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SEMİNERİN TAKDİMİ

İnternetin İktisadî Hayattaki Yeri konulu seminer, Vakfımızın düzenlediği
193. seminer olmaktadır.

İktisadî Araştırmalar Vakfı olarak bugüne kadar Türkiye ekonomisinin
hemen her branşındaki konuları ele almış bulunuyoruz. İnternet konusun-
daki seminer de, bu kesimde bir başlangıç olmaktadır.

İnternet konusu bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yoğun bir ilgi
ve aynı ölçüde yayılım göstermektedir. Bu ilgi ve yayılımın iktisadî hayatta-
ki yeri hangi boyutlara ulaşmıştır; geleceği ne olabilir? Getirdiği yarar ve ko-
laylıklar yanında sakıncaları yok mudur?

Bu seminer, esas itibarıyla bu konuları işleyecektir. Seminerdeki işbirli-
ğinden ötürü Türk Telekom’a ve Başkanları Sayın Paul DOANY’e öncelikle
teşekkür ederiz

Ayrıca, seminerde konuşmacı, oturum başkanı, tebliğ sahibi ve panelist
olarak görev alan değerli zevata şükranlarımızı sunarız.

İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI
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AÇIfi OTURUMU

- İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN’in Konuşması
- Türk Telekom Başkanı Paul DOANY’in Konuşması
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İ.A.V. BAŞKANI
PROF. DR. M. ORHAN DİKMEN’İN KONUŞMASI

Sayın Başkan
Saygıdeğer Katılımcılar
Değerli dâvetliler
Türk Telekom ile İktisadî Araştırmalar Vakıfının (İAV) ortaklaşa düzen-

lemiş olduğu “İnternetin İktisadî Hayattaki Yeri” seminerine hoş geldiniz.
Huzurunuzla değer kattınız Hepinizi saygı ile selâmlayarak oturumu açıyo-
rum.

Bir çoğunuzun bildiğini tahmin etmekle beraber, hemen hatırlatmakta
fayda gördüğüm bir özelliği arz edeyim. İktisadî Araştırmalar Vakfı Türkiye
Cumhuriyeti döneminde kurulmuş olan vakıfların (o zamanki adı ile tesisle-
rin) ilklerinden biri, hatta belki birincisidir. 1962’de kurulmuş olan İAV bugün
45 yaşındadır.

45 yıllık faaliyet süresi içinde İktisadî Araştırmalar Vakfı çeşitli şekiller-
de faaliyet göstermiştir. Seminerler, konferanslar, yarışma programı, bası-
na yazılı açıklamalar, basın toplantıları, sigorta kulübü, konulu sohbet top-
lantıları, iki defa yapılmış olan televizyon programları bu çeşitlerin başlıca-
ları olarak sayılabilir. Ancak, 45 yıllık faaliyetin ağırlıklı çeşidi seminerler ol-
muştur.

İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın yurtiçi ve yurtdışı seminerlerinin sayısı,
bugünkü ile beraber 193’e ulaşmış bulunmaktadır. Yurtdışı seminerlerin sa-
yısı 10’dur. Bunlardan 3’ü Girne’de 1’i Lefkoşa’da olmak üzere 4’ü
K.K.T.C.’de yapılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkın-
ması için alınması gereken tedbirlerin araştırıldığı bu seminerlere, başta
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş olmak üzere KKTC Başbakanı ve ba-
kanları ile yüksek rütbeli bürokratlar tam kadro halinde katıldığı gibi. Kıbrıs-
lı Türk işadamları ile Türkiye’den giden işadamları da katılmıştır.
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Yurtdışı seminerlerin 6’sı, muhtelif ülkelerde gerçekleştirilmiştir. Bunların
ortak konusu Türkiye ile diğer tarafı oluşturan ülke arasındaki ekonomik (ti-
cari - malî) ilişkilerin geliştirilmesidir. Bu seminerler, gerçekleşme tarihleri sı-
rası ile, Paris, Bakü, Bükreş, Sofya, Hartum ve Üsküp’te yapılmıştır. Bunla-
rın hepsi başarılı olmuştur. İçinde bulunduğumuz yılda da Tiran’da benzer
bir seminer yapılacaktır.

Yurtiçi seminerlere gelince, bunları bir bakıma 2 büyük kategori halinde
düşünmek mümkündür. Birinci kategoriyi genel konulu seminerler oluştur-
maktadır. İkinci kategoride ise vilâyet seminerleri yer almaktadır. Vilâyet se-
minerlerinin sayısı, bir hafta sonra Tekirdağ’da yapılacak olan seminerle
40’a ulaşmış olacaktır.

Vilâyet seminerleri, aslında idarî bir bölüm olan vilâyetin, ekonomik bir
birim olarak ele alınması ve bu birimin kalkınma ve gelişmesi için neler ya-
pılması gerektiğini araştıran seminerlerdir. Bunların sayısı biraz önce ifade
ettiğim gibi, haftaya yapılacak Tekirdağ semineri ile 40’a ulaşacaktır. Başka
bir deyişle, bugün vilâyet sayısı 81 olduğuna göre, bunların yarısının aşıl-
ması için daha bir seminere ihtiyaç var demektir. Bunun da hazırlıkları içe-
risinde olduğumuzu sözlerime ilâve edeyim. Ancak esas hedefin, vilâyetle-
rin yarısı değil, tamamını içine alacak şekilde bu kategorinin genişletilmesi-
dir.

Son zamanlarda gittikçe daha çok kişi ve kuruluş tarafından benimsenen
bir yaklaşım, merkezî kalkınma, yâni yurt ekonomisinin, merkezden düzen-
lenen bir strateji yerine, kalkınma ve gelişmenin lokal programlar çerçeve-
sinde yürütülmesidir. Mahallî özelliklere gereken önemi tam olarak vereme-
yen, lokal şartları tam olarak dikkate alamayan merkezi plânlama yerine,
bunu mahallî kalkınma plânlamaları ile sağlamanın daha isabetli olacağı fik-
ri gittikçe benimsenmektedir.

Türkiye’de de, Kalkınma ajansları ile bu akıma paralel bir uygulama baş-
latılmıştır. Vilâyet seminerleri ile kalkınma ajansları elbette ki farklıdır. Ancak
vilâyet seminerlerinin ilki olan, Ordu seminerinin 1989’da yâni 18 yıl önce
yapıldığı dikkate alınırsa, İktisadî Araştırmalar Vakfı’nın, uygulayıcı olmasa
bile, yol gösterici bir çığır açtığını kabul etmek yerinde olur.

Genel konulu seminerler çok çeşitlidir.Bu kategoride yer alan seminerle-
rin bir kısmı, bankacılık, sigorta, bireysel emeklilik, leasıng, faktoring, borsa,
gayrimenkul yatırım ortaklıkları, mortgage sistemi gibi malî konularda ger-
çekleştirilmiştir. Genel konulu seminerlerin bir başka bölümü de, reel sektör
konularında yapılmıştır. Bunların bazıları, yağlı tohumlar, soya, kanola, zey-
tinyağı, fındık, çay, bal ve balık gibi yiyecek maddeleri ile ilgili olduğu gibi,
diğer bazıları serbest bölgeler, iç ve dış ticaret, ulaştırma gibi çeşitli reel
sektör konularını ele almıştır.
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Bugünkü seminerin konusunu oluşturan “internet”e gelince, her şeyden
önce, internetin bir devrim olduğunu vurgulamak isterim. İnternet, tekerleğin
icadı, elektrik ampulünün icadı, atom enerjisinin yıkım (bomba) veya üreti-
mi (nükleer santral) için kullanımı ile dünyada meydana gelen değişiklikle-
rin belki de hepsinden fazla bir etki yaratacak düzeydedir.

Gerçekten internet, günlük hayatımızın hemen her yönü üzerinde etkili
olmaktadır. Bu etki sürecek ve hem yaygınlaşacak, hem derinleşecek gibi
görünmektedir.

İnternet sayesinde, mesafeler önemini yitirmiş ve iletişim son derece
hızlı bir şekilde gelişmiştir. İnternet kullanıcıları, bulundukları mekânda,
dünyanın her hangi bir yerinde üretilen bilgiye anında ulaşabilme imkânına
kavuşmakta ve hatta bu bilgiyi üretenlerle anında temasa geçebilmektedir.

Bilgiye erişimin bu kadar hızlı bir hale gelmesi, yeni bilgi üretimini de hız-
landırmakta ve böylece bilgi havuzunun büyümesinde birkaç yönden etkili
olmaktadır. Bu gelişmeler ekonomik hayatın seyrine damgasını vurmakta-
dır.

Bu arada, internetin kötüye kullanılmasının da mümkün olduğu ve bunun
fiilen de yapıldığı görülmektedir. Bu şekildeki çarpık kullanımların önlenme-
si için gereken tedbirler alınmaktadır. Ancak, bu tedbirlerin yüzde yüz ora-
nında etkili olmadığı da bir gerçektir. Alınan tedbirlerle, bu kötü kullanımları
en aza indirmek, marjinal hale indirgemek şarttır.

İnternet ve bilişim sektörü, bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yo-
ğun bir ilgi ve aynı ölçüde yayılım göstermektedir. Bugün burada internetin
iktisadî hayattaki yeri, hangi boyutlara ulaştığı, geleceği, getirdiği fayda ve
kolaylıklar ile diğer etkileri hakkında değerli tebliğ sahibi, panel üyesi ve ko-
nuşmacılar fikirlerini ifade edeceklerdir.

Ben bu konunun uzmanı değilim. Esasen bir açış konuşmasının çerçe-
vesi, bu kadar önemli bir konuyu tam olarak ele almaya müsait değildir. Bu
sebeple, ancak edindiğim bilgilerin daha çok genel nitelik taşıyanlarını kısa-
ca arz etmekle yetineceğim.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal hayatın
her alanında günden güne daha etkili olmaya başlamıştır ve kamu yöneti-
minden, fertlerin hayatına, toplumun yapısına ve gelişmesine kadar birçok
değişiklikler yaratmaktadır. Bir başka deyişle, bilgi iletişim teknolojileri saye-
sinde klasik toplumdan bilgi toplumuna geçiş süreci başlamış ve hızla sür-
mektedir.

Eskiden gerçekleşmesi yüzyıllar alan değişimlerin, artık birkaç yılda ya-
şandığı çağımızda, geleceği öngörebilmek daha değerli hale gelmiştir. Dün-
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yanın nereye doğru gittiğini görmeden hızlı değişime ayak uydurmak müm-
kün değildir.

