 

sadece %66’sı hizmet sektörlerinde çalışırken, bu oran Japonya’da %70 ve ABD’de 

%85’tir. Kore hükümetinin üretim konusundaki odağı yetenek, sermaye ve diğer 

kaynakları yerel hizmet sektörden uzaklaştırmıştır (Şekil 40) [37].  

Şekil 40 Hizmet sektörünün ülke ekonomisine katkısı 

 

1990’lardan bu yana sahip olduğu yıllık %5-6’lık büyümeyi sürdürebilmesi durumunda, 

Kore’nin 2020 yılında Japonya ile aynı GSYH değerine sahip olması beklenmektedir. 

Ülkenin nüfusu yaşlandığından ve doğum oranı azaldığından, Kore’nin ancak üretkenlik 

oranının artış göstermesiyle bu büyümeyi yakalayabileceği hesap edilmektedir. 

Üretkenlik oranının artması için de üç ana sektörün katkıda bulunması beklenmektedir: 

dinamik bir özel hizmet sektörü, verimli bir kamusal hizmet sektörü ve güçlü bir üretim 

sektörü. Hizmet sektörünün ülkeye getirdiği katma değer, üretimden daha fazladır ve 

Kaynak:  McKinsey Quarterly South Korea: Finding its place on the world stage
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benzer şekilde,  hizmetin ülke büyümesindeki etkisinin de daha büyük olması 

beklenmektedir [37].  

BT hizmetleri,BT hizmetleri,BT hizmetleri,BT hizmetleri,    dil ve gelenekler arasında yüksek bir bağ bulunduğu için Kore’deki BT dil ve gelenekler arasında yüksek bir bağ bulunduğu için Kore’deki BT dil ve gelenekler arasında yüksek bir bağ bulunduğu için Kore’deki BT dil ve gelenekler arasında yüksek bir bağ bulunduğu için Kore’deki BT 

hizmetleri pazarı çoğunlukla yerel oyuncularhizmetleri pazarı çoğunlukla yerel oyuncularhizmetleri pazarı çoğunlukla yerel oyuncularhizmetleri pazarı çoğunlukla yerel oyunculardan oluşmaktadır. (%81,4, 2009dan oluşmaktadır. (%81,4, 2009dan oluşmaktadır. (%81,4, 2009dan oluşmaktadır. (%81,4, 2009) BT 

hizmetleri firmaları genelde büyük holdinglerin parçasıdır ve büyük projeler genelde bu 

firmalara verildiği için küçük firmalar hizmet pazarından çok fazla pay alamamaktadır. 

Devletin BT hizmetleri politikaları sektörün gelişiminden ziyade KOBİ’lerin gelişimini 

korumaya yöneliktir.  Yapılan basın araştırmalarına göre, Şubat 2013’de kurulan yeni 

hükümet holdinglerin parçası olan BT hizmeti firmaları hakkında düzenlemeler 

oluşturacak ve yaklaşık 220 milyon dolarlık bir fon kurarak BT hizmetleri sektöründeki 

KOBİ’lerin gelişimini destekleyecektir. 

Kore’de hizmet sektörünün büyümesinin önünde en önemli engeller sıkı düzeKore’de hizmet sektörünün büyümesinin önünde en önemli engeller sıkı düzeKore’de hizmet sektörünün büyümesinin önünde en önemli engeller sıkı düzeKore’de hizmet sektörünün büyümesinin önünde en önemli engeller sıkı düzenlemeler, nlemeler, nlemeler, nlemeler, 

yüksek ücretleyüksek ücretleyüksek ücretleyüksek ücretler, üretim sektörüne verilen desteklerin hizmet sektöründe bulunmaması ve r, üretim sektörüne verilen desteklerin hizmet sektöründe bulunmaması ve r, üretim sektörüne verilen desteklerin hizmet sektöründe bulunmaması ve r, üretim sektörüne verilen desteklerin hizmet sektöründe bulunmaması ve 

yabancı yatıyabancı yatıyabancı yatıyabancı yatırım üzerinderım üzerinderım üzerinderım üzerindeki limitler olarak sayılabilmektedirki limitler olarak sayılabilmektedirki limitler olarak sayılabilmektedirki limitler olarak sayılabilmektedir.... Hükümet 2004 yılında 

başlayan reformlarla hizmet sektörünü güçlendirmeye başlamış ve çalışmalarına 2008 

yılında da devam etmiştir ancak girişimler sektörde gerekli dönüşü yaratamamıştır. 

Hizmet sektörünü geliştirebilmek için sıkı regülasyonların gevşetilmesi ve kamu 

liderlerinin politik mutabakata varması önem taşımaktadır. Örneğin, geçmişte Güney 

Kore bankalarının müşteri hizmetleri odaklı seyahat ve emlakçılık gibi alt sektörlere kredi 

vermesi yasaklanmıştı. Aynı zamanda, üretim alanında tanınan imtiyazlar günümüzde 

hizmet sektörüne sağlanmamaktadır. Hizmet sağlayıcılar iş sahası inşası için yüksek 

bedeller öderken, üretim firmaları bu ücretlerden muaf tutulmaktadır. Hizmet sektörünün 

gelişimi için üretim sektörüne sağlanan vergi teşvikleri ve desteklerden faydalanması 

önem taşımaktadır [37].  

Rekabetçiliği yeniden artırmakRekabetçiliği yeniden artırmakRekabetçiliği yeniden artırmakRekabetçiliği yeniden artırmak    için için için için babababazı endüstriyel sektörleri zı endüstriyel sektörleri zı endüstriyel sektörleri zı endüstriyel sektörleri seçerek onları bilgi seçerek onları bilgi seçerek onları bilgi seçerek onları bilgi 

teknolojileri ile birleştirmek için son 5 senede ciddi bir bütçe veteknolojileri ile birleştirmek için son 5 senede ciddi bir bütçe veteknolojileri ile birleştirmek için son 5 senede ciddi bir bütçe veteknolojileri ile birleştirmek için son 5 senede ciddi bir bütçe ve    insan kaynağı yatırımı insan kaynağı yatırımı insan kaynağı yatırımı insan kaynağı yatırımı 

yapmıştıyapmıştıyapmıştıyapmıştır.r.r.r. Otomotiv, gemi inşaatı, makine, sağlık, tekstil ve inşaat alanları 2008 yılında 

belirlenmiş ve 2010 yılında savunma, enerji, ışık sistemleri ve robot eklenmiştir. 

Otomotiv, gemi inşaatı ve tekstil sektörleri BT kullanımı sayesinde önemli bir dalgalanma 

etkisi yarattığı için seçilirken, havacılık ve savunma sanayi stratejik bir yaklaşımla 

belirlenmiştir. 

HükümetHükümetHükümetHükümetin yaptığı açıklamalara göre 5 sektördeki BT kullanımı ile ilgili Arin yaptığı açıklamalara göre 5 sektördeki BT kullanımı ile ilgili Arin yaptığı açıklamalara göre 5 sektördeki BT kullanımı ile ilgili Arin yaptığı açıklamalara göre 5 sektördeki BT kullanımı ile ilgili Ar----Ge Ge Ge Ge 

çalışmalarına yoğunlaşması beklenmektedir: otomotiv, gemi inşaatı, havacılık, tekstil ve çalışmalarına yoğunlaşması beklenmektedir: otomotiv, gemi inşaatı, havacılık, tekstil ve çalışmalarına yoğunlaşması beklenmektedir: otomotiv, gemi inşaatı, havacılık, tekstil ve çalışmalarına yoğunlaşması beklenmektedir: otomotiv, gemi inşaatı, havacılık, tekstil ve 
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savunma.savunma.savunma.savunma. Bu alanlarda devletin önümüzdeki döneme dair önemli hedefleri de 

bulunmaktadır;  

■ Akıllı teknolojiler sayesinde otomotiv sektöründe küresel pazardaki en büyük dört 

oyuncudan biri olabilmek 

■ Gemi inşaatı sektöründe akıllı cihazlar ve dijital gemi tersanesi sistemleri ile 

dünyadaki birinciliğini korumak 

■ Havacılık elektroniği teknolojilerinin bağımsızlığı sayesinde havacılık sektöründe 

dünyadaki en büyük yedi oyuncudan biri olabilmek 

■ İşgücü yoğun tekstil sektörünü ileri teknoloji ürünlerin kullanıldığı bir sektöre 

dönüştürebilmek 

■ Akıllı ulusal savunma stratejisi sayesinde savunma sanayini ülkenin ihracat odaklı 

sektörlerinden biri haline getirebilmek. 

MKE sektörlerin BT ile birleştirilmesini sağlamak için her sektörde BT kullanımı 

inovasyon merkezleri kurmuş ve aynı zamanda bu teknolojilerin benimsenmesini ve 

ihracatını artırabilmek amacıyla akademik forumlar düzenlemiştir (Şekil 41). BT kullanımı 

inovasyon merkezleri programı desteklemek ve sektörlerin rekabetçiliğini artırmak 

amacıyla kurulmuştur. Örneğin, gemi inşaatı BT inovasyon merkezi Hyundai Ağır Sanayi 

ve KOBİ’lerin konsorsiyumuyla Haziran 2012’de kurulmuştur. Bu merkezde Hyundai ve 

küçük şirketler gemi inşasında kullanılan teknolojileri eş zamanlı olarak geliştirmektedir. 

MKE aynı zamanda farklı sektörlerde BT kullanımını desteklemek için forumlar 

düzenlemektedir. Örneğin, BT kullanımı Hastane Forumu sağlık sektörünü ihracata 

uygun bir alan haline getirmek için düzenlenmiştir. 

MKE Temmuz 2011 - Eylül 2011 arasında BT ile birleştirme programına dahil olan 

sektörlere (18 sektörden 500 firma) bir anket yapmıştır. Aralık 2011’de yayınlanan anket 

sonuçlarına göre programa katılan firmaların toplam gelirlerinde ve Ar-Ge yatırımlarında 

bir artış görülmektedir. 
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Şekil 41 BT ile birleştirme programı 

 

Ayrıca Koreli araştırmacıların 2009 yılında gerçekleştirdiği Samsung Ekonomik Araştırma 

Enstitüsü anketine göre, ilerleyen dönemlerde ülkenin beş ana konu üzerine 

odaklanması gerekmektedir: uzay incelemeleri, dünya uydu araştırmaları, genetik, 

nükleer füzyon ve parçacık fiziği [38].  

1.41.41.41.4 İsrail İsrail İsrail İsrail     

Savunma sanayindeki yüksek Ar-Ge ihtiyacı ve güvenliğe verilen önem sebebiyle 

ülkedeki yazılım sektörü, savunma sanayi odaklı olarak gelişmiştir. Daha sonradan 

savunma sanayi alanında geliştirilen teknik uzmanlık daha ticari bir platformda 

kullanılmaya başlanmıştır. İsrail’in yüksek eğitim düzeyi ve ABD pazarına ulaşım 

kolaylığı, ülkedeki yazılım ihracatını desteklemiştir. Ayrıca, hükümet desteğiyle başlatılan 

risk sermayesi programı Yozma sayesinde, İsrail dünyada kişi başına en yüksek girişim 

sermayesi düşen ülkelerden biri hâline gelmiştir.  

Kaynak: MKE

Toplam gelir (ortalama) Ar-Ge yatırımı (ortalama)
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İsrail, coğrafi konumu ve politik geçmişi nedeniyle kendi Ar-Ge çalışmalarına yatırım 

yapmaya yönelmiş ve bu da, ülkede BT sektöründeki gelişmenin önünü açmıştır. 1970’li 

yıllarda oluşumu başlayan yazılım sektörünün daha hızlı ve verimli gelişebilmesi için, çok 

uluslu yazılım firmalarının desteği alınmaya karar verilmiş ve yabancı yazılım firmalarına 

hükümet teşviki sağlanmaya başlanmıştır [4].  

İsrail BT sektörünün İsrail BT sektörünün İsrail BT sektörünün İsrail BT sektörünün katma değer katma değer katma değer katma değer gelişimine bakıldığında, 2002gelişimine bakıldığında, 2002gelişimine bakıldığında, 2002gelişimine bakıldığında, 2002----2012 yılları arasında2012 yılları arasında2012 yılları arasında2012 yılları arasında    

yaklaşık yaklaşık yaklaşık yaklaşık %8%8%8%8    YBBO ile büyüdüğü görülmektedir., 2012 yılında YBBO ile büyüdüğü görülmektedir., 2012 yılında YBBO ile büyüdüğü görülmektedir., 2012 yılında YBBO ile büyüdüğü görülmektedir., 2012 yılında katma değeri 7,5katma değeri 7,5katma değeri 7,5katma değeri 7,5    milyar milyar milyar milyar 

dolar olan İsrail bilişim sektörünün %40’ı yazılım ve BT hizmetlerinden oluşmakta ve dolar olan İsrail bilişim sektörünün %40’ı yazılım ve BT hizmetlerinden oluşmakta ve dolar olan İsrail bilişim sektörünün %40’ı yazılım ve BT hizmetlerinden oluşmakta ve dolar olan İsrail bilişim sektörünün %40’ı yazılım ve BT hizmetlerinden oluşmakta ve 

toplam BT sektörütoplam BT sektörütoplam BT sektörütoplam BT sektörü    katma değeri, İsrail GSYkatma değeri, İsrail GSYkatma değeri, İsrail GSYkatma değeri, İsrail GSYH’sinin % 4,5’iniH’sinin % 4,5’iniH’sinin % 4,5’iniH’sinin % 4,5’ini    oluşturmaktadıroluşturmaktadıroluşturmaktadıroluşturmaktadır (Şekil 42) 

[17]. Farklı bir kaynağa göre ise 1984 yılında yazılım sektörü satış geliri 370 milyon dolar 

iken, 2004 yılına gelindiğinde yazılım sektörü toplam satış geliri 4 milyar dolara 

ulaşmıştır. Donanım sektörü, 2000 yılındaki 12,5 milyar dolarlık toplam satış geliriyle, 

yazılım sektörünün yaklaşık olarak dört katıdır [4]. 



 

74 

Şekil 42 İsrail BT sektörü 

 

İsrail’in BT sektöründeki stratejisini, dış ticarette yenilikçiliğe dayalı ihracat olarak İsrail’in BT sektöründeki stratejisini, dış ticarette yenilikçiliğe dayalı ihracat olarak İsrail’in BT sektöründeki stratejisini, dış ticarette yenilikçiliğe dayalı ihracat olarak İsrail’in BT sektöründeki stratejisini, dış ticarette yenilikçiliğe dayalı ihracat olarak 

konumlandırmak mümkündür. İsrail’in 1984 yılındaki yazılım ihracatı 5 milyon doların konumlandırmak mümkündür. İsrail’in 1984 yılındaki yazılım ihracatı 5 milyon doların konumlandırmak mümkündür. İsrail’in 1984 yılındaki yazılım ihracatı 5 milyon doların konumlandırmak mümkündür. İsrail’in 1984 yılındaki yazılım ihracatı 5 milyon doların 

altında iken, 2004 yılına gelindiğinde yazılım ihracaltında iken, 2004 yılına gelindiğinde yazılım ihracaltında iken, 2004 yılına gelindiğinde yazılım ihracaltında iken, 2004 yılına gelindiğinde yazılım ihracat rakamları 3 milyar dolar seviyelerine at rakamları 3 milyar dolar seviyelerine at rakamları 3 milyar dolar seviyelerine at rakamları 3 milyar dolar seviyelerine 

yükselmiştir.1984 yılında yazılım sektörü gelirlerinin sadece %1’i ihracattan gelirken, yükselmiştir.1984 yılında yazılım sektörü gelirlerinin sadece %1’i ihracattan gelirken, yükselmiştir.1984 yılında yazılım sektörü gelirlerinin sadece %1’i ihracattan gelirken, yükselmiştir.1984 yılında yazılım sektörü gelirlerinin sadece %1’i ihracattan gelirken, 

2004 yılında 4 milyar dolarlık yazılım sektörü gelirlerinin %75’inin ihracattan 2004 yılında 4 milyar dolarlık yazılım sektörü gelirlerinin %75’inin ihracattan 2004 yılında 4 milyar dolarlık yazılım sektörü gelirlerinin %75’inin ihracattan 2004 yılında 4 milyar dolarlık yazılım sektörü gelirlerinin %75’inin ihracattan 

kaynaklandığı görülmektedir.kaynaklandığı görülmektedir.kaynaklandığı görülmektedir.kaynaklandığı görülmektedir. Yazılım sektörünün, 1995-2004 yılları arasında yıllık 

ortalama %9’luk bir oranla büyüme gösterdiği görülmektedir [4]. BİT sektörü ürünlerinin 

ihracat rakamları ise, 2007 yılında 1 milyar dolar iken 2008 yılında 6 milyar dolara 

yükselmiş ve 2011 yılına kadar da 7-8 milyar dolar civarında kalmıştır (Şekil 43) [39].  

Kaynak: Global Insight
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Şekil 43 İsrail BT ürünleri ihracatı 

 

İsrail’e gelen doğrudan yabancı yatırım, 2001İsrail’e gelen doğrudan yabancı yatırım, 2001İsrail’e gelen doğrudan yabancı yatırım, 2001İsrail’e gelen doğrudan yabancı yatırım, 2001----2010 yılları arasında yıllık %10 büyüme 2010 yılları arasında yıllık %10 büyüme 2010 yılları arasında yıllık %10 büyüme 2010 yılları arasında yıllık %10 büyüme 

göstererek 56 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. İsrail’e gelen doğrudan yabancı göstererek 56 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. İsrail’e gelen doğrudan yabancı göstererek 56 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. İsrail’e gelen doğrudan yabancı göstererek 56 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. İsrail’e gelen doğrudan yabancı 

yatırımın yaklaşık %20’si, BT sektöründe harcanmaktadır.yatırımın yaklaşık %20’si, BT sektöründe harcanmaktadır.yatırımın yaklaşık %20’si, BT sektöründe harcanmaktadır.yatırımın yaklaşık %20’si, BT sektöründe harcanmaktadır. 2001 yılında İsrail’de BT 

sektörüne 5 milyar dolar yabancı yatırım gelirken, bu rakam 2010 yılında 9 milyar dolara 

yükselmiştir [40].  

1975 yılında ABD ve İsrail arasında kurulan BIRD (Binational Industrial Research and 

Development Foundation) isimli vakıf, pazarlamasının ABD’de yapıldığı, ancak araştırma 

ve geliştirme etkinliklerinin İsrail içerisinde gerçekleştirildiği projelere destek sağlamıştır. 

İsrail’in 1970’li yıllarda yatırım amaçlı girişim sermayesi bulmak için verdiği çabalar 

sonucunda, yoğun Ar-Ge çalışmaları olan ve yenilikçi sektörlere odaklanan firmalar 

kurulmaya başlanmıştır. Ayrıca BIRD, ABD kaynaklı uluslararası firmaları İsrail’de yatırım 

yapmaya ve şube açmaya yöneltme amaçlı çalışmalar yapmıştır. Bunların sonucunda, 

Kaynak: World Integrated Trade Solution
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1990’lı yıllarda İsrail’e yapılan yabancı yatırım artış göstermiş ve Microsoft, 1991 yılında 

İsrail’de bir Ar-Ge merkezi kurmuştur [4].  

Yaklaşık olarak 40 milyon dolardan fazla yatırım yapan firmalar, hükümetten yaptıkları Yaklaşık olarak 40 milyon dolardan fazla yatırım yapan firmalar, hükümetten yaptıkları Yaklaşık olarak 40 milyon dolardan fazla yatırım yapan firmalar, hükümetten yaptıkları Yaklaşık olarak 40 milyon dolardan fazla yatırım yapan firmalar, hükümetten yaptıkları 

yatırımın %20’si kadar hibeyatırımın %20’si kadar hibeyatırımın %20’si kadar hibeyatırımın %20’si kadar hibe    almakta ve ayrıca ilk 8 yıl boyunca vergi indiriminden almakta ve ayrıca ilk 8 yıl boyunca vergi indiriminden almakta ve ayrıca ilk 8 yıl boyunca vergi indiriminden almakta ve ayrıca ilk 8 yıl boyunca vergi indiriminden 

faydalanmaktadırfaydalanmaktadırfaydalanmaktadırfaydalanmaktadır. Yabancı bir yatırımcı için kâr payından verilen vergi oranı %4 ve 

toplam firma vergisi de %11,5’tir. Eğer şirketin %25’inden fazlası yabancı sahipli ise, bu 

teşvikten yararlanma süresi on yıldır. İsrail’e yatırım yapan yabancı şirketlerin yıllık geliri 

3 milyar dolardan ve proje yatırım miktarı da 130 milyon dolardan fazla ise, firmalar on yıl 

boyunca tüm kâr payı ve firma vergilerinden muaf tutulmaktadır. Devletin uluslararası 

firmalara verdiği teşvik örneklerinden biri de, 1974’te İsrail pazarına giren Intel’dir. İsrail 

hükümeti Intel’in İsrail’de kurduğu ve geliştirdiği fabrikalar için destekler sağlamıştır ve 

bunun karşılığında Intel yapılan açıklamalara göre 810 milyon dolar harcayacağının 

taahhüdünü vermiştir (Şekil 44). 
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Şekil 44 İsrail pazarında Intel’e verilen teşvikler 

 

Bilişim sektöründeki çok uluslu şirketler, 19Bilişim sektöründeki çok uluslu şirketler, 19Bilişim sektöründeki çok uluslu şirketler, 19Bilişim sektöründeki çok uluslu şirketler, 1990’lı yıllardan günümüze kadar Ar90’lı yıllardan günümüze kadar Ar90’lı yıllardan günümüze kadar Ar90’lı yıllardan günümüze kadar Ar----Ge Ge Ge Ge 

merkezlerini İsrail’de açarak ülkenin verdiği teşviklerden faydalanmıştır. Bazı durumlarda merkezlerini İsrail’de açarak ülkenin verdiği teşviklerden faydalanmıştır. Bazı durumlarda merkezlerini İsrail’de açarak ülkenin verdiği teşviklerden faydalanmıştır. Bazı durumlarda merkezlerini İsrail’de açarak ülkenin verdiği teşviklerden faydalanmıştır. Bazı durumlarda 

da, uluslararası firmalar yerel şirketlerle birleşerek ya da yerel şirketleri satın alarak İsrail da, uluslararası firmalar yerel şirketlerle birleşerek ya da yerel şirketleri satın alarak İsrail da, uluslararası firmalar yerel şirketlerle birleşerek ya da yerel şirketleri satın alarak İsrail da, uluslararası firmalar yerel şirketlerle birleşerek ya da yerel şirketleri satın alarak İsrail 

BT pazarına girmişBT pazarına girmişBT pazarına girmişBT pazarına girmiştirtirtirtir....    YabancıYabancıYabancıYabancı    firmaların ülkeye yatırım yapmasında, hükümetin verdiği firmaların ülkeye yatırım yapmasında, hükümetin verdiği firmaların ülkeye yatırım yapmasında, hükümetin verdiği firmaların ülkeye yatırım yapmasında, hükümetin verdiği 

teşvikler dışında, olgunlaşan yerli yazılım pazarı ve sektördeki eğitim seviyesi yüksek teşvikler dışında, olgunlaşan yerli yazılım pazarı ve sektördeki eğitim seviyesi yüksek teşvikler dışında, olgunlaşan yerli yazılım pazarı ve sektördeki eğitim seviyesi yüksek teşvikler dışında, olgunlaşan yerli yazılım pazarı ve sektördeki eğitim seviyesi yüksek 

olan işgücü de rol oynamaktadırolan işgücü de rol oynamaktadırolan işgücü de rol oynamaktadırolan işgücü de rol oynamaktadır. İsrail’deki nüfusa bakıldığında, %40’ının akademik bir 

derece sahibi olduğu görülmektedir. Ayrıca nüfus içindeki mühendis ve ya bilim adamı 

yoğunluğuna bakıldığında da, İsrail Almanya, Japonya ve hatta ABD’den daha ileri bir 

seviyede gözükmektedir. İsrail’de 10.000 kişi başına 140 mühendis/bilim adamı 

düşerken, en yakın takipçisi olan ABD’de bu sayı 80’lerde kalmaktadır [41]. 1000 kişi 

başına düşen Ar-Ge işgücünde ise, 6,9’luk oranıyla Lüksemburg’un ardından ikinci 

olarak gelmektedir(Şekil 45).    

1974 1980 1990

ABD’nin 
dışındaki ilk 
Ar-Ge 
merkezi

ABD’nin 
dışındaki ilk 
fabrika  
(Kudüs)

1995 2000 2005 20071985

Devlet Kudüs’teki 
fabrikanın 
geliştirilmesi için 
380 M ABD 
Dolar’ı hibe verir

Devlet, Intel’in ulusal 
öncelikli bölgede 
yapacağı 1,600 milyon 
ABD Dolar’lık yeni tesis 
yatırımı için 600 milyon 
ABD Dolar’ına onay 
vermiştir

Hükümet Kyriat
Gat’taki fabrikanın 
genişletilmesi için 525 
M ABD Dolar’ı hibe 
etmiştir

Intel, gelecek 10 yılda 
İsrailli şirketlerden 
810 milyon ABD 
Dolar’lık alım 
yapacağının 
güvencesini vermiştir

Kaynak: Basın; Intel web sitesi
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Şekil 45 İsrail toplum yapısı 

 

İsrail’de devlet tarafından eğitime yapılan harcamanın gayrisafi milli hasılaya oranı 

%8’dir. 2006’da OECD ortalaması 6,1 iken, İsrail birçok ülkeyi geride bırakarak 

İzlanda’yla beraber birinciliği paylaşmıştır. Devletin eğitime verdiği önem dolayısıyla, 

İsrail’de yüksek eğitim gören nüfusun sayısı da OECD ülkeleri ortalamasının altında 

değildir. 2007 yılı içerisinde İsrail’de 25-64 yaşları arasındaki nüfusun %27’sinin yüksek 

eğitim sahibi olduğu bildirilmiştir(Şekil 46). 

1 Üçüncül tip A ve gelişmiş araştırma programları
2 Belirli bir ülkeye yönelen araştırmacı ve bilim adamları (2010)
3 Young Group verileri

Kaynak: Eğitime Bakış 2008; IMD World Competitiveness Book 2008
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Şekil 46 İsrail eğitim sektörü kamu harcamaları 

 

İsrail’deki eğitimli aydın nüfusun oluşmasındaki sebeplerden biri gelen yoğun göçtür. 

1990-99 yılları arasında gelen göçmenlere bakıldığında, bu göçmenlerde %11 gibi 

yüksek bir mühendis olma oranı görülmektedir. İsrail pazarındaki mühendislere 

bakıldığında, mevcut mühendislerin sadece %43’ü İsrail’deki mühendislik okullarından 

mezun olmuştur. Geri kalan %57’lik kısım ise, mühendis olarak ülkeye göç etmiş ve 

işgücüne katılmıştır(Şekil 47). 

 

Kaynak: OECD, Eğitime Bakış 2007
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Şekil 47 İsrail’deki göçmen nüfus 

 

Dünya Bankası’nın veri tabanına göre, ArDünya Bankası’nın veri tabanına göre, ArDünya Bankası’nın veri tabanına göre, ArDünya Bankası’nın veri tabanına göre, Ar----Ge’ye yapılan yatırım, 2009 yılında İsrail’de Ge’ye yapılan yatırım, 2009 yılında İsrail’de Ge’ye yapılan yatırım, 2009 yılında İsrail’de Ge’ye yapılan yatırım, 2009 yılında İsrail’de 

gayrisafi milli hasılanın %4,3’ünü oluşturmaktadır.gayrisafi milli hasılanın %4,3’ünü oluşturmaktadır.gayrisafi milli hasılanın %4,3’ünü oluşturmaktadır.gayrisafi milli hasılanın %4,3’ünü oluşturmaktadır. Yıllar içinde artan araştırma yatırımları 

ile Ar-Ge harcamaları 1996 yılında gayrisafi milli hasılanın %2,7’sini oluştururken, 2007 

yılında en yüksek değerini alarak %4,8’ini teşkil etmiştir. Bu oran, 2009 yılında gayrisafi 

milli hasılasının %2,8 ile Ar-Ge yatırımı yapan ABD oranlarından da bir hayli yüksektir 

(Şekil 48). 

1 Mimarlar dahil
2 Takım tahminleri: 90,000 göçmen mühendisten 22,000’i mühendis olarak çalışmaktadır

Kaynak: CBS
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Şekil 48 İsrail Ar-Ge yatırımları ve BİT sektörü patentleri 

 

OECD’nin 2011 yılı veri tabanına göre İsrail, OECD ülkeleri arasında ArOECD’nin 2011 yılı veri tabanına göre İsrail, OECD ülkeleri arasında ArOECD’nin 2011 yılı veri tabanına göre İsrail, OECD ülkeleri arasında ArOECD’nin 2011 yılı veri tabanına göre İsrail, OECD ülkeleri arasında Ar----Ge Ge Ge Ge 

yatırımlarında en yüksek özel sektör payına sahip ülkedir.yatırımlarında en yüksek özel sektör payına sahip ülkedir.yatırımlarında en yüksek özel sektör payına sahip ülkedir.yatırımlarında en yüksek özel sektör payına sahip ülkedir. İsrail’deki Ar-Ge yatırımlarının 

%80’e yakını özel sektör tarafından yapılırken, OECD ortalaması %70’tir. Ar-Ge 

harcamalarının geri kalan %13’ü akademik kurumlar tarafından ve %3’ü kâr amacı 

gitmeyen özel sektör tarafından yapılırken, devlet bunların sadece %4’ünü 

karşılamaktadır. Devletin sektörde daha baskın olduğu Çin gibi ülkelerde, devletin Ar-Ge 

yatırımları içindeki payı yaklaşık %20’lere çıkmaktadır (Şekil 49) [42].  
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Şekil 49 İsrail Ar-Ge harcamaları kırılımı 

 

Bunun dışında, 1980’li yıllarda kurulan yerli yazılım firmalarına kamu tarafından yüksek Bunun dışında, 1980’li yıllarda kurulan yerli yazılım firmalarına kamu tarafından yüksek Bunun dışında, 1980’li yıllarda kurulan yerli yazılım firmalarına kamu tarafından yüksek Bunun dışında, 1980’li yıllarda kurulan yerli yazılım firmalarına kamu tarafından yüksek 

araştırma destekleri sağlanmıştıraraştırma destekleri sağlanmıştıraraştırma destekleri sağlanmıştıraraştırma destekleri sağlanmıştır Bu yıllar içerisinde ülkenin askeri teknik birimlerinden 

ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan işgücünün bilgi birikimi sayesinde, 

ülkede savunmaya yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütülmüştür. Yerli yazılım pazarındaki Ar-

Ge çalışmaları önceleri savunma sanayisi alanında yürütülürken, daha sonraları bu 

pazardaki bilgi birikimi kullanılarak güvenlik gibi benzer yazılım sektörlerine geçilmiştir 

[4].  

İsrail ordusu teknoloji birimlerinde eğiİsrail ordusu teknoloji birimlerinde eğiİsrail ordusu teknoloji birimlerinde eğiİsrail ordusu teknoloji birimlerinde eğitim gören ve çalışan mühendislerin yerel yazılım tim gören ve çalışan mühendislerin yerel yazılım tim gören ve çalışan mühendislerin yerel yazılım tim gören ve çalışan mühendislerin yerel yazılım 

sektörünün gelişmesinde büyük faydaları olmuştur.sektörünün gelişmesinde büyük faydaları olmuştur.sektörünün gelişmesinde büyük faydaları olmuştur.sektörünün gelişmesinde büyük faydaları olmuştur. Buna örnek olarak İsrail ordusu 

teknoloji biriminde kod ve sinyaller üzerine çalışan 3 akademisyen firewall 

teknolojilerinde market lideri olan ve günümüzde Fortune 500 şirketlerinin %98’inin 

kullandığı, Checkpoint güvenlik çözümleri şirketini kurmuştur. 

Kaynak: OECD Bilim ve Teknoloji göstergeleri veri tabanı 2011
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Devlet de, yerli yazılım sektörünün gelişimi süresince Ar-Ge çalışmalarına büyük 

teşvikler sağlamıştır. Özellikle 1985 yılında Ar-Ge yasasının onaylanmasıyla beraber 

yazılımın sektörün bir dalı olarak kabul edilmesi, sektörün gelişiminde büyük fayda 

sağlamıştır. Özel sektördeki Ar-Ge projeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı altındaki Bilim 

Kurulu tarafından 1990 yılına kadar bütçede herhangi bir kısıtlama olmaksızın 

desteklenmiştir. 1990 yılından sonra ise, bütçede bazı kısıtlamalar yapılarak özel sektör 

desteklenmeye devam edilmiştir [4].  

Genel olarak İsrail’deki yazılım sektörüne bakıldığı zaman, belli alanlara odaklanıldığGenel olarak İsrail’deki yazılım sektörüne bakıldığı zaman, belli alanlara odaklanıldığGenel olarak İsrail’deki yazılım sektörüne bakıldığı zaman, belli alanlara odaklanıldığGenel olarak İsrail’deki yazılım sektörüne bakıldığı zaman, belli alanlara odaklanıldığı ı ı ı 

anlaşılmaktadır. Bunlar görüntü işleme, ses tanıma, yapay zekâ, veri iletişimi, ağ anlaşılmaktadır. Bunlar görüntü işleme, ses tanıma, yapay zekâ, veri iletişimi, ağ anlaşılmaktadır. Bunlar görüntü işleme, ses tanıma, yapay zekâ, veri iletişimi, ağ anlaşılmaktadır. Bunlar görüntü işleme, ses tanıma, yapay zekâ, veri iletişimi, ağ 

teknolojileri ve yazılım güvenliği gibi savunma ve güvenlik sektörüyle alakalı konulardır.teknolojileri ve yazılım güvenliği gibi savunma ve güvenlik sektörüyle alakalı konulardır.teknolojileri ve yazılım güvenliği gibi savunma ve güvenlik sektörüyle alakalı konulardır.teknolojileri ve yazılım güvenliği gibi savunma ve güvenlik sektörüyle alakalı konulardır. 

İsrail’deki bilişim sektörü, yenilikçi ürünler geliştirme stratejisine sahiptir ve bu bağlamda, 

alan uzmanlığı eğilimi ve yüksek Ar-Ge yatırımları ile dünyada öne çıkan Hindistan ve 

İrlanda gibi örneklerden farklılık göstermektedir. 2011 yılı Hindistan BT sektörü gelirleri 

İsrail’in 3,5 katı olmasına rağmen, 1976-2002 yılları arasında İsrail’de bilişim 

sektöründeki patent sayısı Hindistan’dakinin yaklaşık olarak 9,5 katıdır. Aynı tarihler 

arasında İrlanda bilişim sektörüne baktığımızda ise, İsrail’deki patent sayısının 

İrlanda’dakinin yaklaşık olarak 6 katı olduğunu görmekteyiz. Bu da, İrlanda yazılım 

sektörünün sivil sektörde çok daha standart bir müşteri profiline hizmet verdiğini 

göstermektedir [4].  

İsrail hükümeti, yazılım şirketlerinin büyümesini desteklemek amacıyla risk sermayesi İsrail hükümeti, yazılım şirketlerinin büyümesini desteklemek amacıyla risk sermayesi İsrail hükümeti, yazılım şirketlerinin büyümesini desteklemek amacıyla risk sermayesi İsrail hükümeti, yazılım şirketlerinin büyümesini desteklemek amacıyla risk sermayesi 

sağlamaya yönelik büyüsağlamaya yönelik büyüsağlamaya yönelik büyüsağlamaya yönelik büyük katkılar sağlamıştır.k katkılar sağlamıştır.k katkılar sağlamıştır.k katkılar sağlamıştır. Banka kredisi kullanım olanağı sınırlı olan 

girişimciler için, finansman kuruluşlarındaki girişim sermayesi fonunun teminat desteği 

oldukça büyük önem taşımaktadır. 

2012201220122012----13 yılı Dünya Ekonomik Forumu Rekabetçilik Endeksi raporuna gö13 yılı Dünya Ekonomik Forumu Rekabetçilik Endeksi raporuna gö13 yılı Dünya Ekonomik Forumu Rekabetçilik Endeksi raporuna gö13 yılı Dünya Ekonomik Forumu Rekabetçilik Endeksi raporuna göre İsrail, 1990’lı re İsrail, 1990’lı re İsrail, 1990’lı re İsrail, 1990’lı 

yıllarda temelleri atılan girişim sermayesi programları sonucunda, Girişim Sermayesi yıllarda temelleri atılan girişim sermayesi programları sonucunda, Girişim Sermayesi yıllarda temelleri atılan girişim sermayesi programları sonucunda, Girişim Sermayesi yıllarda temelleri atılan girişim sermayesi programları sonucunda, Girişim Sermayesi 

bulunurluğu endeksi konusunda ikinci ülke konumuna ulaşmıştır.bulunurluğu endeksi konusunda ikinci ülke konumuna ulaşmıştır.bulunurluğu endeksi konusunda ikinci ülke konumuna ulaşmıştır.bulunurluğu endeksi konusunda ikinci ülke konumuna ulaşmıştır. 2010 yılındaki ise IMD 

Rekabetçilik raporuna göre ise, sırasıyla Hong Kong ve Malezya’yı takip ederek 

üçüncülük koltuğuna yerleşmiştir. 

