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İnternet, İnternet Geliştirme Kurulu 
Başkanı Serhat Özeren:
Bilişim okur-yazarlığının tabana 
yayılmasının hızlandırılması için 
yeni adımlar atılmalı
Sektörün büyümesi adına 2013’te fikri mülkiyet 
hakları konusunda yeni ve somut adımlar atılmasının 
beklendiğini anımsatan Özeren, bilişim sektörünün 
dünya ile rekabeti için öncelikle nitelikli işgücünün 
artırılması gerekliliğini vurguladı.

*Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde 
kritik öneme sahip olan kişisel verilerin 
korunması ve siber güvenlik konularında 
atılan adımlar, 2012 yılının sektör adına 
önemli gelişmeleri arasında yer aldı. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
Başbakanlık gündemine girmesi, 
sektörde bu alandaki önemli bir eksikliğin 
giderileceğinin önemli bir işareti oldu.
 
Bilgi toplumu sürecinin en önemli unsurları 
arasında yer alan bilgi güvenliği ve siber 
güvenlik konusunda da Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’nın bu alandan 
sorumlu bakanlık olarak belirlenmesi ve 
Siber Güvenlik Kurulu’nun kurulması sektör 
açısından bir diğer önemli konu olarak göze 
çarpıyor.
 
** Halihazırda tasarı olarak gündemimizde 
olan Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun yasalaşmasının sektöre olumlu 

etkisinin olacağı kanaatindeyim. 
Fikri mülkiyet hakları Türkiye’nin 
gündeminde uzun yıllardan bu yana sıkıntılı 
konulardan birisi. Bilişim sektörünün 
büyümesi ve ülke kalkınması adına 2013 
yılında fikri mülkiyet hakları konusunda 
yeni ve somut adımların atılması önemli 
bir ihtiyaç olarak sektörün beklentileri 
arasında yer alıyor. 

Bilişim sektörünün ülke kalkınmasına 
daha yüksek oranda katkı sağlayabilmesi 
için bir diğer önemli başlık da, bilişim 
okuryazarlığının nüfusun tabanına 
yayılmasının hızlandırılması için yeni 
adımların atılması olacak. 

*** Bugün bilişim sektörünün ekonomik 
büyüklüğü konusunda farklı rakamlar 
telaffuz edilmekle beraber genel kabul 
gören rakam, Türkiye bilişim sektörü 
büyüklüğünün 35 milyar dolar civarında 

olduğu kaydediliyor. 
Türkiye’nin 2023 vizyonu, Türkiye’nin 2023 
yılında 160 milyar dolar bilişim sektörü 
büyüklüğüne ulaşmasını öngörüyor. Bu 
açıdan baktığımız zaman bilişim sektörünün 
her yıl yüzde 15’lik bir büyümeyi yakalaması 
gerekiyor. 2013 yılında da Türkiye bilişim 
sektörünün yüzde 15’lik büyümeyi 
yakalayacağı inancındayım.

**** Bilişim sektörünün dünya ile rekabeti 
için öncelikli gündem maddelerinden 
birisi nitelikli işgücümüzün artırılması 
gerekliliğidir. Bugün alt ve orta düzeyde 
bilişim işgücü ihtiyacının karşılanması 
sadece bilişim sektörünün değil bilişim 
sektörünün desteklediği dikey sektörlerin 
de hatta KOBİ’lerin de rekabet gücünün 
artırılmasına katkı sağlayacak. 

FATİH Projesi bu anlamda gelecekte 
bilişim konusunda daha yetkin bireylerin 

yetişmesine önemli katkılar verecek 
Bugün Türkiye’de son yıllarda atılan 
adımlarla gerek teknokentlerde gerekse 
teknogirişimcilerle birçok yeni ürün, 
proje ve fikir yeşeriyor. Ancak bu fikir ve 
girişimlerin en önemli ihtiyaçları sermaye, 
planlı ve doğru biçimde pazarlama 
ihtiyacıdır. Bu ihtiyaca yönelik yeni girişimci 
sermayelerinin artırılması gerekiyor.

Sadece girişimci sermayesinin artırılması 
da dünya ile rekabet edebilirlik adına 
yeterli değil. Bu konuda yeni girişimcilere 
dünya pazarlarına açılma ve ürünlerinin 
marka ve pazarlama süreçlerinin nasıl 
geliştirebilecekleri konusunda destek 
sağlayacak mekanizmaların artırılması 
gerekiyor.  
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