Internet’in iş dünyasına ve ekonomiye, derin etkisi vardır. İnternet orta-
mının oluşturduğu potansiyel pazara baktığımızda, kurum ve kuruluşların,
bu pazarda yer almak, var olmak ve pay kapmak için, şimdiki işlerini bu or-
tama taşımaları gereği doğmaktadır. İşte bu noktada yeni bir iş yaklaşımı,
kültürü ve ekonomi kavramları tabiî olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçi,
“İş”in ne olduğu ve nasıl yapılacağı, iş sahipleri tarafından bilinmektedir; an-
cak, İnternet kanalıyla aynı işin nasıl yapılacağı yeni bir olgudur.

Dünyada e-ticaret hızla gelişmekte ve öncü sektörler kitap-CD, elektro-
nik, turizm ve yazılım olarak belirmektedir.Uygulamalara bakıldığında, e-ti-
caret hacminin, işletmeden işletmeye (B2B) modelinin ağırlıklı olduğu görül-
mektedir.

Dünyadaki uygulamalar, kısa bir süre sonra Türkiye’de de birçok şirke-
tin tedarikçileri ve bayileri arasındaki işlemleri internete taşıyacaklarını
göstermektedir. İşletmeden işletmeye satış elektronik ticaret hacminin bü-
yük kısmını oluşturacaktır. Nitekim ülkemizde, özellikle bilgisayar, beyaz
eşya ve otomotiv sektörünün B2B modeline geçmiş olduğunu görmekte-
yiz.

Türkiye’de elektronik ticaretin hukukî altyapısını oluşturmak amacıyla
E-Ticaret Kurulu (ETİK) oluşturulmuştur. Bankalar da internet üzerinden
verdikleri hizmetleri her geçen gün geliştirerek bu konuda öncülük yap-
maktadır. Türkiye’de elektronik ticaret yapmak isteyen sanal mağazalara
en yeni ve etkin ödeme sistemlerini sunan bankalar, her geçen gün art-
maktadır.

Devlet de, bu konuya çok önem vermektedir. e-Ticaret Çalışma Grubu,
Türkiye’nin, sonunda ulaşacağı bilgi toplumuna yönelik olarak başlatılan e-
Türkiye kapsamındaki 13 adet çalışma grubundan biridir. Bu çerçevede Dış
Ticaret Müsteşarlığı, KOSGEB gibi kuruluşlar konuyla ilgili koordinatörlük
yaparken, Dış e-Ticarette ilgili olarak Gümrük Müsterşarlığı, e-Finansal Hiz-
metler ile ilgili koordinatör kuruluş: Bankalar Birliği olmak üzere 3 adet uy-
gulama grubu ile çalışmalar sürmektedir.

Görüldüğü gibi konu ülkemiz açısından, bilişim sektörünün gelişmesi
için, ülkemizin bilgi toplumuna geçiş süreci için büyük önem taşımaktadır.
Bugün burada uzmanların yapacağı konuşmalarda bu konular hakkında ay-
rıntılı sunulacağını tahmin ediyorum. Bu sebeple de, bu genel yaklaşımı bir
açış konuşması çerçevesinde yeter görmekteyim.

Konuşmama son verirken, bu seminerin düzenlenmesine büyük katkıla-
rı olan Türk Telekom Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu üyesi,
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Doç Dr. Metin Ercan’a ve Türk Telekom Başkanı Sayın Paul Doany’ye te-
şekkürlerimi sunmak isterim.

Seminerde tebliğ sahibi, panel üyesi, oturum başkanı ve konuşmacı ola-
rak görev kabul etmiş olan değerli kişilere de teşekkürlerimi sunuyorum.

Son olarak da, hepinizi tekrar saygı ile selâmlıyorum.

_______________
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TÜRK TELEKOM BAŞKANI
PAUL DOANY’IN KONUŞMASI

Hanımefendiler ve beyefendiler, değerli meslektaşlarım, hepinize hoş
geldiniz demek istiyorum. Bugün çok önemli bir konuda yaptığımız semine-
rin, ülkenin ekonomisine katkısı açısından çok önemli tartışmalara ev sahip-
liği yapmasını diliyorum. Gerçekten İnternetin ticaretteki, sosyal hayatımız-
daki, diğer bütün alanlardaki katkısı çok önemli. İnternet üzerinden ücretsiz
telefon görüşmeleri bile yapılıyor artık ve tartışmaya çok değer önemli bir
konu olduğunu düşünüyorum.

İnternet hizmetlerinin şöyle çok enteresan bir yanı var. kullanım başına
para ödemek durumunda değilsiniz. Belirli bir ücret ödediğiniz zaman, hiz-
metlerden e-mail gibi, yada İnternette dolaşmak gibi hizmetlerden, araştır-
ma yapmak gibi hizmetlerden sınırsız olarak faydalanabiliyorsunuz. Çoğu
şirket artık İnternet protokolü üzerinden ses taşımacılığı hizmetlerini başlat-
mış durumda. Bununla ilgili daha büyük gelişmeler olacağını düşünüyorum.
Sadece ses açısından değil, görüntünün de artık taşınabildiği teknolojilerle
çok yakın zamanda karşılaşacağız. Aslında sadece erişim ücretini ödeyebi-
lecek durumda olan kişiler için, İnternet teknolojileri çok büyük fırsatlar su-
nuyor. Tabi ki sayısal uçurum var ama bunu ayrı tuttuğumuz zaman gerçi İn-
ternet ................ yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Benim için önümüzdeki
birkaç yıl içinde teknolojide ne tür gelişmeler yaşanacağını tahmin etmek
gerçekten çok zor.

Dünyadaki en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birine danışman-
lık hizmeti veren bir meslektaşımızın hikayesini anlatmak istiyorum sizlere.
Bu bahsettiğim kişi on yada yirmi yıl önce, bir şirkette önümüzdeki dönem-
de ne yapmaları gerektiğiyle ilgili stratejik bazı danışmanlık hizmetleri veri-
yordu. İnsanlar ses, veri ve görüntünün artık birbirinden ayrı olduğu gerçe-
ğini görmeye başlamışlardı o zaman. Burada sesi taşırken başka bir şebe-
ke üzerinden taşıyorsunuz, veriyi taşımak istediğiniz zaman gene farklı ya-
pısı olan bir altyapı kullanmak durumundasınız. Görüntü taşırken ise uydu
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yada kablolu tv gibi farklı özelliklere sahip olan altyapıları kullanıyorsunuz.
Tabi ki yine mobil teknolojileri içinde başka bir fiziksel şebekeye ihtiyacınız
var. Bu bahsettiğim uluslararası telekomünikasyon şirketi bu alanların hep-
sinde faaliyet gösteren bir şirket. Uluslararası bir şirket ve yurtiçindeki faali-
yetlerinde çok güçlü değildi. Bu bahsettiğim kişi çalışmalarını bitirdikten
sonra yönetim kurulunun onayına sundu. Ve bu plan kabul edildi yönetim
kurulu tarafından. İki yıl sonra İnternette çok büyük bir patlama yaşanmaya
başladı. Yönetim kurulu geriye dönüp bu raporu açıp baktığında, raporda
İnternetle ilgili bir kelime bile olmadığını fark etti. İnternetin hem çocukları-
mız için hem de şirketler için ücretsiz taşıdığı servisler itibariyle bazı tehli-
keleri olabilir. Ama şirketin başarısı içinde vazgeçilmez bir araç olduğunu
kabul etmemiz lazım.

Mobil tarafta hem vimax, hem de üçüncü nesil teknolojilerde kablosuz
alanda çok büyük yenilikler bizi bekliyor. Ve yine burada bakır bağlantılar-
dan belirli bir mesafe uzakta olduğunuz zaman kullanabildiğiniz özel tekno-
lojiler var. Burada iletişimi sunabilmek için kullanabileceğiniz çok farklı tek-
nolojilerle karşı karşıyasınız. Bu bilgilere iletişim olanaklarına eğlence için,
mesajlaşmak için çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Bunların üzerinden hem çok
açık bir şekilde, hem de ücretsiz olarak araştırmalar yapabiliyorsunuz ve
bunu günün istediğiniz saatinde yapabiliyorsunuz. Bill Gates ilk defa vizyo-
nu ilk oluşturduğu zaman bir gün dünyada her evde bir bilgisayar olacağını
düşünmüştü. Onun bunu düşündüğü zaman gerçekten devrim niteliğinde
bir düşünceydi. Bill Gates yazdığı kitabında düşünce hızında işten bahse-
der, ilginç bir kavramdır. Bir şeyi düşündüğünüz anda yapabilme imkanına
kavuşursunuz teknoloji sayesinde. Biz öğrenciyken kütüphaneye gittiğimiz-
de araştırmayı düzenli olarak yayınlanan süreli yayınlardan yapabiliyorduk
ve bilgileri takip edebiliyorduk. Bizim rekabetimiz sadece kim kimden daha
zeki esasına dayanmıyordu. Aynı zamanda kim daha önce kütüphaneye gi-
dip o belgeleri alabilecek ona da dayanıyordu. Benim 13 yaşında bir kızım
var ve artık bana hiç danışmıyor, hiçbir şey sormuyor bilgi anlamında. Tam
tersi o bana bir şeyler öğretiyor sürekli olarak. Bizim onların yaşındayken
yapamadığımız pek çok şeyi, şuanda genç insanlar çok kolaylıkla yapabili-
yorlar ve tabi ki bu ekonomik kalkınma için çok büyük fırsatlar sunan bir tek-
noloji. Bizde Türk Telekom olarak yapabildiğimiz kadar bütün bu teknolojile-
re destek vermeye çalışıyoruz. Burada bütün mesele eğitimdir ve biz okul
inşaatı için bu sene geçen seneye ek olarak bir 100 milyon YTL daha veri-
yoruz. Bu daha önce verdiğimiz 100 milyon YTL’ye ek olarak verdiğimiz bir
para ve 18 ay içinde okul inşaatlarının bitmesini planlıyoruz. Ayrıca İntel’le
yaptığımız beş yıllık bir program çerçevesinde 600 bin öğretmenin İnternet
eğitimi almasını sağlayacağız ve bir yada iki yıl içinde 10 milyon öğrencinin
ulaşabileceği bir eğitim içeriği, eğitim müfredatı hazırlıyoruz. Ve bu hazırla-
nan içerik için öğrenciler hiçbir ücret ödemeyecekler. Gerçekten çok zengin
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bir içerik olacak, ücretsiz bir içerik olacak. Öğrencilerin kendi kendilerini de-
ğerlendirmesine imkan verdiği gibi, öğretmeninde öğrencilerin ne yaptığını
izlemesine imkan veren bir içerik olacak. Biz yeni nesile yatırım yapıyoruz,
gerisi kendilerine kalmış. Çok teşekkür ediyorum.

