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 -1مشخصات کلی کشور ترکیه
کشور ترکیه با جمعیتی حدود  77میلیون نفر از جمله بازارهای نوپا ،ولی بهسرعت درحال گسترش در سطح
منطقه و حتی جهان بهحساب میآید.

 -1-1بررسی شاخصها

1

وضعیت کلی کشور ترکیه بر اساس شاخصهای مختلف اقتصاد ،در جدول زیر آمده است.
جدول  -1وضعیت کلی کشور ترکیه بر اساس شاخصهای مختلف اقتصاد در سال5112
ردیف

عنوان شاخص

سال 5112

1

درآمد ناخالص ملی به ازای هر نفر
(دالر)

16757/9

5

جمعیت کل (میلیون)

76/8

3

تولید ناخالص داخلی (بیلیون دالر)

805/1

4

درصد تولید ناخالص داخلی ( )PPPبه عنوان
سهم از کل جهان

1/96

اندازه گیری و ارزیابی سطح نوآوری کشورها مبتنی بر شاخصها و معیارهایی امكانپذیر میشود .مطابق گزارش
 GIIاین شاخصها به شكل هفت رکن اصلی تعریف شدهاند و هر یك از این شاخصها شامل چند شاخص زیر
رکن میباشند .در جدول زیر رتبه کشور ترکیه و ایران در این شاخصها ،در سال 2016نشان داده شدهاست.
جدول  -5رتبه کشور ترکیه و ایران در شاخصهای مختلف ،در سال5112

ردیف

شاخص

رتبه کشور ترکیه

رتبه ایران

1

شاخص اصلی نوآوری

25

111

5

شاخص ورودی نوآوری

11

111

3

شاخص خروجی نوآوری

41

112

4

بازده نوآوری

53

113

2

رکن چارچوب نهادی

54

151

1

زیررکن محیط سیاسی

55

152
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2

ردیف

شاخص

رتبه کشور ترکیه

رتبه ایران

1

زیررکن محیط تنظیم گری

111

152

5

زیررکن محیط کسب و کار

11

33

3

رکن سرمایه انسانی و تحقیقات

21

41

11

زیررکن تحصیالت

25

31

11

زیررکن تحصیالت عالی

21

4

15

زیررکن تحقیق و توسعه

41

23

13

رکن زیرساخت

13

15

14

زیررکن فناوری اطالعات و ارتباطات

13

31

12

زیررکن زیرساخت های عمومی

23

11

11

زیررکن پایداری زیست محیطی

21

31

11

رکن پیچیدگی بازار

25

133

15

زیررکن اعتبارات

114

32

13

زیررکن سرمایه گذاری

21

111

51

زیررکن تجارت و رقابت

15

141

51

رکن پیچیدگی کسب و کار

111

131

55

زیررکن کارکنان دانشی

52

113

53

زیررکن پیوندهای نوآوری

111

111

54

زیررکن جذب دانش

151

131

52

رکن خروجی های دانشی و فناورانه

11

31

51

زیررکن تولید دانش

31

54

51

رکن تاثیر دانش

53

114

55

زیررکن انتشار دانش

115

132

53

خروجی های فناورانه

31

111

31

زیررکن دارائی های نامشهود

11

113

31

زیررکن کاالها و خدمات خالقانه

25

111

35

زیررکن خالقیت های برخط

23

52
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شكل زیر مقایسه رتبه ایران ،ترکیه و عربستان به تفكیك رکنهای هفتگانه فوق ،در سال  2011را نشان میدهد.

شکل -1مقایسه رتبه ایران ،ترکیه و عربستان به تفکیك رکنهای هفتگانه در سال 5114
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1

رتبه ایران ،ترکیه و عربستان در رکن سرمایه انسانی و تحقیقات در سال  2011تا  2011در شكل زیر نشان داده
شدهاست.

شکل  -5رتبه ایران ،ترکیه و عربستان در رکن سرمایه انسانی و تحقیقات در سال  5111تا 5114

شكل زیر رتبه ایران ،ترکیه و عربستان در رکن پیچیدگی بازار را در سال  2011تا  2011نشان میدهد.

