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Geleceğin bilişim 
ihtiyaçları
Bölgeler için ayrı teknolojik hedefler konulması istenirken ASELSAN’ın 
en son 4G/LTE teknolojisine sahip Milli Ticari Baz İstasyonu’nu 
geliştirerek yurtdışına satmayı hedeflediği açıklandı. Yayıncılığın klasik 
yöntemlerden uzaklaşıp interaktif bir hale dönüştüğü belirtilirken 
TV yayıncılığında ciddi planlama yapıp hukuki altyapının yasalarla 
oluşturulması önerildi.

Mobil iletişim teknolojileri 
günlük hayatın her 
alanına girdi. Başlangıçta 

sadece konuşma ve SMS ihtiyacını 
karşılayan mobil teknolojiler, 
baş döndürücü bir hızla ilerliyor. 
Bu yıldan itibaren 4G ile hizmet 
vermeye başlayacak olan 
operatörlerin 2020’ ye gelindiğinde 
5G’ ye geçecekleri öngörülüyor. 
Uzun Vadeli Dönüşüm (Long-Term 
Evolution-LTE) teknolojisinin 
gelmesi ile birlikte ilk ve en 
büyük değişim iletişim ve medya 
sektörlerinde olacak. Bu sektörleri 
ne bekliyor? Sektörün ihtiyaçlarını 
karşılamak için bilişim alanında 
fırsatlar nelerdir? Geleceğin en 
değerli üretim girdisi ve insan 
yaşamının olmazsa olmazı enerji 
sektöründe bilişim teknolojilerinin 
üretim, tüketim ve dağıtımda 
kaçınılmaz bir rolünün olacağı 
kesin. Akıllı şebekelerin yanı sıra 

üretimde ve tüketimde bilişim teknolojileri enerji sektörüne yeni 
değerler katacak. Enerjide bilişim sektörünü bekleyen fırsatlar ve 
yönelimler nelerdir? 

Bu soruların yanıtı, 21. BİMY Semineri’ndeki 
“Geleceğin bilişim ihtiyaçları” panelinde ele alındı. 
Seminerin ilk günün son panelinin yöneticiliğini 
Murat Pehlivan yaptı. “Geleceğin bilişim ihtiyaçları” 
panelinde TV Yayıncıları Derneği Başkanı Zahid 
Akman, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 
Lisans Dairesi Başkanı Muhsin Kılıç, ASELSAN 
Bilgi Güvenliği Müdürü Ali Yazıcı ve T.C. Kalkınma 
Bakanlığı Daire Başkanı Kamil Taşçı geleceğe 
ilişkin öngörülerini aktardılar.

Panelde ilk sözü alan Kalkınma Bakanlığı Daire 
Başkanı ve Bilgi Teknolojileri Derneği Genel 
Sekreteri olan Taşçı, “Nasıl bir Türkiye? Genel 
perspektif” başlıklı sunum yaptı. Ekonomide son 
10 yılı özetleyen, neler yapıldığına ilişkin bilgiler 
veren Taşçı, 2002’de 3.492 dolar seviyesinde olan 

kişibaşı gelirin 2014 sonunda 11.277 dolar düzeyine 
yükseleceğinin tahmin edildiğini belirtti.  
“Türkiye için kalkınmanın sürdürülebilmesi yurtiçi 

talebin gelişimine de bağlı.  En temel soru Türkiye 
için bir orta gelir tuzağı (OGT) riski var mıdır?” 
diye soran Taşçı, Türkiye için ulusal anlamda orta 
gelir tuzağı riski olmadığını söyledi. Ülkelerin 
orta gelir tuzağına düşme nedenlerini; teknoloji 
açığı, zayıf bilgi stoğu ve üretim kapasitesi olarak 
gösteren Taşçı, “Üretim çeşitliliği ne kadar çoksa 
ekonomik yapı o kadar güçlüdür. Cari açığın 
temel nedenlerinden biri de enerji ithalatıdır. 
Her bölgenin farklı dinamikleri bulunuyor. Her 
bölge için ayrı teknolojik hedefler koymak lazım. 
Türkiye’nin kaçırdığı nokta bu” saptamasında 
bulundu.

 Türkiye ekonomisinin emek yoğundan daha 
fazla sermaye yoğun, toplam faktör verimliliğine 
dayanan, sanayileşen bir ekonomik yapıya 

evrildiğine değinen Taşçı, Bilgi 
Toplumu Stratejisi’nin (BTS)  4 ay 
önce tamamlandığını, stratejide 
özellikle yazılım sektörü ve 
kurumsal bir yapıdan söz 
edildiğini bildirdi. 