_______________
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Giriş
İnternet A.B.D. tarafından soğuk savaş yıllarında askeri amaçlarla geliş-

tirilmiş bir ağ sistemidir. Bu sistemin amacı askeri birimler arasında iletişim
bir ağ üzerinden bağımsız birimler aracılığıyla yapmak ve iletişim imkânla-
rından sonuna kadar yararlanmaktır. Soğuk savaşın sona ermesi ile birlikte
önce akademisyenlere sonra da ticari amaçlı kullanıma açılan internet bu-
gün hiç kimsenin tarif edip tanımlayamayacağı bir boyuta ulaşmıştır. Öyle ki
dünya üzerinde iletişim faaliyetlerinin önemli bir bölümü internete taşınmış-
tır. Günümüzde kişiler, şirketler, kamu kurumları, kâr amacı olmayan kuru-
luşları, sivil toplum örgütleri ve akla gelebilecek her birim internete bağlıdır.
Bu trend hızlı bir şekilde devam etmektedir.

İnternetin günlük hayatta bu denli fazla kullanılmaya başlanması ülkele-
rin gelişiminde önemli açılımlar yaratmaktadır. Globalleşme, sermayenin
uluslararasılaşma süreci, yeni pazarların açılması, global ticaretin çok hızlı
bir şekilde artması gibi süreçlerin hemen hepsinde internetin daha geniş bir
kapsamda ağ sistemlerinin çok büyük etkisi vardır.

İktisadi hayatta internet; yepyeni bir aracın adıdır ve de ekonominin di-
namiklerini harekete geçiren önemli bir unsurdur. Hızlı bir şekilde büyüyen
ve internetin yaratacağı yeni toplum yapısının ihtiyaçlarına odaklanan şir-
ketler “yeni ekonomi” kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yeni eko-
nomi yeni bir sistemin adıdır. Bu ekonomik yapı içinde yer alan şirketlerin iş
yapma biçimleri ve iş modelleri eski şirketlere nazaran önemli farklılıklar
gösterir. Bu farklılıklar yönetim yapısı, pazar yapısı, tüketici özellikleri gibi
alanlarla ilgilidir. Bu yapının en belirgin özelliği bilgi ve iletişim teknolojileri-
ni, ağ sistemlerini ve özellikle de interneti iş modelinin içine katmış olması-
dır. Şöyle ki bu tür şirketlerin organizasyonları dünyanın çeşitli ülkelerine
dağılmış olmakla birlikte tek bir merkezden kolay, basit etkili bir şekilde yö-
netilmektedir. Bu iş modellerinin ademi merkeziyetçi organizasyon yapıları-
nın sevk ve idaresi geleneksel yapılara göre daha kolaydır. Bu yolla dünya-
nın çeşitli ülkelerinde var olan üretim, finansman ve pazar imkanlarından
çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yararlanabilmektedirler. Yine, yeni eko-
nomi şirketlerinin pazarları da geleneksel pazarlara göre farklıdır. Bu şirket-
ler kendilerini dünya şirketi olarak tanımlamakta ve bütün dünya pazarları-
na hitap etmektedirler. Ürün ve hizmetlerini dünya pazarlarında satılabile-

25



cek tarzda düşünüp global pazarın bir oyuncusu olma yoluna gitmektedirler.
Bu yolla hızla büyümekte ve ölçek ekonomilerinden yararlanmak suretiyle
kârlı eden birer dev haline dönüşebilmektedirler. Hepimizin bildiği ve kullan-
dığı Google adlı arama motoru bir iş modeli olarak son derece sınırlı bir ser-
maye ile kurulmuş olmasına karşın bugün pazar değeri 120 milyar dolar ci-
varındadır. Yerel dillerde arama yapabilme imkanı tanıyan bu arama moto-
ru çok kısa bir sürede global bir iş modeli olmayı başarmıştır. Benzer şekil-
de Yahoo, Amazon, Microsoft gibi şirketler yeni ekonominin öncü şirketleri-
dir. Dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında bundan yirmi yıl önce dev
petrol, ilaç, otomotiv firmaları yer alırken bugün yeni ekonomi şirketi olarak
adlandırılan şirketler ilk sıralarda yer almaktadır. Ek olarak yeni ekonomi şir-
ketlerinin tüketici yapıları da farklıdır. Bu iş modellerinin ürün ve hizmetleri-
nin talebi yine internete bağlı kişi, kurum ve kuruluşlardır. Son yıllarda hızla
gelişen e-devlet projelerinin hayata geçmeye başlamasıyla birlikte devlet de
hem tüketici hem de üretici olarak bu yapı içinde yer almaktadır. Buna göre
dünyanın her yanına dağılmış global pazarın tüketicileri yeni ekonominin
önemli dinamiklerinden birisidir. İnternetin yarattığı yeni ekonomi bu özellik-
leri ile dünya ekonomisini yeniden yapılandırmaktadır. İnternetin öncelikli
olarak etkilediği başta komünikasyon, finans ve perakende sektörlerinde ra-
dikal değişimler yaşanmaktadır. Bu sektörlerin dünya ekonomisi içinde ağır-
lığı % 30 civarındadır. Neredeyse % 20’ye varan ağırlığı olan eğitim, sağlık
ve kamuda yaşanan yapısal değişimleri de dikkate alacak olursak ortaya çı-
kan tablo şaşırtıcıdır.

Bilişim teknolojileri, ağ sistemleri ve internetin ekonomik hayatta etkileri-
ne baktığımızda temel olara şu alanlarda önemli katkılar ortaya çıktığını
görmekteyiz;

a. Ekonomik büyümeyi hızlandırma etkisi; internet ve diğer bilişim
teknolojileri pazarlara katılmayı kolaylaştırmakta, yeni pazarlara gir-
meye yardımcı olmakta ve bu yolla ticaret hacminin büyümesini sağ-
lamaktadır. Bütün dünya pazarlarında faaliyet gösteren şirketlerin öl-
çek ekonomisi yaratmaları mümkün olmaktadır. Çeşitli araştırma ku-
ruluşlarının yaptığı çalışmalara göre internetin GSYH üzerine % 2.7
ila % 5 arasında bir katkı yapması beklenmektedir. İnternet ayrıca bi-
linen pazar yapılarına ek olarak yeni pazarlar da yaratmayı başarmış-
tır.

b. Verimlilik artışı; verimlilik artışı hemen tüm ekonomilerin ortak so-
runlarından birisidir. Geleneksel ekonomik yapılar ve geleneksel iş
modellerinde verimlilik arttırmak üzere yürütülen çalışmalar neredey-
se sınır noktasına ulaşmış durumdadır. Yeni ekonomik yapıda ise in-
ternet ve ağ teknolojilerinin yardımıyla üretim, dağıtım, satış, ulaştır-
ma, iletişim, lojistik, pazarlama ve satış süreçlerinin önemli bir bölü-
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mü internet yardımıyla ve büyük ölçüde otomasyona dayalı olarak
yürütüldüğünden işgücü, enerji, zaman, kaynak maliyetlerinde tasar-
ruflar sağlanmakta ve ciddi verim artışları elde edilebilmektedir. Aynı
zamanda internet ve bilişim teknolojilerinin üzerinde kurulan iş mo-
dellerinde platform, altyapı, üst yapı maliyetlerini paylaşma gibi özel-
likler de gereksiz maliyet artışlarını ortadan kaldırmaktadır.

c. Pazar Yapılarını değiştirme etkisi; İnternet geleneksel ekonomik
yapıların yarattığı monopol ve kartellerin oluşturduğu pazar yapıları-
nı da değiştirmektedir. Buna göre petrol, demir-çelik gibi alanlarda
yer alan monopol ve oligopol pazar yapıları, yeni global iş modelleri-
nin gelişimiyle birlikte değişmeye başlamıştır. Girilmesi zor olan bu
pazarlara girmek ve faaliyet göstermek daha kolay hale gelmiştir.

d. İstihdam Yaratıcı etkisi; Bilişim teknolojileri ve internetin iş modelle-
rine uyarlanması ile birlikte çeşitli süreçlerin otomasyona dayalı çö-
zümlerle değiştirildiği bu yolla internet ve bilişim teknolojilerinin işsiz-
liğe yol açtığı iddiaları söz konusudur. Bu iddialar kısmen doğru olma-
sına karşın internet ve bilişim teknolojileri şimdiye kadar hiç bilinme-
yen yeni iş alanları ve mesleklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Web tasarımcılığından, veri madenciliğine, internet mimarlığından,
müşteri davranış uzmanlığına, internette güvenlik uzmanlığına kadar
yeni meslekler ortaya çıkmıştır. İnternet bankacılığı, internet reklam-
cılığı, internette güvenlik gibi sektörler gelişmektedir.

e. Maliyetler üzerinde etkisi; İnternet ve iletişim teknolojilerinin yarat-
tığı ucuz iletişim, kolay koordinasyon, üretim ve tüketimin yüksek dü-
zeyde senkronizasyonu gibi, yeni pazarlara kolay ve düşük maliyetle
ulaşarak ölçek ekonomisi yaratmak gibi imkanlar firmaların üretim,
stok ve dağıtım maliyetlerini düşürücü etki yaratmaktadır. İnternetin
firma maliyet yapılarına etkisini üç ana başlıkta irdeleyebiliriz..
• Satış maliyetlerine etkisi; elektronik satış sistemlerinin devreye

girmesiyle geleneksel mağazacılık yerini sanal mağazacılığa bı-
rakmaktadır. Web üzerinden satış yapmak üzere kurulan bir iş
modelinin maliyeti ile fiziksel ortamdaki bir mağazanın kurulması
için gerekli maliyetler karşılaştırıldığında ortaya çok büyük farklar
çıkmaktadır. Bu fark satış maliyetlerinin büyük ölçüde azaldığı an-
lamına gelmektedir. Örneğin; sitesi üzerinden satış yapılacak bir
elektronik ticaret sitesinin kurulması birkaç bir dolar ile mümkün
iken, fiziksel ortamda satış yapmak üzere bir mağaza zinciri kur-
mak için gerekli maliyet milyon dolarlar ile ifade edilebilir. Ayrıca
sipariş alma, işleme, ödeme, teslim, satış sonrası gibi süreçlerin
de internete taşınması satış yönetim maliyetlerini büyük ölçüde
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düşürmektedir. İnternet yeni müşteri kazanmak maliyetlerini de
büyük ölçüde aşağı çekmektedir. İnternet üzerinden yapılan rek-
lamların hedefe üstelik de çok düşük maliyetlerle ulaşması çok
daha kolaydır. Bunun yanı sıra internet iş modellerinden alışveriş
yapan müşterilere çapraz satış imkanları ila daha çok ürün ve hiz-
met satmak imkanı vardır.