1988 ve 1992 yılları arasında, ülkede sayısı üç katına çıkan genç yenilikçi şirketler 

başarılı Ar-Ge çalışmaları olmasına rağmen, pazarlama ve yönetim danışmanlığı 

konusundaki eksiklikler nedeniyle rekabet alanında geri kalmaktaydı. Bu koşullar altında 

YOZMA girişim sermayesi programı, hükümet tarafından yapılan 100 milyon dolarlık 

yatırımla 1993 yılında başlatılmıştır [41].  
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Bu yatırımın 80 milyon dolarlık kısmı ile 10 tane özel sektör girişim sermayesi fonu 

kurulmuş, kalanıyla ise doğrudan ileri teknoloji şirketlerine yatırım yapılmıştır. İsrail 

hükümeti, yerel sektöre bilgi ve deneyim transferinin yaşanması için 10 fonun tümüne bir 

uluslararası, bir de yerli ortak bulundurma zorunluluğu getirmiştir. Ayrıca hükümet, 

programı teşvik etmek amacıyla, %40’ı kamu sermayesi olan fonlara beş yıl sonra 

anapara üzerinden sağlanacak faizle satın alma imkânı tanımıştır. Girişim sermayesi 

sektörü başarılı bir konum edindikten sonra, hükümet programdan çekilmiş ve YOZMA 

programı özelleştirilmiştir [41]. 2000’li yılların başından itibaren ülkede kurulan dünyanın 

en büyük girişim sermayesi firmaları, kişi başına düşen girişim sermayesi yatırımlarının 

sayısını artırmaktadır. İsrail, 2010 yılında kişi başına en yüksek girişim sermayesi yatırımı 

olan ülke olarak öne çıkmaktadır ve kişi başına düşen 170 dolar girişim sermayesi ile 75 

dolar olan ABD’nin iki katından bile fazladır (Şekil 51) [43]. 2011 yılı IMD World 

Competitiveness Yearbook, ülkeler ve endüstriler genelinde gerçekleştirilmiş bir IMD 

yönetim tahmini anketine göre ise İsrail iş geliştirme amaçlı girişim sermayesine erişim 

açısından ABD’nin ardından ikinci sırada gözükmektedir (Şekil 50) [44] . 
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Şekil 50 İsrail girişim sermayesi listesi 

 

İş geliştirme amaçlı girişim sermayesine erişim açısından ilk 10 ülke1

1’den 10’a (10 = en kolay erişilebilen)

Kaynak : IMD World Competitiveness Yearbook 2011

Singapur 6.03

Kanada 6.12

Hollanda 6.22

Norveç 6.24

Finlandiya 6.26

İsveç 6.44

Tayvan 6.55

Hong Kong 6.55

İsrail 6.77

ABD 7.01

1 Ülkeler ve endüstriler genelinde gerçekleştirilmiş bir IMD yönetim tahmini anketine göre
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Şekil 51 İsrail’deki girişim sermayesi 

 

 

 

 

 

    

    

    

Kaynak: National Venture Capital Association; European Private Equity and Venture Capital Association; Israel Venture Capital Research Center, UN
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1.51.51.51.5 ABD ABD ABD ABD     

ABD, yüksek sermaye ve bilgi birikimi sayesinde bilişim sektöründeki atılımlarını diğer 

ülkelerden çok daha önce yapmış ve bir anlamda, BT sektöründeki eğilimleri belirler hâle 

gelmiştir. Sektörde öne çıkan çok uluslu şirketlerin çoğunluğu da ABD merkezlidir ve bu 

şirketler stratejilerini kendi ülkelerinde belirlerken, katma değeri düşük işler için dış 

kaynak kullanımından faydalanmaktadır. Sektördeki eğilimleri önceden belirleyen ABD, 

bir anlamda küresel standartlara da sahip olarak sektördeki gelirin büyük bir kısmını 

elinde tutmaktadır. 

Bilişim sektörüne yapılan yatırımlar sonucunda diğer sektörlerde de ortaya çıkan 

verimlilik artışı, ülke büyümesinde teknolojinin önemini ortaya koymaktadır. Yenilikçi 

teknolojilere yapılan yatırımlar sayesinde tüm sektörlerde ürünün ya da verilen hizmetin 

kalitesi artmakta, firmaların verimliliği yükselmekte, yazılımlar sayesinde insan kaynakları 

ya da tedarikçiler daha etkin bir şekilde yönetilebilmekte ve etkin bir dış kaynak kullanımı 

ile de kârlılık artırılabilmektedir. Bilişim sektörü, üretim ve hizmet sektörlerinde görülen 

olumlu etkileri ile ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmasını da kolaylaştıran 

etkenler arasındadır. Bu açıdan bakıldığında, 1990’lı yıllardan itibaren ABD’nin AB’ye 

göre daha yüksek olan üretkenlik seviyesinin sebeplerinde biri bilişim teknolojilerine 

yapılan yatırımlar olarak görülmektedir. ABD’de Ar-Ge için ayrılan 2005 yılı devlet bütçesi 

ve harcamaları AB’nin yaklaşık 2,4 katıdır. ABD’nin 2011 yılındaki 383 Milyar dolarlık Ar-

Ge harcaması ise, Avrupa Birliği’nin 267 milyar dolarlık harcamasının yaklaşık olarak 1,5 

katıdır ve toplam küresel Ar-Ge harcamasının yaklaşık %35’ini oluşturmaktadır (Şekil 52) 

[4], [28]. 
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Şekil 52 ABD’nin Ar-Ge harcamaları 

 

ABD ABD ABD ABD bilişim sektörü katma değerinebilişim sektörü katma değerinebilişim sektörü katma değerinebilişim sektörü katma değerine    baktığımızdbaktığımızdbaktığımızdbaktığımızda, 2002a, 2002a, 2002a, 2002----2011 yılları arasında %2,82011 yılları arasında %2,82011 yılları arasında %2,82011 yılları arasında %2,8    

YBBO ile büyümekte olduğunu görmekteyiz.YBBO ile büyümekte olduğunu görmekteyiz.YBBO ile büyümekte olduğunu görmekteyiz.YBBO ile büyümekte olduğunu görmekteyiz. 2011 yılında ABD’de 428 milyar Dolar 

katma değere sahip olan bilişim sektörünün %27’si donanım, %73’ü ise yazılım ve BT 

hizmeti gelirlerinden oluşmaktadır [17]. BT sektörü katma değeri, 2011 yılı itibariyle ABD 

gayrisafi milli hasılasının %3’ünü oluşturmaktadır ve bu oran, 2003’ten itibaren benzer bir 

eğilim izlemektedir (Şekil 53) [30]. 

 

Kaynak: Müsiad Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon
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Şekil 53 ABD’nin BT sektörü 

 

ABD bilişim sektörüne ait gelirlerinin önemli bir kısmını sağlayan yazılım sektörünü 

küresel olarak incelediğimizde, yazılım satış ve istihdamının gelişmiş ülkelerde 

yoğunlaşmış olduğunu görmekteyiz. Dünyadaki katma değerli yazılım satışlarının Dünyadaki katma değerli yazılım satışlarının Dünyadaki katma değerli yazılım satışlarının Dünyadaki katma değerli yazılım satışlarının 

%2,4’üne sahip olan ABD, söz konusu satışların %2,5’ini elinde bulunduran İngiltere’den %2,4’üne sahip olan ABD, söz konusu satışların %2,5’ini elinde bulunduran İngiltere’den %2,4’üne sahip olan ABD, söz konusu satışların %2,5’ini elinde bulunduran İngiltere’den %2,4’üne sahip olan ABD, söz konusu satışların %2,5’ini elinde bulunduran İngiltere’den 

sonra ikinci sıradadır. Ysonra ikinci sıradadır. Ysonra ikinci sıradadır. Ysonra ikinci sıradadır. Yazılım sektöründeki toplam istihdamın %4,5’ine sahip olması azılım sektöründeki toplam istihdamın %4,5’ine sahip olması azılım sektöründeki toplam istihdamın %4,5’ine sahip olması azılım sektöründeki toplam istihdamın %4,5’ine sahip olması 

sebebiyle ise, birinci sırada yer almaktadırsebebiyle ise, birinci sırada yer almaktadırsebebiyle ise, birinci sırada yer almaktadırsebebiyle ise, birinci sırada yer almaktadır    (Şekil 54). 

 

Kaynak: IHS Global Insight
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Şekil 54 ABD yazılım sektörü 

 

Küresel yazılım sektörü oldukça güçlü bir yapıya sahiptir veKüresel yazılım sektörü oldukça güçlü bir yapıya sahiptir veKüresel yazılım sektörü oldukça güçlü bir yapıya sahiptir veKüresel yazılım sektörü oldukça güçlü bir yapıya sahiptir ve    sektörünsektörünsektörünsektörün    en büyük üç en büyük üç en büyük üç en büyük üç 

oyuncuoyuncuoyuncuoyuncususususu    Amerikan merkezli firmalarAmerikan merkezli firmalarAmerikan merkezli firmalarAmerikan merkezli firmalardır; ABD, yazılım sektöründeki satışların dır; ABD, yazılım sektöründeki satışların dır; ABD, yazılım sektöründeki satışların dır; ABD, yazılım sektöründeki satışların 

çoğunluğuna çoğunluğuna çoğunluğuna çoğunluğuna sahiptir.sahiptir.sahiptir.sahiptir. ABD merkezli büyük uluslararası firmalar sektördeki güçlenmenin 

sebepleri arasında görülmektedir. Sektöre ilk girenler tarafından belirlenen standartlar ve 

bunlara uyumluluk gerekliliği yazılım sektöründeki önemli giriş engelleri olmaktadır. 

Yazılım sektöründe birim maliyet sıfıra yakın olsa da, yüksek sabit gelirler sektörde ölçek 

ekonomisi yaratmaktadır. Bundan dolayı, yazılım şirketlerinin kârlılık oranları da şirket 

büyüklüklerine göre değişmektedir. Sektördeki en büyük dört oyuncunun kârlılığı %35’tir 

ve bu değer, ortalama küçük bir firmaya ait değerin neredeyse 3,5 katıdır.    

Paket yazılım sektörün gelirlerine bakıldığında, sektördeki güçlenmenin yıllar içinde 

artmakta olduğu görülmektedir. 1996 yılında dört büyük şirket sektördeki gelirlerin 

%24’üne sahipken, bu oran 2008 yılına gelindiğinde %38 olmaktadır. 2008 yılındaki 296 

milyar dolarlık paket yazılım sektörünün en büyük üç oyuncusu ABD merkezlidir ve tek 
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2,2

2,8

1,4

3,2

2,5

2,3

4,5

2,7

Küresel  ortalama = 1,3



 

91 

başlarına yaklaşık 100 milyar dolara yakın gelir elde etmektedir. 2012 yılı verilerine göre 

toplam paket yazılım sektöründe en büyük 15 şirkete bakıldığında, bunlardan 14 

tanesinin Amerikan şirketi olduğu görülmektedir ve bu şirketler toplam yazılım pazarının 

%40,4’üne sahiptir [20]. Büyük Amerikan şirketlerinin yazılım pazarına egemen 

olmasının diğer bir sebebi de, pazardaki gittikçe artan birleşmeler olarak 

görülmektedir(Şekil 55).  

Şekil 55 ABD yazılım sektörü 

 

Küresel BT hizmet sektörü paket yazılıma göre daha parçalanmış bir görünüme sahip Küresel BT hizmet sektörü paket yazılıma göre daha parçalanmış bir görünüme sahip Küresel BT hizmet sektörü paket yazılıma göre daha parçalanmış bir görünüme sahip Küresel BT hizmet sektörü paket yazılıma göre daha parçalanmış bir görünüme sahip 

olsa da, pazardaki en büyük oyuncular yine ABDolsa da, pazardaki en büyük oyuncular yine ABDolsa da, pazardaki en büyük oyuncular yine ABDolsa da, pazardaki en büyük oyuncular yine ABD    merkmerkmerkmerkezlidir. İlk 15 oyuncudan 9ezlidir. İlk 15 oyuncudan 9ezlidir. İlk 15 oyuncudan 9ezlidir. İlk 15 oyuncudan 9    tanesi tanesi tanesi tanesi 

AmerikanAmerikanAmerikanAmerikan    firmasıdır ve bu firmalar, 2011firmasıdır ve bu firmalar, 2011firmasıdır ve bu firmalar, 2011firmasıdır ve bu firmalar, 2011    yılıyılıyılıyılı    verilerine verilerine verilerine verilerine göre BTgöre BTgöre BTgöre BT    hizmetleri sektöründe hizmetleri sektöründe hizmetleri sektöründe hizmetleri sektöründe 

%21,7%21,7%21,7%21,7    pazar payına sahiptirpazar payına sahiptirpazar payına sahiptirpazar payına sahiptir    (Şekil 56) [21].  
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▪ Autodesk

İlk 15 oyuncu
Pazar payı, 2012
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Oyunculara göre gelir dağılımı, 2012
%100 = 396 milyar ABD Doları

Kaynak: Forecast: Market Share: All Software Markets, WW, 2012-Gartner
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Şekil 56 BT hizmetleri sektörü 

 

Amerikan paket yazılım pazarına baktığımızda, 1990’lı yılların başından 2008’e gelene 

kadar kullanımın yaklaşık %11 oranında arttığı ve yazılım fiyatlarının da buna paralel 

olarak düştüğü görülmektedir. 1990 yılından 2008’e geldiğimizde, paket fiyatları %1 

oranında düşmüştür; bu da bize göstermektedir ki yazılım şirketleri yükselen gelirlerini 

önemli oranda artan hacme dayandırmaktadır. 

Ülkelerin yazılım ve hizmet talepleri incelendiğinde, kişi başı gayrisafi milli hasıla ile 

arasında olumlu bir bağıntı olduğu görülmektedir. 2008 yılında kişi başına düşen paket 

yazılım ve BT hizmet gelirleri incelendiğinde, kişi başı geliri yüksek olan ülkelerde talep 

de fazlalaşmaktadır. Kişi başına düşen gayrisafi hasılası yüksek olan ülkeler arasında 

olan ABD’de, beklenildiği üzere kişi başına düşen yazılım ve hizmet gelirleri diğerlerine 

göre fazladır. Ancak ülkelerin sektörlerdeki küresel pazar paylarına bakıldığında, 

gayrisafi milli hasıladan bağımsız olarak en fazla paya sahip olan ülkenin ABD olduğu 

görülmektedir. 
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İlk 15 oyuncu
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Kaynak: Market Share – IT Sevices, 2012 - Gartner
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ABD, diğer Asya ülkeleri gibi bilişim sektöründe doğrudan bir pazar oyuncusu olmak ABD, diğer Asya ülkeleri gibi bilişim sektöründe doğrudan bir pazar oyuncusu olmak ABD, diğer Asya ülkeleri gibi bilişim sektöründe doğrudan bir pazar oyuncusu olmak ABD, diğer Asya ülkeleri gibi bilişim sektöründe doğrudan bir pazar oyuncusu olmak 

yerine, sektöre gerekli politik teşvikleri ve altyapıyı sağlayaryerine, sektöre gerekli politik teşvikleri ve altyapıyı sağlayaryerine, sektöre gerekli politik teşvikleri ve altyapıyı sağlayaryerine, sektöre gerekli politik teşvikleri ve altyapıyı sağlayarak yeak yeak yeak yeniliklere katkıda niliklere katkıda niliklere katkıda niliklere katkıda 

bulunmakta ve bulunmakta ve bulunmakta ve bulunmakta ve yenilikçiliğin üretime dönüşmesini özel sektörden beklemektediryenilikçiliğin üretime dönüşmesini özel sektörden beklemektediryenilikçiliğin üretime dönüşmesini özel sektörden beklemektediryenilikçiliğin üretime dönüşmesini özel sektörden beklemektedir    [28]....    

ABD’de yazılım sektörünün gelişmesini ABD’de yazılım sektörünün gelişmesini ABD’de yazılım sektörünün gelişmesini ABD’de yazılım sektörünün gelişmesini destekleyen destekleyen destekleyen destekleyen diğdiğdiğdiğer bir etken deer bir etken deer bir etken deer bir etken de    yüksek kamu yüksek kamu yüksek kamu yüksek kamu 

alımlarıdır.alımlarıdır.alımlarıdır.alımlarıdır. Yazılım sektörünün henüz küresel olarak çok gelişmediği 1960’lı yıllarda, 

ABD’de yazılım taleplerinin %85’i kamu kuruluşlarından gelmiştir. Kamu alımlarında, 

savunma sanayisinin yüksek bilgi teknolojileri ihtiyacı önem taşımaktadır. ABD Savunma 

Bakanlığı, yazılım ihtiyacı dolayısıyla üniversitelerle de çalışarak kamu sektörü, özel 

sektör ve akademik kuruluşlar arasındaki bağın güçlenmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca 

hükümetler,  e-devlet hizmetleri sayesinde sektörde talep yaratarak da yerel yazılım 

sektörünün gelişimini desteklemektedir. Kamunun desteği dışında, ABD gibi yüksek 

gelirli bir ülkede büyük uluslararası yazılım firmalarının varlığı, onlara hizmet eden paket 

yazılım sektöründeki diğer yerel oyuncuların da gelişmesini sağlamıştır.  

Daha önce de bahsettiğimiz gibi ABD, diğer ADaha önce de bahsettiğimiz gibi ABD, diğer ADaha önce de bahsettiğimiz gibi ABD, diğer ADaha önce de bahsettiğimiz gibi ABD, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla ileri teknoloji vrupa ülkelerine kıyasla ileri teknoloji vrupa ülkelerine kıyasla ileri teknoloji vrupa ülkelerine kıyasla ileri teknoloji 

araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha çok kaynak ayırmaktadıraraştırma ve geliştirme çalışmalarına daha çok kaynak ayırmaktadıraraştırma ve geliştirme çalışmalarına daha çok kaynak ayırmaktadıraraştırma ve geliştirme çalışmalarına daha çok kaynak ayırmaktadır. 2005 yılı toplam 

gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamaları 68,5 milyar avrodur; aynı rakam, AB ülkeleri için 35,9 

milyar avrodur. Devler tarafından fon sağlanan Ar-Ge harcamaları, toplam yurtiçi 

harcamaların %15,5’ini oluşturmaktadır ve 10,6 milyar avro seviyesindedir. Devlet 

tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının 4,4 milyar avrosu, kamu enstitülerinde devlet 

tarafından gerçekleştirilmektedir. OECD ülkelerinde, BT sektörü dışındaki sektörlerde 

yapılan bilişime yönelik Ar-Ge harcamalarına da büyük destek verilmektedir. Örneğin 

Amerika’daki yazılımın %30’una yakın bir bölümü, BT dışındaki sektörler tarafından temin 

edilmiştir. Asya Pasifik küresel BT sektöründe öne çıkmaya başlamış olsa da, Kuzey 

Amerika dünyadaki bilişim harcamalarından hâlâ en büyük payı almaktadır. ABD, 

Kanada ve Meksika’dan oluşan Kuzey Amerika, 2007 yılında dünyada 3,433 milyar dolar 

seviyesinde olan bilişim harcamalarının %34’üne sahiptir [28].  

En çok ArEn çok ArEn çok ArEn çok Ar----Ge yatırımı yapan ilk 100 şirketi incelediğimizde de, yazılım sektöründe 15, Ge yatırımı yapan ilk 100 şirketi incelediğimizde de, yazılım sektöründe 15, Ge yatırımı yapan ilk 100 şirketi incelediğimizde de, yazılım sektöründe 15, Ge yatırımı yapan ilk 100 şirketi incelediğimizde de, yazılım sektöründe 15, 

donanım sektöründe 10 ABD’li şirket görmekteyiz. donanım sektöründe 10 ABD’li şirket görmekteyiz. donanım sektöründe 10 ABD’li şirket görmekteyiz. donanım sektöründe 10 ABD’li şirket görmekteyiz. En fazla Ar-Ge yatırımı yapan 20 

şirketin 7 tanesi BT sektöründedir ve bunların 4 tanesi, ABD merkezli firmalardır (Şekil 

57) [28].     
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Şekil 57 ABD şirketleri Ar-Ge harcaması  

 

Silikon Vadisi, 1951 yılında California Stanford Üniversitesi’nin öncülüğünde üniversite 

ve özel sektörün işbirliğini geliştirmek için kurulmuştur ve yaklaşık iki milyon kişi, 

günümüzde bu bölgede yaşamaktadır. Silikon Vadisi’nde yapılan bilişim çalışmalarının 

değeri, yıllık 400 milyara dolara ulaşmıştır ve burada etkinlik gösteren firmalar tarafından 

alınan patentler, ABD’de alınan yaklaşık 4500 patentin %11’ini teşkil etmektedir [28]. 

1997199719971997----2006 yılları arasında alınan patentlerin sayısına ve çeşitli2006 yılları arasında alınan patentlerin sayısına ve çeşitli2006 yılları arasında alınan patentlerin sayısına ve çeşitli2006 yılları arasında alınan patentlerin sayısına ve çeşitliliğine bakıldığında, liğine bakıldığında, liğine bakıldığında, liğine bakıldığında, 

ABD’deki Silikon Vadisi’nin, dinamik bir teknoloji ABD’deki Silikon Vadisi’nin, dinamik bir teknoloji ABD’deki Silikon Vadisi’nin, dinamik bir teknoloji ABD’deki Silikon Vadisi’nin, dinamik bir teknoloji kümesikümesikümesikümesi    olarak öne çıkmasıyla beraber, olarak öne çıkmasıyla beraber, olarak öne çıkmasıyla beraber, olarak öne çıkmasıyla beraber, 

dünya üzerindeki teknoloji parkları arasında en yüksek kümelenmeye sahip olduğu dünya üzerindeki teknoloji parkları arasında en yüksek kümelenmeye sahip olduğu dünya üzerindeki teknoloji parkları arasında en yüksek kümelenmeye sahip olduğu dünya üzerindeki teknoloji parkları arasında en yüksek kümelenmeye sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. anlaşılmaktadır. anlaşılmaktadır. anlaşılmaktadır. Silikon Vadisi’nde 1990’lı yılların sonuna doğru yılda yaklaşık olarak dört 

bin yeni şirket kurulmaktadır. Silikon Vadisi’nde kurulan girişimci şirketlerin %70’i 

internet, %20’ye yakını mobil, %3’ü yazılım ve %7’si de internet konularındaki 

danışmanlık hizmetleri üzerinedir. Bu şirketlere, çevreleri dışında, çoğunlukla melek 

yatırımcılar ve girişim sermayesi tarafından fon sağlanmaktadır (Şekil 58) [45]. 

Kaynak: Müsiad Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon

AR-GE harcaması
Milyar ABD Doları

Ciro
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ltSağlık
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Bilgisayar ve Elektronik
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43,9
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Şekil 58 Silikon Vadisi proje türleri 

 

17

73

Mobil/internet
danışmanlığı

7

Mobil

İnternet

Yazılım

3 5

12 25

6
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1
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Kaynak: Startup Ecosystem Report 2012,Telefonica

Silikon Vadisi girişimci firma türleri
2012, Yüzde

Silikon Vadisi proje fon kaynakları
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Şekil 59 ABD Patentler 

 

ABD 1970 yılında dünyadaki patent gelirlerinin yaklaşık %85’ine sahipken, bu oran yıllar ABD 1970 yılında dünyadaki patent gelirlerinin yaklaşık %85’ine sahipken, bu oran yıllar ABD 1970 yılında dünyadaki patent gelirlerinin yaklaşık %85’ine sahipken, bu oran yıllar ABD 1970 yılında dünyadaki patent gelirlerinin yaklaşık %85’ine sahipken, bu oran yıllar 

içinde azalarak 2011 yılında %51’e düşmüştüriçinde azalarak 2011 yılında %51’e düşmüştüriçinde azalarak 2011 yılında %51’e düşmüştüriçinde azalarak 2011 yılında %51’e düşmüştür    [46].... Günümüzde ABD, tek başına 

dünyadaki patent gelirlerinin hâlâ yarısından fazlasına sahiptir [46] ancak seneler içinde 

Japonya, Kore ve diğer Avrupa ülkelerinin Ar-Ge harcamalarının ve yenilikçi 

çalışmalarının artması bu ülkelerde bilgi birikiminin ve dolayısıyla patent gelirlerinin 

artmasına neden olmuştur (Şekil 59) [28].  

 

 

 

 

Kaynak: Dünya Bankası
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Dünyadaki patent gelirleri
Milyar ABD Doları, yüzde Dünyadaki patent gelirlerinin dağılımı

2011, Yüzde
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1.61.61.61.6 AB Politika ve YaklaşımlarıAB Politika ve YaklaşımlarıAB Politika ve YaklaşımlarıAB Politika ve Yaklaşımları    

Birçok uluslararası kuruluş, ülkelerin stratejilerine rehberlik etmesi adına BİT ve bilgi 

toplumu politikalarına yönelik görüş ve eylem planlar hazırlamaktadır. Ülkelerin 

stratejilerinde etkili olmasından ve küresel boyutta bir yol gösterici addedilmesinden 

dolayı, bu görüş ve eylem planlarının toplumsal dönüşümdeki eğilimleri tanımlamakta kilit 

bir rolü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa için Sayısal 

Gündem’i hazırlamıştır. 

Avrupa için Sayısal Gündem (Digital Agenda for Europe), Avrupa Komisyonu tarafından 

akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla olusturulan 10 yıllık Avrupa 2020 

stratejisinin 7 eylem planından ilkidir. Avrupa vatandaşlarının ve işletmelerin, dijital 

teknolojilerden en üst düzeyde faydalanmasına sağlayarak Avrupa ekonomisinin 

yeniden düzenlemesini amaçlamaktadır. [47]. 

1.6.11.6.11.6.11.6.1 GirişimGirişimGirişimGirişim    AlanlarıAlanlarıAlanlarıAlanları    

Paydaşlardan alınan görüşler ve Granada Deklarasyonu ( Granda Decleration) ile 

Avrupa Parlamentosu İlke Kararı’nın (European Commission Resolution) çıktılarından 

yola çıkan Avrupa Komisyonu, dijital ekonominin gelişmesine engel olan 7 eksikliği ve bu 

eksikliklerin giderilmesi için 7 girişim alanı belirlemiştir. 

Aşağıda kısaca değinilen 7 girişim alanında, 101 eylem içeren eylem planı 

oluşturulmuştur. Toplumsal Dönüşüm ekseni kapsamında olan eylem planlarına, bu 

raporda ilgili baslıklar altında değinilmektedir. [48]. 

� Tek ve hareketli bir dijital pazar 

Internet ne kadar sınırsız olsa da, internetteki içerik ve hizmetlerin bir ülkeden başka bir 

ülkeye sunulması yasal engeller taşımaktadır. Çevrimiçi müzik pazarından 

telekomünikasyon hizmetlerine kadar her ülkenin kendi pazarını ve yasal mevzuatını 

oluşturması, Avrupa Birliği (AB) genelinde oluşacak hareketli bir çevrimiçi pazarın önüne 

geçmektedir. Birleştirilmiş bir içerik piyasasıyla içeriğe erişimi AB genelinde açmak, AB 

ülkeleri arasında yapılan çevrimiçi işlemlerdeki usulleri basitleştirilmek, internet 

ortamında sahip olunan hakların bireyler tarafından bilinirliğini artırmak ve 

telekomünikasyon hizmetleri için AB genelinde tek bir pazar oluşturmak gibi etmenler 

aracılığıyla dinamik bir dijital pazarın oluşturulması için planlanmaktadır. 
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� Birlikte çalışabilirlik ve standartlar 

Internet, sahip olduğu açık mimari sayesinde, birlikte çalışabilir ürün ve uygulamaların 

var olduğu bir pazar sunmaktadır. Bu birlikte çalışabilirlikten en üst düzeyde 

faydalanabilmek adına, BİT standartlarını belirleyen yapının hızla gelişen teknolojiye 

ayak uydurabilmesi, standartların kullanımının teşvik edilmesi ve birlikte çalışabilirliğin 

koordinasyonla pekiştirilmesi eylemleri planlanmaktadır. 

� Güvenilirlik ve güvenlik 

İnternetin farklı amaçlarla kullanımını artırmak için, kullanıcıların internetteki platformların 

emniyetine güven duymaları şarttır. E-bankacılık veya e-sağlık gibi bu güven üzerine 

kurulu sistemler başarıyla yürütülse de, istenmeyen e-postalar gibi kullanıcı deneyimini 

olumsuz yönde etkileyen tehditler bulunmaktadır. Bu tehditlerin irdelenmesi ve 

güvenliğin bu yönde güçlendirilmesiyle, güvenlik sorunlarının internet kullanımı için bir 

engel olmaktan çıkması planlanmaktadır. 

� Hızlı internet 

İnternetin ekonomiyi büyütmesi ve gelişmeye devam eden hizmetlerden herkesin 

yararlanabilmesi adına, hızlı internet erişiminin tüm topluma yayılması gerekmektedir. Bu 

sebeple, genişbant altyapısının herkese yüksek hızla ve karşılayabileceği fiyatlarla 

sunulması amaçlanmaktadır. 2020 yılına kadar bütün Avrupalıların 30 Mbps üzerinde 

internete erişiminin olması ve yarısından fazlasının 100 Mbps üstünde bir hızda 

bağlantısının olması hedefi konmuştur. Bu amaca ulaşmak için, genişbant kapsamasının 

ticari kazançlara göre önceliklerden arındırılarak artan bir hızla her yerde sağlanması, 

fiber gibi yüksek hızda erişim sunan yeni nesil erişim ağlarından faydalanılması ve 

bireylerin çevrimiçi olarak bilgiye erişme ve bilgi yayma haklarını koruyan açık, tarafsız 

bir internetin sunulması planlanmaktadır. 

� Araştırma ve yenilik 

İyi fikirlerin ürünlere dönüşebilmesi için araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım 

yapılması, AB genelinde oluşturulması planlanan tek pazardan faydalanılması ve sektör 

önderliğinde, standartlara bağlı açık yeniliklerin desteklenmesi planlanmaktadır. 
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� Dijital okuryazarlık, yetkinlikler ve e-içerme 

Dijital çağın herkesi kapsayan bir dönüşüm yaratabilmesi için, becerilerin bir engel 

olmaktan çıkması gerekmektedir. Internet aracılığıyla erişilen hizmetler arttıkça, internet 

günlük hayatın daha büyük bir parçası olmakta; fakat internet kullanmayan bireyler, bu 

yeniliklerin dışında kalmaktadır. Avrupa’nın yüzde 30’unu kapsayan bu grup, çoğunlukla 

dezavantajlı kesimlerden1 oluşmakta ve eğitim, istihdam, sağlık, katılımcılık gibi 

alanlardaki birçok imkandan faydalanamamaktadır. Bunun sebepleri arasında ihtiyaç 

duymamak ve yüksek maliyetler sebep gösterilse de, pek çok durumda eksikliğin 

yetkinliklerden kaynaklandığı görülmektedir. Bu kapsamda, çevrimiçi hizmetlerden 

herkesin faydalanmasının sağlanması ve dijital okuryazarlığın ve yetkinliklerin artırılarak 

dijital bölünmenin giderilmesi planlanmaktadır. 

� AB toplumu için BİT destekli çözümler 

Teknolojinin etkili kullanımıyla, toplumdaki mevcut risklere çözümler yaratmak 

mümkündür. Dijital toplumun, herkes için daha iyi çözümler sunan bir toplum olarak 

tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla, BİT’ten çevrenin korunmasında faydalanılması; 

sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin, kültürel çeşitliliğin ve içeriğin teşvik edilmesi; e-devlet 

ve akıllı ulaşım sistemleri gibi birçok alanda AB genelinde topluma çözümler sunulması 

planlanmaktadır. 

1.6.21.6.21.6.21.6.2 Hedeflenen EtkiHedeflenen EtkiHedeflenen EtkiHedeflenen Etki    

Hazırlanan eylem planları aracılığıyla AB genelinde yaratılacak etkiler için 2020 yılına 

kadar erişilmesi gereken hedefler konulmuştur (Şekil 60). Belirlenen 13 hedef 

doğrultusunda, her ülkedeki gelişim her yıl güncellenen ilerleme raporlarıyla takip 

edilmektedir [49]. 

 
1 Dezavantajlı kesim 65-74 yas arası grup, düsük gelirliler, issiz kesim ve düsük egitim düzeyindeki insanlar ve 
engelliler olarak tanımlanmıstır 
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Şekil 60 Avrupa Sayısal Gündem Hedefleri 

 

1.71.71.71.7 İsveç İsveç İsveç İsveç ----    İnovasyon Politikalarıİnovasyon Politikalarıİnovasyon Politikalarıİnovasyon Politikaları    

İsveç artan girişimcilik kültürü, teknoloji alanında yaptığı yenilikler, çıkardığı uluslararası 

teknoloji markaları ve inovasyon stratejisi ile öne çıkan ülkeler arasında görülmektedir.  

Yapılan araştırmalara göre, dünya standartlarında üniversite araştırmalarının kalitesi, 

uyumluluğu ve ülkede gerçekleştirilen inovasyonlar arasında bir bağ bulunduğu 

düşünülmektedir. Üniversite araştırmalarının değer yaratması için, İsveç’te araştırmacılar 

verilen teşvikler ile kendi işlerini kurmaları için desteklenmektedir. Üniversitelerde açılan 

inovasyon ofisleri ise farklı alanlarda yeni çözümler geliştirerek, inovasyon etkisi 

genişletilmeye çalışılmaktadır. Üniversiteler, yapılan araştırmalarda elde edilen bilgilerin 

rafine edilerek yaygınlaştırılması, transferi, patent ve lisanslar ile ticarileştirilmesi ve yeni 

iş alanları yaratması için araştırma enstitüleri ve danışmanlarla beraber çalışmalar 

yürütmektedir.  

� Tüm AB 2013’e kadar genişbanta geçecektir
� Tüm AB 2020’ye kadar en az 30Mbps genişbant bağlantısına sahip olacaktır
� 2020’de, AB’nin %50’si en az 100Mbps genişbant bağlantısına üye olacaktır

Erişim

Dijital pazar

� 2015 yılında nüfusun %50’si internetten alışveriş yapıyor olacaktır
� 2015 yılında nüfusun %20’si yabancı sitelerden alışveriş yapacaktır
� 2015 yılında KOBİ’lerin %33’ü online satış yapmaya başlayacaktır
� 2015 yılında yurt dışı ve yurt içi tarifeler arasındaki fark ortadan kalkacaktır

E-içerme

� 2015’te düzenli internet kullanımı %60’tan 75’e; dezavantajlı nüfusta ise %41’den 
60’a çıkarılacaktır

� 2015’te interneti hiç kullanmamış nüfus, %30’dan %15’e düşürülecektir
� 2015 yılında nüfusun %50’si e-devlet hizmetlerini kullanıyor olacak ve bunların 

yarısı formları doldurmuş olacaktır
� 2011 yılında Üye Devletler tarafından kabul edilen başlıca tüm ülkeler arası kamu 

hizmetleri, 2015’te online olacaktır

Enerji � 2020’ye kadar aydınlatma için enerji kullanımı%20 azalacaktır

Ar-Ge � 2020’de BİT Ar-Ge kamu yatırımları 2 katına çıkarılarak 11 milyar € olacaktır
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2009 yılında girişimciliğin eğitim sistemine entegrasyonunu desteklemek için girişimcilik 

stratejisi yayınlanmıştır. Bu strateji girişimlerini şöyle sıralamak mümkündür: 

■ Girişimcilik eğitimi, eğitimin tüm seviye ve tiplerini etkilemiştir. Girişimcilik eğitimi ilk 

ve orta eğitimde ve mesleki eğitim kurumlarında zorunludur. 

■ SNAE (İsveç Ulusal Eğitim Dairesi) okulları iş hayatına daha yakın hale getirebilmek 

için “Transfer” adında organizasyonlar düzenlemektedir. Bu oluşum kapsamında 

öğretmenler birçok sektörden girişimcilerin verdiği derslere sınıfça katılım şansı 

bulmaktadır. 

■ 2012 yılında SNAE mesleki eğitimde yetkinlik kazanımını artırmak için stajyerlik 

eğitimini geliştirme görevini üstlenmiştir. 

■ SNAE okullarda verilen girişimcilik derslerinin bir haritasını çıkararak sonuçlarını da 

analiz etmekle yükümlü kılınmıştır. 

■ Hükümet Chalmers Teknoloji Üniversitesi’ni, Gothenburg Üniversitesi’ni ve Lund 

Üniversitesi’ni girişimcilik ve inovasyon konularında en ileri programları geliştirmekle 

görevlendirmiştir [50]. 

INSEAD tarafından yapılan Global Innovation Index (Küresel İnovasyon Endeksi) 2012 

raporuna göre İsveç inovasyon alanında dünyadaki ülkeler arasında ikinci sıradadır. 

İnovasyon verimlilik endeksi inovasyon çıktılarının inovasyon girdilerine oranına göre 

belirlenmektedir. İnovasyon girdileri: politik ve ticari ortam, işgücü ve araştırma, altyapı, 

pazar yetkinliği ve sektör yetkinliğinden oluşmaktadır. İnovasyon çıktıları ise yetkinlik ve 

teknoloji çıktıları ile yaratıcı çıktılardır. 