Mobile iletişim teknolojilerinde 
geleceğin bilişim ihtiyacı olarak 
değerlendirilen LTE advanced 
teknolojisi, mimarisi, baz 
istasyonuna (eNodeB) değinen 
ASELSAN Bilgi Güvenliği Müdürü 
Yazıcı, 3G’den 4G’ye keskin 
bir geçiş olmadığını vurguladı. 
Kamu güvenliğinde güvenlik 
sistemlerinin önemine işaret 
eden Yazıcı, “Devletin ekosistemi, 
Ar-Ge’yi bir plan dahilinde 
desteklemesi gerekir” dedi.
ASELSAN’ın projelerini de anlatan 

Yazıcı, 13 Şubat 2013’te sözleşmesi imzalanan 
ULAK Projesi’ni ve hedeflerini anlattı. Yazıcı, en 
son 4G/LTE teknolojisine sahip Milli Ticari Baz 
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İstasyonu’nu geliştirmeyi ve yurtdışına satmayı 
hedeflediklerini açıkladı. 

RTÜK İzin ve Tahsisler Daire Başkanı Kılıç, LTE’nin 
yayın yapacağı spektrumun çok önemli olduğunu 
söyledi. Televizyon ve video içeriklerinin İnternet 
ağı üzerinden verildiği Over-The-Top TV (OTT) 
yayıncılık türünü anlatan Kılıç, artık yayıncılığın 
klasik yöntemlerden çıkarak etkileşimli bir hale 
dönüştüğüne işaret etti. 
“2015’ten itibaren yayıncılık dışı servisler vermeyi 
hedefliyoruz” diyen Kılıç, yayıncılık servislerinin 
ne şekilde kullanılacağının konuşulup tartışılması 
gerektiğini ifade etti. 

OTT yayıncılığının gündemde olduğunu ve 
düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, bu 
alanda BTK ve TİB’in de görevleri bulunduğunu 
anlattı. Kılıç, “Bu teknolojinin düzenlenmesinde 
geç kalındığında riskler var. Bu yıl içinde büyük bir 
katılımla büyük bir ihtimalle düzenleme yapacağız. 
Katkılarınızı bekliyoruz” çağrısında bulundu.  
Yayın sektörünün 2013 toplam reklam gelirinin 
3.168.158 bin TL olduğunu bildiren Kılıç, 
yayıncılığın klasik yöntemlerden hızla uzaklaşıp 
interaktif bir hale dönüştüğünü vurguladı. 

Kılıç, bu değişime uygulamaların ve platform 
hizmeti sunanların uyması, yeni iş modellerinin 
geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

TV Yayıncıları Derneği Başkanı Zahid Akman, 
20 yıl önce kanunsuz bir şekilde başlayan özel 
televizyonların sorunlarının çözülmediğine işaret 
ederek, “2020 yılında nasıl bir TV yayıncılığını 
bilemiyoruz. Ne yürütme ne yasama bu sürecinin 
sorunsuz bir şekilde yürümesi konusunda işaret, 
bir çaba göremiyorum. Hükümetin bu konuda 
çok ciddi planlama yapıp hukuki altyapısının da 
yasalarla doldurulması gerekiyor. 20 yıl önce 

özel TV’lere geçişte sağlam hukuki altyapı 
kurulamadığından biz bugün bu sorunları 
yaşıyoruz” eleştirisi getirdi.

“Karasal sayısal yayına geçmeyi başaramayan 
sayılı ülkelerden biriyiz” diyen Akman, hükümetin 
ciddi politikalarla kararlar alması ve eylemler 
yapması gerektiğine dikkat çekti. Karasal sayısal 
yayının tartışılmasının “absürt” ve “can sıkıcı” 
bulan Akman, RTÜK ya da Bakanlığın şirket 
gelirlerine katkı sağlamayacak bir konuda ticari 
yatırım yapılmasını istediğini söyledi. Yürütme 
ve yasama ile sağlıklı diyalog kurup bunun ciddi 
altyapısını kurma yönünde adım atılmazsa ciddi 
sorunlarla karşılaşılacağına değinen Akman, 
yasama ve yürütmenin bu konuda tedbirlerin 
alınması gerektiğini belirtti. 

Karasal sayısal yayın konusunda ortada bir 
ihale olmadığı ve bedellerin belirlenmediğini 
anımsatan Akman, konuşmasını “İhaleleri birtakım 
emrivakilerle yapmamamız dikkat çekmek 
istiyorum. Süreç şu anda kilitlendi. Sonunun ne 
olacağı belli olmayan bir maceraya kimse yatırım 
yapmaz” diyerek bitirdi. 
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