• Tedarik maliyetlerine etkisi; Üretim maliyetlerinin önemli bir kıs-
mı tedarik sırasında ortaya çıkmaktadır. Üretim ve tüketimin sen-
kronizasyonu tedarik maliyetlerini aşağı çekmektedir. Gereksiz
stok ve envanter maliyetleri firmaların en önemli sorunlarının ba-
şında yer almaktadır. İnternet tedarikçi-üretici entegrasyonunu
sağlamak ve sipariş işlemlerinin otomasyonu ile bu türden gerek-
siz maliyetleri ortadan kaldırmaktadır. Günümüzde büyük iş mo-
dellerinin çoğu tedarikçi-üretici ya da tedarikçi-dağıtıcı ilişkilerini
internet üzerinden yürütmek suretiyle önemli maliyet tasarrufları
sağlamaktadırlar. Yine tedarik maliyetleri içinde önemli bir yer tu-
tan lojistik konusunda da internet ve bilişim teknolojilerinin yarattı-
ğı otomasyon çözümleri maliyetlerin düşürülmesi konusunda
önemli avantajlar sağlamaktadır.

• Üretim ve dağıtım maliyetlerine etkisi; Firmanın pazarla yakın
ilişkiler kurabilmesi, hedef kitlesine etkileşimli ortamdan ulaşabil-
mesi ve kolay, hızlı ve düşük maliyetle Pazar araştırmalarını kul-
lanabilmesi, geleneksel aracıların kaldırılarak doğrudan tüketicile-
re ve alıcılara ulaşılabilmesi gibi imkanlar, pazarın talep ettiği
ürünlerin üretilmesini sağlamaktadır. Tüketiciler ürün tasarım sü-
reçlerine katılabilmekte ve firmaları yönlendirmektedirler. Bu yolla
firmalar talebi yüksek modelleri üretme yoluna giderek üretim ma-
liyetlerini düşük tutabilmektedirler. Aynı zamanda pazarı uzaktan
takip etme yeteneği kazanan firmaların dağıtım etkinliklerini kon-
trol etmek suretiyle dağıtımın zaman ve mekan bakımından plan-
lanması, maliyet tasarrufları yaratmaktadır.

f. Fiyatlar üzerinde etkisi; Üretimden, dağıtıma, tedarikten satışa ve
satış sonrasına kadar uzanan süreçlerin tamamında yaratılan tasar-
ruflar ürün ve hizmetlerin maliyetlerini dolayısıyla da fiyatlarını aşağı
çekmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak bakımından bilginin sınırsız
ve zengin bir içerikle çok kolay bir şekilde paylaşılması da önemli fay-
dalar yaratmaktadır. Endüstriyel ve bireysel tüketiciler dünya piyasa-
larını çok yakından takip etmekte, karşılaştırmalar yapabilmekte ve
bu yolla üreticilerden gelen fiyat baskılarına karşı koyabilmektedirler.
Bilginin serbestçe el değiştirmesi malların ve sermayenin de dolaş-
masını kolaylaştırmakta bu yolla fiyat istikrarı sağlanmaktadır.
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g. Rekabet üzerindeki etkisi; İnternetin rekabeti geliştirdiği çok açık ve
net bir olgudur. Ürün ve hizmetlerin dünyanın hemen her yerinden
ulaşılabilir olması, ürün ve hizmetler hakkında, piyasalar hakkında
bilgilere çok kısa zamanda ve kolay bir şekilde ulaşılabilmesi tüm pa-
zarların kolaylıkla ulaşılabilir olmasına yol açmaktadır. Büyük, küçük
bütün firmaların diledikleri pazarlara çok rahat bir şekilde ulaşmasını
sağlamıştır. Fiziksel ortamda bir firmanın varlığı, cesameti hakkında
kolaylıkla bilgi sahibi olunabilirken, sanal ortamda firmaların büyük ya
küçük olması değil etkinlikleri ve esneklikleri önem kazanmaktadır.
Bu nedenle pazara sonradan giren şirketlerin de rekabet şansı ol-
maktadır. Bu da rekabeti geliştiren bir faktör olarak internetin ve diğer
bilişim teknolojilerinin sağladığı bir imkândır.

h. Kalite üzerindeki etkisi; Ürün ve hizmetlerin kalitesinin artması ço-
ğu firmalar için önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Emek yoğun
teknolojiler kullanan firmalar için kalite artışı sağlamak, standart üre-
tim yapmak, ürün ve hizmetlerin gereksiz hareket etmelerine yol aç-
maktadır. İnternet ve bilişim teknolojileri otomasyona dayalı sistemler
kullanmak suretiyle ürün ve hizmet üretiminde insandan kaynaklanan
hataları en aza indirmekte benzer şekilde ürün ve hizmet üretimini et-
kin bir şekilde kontrol etme imkanı sağlamaktadır. Bu şekilde hem fir-
maların rekabet gücü artmakta hem de ürün ve hizmetlerin kalitesiz-
likten kaynaklanan maliyetleri azalmaktadır.

İnternette İş Modelleri
Günümüzde internet üzerinde var olan iş modellerini temel olarak iki

grupta ele alabiliriz. Bunlar internet iş modelleri ve hem fiziksel ortamda
hem de internet ortamında çalışan iş modelleridir.

İnternet İş modelleri (Click&Click Business Models)
İnternet iş modelleri sanal ticari firmalar olarak bilinir. Sadece web üze-

rinden hizmet veren bu modellerin yatırım ve operasyon maliyetleri, depo-
lama, stok tutma, envanter maliyetleri bakımından fiziksel ortamda iş yapan
işletmelere göre ciddi avantajları vardır. Öyle ki herhangi bir internet iş mo-
delinin faaliyete geçmesi için gerekli süre birkaç saat ile birkaç gün arasın-
dadır. Oysa fiziksel ortamda bir işletmenin faaliyete geçmesi çok sayıda iş-
lemin yapılmasını gerektirir. İnternet iş modelleri yapıları itibariyle entegre iş
modeli özelliği taşırlar. İnternet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın tek
başına hizmet üretmesi ve alıcılara iletmesi mümkün değildir. Lojistik, öde-
me ve satış sonrası hizmetler için farklı iş modelleri ile birlikte entegre bir
model oluştururlar. Amazon kitapçısı dünyanın her yerine kitap satışı ger-
çekleştirmektedir. İş modeli kitapların sergilendiği bir web sitesinden ibaret
değildir. Web sitesinin yayın yaptığı internet servis sağlayıcı, kitap bedelle-
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rini tahsil eden banka, ödemelerin yapılması için gerekli olan kredi kartları-
nı çıkaran kart kuruluşları, kitapları alıcılara teslim eden lojistik firması, gü-
venlik hizmeti veren firmalar ve benzeri çok sayıda firmanın bir araya gel-
mesiyle oluşan Amazon.com tipik bir yeni ekonomi iş modelidir. İnternet iş
modelleri global pazara hizmet verebilecek yapıdadırlar. Bu nedenle çok sa-
yıda yeni ekonomi firması kısa sürede büyümüş ve tüm dünyada bilinir ol-
muştur.

Hem internet hem de fiziksel ortamda çalışan modeller ( brick &
click models)

Hem internet hem de fiziksel ortamda faaliyet gösteren firmalar ise inter-
neti var olan fiziksel iş modeline destek amacıyla kullanılırlar. Bankalar, pe-
rakende şirketleri bu konudaki başarılı örneklerdir. Fiziksel ortamda çalışan
çoğu şirket ağ teknolojilerini iş yapılarına uygulama yoluna gitmişlerdir. Bu
yolla hem pazarlarını genişletmek hem de var olan pazarda etkinliklerini art-
tırmaktadırlar. Coğrafi sınırları aşarak dünyanın her yerine ulaşma şansı bu-
lan şirketler; global pazarlarda rekabet kültürünün yayılmasına yardımcı ol-
muşlardır. Dünyanın önde gelen üretici firmalarından olan General Electric
çok sayıda sektörde yürüttüğü faaliyetleri için gerekli olan üretim faktörleri-
ni tedarik etmek için elektronik tedarik sistemi oluşturmuştur. Bu yolla teda-
rikçi arama, teklif toplama, fiyat değerlendirme, tedarik görüşmesi yürütme,
sözleşme yapma gibi süreçleri tamamen otomasyona kaydırarak ciddi za-
man tasarrufları sağlamış, iletişim, kırtasiye, iş gücü gibi konularda önemli
maliyet tasarrufları yaratmıştır. Ayrıca tedarikçi çeşitlendirmesine giderek
rekabet gücünü arttırmıştır. General Electric gibi ülkemizin önde gelen pe-
rakende firmalarından birisi olan Migros da benzer bir yapı oluşturup, teda-
rikçileriyle ağ ortamından iletişim kurarak iş süreçlerini sadeleştirmiştir. Bu
türden firmaların sayısı arttıkça uzak pazarlara kolaylıkla ulaşılabilmesi ve
rekabet edebiler maliyetler nedeniyle ticaret hacminin genişlemesi, etkinlik
ve verimliliğin artması söz konusu olacaktır.

