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TBD: Bilişim sektörüne yönelik her çalışmada desteğe hazırız
Güvenli İnternet’in uluslar arası bir sorun olduğuna dikkat çeken TBD Başkanı Menteş, bilişim 
suçlarıyla mücadele için tüm dünyayla birlikte edilmesi ve uluslar arası işbirliklerine gidilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. Bilişim sektörünün pek çok bakanlık ve kurum tarafından sevk ve idare 
edilmeye çalışıldığına işaret eden Menteş, bu işten tek sorumlu bir bakanlık, bir müsteşarlık bir 
teşkilat olmasını istediklerini vurguladı.
Aslıhan Bozkurt

TBMM Bilgi Toplumu Olma Yolunda 
Bilişim Sektöründeki 

Gelişmeler ile İnternet Kullanımının 
Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı 
Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin 
Araştırılması amacıyla kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu’nun 3 Mayıs 2012 tarihli 
toplantısına Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 
katıldı.  AK Parti Adana Milletvekili Necdet 
Ünüvar’ın başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda, TBD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Turhan Menteş, komisyonun çalışmalarına 
da yön verecek “Türkiye’de ve dünyada bilişim 
politikaları” konulu bir sunum yaptı. Menteş, 
sunumunun ardından Komisyon Başkan ve 
üyelerinin çeşitli sorularını yanıtladı.
Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı 
Ünüvar, komisyon olarak bilişimin sağladığı 
fırsatların artırılması, risklerin azaltılmasını 
hedeflediklerini belirtti.
TBD Başkanı Prof. Dr. Menteş, sunumunda 
öncelikle derneği tanıttı, bilişim ve Türkiye, 
bilişimsizlik maliyeti ve güncel sorunlar 
konusunda değerlendirmelerde bulundu. 
Dünyada sadece iki ülkenin (Fransa ve Türkiye)  
“Computer” kelimesine kendi dilinde karşılık 
bulduğunu söyleyen Menteş, “Bilgisayar” 
adının, 1968’de TBD Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal tarafından 
verildiği ve bunun saygıyı da içeren bir 
tanımlama olduğunu anlattı. Aynı yıl Köksal’ın 
“Bilişim teknikbilimini ulusal bir kalkınma 
aracı olarak kullanacağız” dediğini anımsatan 
Menteş, TBD’nin Avrupa Profesyonel Bilişim 

Dernekleri Konseyi’nin (Council of European 
Professional Informatics Societies-CEPIS) 
üyesi olarak AB’nin üyesi olan tek dernek 
olduğunu belirtti. 
Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre 
dünya nüfusunun 7 milyara ulaştığını 
anımsatan Menteş, 212 ülke içinde 74 
milyonluk nüfusuyla 17. sırada yer alan 
Türkiye’nin sahip olduğu 17 milyon ilk ve 
ortaöğretim öğrenci sayısının 155 ülkenin 
nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

Bilişim okur-yazarlığı seferberliği 
başlatılmalı 
Bilgi teknolojileri pazarının 33 milyar dolar, 
genişbant abone sayısının 8 milyon olduğunu 
bildiren Menteş, 27 kamu kurumunun 223 
hizmeti e-Devlet Kapısı ile sunduğunu, 135 
milyar dolar ihracat, 240 milyar dolar ithalat 
(teknoloji ağırlıklı) ile dünyanın 16. büyük 
ekonomisi olan Türkiye’nin “Refah Düzeyi”nde 
ise 92. sırada olduğuna dikkat çekti. 
Türkiye’de halen nüfusun yarısının teknoloji ile 
tanışmadığı, “bilişim okur-yazarı” olmadığını 
belirten Menteş, “Avrupa ülkelerinde bilişim 
okur-yazarlığı yüzde 70 düzeyindeyken, bizim 
bilgisayar ve İnternet erişim oranımız hâlâ 
yüzde 48’lerde. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 
okuma-yazma seferberliği gibi şimdi de bilişim 
okur-yazarlığı seferberliğinin başlatılması 
gerekiyor” dedi.
“Bilişimsizlik maliyeti”ni; “Bilişim 
teknolojilerinin hiç kullanılmaması ya da 
etkin ve verimli olarak kullanılmamasından 