Bu hesaplama metoduna göre İsviçre birinci sırada yer alırken, İsveç ikinci sırada yer 

almaktadır. İsveç’in 64,8’lik skorunu oluşturan etmenler incelendiğinde; kamu ve 

kanunların etkinliği, Ar-Ge harcamaları, BİT kullanımı, patent ve lisans gelirleri ve girişim 

sermayesi alanlarında küresel olarak iyi durumdayken, kredi alma kolaylığı, yabancı 

yatırım akışı ve katma değerli hizmet ihracatı alanlarında geride kaldığı görülmektedir 

[51].  

İsveç e-hizmetler, oyun ve BT kullanım yaygınlığı alanlarında oldukça gelişmiş bir ülke 

olarak karşımıza çıkmaktadır. BT kullanım yaygınlığında devletin bilgisayar 

teknolojilerinin günlük hayatın bir parçası olarak yerleşmesi için verdiği destekler önem 

taşımaktadır. 90’lı yılların sonunda İsveç hükümeti kişisel bilgisayar kullanımını artırmak 
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için teşvikler sağlamıştır ve bu sayede ülkedeki bilgisayar sahipliğinin büyük bir ivme 

kazandığı görülmektedir. Bunun dışında, ülkedeki bilgi teknolojileri altyapı gelişimi de 

diğer ülkelere kıyasla erken olarak gelişmiştir. Ülkede Ericsson gibi bir şirketin 

varlığından dolayı ise BT sektörü yetkinliğinin uzun bir geçmişi bulunmaktadır. Tüm bu 

etkenler sayesinde internet hayatın bir parçası haline geldikçe ülkedeki dot-com 

(internet) firmalarının arttığı düşünülmektedir. Ülke yakın zamanda yüksek girişimci 

kültürü sayesinde sektörde Spotify, Skype ve Angry Birds’in yaratıcısı olan Rovio 

Entertainment gibi başarılı oyuncular yaratmıştır. 

■ E-servisler 

İsveç’te belediyelerin e-hizmet kullanımında aynı platform üzerine kurulmasını ve BT 

tedarikçilerine karşı daha güçlü olmalarını sağlamak amacıyla beraber hareket etmelerini 

sağlayan SAMBRUK adlı organizasyon 2005 yılında kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen 

kurum üyeleri tarafından finanse edilirken, Ar-Ge projeleri VINNOVA (İsveç hükümeti 

İnovasyon Sistemleri Ajansı) tarafından desteklenmektedir. 

Belediyelerin e-hizmetlere geçişi sırasında genel olarak benzer hedef ve sorumlulukları 

bulunmakla birlikte bazıları bu geçiş sürecini tek başına gerçekleştirebilmek için çok 

küçük kalmaktaydı. Bu amaçla kurulan SAMBRUK sayesinde belediyelerin işbirliği 

yapmasıyla entelektüel sermaye de tek bir grupla kısıtlı kalmayıp ilgili tüm paydaşların 

katılımının sağlanması hedeflenmektedir. 

VINNOVA araştırma ve teknolojik gelişme alanlarını destekleyerek sürdürülebilir bir 

büyüme sağlamak amacıyla 2001 yılında bir devlet kurumu olarak kurulmuştur. Genel 

olarak amaçları arasında araştırma camiasında Ar-Ge yetkinliklerinin kullanıcılar ve 

toplum arasında paylaşımı, genç araştırmacıların ve kadınların da katılımının artırılması 

bulunmaktadır. Vinnova’nın araştırmaları genel olarak 14 alan altında toplanmaktadır: 

BİT, hizmetler ve BT uygulamaları, biyoteknoloji, kullanım süresi, ürün gerçekleşmesi, 

materyal, ulaşım, güvenlik, inovasyon sistemleri, güçlü araştırma ve bilgi paylaşım 

ortamı, araştırma enstitülerinin gelişimi, ticarileştirme, küçük firmalarda araştırma ve 

inovasyon, uluslararası işbirliği. 2011 yılında yaklaşık 250 milyon avro bütçesi olan 

Vinnova’nın hedef kitlesi üniversiteler, STK’lar ve araştırma kurumları olarak 

belirlenmiştir [52]. 
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■ Oyun sektörü 

İsveç oyun sektörü 2011 yılında gelirlerini ikiye katlayarak İsveç’i oyun ihracatında 

dünyadaki ilk 10 ülke arasına sokmuştur. Oyun alanında üniversitelerde uzun zaman 

önce bir bölüm kurulması, oyun sektöründe araştırmaları ve yetkinliği artırmıştır. İsveç’in 

aynı zamanda film ve müzik sektörlerindeki saygınlığı oyun sektörünün gelişmesinde de 

etkili olmuştur. 

İsveç’teki oyun firmaları küresel pazarda da etkinliklerini artırmak için yurtdışı ofisleri 

kurmaya başlamışlardır.  Örneğin, 2011 yılında Stockholm merkezli Avalanche Studios 

New York ofisini açmıştır. 

İsveç oyun sektörünün gelişimi oyunların dijitalleşmesi ile de artış göstermiştir. King.com 

oyun internet sitesi 12 milyon aktif kullanıcısı ile Facebook’taki en büyük ikinci topluluk 

olmuştur. Bir moda oyunu olan Stardoll’un ise 50 milyon kullanıcısı bulunmaktadır [53]. 

Ülkedeki oyun sektörünün gelişimi süregelen teknik gelişim, yüksek girişimci kültürü ve 

teknoloji alanında artan yeni girişimci şirketlerle ilişkilendirilmektedir. Var olan büyük 

stüdyoların gelişimi dışında yeni girişimci şirketlerin artışı ve oyun eğitimindeki kalite ve 

yetkinlik artışı sayesinde sektördeki rekabetçiliğin her geçen gün arttığı görülmektedir. 

Oyun sektöründe düzenlenen organizasyonlarda farklı oyun stüdyolarından insanlar 

buluşarak yöntemlerini birbiriyle paylaşmakta ve nitelikli insan kaynağı stüdyolar 

arasında hareket etmektedir. 

Oyun sektöründe iki bölgede kümelenme oluştuğu görülmektedir: Stockholm ve Malmö. 

Bu iki kümelenme birbirinden oldukça bağımsız hareket etse de kümelerin içinde büyük 

bir işbirliği olduğu bilinmektedir. Büyük oyun stüdyoları arasında ticari anlamda bir 

işbirliği bulunmasa da daha küçük stüdyolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. 

Örneğin, oyun geliştiricilerin küresel toplantı ve atölyelere katılırken birbirleriyle çalıştığı 

görülmektedir. 

Ülkede küresel nitelikli insan kaynağı çekmenin önündeki en büyük sıkıntı olarak vergi 

uygulamaları görülmektedir. Sektördeki uzmanlara göre birçok ülkede devlet tarafından 

yapılacak yabancı yatırımcılara büyük teşvikler verilmektedir ve büyük bir yabancı 

yatırımcı için bu tür teşvikler verilmedikçe İsveç’te uluslararası bir stüdyo kurulmasının 

pahalı bir opsiyon olarak kalacağı düşünülmektedir. 
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Ülkedeki fizik ve matematik üzerine yoğunlaşan geleneksel mühendislik bölümleri 

bulunmakla beraber oyun alanına odaklanan enstitüler de bulunmaktadır.  Özel yazılım 

alanlarındaki işverenlere göre İsveç üniversitelerinde yetişen matematik altyapısına 

sahip programcılar da sektörün taleplerini karşılamaktadır. 

İsveç, dünyada oyun alanında en iyi eğitim veren kurumlara sahip ülkeler arasında 

gösterilmektedir. Bilgisayar oyunu alanında eğitim veren okulların müfredatları 

incelendiğinde grafik, programlama ve tasarım üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. 

İsveç’te oyun sektörünü temsil eden Swedish Games Industry (İsveç Oyun Endüstrisi) 

adlı bir organizasyon bulunmaktadır.  Kurum, eğitim ve oyun sektörleri arasındaki ilişkiyi 

güçlendirerek bilgi paylaşımını ve işbirliğini desteklemektedir. Oyun geliştirecek 

şirketlere nitelikli insan kaynağını sağlayabilmek için kurum; üniversite, enstitü ve 

mesleki eğitim kurumlarının katılımına büyük önem vermekte ve onları sektördeki 

firmalarla buluşturan bir platform sağlamaktadır [54]. 

■ E-sağlık/ m-sağlık 

İsveç, 1998 yılında BİT’i ülkedeki kamu sektörünü modernleştirmede öncelikli bir alan 

olarak kabul etmiştir. Ardından, 2000’li yıllardan itibaren sağlık alanında e-reçete gibi 

yenilikçi girişimlerde bulunulmuştur. Son olarak ise, 2006 yılında İsveç hükümeti ulusal 

e-sağlık stratejisi yayınlamıştır. Ulusal sağlık stratejisi altında yapılan girişimleri 4 ana 

başlık altında toplamak mümkündür: elektronik sağlık kayıtları, teletıp, e-reçete ve klinik 

karar desteği. Elektronik sağlık kayıtları altında hastaların tüm kişisel sağlık detaylarını ve 

sağlık sistemi ile olan tüm etkileşimlerini incelemek 2008 yılında mümkün kılınmıştır. 

Teletıp sayesinde uzaktan tıbbi danışmanlık alma ve hastaları izleme mekanizması 

oluşturulmuştur. E-reçete sayesinde hekimler 2000 yılında eczaneler ile reçeteleri 

elektronik olarak gönderebilecek bir sisteme kavuşmuştur. Ayrıca, klinik karar desteği 

cihazları hekimlerin ve ya hastaların teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılmaya 

başlanmıştır (Şekil 61). 
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Şekil 61 İsveç e-sağlık sistemi uygulaması 

 

E-sağlık alanında yapılan bu girişimleri başarılı ve sürdürülebilir kılmak için İsveç 

hükümeti tarafından birçok adım atılmıştır. Hasta bilgilerinin paylaşımı için gerekli 

güvenlik regülasyonlar ve sistemlerin birbirleriyle çalışabilmesi için standartlar 

oluşturulmuştur.  Bu projenin farklı seviyelerde birçok paydaşı bulunmaktadır: yerel ve 

merkezi hükümet, Pharmacy Services AB (Eczane Hizmetleri AB)  ve Sağlık Bakanlığı 

altındaki Ulusal Sağlık ve Refah Kurulu.  Pharmacy Services AB eczanelerin teknik 

altyapısı ve kullanılan hizmet sistemlerinden sorumlu hükümete ait bir kurumdur. 

Kurumun sorumluluk alanları; ilaç kullanım kayıtları, reçete kayıtları, sağlık sistemi ücret 

limitleri veri tabanı ile ilgili var olan hizmet sistemleri ve e-reçete sistemleri için kullanılan 

BT sistemlerinin yetkilendirme ve incelenmesidir [55]. 

Birçok paydaşın temsilcileri ile projeyi koordine edecek olan bir BİT yürütme komitesi 

oluşturulmuştur. Ayrıca, tüm bu süreç sıklıkla resmi değerlendirmelere tabi tutulmuştur. 
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E-sağlık stratejisi kapsamında bazı uygulamalar hala yapım aşamasında olmakla 

beraber bazı girişimlerin etkileri görülmeye başlanmıştır. E-reçete uygulamasının hataları 

önleyerek ve zamandan kazandırarak 2000-2005 yılları arasında yaklaşık 27 milyon avro 

tasarruf sağladığı düşünülmektedir. 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre bu 

tasarrufların 2008 yılı itibariyle 97 milyon avroya ulaştığı düşünülmektedir. Tahminlere 

göre tıbbi reçetelerdeki hatalar %15 oranında düşürülmüştür. Aynı zamanda, reçetelerin 

direkt olarak eczaneye gönderimini mümkün kılan bu sistem sayesinde yolsuzlukların 

azalmasıyla güvenlik ve kalite artışı da sağlandığı da düşünülmektedir (Şekil 62). 

Şekil 62 İsveç e-sağlık sistemi sonuçları 
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■ Bulut ve mobil teknoloji alanlarında inovasyon 

Enerji, sağlık, madencilik ve otomotiv gibi farklı sektörlerde artan kablosuz teknoloji 

fırsatları ile Ericsson 2020 yılı itibariyle 50 milyar cihazın internete bağlanmasını 

beklemektedir. Bu gelişmeler ışığında, Lund Üniversitesi, Sony Mobile ve Skane Bölgesi 

bir ortaklık oluşturarak Lund Üniversitesi içinde MAPCI (Mobil ve Yayılan Programlama 

Enstitüsü) adıyla bir araştırma enstitüsü kurmuştur. MAPCI’nin yazılım ve iletişim 

teknolojilerini birleştiren dağınık bulut bilişim teknolojilerine (distributed cloud technology) 

odaklanması hedeflenmektedir. Bu araştırma enstitüsü Lund Üniversitesi içinde Sony 

Mobile, Ericsson ve ST-Ericsson’un da bulunduğu bölgeye kurulacaktır. MAPCI’nın var 

olan üç araştırma merkezi ve sektör arasında bir köprü görevi görmesi beklenmektedir.  

MAPCI’nin 2013’te kurulmasıyla beraber Mobile Heights ve Mobile Heights Business 

Centre’nın da mobil sektöründeki şirketlere ve yeni girişimcilere daha ulaşılabilir platform 

sunabilmesi amacıyla Lund Üniversitesi’ne taşınması beklenmektedir. Mobile Heights, 

mobil endüstrisine hizmet veren bir kurum olarak çalışmaktadır. Teknoloji alanında 

girişimci şirketlere destek sağlarken, donanım, yazılım ve uygulama alanlarında Lund 

Üniversitesi, Blekinge Üniversitesi ve Malmö Üniversitesi ile beraber dünya çapında 

araştırmalar sürdürmektedir. 

Kar amacı gütmeyen bir araştırma kurumu olan SICS (İsveç Bilgisayar Bilim Enstitüsü), 

MAPCI ile ortaklaşa projeler sürdürmeyi ve aynı merkeze taşınmayı planlamaktadır. 

SICS odaklandığı nesnelerin interneti (internet of things), güvenlik ve iletişim alanları 

nedeniyle MAPCI ile sinerji oluşturabileceğini düşünmektedir. 

Skane, bölgesinde akademik kurumların, sektörün ve kamunun ortaklaşa sürdürdüğü bu 

projeler sayesinde 2020 yılına kadar Avrupa’nın en yenilikçi bölgesi olmayı 

hedeflemektedir [56]. 

■ Açık Kaynak Kodlu Yazılım 

İsveç’te kamu alımlarında açık kaynak kodlu yazılım hizmet sağlayıcıları arasında rekabet 

yaratan ve aynı zamanda farklı firma ve kimselerin birleşerek konsorsiyum oluşturmasına 

olanak sağlayan esnek bir çerçeve bulunmaktadır. Bu sayede kamu kullanımlarında risk 

minimize edilmektedir. Aynı zamanda, bu alanda elde edilen vergilerin açık kaynak kodlu 

yazılım topluluklarına gitmesi sağlanarak gelişim hedeflenmektedir. Bu çerçeve merkezi 

hükümet, eğitim sektörü, 20 il meclisi ve 290 belediyenin 225’i tarafından 

kullanılmaktadır. 
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İsveç açık kaynak kodlu yazılım kullanım çerçevesi özelliklerini şöyle özetlemek 

mümkündür: 

■ Yazılım ve hizmet sağlaması için 5 tedarikçi ile anlaşılmıştır 

■ Çerçeve, ek bir yıl opsiyonu ile beraber 2014 Temmuz’a kadar geçerlidir 

■ Bu program Avrupa Açık Kaynak Kodu Girişimi’ne (European Open Source) 

dayanmaktadır 

■  Bu çerçeve “Kammarkollegiet” (İsveç Mali, Hukuki ve Yönetimsel Hizmetler 

Dairesi)  altında organize edilen kamu alımlarının bir parçasıdır. Kammarkollegiet 

İsveç’teki en eski kamu kuruluşudur ve ulusal tedarik hizmetleri idare etmek ve 

denetlemekle yükümlüdür. 

■ İsveç’te açık kaynak kodlu yazılım kullanımıyla ilgili direkt bir hükümet regülasyonu 

bulunmamakla beraber İsveç’in AB direktiflerine bağlılık taahhüdü bulunmaktadır. 

 

1.81.81.81.8 RusyaRusyaRusyaRusya––––    Skolkovo teknoloji kümelenmesiSkolkovo teknoloji kümelenmesiSkolkovo teknoloji kümelenmesiSkolkovo teknoloji kümelenmesi    

Rus devleti ekonomisini farklılaştırmak amacıyla BT sektörünü stratejik bir sektör olarak 

seçmiştir. Skolkovo kentinde kurulan BT odaklı bir teknoloji kümelenmesini 

destekleyerek geliştirmeyi bir politika olarak benimsemiştir. Rusya’nın Silikon Vadisi 

olması planlanan küme kurulduğu 2010 yılından bu yana Rus devleti yaklaşık 3 milyar 

dolar destek sağlamıştır [57]. Kümelenmenin kuruluşu sırasında zamanın Rusya devlet 

başkanı Medvedev bizzat müdahil olmuş, uluslararası BT şirketlerinin Skolkovo’ya 

getirmek için birçok görüşmede bulunmuştur. Aynı zamanda kümelenmenin yönetimini 

üstlenen Skolkovo vakfının mütevelli heyetinin başkanlığını da yürütmekteydi. 

Kümelenmenin hem bilimsel hem de ticari anlamda başarıya ulaşılması için dünyanın 

önde gelen şirketlerinin temsilcilerinden oluşan bir yönetim kurulu oluşturuldu. Rus 

Renova Grubun sahibi Viktor Vekselberg’in başkanlığındaki kurulda eski İntel CEO’su 

Craig Barrett, Nokia Başkan Yardımcısı Esko Aha. Cisco Systems CEO’su John 

Chambers. Google CEO’su Eric Schmidth, Tata grup başkanı Ratan Tata gibi isimler yer 

almaktadır [58].  

Hem uluslararası büyük oyuncuların kümelenmeye çekilmesi hem de yerli girişimcilerin 

ve bilim adamlarının desteklenmesi amacıyla birçok özel politika oluşturulmuştur [58]: 
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İnsan kİnsan kİnsan kİnsan kaynağı ve eğitimaynağı ve eğitimaynağı ve eğitimaynağı ve eğitim    

• Dünya’nın BT alanında en önde gelen eğitim kurumlarından biri olan MIT ile 

işbirliği içerisinde SKTech adında bir teknoloji üniversitesi bölge içinde 

kurulmuştur.  

• MIT, SKTech’de inovasyon ve girişimcilik odaklı bir eğitim programı oluşturarak 

üniversitenin eğitim programının şekillenmesinde rol oynamıştır. 

• Teknolojik gelişimi ticari başarıya dönüştürmek ve bölgedeki girişimciliği 

desteklemek amacıyla bölgede faaliyet gösteren Skolkovo İşletme Okulu 

(Skolkovo School of Management) kurulmuştur. 

• Skolkovo projelerine yurt dışında yetenek transferini kolaylaştırmak amacıyla 

bölge içindeki projelerde çalışacak yabancılara çalışma izni otomatik olarak 

sağlanmaktadır. 

Sermaye desteğiSermaye desteğiSermaye desteğiSermaye desteği    

• BT şirketlerine ve yenilikçi projelere sermaye desteği vermek amacıyla, Rus 

devleti tarafın bir fon oluşturulmuştur. Detayları Şekil 63’te gösterilen finansal 

teşvikler şirket ve girişimcileri fikir aşamasından, geliştirilen ürün ve hizmetlerin 

pazarlama ve stratejilerinin oluşturulmasına kadar, farklı aşamalarda 

desteklemektedir (Şekil 64). 

• Proje geliştiren şirketler, kısmi veya tam olarak çeşitli vergilerden muaftırlar 

- Geliştirilen Ar-Ge ürünlerine satış vergisi/KDV muafiyeti uygulanmaktadır 

- Araştırmalarda kullanılmak üzere veya tesislerin inşaatı sırasında ithal 

edilen donanım ve malzemelerden gümrük vergisi alınmamaktadır 

- Bölge içindeki yapılar yerel hükümetlerin topladığı %2,2’lik emlak 

vergisinden muaftırlar 

- Bölgedeki çalışanlar gelir vergisinden muaftırlar 

- Bölge çalışanları için sosyal güvenlik sistemine işveren katkısı %22’den 

%14’e düşürülmüştür 
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Şekil 63 Skolkovo finansman programı 

 

Altyapı ve iş ortamı destekleriAltyapı ve iş ortamı destekleriAltyapı ve iş ortamı destekleriAltyapı ve iş ortamı destekleri    

• Fikri mülkiyet koruması hakkında şirketleri bilinçlendirmek ve desteklemek için 

Skolkovo Fikri Mülkiyet Merkezi (Skolkovo Center for Intellectual Property) 

kurulmuştur.  

• Haziran 2010 itibariyle Skolkovo’yu Moskova Çevre yoluna bağlayan yeni bir 

otoyol yapımı tamamlanmıştır 

• Belorussky ve Kiyevsky garları ile demiryoluna, Vnukovo Havalimanı bağlantısı ile 

de havayoluna erişim altyapısı hazırlanmaktadır. 



 

111 

Şekil 64 Skolkovo’da uygulanan destekleyi politikalara örnekler 

 

1.91.91.91.9 PolonyaPolonyaPolonyaPolonya    

BT hizmetleri ve yazılım alanında dış kaynak kullanımı pazar büyümesinin dünyada en BT hizmetleri ve yazılım alanında dış kaynak kullanımı pazar büyümesinin dünyada en BT hizmetleri ve yazılım alanında dış kaynak kullanımı pazar büyümesinin dünyada en BT hizmetleri ve yazılım alanında dış kaynak kullanımı pazar büyümesinin dünyada en 

hızlı büyüdüğü alan Doğu Avrupa’dır.hızlı büyüdüğü alan Doğu Avrupa’dır.hızlı büyüdüğü alan Doğu Avrupa’dır.hızlı büyüdüğü alan Doğu Avrupa’dır. 2007’de 40,000, 2008’de 36.000, 2009’da 21.000 

tam zamanlı iş Doğu Avrupa ülkelerine taşınmıştır. 2010- 2011 yılları arasında BT 

Hizmetleri ve yazılım alanında offshoring pazarında çalışan kişi sayısı Doğu Avrupa’da 

%25 artış gösterirken, bu oran Hindistan’da %13 ‘dür. Doğu Avrupa ülkeleri arasında 

Polonya iş süreçleri, ortak hizmetler ve destek hizmetleri offshoring piyasasında 200’ü 

aşkın şirket ve yaklaşık 40.000 kişilik istihdam ile öne çıkmaktadır [59]. 

Polonya’da BT Hizmetleri ve offshoring pazarına yabancı oyuncular hakimdir. Yerel 

oyuncuların gelişmediği pazar çokuluslu büyük şirketlerin yaptıkları yatırımlar sonucunda 

büyümektedir. 
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Polonya, ekonomik anlamda, yabancı yatırımcılar açısından elverişli bir ortam Polonya, ekonomik anlamda, yabancı yatırımcılar açısından elverişli bir ortam Polonya, ekonomik anlamda, yabancı yatırımcılar açısından elverişli bir ortam Polonya, ekonomik anlamda, yabancı yatırımcılar açısından elverişli bir ortam 

oluşturmaktadır.oluşturmaktadır.oluşturmaktadır.oluşturmaktadır. 38 milyonu aşan nüfusuyla ve 500 milyar doların üzerindeki GSYH ile 

bölgedeki en büyük ekonomilerden biridir. Avrupa Birliği ile Rusya ve Doğu Avrupa 

ülkeleri arasındaki merkezi konumu sayesinde yüksek hacimde dış ticaret Polonya 

üzerinden gerçekleştirmektedir. Ayrıca Polonya Avrupa Birliğine girdikten sonra birlik 

fonlarından en çok yararlanan ülkelerden biri olmuştur. Devlet stratejik olarak bu fonları 

yoğun bir şekilde ülkenin altyapısını geliştirmeye yönelik kullanmaktadır. 

Polonya’nın BT hizmetleri ve offshoring alanlarında Polonya’nın BT hizmetleri ve offshoring alanlarında Polonya’nın BT hizmetleri ve offshoring alanlarında Polonya’nın BT hizmetleri ve offshoring alanlarında başarılı olmasında sahip olduğu başarılı olmasında sahip olduğu başarılı olmasında sahip olduğu başarılı olmasında sahip olduğu 

genç ve nitelikli insan kaynağı en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkmaktadır. genç ve nitelikli insan kaynağı en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkmaktadır. genç ve nitelikli insan kaynağı en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkmaktadır. genç ve nitelikli insan kaynağı en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkmaktadır. 

Polonya’da yüksek eğitime katılım %40 oranında gerçekleşmektedir ve bu rakam Batı 

Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılabilecek bir düzeydedir. Nüfusun %44’ü en az bir yabancı 

dil bilmektedir. Polonya toplam üniversite mezunu sayısında da Avrupa ülkeleri arasında 

üst sıralarda yer almaktadır.  Polonya’daki insan kaynağı nitelik olarak geleneksel 

offshoring merkezlerinden (örn. Hindistan, Filipinler) daha yüksek olarak 

değerlendirilmektedir. Polonya bu sebeple maliyet açısında bu ülkelere kıyasla daha 

pahalı olsa da orta ve yüksek karmaşıklıktaki iş süreçleri için tercih edilmektedir. 

Polonya’daki şirketler genelde en basit süreçler için Hindistan’daki merkezlerini 

kullanmaktadırlar. Çok uluslu şirketlerin yaptıkları yatırımlara bakıldığında gelecekte bu 

eğilimin daha da belirginleşeceği ve Polonya’nın yüksek katma değerli dışkaynak 

kullanımı için bir merkez haline geleceği görülmektedir. Bu nitelikli insan kaynağı çok 

uluslu şirketler tarafından ülkeye yapılan yatırımları için temel neden olarak belirtilmiştir. 

Yakın gelecekte de BT hizmetleri ve offshoring sektörü insan kaynağı açısından bir sorun 

yaşamayacağı belirtilmektedir. 2030 yılına kadar Batı Avrupa ülkelerine karşı insan 

kaynağı avantajı devam edeceği düşünülmektedir 

Ekonomik, coğrafi ve demografik avantajların yanı sıra Polonya devleti dış yatırım Ekonomik, coğrafi ve demografik avantajların yanı sıra Polonya devleti dış yatırım Ekonomik, coğrafi ve demografik avantajların yanı sıra Polonya devleti dış yatırım Ekonomik, coğrafi ve demografik avantajların yanı sıra Polonya devleti dış yatırım 

çekmek için yatırımcılara birçok finansal avantaj da sunmaktadır. çekmek için yatırımcılara birçok finansal avantaj da sunmaktadır. çekmek için yatırımcılara birçok finansal avantaj da sunmaktadır. çekmek için yatırımcılara birçok finansal avantaj da sunmaktadır.     

• Destek mekanizmalarının en önemlilerinden biri tüm Polonya coğrafyasına 

dağılmış bir şeklide oluşturulan 14 özel ekonomik bölgelerdir (special economic 

zones, SEZ). Bu bölgelerde gelişmiş altyapı olanaklarının yanında vergi teşvikleri 

de almaktadırlar. Bu bölgelere yatırım yapan girişimler gelir ve kurumlar 

vergisinden muaftır. Maddi desteklerin yanında bu bölgelerdeki girişimlere iş 

süreçlerinde ücretsiz destek sağlanır. Ayrıca bazı bölgelerde yapılan taşınmaz 

yatırımlar yerel yönetimlerin yetkisinde olan emlak vergisinden de muaftır [59].  
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• Özel ekonomik bölgelerin dışında da yapılan büyük yatırımlar yatırımın miktarına 

göre uzun vadeli destek programı çerçevesinde desteklenir. Polonya hükümetinin 

verdiği teşvik ve desteklerin yanında AB hibeleri de Polonya’ya yapılan BT 

yatırımları için kullanılabilmektedir. Polonya bu tarz hibelerden en çok yararlanan 

AB üye ülkelerinden biridir.  

• Programlı teşvik mekanizmalarını dışında Polonya Yatırım ajansı büyük BT 

oyuncularına yatırım yapmaları halinde özel şartlar sunabilmektedirler. Örneğin 

2005 yılında Polonya’da finans, muhasebe ve insan kaynağı süreçleri için offshore 

merkezleri açan HP şirketine toplam 2 milyon avroluk destek sağlamıştır. Bir diğer 

örnek ise Krakow şehrinde 2006 yılında bir yazılım geliştirme merkezi, Wroclaw 

şehrinde ise 2010 yılında küresel hizmet merkezi kuran IBM şirketi toplam 20,2 

milyon avroluk bir destek almıştır.  

1.101.101.101.10 Fikri mülkiyet haklarıFikri mülkiyet haklarıFikri mülkiyet haklarıFikri mülkiyet hakları    

Küresel anlamda BT sektöründe söz sahibi ülkelere bakıldığında iki tip ülke örneği öne 

çıkmaktadır. İlk gruptaki ülkelerde, BT sektörü yenilikçilik esaslı, fikri mülkiyet üretmeye 

dayalı bir şekilde gelişmektedir. ABD, Kore, İsrail gibi ülkeler bu grupta yer almaktadır. 

Diğer grupta ise lokasyon, düşük maliyetli iş gücü gibi yerel avantajlarını kullanarak 

donanımda üretime Çin, yazılım ve BT hizmetlerinde dış kaynaklı hizmet sağlamaya 

odaklanan Hindistan gibi ülkeler yer almaktadır.  

Birinci grupta yer alan ülkelerde fikri mülkiyetin korunmasına yönelik mevzuat ve 

uygulamalar son derece gelişmiştir. İkinci grupta yer alan ülkelerde ise fikri mülkiyet 

konusu ikinci planda kalmaktadır. Ülkelerin yabancı yatırım çekmeyi veya daha yenilikçi 

bir BT sektörü yapısına geçmeyi arzu ettikleri ölçüde fikri mülkiyetin korunmasına yönelik 

adımlar attıkları görülmektedir. EIU tarafından BSA için 2011 yılında oluşturulan BT 

rekabet indeksindeki önemli göstergelerden ikisi fikri mülkiyet koruması ile ilgili 

mevzuatın varlığı ve bu mevzuatın uygulanma etkinliğidir [60]. Bu raporda incelenen 

ülkelere bakıldığında ABD, İsveç, Kore gibi ülkelerin Çin, Hindistan, Rusya gibi 

ülkelerden hem mevzuat hem de uygulama etkinliği açısından oldukça önde olduğu 

görülmektedir. Polonya ve İsrail ise bu iki ülke grubunun arasında kalmıştır(Şekil 65).  

Küresel anlamda fikri mülkiyet korumasına yönelik iki temel uluslararası anlaşma vardır. 

İlki Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization, WTO) çatısı altında imzalanan 

TRIPS anlaşması (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) 
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diğeri de Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu’nın (World Intellectual Property 

Organization) telif hakkı anlaşmasıdır. Hindistan dışında incelemesi yapılan bütün ülkeler 

bu iki anlaşmaya da imza koymuşlardır. Hindistan ise TRIPS anlaşmasının 

muhatabıyken, WIPO telif hakları anlaşmasını imzalamamıştır. Ancak Çin, Hindistan, 

Israil, Rusya gibi ülkelerde bu anlaşmaların gerektirdiği mevzuatın oluşturulmasında ve 

uygulanmasında sıkıntılar mevcut olduğu kaynaklarda dile getirilmektedir [60], [61].  

Şekil 65 Fikri Mülkiyet Haklarının korunması – Ülke karşılaştırmaları 

 

1.10.11.10.11.10.11.10.1 ÇinÇinÇinÇin    

Çin hem yüksek korsan yazılım oranı hem de önemli bir üretim merkezi olması 

dolayısıyla fikri mülkiyet ve telif hakları konularının çok hassas olduğu bir ülkedir. BSA’in 

yaptığı küresel korsan yazılım araştırmasında Çin’de kullanılan bilgisayar yazılımlarının 

%77’sinin korsan olduğu belirtilmiştir [7]. Küresel oyuncular, donanım üretiminde de 
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uluslararası patent haklarının korunması konusunda çekinceleri olduklarını belirtmişlerdir. 

Bu konuda mobil telefon sektörü örnek olarak gösterilebilir. Mobil telefon sektöründe 

küresel rekabet fikri mülkiyet üzerinden gerçekleşmektedir.   2G teknolojileri için Çin 

şirketleri ile uluslararası şirketler arasında kapsamlı lisans anlaşmaları varken, yeni 3G 

teknolojileri ile alakalı fikri mülkiyetin tescili Çin’de yapılmamış, yasal bir boşluk 

oluşmuştur. Yerel üreticiler iç pazara satışlarında uluslararası fikri mülkiyet için lisans 

ücreti ödememektedir. Bu sebeple tüketiciye daha ucuz telefonlar sunabilmekte ve 

pazarda yüksek pay sahibi olabilmektedir. İç pazarın büyüklüğü fikri mülkiyet haklarının 

korunması taleplerini azaltan bir etmendir ama 3G teknolojilerindeki fikri mülkiyet 

haklarının tescil edilmesi uluslararası firmaların önemli bir odak alanıdır(Şekil 66).  

Şekil 66 Çin mobil telefon piyasasında fikri mülkiyet hakları 

 

Çin artan uluslararası ticaret hacminin bir sonucu olarak fikri mülkiyet ve telif hakları ile 

ilgili yasalarda ve uygulamalarda reformlara gitmektedir.  

Kaynak: Endüstri uzmanlarıile görüşmeler

Tanım

▪ Çinli OEM’ler ihraç edilen 
cihazlar için uygun 
lisanslama anlaşmaları 
yapmakta veya yurtiçinde 
hizmet veren oyuncular 
olarak kalmaktadırlar

▪ Yerel OEM’ler, yurtiçi 
tüketime yönelik cihazlarda 
ödediği lisans ücreti 
düşüktür veya ödeme 
yapmamaktadır. Bu durum 
maliyet avantajı elde 
etmelerini ve yurtiçi pay 
kazanmalarını 
sağlamaktadır

Etkilenen alanlar

Çin’deki yurtiçi 
tüketim

Çok uluslu 
şirketlerin 
Çin’deki fikri 
mülkiyet 
stratejisi

Çin’den 
dünyanın geri 
kalanına 
ihracatlar

▪ Uluslararası kuruluşlar devlet 
ve kamu politikaları tepkilerine 
ilişkin endişeleri sebebiyle 
Çin’de fikri mülkiyet 
haklarının korunmasını talep 
ederken oldukça dikkatli 
davranmaktadırlar

2G teknolojileri için, 
Çinli ve çok uluslu 
şirketler arasında 
kapsamlı bir anlaşma 
gerçekleştirmiştir. 3G 
alanında benzer bir 
anlaşmanın mevcut 
olmaması yasal bir 
boşluk doğurmaktadır. 
3G’ye ilişkin en 
gereklifikri mülkiyet 
Çin’de kayıt altına 
alınmamıştır

Senaryo

1 Fikri Mülkiyet Hakkı
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• Çin Halk Mahkemesi, 2013 yılı içerisinde telif haklarının internet üzerinden 

korunması üzerine önemli bir karara imza atmış ve telif haklarını çiğneyen 

malzemeleri internet üzerinden yayınlanmasına aracılık eden kurumları da yasal 

olarak sorumlu tutmuştur.   

• Ülkedeki fikri mülkiyet ve telif haklarının korunması çabalarının koordinasyonu 

amacıyla bir komite kurulmuştur. 

• Merkezi ve yerel hükümetlerde ve devletin sahibi olduğu ticari kurumlarda yasal 

yazılım kullanımının sağlanması için çalışmalar 2012 yılında tamamlanmıştır.  

• Fikri mülkiyeti ve marka tescili olan ürünlerin yasadışı kopyalanmasının önüne 

geçmek için 2012 yılında ciddi adımlar atılmış, hukuki müeyyide ile sonuçlanan 

vaka sayısı iki katına çıkmıştır.  

McKinsey’in 2012 yılında gerçekleştirdiği ankete göre şirketlerin ürün geliştirme 

merkezlerini Çin’e taşımama veya Çin’deki merkezlerini küçük tutmalarının en önde 

gelen sebebi olarak Çin’deki fikri mülkiyet koruma uygulamalarının zayıflığı 

gösterilmektedir(Şekil 67). 
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Şekil 67 Çin’de ürün geliştirme merkezlerinin gelişmemesinin sebepleri  

 

1.10.21.10.21.10.21.10.2 HindistanHindistanHindistanHindistan    

Hindistan BSA tarafından yapılan BT rekabetçiliği endeksinde fikri mülkiyet koruması 

konularında incelenen ülkeler arasında en alt sırada yer [60]. Ayrıca korsan yazılım oranı 

da yine BSA tarafından yapılan bir çalışmada 2011 yılı için %63 olarak bildirilmiştir [7]. 

Hindistan, fikri mülkiyet ve telif hakları konusunda iki temel uluslararası anlaşmadan biri 

olan WIPO telif hakları anlaşmasının tarafları arasında yer almayan nadir ülkelerdendir. 