Sadece üretim işletmeleri değil hizmet sektörünün her alanındaki işlet-
meler de internet ortamında ekonomik olarak katma değer yaratan faaliyet-
leri yürütmektedirler. İnternet ortamında yayınlanan gazeteler, dergiler, bilgi
ve eğlence siteleri internete bağlı kişi ve kurumların çeşitli ihtiyaçlarını kar-
şılamaktadırlar. Gazete ve dergilerin yanı sıra finansal hizmetlerin internet-
ten satın alınabildiği çeşitli iş modelleri de giderek daha büyük hacimlerde
iş yapmaya başlamışlardır. Günümüz insanı herhangi bir erişim noktasın-
dan; kitap siparişinden, uçak bileti satın almaya, yemek siparişi vermekten,
perakende alışverişine, hisse senedi alımdan, film seyretmeye, uzaktan
üniversite eğitiminden, psikolojik danışmanlık almaya kadar çok sayıda hiz-
mete ulaşabilmektedir.
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Diğer yandan gerek küçük ve orta ölçekli firmalar gerekse de büyük şir-
ketler tedarikten, satışa çoğu fonksiyonlarını internete taşımaktadırlar. Ço-
ğu firma ihtiyaç duyduğu personeli internet vasıtasıyla aramakta bulmakta
ve ön görüşme yapabilmektedir. İnternet sayesinde farklı coğrafyalarda ku-
rulu bulunan organizasyon birimleri arasında belge ve bilgi paylaşımı yapı-
labilmektedir. Muhasebe departmanı İrlanda’da, pazarlama departmanı İs-
panya’da yerleşik firmalar üretimlerini Çin’de yapıp mallarını Fransa’da de-
polayabilmektedirler. Çoğu işletme faaliyetinin otomasyona aktarılmasıyla
hızlı, dinamik ve düşük maliyetli firmalar daha önce hiç girilmeyen pazarlar-
da faaliyet göstermeye başlamışlardır. Kapalı ekonomiye sahip bir çok ülke-
nin firmaları bile ürün ve hizmetlerini internetten tanıtma fırsatı bulup pazar-
lama yapabilmektedir. Uluslararası ticaret alanında adı duyulmayan Kırgı-
zistan’ın kilimlerine, Tacikistan’ın el sanatları ürünlerine internetten ulaşmak
mümkündür.

Dijital Eşitsizlik
İnternet bugünden yarına ekonomik hayatın hemen her noktasında yeri-

ni almaktadır. İnternet erişimin hızla yayılmasıyla birlikte sanal dünya fizik-
sel dünyanın yerini alacaktır. Halen internete erişimine sahip nüfus bir mil-
yar yüz bin civarındadır. Bu rakam her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı
olarak özellikle ekonomik etkinliklerin büyük bir bölümü bu alana kayacak-
tır. Dünya ticaret hacminin neredeyse yüzde altı-sekiz’lik bir bölümü internet
üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Firmalar arasında yapılan ticarette inter-
net, sağladığı avantajlar ve kolaylıklar nedeniyle giderek daha çok tercih
edilmektedir.

Bu noktada gelişmekte olan ülkeler ve de özellikle ülkemiz açısından
üzerinde durulması gereken en önemli konu internet erişim oranlarının çok
düşük olmasıdır. OECD rakamlarına göre ülkemizde internet erişimi yüzde
yedi civarındadır. Bu rakam gelişmiş batı ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok
küçük kalmaktadır. İnternet erişim oranının düşük olmasının ardında kişisel
bilgisayar parkımızın yetersiz oluşu ve internet erişim maliyetlerinin yüksek
oluşu ilk sıralarda yer almaktadır. Endüstriyel pazarda yer alan firmaların ise
internet ve bilişim teknolojileri ile tanışması henüz yenidir. Ekonomide
önemli bir yeri ve ağırlığı olan küçük ve orta ölçekli firmaların interneti ve bi-
lişim teknolojilerini iş modellerine uyarlamalarında sorunlar bulunmaktadır.
Bu konuda çok geride olmasak da bulunduğumuz yerin yeterli olduğunu
söylememiz zordur.

İnternet altyapısının yetersiz oluşu erişim hızı ve bant genişliği bakımın-
dan sorunlar yaratmaktadır. Altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanma-
sı ve dünya standartlarında bir internet altyapısı oluşturulması internetin
ekonomik gelişmeye katkısını arttıracaktır. Ek olarak halen dünyanın bir çok
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ülkesine göre çok yüksek olan internet erişim maliyetlerinin iyileştirilmesinin
önemi büyüktür. İnternetin pahalı bir araç olması yaygınlaşmasına engeldir.
İnternet kullanma kültürünün yaygınlaşmasına yardımcı olunması bakımın-
dan eğitim kurumlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin
internetten yararlanmalarının teşvik edilmesi gerekir.

İnternetle Birlikte Ortaya Çıkan Sorunlar
İnternetin iş hayatında yayın bir şekilde kullanılması beraberinde bazı

sorunları da getirmiştir. Özellikle bankacılık işlemlerinin internet ortamına
taşınması ile internet üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri görülmeye
başlanmıştır. İnternet üzerinde “güvenlik” sorununun tam olarak çözüleme-
yişi nedeniyle çok sayıda bankanın hesaplarına ulaşan “hacker” adı verilen
internet korsanları çok sayıda dolandırıcılık ve soygun gerçekleştirmiştir.
“Pishing” adı verilen yöntemle kullanıcıların hesaplarına ulaşan internet kor-
sanlarının yarattığı zarar sadece İngiliz bankacılığı 110 milyon dolar civarın-
dadır. Pishing’in yarattığı toplam zarar 2.4 miyar dolar civarındadır. Dolan-
dırıcılık dışında bir başka önemli sorun da iletişimin parasız olması nedeniy-
le rast gele gönderilen ve “Spam” adı verilen ticari mesajlardır. Spam me-
sajlar nedeniyle internet üzerinden iletişimin geleceği tehlikeye girmiştir. Bu
tür mesajların yarattığı zaman kaybı ve önlemek için yapılan harcamalar
milyon dolarlar tutarında harcama gerektirmektedir. Microsfot şirketi hemen
her gün 2. 4 milyar gereksiz elektronik postayı engellemektedir. Çeşitli kay-
naklara göre internetten gönderilen elektronik postaların yüzde doksanı bu
türden gereksiz elektronik postalardan oluşmaktadır. Ayrıca internet üzerin-
den yapılan ticaretle ilgili olarak ortaya çıkan vergilendirme sorunları da he-
nüz tam anlamıyla çözülmüş değildir. İnternetin yarattığı kolay ve hızlı ileti-
şim imkanları suç örgütlerinin de bu alandan yararlanması sonucunu doğur-
muştur. Bunun yanı sıra telif hakları konusunda da sorunlar yaşanmakta
olup çözülmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Sonuç
Son olarak önümüzdeki yıllarda gelişmiş ağ sistemlerine sahip olan ül-

kelerin rekabetsel üstünlük sağlayacağı yıllar olacaktır. Gelişmiş ülkelerle
aramızdaki farkın daha da açılmasının önlenmesi açısından internet büyük
bir şanstır. Bu şansın kullanılması ile ilgili olarak zaman problemi bulunmak-
tadır. Bu konuda geç kalmanın yaratacağı maliyetler çok yüksek olabilir.
“Elektronik imza” ve “elektronik sözleşme” gibi konularda gelişmiş Avrupa
ülkeleri ile aynı konumda olan ülkemizde yasal düzenlemeler yapılmış ol-
masına karşın halen bu yasaların getirdiği imkânlar çok fazla bilinmemekte-
dir. Öte yandan internet erişim maliyetlerinin çok yüksek oluşu nedeniyle in-
ternetin yaygınlaşmadığı bilinen bir gerçektir. Ülkemizde halen Tekel konu-
munda olan internet erişim hizmetleri konusunda rekabetçi bir piyasa yok-
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tur. Bu nedenle fiyatlar batı ülkelerine oranla çok yüksek kalmaktadır. Top-
lumun değişik kesimlerinin internetle tanışması toplumsal gelişme açısın-
dan önemli bir katkı sağlamaktadır. İletişim ve bilgiye ulaşma imkânlarının
artması toplumsal dinamikleri harekete geçirmekte ticaret, araştırma-geliş-
tirme, yenilik, buluşlar gibi alanlarda önemli atılımlar yapılabilmektedir. Bu
nedenle ülkemizde internet erişiminin teşvik edilmesi, devletin bu konuda
internet altyapısına yatırım yaparak destek olması adeta bir zorunluluktur.
Elektronik imza ve elektronik sözleşme yasalarının uygulamada daha çok
az kullanılmasına yönelik düzenlemelerin de bir an önce yapılması gerek-
mektedir. Başta kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin bu alanda
öncü olmaları gerekir. Son söz olarak; internet kullanımının yaygınlaştırıl-
ması açısından, internet erişimi sağlayan ekonomik ve uygun bilgisayarla-
rın gerek özel sektör gerekse de kamu tarafından sağlanacak desteklerle
öncelikle nispeten daha az gelişmiş bölgelerinden başlamak üzere tüm ül-
kemize yaygın bir şekilde dağıtılması ve internet toplumu yaratmak üzere
temel eğitimlerinin verilmesi sağlanmalıdır.

33



34



PANEL
İnternette Strateji Ne Olmalı?

Başkan : Y. Temel ENDEROĞLU
İ.A.V. Y.K. Üyesi ve Genel Sekreter

Üyeler (*) : Süheyla ALTUNDAĞ
T. İş Bankası
Şube Dışı Bankacılık Müdürü

: Doç. Dr. İzak ATİYAS
Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

: Murat DİKİCİ
TÜTED Başkanı

: Okay EĞDİRİCİ
TT NET A.Ş. Genel Müdürü

: Turan MENTEŞ
Türkiye Bilişim Derneği Başkanı

: Sezen YEŞİL
Telekomünikasyon Kurumu 
Bilgi Teknolojileri Dairesi Uzman Yard.

(*) Üyeler Soyadlarına göre alfabetik.
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BAŞKAN: Y.TEMEL ENDEROĞLU

Değerli konuklar seminerin panel bölümüne geçiyoruz. Öncelikle sayın
panelistleri size takdim etmek istiyorum. Alfabetik sıraya göre arz edeyim.

Sayın Süheyla Altundağ, T. İş Bankası Şube Dışı Bankacılık Müdürü
Sayın Doç. Dr. İzak Atiyas, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilim-

ler Fakültesi Öğretim Üyesi.
Sayın Murat Dikici, Tüted Başkanı.
Sayın Okay Eğdirici, TT Net A.Ş. Genel Müdürü.
Sayın Turan Menteş, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı.
Sayın Sezen Yeşil, Telekomünikasyon Kurumu Bilgi Teknolojileri Dairesi

Uzman Yardımcısı.
Ben Y. Temel Enderoğlu, İAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri-

yim. Oturumu yönetmeye çalışacağım.
Şimdi izin verirseniz panel tekniği hakkında da kısaca bilgi sunayım.

