
SÖYLEŞİ2012 NİSAN68 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 69

BTK Başkanı Acarer: 
Genişbant erişim altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor
Evlere kadar fiber kablo döşenmesi ve mevcut altyapının tam kapasite kullanılmasının sektör 
açısından önem taşıdığını belirten BTK Başkanı Acarer, bunun için fiber kablo altyapısının 
geliştirilmesinin ve baz istasyonları kapasitelerinin artırılmasının çok önemli olduğunu bildirdi.

Fatma Ağaç

TBD Bilişim Dergisi olarak Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun 
Acarer ile kurumun çalışmaları, Türkiye’deki 

bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün durumu ile 
gündemdeki konulara ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdik. Evlere 
kadar fiber kablo döşenmesi ve var olan fiber altyapının tam 
kapasite olarak kullanılmasının tüm sektör açısından önem 
taşıdığına dikkat çeken 
BTK Başkanı Acarer, “Genişbant erişim oranlarında 
meydana gelen artışlar, doğrudan ülkelerin genel ekonomik 
büyümelerine artış olarak yansıyor. Dolayısıyla, yalnızca bilgi 
ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesi için değil, ülke 
kalkınması için de genişbant erişim altyapısının güçlendirilmesi 
gerekiyor” dedi. 

Geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre veri trafiğinin yüzde 15 
arttığına işaret eden Acarer, veri trafiğinin artmaya devam 
etmesi halinde talebin altyapı yatırımlarının önüne geçebileceği 
bunun da sıkıntı yaratacağı uyarısında bulundu.

 “Güvenli İnternet Hizmeti alma hakkı bir tüketici hakkıdır 
ve biz bunu düzenledik. Hizmeti kaç kişinin aldığını takip 
etmiyoruz” diyen Acarer, hizmetin içeriklerine ilişkin kriterleri 
belirleme komisyonunun çalışmalarına katıldıklarını anlattı. 

 İnternet’in güvenli kullanımının yalnızca kamu otoritesinin 
sağlayacağı bir konu olmadığına işaret eden Acarer, konunun 
sivil toplum kuruluşları (STK), İnternet yer ve içerik sağlayıcı 
ile kullanıcılarının da talep edeceği, katkı sağlayacağı, 
özdenetim yapacağı ve gerekli işbirliklerine girebileceklerini 
bir nitelik taşıdığının üzerinde durdu. Bu nedenle yakın işbirliği, 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına önem verdiklerini 
belirten Acarer, Numara Taşınabilirliği Sistemi hakkında da 
bilgi verip, bir Türk firmasının yazılımıyla kurulan sistemin 
son derece iyi çalıştığını, bölge ülkelerinde de ilgi gördüğünü 
kaydetti. 

Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün Türkiye’nin genel 
ekonomik büyüme hızından daha fazla geliştiği ve çok iyi bir 
noktaya geldiğini vurgulayan Acarer, gelişim trendinin devam 
etmesi halinde pek çok konuda Avrupa’da birinci konuma 
gelineceğini söyledi.
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-Numara taşıma uygulamasında beklenen 
hedefe ulaşıldı mı? Uygulama sorunsuz 
bir şekilde devam ediyor mu? Ya da 
yaşanan sorunlar neler?

-Numara Taşınabilirliği sistemi bir Türk 
firmasının yazılımı ile kuruldu. Son derece iyi 
çalışan bir sistem oldu. Bu, övünç verici bir 
durum. Hatta bildiğim kadarı ile bu yazılım 
bölge ülkelerinde de ilgi gördü. Türkiye’de 
Numara Taşıma uygulaması dünyada bir örnek 
olay teşkil edecek şekilde gerçekleşiyor. Mobil 
abone sayısı 66 milyon, bunun 43 milyonu 
numara taşıma uygulamasından yararlandı. Bu 
hiçbir ülkede olmayan bir durum. Bunda, GSM 
işletmecilerimizin cazip fiyat uygulamaları, 
kampanyaları etkili oldu ancak numara taşıma 
sisteminin bu kadar büyük sayıda işlemi 
sorunsuz gerçekleştirmesi de önemli faktör. 
Yalnızca cazip tarife uygulamaları değil, 
hizmet kalitesinde iyileştirmeler de bu konuda 
etkili. Numara taşıma uygulaması başladığı 
gibi azalmayan bir ilgi ile devam ediyor. 
Uygulama ilk başladığında, bir süre sınırı 
yoktu. Bunun bazı sakıncaları görüldü ve üç 
ay gibi bir süre sınırı konuldu. Numara taşıma 
uygulaması sorunsuz bir şekilde devam ediyor. 
Sabit numara taşıma daha geç başladı. Henüz 
mobil numara taşımada olduğu gibi bir oran 
söz konusu değil. Ancak gittikçe daha fazla ilgi 
görmeye başladı.

-Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin 
düzenleme yapıldı, uygulamaya geçildi. 
Hizmetin takibi notasında BTK neler 
yapıyor? Uygulama ne kadar rağbet 
gördü?

-Güvenli İnternet Hizmeti Uygulaması üç aylık 
-Güvenli İnternet Hizmeti Uygulaması üç aylık 
bir test sürecinin arkasından geçen yıl 22 
Kasım’da başladı. Uygulamanın başlamasının 
üzerinden geçen yedi aya yakın sürede 1 
milyon 200 bine yaklaşan abone bu hizmeti 
işletmecilerden talep etti. Bu rakamı, 2003 
yılından bu yana ücretli bir şekilde abonelerin 

kendilerinin kurduğu ve güncellemesini takip 
ettiği filtre programlar ile kıyasladığımızda 
arada çok önemli fark olduğunu görebiliyoruz. 
Çünkü bu programlar 2003’ten bu yana ancak 
23 bin kadar satılmıştı. Güvenli İnternet 
Hizmeti’nde yer alan çocuk ve aile profilinden 
hangisine ihtiyaç duyuyorsa abone bunu 
İnternet servis sağlayıcısına bildiriyor ve çok 
basit bir işlemden sonra güvenli İnternet 
hizmeti almaya başlamış oluyor. Güvenli 
İnternet hizmeti almaya başlayan abone, 
profiller arasında geçiş yapabiliyor ya da 
tamamen kullanmaktan vazgeçebiliyor. 
Bunu da İnternet servis sağlayıcılar ücretsiz 
olarak sağlamak zorundalar. Çünkü Güvenli 
İnternet Hizmeti alma hakkı bir tüketici 
hakkıdır ve biz bunu düzenledik. Güvenli 
İnternet Hizmeti’ni kaç kişi almış biz bunu 
takip etmiyoruz. Güvenli İnternet Hizmeti 
için içeriklere ilişkin kriterleri belirleme 
komisyonunun çalışmalarına biz de katılıyoruz. 
Bu komisyonun çalışmaları tamamen şeffaf 
ve katılımcı bir anlayışla yürütülüyor. Çünkü, 
İnternet’in güvenli kullanımı yalnızca kamu 
otoritesinin düzenlemesinin sağlayacağı 
bir konu değil, sivil toplum kuruluşlarının, 
İnternet yer ve içerik sağlayıcıların ve 
kullanıcıların da talep edeceği, katkı 
sağlayacağı, özdenetim yapacağı ve gerekli 
yerlerle işbirliği içinde olacağı bir konudur. 
Bu nedenle biz de bu yakın işbirliğine, 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına 
önem veriyoruz. Şu anda bu hizmetin 
uygulaması başarılı bir şekilde devam ediyor. 
Tüm gelişmiş ülkeler İnternet’in yaşamsal 
öneme sahip olduğunun farkında ve İnternet’in 
güvenli bir şekilde kullanılmasının ve bilgi 
güvenliğinin sağlanmasının da bir o kadar 
yaşamsal öneme sahip olduğunun bilincinde 
olarak gerekli çalışmaları yapıyorlar.