2012 yılının eylül ayında Hindistan ulusal fikri mülkiyet hakları stratejisinin taslak metni 

yayınlandı. Bu strateji kapsamında hem fikri mülkiyet ve telif hakları ile yürürlükte olan 

kanunların uygulanmasını yürütecek hem de toplumu bu haklar üzerine bilinçlendirmek 

amaçlı çalışmalar yürütecek ulusal fikri mülkiyet koruma gücü (National IP Enforcement 

task force) kuruldu [62]. Bu olumlu gelişmeye rağmen uluslararası platformlarda 

Hindistan’daki patent kanunları ve uygulamaları konusunda sorunlar dile getirilmektedir. 

Çok uluslu şirketlerin Çin’deki tasarım merkezlerinin diğer küresel merkezlerle aynı seviyede olmamasının sebepleri

Kaynak: McKinsey 2012 Çin Ürün Geliştirme Anketi

4 = Bazen engel teşkil ediyor

5

6 = En önemli engel2

3 = Nadiren engel teşkil ediyor1 = Engel teşkil etmiyor
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Örneğin uluslararası fikri mülkiyet sahiplerinin Hindistan’da faaliyet göstermeleri 

durumunda diğer şirketlere lisans vermeye zorlanmaları, bu ülkeye yapılması düşünülen 

yatırımların önünde bir engel olarak gösterilmektedir [61].   

1.10.31.10.31.10.31.10.3 RusyaRusyaRusyaRusya    

Rusya BSA’in BT rekabetçilik endeksinde hem fikri mülkiyet koruma yasalarının kapsamı 

hem de bu yasaların uygulanması açılarından 100 üzerinden 50 puan almış ve incelenen 

ülkeler arasında son sıralarda yer almıştır [60]. Korsan yazılım kullanım oranına 

bakıldığında da %63 gibi yüksek bir rakam ortaya çıkmaktadır [7]. Bu durumu iyileştirmek 

için Rus devleti çeşitli politikalar yürütmektedir. 

• Rusya 2012 yılında uzun görüşmeler sonunda Dünya Ticaret Örgütüne üye olmuş 

ve daha önce gözlemci olarak katıldığı TRIPS anlaşmasının taraflarından biri 

haline gelmiştir.  

• 2012 yılında ABD ile birlikte fikri mülkiyet hakları eylem planı oluşturulmuştur. Plan 

içinde fikri mülkiyet hakları üzerine yapılmış mevzuatın uygulanma yetkinliği 

artırılmasına ve internet üzerinden korsan yazılım ve yayın dağıtılmasının 

engellenmesine özel vurgular bulunmaktadır 

• Rusya’da BT sektörünün gelişmesinde kilit bir rol üstlenen Skolkovo teknoloji 

kümelenmesinde fikri mülkiyet haklarına özel bir merkez kurulmuş, bu merkez 

hem bölge şirketlerinde yaratılan fikri mülkiyet haklarını korunmasına yönelik 

çalışmalar yürütürken, aynı zamanda bölgede fikri mülkiyet üzerine bilinçlendirme 

çalışmaları yürütmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

2222 Küresel Eğilimler Küresel Eğilimler Küresel Eğilimler Küresel Eğilimler     

2.12.12.12.1 Büyük Veri Büyük Veri Büyük Veri Büyük Veri     

Artan veri hacmine ilişkin analizden anlamlı sonuçlar çıkarılmasını mümkün kılması, 

yapısal olmayan verilerin analizinin özel yetkinlik gerektirmesi ve gelişen teknolojilerin 

daha büyük çapta veri analizine imkan vermesi gibi sebeplerden ötürü, büyük veri ve bu 

verinin analizi önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu veriler; nüfus sayımları, 

sağlık kayıtları, sınav puanları gibi kamusal bilgiler veya cep telefonu kullanımı ve sosyal 

iletişim gibi özel sektörün elinde olan çeşitli veriler olabilmektedir; fakat bu verilerin 

erişim ve kullanımı ile alakalı ülke politikaları, özel firma mülkiyet hakları ve benzeri 

alanlarda yeni sorunlar oluşmaktadır. Büyük veri ve analizinin hayata geçmesi ancak bu 

verilere ulaşımı mümkün kılarak, söz konusu verilerin sürekli kullanımı için standartlar 

oluşturarak ve ortak bir platform kurarak mümkün olacaktır. Bu noktada, teknolojiyle 

birlikte, bilgi güvenliği ve veri mahremiyeti konuları da öne çıkmaktadır. 

Bilgi teknolojileri ve elektronik gibi sektörlerde son yıllarda yaşanan verimlilik artışı 

nedeniyle de büyük veri kullanımında ciddi değer potansiyeli olduğu düşünülmektedir. 

Finans ve kamu gibi hizmet sektörlerinde veri tabanı oluşumu ve veri kaynaklarına erişim 

gibi engeller aşılabilirse, büyük veri sayesinde yüksek bir verimlilik artışı beklenmektedir. 

Sağlık sektöründe ise mevcut durumda düşük BT yatırımları olmasına karşın büyük veri 

kullanımı ile sektörde yüksek tasarruf beklentisi bulunmaktadır. Perakende sektöründe 

ise tedarik zinciri optimizasyonundan pazarlamaya kadar geniş bir alanda kullanılması 

hedeflenen büyük veri sayesinde ciddi tasarruf elde edilmesi ve bunun yanı sıra 

müşterilerin istedikleri ürüne daha kolay ulaşması ile gelir artışı beklenmektedir. 
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2.1.12.1.12.1.12.1.1 Büyük verinin tanımı ve etkileriBüyük verinin tanımı ve etkileriBüyük verinin tanımı ve etkileriBüyük verinin tanımı ve etkileri    

Şekil 68 Büyük veri gelişim basamakları 

 

Firmalarda veri analizi, veri tabanlarında saklanan yapısal veri sayesinde eskiden beri 

yapılmaktadır; fakat günümüzde artan dijitalleşme eğilimi ile bloglar, sosyal medya 

paylaşımları, e-postalar internette iz bırakmakta ve yapısal olmayan verileri 

oluşturmaktadır (Şekil 68). 

Büyük veri teknolojisinin öne çıkmasında üç neden sayılabilmektedir: artan veri hacminin 

analizinden anlamlı sonuçlar çıkarılması, yapısal olmayan verilere ilişkin analizin özel 

yetkinlik gerektirmesi ve gelişen teknolojilerin daha büyük çapta veri analizine imkan 

vermesi.  
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Küresel olarak veri hacmi her yıl yaklaşık %59 büyüme göstermektedir. IDC’ye göre 

2013 yılı sonunda 1,2 milyon zetabayta ulaşacak olan veri hacminin, on yıl içinde de 44 

katına çıkması beklenmektedir.  

Büyük verinin günümüzde IDC’ye göre tanımı, 100 TB’den büyük olan veya gerçek 

zamanlı olarak yüksek hıza sahip olan ya da mevcut durumda yeterince büyük olmasa 

da, yıllık en az %60 büyüyen veri tabanlarıdır. Büyük veri tanımına uygunluk için, iki veya 

daha fazla veri kaynağı ya da yüksek hıza sahip bir veri kaynağı olması şartı 

aranmaktadır. 

Veri hacminde büyümeyi sağlayan ana faktör, dijital ortamdaki yapısal olmayan 

verilerdir. Yapısal olmayan bu verilere örnek olarak cep telefonu kullanımı, internet 

sitelerinde gezilen sayfalar ve bu sayfalarda gezinme sıklığı, operatörlerin konum bilgisi, 

sosyal iletişim ve diğer kamusal kullanımlar verilebilmektedir (Şekil 69). 

Şekil 69 Büyük veri çeşitleri 
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Artan veri hacmi; verileri saklayacak, işleyecek donanım altyapısına ve verilerin donanım 

üzerinde işlenmesini, filtrelenmesini sağlayacak yazılımlara olan ihtiyacı ortaya 

çıkarmaktadır. Ayrıca, şirketlerin verileri analiz edebilmesi ve görselleştirebilmesi için ek 

uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Büyük verinin Büyük verinin Büyük verinin Büyük verinin faydaları faydaları faydaları faydaları     

Büyük verinin 4 adet faydasından bahsetmek mümkündür: talep tahmini ve kaynakların 

verimli kullanımı, segmentasyon ve kişiye özel çözümler sunma, risk yönetimi ve 

sektördeki üretkenliği artırma. 

2.1.2.12.1.2.12.1.2.12.1.2.1 Talep tahmini ve kaynakların verimli kullanımı Talep tahmini ve kaynakların verimli kullanımı Talep tahmini ve kaynakların verimli kullanımı Talep tahmini ve kaynakların verimli kullanımı     

Büyük veri, tedarik zinciri ve kalite yönetimi kullanılan sektörlerde müşteri talep öngörüsü 

ile hizmet kalitesini artırmakta ve maliyetleri azaltmaktadır. Büyük veri sayesinde, 

ürünlerin yaşam döngüsü, teslimat zamanı, talebe göre en uygun stok oranı 

belirlenmekte ve aynı zamanda, otomatik stok yenilenme ayarları yapılabilmektedir. 

Yüksek maliyet doğuran gecikmeleri azaltmak ve talebe dayalı tam zamanında üretim 

(Just-in-time, JIT) modeliyle, stok fazlası tutma maliyetlerinden kurtulmak mümkündür. 

Söz konusu faydaların yoğun olarak kullanılabileceği alanlar perakende, enerji ve ulaşım 

sektörleridir [63].  

SegmentasyonSegmentasyonSegmentasyonSegmentasyon    ve özelleşmiş çözümler sunulması ve özelleşmiş çözümler sunulması ve özelleşmiş çözümler sunulması ve özelleşmiş çözümler sunulması     

Kullanıcı alışkanlıklarını belirleyip müşterileri daha doğru ve çeşitli ürünlere yönlendirerek 

gelir artışı sağlamak ve yeni satış olanakları yaratmak mümkündür. Müşteriler 

sosyoekonomik özelliklerine göre uygun profil ve segmentlere ayrılmakta ve kendilerine 

veya tercihlerine göre uygun çözümler sunulmaktadır. Büyük veri sayesinde firmalar, 

kişilerin çeşitli platformlara ait veri setlerini birleştirerek tahmine dayalı modeller 

yaratabilmektedir. Bu modeller sayesinde kişilerin alışveriş alışkanlıkları, markaya olan 

eğilimleri, hatta firmaların gözünden müşterilerin yaşam döngüsündeki değerleri 

hesaplanabilmektedir. Banka ve perakendecilik sektörlerinin, bu alanda büyük veriden 

yoğun olarak faydalanması beklenmektedir [63].  

Risk yönetimi ve riskin önlenmesi Risk yönetimi ve riskin önlenmesi Risk yönetimi ve riskin önlenmesi Risk yönetimi ve riskin önlenmesi     

Büyük veri; gerçek zamanlı olarak finansal piyasalardaki durumu, şirketlerin ve bireylerin 

finansallarını analiz ederek riskin daha sağlıklı dağılımını sağlamaktadır. Bu sayede 
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büyük veri, risk yönetimi yapan bankaları ve sigorta firmalarını daha güvenli bir hâle 

getirerek uzun dönemde beklenmeyen kayıpları azaltacaktır [63]. 

2.1.32.1.32.1.32.1.3 Büyük veri kullanımı önündeki engellerBüyük veri kullanımı önündeki engellerBüyük veri kullanımı önündeki engellerBüyük veri kullanımı önündeki engeller    

Büyük veri kullanımının yaygınlaşmasında öne çıkan engeller genel olarak veri analizi 

yapacak nitelikli insan kaynağı eksikliği, veri tabanlarının oluşturulması süreci ve verilerin 

güvenli korunumudur. Büyük veri yazılımlarının daha kullanıcı dostu bir hâle gelmiş 

olmasına rağmen veri analizi için hâlâ bir uzman desteğine ihtiyaç duyulması, 

teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerdendir. Ayrıca veri hacimleri 

arttıkça, bu verilerin fiziksel ve sanal tehlikelere karşı korunması da firmalar için daha 

maliyetli hâle gelmektedir. 

Büyük verinin önündeki bir diğer engel olan veri bulunurluğu ve kaynaklara ulaşım 

sıkıntısı da büyük verinin gelişimini yavaşlatmaktadır. Şu anda mevcut olmayan veriler 

için analizlerde tahmini rakamlar kullanmak mümkündür; ancak, geleceğe yönelik gerekli 

altyapıların oluşturulmaya başlanması gerekmektedir. Verilerin birbirinden farklı 

formatlarda olması da, kullanım ve analiz aşamalarında sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca özel 

şirketler, müşterilerin gizlilik haklarını ihlal etmemek için çoğu durumda verilerini 

paylaşmamayı tercih etmektedirler (Şekil 70). 
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Şekil 70 Büyük veri kullanımındaki engeller 

 

Büyük veri sayesinde toplanan geniş veri havuzlarının yeni amaç ve yöntemlerle 

kullanılması ve bu verilerden değer yaratılması mümkün kılınmıştır. Ancak, kişisel 

verilerin toplanma amaçlarından farklı bir amaç için kullanılmasına ya da kişisel verilerin 

gelecekte olası kullanımlar için amacını aşan bir süre boyunca saklanmasına pek çok 

hukuki çerçeveye izin vermemektedir. Örneğin, AB'nin temel ilkeleri kişisel verilerin 

sadece toplanma amacına uygun bir şekilde işlenebileceğini ve uygun bir süre için 

tutulabileceğini öngörmektedir. Dolayısıyla, bu yöndeki hukuki kısıtlamalar, büyük veri 

kavramı ile ima edilen potansiyelleri kısıtlamakta ya da yeteri kadar vurgulanmayan 

süreçsel işlemleri (örn. veri sahiplerinden tekrar izin almak) gerektirmektedir. 

Büyük verinin kişisel veriler kimliğinden arındırılması işlemi olarak da 

tanımlayabileceğimiz "anonimleştirme" işlemi ise veri işleme konusunda bazı özgürlükler 

getirmekte ve büyük verinin işlenmesi üzerindeki kısıtlamaları azaltmak için bir yöntem 

olarak görülmektedir. Ancak anonimleştirilen kişisel verilerin ne kadar etkin bir şekilde 

Eksik Veriler1

Mevcut verilere 
erişim imkanının 
olmaması

2

Kullanılabilirlik 
sorunları

3

Uygulamadaki 
karmaşıklıklar

4

Nitelikli analist 
ihtiyacı

5

Güvenlik6

Açıklama Örnekler

▪ Nüfus bölgeleri, özellikler ve ihtiyaçlarla ilgili yeterli bilgi 
bazı gelişmekte olan ülkelerde bulunmayabilir

▪ Afrika'daki fakir bölgelere erişimin çok kısıtlı olması

▪ Farklı katılım seviyelerine ve çıkarlara sahip kurumlar 
arasında çözüm işbirliği gerekli

▪ Kullanıcı dostu hale gelen büyük veri yazılımlarında veri 
analizi için bir uzman desteğine ihtiyaç duyulmaktadır

▪ Mülkiyet hakları nedeniyle bazı verilere erişmenin zor olması 
(hükümete, özel şirketlere vs. ait bilgiler)

▪ Cep telefonu verilerine sahip olan telekon şirketi, bunları 
paylaşmaya ikna edilmeli

▪ Bazı verilerin gerçek zamanlı kaynakları varolmayabilir ▪ Devlet yardımlarının aracılar ile dağıtılması; kişsel 
düzeyde veri olmaması

▪ Müşteri verilerinin ifşa edilmesiyle gizlilik haklarının ihlal 
edileceği endişesi

▪ Telekom şirketi, olası yasal sorunlar yaşamamak için 
verileri paylaşmayı reddediyor

▪ Nüfus verileri, pek çok yerde standartlaştırılmamış olabilir ▪ Belediye kurumları talepleri birbirine bağlı olmayan 
platformlarda izliyor

▪ Sosyal medya platformlarından ve diğer geleneksel olmayan 
kaynaklardan temin edilen verileri yapılandırmak için yeni 
araçlar gerekli

▪ Vatandaşlar ihtiyaçlarını Twitter üzerinden dile 
getiriyor; veriler kullanışlı olacak biçimde 
yapılandırılmalı

▪ Büyük veri teknolojisi günümüzde gelişmiş olsa da hala 
nitelikli analistlerin yapılan analizleri açıklaması 
gerekmektedir

▪ Gelişmekte olan ülkelerde kaynak tahsisi yapılması için 
hükümetler, STK'lar vs. arasında işbirliği gerekiyor

▪ Ülkelerde büyük veri kullanımı ile ilgili gerekli 
regülasyonların konması gerekmektedir

▪ Gelişmekte olan ülkeler uzun vadede büyük veri 
stratejilerini belirleyerek gerekli regülasyonları 
oluşturmalıdır
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anonimleştirildiği, hassas verilerin anonimleştirmesinin hukuki sonuçları veya 

anonimleştirme işleminin yükümlülükleri ne kadar azalttığı hukuki çerçevelere bağlıdır.  

AB'nin Veri Koruma Yönergesi ve kişisel verilerin korunmasına dair uluslararası 

yaklaşımlar daha detaylı olarak “Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli 

İnternet” ekseni küresel eğilimler ve ülke incelemeleri raporunda incelenmektedir. 

2.1.42.1.42.1.42.1.4 Büyük veri kullanımında öne çıkan sektörlerBüyük veri kullanımında öne çıkan sektörlerBüyük veri kullanımında öne çıkan sektörlerBüyük veri kullanımında öne çıkan sektörler    

Şekil 71 Büyük veri değer potansiyeli indeksi 

 

Sektörlerin büyük veriden faydalanma alanları incelenirken, sektörlerin geçmiş verimlilik 

artışlarına ve büyük veri değer potansiyel endekslerine göre karar verilmiştir. Dairelerin 

büyüklükleri ise sektörlerin GSYH içindeki göreceli büyüklüklerini göstermektedir. 

Sektörlerin büyük veri alanındaki değer potansiyelleri ise firma başına veri miktarına, 

Yüksek
Büyük veri değer potansiyeli endeksi

Düşük

A.B.D verimlilik artışı, 2000–08
Yüzde

-3.5

-0.5

23.5

-2.0
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3.0
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-2.5

0.5

3.5

-1.5

Konaklama ve yiyecek

İdare, destek ve israf yönetimi

2.5

24.0

-3.0

Diğer hizmetler

Doğal kaynaklar

Şirket yönetimi

Enformasyon

Eğitim hizmetleri

İnşaat

Bilgisayar ve elektronik ürünler

Sanat ve eğlence

23.0
22.5

2.0
1.5
1.0

0

Altyapı hizmetleri

Perakende ticaret

Uzmanlık hizmetleri

İmalat

Sağlık hizmeti sağlayıcıları

Finans ve sigorta

Toptan ticaret

Taşımacılık ve depolama

Emlak ve kiralama

Devlet

Kaynak: MGI Big data : The next frontier for innovation,competition and productivity

D Grubu

B Grubu

A Grubu

C Grubu

E Grubu

Dairelerin büyüklükleri 
nispi GSYH büyüklüklerini 
belirtmektedir
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performanslarındaki değişkenliğe, müşteri ve tedarikçi yoğunluğuna, işlem yoğunluğuna 

ve sektördeki değişkenliğe duyarlılığa yani “türbülansa” bağlıdır(Şekil 71) [64]. 

A grubundaki bilgisayar, elektronik ve bilgi sektörleri yaşadıkları verimlilik artışı ve 

yüksek değer potansiyeli ile büyük veriden ciddi anlamda yararlanma potansiyeline 

sahiptir. Kamu, sigorta ve finans sektörlerinde (B grubu) veri kullanımı önündeki engeller 

kaldırılabilirse büyük veri kullanımının büyük faydası olacağı düşünülmektedir. C 

grubundaki inşaat, eğlence ve hizmet sektörlerinin yaşadığı negatif verimlilik artışı ise bu 

sektörlerdeki verimlilik artışının önünde sistematik bariyerler olabileceğini 

göstermektedir. Benzer büyük veri değer potansiyel endeksine sahip D grubundaki 

ulaştırma ve toptan satış gibi küresel sektörlerin geçmişteki yüksek verimlilik artışına 

kıyasla E grubundaki sağlık, besin ve emlak gibi yerel sektörlerde daha düşük bir 

verimlilik artışı görülmektedir (Şekil 71) [64]. 

Tüm sektörlerde büyük veri kullanımına dair engeller bulunurken bazı sektörlerde bu 

engellerin diğerlerine göre daha belirgin olduğu görülmektedir. Kamu ve eğitim 

sektörlerinde veriye dayalı olmayan kültür ve verilerin eksikliği nedeniyle daha büyük 

engeller bulunduğu düşünülmektedir. Sağlık sektöründeki düşük bilişim teknolojileri 

yatırımının ise sektördeki değer potansiyelinin önüne geçebileceği düşünülmektedir. 

İmalat, perakende satış ve altyapı hizmetleri sektörleri ise verilerin mevcudiyeti ve 

yüksek BT yatırımları ile daha düşük büyük veri kullanım bariyerlerine sahip olarak öne 

çıkmaktadır.(Şekil 72) [64]. 
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Şekil 72 Büyük veri elde etme kolaylığı endeksi 

 

Büyük veri elde etme kolaylığı indeksi dört ana değere dayanmaktadır: yetenek, BT 

yoğunluğu, veri etkin zihniyet ve veri mevcudiyeti. Bir firmadaki analitik yeteneğin 

yoğunluğu sayesinde büyük veriden kaynaklanacak değerin daha doğru bir şekilde 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Yetenek değişkeni sektörde 2008’deki analitik yetenek 

sayısı ile 1.000’den fazla çalışanı olan firma sayısı bölünerek bulunmaktadır. İmalat ve 

finans sektörlerinin yetenek kriterinde diğer sektörlerin önünde olduğu görülmektedir 

[64]. 

BT yoğunluğunu hesaplamak için sektörlerdeki donanım, telekomünikasyon, bilgi 

hizmetleri, bilgisayar programlama, yazılım ve danışmanlık harcamalarına bakmak 

gerekmektedir. Bir sektördeki BT yoğunluğu arttıkça daha düşük teknolojik bariyerlere 

sahip olduğu görülmektedir. BT yoğunluğu ABD Ekonomik Analiz Bürosu’ndan alınan BT 

stoku bilgilerinin 1.000’den fazla çalışanı olan firma sayısına bölünmesiyle 

Sektörler arasında, değer potansiyelini
değerlendirme (elde etme) kolaylığını 
gösteren ısı haritası

Kaynak: MGI Big data: The next frontier for innovation,competition and productivity
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bulunmaktadır. Bu bağlamda enformasyon, ulaştırma ve yönetim sektörleri öne 

çıkmaktadır [64].  

Veri etkin zihniyet kıstası firmaların büyük veri kullanarak değer yaratmaya ne kadar açık 

olduklarını göstermektedir. Bu değerler McKinsey İş Teknolojileri Ofisi’nin (Business 

Technology Office) yaptığı anket sonuçlarına dayanmaktadır.  Emlak, sağlık ve kamu 

hizmetleri veri etkin zihniyetin en yoğun olduğu sektörler olarak durmaktadır [64].  

Veri mevcudiyeti sektörlere ait veri tabanları sayısına ve verilerin erişilebilirliğine 

dayanmaktadır. İmalat, doğal kaynaklar ve sağlık, kamu hizmetleri en yoğun veri 

mevcudiyetinin bulunduğu sektörlerdir [64] (Şekil 73).  

Tüm bu kriterler göz önüne alındığında imalat, enformasyon ve kamu hizmetleri, büyük 

veri değer potansiyelini gerçekleştirmeye en uygun sektörler olarak öne çıkmaktadır [64]. 

Şekil 73 Büyük veri kullanımında sektör faydaları 
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Büyük veri sayesinde elde edilen verimlilik artışı aynı girdi miktarıyla daha fazla katma Büyük veri sayesinde elde edilen verimlilik artışı aynı girdi miktarıyla daha fazla katma Büyük veri sayesinde elde edilen verimlilik artışı aynı girdi miktarıyla daha fazla katma Büyük veri sayesinde elde edilen verimlilik artışı aynı girdi miktarıyla daha fazla katma 

değerli çıktı üretdeğerli çıktı üretdeğerli çıktı üretdeğerli çıktı üretililililmesiyle mümkün olmaktadır.mesiyle mümkün olmaktadır.mesiyle mümkün olmaktadır.mesiyle mümkün olmaktadır.  

Büyük veri sayesinde sağlık sektöründe gereksiz veya vaktinde yapılamayan tedavilerin 

önüne geçilerek ve tedavilerde tekrarlanan hatalar azaltılarak verimliliği artırmak 

mümkündür. Bu sayede hasta memnuniyetinin ve bakım kalitesinin artması 

beklenmektedir. Örneğin, ABD’deki sağlık hizmetlerinde büyük veri kullanımı ile 300 

milyon dolarlık ek değer yaratılması beklenmektedir. Yaratılacak katma değerin 2/3’ünün 

maliyet tasarruflarından geldiği düşünülürse ulusal sağlık hizmetleri maliyetlerinin %8 

oranında azalması beklenmektedir.  

Kamu sektöründe büyük veri sayesinde vergi toplamada ve devlet tarafından sağlanan 

hizmetlerde ( eğitim, iş bulma vb.) üretkenlik artışı beklenmektedir. Gelişmiş Avrupa 

ekonomilerinde büyük veri kullanımının operasyonel verimliliği artırması ile 100 milyar 

avroluk bir tasarruf sağlaması öngörülmektedir. Hataları, sahtekarlığı önlemesi ve 

vergileri daha etkili toplamasından kaynaklanan faydalar bu tasarruf rakamına dahil 

edilmemiştir [64]. 

Perakende sektöründe tedarik zinciri optimizasyonu ve operasyonel hizmetlerin 

düzenlenmesine yardımcı olan büyük veri uygulamaları sayesinde sektör verimliliğinin 

artması beklenmektedir.  Ayrıca satış ve pazarlama kanallarına getirilen segmentasyon 

ve kişiye özel hizmet anlayışı ile kişilerin ihtiyaçları olan ürünlere daha kolay ulaşması ve 

dolayısıyla sektör gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. 

Kişisel konum bilgilerinde büyük verinin kullanımı ile tüketici avantajlarının artması 

beklenmektedir. Örneğin eş zamanlı trafik verilerini kullanan navigasyon sistemleri 

sayesinde tüketicilerin seyahat zamanından ve benzin tüketiminden tasarruf etmesi 

mümkündür [64]. 
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1. 1. 1. 1. TelekomünikasyonTelekomünikasyonTelekomünikasyonTelekomünikasyon    sektörü:sektörü:sektörü:sektörü:    

Telekomünikasyon sektöründe büyük verinin kullanımı sayesinde, müşterilerin 

segmentasyonu yapılarak kişilere özelleşmiş çözümler sunulmaktadır: 

Farklı veri tabanlarında bulunan müşterilere ait bilgiler, merkezi bir veri tabanında 

toplanmış ve müşterilere ait tüm bilgilere ulaşılması sağlanmıştır. Bu veriler sayesinde 

oluşturulan ve bir sonraki satın alınacak ürünü tahmin eden ileri algoritmalar sayesinde, 

müşterilerden elde edilen gelirler artış göstermiştir. 

Büyük veri ile oluşturulan bu ileri algoritma sayesinde bayilerdeki satışlar %15,3, çağrı 

merkezine gelen çağrılarda çapraz satış ve yüksek fiyatlı satış oranları %13, tele-satış 

ekibinde satışa dönüş oranları %150-200, e-posta ile doğrudan pazarlamada satışa 

dönüş oranları %154, gönderilen SMS’lerdeki satışa dönüş oranları da %30-99 artış 

göstermiştir (Şekil 74).  

Satın alınacak bir sonraki ürünü belirleyen algoritmalar sayesinde, müşterilerin sahip 

olduğu ürünler ve bu ürünlerin kullanım şekli ve sıklığı analiz edilmekte ve detaylı bir 

müşteri segmentasyonu oluşturulmaktadır. Akıllı değişkenler ve müşteri bölümlendirmesi 

göz önüne alınarak müşteriye en uygun teklifler sunulmaktadır. Müşteriye özel ürünler 

sunan bu algoritmayı sanal testlere tabi tutmak ve pilot modellerle denemek de 

mümkündür. Bu amaçla, geçmiş kampanyalar ve gerçek müşteri verileri karşılaştırılarak 

kurulan modeli geliştirmeye yönelik adımlar atılabilmesi olasıdır. 
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Şekil 74 Telekomünikasyon sektöründe büyük veri etkileri 

 

2.Finansal sektörler2.Finansal sektörler2.Finansal sektörler2.Finansal sektörler::::     

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde, büyük veri sayesinde detaylı analizi yapılan 

müşteri profilleri ve kişilere özel sunulan çözümler sayesinde satış gelirlerini artırmak 

mümkündür. Aynı zamanda, planlı risk yönetimi sayesinde sektördeki riskli durumlarının 

önüne geçilebilmektedir.  

Uluslararası bir bankanın ürün kullanım yaygınlığı, güncellenmeyen modellemeler 

yüzünden %20-45 seviyelerinde kalmıştır. 360 derece müşteri profilinden faydalanarak 

daha müşteri odaklı modellemeler oluşturulmasıyla, satışa dönüş oranlarında %200’den 

fazla artış görülmüştür. Ayrıca, müşteri deneyim skorları da dört katına çıkmıştır. 
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Bir sigorta firmasının onay süreci yapılan büyük veri analizleri ile yukarıdan aşağıya 

doğru planlanmış ve verimlilik artışı sağlanmıştır. Süreçteki gereksiz adımların ve manüel 

karar mekanizmasının kaldırılmasıyla %30 üretkenlik artışı sağlanmıştır. Büyük veri ile 

elde edilen analitik yaklaşım sayesinde, daha dengeli bir risk yönetimi oluşturulmuş ve 

onay süreci de kısaltılmıştır. 

3. Sosyal sektör örnekleri3. Sosyal sektör örnekleri3. Sosyal sektör örnekleri3. Sosyal sektör örnekleri::::    

Hizmet verilen geniş kitle ve büyük veri kullanımı ile yüksek değişim yaratma kapasiteleri 

nedeniyle öne çıkan sosyal hizmet sektörleri arasında eğitim, sağlık ve insan hizmetleri 

bulunmaktadır. Veri mevcudiyeti ve var olan teknolojik yatırımlar nedeniyle, eğitim ve 

sağlık sektörlerinde büyük veri değerlerinin elde edilmesi diğer sektörlere göre daha 

kolay durmaktadır. Sağlık, eğitim ve tarım sektörlerine ait örnekleri aşağıda bulmak 

mümkündür (Şekil 75) (Şekil 76) (Şekil 77). 

Şekil 75 Eğitim sektöründe büyük veri kullanımı  
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Şekil 76 Sağlık sektöründe büyük veri kullanımı 
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Şekil 77 Tarım sektöründe büyük veri kullanımı 

 

 

2.22.22.22.2 Bulut BilişimBulut BilişimBulut BilişimBulut Bilişim    

Bulut bilişim, dinamik olarak ayarlanabilir ortak kaynaklara ağ üzerinden erişim sağlama 

yoluyla bilişim hizmetlerinin sunulduğu bir teknolojidir. Daha genel anlamıyla, bir temel 

kaynaktaki yazılım ve bilgilerin internet üzerinden paylaşım hizmetidir. Bulut bilişim 

sayesinde, büyük yatırım maliyetlerinden kurtulan firmalar aynı zamanda verimliliklerini 

artırma şansına da olmakta ve özellikle KOBİ’ler için büyük maliyet avantajları 

bulunmaktadır. Fakat kullanıcıların gizlilik ve bilgi güvenliği konusundaki endişeleri, 

teknolojinin geniş kitlelere yayılmasını yavaşlatmaktadır. Bu bağlamda bulut bilişim 

hizmetleri ve ürünlerinde devlet ve kurumlar arasında kabul gören güvenlik standartlarını 

belirlemek ve bu standartları denetleyen bir mekanizma oluşturmak büyük önem 

kazanmaktadır. Günümüzde bulut bilişim harcamalarının büyük bir bölümü Kuzey 
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Amerika ve Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelerden gelmekte, onları Asya Pasifik takip 

etmektedir. Çok uluslu şirketlerin büyük pazar paylarına sahip olduğu bu sektörde, yerel 

oyuncular, yabancı firmalarla ortaklık kurarak ve niş çözümler sağlayarak kendilerine yer 

edinmektedir. 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Bulut bilişimin kurulum modelleriBulut bilişimin kurulum modelleriBulut bilişimin kurulum modelleriBulut bilişimin kurulum modelleri    

Şekil 78 Bulut bilişim kurulum modelleri 

 

        

■  Özel bulut: 

Donanım, yazılım ve ağ altyapısını başkalarıyla paylaşmak istemeyen büyük 

şirketler tarafından sahip olunan veya kiralanan veri merkezleridir. Özel bulut bilişim 

hizmet modeli genelde 10.000’den fazla çalışanı bulunan, kendi kaynaklarının 

kontrolüne ve yönetimine önem veren şirketlerde kullanılmaktadır. 
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■ Kamuya açık (genel) bulut: 

Kamuya açık bulut hizmet modelinde, kaynaklara sahip olan ve onları yöneten 

hizmet sağlayıcısıdır. Veri merkezleri, kamuya ya da büyük bir endüstri grubunun 

erişimine açık durumdadır. Yazılım ve donanım altyapısı hizmet sağlayıcıları 

tarafından sunulduğu için, kullanıcıların yoğun BT yatırımı yapmasına gerek 

duyulmamaktadır. Bu sebeple, kamuya açık bulut, on kişiden fazla çalışanı olan 

küçük şirketlerde de kullanılmaya uygundur. 

■ Karma bulut: 

Veri merkezinin bir kısmı tek bir kullanıcı için ayrılırken, geri kalan kısmı tüm 

kullanıcılara açıktır. Karma bulut hizmet modeli, özel bulut kullanılırken stratejik 

avantajlarından dolayı kamuya açık bulutun da kullanılmasıdır. Özel buluta sahip 

şirketler, iş yükünü yönetirken güncel yazılımlara sahip olmak ya da altyapıdaki 

esneklik ihtiyacını karşılamak için kamuya açık bulutun kullanımına başvurmaktadır 

(Şekil 78) [65].  
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Şekil 79 Bulut bilişimin BT harcamalarına etkisi 

 

Bulut bilişim kullanmayan bir firma modeliyle kıyaslandığında özel bulut kullanan 

firmalarda maliyetler %18 düşerken, kamuya açık bulut kullanan şirketlerde maliyetler 

%20 düşmektedir. Özel bulut hizmet modelinde, bulut hizmetleri maliyeti 

bulunmamaktadır; fakat iç kaynak kullanımı ve üçüncü şahıs BT hizmet maliyetleri, genel 

buluta göre daha fazladır. En kârlı model ise maliyetleri %24 düşüren, kamuya açık ve 

özel bulut hizmet modelleri arasında iş yükünü verimli olarak dağıtan karma bulut hizmet 

modelidir. Genel bulutun yazılım hizmeti ile özel bulutun altyapı ve platform hizmetlerini 

bir araya getiren karma bulut bilişim hizmet modeli, firmalar için en uygun destek modeli 

olmaya adaydır (Şekil 79). Farklı bulut bilişim kullanımına yönelik iş modellerinin maliyet 

karşılaştırmasına yönelik detaylı analiz ektedir. 
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Buna rağmen, şirketlerin hepsinde aynı bulut bilişim hizmet modeli kullanımının uygun 

olduğunu söylemek doğru değildir. Sektörler arasında değişen ihtiyaçlar ve mevzuat, 

firmaların farklı hizmet modellerini seçmesini gerektirecektir. Mevzuatın ve güvenlik 

ihtiyaçlarının yüksek olduğu bankacılık ve sigortacılık gibi sektörler özel bulut hizmetini 

tercih ederken, özelleşen uygulama sayısını minimumda tutarak sektörün hızına 

yetişmeye çalışan üretim, ulaşım ve ileri teknoloji gibi sektörlerde ise kamuya açık 

yazılım hizmetleri kullanımı öne çıkmaktadır (Şekil 80). 