شکل  -3رتبه ایران ،ترکیه و عربستان در رکن پیچیدگی بازار را در سال  5111تا 5114
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-5ترکیه در حوزه فاوا
ترکیه در تالش است تا بخش  ICTخود را با هدف افزایش دسترسی به زیرساخت پهنباند بهبود بخشد؛ بخش
فناوری اطالعات و ارتباطات این کشور که سرعت رشد بسیار باالیی دارد به منبعی مهم برای رشد اقتصاد داخلی
آن تبدیل شده است.

توان این بخش از جمعیت جوان و مشتاق ترکیه حاصل میشود که سعی دارند فناوریهای جدید و مرتبط با
صنعت تلفن همراه و اینترنت را به کار گیرند.

سازمان فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ) (ICTAطی گزارشی گفته است که میزان رشد مشترکان اینترنت این
کشور در پایان سال  2019به  18درصد رسید و تعداد کل مشترکان پهنباند حدود  9225میلیون نفر بود.

این سازمان برآورد میکند که بخش  ICTدر ترکیه حدود  12درصد در سال  2019رشد داشته و تقریبا 161
هزار نفر را استخدام کرده است؛ برآورد شده که حدود  78میلیارد لیره ترکیه نیز درآمد حاصل کرده که حدود 9
درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را شامل میشود.

تجارت الكترونیكی نیز به سرعت در ترکیه رونق میگیرد و درآمدش بالغ بر حدود  96میلیارد لیره ترک در سال
 2019بوده است .دولت ترکیه برنامه و طرحهای بلند پروازانهای برای بخش  ICTدر نظر دارد.

به این ترتیب هدف این است که در سال  ،2029صد سالگی بنیانگذاری جمهوری ترکیه در شرایطی جشن گرفته
شود که سهم بخش  ICTاز تولید ناخالص داخلی به  8درصد رسیده است .بر اساس گفتههای نخستوزیر ترکیه،
این کشور هزینههای  R&Dرا در بخش  ICTتا  9درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد.

وزارت ارتباطات ،تنظیمکننده اکثر فعالیتهای بخش  ICTدر ترکیه است و از قدرت و اختیار مستقیم خود بر
اپراتورهای شبكه تلفن همراه ،ارائهدهندگان خدمات اینترنت و اپراتورهای تلفن ثابت بهره میگیرد.

به این ترتیب اصالحات نهایی در هر دو بخش صنعت و کاربران مربوط به کاهش مالیات در صنعت تلفن همراه و
تلفن ثابت است .در حال حاضر ترکیه باالترین میزان مالیات در جهان را دارد که به عنوان مثال  1822درصد کل
مالیات بر تلفن همراه و  99درصد مختص خطوط ثابت است.

ترکیه از نظر ارتباطی در سالهای اخیر بر سرمایهگذاری قابل توجهی در بخش زیرساخت ارتباطی تمرکز داشته
است .دولت ترکیه رشد نرمافزار را از طریق ایجاد فناوری اطالعات و مراکز دانشگاهی توسعه داده است و از سویی
دیگر استارتآپها و بودجههای مالی را برای توسعه نرمافزار و سختافزار اختصاص میدهد.
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انجمن بینالمللی سرمایهگذاران ترکیه ) (YASEDگزارشی را منتشر کرده که در آن تهدیدهای اصلی برای بخش
فناوری اطالعات را بدینترتیب دانستهاند :نرخ مالیاتی باال ،مقررات قابل پیشبینی ،سیاستها و مزایدههای
قیمتگرا ،کمبود سرمایهگذاری ،نقض حقوق مالكیت معنوی و بوروکراسی.

در این راستا دولت نیز به تالشهای خود اشاره دارد که با تمرکز بر قوانین خاص  R&Dو طرحهای جدید ،راه را
برای سرمایهگذارن باز میگذارد .امروزه در ترکیه حدود  81درصد از اینترنت همراه با دادههای باالی  100مگابایت
ارائه میشود.

