
TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın birinci günü gerçekleştirilen Regülasyon 2.0 panelinde, 
köklü bir dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde, şirketler, hizmetler ve teknolojiler arasındaki 
sınırlar ortadan kalkmaya başladığına işaret edilerek,  yakınsamanın hız kazandığının üzerinde 
duruldu.  Yeni dijital dünyada, bilişimin yaşamımızın her alanına nüfuz ettiğinin altı çizilerek, 
“Bilişimin ekonomik ve sosyal kalkınmanın en etkili araçlarından biri haline geldiği vurgulandı.  
Bilişim sektörünün ekonomiye kaldıraç etkisi giderek artarken, düzenleyici çerçevenin teknolojik 
gelişmeler ve değişen tüketici tercihlerine göre güncellenmesi ihtiyacının öne çıktığı belirtildi. 

“Temel sorun, 
‘ne olur, ne olmaz’ 
regülasyonu”

Ekonomistler ve sektör temsilcilerinin; değişen pazar 
dinamiklerinin yatırım ve düzenlemelere etkisinin, 
uluslararası gelişmeler ve gündem bağlamında ele alındığı 

paneli TBD Başkanı İ. İlker Tabak yönetti. Bilişim teknik biliminin 
ekonomide kullanılması gerektiğine vurgu yapan Tabak, iletişimin 
artık bilişimin vazgeçilmesi olduğunu kaydetti.  Bunun da dönüşümü 
getirdiğini dile getiren Tabak, “Teknoloji çok hızlı yenileniyor. 
Kullanıcılar olarak bütün bunlar, yaşamı değişime uğratıyor” dedi. 
Bilişim ve iletişim alanındaki tüneli açmak gerektiğini ifade eden 
Tabak, bilişimsizliğin maliyetinin üzerinde durulması gereken bir 
konu olduğunu anlattı. Sektörde talebi yaratırken bilinçlendirme 
yapılmasının önemine işaret eden Tabak, sokakların kazılmasında 
kurumlararası eş güdüm olmadığına dikkat çekti.  

Türk Telekom Taşıyıcı ve Çekirdek Şebeke Direktörü Yusuf Kıraç 
da Avrupa’daki 1.1 trilyon Euro internet ekonomisi olduğundan 
söz ederek, bu kavramlardan yoksun olan algıları “kör” olarak 
nitelendirdi. Cihazların birbirleriyle konuşmaya başladıklarına işaret 
eden Kıraç, 2020’de 50 milyar cihazın birbiriyle konuşacağını anlattı. 
Bunun operatörleri korkuttuğunun altını çizen Kıraç, bu durumda 
ihtiyacın 10 kat artacağını ve operatörlerin iş gücünü bırakarak, 
boru döşemeleri gerektiği anlamına geldiğini söyledi. Kıraç, Türk 
Telekom olarak 13 bin binalarının bulunduğunu ifade ederek, bu 
binalarda akıllı sayaç uygulamasına giderek, enerji tüketimini yüzde 
5 oranında azatlıklarını ve 50 milyar lira tasarruf sağladıklarını 
kaydetti.  Kıraç konuşmasında veri merkezlerinin yaygınlaşmasının 
korkunç data ihtiyacı doğuracağına ifade etti.  Çözüm için yazılım 
tabanlı network, sanallaştırma, daha az donanım ve daha çok 
yazılım olması gerektiğini vurgulayan Kıraç, Avrupa’da internet 
gelirlerinin yüzde 10 düşmesine karşın, Amerika ve Asya Pasifik’te 
gelirlerin arttığına değindi. Kıraç, Türkiye’de internet datasının yüzde 
80 oranında dışarıya bağlı olduğunu belirtti.  

“Regülasyonların iyi yönetilmesi lazım”

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve 
Finansman Bölümü ve MOBİLSİAD Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin 
ise makro iktisat cephesinden regülasyonlara (düzenlemeler) 
bakarak, temel sorunun “ne olur, ne olmaz” regülasyonu olduğunu 
söyledi.  Regülasyonlar ile Avrupa Birliği’yle (AB) gelir perspektifi 
oluşturulduğunun altını çizen Alkin, regülasyonlarla ilgili Türkiye’nin 
ABD ve Uzak Doğu’ya da bakması gerektiğinden söz etti. Alkin, 
Türkiye’de finansal okur-yazarlık sıkıntısı yaşandığını, finansal okur-
yazarlığın da sağlık kadar Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli 
olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin dijital okur-yazarlığı artırmasının 
önemine işaret eden Alkin, dijital dünyada “sınırlar” diye bir şeyin 
olmadığına dikkat çekti.  

Alkin, regülasyonlar yapılırken, ekonomik açıdan 
iyi yönetilmesi ve dijital okur-yazarlığın geliştirilmesi 
gerektiğine değinip bunun ülke ekonomisi için kaldıraç 
etkisi yaratacağını belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının 
bir araya gelerek, dijitalleşmeyi artıracak yol, 
yöntemleri belirlemeleri gerektiğinin önemine işaret 
eden Alkin, ağır regülasyonların olması durumunda bu 
alanın ölebileceği uyarısında bulundu. 

Alkin, Türkiye’de gerçekleştirilen G20 Ekonomi 
Zirvesi’nde en büyük tıkanıklığın “Küresel Vasat 
Büyüme”  olduğunun altının çizildiğini anlatarak, 
bunun da yatırımları soğuttuğunu ve “Küresel Vasat 
Büyüme”nin aşağı çekilebilmesi için özel sektörün 
yatırım planı yapması ve mega projeler üretmesi 
gerektiğini vurguladı.  G20 ülkelerinde yatırımların 
70-90 trilyon Dolar’a çıkmasının büyük bir bölümünün 
dijital alana yönelik inovasyonlar olduğunu anımsatan 
Alkin, “Kamu ve özel sektör yatırımları çarpan etkisi 
yaparak; dijital plan ve programların iyi yapılması ile 
dijital uçurum ortadan kalkar” dedi. 

Türk Telekom Regülasyon ve Rekabet Yönetimi 
Direktörü Tolga Kılıç da konuşmasında, Ulusal 
Genişbant Stratejisi’nden söz ederek, insanların geniş 
bant internete ihtiyaçlarının olduğunun hissettirilmesi 
gerektiğini kaydetti. 

Yatırımları teşvik ve yatırımcıların 
ileriye dönük yönünü açmak önemli

Raportörlüğünü Funda Koyuncu’nun yaptığı 
panelde,  “iletişim, artık bilişimin vazgeçilmezi” 
olduğu belirtilerek, bulut bilişim ve veri merkezlerinin 
yaygınlaşmasının birçok uygulamanın kolay 
kullanılmasını sağlayacağına işaret edildi. 

Verilerin yüzde 60-70’inin dışarıdan sağlandığı 
vurgusu yapılan panelde, “Ekosistemi dengeleyip, 
artıramadığımız sürece gelişemeyeceğiz. Bu durumu 
çözmenin yolu yatırımları teşvik etmek ve yatırımcıların 
ileriye doğru önünü açmak” uyarısında bulunuldu.

Panelde, “Bilişim teknolojileri yatay bir konudur ve 
her alanda var. Bu farkındalığın sağlanması tüm diğer 
alanları etkileyecektir. Tüketicilerin belli hizmetleri 
daha ucuza almasının sağlanması amacıyla yeni bir 
bakışa ihtiyaç var” değerlendirmesi yapıldı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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