Şekil 80 Farklı sektörlerde bulut bilişim kullanımı 

 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Bulut bilişimin hizmet modelleri Bulut bilişimin hizmet modelleri Bulut bilişimin hizmet modelleri Bulut bilişimin hizmet modelleri     

■ IaaS (Altyapının hizmet olarak verilmesi):  

Buluta geçiş etkenleri

▪ Platform standardizasyonu

▪ Yeni uygulama geliştirme 
süresinde/maliyetinde 
azalma

▪ BT etkinliği, kapsam

Geçiş yaklaşımı

▪ Kamu bulutu için istek azdır, 
özel IaaS ve PaaS ağırlıklıdır

▪ Özel PaaS, gelişmekte olan 
pazarlarda yeni özgün 
uygulama geliştirme ve 
temel işlem sistemleri için en 
cazip seçenektir

Yüksek

Düşük
Düşük Yüksek

Uygulama
derecesi

Uygulama alanları genelinde 
karmaşıklık derecesi ve 
veriler arası bağımlılıklar

▪ Bankacılık

▪ Sigorta

▪ Sağlık

▪ Üretim

▪ Dağıtım

▪ Ulaştırma

▪ İleri Teknoloji

Buluta geçiş etkenleri

▪ İşletme gereksinimlerine 
ayak uydurabilmek için BT
esnekliği ve 
ölçeklendirilebilirliği

▪ Özgün uygulamaların 
minimize edilmesi

Geçiş yaklaşımı

▪ Mümkün olduğunca çok 
uygulamanın önce SaaS’a
(sağlayıcı mevcudiyetine ve 
ROI’ye bağlı), daha sonra 
PaaS’a (ROI’ye bağlı) ve 
sonrasında kalanların da 
IaaS’a geçirilmesi (kamu ya 
da özel)

Kaynak: McKinsey Global Bulut Çalışması
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Müşterilerin altyapıda bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarını tercih etme sebebi, BT 

altyapısından daha uygun maliyetlerle faydalanmalarıdır. Bu hizmet modelinin ana 

sağlayıcısı olan sunucular, bellekler ve yük dengeleyicileri sayesinde, sanal sunucuların 

kullanımı ve verilerin daha esnek bir ortamda saklanması mümkün kılınmaktadır. 

Kullanıcılar sadece kullandıkları ölçüde ödeme yapmakta ve hizmet olarak alınan 

altyapının bulundurma, işletme ve bakım masrafları hizmet sağlayıcı tarafından 

karşılanmaktadır. Ayrıca müşteriler, ölçeklenebilen yani “esnek” bilgi teknolojileri 

sayesinde büyük miktarda sermaye harcaması olmadan kaynaklara erişebilmektedir.  

Altyapı hizmetine olan talep, büyük şirketlerde güvenlik ihtiyacı, veri ulaşılabilirliği, 

performans ve diğer yerel programlarla olan iş birlikteliği endişelerinden dolayı kısıtlı 

kalmaktadır. Özellikle birlikte çalışabilme standartlarının yoksunluğu, büyük firmaların bu 

hizmeti almasının önündeki en büyük engellerdendir. KOBİ’lerin BT yatırım gücünün 

büyük firmalara göre daha düşük kalması ve yerel mevcut uygulamalarının bulunmayışı, 

onları hizmet olarak altyapıyı kullanmaya yönlendirmiştir. 

■ PaaS (Platformun hizmet olarak verilmesi):  

Bu hizmet modelinde, müşterilere sağlanan bilgi işleme platformları sayesinde kendi 

yazılım çözümlerini satın alma maliyetleri ortadan kalkmakta ve sunucu ve depolama 

talebi, kaynak ayrımına gerek kalmadan karşılanmaktadır. 

Platform hizmetlerine olan ihtiyaç, en çok kendi uygulamalarını geliştirmek isteyen, 

dolayısıyla pazara yeni giren firmalarda ya da üretkenliği artış göstermekte olan 

firmalarda görülmektedir. 

■ SaaS (Yazılımın hizmet olarak verilmesi) :  

Hizmet sağlayıcıları yazılımın yükleme ve işlemesini yaparken, kullanıcılar sağlanan bulut 

yazılıma erişirler. Bu hizmet modelinde, aylık ya da haftalık bazda fiyatlandırma 

belirlenmekte ve kullanıcı sayısına göre maliyetlendirme yapılmaktadır. 

2012-2016 yılları arasında, hizmet olarak yazılımın %22 YBBO ile büyüyeceği tahmin 

edilmektedir [66]. Uygun fiyatlı yeni uygulamalar, değişmesi gereken eski sürümler ve 

pazardaki yenilikçi çözümler bir hizmet olarak yazılımın büyümesinde ana etkenlerdir. 

Dünyadaki bulut bilişim hizmet sağlayıcılarına bakıldığında kamuya açık bulut kurulum 

modelinin KOBİ’lerde daha sık görüldüğü, fakat büyük şirketlere de uygulandığı 

anlaşılmaktadır. Genel buluttaki en bilinir sağlayıcıları Salesforce.com, Microsoft Azure 

ve Google olarak saymak mümkündür. Kamuya açık kurulum modelindeki firmalar, bulut 
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bilişimi çoğunlukla altyapı yatırımları için tercih etmektedir. Onu sırasıyla yazılım ve 

platform hizmetleri izlemektedir. Özel bulut kurulum modeli ise, büyük şirketlerin 

uyguladığı bir yöntem olarak bilinmektedir. Bu sektördeki en bilinir oyuncuları IBM, HP, 

Cisco, Microsoft ve Oracle olarak saymak mümkündür. Büyük şirketler, özel kurulum 

modelinde altyapı maliyetlerinden tasarruf etmek için çoğunlukla bulut bilişimi tercih 

ederken, platform hizmetlerinden de faydalanmaktadır. 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Bulut bilişimin faydaları Bulut bilişimin faydaları Bulut bilişimin faydaları Bulut bilişimin faydaları     

Bulut bilişimin sağladığı faydaları dört ana başlıkta toplamak mümkündür: 

■ İş yapış şeklinde artan esneklik  

Bilişim teknolojilerinin kullanımında, bulut bilişim sayesinde esneklik ve 

ölçeklendirilebilme artmıştır. Bu sayede, yeni ürünlerin oluşturulması ve pazara 

sunulması da kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Özellikle KOBİ’ler için BT yönetimine ayrılan 

zamanın azalması ile çalışanların verimliliği de artış göstermiş ve iş yapımına daha çok 

zaman ayrılmıştır.  

■ BT ve enerji maliyet tasarrufu  

Bulut bilişim ile ortaya çıkan dış kaynak kullanımı ve donanım, yazılım maliyetlerindeki 

düşüş sayesinde toplam BT bütçelerinde %25’e yakın bir azalma görülmüştür. Ayrıca, 

firmaların bulut bilişim kullanımı ile enerjiden de tasarruf edilmiş ve enerji maliyetlerinde 

azalma görülmüştür. 

Verilerin bulut bilişim sunucularında depolanmasıyla, veri depolamak için kullanılan 

geleneksel CD ve DVD’lerin ulaşım ve nakliyesi azaltılabilmektedir. Bulut bilişim 

sayesinde istenilen veriye her yerden ulaşılabilmekte, tele-iş uygulamaları 

yaygınlaşmakta ve ulaşıma olan ihtiyacın azalmasıyla enerji sarfiyatı sağlanmaktadır. 

Ayrıca CD ve DVD kullanımının azalmasıyla, gerekli üretim tesislerinde ve gerek duyulan 

paketleme malzemelerinde azalma görülmektedir. 

Yüksek enerji maliyetlerinin de, bulut bilişim sayesinde veri merkezlerindeki elektriğin 

daha verimli kullanımıyla, 2020 yılına kadar %40 düşmesi beklenmektedir. Bununla 

beraber, sera gazı emisyonunun da %20 civarında düşmesi beklenmektedir. [67] 

■ Girişimci kültürün oluşması  
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Yeni ürünleri pazara sunarken oluşan maliyet, bulut bilişim hizmetleri sayesinde 

azalmıştır. Ayrıca kullandıkça öde maliyet yapısı sayesinde, kaynaklar şirketlerin BT 

ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir hâle gelmiştir.  

■ Araştırmalardaki düşen maliyet  

Azalan donanım, yazılım maliyetleri ve ortadan kalkan büyük BT altyapı yatırımları 

sayesinde, görece ufak Ar-Ge merkezlerinin ve KOBİ’lerin de BT teknolojilerine erişimi 

kolaylaşmıştır. 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Bulut bilişimin önündeki engeller Bulut bilişimin önündeki engeller Bulut bilişimin önündeki engeller Bulut bilişimin önündeki engeller     

2012 yılında yapılan ve Fransa, İngiltere, İspanya, Polonya, Rusya, Almanya ve Kuzey 

Afrika’dan 1,224 adet 10 ile 10.000 çalışanı olan KOBİ’nin katıldığı McKinsey KOBİ Bulut 

Bilişim Anketi’ne göre, kullanıcıların bulut bilişim hakkındaki en önemli çekinceleri 

güvenlik ve hizmet kalitesidir. Anketin üst sıralarında gözükmese de, bulut bilişimin 

önündeki bir diğer engel de, kullanıcıların maliyeti azaltma konusundaki beklentisini 

karşılayamamasıdır. (Şekil 81). 
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Şekil 81 Bulut bilişim önündeki engeller 

 

■ Altyapı / veri güvenliği: 

Tanımlanan veya tanımlanabilir bir kişi ile ilgili kişisel verilerin korunması ("veri konusu") 

(OECD Gizlilik Kılavuzları, 1980), bulut bilişim kavramı içerisinde yönetilmesi gereken 

alanlardandır. Bulut hizmeti sağlayıcılarının üzerinde çalıştığı gizlilik hassasiyeti, yalnızca 

bulut bilişme özel değil; bunlar, daha ziyade, internet ve dış kaynak kullanımı 

düzenlemelerinin yarattığı gizlilik hassasiyetlerine benzemektedir. 

Verilerin çoklu yetki alanlarında saklanması ve bir yetki alanından diğerine bulut 

kaynakları yönetimi amacıyla aktarılması hassas alanlardan biridir. Verilerin saklandığı 

sunucunun yetki alanı yeri, bulut kullanıcısı tarafından çoğunlukla bilinmemektedir. 

Bunun sonucunda, verilerin işlenmesinden esas sorumlu kişi olan bulut bilişim 

hizmetlerinin müşterisi, veri işleme uygulamalarını derinlemesine kontrol etmede ve 

verilerin yasal bir şekilde işlenmesini sağlamada zorluk yaşayabilmektedir. 

Kaynak: McKinsey KOBİ Bulut Bilişim Anketi, 2012

Katılımcılardan 6 veya 7 cevabını verenlerin yüzdesi
Skala olarak 1-7 arası değerler kullanılmıştır. 1(önemsiz), 7 (çok önemli) 

Bulut bilişim ile ilgili çekinceler Önem sırası

Güvenlik ve 
kalite

Bilgi yönetimi

Maliyet

Teknolojik 
risk

Sunulan 
hizmetler

42

43

45

48

49

46

50

51

43

50

52

44

52

59

59

60

62

Sunulan hizmetlerin referansı ve itibarı

Bilişim bölümünde çalışanların tekrar eğitilmesi

Gizlilik ve bilgi güvenliği

Fiyat (yıllık tekrarlayan ücretler)

Sağlanacak finansal kazanımın net olmaması

Entegrasyon ve adaptasyon maliyetleri

Hizmet kalitesi (arıza sıklığı)

Dayanıklılık / falaket anında onarımı

Altyapı güvenliği

Yapılmış yatırımların maliyeti (batık masraf algısı)

Hizmet sağlayıcının finansal güvenilirliği

Farklı sistemlerle müşterek çalısma

Erişim hızı

Düzenlemedeki çekinceler (verilerin depolanma noktası)

Verilerin taşılabilmesi (hizmet sağlayıcı değişikliği vs.dors)

Servis sağlayıcıların yerel hizmet ağı

Sağlanan hizmetlerin şirketin beklentilerine uyumu
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Benzer şekilde, bulut kullanıcısı, veri ihlallerinden her zaman haberdar edilmeyebilir. Bir 

başka yasal sorun ise, işlenen ve bulutta saklanan verilere kimin hangi koşullar altında 

erişim hakkına sahip olacağıdır. Ulusal güvenlik ve yasa uygulama amaçları 

doğrultusunda, devlet kurumlarının söz konusu verilere erişmesi de bu soruna dâhildir. 

Bu sorun, çok hassas bir yapı arz etmekte ve derinlemesine ele alınması gerekmektedir.  

Bulut bilişim kullanımı, bazı yeni güvenlik endişeleri oluşturmakla beraber, toplamda BT 

sistemlerinin kullanım riskini azaltmaktadır. Platformlara ulaşmak kolaylaşmış ve verilerin 

yedeklenmesi, sorun olmaktan uzaklaşmıştır. Artan deneyim ve güncel güvenlik 

hizmetleriyle, veri saklamak güvenli hâle gelmiştir. Ayrıca, donanıma bağlı çalınma gibi 

riskler de ortadan kalkmıştır. Yanı sıra, bulut bilişim işlemlerinde ortaya çıkan riskleri 

azaltmak için bazı girişimler yürürlüğe konmuştur (Şekil 82).  

Şekil 82 Bulut bilişim riskleri ile ilgili çalışmalar 
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Bulut bilişim kullanımlarındaki riski azaltmak için, güvenlik standartları ve pazarı 

korumaya yönelik iletişim araçları oluşturulmaya çalışılmaktadır. 2008 yılında kurulan 

Bulut Güvenlik Birliği, (The Cloud Security Alliance (CSA),) bulut bilişimin güvenli 

kullanımını temin etmeye çalışan ve bu konuda eğitim sağlayan, kâr amacı gütmeyen bir 

kurumdur. CSA sektördeki iş adamları, uygulayıcılar, dernekler ve şirketler tarafından 

desteklenmektedir. CSA’nın, bulut bilişimde standartları ve belgelendirmeyi sağlamaya 

yönelik girişimleri olmuştur. Ayrıca kullanıcılar, bulut bilişimin tehditleri ve risk analizi 

konusunda eğitilmektedir [68].  

Bulut bilişim doğası ile kişisel verilerin korunması anlayışı arasında bazı temel sıkıntılar 

mevcuttur. Avrupa Birliği ve OECD'nin yaygınlaştırdığı geleneksel yaklaşıma göre kişisel 

veri toplayan ve işleyen kuruluşlar bu verilerin amaca uygun kullanımını, güvenliğini ve 

doğruluğunu güvence altına alma yükümlülüğüne sahiptir. Ancak bulut bilişim; doğası 

gereği verilerin kontrolünü üçüncü bir şahsa devretmeyi gerektirmekte, bazı durumlarda 

verilerin nerede tutulduğu, hangi güvenlik önlemleri ile korunduğu ve nasıl 

değiştirilebileceğinin belirsiz olmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla, veri toplayan ve 

işleyen kuruluşların maliyet ya da diğer faydalarından ötürü bulut bilişim hizmetlerini 

tercih etmesi sonucunda kişisel verilere dair verilen güvence zayıflayabilmektedir. 

Özellikle AB'nin bazı temel ilkelerin karşılanması konusunda kapsamlı denetim 

mekanizmasının olması, AB içerisindeki kurum ve kuruluşların kişisel verilere dair yeteri 

güvence sunmayan bulut bilişim hizmetlerini kullanımını kısıtlamaktadır. AB'nin Veri 

Koruma Yönergesi ve kişisel verilerin korunmasına dair uluslararası yaklaşımlar daha 

detaylı olarak “Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet” ekseni 

küresel eğilimler ve ülke incelemeleri raporunda incelenmektedir. 

■ Hizmet kalitesi: 

Pek çok bulut bilişim sağlayıcısı, hizmetin tarif edildiği gibi işleyeceği veya hiç 

işlemeyeceği konusunda çeşitli sorumluluk ya da garanti reddini şartlarına ve koşullarına 

dâhil eder. Ayrıca, hizmet düzeyi anlaşmaları (SLA) hizmet dışı kalma durumlarını 

içermeyecek şekilde oluşturulur. 

■ Müşteri beklentilerinin karşılanmaması: 

McKinsey’nin 2012 yılında KOBİ’lerle yaptığı bulut bilişim anketine göre, bulut bilişim 

uygulanmasından sonra, sahiplenme maliyetlerinde düşüş gözlemlenmiş ancak 

beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Bulut bilişim hizmetinin uygulandığı firmaların 

%65’inde sahiplenme maliyetleri beklenenden daha az düşmüş, düşmemiş ya da 
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düşmesi beklenirken yükselmiştir. Uygulayanların %20’sinde sonuçlar tam da beklendiği 

gibi gelirken, %5’lik kısmı ise beklediğinden de fazla tasarruf edebilmiştir.  

Maliyetlerdeki düşüşün beklentiyi karşılayamamasının sebepleri sırasıyla işgücü 

maliyetlerindeki düşüşün beklenenden az olması, birim kullanım maliyetlerinin 

beklenenden fazla olması, yüksek birleşme ve uyarlama maliyetleri ve lisans 

maliyetlerindeki tasarrufun beklenenden az olmasıdır (Şekil 83). 

    

Şekil 83 Bulut bilişim beklentileri 

 

2.2.52.2.52.2.52.2.5 Bulut bilişimin kullanımı Bulut bilişimin kullanımı Bulut bilişimin kullanımı Bulut bilişimin kullanımı     

Kullanıcılar açısından, bulut bilişim teknolojisine duyulan ilgi 2008 yılından itibaren 

artmaktadır. Google’da 2007-2009 yılları arasında bulut bilişime ilişkin olarak yapılan 
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araştırmalar yaklaşık %80 oranında artmıştır. 2009 yılından itibaren ise, özel buluta olan 

ilgi kamuya açık buluta göre artış göstermektedir. Arama motorlarında özel bulut, 

kamuya açık buluta göre %60 daha popülerdir. 

Sektörde Google gibi küresel alanda yaygın olarak kullanılan ve hizmetlerin hepsini 

sunabilen global şirketler bulunurken aynı zamanda yerel olarak ve daha dar kapsamlı 

bulut bilişim hizmetlerini sağlayan yerel niş oyuncular da bulunmaktadır. Yerel 

oyuncuların pazar payına sahip olabilmesi aslında diğer sağlayıcılarla ortaklıklar 

kurmasına ya da niş alanlara yönelmesine ve ya satış kanallarına erişimine bağlıdır 

(Şekil 84). 

Şekil 84 Bulut bilişim oyuncuları 

 

Farklı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 2010 yılında dünya üzerinde 11 milyar 

dolarlık bir bulut bilişim kullanımı varken, bu rakam 2012 yılında 40 milyar dolara çıkmış 

ve 2016 yılına gelindiğinde de, yaklaşık 100 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 
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Bulut bilişim harcamaları 2010 yılında BT harcamalarının %2’sini oluştururken, 2015 

yılına gelindiğinde %10’unu oluşturması beklenmektedir. 2010 yılında bulut bilişim 

kullanımının yaklaşık %92’si Kuzey Amerika, Japonya ve Avrupa’da görülürken, 2012 

yılında kullanım yoğunluğu hâlâ bu ülkelerdedir. 2016 yılına gelindiğinde de en yüksek 

bulut bilişim kullanımının Kuzey Amerika’da, 2012-2016 yılları arasında en yüksek bulut 

bilişim kullanım artışının ise Latin Amerika ve Doğu Avrupa’da görülmesi beklenmektedir 

(Şekil 85) [66]. 

Şekil 85 Bulut bilişim gelişimi 

 

2.2.5.12.2.5.12.2.5.12.2.5.1 KOBİ’KOBİ’KOBİ’KOBİ’lerde bulut bilişim kullanımılerde bulut bilişim kullanımılerde bulut bilişim kullanımılerde bulut bilişim kullanımı    

Batı Avrupa pazarındaki bulut bilişim gelirleri 2010-2012 yılları arasında orta büyüklükte 

olan KOBİ’lerde %64 YBBO ile büyürken, daha ufak KOBİ’lerde bu oran %89’lara kadar 

çıkmaktadır.  

YBBO
2011-15
Percent

18 45

354169
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Bulut Bilişim Hizmetleri; ABD Milyar Dolar
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2012
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2016
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ve Afrika
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2016
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%24

Bulut, küresel bir eğilimdir

2016

45

2012

24

1 Japonya hariç

KAYNAK: IDC Cloud Black Book, Eylül 2012
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Avrupa’da yapılan araştırmalara göre KOBİ’lerin çoğunluğunun bulut bilişim çözümlerinin 

farkında olduğu, %65’inin ise bulut bilişim hizmeti aldığı ya da almayı düşündüğü tahmin 

edilmektedir. KOBİ’lerin %52’si en az bir, % 44’ü ise birden fazla bulut hizmeti kullandığı 

düşünülmektedir. KOBİ’lerin hala sadece yarısının bulut bilişim kullanıyor olması, bu 

alanda büyük gelişim potansiyeli olduğunu göstermektedir. [69] 

Şekil 86 Avrupa ve Kuzey Afrika KOBİ bulut pazarı 

 

Avrupa ve Kuzey Afrika’da 2012’de 9,7 milyar avro büyüklüğünde olan KOBİ bulut 

bilişim pazarının 2015 yılında 22,8 milyar avroya çıkması beklenmektedir. Günümüzde 

KOBİ’lerin %50’sinden fazlasının kullandığı web barındırma (web hosting) uygulaması en 

yaygın bulut bilişim hizmeti olarak öne çıkmaktadır. 2015 yılında ise SaaS’ın (yazılımın 

hizmet olarak verilmesi) KOBİ’ler arasında en yaygın uygulama olması beklenmektedir. 

KOBİ’lerde en hızlı büyüme beklenen alan ise video, ses ve görüntülü konuşma gibi 

iletişim ve işbirliği (communication and collaboration) hizmetleridir (Şekil 86). 

▪ Web hosting en yaygın 
kullanıma sahip uygulama 
olarak internet sitesi olan 
KOBİ’lerin %50’den 
fazlası kullanılmaktadır

▪ SaaS uygulamalarının 
2015 yılında 7.4 milyar 
Euro’ya ulaşarak en 
yaygın bulut servisi olması 
planlanmaktadır

▪ Communication and
collaboration%57’lik 
YBBO ile Avrupa’daki en 
hızlı büyüyen bulut servisi 
olarak görülmektedir3

7
3

5Yönetimsel uygulamalar
(Business applications)

Ortak altyapı 
(Hosted infrastructure)

İnternet yapısı 
(Web presence)

İletişim ve işbirliği 
(Communication and
collaboration)

2015

23

4

7

2012

10

1

3

Kaynak: Parallels SMB Cloud Insights (EUNA regional), 2012

Avrupa ve Kuzey Afrika KOBİ bulut pazarı

Milyar Euro
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Avrupa pazarındaki KOBİ’leri büyümesine bakıldığında bölgesel değişiklikler olduğu 

göze çarpmaktadır. Avrupa’nın doğu ve güney bölgelerindeki KOBİ bulut bilişim 

hizmetleri pazarı kuzey ve batı bölgelerine göre iki kat hızlı büyümektedir. Kuzey ve Batı 

Avrupa 2012 yılında pazarın %58’ine sahipken, doğu ve güneye göre daha yavaş bir 

büyüme sergiledikleri için 2015 yılında toplam pazarın %45’ine sahip olmaları 

beklenmektedir (Şekil 87). 

Şekil 87 KOBİ bulut bilişim pazarı 

 

Avrupa ve Kuzey Afrika’daki bulut kullanımına bakıldığına pazarları olgunluklarına göre 

4’e ayırmak mümkündür: olgun, olgunlaşan ve yüksek gelirli, olgunlaşan ve düşük gelirli, 

gelişmekte. Kuzey Avrupa ülkeleri, İngiltere ve Almanya KOBİ’lerde olgun bir bulut 

pazarına sahipken, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki KOBİ’ler yüksek gelirli 

sayılmakta ancak henüz olgunlaşan bir bulut pazarına sahip oldukları görülmektedir. 

Düşük gelirli ve olgunlaşan KOBİ bulut pazarına sahip ülkeler ise Polonya’nın da içinde 

Kaynak: Parallels SMB Cloud Insights (EUNA regional), 2012

KOBİ bulut hizmetleri Doğu ve Güney Avrupa’da Batı ve Kuzey 
Avrupa’ya göre 2 kat hızlı büyümektedir

Kuzey 
Avrupa

Batı 
Avrupa

Doğu 
Avrupa

Güney 
Avrupa

Pazarın 
yüzdesi
2012 YBBO

Pazarın 
yüzdesi
2015

23%

35%

8%

34%

23%

20%

45%

46%

19%

26%

11%

44%

Olgun

Olgunlaşan- Yüksek Gelir

Olgunlaşan- Düşük Gelir

Gelişen



 

150 

olduğu Doğu Avrupa, Türkiye ve Fas olarak görülmektedir. Kuzey Afrika, Romanya ve 

Bosna-Hersek gibi ülkelerdeki KOBİ’lerde ise henüz gelişmekte olan bir bulut bilişim 

pazarı bulunmaktadır. 

Ülkeler KOBİ’lerde bulut bilişim kullanımını yaygınlaştırmak için çeşitli programlar 

uygulamaktadır. Bulut bilişim hizmetlerini ülkelerinde geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı 

hedefleyen ülkelere baktığımızda Güney Kore ve Tayvan’ın kapsamlı politik programları 

öne çıkmaktadır. Özellikle BİT konusunda başarılı stratejilere imza atmış Kore nüfusu, 

ekonomik yapısı ve yakın zamanda uygulamaya başladığı bulut bilişim stratejileri ile 

Türkiye’ye bu alanda örnek olarak seçilebilecek ülkeler arasındadır. Kore ülkesindeki 

bulut bilişim hizmetlerini geliştirmeye ve kamuyu buluta taşımaya yönelik 500 milyon 

dolar, Tayvan ise önümüzdeki yıllarda bulut pazarını geliştirmeye yönelik ~740 milyon 

dolar ayırdığını açıklamıştır  

Bu ülkelerde bulut hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla devlet tarafından yapılan 

yatırımları 3 başlıkta incelemek mümkündür: arz, talep ve koordinasyon. 

Arz:Arz:Arz:Arz: Bulut hizmetleri sağlayıcıları için gerekli ekosistemi oluşturabilmek, internet 

altyapısını geliştirmek, daha yüksek katma değerli hizmetlere yönelebilmek için Ar-Ge 

desteği sağlamak. 

Talep:Talep:Talep:Talep: Kamunun buluta taşınmasını ve bulut hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak, 

özel sektör ve KOBİ’ler tarafından bulut kullanımını teşvik etmek ve yerel bilinirliği 

artırmak, bulut hizmetleri sağlayan firmalara ihracat teşviki vermek. 

Koordinasyon:Koordinasyon:Koordinasyon:Koordinasyon: Ülkedeki bulut bilişim hizmetlerinin gelişimini, yaygınlaşmasını ve 

koordinasyonunu sağlayacak bir yönetim kurulu oluşturmak, yerel şirketlere özellikle 

KOBİ’lere erişimi artırmak için Bulut Bilişim Tanıtım Ofisi oluşturmak [11]. 

KOBİ’lerin teknolojik çözümleri kullanmasının üretkenliği ve inovasyonu artıracağını 

düşünen Singapur hükümeti de BT çözümlerini uygulayacak KOBİ’lere yönelik bir teşvik 

programı oluşturmuştur. Bu anlamda 2 ayrı düzenleme bulunmaktadır: Isprınt (Increase 

SME Productivity with Infocomm Adoption and Transformation), BT teknolojileri ile KOBİ 

üretkenliği artışı ve PIC (Productivity Innovation Credit), Üretkenlik Artışı Kredisi. Isprint 

programı kapsamında BİT çözümlerini ilk defa uygulayan KOBİ’lerin maliyetlerinin %70’e 

varan oranlarda karşılanması hedeflenmektedir. PIC kapsamında ise bulut bilişim 

hizmetlerini uygulayan KOBİ’ler ilgili maliyetleri üzerinden %400’e varan, 400.000 dolara 

kadar vergi muafiyetine sahip olacaktır. PIC programının 2012’de zenginleştirilmesiyle 
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her çeyrekte KOBİ’ler BT masraflarının %60’ı üzerinden (100.000 dolara varan) nakit 

ödeme şansına sahip olacaklar [70]. 

%92’si KOBİ’lerden oluşan bir ekonomiye sahip Malezya hükümeti için bulut bilişim 

hizmetlerinin KOBİ’lerde yaygınlaşması büyük önem taşımaktadır. SME Corporation 

Malaysia (Malezya KOBİ Kuruluşu), KOBİ’lere kalkınma programı hazırlayan ve onları 

bilgilendiren merkezi bir koordinasyon kurumudur. SME Corporation Malaysia 

Microsoft’la KOBİ’lerde bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir 

ortaklık kurmuştur. 

Aralık 2011’de açıklanan bu ortaklığa göre Microsoft KOBİ’ler tarafından satın alınan 

Office 365 için 13 dolar yatırım yapacak ve bu sayede KOBİ’ler aylık 6 dolar ödeyerek 

bulut bilişim hizmetlerinden faydalanabilecekler. İlk sene yaklaşık 50.000 KOBİ’nin 

programa dâhil olması halinde Microsoft’un toplam 6,5 milyon dolar yatırım yapması 

beklenmektedir. 

Aynı zamanda SME Corporation’ın yaptığı açıklamaya göre bu programa dahil olan 

KOBİ’ler ticari ve rekabetçi bir avantaj kazanacağı için SCORE (SME Competitiveness 

Rating for Enhancement)’ları, KOBİ gelişim için rekabetçilik notu, artırılacaktır. Daha 

yüksek rekabetçilik notuna sahip KOBİ’ler SME Corporation ve diğer kamu daireleri 

tarafından düzenlenen ayrıcalıklı program ve aktivitelere kazanmaya hak kazanacaktır 

[71]. 

İngiltere’de ticari bir kurum olan CompTIA tarafından yapılan araştırmaya göre ülkedeki 

KOBİ’lerin %18’i bulut bilişim hizmetlerinden faydalanmakta, %30’u önümüzdeki sene 

kullanmayı düşünmekte ve %81’i de önümüzdeki 2 sene içerisinde bulut bilişim 

hizmetleriyle olan ilişkilerini artırmayı planlamaktadır. 

İngiliz hükümeti ülkesinde hızla gelişmekte olan bulut bilişim hizmetleri pazarına yatırım 

yapması için özellikle Tayvan’dan yabancı firmaları ülkesine çekmeye çalışmaktadır. 

İngiltere’nin yabancı yatırımcıları bulut bilişim alanında çekmek için 3 güçlü teşviki olduğu 

düşünülmektedir: güçlü erişim ve altyapı, hızla artan bulut bilişim kullanım oranları ve 

KOBİ’lerde yapılan kaliteli Ar-Ge çalışmaları. Aynı zamanda, İngiltere, diğer ülkelerden 

yatırım yapmasını beklediği KOBİ’lere daha elverişli bir iş ortamı sunabilmek için 2014 

yılında kurumlar vergisini %24’ten %21’ye indirmeyi planlamaktadır [72].  

2.2.5.22.2.5.22.2.5.22.2.5.2 Sektörde bulut bilişim kullanımıSektörde bulut bilişim kullanımıSektörde bulut bilişim kullanımıSektörde bulut bilişim kullanımı    
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Bulut bilişimin sektörlere katkısı, iki ana başlıkta açıklanabilmektedir. Yüksek BT 

kullanımına, yüksek çalışan sayısına sahip şirket ve sektörlerde BT maliyetlerini 

düşürmekte ve yoğun veri kullanımı olan şirketlerde, büyük bir veri tabanına erişimi 

kolaylaştırmaktadır. Bulut bilişim, yoğun BT kullanımı dolayısıyla elektronik, donanım, 

bankacılık, ilaç, sağlık gibi sektörlerde ön çıkmaktadır; yoğun veri saklama ihtiyacından 

dolayı ise kimya, biyoteknoloji, bankacılık, sigortacılık ve telekomünikasyon gibi 

sektörlerde kullanılmaktadır.  Bu sektörlerdeki büyük şirketler bulut bilişim sayesinde 

daha kolay veri saklamakta ve BT ön yatırımını, büyük işgücünden kaynaklanan 

harcamaları azaltmaktadır. Avrupa Ortadoğu ve Afrika’da yapılan McKinsey bulut bilişim 

anketine göre bulut bilişimin sektörlerdeki kullanımına bakıldığında en düşük orana kamu 

idaresinin sahip olduğu görülmektedir. Onu ~%40’lık kullanım oranları ile tarım, ulaşım 

gibi sektörler takip etmektedir. Biyoteknoloji, elektronik ve toptan satış sektörlerinde ise 

bulut bilişim kullanımı %80 düzeyindedir. Farklı bulut bilişim ürünleri arasında en fazla 

ürün kullanımına sahip sektör %20 civarındaki oranı ile telekomünikasyon olmaktadır 

(Şekil 88). 
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Şekil 88 Sektörel bulut bilişim kullanımı 

 

Yüksek penetrasyon ve kullanım oranına sahip olan sektörlere bakıldığında bunların BT 

kullanım maliyetlerinin ve veri saklama ihtiyacının yüksek olduğu sektörlerle aynı olduğu 

görülmektedir. 

 

2.2.5.32.2.5.32.2.5.32.2.5.3 Kamuda bulut bilişim kullanımıKamuda bulut bilişim kullanımıKamuda bulut bilişim kullanımıKamuda bulut bilişim kullanımı    

Bulut bilişim kamuda BT verimliliğini artırma potansiyeli olan yenilikçi bir BT alanıdır. 

Kıyaslamada temel alınan ülkelerin hepsinin kamu BT sistemlerinin önemli bir kısmını 

buluta taşımayı hedefledikleri görülmektedir. Bu konuda ülkeler iki yöntem izlemektedir. 

Hollanda gibi kamu BT merkezileştirmesine başlayan ya da bulut bilişimle ilgili güvenlik 

kaygıları olan ülkelerde kamuya özel bir bulut hizmeti geliştirilip diğer kamu kurumlarına 

bu hizmet sunulmaktadır. ABD gibi kamu BT merkezileştirmesini planlamayan ya da bu 

sürecin çok başındaki ülkelerde ise bulut bilişim uygulamaları için onay mekanizması 
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geliştirilip, kamu kurumlarının onaylanan bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarından bulut 

bilişim hizmetleri almaları teşvik edilmektedir. 

2.2.5.3.1 ABD 

Şekil 89 ABD kamu bulutu 

 

Gelişmiş ülkelerde kamuda bulut bilişim çalışmaları çoğunlukla 2009-2010 yıllarında 

başlamıştır. ABD BGM (CIO)’si Aralık 2010’da 25 maddelik bir program yayımlamıştır. Bu 

25 maddelik raporda öne çıkarılan iki madde bulut bilişime değinmektedir. Bu 

maddelerden ilki, her kamu kurumunun 3 ay içinde öncelikli olarak buluta taşınacak 3 

hizmet belirlemesi ve bu hizmetleri 18 ay içinde buluta taşıması, diğeri ise 2015’e kadar 

veri merkezleri sayısının en az 800 kadar azaltılmasıdır [73]. Bunların sonucunda sunucu 

kullanım oranının %30’dan %60-%70’lere çıkması ve farklı kurumların yazılım geliştirme 

çabalarındaki mükerrerliğin önlenmesi hedeflenmiştir (Şekil 89). 
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Bu hedefleri gerçekleştirmek için üç önemli adım atılmıştır. Öncelikle kamu bulut bilişim 

stratejisi ve hedefleri geliştirilmiş [74] kamu bulut bilişim uygulamalarını onaylama 

mekanizması belirlenmiş [75] ve bulut bilişim alımlarını kolaylaştırmak için bulut 

uygulamaları içeren apps.gov uygulama dükkanı kurulmuştur [74]. ABD’de kamu 

kurumları kullandıkları verinin hassasiyet seviyesine göre 4 tip bulut yapılanmasını da 

kullanabilmektedir. 

Bulut stratejisi çerçevesinde ABD’de bulut bilişime aktarılacak hizmetlerin seçilmesi 

kamu kurumlarına bırakılmıştır. Kamu bulut bilişim stratejisinde kurumlara hangi 

hizmetlerini buluta taşıyacakları konusunda karar vermelerini sağlayacak buluta geçiş 

detaylı karar çerçevesi sağlanmıştır. Bu çerçeveye göre kurumlar buluta geçmeye en 

hazır ve buluta geçişi en yüksek değer sağlayacak hizmetlerinden başlayarak 

hizmetlerini buluta taşıyacaktır. 

Buluta geçirilmesi karar verilen hizmetler ya kamuda geliştirilmekte ya da kamu 

tarafından onaylanmış bulut hizmeti sağlayıcıların hizmetleri arasından seçilmektedir. 

Kamu tarafından bulut hizmeti sağlayıcı onay kıstasları çeşitli kamu kurumları ve özel 

sektör temsilcileriyle belirlenmiştir. Bu kıstaslara göre kamu tarafından onaylanmış kamu 

dışı değerlendirme birimleri (third party assessment organization 3PAO) bulut hizmetiyle 

ilgili bir rapor hazırlayacak, bu rapor ortak onay kurulu (FedRamp Joint Authorization 

Board) tarafından değerlendirilecek ve uygun görülürse hizmet onaylanacaktır(Şekil 90). 