به این ترتیب در ترکیه نیز مثل دیگر کشورهای دنیا دستگاهها چندمنظوره شدهاند و مرز بین لپتاپهای شخصی،
تبلتها و تلفنهای همراه به حداقل رسیده است.

بزرگترین بازیگران خارجی عرصه مخابرات در ترکیه را اریكسون ،زیمنس ،آلكاتل و نورتل تشكیل میدهند .در
همین حال مایكروسافت ،آیبیام ،لوگو ،اوراکل ،سان و لیكوم ،بزرگترین صادرکنندگان نرمافزار ،و بزرگترین
تامینکنندگان سختافزار در ترکیه  AVea ، HP، Pell، Vestel، Escort، Bekotو  Epsonهستند.
همچنین Telsim ، Turkcellو( TT&TIMحاصل ادغام  Aycellو  (Ariaسه اپراتور عمده تلفنهمراه در ترکیه
هستند.
جدول  -3شاخصهای کلی در حوزه فاوا ترکیه طبق گزارش ITU

ردیف

شاخص

واحد

1

اشتراک تلفن ثابت برای هر  100نفر ساکن

 18/1نفر

5

مشترکین تلفن همراه در هر  100نفر

 39نفر

3

اشتراک پهنای باند تلفن ثابت در هر  100نفر

 11/2نفر

4

اشتراک پهنای باند تلفن همراه در هر  100نفر

 92/9نفر

2

خانواده با یك کامپیوتر ()٪

 62/3درصد

1

دسترسی به اینترنت خانگی ()٪

 13/1درصد

1

افراد استفاده کننده از اینترنت ()٪

 15/2درصد

دفتر ااقتنل فناوری و ارتباط با صنعت-معاونت ژپوهش و توسعه ارتباطات علمی

7

 -1-5چشمانداز آتی
بازار  ICTترکیه بازاری جوان و نوپاست و تا رسیدن به بلوغ خود راه طوالنی در پیش دارد .ضریب نفوذ  25درصدی
تلفن ثابت 66 ،درصدی تلفنهمراه و  11درصدی اینترنت این مسئله را ثابت میکند .همانطور که آمار قبلی
نشان میدهد ،بازار مخابرات ترکیه پیشروترین بخش از بازار  ICTاین کشور است .اجرای سیاست آزادسازی در
بخش مخابرات از سال  ،2000پایان بخشیدن به انحصار غولی همچون  Turk Telekomدر سال  2001و حمایت
جدی از بخش خصوصی از جمله مهمترین عوامل رشد بازار مخابرات ترکیه بهحساب میآید.

در چنین شرایطی ورود دو بازیگر جدید یعنی  Oger Telecomو  Uodafoneبه حوزه مخابرات ترکیه در سال
 2006این بازار را گرمی بخشید .در این میان  Turkcellو  Aveaهم از سرمایهگذاریهای  960و  900میلیون
دالری در بخش مخابرات در سال  2005خبر دادند که نویدبخش کاهش قیمت خدمات تلفن ثابت و همراه در این
کشور و بهبود کیفیت خدمات و زیرساختهای شبكهای است .اما کارشناسان از رشد  26درصدی بازار  ITترکیه
در سال جاری خبر میدهند .آنان معتقدند ،این رشد در سال  2003به  19درصد و در سال  2016به  1درصد
کاهش مییابد که حاصل بلوغ نسبی این بازار است.

 -1-1-5ارتقای تجارت الکترونیکی
دولت ترکیه از سال  2009اجرای طرح بلندپروازانهای را در حوزه  ITآغاز کرده است که از جمله آنها میتوان
به  E-Transformationو پروژههای متعدد دولت الكترونیكی اشاره کرد .در سال  2009تنها حدود سه درصد از
مردم ترکیه از خدمات دولت الكترونیكی استفاده میکردند ،اما دولت این کشور چارهای جز ارتقای
استانداردهای  ICTدر این کشور ندارد و بههمین علت مجبور است میزان استفاده از خدمات دولت الكترونیكی در
ترکیه را به رقمی بین  10تا  20درصد برساند که حداقل استاندارد قابل قبول از نظر کشورهای اروپای غربی است.
ثبت خرید و فروش زمین ،ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و بهخصوص سفارش دارو ،پرداخت انواع مالیات و
اجرای فرآیند اتوماسیون در این زمینه از مهمترین اقدامات دولت ترکیه در این بخش است .همچنین قانون امضای
الكترونیكی از ژوئیه سال  2001در ترکیه به امضا درآمد و قانون جامع ارتباطات الكترونیكی این کشور نیز زمینه
را برای ارتقای تجارت الكترونیكی در این کشور فراهم آورد.

