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TÜBİSAD son dört yıldan bu yana Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün büyüklüğünü 
Deloitte’un proje danışmanlığında ölçmektedir. 

Bilgi Teknolojileri 
(BT)

• Bilgisayarlar (Desktop, Laptop, Tablet, e-okuyucu vb)
• Sunucular ve depolama birimleri
• Yazıcı, tarayıcı ve çevre birimleri
• Yerel ağ cihazlarıDonanım

• İşletim sistemleri ve 
veri tabanları

• Sistem yönetim 
yazılımları

• Masaüstü uygulamaları

• Dış kaynak kullanım hizmetleri
• Danışmanlık hizmetleri
• Geliştirme, entegrasyon, kurulum ve işletim hizmetleri
• Destek, bakım ve eğitim hizmetleri

• Güvenlik yazılımları
• İş uygulamaları
• Mobil uygulama ve 

oyun yazılımları

• Sabit ve mobil telefonlar 
• Şebeke teknolojileri, telekom donanımı ve ilişkili hizmetler

• Sabit ve mobil iletişim hizmetleri
• Altyapı işletmeciliği hizmetleri
• Kablolu yayın hizmetleri
• Uydu haberleşme ve platform hizmetleri

Yazılım

Hizmet

Donanım

Elektronik 
Haberleşme

Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri 

Pazarı

İletişim 
Teknolojileri (İT)

TÜBİSAD’ın 2012 yılından bu yana 
yürüttüğü Pazar Verileri çalışması, son 4 
yıldır Deloitte ile birlikte standart bir 
metodoloji doğrultusunda 
sürdürülmektedir

Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
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Karşılaştırılabilir ölçüm yaptığımız son dört yıl boyunca Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
sektörü yıllık ortalama %15 oranında büyümüş, yaklaşık iki katı bir hacme ulaşmıştır 
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• Son dört yıl boyunca sektörün 
ortalama yıllık büyüme oranı %15 
olmuştur. 

• Son iki yıl içerisinde gerçekleşen 25 
milyar TL’lık büyümenin %47’si 
Elektronik Haberleşme sektöründeki 
TL büyümeden, %35’i de kur 
etkisinden kaynaklanmaktadır. 

• Donanım, Yazılım ve Bilişim 
Hizmetleri sektörlerinin kur etkisinden 
arındırılmış büyümesinin katkısı %18 
seviyesinde kalmıştır. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar TL)

Büyüyen Sektör
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Son dört yılda toplam içindeki payı küçülmüş de olsa %69’lük bir pay ile İletişim 
Teknolojileri sektörün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. 
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Büyüklüğü
(milyar TL)

İletişim Teknolojileri

%18
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Yıllık Ortalama 
Büyüme

Büyüyen Sektör
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Bu süre boyunca sektörün bileşenleri gelişmiş ülke dağılımlarına daha çok yakınsamış, 
yazılım ve hizmet gibi katma değerli faaliyetlerin payı toplam içinde gelişmeye devam 
etmiştir. 

15% 16%

35% 40%

50% 44%

2013 2016

• Bilgi Teknolojilerinin payı toplam içinde 
fazla değişmese de, bu sektör içindeki 
bileşenler katma değerli alanlar 
doğrultusunda hızla gelişmektedir

• Yazılım ve Bilişim Hizmetleri 
sektörlerindeki büyümenin itici güçleri 
arasında bulut bilişim ve dijital 
transformasyon ön planda yer almakta, 
teknoloji geliştirme bölgelerindeki 
gelişen yapılanma büyümeye olumlu 
katkıda bulunmaktadır. 

• Yine de AB ülkeleri ve diğer gelişmiş 
ülkelerle kıyasladığımızda özellikle 
hizmet sektörünün gelişim fırsatları 
dikkat çekmektedir.

Donanım

Yazılım

Hizmet

Bilgi Teknolojileri Pazar Bileşenleri

Artan Katma Değer
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Sektörün ihracatı 2014 yılından bu yana yılda ortalama %16 oranında artmış, 1 milyar 
ABD doları seviyesine ulaşmıştır. 
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• Özellikle Türk lirasındaki değer kaybı 
ve ihracat odaklı politikaların da 
desteği ile sektör ihracatı son üç yıl 
içerisinde 370 milyon USD tutarında 
gelişmiştir. 

• Anket çalışmamıza katılan sektör 
temsilcilerinin sağlamış oldukları 
verilere göre:

• Sektör ihracatının büyük bir bölümlü 
teknoloji geliştirme bölgeleri 
üzerinden gerçekleşmektedir

• İhracatın %56’lık bölümü Orta Doğu 
ve Afrika bölgesine yapılmaktadır

Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhracatı
(milyon USD)

Gelişen İhracat
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Çalışmanın son dört yılında sektörün çözüm bekleyen sorunları pek değişmemiş, 
‘nitelikli iş gücü açığı’ ve ‘fiyat odaklı dış kaynak kullanımı/kamu ihale politikaları’ 
bilişim şirketleri tarafından büyümenin olumsuz etkenlerinin başında gösterilmiştir.

Dış kaynak 
kullanımı talebi 

eksikliği

Ar-Ge 
teşvikleri ile ilgili 
uygulamalarda 

karşılaşılan 
sorunlar

Nitelikli iş gücü 
açığı 

Girişim sermayesi 
eksikliği

Fiyat odaklı kamu 
ihale politikaları

Sektörde Yaşanan Sorunlar
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Pazar verileri çalışması kapsamında toplanan tüm veriler sektör şirketleri tarafından 
sağlanmaktadır. Çalışmaya veri sağlayan şirket sayısı son dört yıl boyunca 3.5 kat 
artarak 2016 yılında 3,421’e ulaşmıştır. 
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Çalışmamızın 
sürdürülebilirliğini 

sağladıkları için şu ana kadar 
katılım gösteren tüm 
şirketlere çok teşekkür 

ederiz. 

Önümüzdeki yıl da 
düzenleyeceğimiz veri 

toplama çalışmasına tüm 
sektör şirketlerinin artan 

oranda katılımlarını 
bekliyoruz. 

Çalışma Kapsamında Yer Alan Sektör Oyuncuları
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Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade 
etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımızla ilgili 
daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz. 

Deloitte, denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık, risk yönetimi, vergi ve ilgili alanlarda, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. 
Deloitte her beş Fortune Global 500® şirketinden dördüne hizmet verirken, dünya çapında farklı bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile, müşterilerinin iş dünyasında 
karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kalitede hizmetler sunmaktadır. Deloitte’un 225.000’i aşan uzman 
kadrosunun iz bırakan bir etkiyi nasıl yarattığı konusunda daha fazla bilgi almak için Facebook, LinkedIn ya da Twitter sayfalarımızı takip ediniz.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) 
tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır.  Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da 
aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya 
çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir. 
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