Bu onay mekanizmasından geçen bulut hizmeti sağlayıcıları tekrar onaylanmadan tüm 

kamuya hizmet verebilecek hale geleceklerdir [76]  
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Şekil 90 FedRamp 
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Şekil 91 ABD bulut uygulama mağazası 

 

 

ABD’de apps.gov’da bulut için geliştirilmiş uygulamalarla ilgili bilgi ve uygulamaları satın 

alma imkanı sunulmaktaydı. Sitede müşteri ilişkisi yönetimi, veri yönetimi, Kaynak 

Planlama (ERP) üzerine 3 binden fazla uygulama bulunmaktaydı. Site ayda 4 bin ziyaret 

almaktaydı ve site üzerinde 5 milyon ABD dolarından fazla harcama gerçekleştirilmiştir 

[77] Site 2013 yılı itibariyle satış merkezi olarak hizmet vermemektedir, sadece bulut 

bilişim konusunda kamu kurumlarına bilgi sağlamaktadır. Sitede sunulan hizmetlere hala 

GSA sitesinden erişilebilmektedir (Şekil 91) [78] 
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Şekil 92 ABD bulut bilişim tasarruf etkisi 

 

ABD’de bulut bilişim uygulamaları sayesinde daha hızlı hizmet verilmesi, çalışan 

sayısının azaltılması ve yatırım tasarrufu sağlanmıştır. ABD Hava Kuvvetleri, buluta 

taşınan kullanıcı yardım sistemleri, anket hizmetleri, analitik hizmetler ve bilgi yönetimi 

hizmetleri sayesinde yılda 4 milyon ABD doları personel maliyeti tasarrufu sağlamıştır. 

Ayrıca kullanıcı yardım sisteminde kullanıcı bilgisine ulaşma süresi 20 dakikadan 2 

dakikaya düşürülmüştür. Benzer şekilde, NASA’da Cassini uzay gemisinden gelen ve 

ilgili BT biriminin analizler için 2 hafta süre istediği yüksek çözünürlüklü uzay fotoğrafları 

bulut bilişim sayesinde 5 saatte sadece 200 ABD doları maliyetle analiz 

edilebilmiştir.(Şekil 92) [79].  

2.2.5.3.2 İNGİLTERE 

İngiltere’de kamunun BT bütçesi yaklaşık olarak 16 milyar sterlin civarındır. İngiltere 

Maliye Bakanı’nın tüm kamu departmanları için %20 masraf düşürme politikasından 
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sonra kamuyu buluta taşıma fikri ortaya çıkmıştır. İngiltere örneği incelendiğinde kamu 

bilişim bulut çalışmaları 2009 yılında başlamıştır. Devlet BGM’sinin sorumlu olduğu kamu 

bulutu (G-Cloud) projesi, kamu ve özel sektör ortaklığıyla yürütülmektedir (Şekil 93). 

G-cloud projesi veri merkezlerini bir araya getirmekten kamuya özel bir Wikipedia ve 

halka açık bir e-mail yaratmaya kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Ayrıca ortaya çıkan 

kamuya özel bir application store (uygulama mağazası) yaratma fikri sayesinde faydalı 

olacağı kanıtlanan uygulamalar kamunun tüm departmanlarıyla paylaşılabilecektir. 

Planlara göre 2015 yılına kadar tüm kamu departmanlarının %80’inin G-cloud’u 

kullanması beklenmektedir. İngiliz Hükümeti’nin bulut bilişim uygulamaları sayesinde 

2013 yılında 20 milyon, 2014 yılında 40 milyon, 2015 yılında ise 120 milyon sterlin 

tasarruf gerçekleştirmesi beklemektedir [80]. 

Şekil 93 G-bulutu 
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2020 yılına kadar uygulanması gereken G-cloud programı ile daha önce Maliye 

Bakanı’nın açıkladığı gibi 16 milyon Pound’luk BT bütçesinden %20 tasarruf edilmesi 

planlanmaktadır. (1.9-3.8 milyar Pound) Aynı zamanda konsolide edilmesi planlanan veri 

merkezleri sayesinde harcamaları senede 300 milyon Pound azaltmak ve %75 daha az 

enerji kullanmak hedeflenmektedir. Devletin G-cloud programına özel bulut sistemi 

oluşturması ve 2011 yılından itibaren de devletin kademeli olarak bulut hizmet onayı için 

bir birim kurması ve application store (uygulama dükkânı) açması planlanmıştır. 

İngiltere’de kamu kurumları kullandıkları verinin hassasiyet seviyesine göre 4 tip bulut 

yapılanmasını da kullanabilmektedir ama öncelikleri mümkün olan durumlarda en çok 

tasarruf yaratma potansiyeline sahip açık bulut uygulamalarını kullanmaları yönündedir 

[80]. Bulut bilişimin tüm faydalarına rağmen güvenlik hizmetleri gibi hayati önem taşıyan 

bazı servisler G-cloud’dan ayrı tutulmuştur. 

İngiltere’de tüm kamu kurumlarına açık bir bulut uygulamaları dükkanı (CloudStore) 

kurulmuştur ve özel sektör temsilcileri açık bulut yapısındaki çözümlerini bu dükkan 

üzerinden sunmaktadır. Mayıs 2012 itibariyle bulut dükkanında 250 civarında bulut 

hizmeti sağlayıcıdan yaklaşık 1700 adet bulut uygulaması bulunmaktadır [81]. Kamu 

bulut uygulama havuzunda yer alacak ana uygulama alanları belirlenmiş ve bu alanlarda 

doğru uygulamaların bulunması, bu uygulamalar hakkında kamuda bilinirliğin oluşması 

gibi konularda bu uygulamaları yoğun olarak kullanan kamu birimleri 

görevlendirilmişlerdir. Örneğin, birlikte çalışma (collaboration) alanında Eğitim Bakanlığı 

(Department for Education), eposta alanında Warwickshire Belediyesi (Warwickshire 

Country Council), ERP alanında Başbakanlığa bağlı GDS gibi kurumlar 

görevlendirilmiştir [80]. 

İngiltere’de bulut hizmet onayı için bulut hizmetin kullanılacağı alanda veri güvenliğinin 

önemine göre 3 seviye belirlenmiş ve bu seviyelere karşılık gelen onay kıstasları 

oluşturulmuştur. Onay sorumluluğu ise bir kamu birimine verilmiştir [82]. Bir kez 

onaylanan hizmet aynı kullanım alanında kullanılacağı sürece tüm kamu kurumları 

tarafından kullanılabilmektedir. 
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Şekil 94 İngiltere kamu bulut fonu 

 

İngiltere aynı zamanda bulut bilişim hizmetleri sağlayan küçük firmaları, özellikle SaaS 

yazılımları geliştirenleri, desteklemek amacıyla 40 milyon sterlin yatırım ile Notion Capital 

Fund adında bir sermaye teşvik programı kurmuştur. Bu program kapsamında küçük 

şirketlere verilen destekler 250 bin ile 5 milyon sterlin arasında değişmektedir (Şekil 94). 

2.2.5.3.3 JAPONYA 

Devlet, ekonomik krizin ihracat odaklı Japonya ekonomisini etkilemesiyle Japonya 

ekonomisini canlandırmak ve istihdam yaratabilmek amacıyla yeni BİT pazarları 

yaratmayı hedefleyen Hatoyama Planı’nı devreye sokmuştur. Hatoyama Planı 

kapsamında 2015 yılında kadar Kasumigaseki Bulutu adında ulusal bir bulut bilişim 

altyapısı oluşturulması planlanmaktadır. 

Kasumigaseki Bulutu, ortak işlevler için platformlar yaratarak bakanlık donanımlarının 

uyumlu entegrasyonunu sağlamaktadır. Bu sayede, kamunun kurulum ve işletim 
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maliyetlerinden tasarruf edilmesi ve vatandaşlara, kamu çalışanlarına da güvenli ve ileri 

düzeyde hizmet sunulması amaçlanmaktadır. 

Şekil 95 Japonya kamu bulutu 

 

Japonya’daki uygulamada benzer özelliklere sahip departmanlar BİT komuniteleri 

altında birleştirilerek Kasumigaseki Bulutu’na bağlanmaktadır. Eğitim kurumları, 

hastaneler, kütüphaneler, kamu ofisleri, acil servislerin kendi BİT komunitelerini 

yaratması ve Kasumigaseki Bulutu’na bağlanarak uygulamayı daha büyük ve somut bir 

hale getirmesi beklenmektedir [83] (Şekil 95).  

Japonya aynı zamanda hızla artan internet kullanımı ve veri merkezleri ihtiyacı nedeniyle 

yeşil veri merkezleri oluşturmayı hedeflemektedir. Bu sayede sadece maliyet tasarrufu 

sağlamayı değil sürdürülebilir enerji sektörünü desteklemeyi ve karbondioksit salınımını 

da azaltmayı amaçlanmaktadır. Bu amaçla rüzgâr ve güneş enerjisinden faydalanılması 

Kaynak: Cloud Computing in the ICT of Finnish Public Administration 
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ve soğuma maliyetlerinden tasarruf edilmesi için veri merkezlerini soğuk yerlere 

konulması amaçlanmaktadır. 

2.2.5.3.4 AB 

■ Bulut bilişim regülasyonları  

AB bulut bilişim politikasını belirlemeye başlamış, bu konuda 3 adım atılmasına karar 

vermiştir: bulut bilişimle ilgili standartların belirlenmesi, bulut bilişim sözleşmelerinin adil 

ve güvenilir olması ve Avrupa Bulut Ortaklığı (European Cloud Partnership) yoluyla kamu 

bulut bilişim tedarik şartlarının belirlenmesi. Avrupa Bulut Ortaklığı üye ülkelerin güvenli, 

AB mevzuatına uyumlu, çevre dostu ve ülkeler arası birlikte çalışabilirliği artıracak bulut 

uygulamaları kullanması konusunda çalışacaktır. Bu doğrultuda kamu bulut bilişim 

gereksinimleri belirlenmesi ve ortak gereksinimler temel alınarak kamu kurumlarının 

bulut bilişim hizmetlerini ortak tedariki konusunda ilerleme sağlanması Avrupa Bulut 

Ortaklığı’nın ana hedefleridir [84] (Şekil 96). 

Avrupa Bulut Ortaklığı veri güvenliğini kamuda bulut bilişimin yayılması önündeki en 

önemli engel olarak görmektedir [85]. Veri güvenliği konusunda bilgi sistemlerinin 

güvenliğinin yanında verinin tutulduğu ülkedeki yasal altyapı da önemlidir. Örneğin kamu 

verilerinin bulut hizmeti sağlayıcılar tarafından yurtdışındaki sunucularda tutulması 

halinde, yabancı ülkelerdeki kolluk kuvvetleri verilere yasal olarak belli kıstaslar dahilinde 

erişme imkanına sahip olabilmektedir. Bu gibi durumlar kamuda bulut bilişim 

uygulamalarının yayılmasını etkileyebilmektedir [86]. 
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Şekil 96 ENISA 
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■ Ar-Ge desteği (Şekil 97) 

Şekil 97 AB bulut Ar-Ge çalışmaları 
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2.32.32.32.3 Otomasyon Otomasyon Otomasyon Otomasyon     

Otomasyon işlerin insan ve makineler arasında paylaşımıdır. Rekabetçi pazarlarda hız, 

standart, güvenlik ve verimliliğin zorunluluk haline geldiği günümüzde üretimde 

makinelerin payı artmaktadır. Artan işgücü maliyetleri ve ucuzlayan robotlar sayesinde 

günümüzde otomasyon daha da yaygın hale gelmektedir. Makinelerin belirli bir işlemi 

yerine getirmesini sağlayan gömülü yazılımlara olan ihtiyaç da bu ölçüde artış 

göstermektedir. 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 Bölgelere göre kullanım Bölgelere göre kullanım Bölgelere göre kullanım Bölgelere göre kullanım     

Şekil 98 Dünya otomasyon pazarı 

 

Otomasyon üretim sektöründe dünya üzerinde artan bir eğilim gösterirken otomasyon 

harcaması şekli ülkelerin gelişmişliklerine göre farklılık göstermektedir. Kuzey Amerika 

ve Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde otomasyon harcamaları eskiyen altyapıyı değiştirmeye 

Kaynak: ARC Advisory Group press releases (May 2009, May 2010, May 2011); ZVEI; McKinsey analizi, Maschinenmarkt 31.05.2012
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yöneliktir. ABD’de yaklaşık 50 yıldır kullanılan eski otomasyon ekipmanları çalışanların 

can güvenliğini tehdit etmektedir, bu da yerel ve merkezi hükümetleri 

endişelendirmektedir. Ayrıca, eskiyen otomasyon aletleri yeni taleplerin getirdiği 

teknolojiyi sağlayamamakta ve yüksek bakım maliyetlerine yol açmaktadır. Dolayısıyla 

gelişmiş ülkelerdeki otomasyon harcaması çoğunlukla eskiyen otomasyon ekipmanı 

yenilemeye veya değiştirmeye yöneliktir diyebiliriz. 

Asya, Orta Doğu ve Brezilya gibi gelişmekte olan bölgelerde ise büyüyen sektörler 

nedeniyle talep artmakta ve yeni fabrikalar kurulmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki 

otomasyon harcamaları yeni kurulan sanayi bölgelerinden kaynaklanmaktadır. 

Küresel otomasyon pazarı 2005’ten bu yana yıllık %8 büyüyerek 2011 yılında 335 milyar 

avroya ulaşmıştır. Asya Pasifik marketi görüldüğü üzere 2005 yılından itibaren 2 katından 

fazla büyümüştür, büyümenin çoğunluğu bu bölgedeki ülkelerden gelmektedir (Şekil 98). 
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Şekil 99 Dünyadaki otomasyon ihracatları 

 

Parçalı üretimdeki (discrete manufacturing) makina pazarına baktığımızda üretimin 

çoğunluğu ABD ve Avrupa ülkelerinde yapılırken, en büyük talep Asya bölgesinden 

gelmektedir. Makina üretiminde Avrupa çoğunlukla Asya Pasifik, Çin ve Amerika’ya ihraç 

etmektedir. Gelişmiş ülkeler tarafından yönetilen makine üretim pazarında Asya %7’lik 

bir büyüme beklentisi ile diğerlerinin önüne geçmiştir. Makina talebinin Asya’da 2020 

yılına kadar ~%11 büyümesi beklenirken onu %6’lık bir büyüme beklentisi ile ABD takip 

etmektedir (Şekil 99). 

Ayrıca makina talebi en yüksek olan ve diğerlerine göre daha fazla büyümesi beklenen 

sektörler yiyecek-içecek, otomotiv ve elektroniktir. 

 

Kaynak: IMS press release; McKinsey 
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2.3.22.3.22.3.22.3.2 Otomasyonun gereklilik sebepleri Otomasyonun gereklilik sebepleri Otomasyonun gereklilik sebepleri Otomasyonun gereklilik sebepleri     

■ Artan maliyetler: 

Gelişmekte olan pazarların artan büyümesi kaynaklara olan talepleri arttırmaktadır ve 

küresel pazarda artan taleple beraber doğal kaynaklar daha az bulunur ve daha pahalı 

hale gelmektedir. Pazardaki fiyat dalgalanmaları ve üreticilerin artan maliyet ve riskleri 

nedeniyle üreticiler kaynaklarının üretkenliğini arttırmak ve operasyonlarını daha verimli 

hale dönüştürmek için çalışmalara başlamıştır. 

Üreticiler imalat için tasarım (design for manufacturing) modellerini uygulayarak 

ürünlerini imalat süresi boyunca en az kaynağı kullanacak şekilde yeniden 

tasarlamaktadırlar. Örneğin, bir şampuan şişesi üreticisi tanımlanan ölçüleri dahilinde 

şampuan şişelerini daha ince tasarlamış ve üretim sırasında kullanılan malzemeden %30 

tasarruf etmiştir. Aynı zamanda şişe yeni şekli sayesinde daha yoğun bir şekilde 

paketlenerek taşınabilmekte bu da ulaşım maliyetlerini azaltmaktadır [87].  

Enerji maliyetleri toplam üretim maliyetlerinin yaklaşık olarak %20’sini oluşturmaktadır. 

Üreticiler süreci en az termodinamik enerjiyi gerektirecek şekilde tasarlayarak her 

adımda enerji kullanımını ve israfı azaltabilmektedirler. Bunu uygulayabilmek için 

firmanın ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol eden bir yazılım algoritması yüklemek 

gereklidir. Yüklenen bu yazılım ve daha kontrollü ve otomatize süreç sayesinde bir araba 

üreticisi montaj sırasında kullandığı enerjinin %15’inden tasarruf etmiştir [87]. 

Büyük ve küresel tüketici markalarının üretimini yapan çok uluslu firmalar artan girdi 

fiyatlarının ürün fiyatlarına yansıyacağı konusunda uyarılar yapmıştır. Ancak perakende 

pazarındaki konsolidasyon ve rekabet üreticilerin artan maliyetleri ürünlere tamamen 

yansıtmasını engellemektedir [87]. 

■ Düşük maliyetli bölgelerde artan maaşlar  

Geçmişte bir ülkedeki üretim maliyetlerinin artması ile fabrikalar istihdamın dolayısıyla 

üretimin daha ucuz olduğu ülkelere taşınırdı. Ancak günümüzde bu ülkelerde de 

ekonomilerin gelişmesi ve sendikaların güçlenmesi ve refah düzeyinin artmasıyla çalışan 

maaşları artmaktadır. Bu durum üreticileri yoğun işgücü kullanımından uzaklaştırarak 

üretim etkinliklerinde otomasyon kullanmaya yöneltmektedir. İşgücünün ucuz olarak 

değerlendirildiği ülkelerde bile saat başına işçilik maliyetindeki artış %10-20 

seviyelerinde görülmektedir, ayrıca bu ülkelerde çalışan başına katma değerde de artış 

gözlemlenmektedir. 
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2000-2008 yılları arasında gelişmiş ülkelerdeki maaşlar yıllık %0,5-0,9 civarında 

yükselirken, maaş artışları Asya’da %7,8 seviyesine, Merkez ve Doğu Avrupa’da %6,6 

ve Latin Amerika’da %4 seviyelerine kadar çıkmıştır [87]. 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 Otomasyonun faydaları Otomasyonun faydaları Otomasyonun faydaları Otomasyonun faydaları     

Otomasyon, üretim sektöründeki kullanımı son yıllarda artan bir eğilimdir; otomasyon 

kullanımı 2005 yılında yaklaşık 270 milyar dolar iken, 2011 yılında 470 milyar dolar 

seviyelerine ulaşmıştır. Otomasyon çözümlerinin gelecekte de, özellikle yiyecek-içecek, 

otomotiv ve kimyasal sektörlerinde artması beklenmektedir. Otomasyon; maliyetleri 

düşürmesi, kaliteyi artırması, artan ürün çeşitliğine yardımcı olması ve teknolojinin 

gelişmesi sebebiyle, üretim sektöründe gittikçe daha fazla benimsenmektedir (Şekil 

100). 

Şekil 100 Otomasyonun faydaları 
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■ Maliyet  

Gittikçe artan işgücü maliyetleri ve yaygınlaşan, ucuzlayan robotlu çözümler sayesinde, 

otomasyon üretim maliyetlerini düşürmektedir. İşgücü maliyeti ortalama %3-4 artarken, 

robotların maliyeti %3 seviyesinde azalmaktadır. Aynı zamanda, 2000’li yılların başında 

daha düşük işçilik maliyetleri olan ülkelerdeki maaşların da artması, otomasyona 

yönelmeyi teşvik etmektedir. 2012 yılında Almanya’da 1 işçinin maliyeti 3 robotun 

maliyetine denk düşmektedir (Şekil 101).  

Şekil 101 Artan işgücü maliyetleri 

 

Gelişmekte olan ülkelerdeki işgücü maliyetleri, gelişmiş Batı Avrupa ve Amerika 

ülkelerine göre daha azdır; bu sebeple, işgücü yoğun çalışan sektörler, üretimlerini 

gelişmekte olan bu ülkelere taşımaktadır. Fakat ekonomideki gerileme dönemi 

nedeniyle, 2005 yılında ABD’deki maaşlar da %2,2 düşmüştür [87]. 

Kaynak: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung; EIU Dünya Verileri IMB
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Otomasyonun sektörlerdeki işgücü verimliliğini artırdığına dair geçmiş yıllarda yapılan 

çalışmalar mevcuttur. Toptan ticaret sektöründe dağıtım merkezindeki işgücü dağılımına 

bakıldığında, çalışanların %42’sinin alım ve yükleme gibi fazla katma değeri olmayan 

işlerle uğraştığı görülmektedir. Yüksek maliyetli bu işgücü, otomasyon sayesinde 

azaltılabilmekte ya da ortadan kaldırılabilmektedir. 2000’lerin öncesinde başlayan 

otomasyon eğilimiyle, depo merkezlerinin modernleştirilmesi ve otomasyonun artırılması 

için çalışmalar başlamıştır. 1995’ten başlayarak dört yıl boyunca modernleştirme 

sistemlerinin satışı, yıllık yaklaşık %30 büyüme göstermiştir (Şekil 102) [88]. 

Şekil 102 Perakende sektöründe otomasyon 

 

Menkul kıymetler sektöründe işlemler 1990’lı yılların başından itibaren bilişim 

teknolojilerinin gelişmesi ile beraber, elektronik platformlar üzerinden çevrimiçi olarak 

yapılmaya başlanmıştır. Çevrimiçi ticaret 1999 yılında ABD’de sektörün %42’sine 

sahipken, 2012 yılında Hong Kong borsasında işlemlerin %70’i çevrimiçi yapılmaya 
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başlanmıştır [89]. Sürecin otomatikleştirilmesiyle işlem ücretleri azalmış, hatta marjinal 

işlem ücretleri neredeyse ortadan kalkmıştır. Bu sayede, yatırımcıların maliyetleri 

düşürülmüş ve sistemin küresel ortama açılmasıyla rekabet artırılmıştır. Şekil 103’te 

görüldüğü gibi, borsadaki çevrimiçi satış imkânı sayesinde, aracı maliyetlerinden %90 

tasarruf edilmiştir [88]. 

Şekil 103 Menkul kıymetler sektöründe otomasyon 

 

■ Kalite ve standartlar: 

Üretim süreçleri daha karmaşık hâle geldikçe, üretim kalite standartları da artmaktadır. 

Makinelerin insanlara göre daha hassas ayarlarla çalışabilmeleri mümkün olduğundan, 

ürünlerin doğruluğundaki sapma payı da azalmıştır. 

Otomasyon sayesinde, tekrarlayan süreçlerde üretim hızı artmış ve ürünlerde müsaade 

edilen hata payı da azalmıştır. Ayrıca, üretimdeki insan faktörü azaldığı için ergonomik 

Kaynak: MGI How IT enables productivity growth : The US experience in three sectors in 1990s
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kısıtlar kalkmış, ara ve bekleme sürelerinin azalmasıyla ise üretim süreci daha hızlı hâle 

gelmiştir (Şekil 104). 

Şekil 104 Otomasyonda kalite 

 

■ Karmaşık ve çeşitli ürünler: 

Gelişmekte olan dünyada pazarlar ve alt pazarlar hızla çoğaldıkça, üreticiler de ürün 

çeşitliliğini müşteri zevklerine uygun olarak güncel tutmak zorundadır. Değişen müşteri 

zevkleri ise, üretim süreci ve ürünlerin değişimi üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Artan 

ürün çeşitliliği nedeniyle, üretimde üretkenlik sağlamak zorlaşmıştır. 

Otomotiv sektöründe ürün çeşitliliği sürekli artarken, ürünlerin yaşam döngülerinin ise 

giderek azalmakta olduğu görülmektedir. Ürün başına azalan hacimler nedeniyle, tedarik 

zinciri ve üretim hattı daha karmaşık hâle gelmektedir. Ayrıca, daha kısa yaşam 

döngüleri, daha hızlı üretim değişikliğini de beraberinde gerektirmektedir. Günümüzde 
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artan ürün çeşitliliği ve karmaşıklığı nedeniyle, birimlere ayrılmış hâldeki ve standartlar 

dahilindeki üretime olan ihtiyaç artmaktadır. Modüler üretim stratejileri sayesinde, üretim 

hattında yüksek esneklik sağlanmakta ve otomasyon süreçlerinden elde edilen verimlilik 

artmaktadır.   

Modüler üretim; benzer ya da aynı ürünlerin sayısını azaltarak “referans modül” ler 

kullanır, ortak faydayı sağlayan standartlar oluşturur, teknoloji alternatiflerini eleyerek ya 

da birleştirerek sayılarını azaltır ve her modüldeki sınırları hesaplayarak üretimdeki 

tıkanıklığı azaltır. 

■ Sektörde artan otomasyon eğilimi  

Üretim sektöründe artan standartlar sebebiyle, otomasyon artık bir tercih olmaktan 

çıkmış ve zorunluluk hâline gelmiştir. Azalan otomasyon maliyetleri sayesinde, 

gelişmekte olan ülkelerde bile üretimde otomasyon kullanımı yaygınlaşmaktadır (Şekil 

105). 
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Şekil 105 Otomasyonda artan kullanım eğilimi 

 

2.3.42.3.42.3.42.3.4 Üretim otomasyonu kullanım türleri Üretim otomasyonu kullanım türleri Üretim otomasyonu kullanım türleri Üretim otomasyonu kullanım türleri     

Üretim sektöründeki süreç ve tasarım aşamasını, önümüzdeki yıllarda dört eğilimin 

etkilemesi beklenmektedir: dijital modelleme, benzetim ve görüntüleme; ileri seviyede 

endüstriyel robot kullanımı; ön model üretimi; yeşil üretim. Bu eğilimlerin benimsenme 

oranları ülkelere ve sektöre göre farklılık gösterecek olsa da, otomasyon sistemlerinin 

ekonomik olarak gittikçe daha çekici hâle gelmesi sebebiyle sektördeki otomasyon 

oranlarının artacağı açıktır. 

■ Modelleme, benzetim ve görüntüleme: 

Geçmiş talep ve makine performansı verilerini kullanarak ve ileri dijital yöntemlerden 

yararlanarak tüm üretim sürecinin dijital modelini çıkarmak mümkündür. Bu dijital veri 

tabanı sayesinde makine grubu, işgücü ve tüm diğer parçaları dahil ederek üretimin 

benzetimi oluşturulmaktadır. Bunlara ek olarak, kamera ve elektromanyetik taşıyıcı çipler 

Kaynak: Control Engineering/Morgan Stanley 2010 Global Automation Industry Outlook
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gibi yaygın algılayıcı teknolojileri sayesinde, benzetimi gerçek üretim süreçleriyle uyumlu 

hâle getirmek mümkündür. 

Bu tekniği kullanan P&G, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’ndaki bilim adamlarıyla 

ortaklık kurarak P&G’nin karışık üretim hattının güvenilirliğini artıracak benzetimler 

geliştirmiştir. Küresel olarak fabrika verimliliği bu sayede %44 artarken, üretim 

maliyetlerinden de 1 milyar dolar tasarruf etmiştir [87]. 

Üreticiler tarafından, karmaşık üretim süreçlerini ve tedarik zincirlerini beraber 

yönetebilmek için kullanılan büyük veri üretim tasarımına ilişkin deneyimleme 

aşamasında da rahatlık sağlanmaktadır. 

Büyük veriyi kullanan Toyota, Nissan ve Fiat firmalarında görev yapan tasarımcı ve 

üretim mühendisleri arasındaki daha hızlı veri paylaşımı sayesinde, farklı tasarımları test 

etmek için benzetimler oluşturulmuş ve bu şekilde, kullanılacak parça ve tedarikçilere 

karar verilmiştir. Bu teknolojinin kullanımı, yeni model geliştirilirken geçen süreden 

firmaların yarı yarıya tasarruf etmesini sağlamıştır [87]. 
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■ İleri teknoloji robot kullanımı  

Şekil 106 İleri teknoloji robot kullanımı 

 

2010 sonu itibariyle, 1 milyona yakın endüstriyel robot kullanımdaydı; bunun yanı sıra, 

yıllık yaklaşık 120,000 yeni robot satılmaktadır. Robot kullanım oranı, sektörlere ve 

bölgelere göre farklılık göstermektedir. Otomotiv ve elektronik üretim sektörlerinin 

hepsinde kullanımda olan robot sayısı 30,000’den fazla iken, yiyecek-içecek ile metal ve 

plastik ürün sektörlerinde bu sayı 4,000-6,000 civarındadır [87]. 

Robotlar daha az emek yoğun çalışılan maaşların ve eğitim seviyesinin yüksek olduğu 

gelişmiş ülkelerde daha yaygın kullanılırken, iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde daha az 

kullanılmaktadır. 

Japonya ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde 1 milyar dolarlık çıktı başına 200-250 robot 

kullanılırken, bu sayı Çin ve Hindistan’da 50’den daha azdır. Güney Kore ise diğer 
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gelişmiş ülkeler kadar yüksek GSYH’ye sahip olmasa da, 1 milyarlık çıktı başına 350’den 

fazla robot kullanmaktadır. Bu ülkedeki üretim sektöründe otomasyon kullanım oranının 

yüksek olması, otomotiv ve elektronik sektörlerinin yoğunluğundan kaynaklanmaktadır 

[87].  

1990 yılından beri robotlara ilişkin ortalama fiyatlarının gelişmiş ülkelerde işgücü 

maliyetlerine göre %50’ye varan bir düşüş göstermiş olması nedeniyle, 2010-2014 yılları 

arasında robot kullanımının yeni bölge ve sektörlerde %26 artması beklenmektedir. 

Ayrıca robotların artan çeşitliliği, geliştirilen yetenekleri, yapay zeka eklentisi ve doğal dil 

işleme kabiliyetleri de sektörde kullanımlarını daha cazip hâle getirmektedir (Şekil 106) 

[87].  

■ Ön model üretimi: 

Ön model üretim teknolojisi sayesinde, 3-D printer gibi teknolojiler kullanmak ve bu 

sayede küçük parçalardan, bilgisayar yazılımları sayesinde tarayarak, büyük katı objeler 

elde etmek mümkündür. Endüstriyel ön model üretiminde kullanılan ana teknolojiler 

şöyledir: seçkili lazerli sinterleme (selective laser sintering), kaynaşık tortu modelleme 

(fused deposition modeling) ve stereolitografi. Bu teknolojilerin hepsi farklı ürün, madde 

ve boyutlar için ayrıştırılmıştır ve hepsini kapsayan bir ön model üretim teknolojisi henüz 

mevcut değildir. 

3-D printer teknolojisiyle üretilen ürünlerin %30’undan azı, ürün olarak ya da bir montajın 

parçası olarak kullanılmaktadır. Pahalı olmalarından ötürü, bu ürünlerin çoğunluğu ön 

model ve döküm modeli gibi amaçlara hizmet etmektedir. 

Ön model üretim teknolojisi, geliştirme ve ön modelleme zamanını ve malzeme israfını 

azaltmakta, şekillendirme maliyetlerini ortadan kaldırmakta, karmaşık şekil ve yapıların 

oluşumuna olanak tanımaktadır. 

Yatırım maliyetlerinin azalması, çalışma hızının artması ve boyutlarının da büyümesi ile 

beraber, ön model üretim teknolojisinin daha da yaygınlaşması beklenmektedir. 

■ Yeşil üretim : 

Karbon emisyon seviyelerinin düşürülmesine yönelik düzenlemelerin baskısı arttığından 

ve aynı zamanda maliyetleri de düşürdüğünden, firmalar çevreci teknolojilere önem 

vermektedir. 
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Enerji verimliliğini artırmaya ilişkin en önemli fırsatları fabrikaların ve depoların ısıtma-

soğutma sistemlerinde, sürecin ısıtma bölümünde ve makine tahrikinde bulmak 

mümkündür. Yeni teknolojiler ve otomasyon sistemleri kullanılarak üretim sürecinin 

bahsedilen noktalarında gerekli önlemler alınırsa, enerji kullanımını %50 seviyesine 

düşürmek dahi mümkündür (Şekil 107) [87]. 

Şekil 107 Otomasyon ve yeşil bilişim 

 

2.42.42.42.4 DijitalleşmeDijitalleşmeDijitalleşmeDijitalleşme        

2.4.12.4.12.4.12.4.1 Küresel Küresel Küresel Küresel eğilimeğilimeğilimeğilim    

Kişilerin dijital cihaz sahipliği günümüzde artmakta ve bu da dijitalleşme eğilimini öne 

çıkarmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yüksek internet kullanım oranları bulunmaktadır, 

ülkelerin ortalama olarak %75’i internet kullanıcısıdır. (Şekil 108) Aynı şekilde, akıllı 
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telefon sahiplik oranı da gelişmiş ülkelerde %56, gelişmiş ülkelerde ise %15’tir.(Şekil 

109) Artan cihaz sahipliği ve internet erişimi ile bireyler ve kurumlar ihtiyaçlarını daha 

fazla dijital ortamdan karşılamaya başlamışlardır. Dijital hizmetler şirket ve sektörleri 

değişime itmekte ve dijital hizmet iş modellerini kavrayan ve başarılı olarak uygulayan 

şirketler her sektörde öne geçmektedir. 

Şekil 108 Gelişmiş ülkeler internet kullanım oranları 

 

İsveç ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde popülasyondaki 

internet kullanım oranı sırasıyla %93 ve %84 olarak gözükmektedir. Gelişmiş ülkelerin 

ortalaması %75’tir ve gelişmiş bir ülke olarak sayılmayan ancak bu ortalamanın üzerinde 

kalan bir ülke olarak İrlanda öne çıkmaktadır (Şekil 108) [90], [91]. 
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Şekil 109 Akıllı telefon sahiplik oranları 

 

 

Birleşik Krallık %64 ile gelişmiş ülkeler içinde en yüksek akıllı telefon sahiplik oranı ile 

Güney Kore ise tüm cep telefonları içinde %92’ilk akıllı cep telefonu oranı ile dijitalleşme 

eğiliminde öne çıkan ülkeler arasındadır (Şekil 109) [92]. 

Dünyadaki dijital kullanım artarken sabit telefona ilişkin kullanımların azaldığı 

görülmektedir. Avrupa’da 2010-2012 yılları arasında mobil üzerinden sosyal ağlara 

erişim %44 oranında, okuma ve müzik dinleme ise %17-18 oranında artmış; sabit 

hatlarla telefonda konuşma %20 oranında, cep telefonu ile konuşma ise %4 oranında 

azalmıştır (Şekil 110). 

Kaynak: Yankee Group's Global ConnectedView Forecast, 2012
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Şekil 110 Veri kullanımı gelişimi 

 

Avrupa’da ve ABD’de mobil kullanım giderek artsa da, ülkeler arasında mobil üzerinden 

sosyal ağların kullanımı, e-posta okuma ve yazma, video izleme oranları arasında hâlâ 

büyük farklılıklar bulunmaktadır. ABD’de bir haftada sosyal ağları kullananların oranı %32 

iken, bu oran Polonya’da %19 seviyesindedir. Aynı şekilde, İspanya’da video izleme 

oranı %23 iken, bu oran Hollanda’da %9’lara kadar düşmektedir. 

Günümüzde mobil gelirlerin çoğunluğu hâlâ konuşmadan sağlanmakta olsa da, bu 

gelirlerin 2007-2015 yılları arasında Batı Avrupa’da %5 oranında azalması 

beklenmektedir. Mobildeki konuşma gelirlerinin oranı, ülkelerin gelişmişlik değerlerine ve 

dijitalleşmenin yaygınlığına göre değişmektedir. Örneğin, İngiltere’de konuşma gelirleri 

oranı %57 ve Almanya’da %60 iken, bu oran İspanya’da %76’dır(Şekil 110). 
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2.4.22.4.22.4.22.4.2 DijitalleşmeDijitalleşmeDijitalleşmeDijitalleşmennnninininin    eğlence sektörüne etkisieğlence sektörüne etkisieğlence sektörüne etkisieğlence sektörüne etkisi    

Son yıllarda gelişen genişbant altyapısı, artan internet hızı ve yeni çıkan mobil cihazlar 

sayesinde dijitalleşme eğilimi öne çıkmaktadır (Şekil 111). 2009 ve 2012 yılları arasında 

internet hızı çoğu ülkede artarken, gelişmiş ülkeler 2012’de daha yüksek gerçekleşen 

bağlantı hızları ile öne çıkmaktadır [93]. 

Şekil 111 Ülkelere göre bağlantı hızları 

 

Günümüzde kullanıcılar hareket kabiliyetlerini kısıtlamayan ürünleri tercih etmeye 

başlamıştır ve bu eğilim sayesinde dijital ortamlara ulaşabilme kapasitesi artış 

göstermektedir. Akıllı telefonların 2005 yılında 100 milyardan az olan satışlarının, 2015 

yılında 700 milyar adedi bulması beklenmektedir. Masaüstü bilgisayarlar durağan 

satışları sebebiyle artık olgunluk dönemine girerken, henüz 2010 yılında pazara girmiş 

olan tabletler yüksek satış oranlarına sahiptir. Büyüyen mobil cihaz pazarı sayesinde, 

kullanıcıların internette geçirdiği süre, cihaz sahipliklerine paralel olarak artmaktadır. 
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Tablet kullanımı 2010-2011 yılları arasında tüm ülkelerde hızla artmıştır; tablet 

kullanımının, %15-20’lere ulaşan oranları ile büyümeyi sürdürmesi beklenmektedir. 

Tabletlerin büyük kısmı 3G yerine kablosuz interneti tercih etse de, Cisco’nun verilerine 

göre tabletler akıllı telefonlara oranla yaklaşık 3,5 kat daha fazla internet trafiği 

yaratmaktadır. Artan cihaz kullanımı nedeniyle, kişilerin çevrimiçi geçirdikleri zaman da 

artış göstermektedir (Şekil 112).  