دولت ترکیه خود را تنها موید و حامی شرکتهای  ICTاین کشور و بهخصوص صاحبان مشاغل کوچك و متوسط
میداند و از هرگونه دخالت مستقیم در این بازار خودداری میکند .درحال حاضر حدود سه میلیون شرکت کوچك
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و متوسط تجاری در ترکیه وجود دارد که  30درصد آنها فاقد زیرساختهای  ITهستند ،اما دولت ترکیه بهدنبال
تغییر این وضعیت در پنج سال آینده است.

 -5-1-5چارچوب  FP7و افق 5151
دانشگاه ( ODTU1به زبان انگلیسی )MUTUدر بسیاری از پروژه های  ،2007شرکت نموده ،مخصوصا  FP7و
افق  .2020همچنین در پروژههای بینالمللی دیگر در سازمانهایی از قبیل ناسا ،ناتو ،NSF ،سازمان ملل متحد،
مدیریت یونیدو  UNEP ،و بانك جهانی فعالیت داشتهاست .در این زمینه ODTU ،حدودا در  212پروژه بینالمللی
با بودجه کل در حدود  111میلیون یورو شرکت داشته و سهم  ODTUتقریبا  25/7میلیون یورو بوده است.
همچنین  ODTUتعداد 103پروژه  FPبا بودجه کل  101میلیون یورو (تقریبا) که سهم  ODTUنزدیك به 21/6
میلیون یورو بوده را به اتمام رسانده است .از طرفی  ODTUتعداد  109پروژه بینالمللی دیگر ،با مجموع بودجه
 10میلیون یورو (تقریبا) که سهم  ODTUحدود  6/6میلیون یورو بوده را کامل کرده است.
در حال حاضر  ODTUدرگیر همكاری با تعداد  11طرح  FP7و  ،H2020با بودجه در مجموع حدود  152میلیون
یورو شده است که بودجه  1پروژه  ، H2020حدود 10میلیون یورو میباشد.
 -3-1-5برگزاری کارگاهها در زمینه افق 5151
کارگاه  " GT ARCافق  " 2020را برای بار دوم در استانبول در ژانویه  2015و با حضور نمایندگان صنعت و
پژوهش از ترکیه و آلمان برگزار و در مورد پروژههای احتمالی در آینده بحث شده است .در هر دو روز موضوعات
تحقیقاتی در اروپا مورد ارائه و بحث بوده است .هدف از برگزاری اینگونه کارگاهها ،همكاری موثر بین دو کشور،
برای تقویت پروژههای تحقیقاتی آینده است.

commonly referred to as METU; in Turkish, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ
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 -4-1-5معرفی برخی دانشگاهها و موسسات حوزه فاوا در ترکیه
در جدول زیر برخی موسسات حوزه  ICTو دانشگاههای فنی معتبر ترکیه معرفی شدهاست.
جدول -4برخی موسسات حوزه  ICTو دانشگاههای فنی معتبر ترکیه
ردیف

1

نام موسسه یا دانشگاه

 TUBITAK BILGEMمرکز تحقیقات فناوریهای پیشرفته
مرکز تحقیقات فناوری انفورماتیك و امنیت ،بیش از  1200کارمند
دارد که حدود  ٪80از آنها کارکنان تحقیق و
های پیشرفته
توسعه هستند که حوزه فعالیت آنها فناوری
انفورماتیك و امنیت
 http://www.bilgemاطالعات ،امنیت اطالعات و الكترونیك
 .gov.tr/sid/549/pid/پیشرفته است .این مرکز بیش از  10سال
547/index.htm
سابقه دارد.

