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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer:

ICT’de bölge ülkelerinin de ihtiyacını karşılayacak eğitim merkezi kuracağız

- Sizce Türkiye’nin uyguladığı 
bir teknoloji politikası var mı? 
Yoksa bu konuda öncelikle 
yapılması gereken ilk şey 
nedir? 
-Türkiye’nin uyguladığı bir 
teknoloji politikası elbette 
var. Biz bir yürütme organı 
olarak belirlenen politikalar 
çerçevesinde, düzenlemeler 
yapıyoruz. Türkiye, 1. Nesil, 
2. Nesil ve hatta 3. Nesil 
teknolojilerinde, üretim 
konusunda ne yazık ki istenilen 
bir seviyeye gelemedi. Hatta 
neredeyse tamamen dışarıya 
bağımlı oldu. 3. Nesilde, 
donanımda olmasa da içerik 
geliştirmede, yazılımda önemli 
işler yapılıyor. Bunun 4. ve 
daha sonraki nesil teknolojilere 
büyük faydası olacak. Hiç 
değilse bu teknolojilerde 
kullanıcı konumundan çıkarak, 
üretici konumuna geçebiliriz 
diye düşünüyorum. 
 
-2010’da bilgi toplumuna 
dönüşüm için sizce atılan 
en önemli adım ne oldu? 
Hangi adım ve düzenlemeler 
yapılmadı? 

-Bilgi toplumuna dönüşümde İnternet önemli rol oynuyor. Genişbant ile daha hızlı ve daha 
yüksek kapasiteli erişim bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin en belirleyici unsuru olacak. Bu 
nedenle, gerek geliştirilen politikalarda ve gerekse bizim düzenlemelerimizde, sayısal uçurumun 
azaltılması ve genişbant erişimin yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. 2010 yılında, yalın 
ADSL konusunda verilen kararımızla, alternatif işletmeciler daha fazla iş yapabilme ortamına, 
kullanıcılar ise daha fazla seçeneğe sahip oldular. Vergi oranının da yüzde 5 olarak belirlenmiş 
olması sevindirici bir gelişme. Yalın DSL aylık erişim ücreti, vergiler hariç 8,13 TL olarak onaylandı. 
Bu bedel, farklı Türk Telekom tarifelerine göre 4-30 TL arası bir indirim demek. 

Ayrıca bir düzenleme ile de DSL aboneleri en fazla 2 saat veya en fazla 3 saat hizmet kesintisi 
ile İSS’lerini değiştirme imkânları temin edildi. Şu anda 9 milyon ADSL, 2 milyona yakın mobil 
genişbant abonesi bulunuyor. Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, bilgisayar okur-yazarlığı 
oranının artırılmasının da önemi büyük. 
Sayın Ulaştırma Bakanının çok yakından ilgilenmesi ile bu konularda da önemli gelişmeler 
olmaktadır. 2010 yılı içinde bu açıdan, planladığımız halde yapamadığımız bir çalışmamız olmadı. 
 
-Bilişim sektörünün dünya ile rekabetinin önündeki engelleri ve bu engellerin kaldırılması için 
ilk üç çözüm önerinizi sıralar mısınız? 
-Bilişim sektöründe yazılımın payının artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda çalışmalar 
var halen ve önemli başarılar da elde ediliyor. Yazılım sektörünün payının, GSYİH içindeki payının 
artırılması ve ihracattaki payının da artırılması önemli hedeflerimizdendir. Ar-Ge’ye ayrılan payın 
artırılması da yine son derece önemli. 5809 sayılı kanunla getirilen önemli bir düzenleme de 
BTK gelirlerini yüzde 20’sinin sektörümüze Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere aktarılması 
konusudur ki bu, Sayın Ulaştırma Bakanımızın da yakından ilgilendiği bir konudur. Tabii ki yerli 
fikri mülkiyetin geliştirilmesi ve yerli içeriğin artırılması da önemlidir.
 
-2011’de bilişim sektörü için gerçekleşmesini beklediğiniz üç gelişme nedir? 
-ICT sektöründe bölge ülkelerinin de eğitim ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitim merkezi kurma 
projesi geliştiriliyor. Bunu gerçekleştirmeye yoğunlaştık. Bölge ülkeleriyle daha fazla işbirliği 
için teşebbüslerimiz devam ediyor ve olumlu sonuçlar alıyoruz. 2011’de de devam edeceğiz. 
İşletmecilerin, genişbant erişim altyapısına yatırımları artıyor. Daha da artacağını ve abone 
sayısının ve hizmet kalitesinin artacağını düşünüyorum. 

http://www.bilisimdergisi.org/s129
http://www.bilisimdergisi.org/s128