Şekil 112 Artan cihaz kullanımı 

 

Tabletler hareketi kısıtlamadığı için, dışarıda olduğu kadar evdeyken de yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Çoğu kullanıcı okuma, film/video izleme, oyun oynama gibi 

alışkanlıklarını artık tabletler ya da mobil cihazlar üzerinde yapmaktadır. Bazı kullanıcılar 

ise, mevcut cihaz kullanımlarını desteklemek üzere, taşınması kolay tabletleri tercih 

etmektedir. Örneğin, izlenen programla eş zamanlı olarak tablette içerik oluşturan 

uygulamalar sayesinde, TV izlerken görülen ya da akla takılan bir şeyi araştırmak için 

Kaynak: McKinsey iConsumer (Avrupa, 2011)
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dijital platformdaki tabletlerden ve akıllı telefonlardan yararlanmak mümkün hâle 

gelmiştir. 

Artan dijitalleşme eğilimi oyun ve iletişim araçları sektörlerinde de kullanım 

alışkanlıklarını değiştirmiştir. Cihaz çeşitliliğinin artışı ile beraber, internette geçirilen 

zaman artmış ve video izleme alışkanlıkları, televizyondan dijital platformlara kaymıştır. 

Bu durum paralı ve kablolu yayın yapan firmalar için gelir kaybı yaratırken internet 

üzerinden izlenebilen, OTT (over the top), yayınlarda ya da bilgisayarda izlenen 

videolarda artışa yol açmıştır. ABD 2011 yılında hâlâ en yüksek TV gösterim süresine 

sahip ülke olsa da, günlük izlenme süresi 2008 ve 2012 yılları arasında düşüş 

göstermiştir. Buna karşılık, mobil telefonla ve OTT üzerinden izleme süresi ise artış 

göstermiştir. 

ABD pazarında çevrimiçi izlenen videoların nereden alındığına bakıldığında, kaynakların 

cihaza göre farklılık göstermesine rağmen kullanıcıların çoğunluğunun videoları ücretsiz 

indirdiği görülmektedir. En yüksek paralı içerik kullanımı %35’lik bir oranla 

televizyonlardayken, bilgisayarlarda bu oran yarıya düşmektedir. Avrupa ülkelerindeki 

kullanım alışkanlıkları birbirinden farklı olsa da, ABD’de pazarı gelişim yönünde fikir 

vermektedir.  
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Şekil 113 Dijital ortamda reklam harcamaları 

 

Artan dijital kullanımlar nedeniyle reklam pazarı da yazılı basından dijital platformlara 

kaymaktadır. Reklam harcamalarının günümüzde ~%60’ı TV ‘ye yapılırken gazete ve 

dergi reklamlarının oranı %20’lere düşmüş, dijital platformdaki harcamaların oranı ise 

%10’lara yaklaşmıştır. 2007-2011 yılları arasındaki Türkiye reklam pazarına bakıldığında, 

dijitaldeki reklam harcamalarının yıllık %60 büyüdüğü görülmektedir (Şekil 113) [94]. 

Oyun dünyasında ise, Dijitalleşme trendi sayesinde ise oyun dünyasında ise 2011 – 2015 

yılları arasında oyun pazarındaki çevrimiçi konsol oyunlarının, mobil/tablet oyunların ve 

sosyal oyunların payı artmaktadır. Oyun gelirlerinin toplamda %9 büyümesi beklenirken, 

mobil ve tablet oyunlarının %13 ve sosyal oyunların ise %23 büyümesi beklenmektedir 

(Şekil 114). 
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Şekil 114 Oyun pazarında dijitalleşme 

 

2.4.32.4.32.4.32.4.3 Sosyal Ağ kullanımı Sosyal Ağ kullanımı Sosyal Ağ kullanımı Sosyal Ağ kullanımı     

Dijitalleşmenin artışıyla birlikte sabit ve mobil hatlar üzerinden konuşma azalırken, sosyal 

iletişim araçlarının kullanımı artmaktadır. 2008-2011 yılları arasında toplam iletişim 

portföyü %2 büyümüştür; aynı yıllarda sosyal ağların kullanımındaki büyüme ise %14 ile 

ortalamanın çok üstündedir. Avrupa’da artan sosyal ağ kullanım eğilimiyle, kişilerin 

iletişim yöntemleri değişmeye başlamıştır. Ev telefonu %23’lük bir düşüşle ve cep 

telefonu ise %15’lik bir düşüşle daha az kullanılır hâle gelmiştir. Aynı şekilde, SMS ve e-

posta yollama alışkanlıkları de azalma göstermektedir (Şekil 115). 

 

1 MMOG Massively Multimedia Online Game : Multimedya çevrimiçi oyunlar
Kaynak: McKinsey Analizi
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▪ Sosyal oyunların ve Google oyunlarının yeni dalgası
▪ Artan Facebook bağlantısı
▪ Sanal nesnelerin kapsamında artış

▪ Akıllı telefon penetrasyonunda artış
▪ Ücretsiz/sosyal oyunların ortaya çıkışı
▪ Daha yüksek fiyatlı tablete özgü ürünler

▪ Artan geniş bant penetrasyonu
▪ Multimedia player oyunların kullanım artışı

▪ Satıcıların, oyunları dijital olarak dağıtması
▪ Geliştiricilerin, indirilebilir eklenti paketleri geliştirmesi

▪ Zorlu perakende ortamı sebebiyle, ürünlerin yalnızca 
indirilebilir içerik olarak satılmasında artış

▪ Çevrimiçi platformlarda daha fazla topluluk özellikleri

▪ Konsola geçişin devam etmesi
▪ Pazarın, dijital dağıtıma yönelmesi

▪ Fiyat düşüşlerinin donanım satışlarını etkilemesi

▪ Daha fazla nişi hedefleyen teklifler
▪ Daha etkin parasallaştırma uygulamaları
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Şekil 115 Sosyal ağların iletişim portföyündeki payı 

 

Sosyal ağlarda günlük geçirilen toplam süre, 2008 ile 2012 yılları arasında %32’lik bir 

YBBO ile artmıştır. Geçirilen süre, farklı platformlarda değişik büyüme hızlarına sahiptir: 

kişisel bilgisayarlarda %52, tabletlerde %25 ve akıllı telefonlarda %306 (Şekil 116). 

▪ Toplam iletişime 
ayrılan zamanda yıldan 
yıla büyüme nispeten 
yatay seyir içindedir

▪ Sosyal ağlar 
kullanımdaki önde 
gelen iletişim platformu 
olarak eposta ile eşit 
düzeydedirler, 
mesajlaşma ve sesten 
pay kapmaktadırlar

▪ Hem mobil hem de 
sabit hat sesli 
iletişiminde kullanım 
gerilemesi sürüyor

İletişim kanal kullanımı, 2008-11
Günlük ortalama MOU5, 2008 endeksi

2008-11 % 
değişim

Kaynak: McKinsey iConsumer, 2008-11; ABD’de 13-64 yaş aralığındaki internet kullanıcıları

1 PC, mobil telefon ve (2010 ile 2011 yıllarında) tablet üzerinden anlık mesajlaşma / web sohbeti
2 PC, mobil telefon ve (2010 ile 2011 yıllarında) tablet üzerinden  eposta okuma/yazma (işle ilgili olanlar hariç)
3 PC, mobil telefon ve (2010 ile 2011 yıllarında) tablet üzerinden  sosyal ağ web sitelerinde (ör. Facebook ve MySpace) gezinme
4 PC’de internet üzerinden sesli iletişim (VoIP), sesli sohbet ve görüntülü sohbet aracılığıyla konuşma
5 Minutes of usage : Kullanım dakikaları
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Şekil 116 Sosyal ağda farklı platformlar 

 

Sosyal ağ iletişiminde büyüme potansiyeli bulunmaktadır; ancak, 2015 yılından 

sonrasına ilişkin tahmini büyüme rakamlarında farklı senaryolara rastlanmaktadır. 2011 

yılına gelindiğinde iletişim portföyünün neredeyse üçte biri sosyal ağlardan oluşmaktadır. 

2015 ve sonrası için olan büyüme senaryoları üçe ayrılmaktadır: hızlanma, limitli büyüme 

ve platodur. Hızlanma senaryosuna göre Facebook’un mesajlaşma ve video 

uygulamalarını geliştirmek için çeşitli ortaklıklar kurarak sosyal ağların payını arttırması 

beklenmektedir. Facebook 2011 yılında Skype uygulamasını eklemiş, mesajlaşma 

uygulamasının lansmanını yapmış ve konum paylaşma şirketi olan Gowalla’yı satın 

almıştır. Aynı yıl Facebook, grup mesajlaşma hizmeti olan Beluga’yı satın alarak 

mesajlaşma uygulamasında daha etkinleşeceğinin sinyallerini vermiştir. Sınırlı büyüme 

senaryosuna göre, Facebook’un sürekli kullanıcılarının korunması ancak Facebook’a 

alternatif internet üzerinden sesli iletişim ve mesajlaşma uygulamalarının payının artması 

beklenmektedir. Plato senaryosunda ise, güvenlik endişelerinin artması ve kişisel 
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tercihlerin değişmesinden dolayı kullanıcı sayıları ve kullanım vakitlerinde azalma 

görülecektir (Şekil 117).  

Şekil 117 Sosyal ağların gelişimi 

 

Sosyal medyanın artan kullanımı, zamanla diğer platformları da etkilemeye başlamıştır. 

Diğer siteler sosyal medyayı ekonomik gelir elde etmek, promosyonlarını duyurmak ve 

kullanıcı bağlığını arttırmak için kullanmaktadır. 

Google ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının aynı zamanda diğer sitelere de 

trafiği artıran bir etkisi bulunur. Facebook’un Amazon yönlendirmesi sayesinde, 2009-

2010 yılları arasında site trafiğinin yaklaşık %328 arttığı düşünülmektedir. 

Sosyal ağ kullanımının en önemli sebeplerinden olan içerik araması, arama motorlarının 

kullanımını azaltmaktadır. Bu da, bize göstermektedir ki sosyal medyada daha çeşitli 

işlem yapılabildikçe bu işlerin yapıldığı sitelerde trafik azalmaktadır. Sosyal medyada 

1 FB: Facebook
2 MOU: Minutes of  usage ( Kullanım dakikaları)
3 VOIP: İnternet üzerinden sesli iletişim 
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içerik aranması arttıkça arama motorları ve çubuklarındaki kullanım oranları sırasıyla 

%69’dan %40’a ve %66’dan %34’e düşmüştür. Aynı şekilde, sosyal medyadaki artan 

video izleme eğilimi nedeniyle de YouTube gibi çevrimiçi video sitelerindeki kullanım 

%56’dan %49’lara düşmüştür. 

2.4.42.4.42.4.42.4.4 Dijital ticaret Dijital ticaret Dijital ticaret Dijital ticaret     

Küresel perakende pazarında çevrimdışı satışlar azalırken, çevrimiçi ile etkileşen 

çevrimdışı satışlar ve çevrimiçi satışlar hızla artmaktadır. 2011 yılında çevrimiçi satışların 

ABD perakende pazarının %10-15’ini oluşturduğu düşünülmektedir. 

Avrupa’da 2010-2011 yılları arasında dijital ortamda aratılan ve satın alınan ürünler 

incelendiğinde, dijital eğilimlerine göre sektörleri üçe ayırmak mümkündür: hâlâ mağaza 

satışı olan, dijital savaş alanı olan ve dijitale geçmiş olan sektörler. Elektronik ürünler, 

video oyunları ve kitapların satışı uzun zaman önce dijitale geçtiği halde örneğin kıyafet, 

ofis eşyaları ve mobilya malzemeleri gibi sektörler, dijitale geçiş aşamasını yeni 

yaşamaktadır; taze yiyecek ve ev temizlik ürünleri ise, satışın çoğunluğunun henüz 

mağazada yapıldığı ürünlerdir (Şekil 118). 
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Şekil 118 Çevrimiçi satış sektörleri 

 

Çevrimiçi ortamda satışları 2010-2011 yılları arasında en çok artan ürünler kitap, video 

oyunları, DVD, elektronik aletler, bilgisayar donanım ve yazılımlarıdır. (Şekil 119). 

 

Kaynak:McKinsey iConsumer 2011

1 Son altı ay içinde ilgili kategoride bir ürün satın almış olanların %’si olarak
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Şekil 119 Çevrimiçi sektörel satış artışları 

 

Mobil cihazların daha yaygın hâle gelmesiyle, mobil üzerinden yapılan dijital satışlar artış 

göstermektedir. 2010 yılında ABD’de mobil cihaz kullanıcılarının %34’ü cihaz üzerinden 

alışveriş yapmış ya da yapmayı düşünmüşken, bu oran 2011 yılında %36’ya çıkmıştır. 

Dijital alışverişlerinde mobil cihaz kullanmayı düşünen kullanıcıların oranı, kategorilere 

bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Daha az maliyetleri ürünler, seyahat hizmetleri ve 

kitap alışverişlerinde mobil cihazlar üzerinden alışveriş yapma oranları, diğer ürünlere 

göre daha fazladır. Mobil cihaz üzerinden yapılan alışverişler, genç kesimde artış 

göstermektedir. Mobil cihaz üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların ortalaması %9 iken, 

bu oran 18-24 arasında %15’e kadar çıkmaktadır.  

Kullanıcılar, mobil cihazlar üzerinden yaptıkları araştırmaların yaklaşık yarısını bizzat 

mağaza içerisinde gerçekleştirmektedirler. Bu veri hem dijital kullanımların mağazaya 

gelme ihtiyacını ortadan kaldırmadığı mesajını vermekte, hem de mağaza içi satışları 

artırmak için dijital uygulamalardan faydalanmanın mümkün olabileceğini 
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göstermektedir. Mağaza içinde yapılan araştırmaların dağılımına baktığımızda, 

kullanıcıların yaklaşık %45’i bulunduğu mağazanın internet sitesine bakarken, %40’ı 

başka bir mağazanın internet sitesine bakmaktadır. Bu da şunu göstermektedir: 

Kullanıcıların bir kısmı, alacakları ürünün bulunurluğu ya da özellikleri ile ilgili detaylı bilgi 

aramakta ve kullanıcıların diğer bir kısmı ise, ürünün özelliklerini ve fiyatını diğer 

markalarla karşılaştırma ihtiyacı hissetmektedir.  

Kullanıcıların %24’ü, mağazada ürün almadan önce aynı mağazanın internet sitesini 

ziyaret etmektedir. Mağazada yapılan alışverişlerin hemen öncesinde söz konusu 

mağazanın internet sitesinin kullanılmasındaki en öncelikli sebep, kullanıcıların ürün 

fiyatlarını kontrol etmek istemeleridir. Kullanıcılar, aynı zamanda, ürünlerin mağazada 

bulunurluğunu araştırmak, indirimleri kontrol etmek ve ürün hakkında detaylı bilgi almak 

için de internet site kullanımını tercih etmektedir. Dijitalde müşteri yorumlarını ve 

değerlendirmelerini okumak da, herhangi bir ürün almadan önce müşterilerin tercih ettiği 

eğilimler arasındadır.  

Bir perakende oyuncusunun internet sitesinden alışveriş yapan kullanıcıların %25’i ise, 

alışveriş öncesinde aynı oyuncunun fiziksel mağazasına uğradığını söylemektedir. 

Mağazaya uğrama sebepleri sırasıyla şöyledir: alacakları ürünü test etmek, ürünleri 

şahsen karşılaştırmak ve bir satış görevlisinin fikrini almak. 

DijitalleşmeDijitalleşmeDijitalleşmeDijitalleşmeninininin perakende sektörüne faydaları n perakende sektörüne faydaları n perakende sektörüne faydaları n perakende sektörüne faydaları     

■ Dijital pazarlama maliyetleri ve hesap verilebilirlik 

Son 5 yıldır reklam gelirleri hızla dijital mecralara kaymaktadır ve önümüzdeki 

dönemde de bu eğilimin sürmesi ve özellikle mobil reklamcılığın büyümesi 

beklenmektedir. 

■ Konum bazlı hizmetlerin kullanımı 

Perakende sektörü, mağazalardaki trafiği artırmak için konum bazlı promosyonlar da 

yapmaktadır. Örneğin Best Buy firması, ShopKick adlı konum bazlı hizmet firmasıyla 

anlaşmıştır ve müşteriler mağazaya girdiklerinde veya bazı ürünlerin barkodlarını 

okuttuklarında, kendilerine ShopKick üzerinden “kickbucks” adlı hediyeler vermektedir. 

Aynı şekilde, ShopKick’in POS makinelerinde de dahil edilmesiyle, kişiye özel indirimler 

sağlanmaktadır. American Eagle da, ShopAlerts’i kullanarak konum bazlı mesajlar atmış 

ve mağazasındaki müşteri trafiği artırmıştır. Mesajı alanların mağazayı ziyaret etme 
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oranı, bu mesajı almayanlara göre %79 daha fazladır. Mesajı alanların %65’i, bu 

firmadan birer ürün satın almıştır. 

Konum bazlı hizmetlerin kullanımı, 2010-2011 içinde artış göstermiştir. En büyük artış, 

%5,4 kullanıcı oranına sahip olan Foursquare’de görülmüştür. Konum bazlı hizmetleri 

kullananların %63’ü promosyonlardan haberdar olmayı amaçlarken, %80’i de aldığı 

promosyonları kullanmayı düşünmektedir (Şekil 120). 

Şekil 120 Konum bazlı hizmetler 

 

■ Anlamayı artırmaya yönelik dijitalleşme 

Müşterilerin dijital platformda forumlara ve kullanım (how-to) rehberlerine verdiği önem 

artarken, çoğu marka da bu eğilimi kendi internet sitesinde yansıtmaya başlamıştır. Ikea, 

müşterilerinin mutfaklarını çevrimiçi olarak tasarlamasına izin vermekte ve onlara bu 

konuda bilgilendirici içerik sunmaktadır. Müşteriler, ayrıca, kendi tasarladıkları 
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mutfaklarını çevrimiçi olarak sipariş edebilme şansına da sahiptir. The Home Depot 

mağazası ise, 15 ürün kategorisinde müşterilerine “how-to” rehberleri, video gösterimleri 

ve satın alımlar konusunda öneriler sunmaktadır. Ayrıca, internet üzerinden yapılan 

alışverişlerde müşteri oylamalarını ve tamamlayıcı, karşılaştırılabilir ürünleri görmek 

mümkündür. A.C.Moore firması, YouTube’a yüklediği ilgi çekici “how-to” videoları ile üye 

sayısını 1.000’e çıkarmış ve 1,5 milyon izleyiciye ulaşmıştır. 

Dijital platformda Hallmark Idea Exchange programını oluşturan Hallmark, 

müşterilerinden uygun hediyelik kart fikirleri toplamış ve geleneksel odak gruplarına göre 

maliyetleri %20’ye düşürerek çevrimiçi müşteri grubunu artırmayı başarmıştır (Şekil 121). 

Şekil 121 Dijitalde bilgi toplanması 
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■ Kişisel ürün, hizmet sunumu ve iletişimi 

Müşterilerin kişisel özellik ve alışveriş alışkanlıklarını öğrenen satıcıların kişiye özel ürün 

ve hizmetler sunması, müşterilerin geri dönüş ve alışveriş oranlarını oldukça artırdı. 

İnternet siteleri kendi sundukları küçük test (quiz) veya anketlerle bilgi toplamakta, başka 

kaynaklara müşteri verilerini almak için para ödemekte veya konum bazlı kullanımlara 

başvurmaktadır. Bu sayede, müşterileri daha doğru kategorize etmekte ve müşterilerin 

satın alma olasılığının daha yüksek olduğu ürünler sunabilmektedir. 

Tesco, bağlılık kartları ile müşterilerinin farklı kanallardaki verilerini toplamakta 360 

derece profillerini çıkarmaktadır. Tesco, bu veriler sayesinde mikro bölümlendirme 

yaparak müşteriyle iletişimini segmentler üzerinden özelleştirmiştir. Veriler sayesinde, 

promosyonlar ve fiyat algısını değiştiren cümlelerde de incelemeye gitmiştir. Tesco 

nihayetinde pazar payını artırırken, promosyonlardan da 300 milyon Pound tasarruf 

etmiştir. Kuponların kullanım oranları artarken, kupon kullanımı başına düşen maliyetler 

de düşüş göstermiştir. Aynı zamanda, müşteri şikâyetleri de %75 oranında azalmıştır 

(Şekil 122). 
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Şekil 122 Sadakat ve müşteri verileri 

 

2.52.52.52.5 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Açık Kaynak Kodlu Yazılım Açık Kaynak Kodlu Yazılım Açık Kaynak Kodlu Yazılım     

2.5.12.5.12.5.12.5.1 Açık kaynak kodlu Açık kaynak kodlu Açık kaynak kodlu Açık kaynak kodlu yazılım ve kullanım özellikleri yazılım ve kullanım özellikleri yazılım ve kullanım özellikleri yazılım ve kullanım özellikleri     

Açık kaynak kodlu yazılımlar, yalnızca kullanımı ücretsiz olan yazılımlar değildir; 

kullanıcılar tarafından, bu yazılımların incelenebilmesi ve geliştirilmesi mümkün 

kılınmıştır. Açık kaynak kodlu yazılımlar ücretsiz olarak kullanılabilir, dağıtılabilir ve hatta 

üzerinde değişiklikler yapılarak bu değiştirilmiş versiyon, diğer insanların yararına 

sunulabilir. Açık kaynak kodlu yazılım, bu özellikleriyle, ücretsiz özel yazılımlardan ve 

paralı özel yazılımlardan ayrılmaktadır. 

Açık kaynak kodlu yazılımların tanımını daha açık yapabilmek için 10 adet tanım 

belirlenmiştir: ücretsiz dağıtım, koda ulaşım hakkı, değiştirilmiş versiyonunun dağıtım 

hakkı, ana kod ve değişikliklerin görünürlüğü, tüm kullanıcıların ve girişimlerin 
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kullanımına açık olması, gizlilik anlaşmalarının olmayışı, diğer ürün ve yazılımlarla 

kullanılabilir oluşu ve lisansların teknoloji özelinde olmayışıdır (Şekil 123) [95]. 

Şekil 123 Açık kaynak kodlu yazılım kriterleri 

 

Açık kaynak kodlu yazılımlarda, farklı seviyelerde açıklık seviyeleri bulunmaktadır. Linux 

ve Sopera gibi yazılımlar, tüm kullanıcılara sağladığı kaynakları görüntüleme ve 

değiştirme gibi haklarla en yüksek açıklık seviyesine sahiptir. Java ve HP’nin işbirlikçi 

geliştirme programları ise, kaynaklarını sadece belirli bir çevre ile paylaşarak kaynaklar 

üzerinde sadece bu çevrenin geliştirmeler yapmasına izin vermektedir. IBM ise, şirket 

içinde sağladığı imkânlarla, yazılımlarının sadece şirket çalışanları tarafından 

görülmesine ve değiştirilmesine izin vermiştir. Microsoft Office örneğinde ise, yazılım 

kaynakları fikri mülkiyet haklarının koruması altındadır ve açık değildir (Şekil 124). 

Özgür dağıtım 

• AKK(Açık kaynak kodlu yazılım) lisanslı 
yazılım ücretsiz ve yeniden dağıtılabilir

• Medya ve kılavuzlar için küçük bir ücret

1

Yazarın kaynak kodunun doğruluğu

• Resmi kaynağın ve herhangi bir 
değişikliğin açık bir şekilde ayrılması

4

Kaynak kodunun kullanılabilirliği
• Kaynak konu yayınlanmalıdır

2

Türetilmiş işlerin yeniden dağıtılması
• Lisans, yazılım modifikasyonuna ve 
değiştirilmiş yazılımın yeniden 
dağıtımına izin vermelidir

3

6 Faaliyet alanına göre ayrımcılık 
yapılmaz
• AKK lisansı, yazılımın ticarete konulmasını 
engelleyemez

7 Lisansın dağıtımı
• Yazılımı için hiçbir ikincil lisans veya ifşa 
etmeme anlaşması yapılmaz

8 Lisans ürüne özel olmamalıdır

• AKK diğer bazı ürünlerle birlikte kullanımla 
sınırlanmamalıdır

9 Lisans diğer yazılımları karalamamalıdır
• AKK lisansı, kendisine dağıtılan diğer 
yazılımlara kendi lisans koşullarını 
uygulatamazKişi veya grup ayrımcılığı yapılmaz

• AKK lisansı, yazılımın/kaynağın 
herhangi bir kişiye/gruba 
kullandırılmasını veya dağıtılmasını 
engelleyemez

5
Lisans teknolojiden bağımsız olmalıdır

• Hiçbir lisans hükmü herhangi bir teknoloji 
veya arayüz stiline dayandırılamaz

10

Kaynak: http://opensource.org/docs/osd
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Şekil 124 Yazılımda açıklık türleri 

 

Açık kaynak kodlu yazılımın gelişmesini engelleyen algılar incelendiğinde, bunların 

genellikle gerçekliği olmayan söylentiler olduğu görülmektedir. Örneğin açık kaynak 

kodlu yazılımın arkasında güvenilebilir bir destek olmadığını düşünenler, birçok BT 

hizmet şirketinin açık kaynak kodlu yazılımları desteklediğini bilmemektedir. Açık kaynak 

kodlu yazılımların ticari olanlara göre teknik açıdan daha dengesiz ve yetersiz olduğu 

düşünülmektedir; fakat açık kaynak kodlu yazılımlar daha büyük bir çevre tarafından 

izlendiği ve düzeltildiği için, güvenlik açığı bulunma şansının daha düşük olması 

beklenmektedir. Bu yazılımlar incelenmeye açık bırakılmış ve açıkların bulunup 

düzeltilmesi konusunda kişiler teşvik edilerek yüksek standartlar oluşturulmuştur. Diğer 

işletim sistemlerinin hata sayılarının Linux’un neredeyse sekiz katı olduğu durumlar 

görülmektedir (Şekil 125). 

Lisans türü

Hedefin 
tanımı

Örnekler

Geliştirmeye 
katılanlar

Açık kaynak

Yazılım gelişmesindeki açıklık türleri vardır

Dahili AKK1Güvenlikli siteler Şahsi yazılım

▪ Telif 
müsadeli, 
örn., GPL

▪ Az telif 
müsadeli, 
örn., EPL

▪ Telif 
müsadesiz, 
örn., MIT
lisansı

▪ Özel grup lisansı ▪ Yazılım lisansı 
anlaşması

▪ Yazılım lisansı 
anlaşması

▪ Kaynak kodunun tam ifşası
topluluk tarafından kullanım ve 
geliştirilmek üzere

▪ Topluluğa özel 
lisansı onaylayan 
şirketler arasında 
paylaşılan 
kaynaklar

▪ Farklı uygulamalar 
arasındaki 
birbirinin yerine 
kullanılabilirliği 
destekleyen, dahili 
şirket geneli kod 
ifşası

▪ Onları münhasıran 
satmak ve daha da 
geliştirmek için 
yazılım fikri 
mülkiyet haklarının 
korunması

▪ Linux ▪ Sopera ▪ Ruby on 
Rails

▪ Dahili IBM açık 
kaynak pazarı

▪ Microsoft Office▪ Java: Sun topluluğu 
kaynak lisansı

▪ HP'nin İşbirliğine 
Dayalı Geliştirme 
Programı (CDP)

▪ AKK topluluğunun tüm üyelerine 
açıktır

▪ Grup üyeleri ▪ Tüm şirket üyeleri ▪ Şirketin parçası

Çok yüksek Mevcut değilYüksek Düşük

1 Açık kaynak kodlu 
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Şekil 125 Açık kaynak kodlu yazılımlarda hata oranı 

 

Açık kaynak kodlu yazılımlar hakkındaki endişeler, günümüzde kolaylıkla 

hafifletilebilmektedir. Örneğin güvenlik endişelerine en iyi cevap, uzun süredir pazarda 

testlerden geçerek belirli olgunluğa ulaşmış Linux ve Apache gibi yazılımlardır. Toplam 

sahiplenme maliyetleri incelendiğinde ise, daha düşük lisansın ve donanım ücretleri ile 

açık kaynak kodlu yazılımların, ticari örneklerine göre yine daha avantajlı olduğu 

görülmektedir. Tüm bu olumlu özelliklerine rağmen, açık kaynak kodlu yazılımların 

bazıları tüm ticari ve ücretsiz yazılımlarla çalışma özelliğine sahipken bazılarının bu 

konuda sınırlı bir esnekliği bulunmaktadır.  

Açık kaynak kodlu yazılım kullanımlarının ana sebepleri incelendiğinde baktığımızda, 

maliyet yerine kullanıcı talebi ve güvenlik etmeninin ilk sıralarda bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Birçok kullanıcı için, ticari bir sağlayıcıdan bağımsızlık ve güvenlik 

endişeleri önem kazanmaktadır. Kullanıcılar, zorunlu seviye yükseltme döngülerinden 

Mantık

▪ Kalite, tasarımcılar için en 
üstün önceliktir, çünkü 
bitirme tarihleri gibi 
hususlardan taviz vermek 
gerekmez

▪ Tasarım ve kalitede sorunlar 
ortaya çıkarsa, kodu gözden 
geçirmeye dair yüksek bir 
içsel motivasyon vardır

▪ Akran incelemesi kültürü, 
gelişme sürecinin ayrılmaz 
bir parçasıdır

1 Kilo Hat Kod
2 Bell Labs tarafından değerlendirilen isimsiz test işletim sistemleri için geçerlidir 
3 Reasoning Inc. tarafından değerlendirilen isimsiz test işletim sistemleri için geçerlidir
Kaynak: cm.bell-labs.com; Reasoning Inc.

8x   

İşletim sistemi 2

0,042

0,328Diğer tescilli mülkiyet

Linux sürüm 2.4

MySQL

6x   

0,090

0,510

Veri tabanları3

Diğer tescilli mülkiyet

Hata sayısı
Hatalar/KLOC1
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bağımsız olarak yazılımları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istemektedirler 

(Şekil 126). 

Şekil 126 Açık kaynak kodlu yazılımın tercih sebepleri 

 

Toplam sahip olma maliyetlerini açık kaynak kodlu yazılımlar ve standart yazılımlar 

arasında karşılaştırdığımızda açık kaynak kodlu yazılıma geçmenin kullanım ve bakım 

maliyetlerini artırdığını, donanım maliyetlerini belirli bir ölçüde düşürdüğünü ve yazılım 

maliyetlerinden ise ciddi bir tasarruf sağladığını görmekteyiz (Şekil 127). 

Masaüstünde Linux kullanmanın en büyük nedenleri (Anket katılımcıları ilk üç nedenlerini belirtmiştir)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kaynak:OSDL Masaüstü anketi, 2005

• TCO1 azalımı ve lisans 
masraflarının azalımı 
birkaç etkenden sadece 
biridir 

• Pek çok durumda, 
güvenlik ve 
tedarikçiden 
bağımsızlık önde gelen 
savlardır

• Önemli destekleyici 
savlar, kurumsal 
strateji, başarılı 
referanslar ve kullanıcı 
talepleridir

292

399

437

445

482

511

512

531

548

678
Çalışanlar Linux istemektedir
(kullanıcı talebi)

TCO (toplam sahip olma maliyeti)

Tedarikçiye bağımlılık

Mevcut masaüstü işletim 
sisteminden memnun değil

Güvenlik

Yönetilebilirlik

Kurumsal yönlendirme

Lisans masraflarını azaltmaktadır

Kaynak kodunun kullanılabilirliği 
(uyarlanabilme özelliği)

Rakipler Linux'u başarılı
bir şekilde kullanmıştır
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Şekil 127 Açık kaynak kodlu yazılımın maliyet analizi 

 

2.5.22.5.22.5.22.5.2 Açık kaynak kodlu yazılımın yayılımı Açık kaynak kodlu yazılımın yayılımı Açık kaynak kodlu yazılımın yayılımı Açık kaynak kodlu yazılımın yayılımı     

Açık kaynak kodlu yazılımın tarihine baktığımızda, çok da gerilere gitmediğini 

görmekteyiz. 1970’li yıllarda Bell Laboratuvarları’ndaki ve dışarıdaki yazılımcıların 

desteğiyle beraber Unix işletim sistemi oluşturuldu. Fakat AT&T, daha sonra kodun fikri 

mülkiyet haklarını almış ve kodu dışarıdaki gözlemcilere kapamıştır. 1980’li yılların 

sonuna doğru, açık kaynak kodlu yazılımı destekleyen ilk şirket kuruldu. 1990’lı yıllarda 

Linux keşfedildi ve Redhat tarafından ticari olarak desteklenerek dağıtımı yapılmaya 

başlandı. 1990’lı yılların sonuna doğru, açık kaynak kodlu yazılımların ilkeleri de 

oluşturuldu. 

Açık kaynak kodlu yazılımda uygulamaların yaygın hâle geçmesi için tahmin edilen 

süreler birbirinden farklılık göstermektedir. Kamu sektöründe açık kaynak kodlu yazılımın 

yaygınlaşmasına 5-10 yıl olduğu düşünülürken, mesajlaşma sistemlerinin 2 ile 5 yıl 

Standart bir masaüstü ortamının TCO1

unsurları

� Masaüstü, laptop ve masaüstü 
ile ilgili sunucuların satın 
alınması

� Donanım bakımı 

Donanım 

AKK2'ye geçişin tahmini toplam sahip 
olma masrafı (TCO) 

� İstemci lisansları 
� Sunucular için istemci erişim 

lisansları
� Masaüstü ile ilgili sunucular 

için sunucu lisansları 

Yazılım  

Önemli tasarruflar 
� Ticari lisans ücretlerinin çoğundan 

tasarruf edilebilir 
� Aşağıdakilerden kaynaklanan diğer 

ücretler 
– Tescilli teknolojiler için lisans 

ücretleri
– AKK işletme çözümleri için 

lisanslar/abonelikler   
� Konfigürasyon, entegrasyon 

ve bakım
� Planlama ve yönetim
� Destek  

Operasyonlar/
kullanım  

Ilımlı masraf artışı
� AKK idaresi daha özel know-how 

gerektirir
� AKK'nin entegrasyonu daha fazla 

çaba gerektirir 

Önemsiz 
� Donanım AKK değişiminden 

etkilenmez 

� Kullanıcı öz bakımı ve sorun 
çözümü

� Yazılım sorunları nedeniyle 
kullanıcı bekletme süresi 

Kullanıcı 
masrafları 

Ilımlı masraf artışı
� Alışılmadık, hala gelişmekte olan 

kullanıcı arayüzleri kullanıcı öz 
bakımı için ilave çaba gerektirir  

TCO azaltma 
potansiyeli 
hakkında 
bütüncül bir 
kanaate 
varmak üzere 
tüm TCO 
unsurlarının 
niceliği 
belirtilmelidir 

1 Total cost of ownership : Toplam sahip olma maliyeti
2 AKK: Açık kaynak kodlu
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arasında yaygın hâle geleceği düşünülmektedir. Açık kaynak kodlu e-öğrenme 

uygulamalarının ve açık kaynak iletişiminin ise 2 yıldan kısa bir süre içerisinde 

yaygınlaşması beklenmektedir. 

Açık kaynak kodlu yazılım büyürken, geleneksel yazılım pazarını daraltmaktadır. Açık 

kaynak kodlu yazılım geliştiren firmaların tamamı 2004 yılında pazarın sadece %5’ine 

sahipken, bu oran 2009 yılında %20’ye çıkmıştır. Açık kaynak kodlu yazılım üreten 

firmaların %20’si, bunu iç kaynaklarını kullanarak yapmaktadır; geri kalanlar ise, harici 

yazılım üreticileridir. 

Son yıllarda, pazardaki birçok büyük firmanın açık kaynak kodlu yazılımlara yatırım 

yaptığını görmekteyiz. Açık kaynak kodlu yazılım sektöründeki fırsatları fark eden girişim 

sermayedarları, yatırımlarını artırmaktadırlar. Google, 50 binden fazla yazılımcının 

projesine ev sahipliği yapmakta ve 2005 yılından itibaren kod yarışmalarına destek 

vermektedir. Microsoft ise, açık kaynak kodlu Open Office’i piyasaya çıkarmıştır. Sun 

firması, AT&T ile anlaşma imzalayarak açık kaynak kodlu bulut bilişim çalışmalarına 

başlamıştır. Girişim sermayedarlarının ise, 2006 yılında açık kaynak kodlu yazılım 

sektörüne 475 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını görmekteyiz. 

2.5.32.5.32.5.32.5.3 Açık kaynak kodlu yazılımın gelecekteki ihtiyaçları Açık kaynak kodlu yazılımın gelecekteki ihtiyaçları Açık kaynak kodlu yazılımın gelecekteki ihtiyaçları Açık kaynak kodlu yazılımın gelecekteki ihtiyaçları     

Açık kaynak kodlu yazılımlardan elde edilecek değeri en yüksek düzeye çıkarabilmek 

için, yetkinlik merkezleri kurulmalıdır. Yetkinlik merkezleri mevcut yazılımların yaygınlığını 

artırabilir, yeni çözümlerin bulunup çoğaltılmasını sağlayabilir ve aynı zamanda, bu 

sektörde örgütlenme oluşmasını sağlayabilir. Yetkinlik merkezlerinin temel amacı, 

dağınık durumdaki sektörü düzenleyerek ortak bir gelişim sürecinin oluşmasını 

sağlamaktır. Düzenleme yeteneğini geçmişte en başarılı şekilde kullanan yetkinlik 

merkezi Eclipse Vakfı olmuştur (Şekil 128). 
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Şekil 128 Açık kaynak kodlu yazılımda yönlendirici (orkestratör) ihtiyacı 

 

Yetkinlik merkezlerinin, açık kaynak gelişimini altı ana başlık altında desteklemesi 

gerekmektedir: yönetim, iş modelleri, gelişme süreci, fikri mülkiyetler çerçevesi, 

lisanslama ve pazarlama/promosyon. Özetle, yetkinlik merkezleri bir karar verme 

mekanizması gibi davranarak sektördeki teknik gelişmeyi desteklemeli, standartları 

oluşturmalı ve bilinirliği artırmak için pazarlamada da rol oynamalıdır. 

