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IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu:

Bulut bilişim, büyük veri gibi 
sıcak konularda ulusal bir 
konferans düzenlenmeli
“Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi” çalışmasının 
başlatılmasını 2012’nin en önemli adımı olarak 
değerlendiren Uslu,  2012’de vites küçülten 
Türkiye’nin ekonomik büyümesinin bilişim sektörünü 
de etkileyeceğini söyledi. Uslu, doğrudan bilgisayar 
üzerinde çalıştırılan yazılımlara patent verilmediğini 
belirtip bunun acilen düzeltilmesi gerektiğini bildirdi.

* Bence 2012’nin en önemli adımı, Kalkınma 
Bakanlığı’nın başlattığı “Bilgi Toplumu 
Stratejisinin Yenilenmesi” çalışması oldu. 
Bu çalışmanın alt gruplarından bir tanesi, 
bilgi teknolojileri sektörüdür. IBM Türk 
olarak biz de bu çalışmalarda aktif rol 
alıyoruz.

** Bilişim sektörünün önümüzdeki 
dönemde sektörün büyümesi ve dünyadaki 
trendlerle aynı paralelde ilerlemesi adına 
atılması gereken öncelikli üç noktayı şu 
şekilde sıralayabiliriz:

-Bulut bilişim, büyük veri gibi sıcak 
konularda devlet gözetiminde ulusal bir 
konferansın düzenlenmesi, büyük sağlayıcı 
şirketlerden destek alınması ve buna göre 
ülke kaynaklarının düzenlenmesi,

-Önümüzdeki dönemde büyümesi 
beklenilen bilişim hizmet/danışmanlık 
konusunda nitelikli insan gücünün 
üniversiteden başlayarak yetiştirilmesi,

-Genişbant altyapısının yaygınlaştırılması.
*** Burada donanım, yazılım ve hizmetler 
sektörünün her birinin ayrı incelenmesi 
gerekir, ama bilişim sektörünün geneline 
bakacak olursak Türkiye’nin 2012’de vites 
küçülten ekonomik büyümesi, bilişim 
sektörünü de etkileyebilir. Öte yandan, 
kurumsal veya toplumsal dönüşüm artık 
bir gereklilik olduğu için sektördeki 
hareketlilik devam edecektir. 

**** Dünyayla rekabet edebilmekte en 
büyük engeller, teknolojik eksiklik ve yasal 
boşluklardır. Dolayısıyla önerilerimizi şu 
şekilde belirtebiliriz:

-Teknoloji üretimi için 
öncelikle üniversite destekli 
Ar-Ge yatırımlarının artması 
gerekir. Bunun için de 
teşvikler devam etmeli.  

-Ülkemizde yazılımda yapılan 
yenilikler, hâlâ patent olarak 
değerlendirilmiyor. Nitekim 
bilgisayar programları, 551 
sayılı kanun hükmünde 
kararnamenin (KHK) 6.c 
maddesi uyarınca, buluş 
niteliğinde olmadığı için 
patent verilemeyecek 
konular arasında belirtiliyor. 
Doğrudan bilgisayar üzerinde 
çalıştırılan yazılımlar için, 
patent verilmiyor. Bunun acilen düzeltilmesi lazım. Böylece patent üreten şahıslara 
güvence sağlayacak, yeniliklerin oluşmasına vesile olacak. Bunun tabii ki dünyadaki 
uygulamalar benzer konumda olması gerekir. Örneğin yeni bir algoritma, bir patent olarak 
tanımlanabilmeli.

-Üniversite ve özel sektör arasındaki birliktelik artmalı. Sektördeki yetenek açıkları 
standart roller için değil, yüksek katma değerli yetenekler için taranmalı ve üniversiteler 
de bu yetenek açıklarından yola çıkarak programlar geliştirmeli ve öğrencileri bu alanlara 
doğru yönlendirmeli. Belli konularda üniversiteden başlayarak dersler açılması, nitelikli 
eleman yetişmesine katkı sağlar.

http://www.bilisimdergisi.org/s150


