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Kısaca TÜBİSAD

• TÜBİSAD, Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon, Ofis
Ekipmanları ve Yeni Medya alanlarında faaliyet gösteren
şirketlerin en güçlü ortak sesini temsil etmektedir.

• 200’ e yaklaşan aktif üyelerimiz, yıllık 30 milyar dolar
üzerinde ticaret hacmini yönetmektedir.

• TÜBİSAD olarak misyonumuz, Bilgi Teknolojileri ve
Telekomünikasyon sektörlerini ülkemizin büyümesinin
temeli olarak konumlandırmaktır.
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Önceliklerimiz

•Sektörümüzün karlı olarak büyümesi

•Sağlıklı rekabet şartlarının korunması

•Teknoloji ürün, hizmet ve istihdamının artması

•Uluslararası standartlara uyumluluğun sağlanması

•Türkiye e-dönüşüm performansının artması
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E-Dönüşen Türkiye

• e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu

– 2006 – 2010 Eylem planı ve 111 Eylem Adımı

– 2008 sonu itibari ile tamamlanan 7 adım

• BM e-Devlet Araştırması sonuçlarına göre 
Türkiye Performansı :

– 2003 yılında 191 ülke içinde 49. Sıra

– 2008 yılında 192 ülke içinde 76. Sıra
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Somut Önerilerimiz

• Yeni Ticaret Kanunu yasalaşmalıdır!
Kamu Yönetimi ve Ticaret işlemlerinde ekonomik gelişmelere uygun
ve teknolojiyi teşvik eden Yeni Ticaret Kanunu ivedi olarak
uygulamaya konulmalıdır.

• Devletin bilişim yatırımları, sektöre özel yöntemlerle yapılmalıdır!
Müteahhitlik hizmetlerinden farklı olarak, Bilişim projeleri, İşi
Üstlenen Kurum ve İşi Yaptıran Kurum arasında sürekli ve bağımlı
bir takım oyunculuğu gerektirmektedir.

• Bilişim alanında liberalleşme sağlanmalıdır!
Devlet kurumları ve vakıfların, ayrıcalıklı konumlarını özel sektör ile
rekabet etmek için kullanmaları engellenmelidir. Özel sektör öne
çıkarılmalıdır.
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Somut Önerilerimiz

• Sektörel standartlara uyum ve uygulamaların denetimi için devlet
kurumları ve STK lar daha yakın çalışmalıdır!
Tübisad ve BTK nın birlikte yürüttüğü bilişim regülasyonları ve
sertifikasyon çalışmalarının yaygınlaşması desteklenmelidir.

• E-dönüşüm farkındalığı yeniden canlandırılmalıdır!
e-dönüşüm önceliğimiz devletin en üst düzeyinde temsili
sağlanmalıdır.

• G-20 de olduğu gibi, E-dönüşüm liderleri arasında ilk 20 devlet
içinde olma hedeflenmelidir!
E-Dönüşüm ile bilgiyi ve teknolojiyi etkin kullanan bir toplum olma
yolunda son 5 yılda azalan ivme ve odaklılık, ülkemizin gelişimi ve
refahı için büyük bir tehdittir.
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Teşekkürler
Turgut Gürsoy

TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

“Biz, yeni iş yaratmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için, 
dinamik bir ekonomi yaratan bilgi teknolojileri ve iletişim sektörlerini hızla 

yaygınlaştırmalıyız” 

(V. Reding – Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Başkanı)