2001 yılında sektörün dokuz lideri tarafından kurulan Eclipse Vakfı, 2003 yılından itibaren 

bünyesine 80 üye daha katarak güçlenmiştir. 2004 yılında açık kaynak kodlu ürünlerini 

yayınlamış ve 2005 yılında da geliştirmiştir. Daha sonraki yıllarda da birçok farklı firma ve 

yazılımcıyı dahil ettikleri Callisto, Galileo ve Helios gibi büyük yazılım projelerine 

eşgüdüm getirmişlerdir. Dünyada farklı ülkelerde bulunan önemli yetkinlik merkezlerinin 

örneklerini de ekte bulabilirsiniz (Şekil 129) [96]. 

 

Alan Tanım

Yönetişim

▪ Karar verme sürecini belirleme, her bir ortağın sorumluluğunun tanımlanması, 
ortak yazılım çözümünü tamamlama programını belirleme

▪ Geliştirici ekosisteminin olumlu teşviki

İş modeli
▪ Sürdürülebilir bir mali model belirleme (örn., katılımcıların üyelik aidatları ile 

veya merkezi bir bütçe ile finansman)

Geliştirme 
süreci

▪ Uygun işbirliği platformu sağlanması ve yönetilmesi
▪ Teknik ihtiyaçların geliştirme sürecinin ilk aşamasında tespit edilmesi

IP çerçevesi 
koşulları

▪ Fikri mülkiyet (IP) çerçevesi dahilinde uyumun tanımlanması ve denetlenmesi. 
Örn., taahhüt sözleşmesi ve otomatikleştirilmiş test araçları

Lisanslama
▪ Ortak çalışmanın hangi lisansın altında yayınlanacağını belirlemek ve uyumu 

denetlemek

Pazarlama/
tanıtım

▪ Ortaklarla birlikte geliştirilen pazarlama çözümleri
▪ Yeni üyeler arayan



 

207 

Şekil 129 Eclipse Vakfı gelişimi 

 

2.5.42.5.42.5.42.5.4 Açık kaynak kodlu yazılım etrafında gelişenAçık kaynak kodlu yazılım etrafında gelişenAçık kaynak kodlu yazılım etrafında gelişenAçık kaynak kodlu yazılım etrafında gelişen    ticari modellerticari modellerticari modellerticari modeller    

Açık kaynak kodlu yazılımlar da sahipli (proprietary) yazılımlar gibi belli bir ücret 

karşılığında dağıtılabilirler. Ancak genellikle ücretsiz olarak dağıtılan açık kaynak kodlu 

yazılımların etrafında katma değerli servisler sunulmasına dayalı ticari iş modelleri 

kurulmuştur. Şekil 130’da AKK geliştirici bir firmanın gelir elde edebileceği örnek 

modeller gösterilmektedir. Bu modeller içinde en yaygın olanı kurulum ve özelleştirme 

desteklerini içeren hizmetlerdir. Kurumsal açık kaynak kodlu yazılım kullanıcıları 

çalışanları için yazılım konusunda eğitim hizmeti almaktadırlar. Sektörde sık görülen bir 

uygulamada açık kaynak kodlu yazılım desteği sunan firmaların abonelik modeliyle aylık 

veya yıllık destek ve bakım hizmeti sunmasıdır. Açık kaynak kodlu yazılım üzerine 

geliştirilmiş eklentilerin satışı da bu firmaların gelir ettiği bir başka kalemdir.    

1 Borland, IBM, MERANT, QNX Software Systems, Rational Software, Red Hat, SuSE, TogetherSoft, ve Webgain
2 Statü: stratejik üyeler, işletme üyeleri, çözüm üyeleri ve ortak üyeleri

Kilometre
taşları

Üyeler

Projedeki 
kod  
satırları

2001 2003 2005 2007 2009 2010

Kasım 2001
IBM Eclipse Project 
kuruluş

Ocak 2004
Eclipse Found-
ation bağımsız 
kar amacı 
gütmeyen  
kuruluş olarak
kurulmuştur 

Haziran 2004-05
İlk ilgili 
yayınları: 
Eclipse 3.0 
ve 3.1

Haziran 2006
Pek çok  
yazılım projesinin 
ilk büyük, koordineli 
sürümü 
- kod adı "Callisto"

Haziran 2009
Dördündü büyük,
koordineli 
yıllık sürüm
"Galileo" 33 
projeden oluşur

Haziran 2010
Beşinci büyük 
sürüm kod adı
"Helios", 39
projeden
oluşur

2001
Dokuz1 sektör 
liderleri ilk 
eclipse.org'u
kurmuştur 
Board of 
Stewards

2003 sonu
İlk 
konsorsiyum 
80'den fazla 
üyeye  
ulaşarak  
büyümüştür

Kasım 2010
168 farklı 
sınıflardan
üyeler2

Eclipse platformu
açık kaynakta 
yayınlanmıştır

7 milyon >24 
milyon

>33 milyon

Haziran 2010
490 kuruluş 
taahhüt 
vermiştir

Haziran 2006
15 farklı yazılım
şirketi dahil 
olmak üzere 260 
kuruluş taahhüt vermiştir

Kaynak: Eclipse foundation Web sitesi; Basın bültenleri; Web taraması
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Şekil 130 Açık Kaynak Kodlu Yazılıma dayalı iş modeli örneği 

 

Bu modellerle açık kaynak kodlu yazılımlar üzerinden gelir elde eden birçok firma 

bulunmaktadır (Şekil 131). Sun, IBM ve HP gibi BT sektörünün devleri de açık kaynak 

kodlu yazılım geliştirmeye yatırım yapmakta ve iş modellerini bu yazılımlara verilen 

destekler üzerinden kurmaktadırlar. 

OEM 
satış geliri

Hizmet 
geliri

Gelir Kaynağı

AKK
geliştirici

Eğitim

Teknik 
danışmanlık

Tanım

• Kurulum desteği ve özelleştirme gibi danışmalık 
hizmetleri

• Kapsamlı eğitim ve sertifikasyon programları

• 1.,2., ve 3, kademe bakım hizmetlerini de içeren destek
support including maintenance

• Hata düzeltme, güncelleme işlemlerini gerçekleştirme

• Üçüncü şahıs bileşenlerin satışından elde edilen gelirler

Abonelik 
geliri

Destek

Bakım
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Şekil 131 Açık Kaynak Kodlu yazılımlara verilen ticari destek örnekleri 

 

2.5.52.5.52.5.52.5.5 Açık kaynak kodlu yazılımların insan kaynağı üzerindeki etkileriAçık kaynak kodlu yazılımların insan kaynağı üzerindeki etkileriAçık kaynak kodlu yazılımların insan kaynağı üzerindeki etkileriAçık kaynak kodlu yazılımların insan kaynağı üzerindeki etkileri    

Açık kaynak kodlu yazılımların eğitimde kullanılmasının BİT uzmanlarının yetiştirilmesine 

belirgin katkıları olabilmektedir [97]: 

■ Kişilerin birbirleriyle ortak çalışma ortamında bilgi ve tecrübe aktarımında 

bulunması, farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin birbirleriyle olan etkileşimleri 

■ Öğrencilerin interaktif bir ortamda eğitmen tarafından verilebilecek görevleri 

tamamlayabilmesi ve açık kaynak kodlu yazılımın grup projelerine uygun yapısı 

■ Kişilerin internet üzerinden iletişim yetkinliklerini geliştirmesi 

■ Takım proje yönetim yeteneklerinin gelişerek iş hayatına daha iyi hazırlanmaları 

7

Teknoloji
Başlıca Açık Kaynak Kodlu (AKK) 

Yazılım projeleri

Programlama dilleri • Perl, PHP, ve Python • -

* In development
Sources: Literature search; team analysis

Uygulama sunucusu • JBoss, JOnAS, ve Geronimo • Jboss: Redhat; JOnAS: Bull; Geronimo: IBM

Ağ sunucusu • Apache (Tomcat) • Apache: HP ve IBM

E-posta sunucusu • Sendmail, QMail, ve Zimbra

Veri tabanı • MySQL, Firebird, ve PostgreSQL • MySQL ve PostgreSQL: Sun

Sunucu sanallaştırma • Citrix (Xensource) • Citrix ve IBM

Ağ yönetimi • Nagios, OpenNMS, ve
Groundwork

• Nagios, OpenNMS, Groundwork, ve Hyperic

Veri depolama yönetimi • Aperi, FreeNAS, Amanda backup, 
ve Openfiler

• Aperi: IBM; Amanda: Zmvea; Openfiler: Xinit

Sunucu işletim sistemi • Linux, OpenBSD, NetBSD, ve
FreeBSD

• Linux: Red Hat, Novell, ve Canonical; FreeBSD: Verio

A
rk
a 
O
fi
s/
 

A
lt
ya
p
ı

Mobil • Android*, Linux, ve Java ME • Android: AKK projelerine destek

Tarayıcı • Mozilla (Firefox) ve Konqueror • Yok (Ticari tarayıcılara da destek sağlayan firmalar 
bulunmamaktadır)

Masaüstü uygulamaları • OpenOffice, GIMP, ve VLC media 
player

• OpenOffice: Sun (StarOffice) ve Lotus (Symphony)

S
on
 K
ul
la
nı
cı

Uygulama geliştirme • Eclipse ve NetBeans IDE • Eclipse: IBM

Derleyiciler • GCC, Kaffe JVM, ve Mono

G
el
iş
ti
rm
e

Sürüm kontrolü • Subversion, CVS, ve Git • CVS ve Subversion: Ximbiot

Başlıca ticari destek sağlayıcıları

• Sendmail: Sendmail; Zimbra: Zimbra

• Mono: Novell

KAPSAYICI DEĞİL
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■ Kişilerin birlikte çalıştıkları kişilere geri bildirim, kod kontrolü ve durum raporu 

iletebilmeleri 

■ Kişilerin okullarında kullanılan eğitim yazılımlarına ve genel olarak yazılım 

dünyasına katkıda bulunması 

2.5.62.5.62.5.62.5.6 KamuKamuKamuKamuda ada ada ada açık kaynak kodlu yazılım örnekleri çık kaynak kodlu yazılım örnekleri çık kaynak kodlu yazılım örnekleri çık kaynak kodlu yazılım örnekleri     

Dünyada son yıllarda artan lisans maliyetleri ve güvenlik kaygıları nedeniyle açık kaynak 

kodlu yazılım kullanımına geçen kamu örnekleri görülmüştür. Bazı bölgelerde ise devlet 

açık kaynak kodlu yazılım sayesinde bilgisayarları daha uygun fiyatlı hale getirmeyi ve 

halkın kullanım oranlarını artırmayı amaçlamaktadır (Şekil 132). 
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Şekil 132 Açık kaynak kodlu yazılım örnekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şehir/ülke Sene Uygulama sebebi Etki 

▪ Münih 2003 ▪ Artan TCO (toplam sahip olma 
maliyeti)

▪ Gizlilik: yazılım güncellemelerinde 
aktarılan bilgiler

▪ Şehrin BT’sini standardize etmek 
fırsatı

▪ Arttırılan güvenlik

▪ Şehrin AKK1 yetkinliklerinde artış

▪ Tedarikçiye azalan bağımlılık

▪ Schwaebish Hall 2001 ▪ Artan yazılım maliyetleri ▪ Azalan lisans masrafları sayesinde 
masraf tasarrufları ( ~250.000 ABD 
Dolar’lık lisans masrafından tasarruf 
edildi)

▪ Brezilya 2006 ▪ Vatandaşlara uygun fiyatlı 
bilgisayarlar sağlanmak istenmesi

▪ Vatandaşlara 430 Avro değerinde 
bilgisayarlar sağlandı

▪ Program piyasaya sürüldüğünden 
beri gri piyasa vasıtasıyla satılan 
bilgisayarların sayısı azalmıştır
(2005’te %75, Mayıs 2008’de %32)
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2.62.62.62.6 Oyun ve mOyun ve mOyun ve mOyun ve mobil uygulamalarobil uygulamalarobil uygulamalarobil uygulamalar    

Eğlence sektörü ile yazılım sektörünün kesişiminde bulunan dijital oyun sektörü hızla 

büyüyen sektörlerden biridir. Artan mobil cihaz penetrasyonları, oyun için özel üretilen 

konsollardaki teknolojik gelişmeler, sosyal platformların yaygınlaşması son yıllarda oyun 

sektöründeki büyümeyi sürükleyen faktörlerin başında gelmektedir. 2011-2015 yılları 

arasında küresel oyun pazarının %9’luk bir büyüme göstermesi beklenmektedir 

Günümüzde pazarın çok büyük bir bölümünü konsol oyunları oluşturmaktadır. Azalan 

donanım fiyatları sayesinde bu pazarın %6’lık bir oranla büyümesi beklenmektedir. En 

hızlı büyüyen pazarlar is devasa çoklu oyunculu oyunlar, sosyal ve mobil oyunlar 

olacaktır. Artan genişbant penetrasyon ve hızı, sosyal platform ve mobil cihaz kullanıcı 

sayıları bu alanları hareketlendiren etmenler olarak öne çıkmaktadır. 

Konsol oyunları ile sosyal ve mobil oyunların geliştirilmesinde farklı yapılar söz 

konusudur. Konsol oyunlar günümüzde, film endüstrisinde olduğu üzere, ölçek 

ekonomisinin etkilerinin görüldüğü, yapım maliyetlerinin çok yüksek olduğu büyük 

stüdyoların hakimiyetinde bir sektördür. Sosyal ve mobil oyunlarda ise giriş bariyerleri 

daha düşüktür ve bireysel geliştiricilerden büyük şirketlere farklı ölçeklerde oyuncular 

pazardan pay alabilmektedir.  

Bilgisayar ve konsol oyunları üreten büyük stüdyolar oyun sektörünün tarihsel gelişimi ile 

paralel bir şekilde en çok ABD’de ve Japonya’da konumlanmışlardır. İngiltere, Fransa ve 

Kuzey Avrupa ülkelerinde de büyük oyuncuların bulunduğu yüksek istihdam yaratan 

oyun sektörleri mevcuttur. Kanada, Kore, Çin, Avustralya gibi ülkeler ise BİT stratejileri 

içinde oyun sektörüne öncelik vererek ve bu yönde politikalar izleyerek son yıllarda 

önemli yol kat etmişlerdir.  Bu ülkelerden Kanada yabancı yatırımcı çekme yoluna 

giderken Kore internet üzerinden oynanan oyunlardaki büyük iç talep sayesinde oluşan 

yerli firmalara ve özellikle bu firmaların ihracat faaliyetlerine yönelik teşvik politikalarıyla 

sektörü geliştirme yoluna gitmiştir. 

Kanada bazı eyaletlerinde 90’lı yılların sonundan beri uygulanan teşvik politikalarının 

sonucunu görmeye başlamış, 2011 yılı itibariyle sektör istihdamı bakımından İngiltere’yi 

geride bırakarak, Japonya ve ABD’nin arkasından üçüncü sıraya yerleşmiştir. 2007 

yılında 11.000 olan sektör istihdamı 2011 yılında 16.000’e çıkmıştır [98].  

Finansal teşvikleri yabancı yatırım çekmede ne derece etkin olduğu Kanada’nın iki farklı 

eyaletinin oyun sektörü için uyguladığı teşvik politikalarının incelenmesiyle görülebilir.  
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2007 yılında Kanada oyun endüstrisinin istihdam bakımından %52’sini barındıran 

Vancouver şehri özellikle bağımsız küçük oyun üreticilerinin için bir merkez 

konumundaydı. Bu tarihte Quebec eyaletin sektörün %26’sını oluşturmaktaydı.  

Quebec’in uyguladığı yoğun teşvik politikalarının sonucu olarak Ubisoft ve Eidos gibi 

küresel oyun devleri bu bölgeye, özellikle de Montreal kentine, olan yatırımlarını 

arttırmışlar ve Montreal’i Kanada’nın oyun başkenti haline getirmişlerdir. 2011 yılı 

itibariyle Kanada oyun sektör istihdamının%53’ü Quebec içinde bulunmaktadır. Quebec 

eyaletinde verilen teşviklerin başlangıcı 1997 yılında Ubisoft firmasının bölgeye yatırım 

yapması için yapılan görüşmelerine dayanmaktadır. Eyalet yönetimi Ubisoft firmasına 10 

yıl boyunca vergi imtiyazları taahhüt etmiştir. Ayrıca şirketin Quebec eyaletinde 

çalışanlarına %37,5 gelir vergisi indirimi sunulmuştur. Ubisoft bu imtiyazlar sonucunda 

Montreal’i birkaç önde gelen geliştirme merkezlerinden biri olarak kullanmaya 

başlamıştır. Bu başarılı örnek sonrası verilen vergi teşvikleri oyun sektörünün tamamı için 

genelleştirilmiştir. Günümüzde oyun sektöründeki firmalara çalışanlar için gelir ve 

şirketler için kurumlar vergisi indirimi olarak %37,5 oranı uygulanmaktadır. Buna karşılık 

Vancouver kentinin içinde bulunduğu British Columbia eyaletinde sadece kurumlar 

vergisine %17,5’lik bir indirim uygulanmaktadır. Quebec’e ve %40’a varan gelir ve 

kurumlar vergisi indirimi vermeye başlamış Ontario’ya göre çok daha düşük olan bu 

teşvikleri büyük şirketlerin yatırımlarını Vancouver’dan uzaklaştırmış ve Vancouver’ın 

istihdam payı 2007’deki %52’den 2011’de %28’e gerilemiştir [99].  

Kore oyun sektörünün gelişiminde ise yaban yatırımdan ziyade büyük iç talebi kullanarak 

büyüyen yerel oyun firmaları rol oynamışlardır. Geliştirilen internet üzerinden oynanan 

oyunların diğer Asya ülkelerine ihracatı ile sektör daha büyümüştür.  

Kore’de dünya genelinden farklı olarak internet üzerinden oynanan oyunlar toplam oyun 

pazarının en büyük parçasını oluşturur. Dünya’da %20 olan internet üzerinden oynanan 

oyunların payı Kore’de %88’e çıkmaktadır. Kore’de 2008 yılında halkın %54’ü yani 24 

milyon kişi internet üzerinden oyun oynamaktadır. İnternet üzerinden oynanan oyunların 

Kore’de bu derece yaygınlaşmasının altında birkaç faktör yatmaktadır. 2000’li yılların 

başlarında genişbantın yaygınlaşması bu tarz oyunlar için gereken altyapıyı sağlamıştır. 

Yine 1998’de oyun sektörünün sorumluluğu hükümet içinde sağlık ve refah 

bakanlığından Kültür ve Turizm bakanlığına geçmiş bu bakanlık da Ticaret Bakanlığı ve 

Bilgi ve İletişim Bakanlığı ile birlikte sektörün gelişmesine yönelik stratejiler uygulamaya 

başlamıştır. 2005 yılından sonra internet üzerinden oynanan oyunların küresel anlamda 
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yaygınlaşması ile bu sektörde iyi bir başlangıç noktası olan Koreli oyuncular dünyaya 

açılmış ve en önemli ihracatçı konumuna gelmişlerdir.  Tüm bu faktörlerin dışında 

internet üzerinden oynanan oyunlar özellikle Koreli gençler için önemli bir sosyalleşme 

aracı olarak Kore kültürü içinde yer bulmuşlardır. Bu iç taleple birlikte Nexon ve NCSOFT 

şirketlerinin başı çektiği yerli oyun yapımcıları önemli büyüklüğe erişmişlerdir. 2011 

yılında iç talebin ~%96’si yerli üreticiler tarafından karşılanırken. Ayrıca %84’ü Asya 

ülkelerine olmak üzere yaklaşık 2,4 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır [100].  

Mobil oyunlar gibi tüm mobil uygulamalar sektörü konsol ve devasa çok oyunculu 

oyunlar sektöründen büyük farklar gösterir. Bugüne kadar yüksek ciro yapmış, küresel 

olarak popüler olmuş uygulamalara bakıldığında her büyüklükte yazılım firmalarıyla 

karşılaşılmaktadır. Angry Birds, instagram gibi uygulamalar birkaç kişiden oluşan 

çekirdek ekipler ile geliştirilmeye başlanmıştır. Mobil uygulamalar için geliştirme 

maliyetleri oldukça düşük olduğu gibi geliştirilen uygulamaların yüksek cirolara 

ulaşmasına da nadiren rastlanmaktadır.   
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Ek 1 Ek 1 Ek 1 Ek 1 ----    Ülkelerin BT sektörü karşılaştırmalarıÜlkelerin BT sektörü karşılaştırmalarıÜlkelerin BT sektörü karşılaştırmalarıÜlkelerin BT sektörü karşılaştırmaları    

Şekil 133 Ülke karşılaştırmaları  
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Ek 2 Ek 2 Ek 2 Ek 2 ––––    Uluslararası AKK (Açık Kaynak Kodu) yetkinlik merkezleriUluslararası AKK (Açık Kaynak Kodu) yetkinlik merkezleriUluslararası AKK (Açık Kaynak Kodu) yetkinlik merkezleriUluslararası AKK (Açık Kaynak Kodu) yetkinlik merkezleri    

Şekil 134 Açık Kaynak Kodu Yetkinlik Merkezleri 
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Şekil 135 Uluslararası AKK yetkinlik merkezleri 1 

 

Uluslararası AKK1 yetkinlik merkezlerine genel bakış (1/2) 

Ad Finnish Center for Open Source Solutions 
(COSS)

Friprog Competence Center Centro di Competenza Italiano per l’Open 
Source

Başlangıç 
tarihi

2003 2008 -

Hizmet 
sunumları ▪ Sektöre özel bilginin sağlanması (örn., 

mobil ve gömülü sistemler)

▪ AKK kullanımının, öğrencilere yönelik 
eğitim ve etkinlikler ile desteklenmesi

▪ İşletme uygulamalarında uzmanlık 
sağlanması

▪ AKK konusunda hukuki görüş bildirilmesi

▪ Yazılım desteği için üye ağına erişim 
sağlanması

▪ Danışmanlık rolü: Kamu ofislerini, AKK‘ nin
avantajlarından haberdar etmek ve 
sorularını cevaplamak

▪ Mevcut kodun bulunması ve 
kullanılmasına yönelik, yayınlanması ve 
yayılması için online platform sağlanması 
Hedef: kamu sektöründe yazılım paylaşım 
kültürü oluşturulması

▪ Norveç'teki siyasi durumların değişimine 
etki etmek

▪ Ağ oluşturma ve pazarlama: AKK bilgisinin 
yayılması, uzman bir ağ geliştirilmesi ve 
bilgi alışverişi için çeşitli platformlar 
sunulması

▪ Harici avukatlarla hukuki konularda işbirliği 
yapılması

▪ Ürün seçimi: İlgili müşteri ihtiyaçlarına göre 
uygun AKK ürünlerinin tespit edilmesi

▪ Kalite yönetimi: AKK geliştirme sürecinin 
kalitesinin doğrulanması

▪ Proje danışmanlığı: çeşitli AKK
sistemlerinin kullanımının, taşınmasının ve 
uyarlanmasının desteklenmesi

▪ Küçük şirketlerdeki veya kamu 
idaresindeki geliştiriciler için eğitici 
faaliyetler düzenlenmesi

▪ Pazarlama: okullarda ve üniversitelerde 
AKK'nin avantajlarının tanıtılması

Finlandiya Norveç İtalya

Çalışan Beş çalışan Dört çalışan -

Odak 
noktası

AKK için pazarlama Kamu İdaresi için Yetkinlik Merkezi Bilimsel Yetkinlik Merkezi

1 Açık Kaynak Kodu
Kaynak: Basın bültenleri; Web taraması
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Şekil 136 Uluslararası AKK etkinlik merkezleri 2 

 

  

Uluslararası AKK1 yetkinlik merkezlerine genel bakış (2/2)

Organizas-
yon/finans-
man

▪ Başlangıç için devlet yılda 150.000 €
finansman sağlamaktadır

▪ Mevcut yıllık bütçe 500.000 € değerindedir

▪ İki yıllık devlet desteğinden sonra kendine 
organizasyon kendine yeter hale 
gelmektedir

▪ Üye ücretleri ve hizmet karşılığı alınan 
gelirler ana gelir kaynaklarıdır

▪ Tamamen devlet tarafından finanse 
edilmektedir (Devlet İdare ve Reform 
Bakanlığı): yıllık bütçe 500.000 €

▪ Devletin yönetmeliklerinden bağımsız 
içerik 

▪ Yetkinlik merkezi bütçesi ve resmi 
finansman ile ilgili karar iki yıl almıştır

▪ Üç üniversite ve bir şirket tarafından 
işletilmektedir

▪ Hizmetler ücretsizdir ve Ocak 2011'den 
sonra ücrete tabi olması beklenmektedir

▪ QualiPSo projesinin bir parçasıdır

Kısa 
değerlendir-
me

▪ Üye sayısı yılda %10 artmaktadır

▪ Finlandiya Teknoloji ve Yenilik Kurumu 
olan Tekes ve Maliye Bakanlığı ile başarılı 
bir şekilde yakın işbirliği geliştirmiştir.

▪ Maliye Bakanlığı ile birlikte kamu sektörü 
için AKK satın alma kataloğu 
geliştirmektedir

▪ Uygulama geliştirmeyi başarılı bir şekilde 
desteklemiştir: belediye alanı idare 
sisteminin geliştirilmesi için 2008'de 88.000 
€ yatırım yapmıştır Bugün, AKK sistemi 34 
belediye tarafından hiçbir yatırım 
yapılmadan kullanılmaktadır

▪ Norveç hükümeti vasıtası ile belge formatı 
verilerinin standardizasyonuna katkı 
sağlamıştır

▪ Hala, gelişimin başlangıç aşamalarındadır

Hedef 
gruplar

▪ Kamu ve özel (ağırlıklı olarak küçük ve 
orta ölçekli şirketler) müşteriler

▪ Projeler dahilindeki hizmet sunmaktadır 
(özellikle danışmanlık ve eğitim 
alanlarında)

▪ Nokia ve Tekes (Finnish Funding Agency 
for Technology and Innovation),gibi büyük 
oyuncular dahil olmak üzere, özel 
sektörden üyelerle (140'a yakın) yakın 
işbirliği

▪ Şimdilik, sadece kamu sektörüne hizmet 
sunulmakta, daha sonra özel sektöre de 
hizmet verilmesi planlanmaktadır

▪ Şirketler, kamu kuruluşları, üniversiteler ve 
araştırma grupları gibi çeşitli oyuncularla 
işbirliği

▪ Yerel kurumlara, merkezi yönetim 
makamlarına, okullara ve küçük ve orta 
ölçekli şirketlere odaklanmaktadır

Üyeler ▪ IBM, Nokia, Red Hat, Novell, Symbio, 
Alcatel-Lucent, MySQL, Nokia Siemens 
Networks, Tekes

▪ Bezirke Buskerud ve Troms, Buskerud
University College, Gemeinderat Drammen, 
ve ICT-Norway (BİT2 ticaret kuruluşu)

▪ Mühendislik, Sannio Üniversitesi, Insubrien 
Üniversitesi, Bozen Üniversitesi

Finlandiya Norveç İtalya

1 Açık Kaynak Kodu  2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kaynak Basın bültenleri; Web taraması
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EK EK EK EK 3333    ––––    Bulut bilişim maliyetleriBulut bilişim maliyetleriBulut bilişim maliyetleriBulut bilişim maliyetleri    

Gartner ve IDC’den alınan BT harcamaları karşılaştırmalı olarak incelenerek toplam BT 

maliyetleri 7 ana kalem altında toplandı: bulut hizmetleri, BT hizmetleri, iç kaynak ile 

karşılanan hizmetler, yazılım, donanım, tesis masrafları ve telekomünikasyon ücretleri. 

Bu analizden yola çıkılarak bulut hizmetlerinden faydalanmayan bir şirketteki BT 

harcamaları indeks 100 olarak kabul edilmiş ve ağırlıklandırılmıştır. Ardından, McKinsey 

verileri, araştırmalar, vaka çalışmaları ve EMC’den edinilen bilgilere göre farklı bulut 

bilişim tipleri uygulandığında maliyetlerin eski sistemlere göre nasıl azaldığı 

modellenmiştir. 

Farklı iş yükleri için bulut hizmetleri arasında maliyet karşılaştırması yapıldığında karma 

bulut bilişim modeli her biri için en ekonomik model olarak görülmüştür. 

Karma model, müşterilerine genel ya da özel bulut teknolojilerine göre daha düşük BT 

maliyetleri sunmaktadır, çünkü: 

– Sanallaştırma ve konsolidasyonSanallaştırma ve konsolidasyonSanallaştırma ve konsolidasyonSanallaştırma ve konsolidasyon sayesinde azalan altyapı ve işgücü 
maliyetleri (bellek, donanım, yazılım, hizmetler vb.) 

– Fiyat, performans ve risk kriterlerine dayanarak iş yüküiş yüküiş yüküiş yükü kaynak 
kullanımının özel ve genel bulut bilişim teknolojileri arasında 
optimize edilmesioptimize edilmesioptimize edilmesioptimize edilmesi 

– Talebin yüksek Talebin yüksek Talebin yüksek Talebin yüksek olduğu zamanlarda uygulamaların IaaS ve PaaS’tan IaaS ve PaaS’tan IaaS ve PaaS’tan IaaS ve PaaS’tan 
karşılanmasıkarşılanmasıkarşılanmasıkarşılanması    

– Uygulama geliştirme ve bakmındaUygulama geliştirme ve bakmındaUygulama geliştirme ve bakmındaUygulama geliştirme ve bakmında süreç ve altyapıların 
standartlaştırılması ve iç kaynak ile desteklenen işyükünün azalması 
ile artan verimlilikartan verimlilikartan verimlilikartan verimlilik    ( bazı iş yüklerinin SaaS’a taşınması ) 

Karma model aynı zamanda daha yüksek iş verimliliği ve çeviklik 2 sağlamaktadır, 

çünkü: 

– Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulaması daha hızlı ve 
verimli  

– Yeni ürün veya operasyonel süreçleri denemek daha az maliyetli 

 
2 BT maliyetlerine olan etkileri dışındaki faydalar göz ardı edilmiştir. 
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Şekil 137 Özel bulut bilişim modeli 

 

AçıklamaMaliyet1

1 Finans sektörü örneği
2 SaaS, IaaS ve özel buluttan kaynaklanan tasarruflar X86 işyükü için modellenmiştir (harcamaların %80‘i)
KAYNAK: TMT Data Migration Database; Gartner IT Key Metrics Data 2009

-22%

+0% ▪ Bulut bilişim hizmeti harcaması minimum düzeydedir

-25% ▪ Donanım konsolidasyonu ve uygulamalarda standardizasyon sayesinde BT
hizmetleri maliyetlerinde azalma
– Sunucu ve bellek maliyetlerinde %80 azalma
– Üretkenlik artışı nedeniyle uygulama geliştirme maliyetlerinde %25 azalma

– Konsolidasyon sayesinde operasyonel hizmet maliyetlerinde %50 azalma
– Donanım bakım ve destek maliyetlerinde donanım konsolidasyonu sayesinde 

%50 azalma

-2% ▪ Konsolidasyon sonucu yazılım maliyetlerinde minör azalma
▪ Maliyetlerde geleneksel ara katman yazılımı (middleware) ve sistem 

yönetiminden bulut yazılıma kayış

-22% ▪ x86 sunucu ve bellek maliyetlerinde konsolidasyon sonucu %50 azalma
▪ Sabit kalan masaüstü maliyetleri

-55% ▪ Donanım konsolidasyonu sayesinde azalan veri merkezi büyüklüğü ve enerji 
tüketimi

-38% ▪ Sonucu konsolidasyonu sayesinde %50 azalan ağ donanımı maliyeti

Özel bulut bilişim modeli için BT harcaması

3

13

16

26

Yazılım

0

BT hizmetleri

Telekomünikasyon

Tesis maliyetleri          

Donanım

X86 olmayan2

İç kaynak
hizmetleri

82

20

1
3

BT harcaması
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Şekil 138 Kamuya açık bulut bilişim modeli 

 

AçıklamaMaliyet1

-38%

Yeni ▪ Bulut bilişim hizmeti maliyetinde artış
– İçerik, CRM2, ERM3, SCM4 uygulamaları SaaS hizmet sağlayıcısından tedarik 

edilir
– Operasyon, üretim, mühendislik, veri ulaşımı ve analizi laaS hizmet sağlayıcısı 

tarafından sağlanan altyapı üzerinde çalıştırılır

-40% ▪ Uygulama iş yükünün buluta taşınmasıyla sağlanan maliyet avantajı
– Yardım  hizmetlerinde, uygulamaların SaaS'a taşınma ve sağlayıcının hizmet 

sağlamasıyla %25 azalma
– BT/ticari danışmanlık uygulamalarının SaaS'a taşınması ve özelleştirmeye 

daha az izin vermesiyle %25 azalma

-99%
▪ Veri merkezlerine olan ihtiyaç kullanıcılara hizmet vermek için ağ altyapısına 

indirgendi

+65% ▪ Artan veri trafiği ile veri hizmet maliyetlerinde artış
▪ Azalan ağ altyapısı donanım maliyetleri

-65% ▪ Tüm bellek ve sunucu donanımına gerek kalmadı
▪ Sabit kalan masaüstü maliyetleri

1 Finans sektörü örneği 2 Customer relationshipmanager (müşteri ilişkileri yönetimi) 3 Enterprise risk management (şirket risk yönetimi)
4 Supply chain management (tedarik zinciri yönetimi)
5 SaaS, IaaS ve özel buluttan kaynaklanan tasarruflar X86 işyükü için modellenmiştir (harcamaların %80‘i)
KAYNAK: TMT Data Migration Database; Gartner IT Key Metrics Data 2009

Kamuya açık (genel) bulut bilişim modeli için BT harcaması

7

13

21

11

X86 olmayan5

Telekomünikasyon

Tesis maliyetleri          

Donanım

Yazılım

İç kaynak
hizmetleri

BT hizmetleri

Bulut hizmetleri

BT harcaması

80

20

7
0 2

▪ Geliştirmenin daha verimli hale gelmesiyle uygulama geliştirme maliyetinde %35 
azalma

▪ SaaS uygulamaları ile daha az işgücüne ihtiyaç olması sayesinde uygulama 
yönetim maliyetinde %40 azalma

-52% ▪ Yazılım maliyetleri bazı uygulama ve altyapının SaaS'e değiştirilmesiyle azaldı
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Şekil 139 Karma bulut bilişim modeli 

 

 

AçıklamaMaliyet1

Yeni ▪ Artan bulut bilişim hizmetleri harcaması ör. SaaS sağlayıcılardan karşılanan içeril, 
CRM vb.

▪ Talebin en yüksek olduğu dönemlerde ERM, mühendislik ve özel sektöre 
uygulamaların Iaas ve PaaS’tan karşılanması

-34%

▪ Veri merkezlerinde doğru büyüklük ve kullanım ile özel buluta ek olarak %30-50 
maliyet avantajı ör. IaaS/PaaS bulut hizmet sağlayıcıları talebin büyüklüğüne 
bağlı olarak hizmet sağlamaktadır.

▪ SaaS alternatiflerinin şirket uygulamalarının yerine geçmesiyle özel buluta göre ek 
yazılım maliyeti avantajı

▪ Hassas verileri işleyen kişiye özel uygulamalar özel bulutun içerisinde şirket 
uygulamaları ile ortak olarak çalıştırılmaktadır

-76%

-22% ▪ Artış gösteren sabit veri hizmeti maliyetleri ağ donanımlarındaki konsolidasyon 
kaynaklı maliyet azalması ile karşılanmaktadır

-31%

1 Finans sektörü örneği
2 SaaS, IaaS ve özel buluttan kaynaklanan tasarruflar X86 işyükü için modellenmiştir (harcamaların %80‘i)
KAYNAK: TMT Data Migration Database; Gartner IT Key Metrics Data 2009

Karma bulut bilişim modeli için BT harcaması

3

9

14

23

4

X86 olmayan2

Telekomünikasyon

Tesis maliyetleri          

Donanım

Yazılım

İç kaynak
hizmetleri

BT hizmetleri

Bulut hizmetleri

BT harcaması

76

20

1
3

-36%

-44% ▪ Konsolidasyon sonucu x86 bellek ve sunucu maliyetlerinde %50 azalma
▪ Sabit kalan masaüstü maliyetleri

▪ Donanım konsolidasyonu ile düşen veri merkezi ve enerji tüketimi maliyetleri
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