-BTK genel anlamda artık düzenleme 
fonksiyonundan denetim fonksiyonu 
aşamasına mı geçti? Denetimler nasıl 
sürdürülüyor. Yeni düzenlemeler 
yapılacak mı?
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-Düzenleme çalışmaları kuruluş yıllarında 
olduğu kadar yoğunlukta devam etmiyor. 
Geçtiğimiz iki yıl içinde düzenleme çalışmaları 
yoğun olarak yapıldı Elektronik Haberleşme 
Kanunu’nun gerektirdiği değişiklikler ikincil 
mevzuatta yeni düzenlemeler gerektiriyordu. 
Düzenleme çalışmaları hiç bitmez tabii ancak 
denetleme çalışmalarımız da eskisinden 
daha yoğun şekilde sürüyor. Tüketici Hakları 
Yönetmeliği, Hizmet Kalitesi Yönetmeliği, 
Elektronik İmza Yönetmeliği, teknik 
düzenleme ve standardizasyon çalışmaları ile 
baz istasyonları hakkındaki düzenlemelerimize 
ilişkin denetlemeler resen ya da şikâyetler 
üzerine gerçekleştiriliyor. Bilgi teknolojileri 
ve iletişim sektörü çok dinamik bir sektör. 
Her zaman yeni pazarlar açılması, yeni 
uygulamalar yapılması söz konusu olabiliyor. 
Bu nedenle düzenlemeler her zaman yapılmak 
durumunda. Düzenlemesi yapılan alanlar 
da bu düzenlemelere uygunluk açısından 
denetimlere tabi tutuluyor.
  
-Her eve fiber erişim konusundaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

-Evlere kadar fiber kablo döşenmesi ve var 
olan fiber altyapının tam kapasite olarak 
kullanılması tüm sektör açısından önem 
taşıyor. Genişbant erişim penetrasyon 
oranlarında meydana gelen artışlar, doğrudan 
ülkelerin genel ekonomik büyümelerine artış 
olarak yansıyor. Dolayısıyla, yalnızca bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörünün büyümesi 
için değil, ülke kalkınması için de genişbant 
erişim altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. 
Geçtiğimiz yıl içinde bir önceki yıla göre veri 
trafiği yüzde 15 arttı. Bu şekilde giderse talep 
altyapı yatırımlarının önüne geçebilir ve bu 
da veri haberleşmesinde sıkıntı yaratır. Bu 
nedenle fiber kablo altyapısının geliştirilmesi 
ve baz istasyonları kapasitelerinin artırılması 
çok önem taşıyor. Doğrudan altyapının 
geliştirilmesinden kaynaklanmayan yan 
maliyetlerin yüksekliği işletmeciler için 
dezavantaj yaratıyor. Bu hususta ilgili 

tarafların duyarlı olması gerekir. Bu konuyu 
sayın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız da çok yakından takip ediyor.

-Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 
Uygulaması için BTK neler yapıyor? 
Uygulamaya ilişkin çalışmalar ne 
aşamada?

-Elektronik ortamda bilgi veya belge 
paylaşımında yaygın olarak kullanılan 
elektronik posta (e-posta), iş ve işlemlerin 
kesintisiz devam etmesine olanak sağladığı 
için önemli bir araç. Ancak gönderilen, 
alınan, elektronik olarak arşivlenen veya 
basılı olarak saklanan bir e-posta, mevcut 
düzenlemeler karşısında hukuki geçerliliğe 
sahip değil. Bu tür iletilerin içeriğinin 
değiştirilebilmesi, iletinin gönderici olarak 
görünen kişi tarafından gönderilmemiş 
olabilmesi, iletinin gönderilmiş veya alınmış 
olduğunun kanıtlanamaması mevcut sistemin 
bilinen problemleri arasında yer alıyor. 
Bu nedenle Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı 
ülkelerin öncülüğünde, e-postaların kaynak 
doğrulaması ve teslim edildiğine dair delili 
sağlayan bir sistem olarak Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) ve uygulamaları geliştirildi. 
Güvenli e-posta hizmetlerinin birlikte 
çalışabilirliğinin sağlanması açısından, teknik 
formatların, KEP’in işletilme prosedürlerinin 
ve elektronik imzanın KEP’de uygulanma 
şeklinin belirlenebilmesi için  Avrupa 
Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü 
(European Telecommunications Standarts 
Institute –ETSI) tarafından Kasım 2008’de ETSI 
TS 102 640 standardı yayımlandı. 
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) 
1525’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer 
alan hüküm ile KEP sistemine ilişkin ikincil 
düzenlemeleri yapma görevi BTK’ya verildi.