GT ARC
مرکز تحقیقات پیشرفته
فناوری اطالعات و

5

تاریخچه

ارتباطات آلمان و ترکیه
http://www.gtarc.com/?lang=en

توضیح پروژهها

حوزه کاری

دره انفورماتیك :این دره که با وسعت  9میلیون
متر مربع ساخته شده است یك پایگاه اطالع
رسانی ترکیه خواهد بود که در آن اطالعات به
تحقیق و توسعه در زمینه انفورماتیك و امنیت و فناوری تبدیل می شود و فناوری به محصول.
توسعه همكاری با موسسات اروپایی و غیره با گروههای کاری جداگانه در داخل وزارتخانه،
استفاده از شبكه های همكاری ،همچون فناوری هایی مانند دادههای بزرگ  ،محاسبات
EUREKA
ابری ،اینترنت اشیا ،فناوری بی سیم (،)4G- 5G
پرینتر  9بعدی را بررسی میکنند و متعهد به
توسعه آن شدهاند.
تحقیق و توسعه و فعال کردن تكنیك های
فناوری اطالعات و ارتباطات عمومی و سیستم
عامل جهت ارائه راه حل های مبتنی بر فناوری
اطالعات و ارتباطات معاصر که به چالش های
بزرگ جامعه ما مانند بهداشت ،تغذیه ،ترافیك،
انرژی ،ایمنی ،دانش و ارتباطات از راه دور
رسیدگی کند .بر اساس این هدف GT ARC ،در
موضوعات تحقیقاتی عمومی زیر تمرکز دارد:

مرکز تحقیقات پیشرفته فناوری اطالعات و
ارتباطات ( )GT ARCآلمان و ترکیه یك
موسسه با هدف انجام تحقیقات در زمینه
نوآوری در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
است ،که با سایر موسسات تحقیقاتی و
همكاران این صنعت ،همكاری میکند.
موسسات در برلین و استانبول در حال حاضر
 سیستم عاملهای چندگانه
مشغول فعالیت هستند.

 راهنمای جابجایی برای کالن شهرها
 تجزیه و تحلیل مستقل سیستم های توزیع
شده دولت الكترونیكی
 توسعه بهداشت و درمان نوآورانه برای
مهاجرین

 راه حل های هوشمند برای حفاظت
زیرساختهای بحرانی

 راهكارهای اتوماسیونی

دفتر ااقتنل فناوری و ارتباط با صنعت-معاونت ژپوهش و توسعه ارتباطات علمی
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توضیح پروژهها

حوزه کاری

ردیف

نام موسسه یا دانشگاه

3

موسسه امنیت سایبری
SGE
http://sge.bilgem.t
ubitak.gov.tr/en

موسسه امنیت سایبری ( )SGEمربوط به
 TUBITAK - BILGEMاست و حدود 70
محقق در آن به فعالیت مشغولند  ،یك شعبه
آن واقع در گبزه نزدیك به استانبول ،در داخل
محوطه مرکز تحقیقاتی  TUBITAKمرمره و
در مجاورت پارک فناوری مراکز تحقیقاتی
صنعتی ،و دیگری در آنكارا در نزدیكی
سازمانهای دولتی  .از این رو  ،آنها روابط قوی
با هر دو سهامداران بخش دولتی و خصوصی
دارند.

4

دانشگاه فنی خاورمیانه
METU
http://www.metu.ed
u.tr/history

 METUدانشگاه فنی خاورمیانه است که در
مهندسی هوافضا ،مهندسی شیمی ،مهندسی  محاسبات ابری
16نوامبر  1365با هدف کمك به توسعه ترکیه
عمران ،مهندسی کامپیوتر ،مهندسی برق و  دادههای عظیم
و کشورهای خاور میانه و به ویژه آموزش افراد
الكترونیك ،علوم مهندسی ،مهندسی محیط  موبایل نسل5G
جهت ایجاد یك نیروی کار ماهر در زمینههای
زیست ،مهندسی مواد غذایی ،زمین شناسی  ،پروژه  Teknokentمربوط به ( )TPO1و
علوم طبیعی و اجتماع تاسیس شد.
مهندسی صنایع ،مهندسی مكانیك ،متالورژی و
کار با محققان پارک فناوری دانشگاه جهت