kaynaklanan doğrudan ya da dolaylı kayıplar 
nedeniyle katlanmak zorunda olduğumuz 
maliyet” olarak tanımlayan Menteş, 
Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasında yer alması için yılda 
ortalama yüzde 8,5 büyümesi gerektiğine 
dikkat çekti. Bu büyümenin klasik ekonomik 
aktörlerin hiçbiri ile sağlanamayacağı, 
sadece bilişim teknolojilerinin etkin ve verimli 
kullanımıyla olanaklı olduğunu vurgulayan 
Menteş, “Ülkemizi ilk on ülke arasına sokacak 
dinamizme sahip tek sektör önceliklendirilmiş, 
stratejik sektör olarak ilan edilecek bilişim 
sektörüdür. Bu nedenle bir senaryonun 
gerçekleştirilmesi gerekiyor. Digital Türkiye 
Platformu olarak bu senaryoyu, ‘atılım 

senaryosu’ olarak adlandırdık” diye konuştu.
Dijital Türkiye Platformu, Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD), Türkiye Bilişim Sanayicileri 
Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Vakfı 
(TBV), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği 
(TESİD) ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları 
Derneği’nin (ECİD) girişimiyle hayata geçirildi. 
Platform, Türkiye’nin 2023 hedefleri olarak 
belirlediği, “Dünyada ilk 10 ekonomi arasında 
yer alan, 500 milyar dolar ihracat yapan, 160 
milyar dolar bilişim sektörü büyüklüğüne 
ulaşmış, 1 milyon bilişim çalışanını istihdam 
eden bir Türkiye” için, öncelikli hedefin bilgi, 
iletişim ve elektronik dünyasının “stratejik 
sektör”  olarak tanımlanması gerektiğini 
vurguluyor.
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Bilgi, iletişim ve elektronik 
dünyası “stratejik sektör”  olarak 
tanımlanmalı
Menteş, Türkiye’nin öncelikli yol haritası ve 
yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

* Sektörün muhatap ihtiyacı karşılanıp 
koordinasyon sağlanarak kamuda tek muhatap 
organizasyonu netleştirilmeli. Yazılım ve 
hizmet sektörünü destekleyecek politikalar 
oluşturulmalı.

*Online hizmet üretimine teşvik verilerek; 
genişbant ucuzlatılarak; bilişimi tüm ekonomik 
faaliyetlerde yaygınlaştıracak politikalar 
uygulanarak talep arttırılmalı,

*Evrensel hizmet, Ar-Ge fonlarını kullanarak; 
ticarileşen Ar-Ge yatırımları ve innovatif 
şirketleri destekleyecek fonlar, sektöre 
kullandırılmalı ve girişimcilik desteklenmeli. 
(Şimdilerde sadece FATİH Projesi için Evrensel 
Hizmet Fonu’nun kullanılması öngörülüyor.)

*Devlet kurumları ve özel sektör şirketleri 
arasındaki haksız rekabet engellenerek; 
standartlar yaygınlaştırılarak rekabetçi bir 
piyasa oluşturulmalı,

*Karmaşık mevzuatlar basitleştirilerek; vergi 
çeşitliliği azaltılarak; yazılım üzerindeki tüm 
vergi yükleri ortadan kaldırılarak vergi yükü 
azaltılmalı. 
“Kişisel bilgilerin korunması; güvenli 
İnternet ve kamu - özel sektör İşbirliği”ni 
güncel sorunlar olarak sıralayan Menteş, 
Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası’nın 3 kez 
TBMM’de kadük kaldığını, özellikle ikincil 
düzenlemelerin yapılmasının zorunluluk 
olduğunu anımsattı.