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı 
Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin 
Tebliğ, Resmi Gazete’nin 16 Mayıs 2012 tarihli 
sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna 
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göre, kayıtlı e-posta hesabı adreslerinin yapısı, 
kayıtlı e-posta rehberinin oluşturulması, 
güncellenmesi, işletilmesi ve kullanılmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 
hazırlanan tebliğ, kayıtlı e-posta sistemini 
kuran ve işleten kayıtlı e-posta hizmet 
sağlayıcıları ile bu sistemden hizmet alan 
tarafları 
kapsayacak.

KEP, e-posta haberleşmesinin içeriği ve 
bileşenleri itibariyle ileri mesajlaşma 
teknikleri, açık anahtar altyapısı ve 
kriptolojinin yoğun olarak kullanıldığı, KEP 
hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla özel bir sistem 
üzerinden yapıldığı, kişi ve kurumların bilgi 
ve iletişim teknolojilerine olan güvenini 
artırmak için gerekli altyapının kurulmasını 
amaçlayan bir teknoloji. Bu altyapı üzerinden, 
güvenli e-posta haberleşmesinin hukuksal 
geçerliliğe sahip olarak yapılması ve güvenli 
olarak elektronik belgelerin saklanabilmesi 
sağlanabiliyor. 

Sosyal ve iş hayatında elektronik ortama 
bağımlılığın hızla artıyor ve kâğıt ortamda 
yapılan birçok işlemin artık elektronik ortamda 
yapılabiliyor olması, ülkemizde de elektronik 
ortamdaki işlemlerin güvenli ve hukuki 
değere sahip bir şekilde yapılabilmesini 
zorunlu kılıyor. Bu kapsamdaki hizmetlerden 
biri olan KEP’in gerekli mevzuat altyapısının 
oluşturularak verilebilmesinin ülkemizin 
bilgi toplumuna dönüşüm yolundaki ivmesini 
arttıracak. 

-IPv6 Platformu’na geçiş için ne gibi 
çalışmalar yapılıyor?

-15 Temmuz 2009 tarihli ve 27 sayılı 
“E-Dönüşüm İcra Kurulu” kararı ile BTK, “IPv6 
konusunda tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde, 
ülkemizde IPv6’ya geçişe ilişkin farkındalık 
oluşturulması, yol haritasının hazırlaması, 
ihtiyaç duyulan tedbir ve politika önerilerinin 
geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek üzere” 
görevlendirildi.

IPv4 adresleri, İnternet Tahsisli 
Sayılar ve İsimler Kurumu’nun 
(Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers- ICANN) yaptığı 
açıklamaya göre tükenmiş durumda. 
Böylece, IPv6 ya geçiş bir seçenek 
değil bir zorunluluk haline geldi.
BTK, IPv6’ya geçiş ile ilgili ar-ge 
destekli bir proje gerçekleştirdi. 
TÜBİTAK Ulakbim, Gazi Üniversitesi 
ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
ile birlikte yürüttüğü bu proje, 14 
Şubat 2011 de başarılı bir şekilde 
sonuçlandırıldı. Bu projenin en 
önemli çıktılarından biri, IPv6’ya 
geçişi planlayan tüm kurumların, 
IPv6’ya hangi yöntemle ve ne 
kadarlık bir maliyetle geçebileceği 
yönünde bilgi veren bir “Karar 
Destek Sistemi” olmasıdır.  Kamu 
kurum ve kuruluşlarının IPv6’ya 
geçişteki “yol haritası” hazırlandı ve 
8 Aralık 2010 tarih ve 2010/25 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ile bu yol 
haritası yayımlandı. Bu yol haritası 
ile IPv6 ya geçiş 3 aşamaya ayrıldı, 
31 Ağustos 2013 itibarıyla da geçişin 
tamamlanması hedeflendi.

-2011 yılında BTK neler yaptı? 
2012’de neler yapılması 
planlanıyor?

-Türkiye, 2011 yılında bilişim 
sektöründe çok iyi bir noktaya geldi. 
2011 yılındaki gelişim trendi devam 
ederse biz 2012’de pek konuda da 
Avrupa’da birinci konuma geliriz. 
2012’de kartlı mobil ödeme sistemi 
konusu, gündemi daha fazla meşgul 
edecek. Çağrı merkezleri sektörünün 
yüzde 25 oranında büyüyeceğini 
tahmin ediyorum. Bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektöründe bölgesel 
eğitimler ve bölgesel işbirliği 
adımları da 2011 yılında olduğu gibi 
devam edecek. 
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