Sonra sayın panelistlere söz vereceğim. Panel üç bölümden oluşacak. Bi-
rinci bölümde sayın panelistlerin onbeşer dakikalık sunuşları olacak. İkinci
bölümde sizlerden soru ve varsa katkılarını alacağız. Üçüncü bölümde de
sorular cevaplanacak. Evet şimdi bu kısa izahattan sonra sözü panelistlere
bırakıyorum. İlk söz sayın Süheyla Altındağ’ın. Süreniz onbeş dakika buyu-
run Süheyla hanım.
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SÜHEYLA ALTUNDAĞ
T.İş Bankası Şube Dışı Bankacılık Müdürü

Teşekkür ediyorum sayın Enderoğlu. Öncelikle ben hepinize hoş geldi-
niz derken, vakfımıza da buraya davet ettiği için teşekkür etmek istiyorum.
Önceki oturumda ve daha öncesinde de genel olarak, internetin iktisadi ha-
yattaki yeri özellikle ticari anlamda ne getirdi gibi konulara çok değinildi.
Bende bankacılık tarafına değinmek istiyorum, bir banka temsilcisi olarak.
Türkiye’de İnternet kullanımı, bilgisayar sahipliği ve Internet bağlantı ola-
naklarının artmasıyla beraber, Internet kullanıcılarının sayısı arttı tabi ki. Bu-
da bize Internet bankacılığında bir gelişme olanağı yarattı.

İlk 1997 yılında ülkemizde İnternet Bankacılığı uygulaması başlamıştı.
Bundan on yıl kadar önce ve çok sınırlı sayıda işlem Internette yapılabiliyor-
du. Aynı şekilde çok sınırlı sayıda kullanıcımız vardı. O zaman bankacıla-
rın, bizlerin, sektörde olaya bakış açımız ucuz bir kanal, müşterilerimize iş-
lem yaptırabileceğimiz ucuz bir kanal olarak değerlendiriyorduk. Hakikaten,
bankalar açısından işlem maliyetlerimizi çok çok düşürme olanağı sağlayan
bir uygulama alanı. 1997’de başlayan, 1997’lerin sonuna böyle yaklaşırken,
Internet bankacılığına bugün, İnternet Bankacılığına bakış açımız değişti
artık. Müşterilerimizle yedi gün, yirmi dört saat iletişim kurabilme, her türlü
tanıtım ve satış olanaklarını kendimizde yaratabilme, hızlı ve güvenli bir or-
tamda İnternet Bankacılığı sağlayabilme özelliklerini bir arada değerlendi-
rince, artık biz Internet şubelerimizi kar ve iletişim odaklı görmeye başladık.
İşlem odaklı olmak ikinci plana kaldı bunun için.

Bugün Internet bankacılığı Türkiye’de nereye geldi. Eylül 2006 tarihi iti-
bariyle, Bankalar Birliği verileridir şuanda sizlerle paylaşmak istediğim bilgi-
ler. Internet bankacılığına kayıtlı müşteri sayısı 15 milyonu geçti. Yalnız ka-
yıtlı derken, bu istediği anda Internet bankacılığı hizmetinden yararlanabilir,
henüz yararlanmıyor olabilir. Temmuz, Eylül dönemi içinde üç aylık dönem
içinde internet bankacılığını kullanarak, bankacılık işlemi yapmış müşteri
sayısı ise, kişi sayısı ise 2.600.000’a ulaştı. Bütün bankaların bilgileri der-
lendiği için ben kişi sayısı değil, müşteri sayısı diyorum. Çünkü belki bir
müşterimiz aynı zamanda başka bankanın da müşterisidir, orada iki kere
sayılmış olabilir.
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Kurumsal müşterilerimizde nasıl diye bakınca, bu rakamlarımıza, kayıtlı
kurumsal müşteri sayısı 810.000’e, kullanıcı sayısı ise, müşterisi sayısı ise
380.000’i geçmiş durumda. İşlem sayıları ve tutarlarına baktığımız zaman,
yine aynı üç aylık dönemde, finansal işlemler tabi ki müşterilerimizin diğer
işlemleri de, bilgi sorma işlemleri de çok önemlidir. Ancak buradaki paneli-
mizin gündemine bağlı olarak ben finanssal işlemleri vermek istedim size.
Yatırım işlemleri dışındaki finansal işlemler üç aylık dönemde 37 milyonu
aşkın işlem internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirilmiş durumda. Tutar
ise 110 trilyona ulaşmış durumda. Burada en büyük çoğunluğu para trans-
ferleri oluşturuyor. EFT, havale veya döviz transferleri işlemleri. Ben üç ay-
lık dönemlerin rakamlarını tek tek sizinle uzun uzun vaktinizi almak istemi-
yorum. Özet olarak eylül sonu itibariyle bunları vermek istedim.

İnternet bankacılığında müşterilerimizin beklentileri nedir diye baktığımız
zaman, özellikle son dönemlerde gündeme gelen Internet dolandırıcılıkları
yada bilişim hırsızlığı olaylarındaki artışla beraber güvenlik. Tabi ki hız, kul-
lanım kolaylığı, işlem çeşitliliği, katma değerli hizmet sunumu, düzgün bilgi-
lendirme hizmetleri, yedi gün yirmi dört saat destek ki, bu çağrı merkezleri-
mizle bu destekleri sağlıyoruz. Problem çözme konusundaki hız ve esnek-
lik. Bu konulara biraz daha detaylı bakacak olursak, güvenlik çok önemli. Bi-
raz sonra, hatta güvenliği tehdit eden unsurlar arasında da size bir şeyler
söylemek istiyorum. Hız, müşterilerimiz tabi ki, hızlı işlem yapmak istiyor,
zamandan tasarruf ediyor, evindeyken işlem yapmak istiyor, ofisindeyken
işlem yapmak istiyor. Ve bilgisayarının başında oturup bankacılık için ayıra-
cağı süreyi minimumda tutmak istiyor. İşlemlerin kolaylığı, kullanım kolaylı-
ğı, bir tarafta kendi bankacılık işlemini yaparken, bir tarafta da bizim ona
sunduğumuz ekrandaki işlemleri anlaması gerekiyor. Kendisinin ihtiyaçları
var, orada işlemler yapmak istiyor, bir taraftan da biz ona ne istediğini çok
bilmediğimiz için mönümüzü koyuyoruz, oradan işlemleri seçmesini bekliyo-
ruz. Tabi ki burada kullanıcı dostu ekranlarla, ara yüzlerle müşterilerimiz çok
daha kolay işlem yaptığı için çok daha mutlu oluyorlar. İşlem çeşitliliği, kat-
ma değerli hizmet sunumu. Biraz önce 1997 yılında başlayan ilk Internet
bankacılığı uygulandığında işlem sayılarının da az olduğunu söylemiştim.
Bugün artık hemen hemen bütün bankaların, Internet bankacılığı uygula-
malarında işlem sayıları oldukça çeşitli sayılarda işlem yapılabiliyor. Hava-
le, EFT en fazla kullanılan işlem olmakla birlikte, müşterilerimizin internette
daha fazla işlem yapabileceğini düşündüğümüz için, yada işlemden öteye
onların hayatını kolaylaştıracak yeni yeni işlemlerde müşterilerimize sun-
mak gibi hedeflerimiz var. Düzgün bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Müş-
terimiz Internet bankacılığında işlem yaparken, Internet şubesinde işlem ya-
parken, konuyla ilgili bizim orada o konuyla ilgili verdiğimiz bilgi kadar bilgi
sahibi olabiliyor. Sorusu varsa yüz yüze bir görüşme olmadığı için, sorusu-
nu sorup işlemine devam edemiyor. Tabi ki bize ulaşabileceği, bankalara
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ulaşabileceği kanallar var. Orada soru sorabilir ama, daha çok herhalde
şöyledir diye işlemine devam etme eğilimi olduğu için, burada mümkün ol-
duğunca en doğru bilgiyle müşterilerimizin karşısında hizmet verme gibi bir
yükümlülüğümüz oluyor ki, bu şekilde müşterimizin hatalı anlamasını engel-
leyelim, yanlış işlem yapmasını engellemiş olalım.

Yedi gün yirmi dört saat çağrı merkezi desteği, bu müşterilerimiz için ger-
çekten çok önemli. Çünkü Internet kullanımı yedi gün yirmi dört saat. Kul-
landığı sürece yedi gün yirmi dört saat bankacılık işlemini yapabilir ve kar-
şılaştığı en ufak bir sorunda o bankasının ona destek vermesini bekliyor.
Destek verirken de bankanın hemen problemi çözmesini, hızlı olmasını
bekliyor.

Şimdi biz neredeydik, Internet bankacılığına nasıl bakıyorduk, bugün ne-
reye geldik. Bundan sonrada stratejilerimiz nelerdir. Güvenlik ve teknoloji
gerçekten çok önemli bir konu demiştim. Internet şubesi güvenlik altyapısı-
nı, en güncel güvenlik araçlarıyla sürekli desteklemek gerekiyor. Çünkü In-
ternet bir taraftan hayatımızı çok kolaylaştırırken, bir taraftan da gelişen tek-
nolojiyi, bunu kötü niyetli kullanmak isteyen kişiler tarafından da hızla kabul-
lenip kullanıldığı için orada açıklar yakalanabiliyor ve kötü niyetli kişiler ta-
rafından kötü amaçla kullanılması söz konusu olabiliyor. Ama bütün bunla-
rı yaparken de güvenliği geliştirelim, güvenliği artıralım, sürekli daha güven-
likli bir şekilde müşterilerimize hizmet sunalım derken tabi ki, Internet şube-
sinin kullanımını zorlaştırmamak gibi de bir amacımız var. Internet şubesi-
nin hızlı ve hatasız çalışması için gereken teknolojiyi de yakından takip ede-
rek uygulamaya bunları koymamız gerekiyor.