Bilişim suçlarıyla mücadele için 
uluslar arası işbirliklerine gidilmeli
İnternet güvenliği ile güvenli İnternet 
kavramlarının birbirine karıştırıldığını işaret 
eden Menteş, sözlerine şöyle devam etti:
“Güvenli İnternet sadece ülkemizin 
sorunu değil, uluslar arası bir sorun. 
İnternet sitelerinin tek başına Türkiye’den 
engellenmesi çok zor. Çünkü filtrelemeler, 
biraz teknik bilgisi olan kişilerce çok kolay 
aşılabiliyor. Bunun için, tüm dünyayla birlikte 
‘yönetişim ilkeleri ışığında’ İnternet’teki zararlı 
içerik ve bilişim suçlarıyla mücadele edilmesi, 

uluslar arası işbirliklerine gidilmesi gerekiyor. 
Bu noktada siber suçlar alanındaki ilk 
uluslararası sözleşme olan, 2001’de imzalanan 
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi önem 
kazanıyor. Bu sözleşme, suçların küresel 
özellik göstermesi nedeniyle sadece Avrupa 
Birliği’ne üye ülkelere değil, diğer ülkelere 
de imzaya açıldı.  Bu konuda ciddi çalışmalar 
yapılıyor ama bu mücadele, tek başına kamu 
otoritesi ve mahkemelerle yapılacak bir 
mücadele değil. Biz TBD olarak bu konuda her 
türlü desteği vermeye hazırız.” 
Sunumun ardından Komisyon Başkanı Ünüvar, 
“Bilişimsizlik maliyeti”ni önemsediklerini 
belirtip TBD’nin buna ilişkin analizi ve tek 
muhatap önerisini öğrenmek istedi. 20 yıl 
önce 20 milyar dolar düzeyinde Türkiye’de 
“bilişimsizlik maliyeti” hesapladıklarını 
anlatan Menteş, şimdi bunun güncellenip 
yenilenmesi gerektiğini söyledi. Menteş, 
“bilişimsizlik maliyeti”nin çok daha 
yükseklerde olabileceğini, çünkü kamu ve 
özel sektör hizmetlerinde hem manuel hem 
otomatik işlemlerin yapıldığını, bunun da  
“bilişimsizlik maliyeti”ni yükselttiğine işaret 
etti.

“Kamuda tek muhatap” 
organizasyonu netleştirilmeli
Türkiye’nin “bilgi toplumu” olma yolunda, 
“30 milyar dolarlık ileri teknoloji ihracatı” 
yapmayı hedeflediğini belirten Menteş, 
yazılım ve hizmet sektörünü destekleyecek 
politikalar oluşturulmasını istedi. Menteş, 
bilgi ve iletişim sektörünün ihtiyacını 
karşılayıp koordinasyonunu sağlamak üzere 
“kamuda tek muhatap” organizasyonunun 
netleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Pek çok bakanlık ve kurum arasında 
bilişim sektörünün sevk ve idare edilmeye 
çalışıldığına değinen Menteş, tüm sektör 
bileşenleri olarak bu işten tek sorumlu 
bir bakanlık, bir müsteşarlık bir teşkilat 
olmasını istediklerini vurguladı.  Savunma 
sanayisinin ciddi atılım geliştirdiğini, çünkü tek 
muhatapları olduğuna dikkat çeken Menteş, 

son olarak getirilen teşvik sisteminde bilişimin 
tek başına yer almadığını kaydetti. 
Bunun üzerine Komisyon Başkanı Ünüvar, 
kendilerinden istenmesi halinde katkı 
verebileceklerini bildirdi. Menteş ise, 
bilişim sektörünün önceliklendirilmesinin 
bir türlü yapılamadığını, Bakanlık veya tek 
muhataplık konusunda beklentilerinin çok 
yüksek olduğunu, Bakanlık ya da Başbakanlık 
düzeyinde bir temsil beklediklerini yineledi. 
Komisyon Üyesi CHP Kocaeli Milletvekili 
Haydar Akar, Türkiye’nin teknoloji ile 
tanıştığını artık bu hizmetin güvenli bir şekilde 
sürdürülmesinin önem taşıdığını bildirip 
bu konuda ve 30 milyar dolarlık teknoloji 
ihracat için neler yapılabileceğini sordu. TBD 
Başkanı Menteş, Güvenli İnternet’in uluslar 
arası konsensüsler gerektirdiğini, İnternet 
yönetiminin, İnternet Tahsisli Sayılar ve 
İsimler Kurumu (The Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers-
ICANN) tarafından yapıldığını anlattı. ABD 
hükümetinin kontrolünde olan sisteme, 
Birleşmiş Milletler’in (BM) müdahale etmek 
istediğini ama bunu gerçekleştiremediğini 
ifade eden Menteş, siber savaş ve güvenli 
İnternet konusunda kesinlikle uluslar arası 
anlaşmalar yapılması gerektiğini ancak böyle 
bir anlaşmanın da olmadığını belirtti.

