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"HİZMET VE YAZILIM 
3-4 kat büyüyebilir" 
T ürkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 

(TÜBİSAD), Türkiye'de bilişim sektö
rünü kapsayan en büyük sivil toplum 
kuruluşu. Probil Yönetim Kurulu Baş
kanı Turgut Gürsoy, yaklaşık 10 ay 

önce derneğin yeni başkanı seçildi. Göreve gel
diği gün TÜBİSAD'ın, Türkiye'nin bilgi teknolo
jileri ve iletişim alanlarındaki rekabetçi gücünü 
artırmaya odaklanacağını ve telekom sektörünün 
lider şirketlerinin TÜBİSAD'a katılımını sağlaya
cağını vadetti, Gürsoy, şimdi bu vaatlerini tek 
tek yerine getiriyor. TÜBİSAD 2010 yılında tari
hinde hiç olmadığı kadar aktif bir görünüm çi
ziyor. 

2009 yılında 30 milyar dolar olan bilgi ve ile
tişim teknolojileri sektörünün büyüklüğünün 
ancak bu şekilde 160 milyar dolara ulaşabilece
ğine ve bilişimde bölgede güç sahibi olabilece
ğimize dikkat çekiyor. Özel sektör ve kamunun 
birlikte oluşturacağı çalışmalarla bilişimin sa-
hiplenilmesi gerçekleşirse bölgenin bilişimde en 
önemli gücü olma fırsatımızın hala bulundu
ğunu söyleyen Gürsoy, "Bunu yapmak zorun
dayız ve bu değeri yaratacağımıza kesinlikle 
inanıyoruz" diye konuşuyor. 

Gürsoy'un sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle: 
• Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı şir

ketleri, ekonomiyi ne kadar büyütüyor? Bu ko
nuda örnek verebileceğiniz rakamlar var mı? 

• 17 Şubat'ta bir etkinlik yaptık. Roben At-
kins'in ABD'nin krizden çıkışında bilgi ve ileti
şim teknolojilerinin katkısına yönelik bir çalış
ması var. Onu getirttik. Aynı zamanda OECD 
Bilim ve Teknoloji Direktörü Graham Vickery 
geldi. AB temsilcisi şunu söyledi: "Bizler bilgi ve 
iletişim teknolojilerini yeterince kullanamadığı
mız için verimlilikte ve rekabet avantajında 
ABD'yi yakalayamadık. O nedenle krizden çıkı
şımız da maalesef yavaş oluyor." 

Bunu AB'nin bu konuda araştırmalar yapan 
en üst düzey yöneticilerinden biri söylüyor. Aynı 
zamanda yine ABD'den gelen Atkins de görüş

leriyle bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini 
destekliyor. 1974'te bilişimin ABD kişi başına iş 
gücü üzerinde yarattığı verim yüzde 0,65'ler-
den 2000'lerde 1,6'ya yükseldi. Günümüzde ise 
2'lere kadar gelmiş durumda. Bu oldukça yük
sek bir oran ve bilişimin verimliliğe olan katkı
sının çok yüksek olduğunu ortaya koyuyor. 

Kore, tüm ülkede evlere yüksek hızda inter
net erişimini zorunlu tuttu. Bunun nedeni de bu 
erişimin yüzde 10'luk artışının toplam ekonomik 
büyümeyi yüzde 1,3 oranında artırması. Bu da 
bilişimin önemini ortaya koyan oldukça önemli 
bir başka veri. 

Telekom, donanım, yazılım ve 
hizmetten oluşan bilişim sektörü, 

2009'da 30 milyar dolar hacme ulaştı. 
Yüzde 10'luk büyümenin büyük kısmı 

finans ve telekomdan geldi. 7,5 milyar 
dolarlık hacmi temsil eden BT'nin 

büyümesi ise yüzde 3-4'te kaldı. Oysa 
TÜBİSAD Başkanı TURGUT GÜRSOY, 
bu rakamların en az 3-4 katı büyüklüğe 

ulaşabileceğini söylüyor. Gürsoy, 
"Bilişimin stratejik sektör kabul edilmesi 

ve devlet politikası haline gelmesiyle 
bölgede çok rahat bir merkez olabiliriz" 

diyor. Bunun yapılması halinde yüzde 
20 ve üstü büyümenin rahatlıkla 

yakalanabileceğinin altını çiziyor. 
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