Performansını yükseltecek
Bilişim, yerlileşme oranı gittikçe yükselen sektörlerin başında geliyor. özellikle

de akıllı telefon sahasınd a. Bu alanın önemli yatı rı mcı larınd an Casper ve
Vestel akıllı telefon pazarı n a i l işkin büyüme h ızları nı bu yı l da artıracaklar
IDC verilerine göre 2012 yılında
Türkiye'de 5.5 milyar dolar olan bilişim
teknolojileri pazarı, 2014 yılında 6.4
milyar dolara yükselirken beklenti, bu
pazarın 2019 yılına kadar 6.7 milyar
· dolara kadar çıkacağı yönünde. Bu yılı
6.2 milyar dolar ciro büyüklüğüyle
kapatması beklenen bilişim sektöründe
2017 yılı için ise 6.3 milyar dolar
büyüklüğe ulaşılması bekleniyor.
Yine aynı araştırmaya göre,
Türkiye'de 2012 yılında 2.04 milyar dolar
olan akıllı cep telefonu pazarı,
2014 yılında 4.7 milyar dolar seviyesine
çıkarken bu rakamın 2019 yılında
5.05 milyar dolara çıkması bekleniyor.
2012 yılında 16.7 milyar dolar olan
Türkiye'nin toplam BT ve telekom
pazarının ise 2019 yılında 25.7 milyar
dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı
öngörülüyor.

İstihdama da
katkı sağlayacak
İstihdam için ise BT sektöründe

önümüzdeki beş yıl içinde 120 bin ila
200 bin arasında yeni istihdam
yaratılması bekleniyor. Özellikle yazılım
ve servis alanlarındaki artış, sektörde
geometrik bir şekilde istihdama da
katkıda bulunacak. PC ve tablet
pazarlarına baktığımızda ise yine IDC
raporuna göre, 2012 yılında 1.9 milyar
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2.3 milyon

dolar olan Türkiye PC pazarının 2019
yılında 1.5 milyar dolara gerilemesi
sözkonusu olabilir. 2012 yılında 402
milyon dolar olan tablet pazarının ise
2019 yılında 547 milyon dolara çıkması
bekleniyor. 2017 yılında PC ve tablet
satışlarında adet bazında ufak bir
küçülmenin yaşanabileceği öngörülüyor.
Tüketiciler altı ayda veya bir yılda bir
dizüstü değiştirmekten vazgeçti.
Dolayısıyla satışlarda düşüş yaşandı.

Ancak akılı telefonda bu düşüş olmadı.

Erol Biledk/lndex Grup CEO'su:
"2016 için büyümeyi telekom
ve BT olarak iki bölümde ele
alarak yorumlamalı . Telekom
bazınd~ üçüncü çeyrek
sonuçlarına göre, 2016'nın
geneli için yüzde 1Ocivarında
bir büyümenin olacağını
varsayıyoruz. 2017'de
büyümenin muhtemelen t ek
haneli bir rakamda kalacağını

öngörüyorum. Büyüme yüzde
9'1arı zorlayacak. Sektörde
lokomotif büyümenin ise
telekom tarafından dolayısıyla
mobil cihazlar ve mobil
servislerden geleceğini
d üşünüyorum. Bilişim

teknolojilerinde de yine
önemli bir büyüme atağ ı
yazılımdan ve profesyonel
servis hizmetlerinden gelecek/'
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'Bilişim kilit rolde'
llker Tabak/Türkiye Bilişim
Derneği (110) Başkanı: " Cari
açığ ı n kapatılmasında bilişim

kilit bir rol oynayabilir.
Bu nedenle yerli bilişim
çözümlerinin üret ilmesi
ö ncel iğim iz ol malı .

Sektörde çok yetenekli ve
nitelikli u z m anlarımız ve
şirketleri miz var. Sektör
payd aş ları olarak bu pot ansiyeli ca nlandırmak
için birlikte hareket etmeliyiz. B i lişim sektörü
için at ılması gereken ad ım l arın başı nda
kamunun yerli ya zı lım kullanması geliyor.
2023 hedeflerine yerli b i l işim çözümleriyle
ulaşmak için 2017 yılının önemli bir fırsat
olduğ unu düşünüyoruz . Bilişim sektörü
mutlaka stratejik sekt ör o lm alı. Cari açı ğ ı
ancak yerli b ilişi m çözümleri ve yerli yazı lı mla
kapatabiliriz. Bu nedenle yerli yazılı m yapan
insan gücümüze ve şirketlerimize sahip
çıkmalıyız. 2017 yılının bilişimde atılım yılı
olm ası nı ~rzu ediyoruz."