Kullanıcı dostu ekranlarla müşterilerimizin karşısına çıkmak demiştim.
Evet, görsel tasarımlarımızın müşterimizi kullanıcıları yormayacak şekilde,
aradığı zaman işlemini kolayca bulacağı ve bizim ona vermek istediğimiz
mesajları kolayca alabileceği şekilde, görsel tasarımların müşterilere o şe-
kilde sunulması birinci önceliktir. İşlem çeşitliği evet, neredeyse yüzlerce di-
yebileceğim kadar işlem Internet şubelerinde yapılabilmekte, ama hala da
çeşitliliği artırma ihtiyaçlarımız var. Artık bir sıradan bankacılık işlemini yap-
mak için değil, daha da öteye gidip müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak
için de. Nasıl hayatını kolaylaştırabiliriz, mesela çok basit örnekler verebili-
rim. Hepimiz faturalarımızı ödüyoruz, evet yıllık ne kadar elektrik faturası
ödedim, ben bilmiyorum. Ama bankaya vereceğim talimatlarla faturalarım
ödenirse ve bankamda bana yıllık ne kadar ödediğim türünde, fatura öze-
linde bu bilgileri bana sunacak olursa bilgilenmiş olurum. Aslında hepimiz
işyerimizde, çoğumuz işyerimizde, çalıştığımız yerde bu tür rakamları işye-
rimiz için çok güzel tutuyoruz, hesaplıyoruz ama kendimiz için olunca hiçte
peşine düşmüyoruz yada aylık genel faturaları ödüyoruz. O ay tamam, ge-
lirimizi, giderimizi, bütçemizi yaptık, sonrası çokta tabi ki bütçemiz var ama
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geçmişte neydi, toplamlar almak, icmaller almak gibi şeylere de belki çok
vaktimiz olmuyor. Bu şekilde müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak işlem-
leri de bekliyor müşterilerimiz.

Müşteri ilişkileri hizmeti yedi gün yirmi dört saat çağrı merkezi hizmetimi-
zi bekliyor müşterimiz. Burada yedi gün yirmi dört saat çağrı merkezinden
öteye, belki Internet şubesinin içinden de Chat yöntemiyle sorunu olduğu
zaman bir banka görevlisine ulaşabilmesi aynı zamanda Internet şubesinin
içindeyken daha bankaya bazı mesajlarını gönderebilmesi, müşterilerimizin
Internet bankacılığını kullanmasını yaygınlaştıracak desteklerimizdir tabi ki.
Internet bankacılığı başlangıçta sadece basit işlemlerin yapılacağı, basit bir
kanalken sonra tanıtım ve satış amaçlıda bizim orada çok ciddi işler yapıla-
bileceğimiz bankalar tarafından fark edildikten sonra ki, bütün Internet kul-
lanıcıları için aslında bu geçerlidir. Sadece bankacılık sektörü için değil.
Müşteri davranışlarını analiz ederek onların ihtiyaç duyabileceği ürünlerin,
hizmetlerin neler olduğunu önceden belirlemeye çalışıp, Internet bankacılı-
ğını yaparken, Internet şubesine girdiği zaman o müşterilerimize o önceden
belirlediğimiz hizmet ve ürünleri sunduğumuzda, işte müşterinin ihtiyacıyla,
bankanın sunduğu ürün veya hizmet o anda örtüştüğü için hem müşteri
memnuniyeti sağlamış oluyor banka. Daha kendisi talep etmeden müşteri-
ye hizmet verildiği için. Hem de banka kendisi tarafından müşterisine bir
ürünü daha kullandırmış oluyor. Tabi ki bunun için gerekli altyapılarımız, ge-
rekli teknik ihtiyaçlarımız oluyor bankaların. Bunların her geçen gün gelişti-
rilmesi gerekiyor. Internet kullanımını artırmak, evet bir taraftan müşteriler
için yedi gün, yirmi dört saat hizmet alabildiği bir kanal, bankacılık işlemini
yapabildiği bir ortam ama bankalar tarafından da işlem maliyetlerini çok dü-
şürdüğü için ve müşterilere birinci ağızdan seslenebildiği bir ortam olduğu
için Internet kullanımını artırmakta bankaların hedefleri arasında. Bunun
içinde reklam ve promosyon kampanyalarıyla Internet bankacılığı kullanımı-
nı teşvik etmekte bankacılık sektöründe stratejilerimiz içinde.

Bu arada tehditlerden söz etmek istiyorum çok kısa. Bunlar hep iyi yan-
larıydı. Tehditler derken, müşteriyi kaybetme riskimiz var mı evet var. Yüz
yüze olmadığımız için müşteri memnuniyetsizliğinde müşteri size şikayetini
iletmezse, hemen başka bankaya kayabilir. Önceki sunumda da anlatıldığı
için zaten detaya girmek istemiyorum. Güvenlik olayında fishing sahte site-
ler ………………. gibi programlar, yüksek kazanç vaat eden e-postalar
müşterilerimiz için, her zaman için tehdit oluşturmakta. Bunun içinde banka-
ların geliştirdiği değişik önlemler var. Bunların hepsini aynı anda kullanma-
yabiliyor ama tek kullanımlık şifre, Internet işlemlerinin sınırlanması, para
transferleri gerektiren işlemler için limit belirleme, para transferlerinde sms
ile müşterinin bilgi istemesi gibi önlemlerde bankalar tarafından sunulmak-
ta. Burada müşterilimizin kendi Internet güvenliğini, kendi bilgisayarını, da-

42



ha doğrusu kendisi koruması gerektiğini bir kere daha vurgulamak istiyo-
rum. Ve ona bağlı olarakta müşterilerimizin bu güvenlik önlemlerinden kul-
lanması durumunda olumsuzluklar olmayacaktır diye düşünüyorum. Ben
hepinize teşekkür ediyorum.

43



İNTERNET BANKACILIĞI - GÜNÜMÜZ

Artık İnternet Şubeleri Kar ve İletişim Odaklı…
• 7 gün 24 saat Banka-Müşteri iletişimi 
• Her türlü satış ve tanıtım olanağı 
• Hızlı ve güvenli bir ortamda bankacılık işlemleri
İşlem Odaklılık İkinci Planda…

İNTERNET BANKACILIĞI - 1990’LI YILLAR

Ülkemiz Bankacılık sektörünün internete ilk yaklaşımı:
- Bankacılık işlemlerinin daha düşük maliyetle yapıldığı bir iş-

lem kanalı

TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANIMI

Bilgisayar sahipliliği ve internete bağlantı olanaklarının artı-
şı paralelinde
- İnternet kullanımı artmakta,
- İnternet bankacılığı gelişmekte
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İNTERNET BANKACILIĞI - GÜNÜMÜZ

Eylül 2006 itibariyle, internet bankacılığı hizmeti kullanılarak ya-
pılan yatırım işlemleri dışındaki finansal işlemlerin toplam adedi
37,7 milyon, tutarı 109,7 trilyon YTL.
EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para trans-
ferleri işlemleri finansal işlem hacminin % 91’i.

İNTERNET BANKACILIĞI - GÜNÜMÜZ

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Eylül 2006 dönemin-
de;
• İnternet bankacılığı için kayıtlı bireysel müşteri sayısı:

15.510.826
Temmuz-Eylül 2006 döneminde en az bir kez internet banka-
cılığı işlemi yapmış bireysel müşteri sayısı: 2.605.673

• İnternet bankacılığına kayıtlı kurumsal müşteri sayısı:
812.314
Temmuz-Eylül 2006 döneminde en az bir kez internet banka-
cılığı işlemi yapmış kurumsal müşteri sayısı: 380.390
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İNTERNET STRATEJİLERİ NE OLMALI?

• Güvenlik ve Teknoloji
- İnternet şubesi güvenlik alt yapısını, en güncel güvenlik

araçları ile sürekli desteklemek, yeni araçları kullanıma
sunarken, internet şubesinin kullanımını zorlaştırmamak

- İnternet şubesinin hızlı ve hatasız çalışması için gereken
teknolojileri yakından takip ederek uygulamak

İNTERNET BANKACILIĞINDA STRATEJİLER

MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ

• Güvenlik
• Hız
• Kullanım Kolaylığı
• İşlem Çeşitliliği, Katma Değerli Hizmet Sunumu
• Düzgün Bilgilendirme Hizmetleri (Dekont vb)
• 7 gün 24 saat Çağrı Merkezi Hizmeti
• Problem Çözme Konusundaki Hız ve Esneklik
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İNTERNET STRATEJİLERİ NE OLMALI?

• Müşteri İlişkileri Hizmetleri
- Sorun, şikayet ve öneriler için 7 gün 24 saat Çağrı Merke-

zi ile desteklemek
- İnternet şubesi üzerinden Banka ile ilgili görüş ve sorun-

ları iletebilme olanağı sunmak
- Güvenli İnternet Bankacılığı için müşterileri düzenli olarak

bilgilendirmek ve bilinçlendirmek

İNTERNET STRATEJİLERİ NE OLMALI?

• İşlem Çeşitliliği
- Müşterilerin beklentilerine yanıt verecek yeni ve katma

değer yaratan işlemler eklemek

İNTERNET STRATEJİLERİ NE OLMALI?

• Görsel Tasarım
- İnternet Şubesini kullanıcıları yormayacak, aradığı bilgi ve

işlemi kolaylıkla bulabilecek şekilde tasarlamak
- İnternet şubesini kişiselleştirilebilir öğelerle zenginleştir-

mek
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İNTERNET BANKACILIĞI İÇİN TEHDİTLER

• Güvenlik
- Phishing
- Sahte Siteler
- Trojan Horse (Truva Atı), Keylogger, Screen-Logger Gibi 

Programlar
- Yüksek Kazanç Öneren e-postalar
ile kişisel bilgilerin ele geçirilmesi

İNTERNET BANKACILIĞI İÇİN TEHDİTLER

• Müşteriyi kaybetme riski
Beklentileri karşılanmayan müşterinin, tek bir tıkla, banka de-
ğiştirmesi

İNTERNET STRATEJİLERİ NE OLMALI?