Bilişim sektörü, bir ürün geliştirip 
milyon satabilir
Beş sektör STK’sının her ay yapılan 
toplantılarda neler yapılabileceğini 
değerlendirdiklerini söyleyen Menteş, bu 
değerlendirmeleri daha önceleri e-Dönüşüm 
İcra Kurulu’na sunduklarını ancak kurulun 
iki yıldır toplanmadığını bildirdi. Menteş, 
“Donanım ve yazılım, yakınsama (convergence) 
ile artık ayrılmaz bir durumda. Bilişim sektörü 
olarak bir ürün geliştirip milyon satarak 
önemli katma değerler yakalayabilme şansına 
sahip bir alanız.  Örneğin cep telefonlarındaki 
bir uygulama milyonlarca satabilir. 

İyi bir planlama ile bu noktada doğru adımlar 
atılmalı” diye konuştu.
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Komisyon üyesi AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun,  
devletin alımlarında teknoloji transferi etmesinin normal 
olduğunu, Çin, Kanada, İsviçre gibi diğer ülkelerin de 
bunu yaptığını söyledi. 
Komisyon üyesi MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru ise 
güvenli İnternet konusunda yapılması gerekenlere ilişkin 
TBD’nin değerlendirmelerini öğrenmek istedi.  Bunun 
üzerine TBD Başkanı Menteş, öncelikle Türkiye’nin 
uluslar arası üyeliklerinin, (örneğin İnternet Hatları 
Uluslararası Derneği ‘The International Association 
of Internet Hotlines Providers-INHOPE’) artırılması 
gerektiğine dikkat çekti.  STK’ların devreye girmesi 
ve otokontroller olmasını öneren Menteş, güvenli 
İnternet ile İnternet güvenliği kavramlarının birbirine 
karıştırılmaması gerektiğini belirtti.
“İnternetin güvenli kullanımının 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkındaki Yasa ile de devlet yasaklarıyla da sağlamak 
pek mümkün değil” diyen Menteş, özel sektörün 
kamunun rakibi olmadığını vurgulayarak “Kendi 
iç pazarını, özel sektörüne açmayan ülke doğru 
yapmıyordur. Biz ülke olarak kendi pazarımızı büyümek 
için kullanmıyoruz. Sürekli ithal ürünlerle teknolojik 
olarak dışa bağımlı büyümeye çalışıyoruz.  Bunu 
kırabilmek için hem Ar-Ge hem de eğitim süreçlerini 
geliştirmeliyiz” dedi. 
Menteş, İnternet ortamında işlenen suçlarda suçluların 
yakalanmasında Türkiye’nin bir sıkıntı yaşamadığı, 
suçluların yakalandığı, içerik engellenmesinin de 
yasalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini anımsattı. Çin, 
İran gibi ülkelerin ciddi yatırımlar yaparak İnternet’i 
engellediğini bildiren Menteş, Türkiye’de çocuk pornosu 
üretilmediğini, dışarıdan girişinin engellenmesi 
için de uluslararası işbirliğine gidilmesi gerektiğini 
belirtti. Menteş, yapılacak işbirlikleri sayesinde hem 
zararlı içerik, hem de organize siber suç örgütleriyle 
mücadelenin daha verimli olacağını söyledi.
Komisyon Üyesi CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ 
Atıcı ise İnternet’in güvenli kullanımının yollarının, 
TBMM Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki 
Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, 
Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal 
Etkilerinin Araştırılması amacıyla kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu tarafından belirlenmesi gerektiğini 
vurguladı. 
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