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Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği (TBGD) Başkanı Dr. Nafiz Ünlü:

Beraberce genel bir teknoloji politikası oluşturulmalı
-Sizce Türkiye’nin uyguladığı bir teknoloji politikası var mı? Yoksa bu konuda öncelikle 
yapılması gereken ilk şey nedir? 
-Türkiye’nin uyguladığı  genel bir teknoloji politikası yoktur.  Olmayan teknoloji politikalarımız 
kısmi veya boşluklar halinde parça parça uygulanmaya çalışılsa da başarılı olmamıştır. Yapılmak 
istenen teknoloji politikaları da yerel veya genel siyasi otoriterden etkilenmektedir. Öncelikle  
bir bilim kurulu toplamalı veya toplanmalı, bu kurulun önderliğinde STK’larla beraber genel bir 
teknoloji politikası oluşturulmalıdır.  Bu konuda yurtdışı örneklerden de yararlanmak gerekir.

-2009’da bilgi toplumuna dönüşüm için sizce atılan en önemli adım ne oldu? Hangi adım ve 
düzenlemeler yapılmadı? 
-İnternet kullanıcıların artırılması ve 3G’nin gelmesiyle bu teknolojinin yaygınlaşması için yapılan 
kampanyalar ile, okullarda bilgisayar kullanımın yaygınlaştırılması bu tür çalışmalar bu konudaki 
en önemli adımlar olarak görülebilir. Ancak bunlar sürekli olan teknolojik gelişme çabalarıdır. Bu 
çalışmaların birçoğu yurtdışı kaynaklı olup Türkiye’ ye özgü değildir. Dolayısı ile  bu çalışmalarının 
ulusal kaynaklı olmasında yarar vardır.  Asıl yapılması gereken kendi havuzumuzu kendimiz 
oluşturmalıyız. Kendi teknolojimizi kendimiz üretmeye başlamalıyız. Türkiye bu sektörde 
konuşmaya başlarsa biliyorum ki belli bir zaman sonra sektöründe dünya lideri olacaktır. Ayrıca 
bunun Türk toplumunun gelişmesi ve aydınlanması için önemli bir adım olacağı da açıktır.

-Bilişim sektörünün dünya ile rekabetinin önündeki engelleri ve bu engellerin kaldırılması için 
ilk üç çözüm önerinizi sıralar mısınız? 
- Sektörün dünya ile rekabetinin önündeki engelleri şöyle sıralayabilirim:
1. Teknolojik açıdan dışa bağımlı olma,
2. Teknoloji politikasının olmaması,
3. Teknoloji merkezlerinin olmaması,
4. İhracata yönelik teşvikin bulunmaması,
5. Devlet desteklerin bilişim sektörüne de verilmemesi,
6. Gelir vergisi, SSK kolaylıklarının sağlanmaması.

Sıraladığımız sorunlar halledilirse  bilişim sektöründeki gelişmeler hızlanır. Bilişim sektörü 
ekonominin motoru olur ve beklenen veya özlenen noktaya gelebilir.  

-2010’da bilişim sektörü için gerçekleşmesini beklediğiniz üç gelişme nedir?
-Bu konuda iktidarın teknoloji politikaları etkili olacaktır.  Bunları sıralamak ise zor olacaktır. 
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