 GT ARCتوسط وزارت علوم و تحقیقات  شبیهسازی
آلمان فدرال و وزارت حمل و نقل ،امور دریایی  رایانش ابری
و ارتباطات ترکیه پشتیبانی می شود.
 تراکنش انسان و کامپیوتر
 تشخیص و تجزیه و تحلیل نرم افزارهای  ایجاد مقررات (حوزه رگوالتوری)
 اجرای مطالعات فرایند قضایی کمك خواهد
مخرب و تقلبی
کرد
 ارزیابی آسیب پذیری ،داده کاوی و پیشگیری
از دست دادن داده ها ،کانال جانبی کارت  ایجاد سازمان ملی پاسخ سایبر
هوشمند
 تقویت زیرساخت های امنیت سایبری ملی
 تجزیه و تحلیل حمله و مجازی سازی
 امنیت ابر رایانه

 حفظ حریم خصوصی

 آموزش پرسنل در منطقه امنیت سایبری
 توسعه فن آوری ملی در امنیت سایبری
 گسترش دامنه مكانیزم امنیت ملی

رشتههای غیر فنی و رشتههای فنی شامل  :پروژه IOT

Teknokent Projects Office

دفتر ااقتنل فناوری و ارتباط با صنعت-معاونت ژپوهش و توسعه ارتباطات علمی
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نام موسسه یا دانشگاه

تاریخچه

2

شرکت مخابراتی آنکتك
http://www.ankete
/k.com.tr

 Anketekیك شرکت فناوری ارتباطات
متخصص در الكترومغناطیس و ارتباطات بی
سیم که تمرکز بر تحقیق و توسعه دارد.
از جمله شرکتهای فعال در پارک فناوری
دانشگاه  METUمیباشد.

توضیح پروژهها

حوزه کاری
مهندسی مواد ،مهندسی معدن ،مهندسی نفت و
گاز طبیعی

1

 Labrisيك شرکت شبكهاي  R&Dاست
که ارائه دهنده راه حل های امنیت شبكه از
سال  2002از طریق محصوالت در سطح
جهان است InovaLig .بخش ترکی پروژه
شبکه البریس
 IMP3ROVEاست که یك برنامه اتحادیه
http://labrisnetwork
اروپا است و در  17کشور اتحادیه اروپا سازمان
/s.com
یافته و آنها در تالش هستند تا ببینید که
چگونه نوآوری در این کشورها در حال
پیشرفت است .شبكه Labrisبه عنوان
قهرمان در لیست نوآوران ذکر شده است.







فناوری آنتن مدرن،
سیستمهای ارتباطی بی سیم،
مدارهای  RFراندمان باال،
سیستمهای جاسازی شده،
شبكه های حسگر

 امنیت سایبری
 محاسبات ابری

دفتر ااقتنل فناوری و ارتباط با صنعت-معاونت ژپوهش و توسعه ارتباطات علمی

همكاری با اتحادیه اروپا در پروژه  FP7و افق
2020





لینك سیستم رادیویی چند آنتنی
شبكه های موقت بی سیم با آنتن سكتوری
شبكه های کنترل از راه دور بدن و سیستم
مانیتورینگ بیمار
توسعه رادیویی آنتنVHF / UHF

 تضمین امنیت شبكه نهایی از طریق خط
تولید گسترده آن ،از جمله دیوار آتش /
 ،VPNامنیت وب ،امنیت پست الكترونیكی
 ارائه راه حلها برای نسل بعدی توسعه یافته
جهت تشخیص و شناسایی انواع تهدیدات در
زمان واقعی،
 برنامه های ارائه یك سپر هوشمند در برابر
نفوذ  ،ویروس ها ،هرزنامه ،بدافزار و حمالت.
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