• Satış ve Tanıtım
- Müşteri davranışlarını analiz ederek, ihtiyaçlarını belirle-

mek ve kendilerine uygun ürün ve hizmet önerileri yap-
mak

- İnternet şubesini satış ve tanıtım amacıyla daha etkin kul-
lanabilmek için uygun teknolojik alt yapı yatırımlarını yap-
mak

- Reklam ve promosyon kampanyaları ile internet bankacı-
lığı kullanımını teşvik etmek
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Tek kullanımlık şifre
- İnternet işlemlerinde sınırlama
- Para transferi gerektiren işlemler için limit belirleme
- Para transferi işlemleri için SMS ile uyarı mesajı
- Keylogger, Screen-Logger Gibi Programlar
- Sanal klavye
- Karşılama mesajı
- Zaman, servis sağlayıcı, IP sınırlaması
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Öğretim Üyesi

Teşekkür ederim sayın başkan. Ben özellikle İnternetin iktisadi hayat
üzerindeki etkisi konusu yerine, mademki İnternetin iktisadi hayat üzerinde
bu kadar olumlu etkileri var, o zaman İnternetin toplum içinde yaygınlaşma-
sı ve ucuzlaşması için hangi şartların gerekli olduğu üzerinde birkaç notu-
mu iletmek istiyorum. Bir kere, en önce vurgulanması gereken şey şu sanı-
yorum. Keşke İbrahim bey sabahki oturumun sunucusu burada olsaydı ve
Türk Telekom yetkilileri de burada olsaydı, İbrahim Bey’e özellikle şöyle bir
notum olabilirdi, özellikle geniş bant internet üzerinde durmak istiyorum.
Geniş bant İnternetin yaygınlaşması ve ucuzlaşması için, adres aslında
Türk Telekom değil. Türk Telekom bugün artık özel bir şirket, üstüne kamu
görevi yüklenebilecek kanunla bir özel şirket, ama temel amacı kâr etmek
olan ve hissedarlarını bu anlamda memnun etmek zorunda olan bir özel şir-
ket. Dolayısıyla İnternetin yaygınlaşması, İnternetin ucuzlaşması yani inter-
net alanında rekabetin gelişmesi konusunda aslında adres Türk Telekom
değil artık. Adres Ulaştırma Bakanlığı. Hatta Telekomünikasyon Kurumu bi-
le demiyorum, çünkü bu sadece bir düzenleme sorunu değil, bir politika so-
runu. Dolayısıyla ilk adres Ulaştırma Bakanlığı, ondan sonraki adres Tele-
komünikasyon Kurumu. Niye, şundan dolayı, uluslararası deneyim bize
gösteriyor ki, geniş bant İnternetin en fazla yaygınlaştığı ülkeler aynı za-
manda, bu hizmet sunumunda rekabetin en gelişmiş olduğu ülkeler. Dolayı-
sıyla geniş bant hizmetinin yaygınlaşmasını ve ucuzlaşmasını istiyorsak,
her şeyden önce bu sektörde rekabetin gelişmesinin şartları oluşturulmalı.
Dolayısıyla, yaygın ve ucuz hizmet eşittir rekabet.

Türk Telekom’un burada önemli bir rolü olacak kuşkusuz, öncü şirket ol-
duğu için, öncü işletmeci olduğu için. Fakat sadece bir tek işletmecinin va-
rolduğu ve onun tekel, şöyle diyeyim piyasa payının % 90’larda, 100’lerde
kaldığı bir ortamda geniş bant internet yaygınlaşmasının çok minimal kaya-
cağı artık bugün uluslararası deneyim tarafından gösteriliyor. Dolayısıyla
eğer bunu istiyorsak, önce rekabetin gelişmesinin şartlarını oluşturmak la-
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zım. Türkiye’de şuanda olmayan en önemli unsur bu. Peki madem durum
böyle o zaman devletin rolünü nasıl düşünmek lazım bu konuda. Bu konu-
da farklı yaklaşımlar olabilir. Örneğin rekabetin gelişimini tamamen piyasa-
ya bırakmak bir yaklaşım biçimi olabilir. Artık telekomünikasyon sektörünü
genel olarak, elektronik haberleşme sektörünü özel olarak interneti bu göz-
le bakan bir ülke kalmadı. Bir zamanlar Yeni Zelanda belki biraz öyle bakı-
yordu. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, rekabetin gelişimin tamamen piya-
saya ve ardıl rekabet hukuku uygulamasına bırakmak, artık böyle bir ülke
kalmadı.

İkinci opsiyon, gazetelerde bazen neo liberal yaklaşım deniyor, düzenle-
me yani Avrupa Birliğinin çizdiği yol, düzenleme yaklaşımı. Nedir düzenle-
menin özü, düzenlemenin özü, rekabetin gelişmesi için ön şartları oluştur-
mak üzere hakim işletmeciler üzerinde belirli kurallar çerçevesinde yüküm-
lülükler getirme, rekabeti bu piyasaları açma, düzenleme politikası. Daha
müdahaleci modellerde düşünmek mümkün. Sanayi politikası dedim, ona
birazdan Kore örneğinden çok az bahsedeceğim. Sanayi politikası, yani
devletin daha aktif bir biçimde rol aldığı, şirketleri itelediği, belki zorla kurdu-
ğu, geliştirdiği bir model olabilir. Avrupa’da tercih edilen model değil. Dün-
yada artık bu modeli tercih eden ülke kaldı mı çok fazla bilmiyorum ama in-
sanın aklına hakikaten Kore deneyimi geliyor. Niye Kore deneyimi geliyor,
çünkü Kore deneyimi şundan önemli. Şu gün hala o durumda mı bilmiyo-
rum ama çok uzun bir dönem geniş bant internet kullanımının en yaygın ol-
duğu, en ucuz olduğu ülkelerin başında geliyordu Kore. Şu anda ortalama
hız, zaten kullanım oranı % 90’lar düzeyine varmış durumda. Ortalama hız-
da 4 MB saniye başına çok yüksek bir oran bu, dolayısıyla örnek ülke. İn-
san Kore diye düşününce, hele bir ara sanayi politikasına da meraklıysa,
hemen aklına şöyle bir şey geliyor. Kore bunu bir tek piyasa mekanizmasıy-
la yapmamıştır kesinlikle diye düşünüyor insan. Doğru ama tamamen ken-
di özgünlüklerinin bir parçası olarak piyasa mekanizmasına bırakmamışlar,
müdahale etmişler. Ama rekabet yaratmak üzere müdahale etmişler. Bu an-
lamda sanayi politikasını çok enteresan bir, yani bir ulusal şampiyon yarat-
mak üzere değil, tamamen rekabet yaratmak üzere kullanmışlar. Nasıl baş-
lamış, Hanaro diye bir alternatif telefon hizmeti işletmecisi varmış. Bu tele-
fon işletmeciliğinde çok başarılı olamamış çünkü yerleşik işletmeci izin ver-
memiş telefon alınanda bu şirketin gelişmesine. Yerleşik işletmecinin de çok
yaygın bir biçimde .............. yatırımları varmış. Hanaro birazda devletin itek-
lemesiyle, zaten kurulmasında da devlet önemli bir rol oynamış. Devletin
iteklemesiyle ADSL hizmeti sunmaya başlamış. Çok hızlı gelişmeye başla-
mış, onun üzerine hemen yerleşik işletmecide ADSL işine girmiş. Daha son-
ra yine devletin iteklemesiyle başka alternatif sunucularda girmiş. Tamamen
hizmete dayalı, yani hizmete dayalı değil alt yapıya dayalı bir rekabet için-
de Kore bugün ulaştığı yere ulaşmış. Ne yazık ki henüz devlet müdahalesi-
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nin mikro özelliklerini alamadım. Yani Hanaro’nun kurulmasında nasıl bir rol
oynadı devlet, alternatif bir işletmeci yani düşünün devlet kalkıyor Türk Te-
lekom’un karşısına güçlü olmayı vaat edebilecek bir alternatif işletmecinin
kurulması için kolları sıvıyor, bunun gibi bir tablo. Dediğim gibi Avrupa’da
tercih edilen tablo değil. Türkiye’de uygulanabilirliği oldukça tartışmalı bir
tablo. Yani düşünün mesela Ulaştırma Bakanlığı, bir gün büyük yatırımcılar-
dan birine Koç olabilir, Sabancı olabilir, Doğan Holding olabilir vs. ve diyor
ki, sen Türk Telekom’a büyük bir rakip olsana. Türkiye’de pek şuanda geliş-
mekte olan iş yapma kültürüne çok uygun olduğunu, siyasi yapıya da çok
uygun olduğunu sanmıyorum. Ama birde böyle bir örnek var.

Şimdi demek ki geniş bant internetin en yaygın olduğu ülkelerde görüyo-
ruz ki, altyapıya dayalı rekabetin gelişmesi sonucu yaygınlaşmış geniş bant.
Peki altyapıya dayalı rekabetin gelişmesi zor mu, evet zor. Nedir zorluklar,
birçok giriş engeli var. Yatırım maliyetleri çok yüksek, alternatif altyapı kur-
mak kolay değil, mali piyasalar çok etkin çalışsa belki mümkün olurdu ama
bu işi sadece öz sermayeyle, daha doğrusu büyük miktarda öz sermayeyle
yapmak zorunda kalabiliyor işletmeciler. Kredi maliyeti özellikle Türkiye gibi
ülkelerde çok yüksek. Bunun yüzünden yatırımı belli bir zamanda geri dön-
dürme ihtiyacı ortaya çıkıyor, o yüzden yatırım miktarları küçülmek zorunda
kalıyor. Ve başlangıçta, işin başlangıcında gelir düzeyi buna izin verecek
kadar yüksek değil. Kendi abone ağını kurmak zorunda önce. Dolayısıyla,
altyapı rekabetinin gelişmesi gerçekten kolay değil. Üstelik sadece altyapı
rekabetini özendiren bir yaklaşım sonunda rekabete hiç yol açmayabilir. Do-
layısıyla düzenleyici çerçevenin sadece buna yönelmesi mümkün değil. Ta-
bi bunun öbür ucundaki tehlikede sadece hizmete dayalı rekabeti öne çıka-
ran, bir rekabeti geliştirme politikası da o zaman altyapı yatırımlarının gecik-
mesine yol açar. Böyle bir açmaz var. Bu açmaz bütün ülkelerin karşısına
çıkmış.

Buna sunulan bir başka model özellikle sanıyorum Martin .............. ad-
lı bir iktisatçının ortaya attığı, ama Fransa’da çok etkin bir biçimde kullanıl-
dığı ortaya çıkan yatırım merdiveni yaklaşımı. Yatırım merdiveni yaklaşımı
şöyle bir yaklaşım. Amaç sonuç olarak altyapıya dayalı rekabeti adımlar
halinde geliştirmek. Nedir bu adımlar, yani bu eşitleri ne belirliyor, bu eşit-
leri çok basit bir kıstas belirliyor, alternatif piyasaya yeni girecek olan işlet-
mecinin yatırım gereksinimidir. Eğer sadece yeniden satışa odaklaşırsa,
hiç yatırım yapması gerekmiyor bir uçta bu. Öbür uçta, alternatif altyapı
kurmaya kalkarsa çok büyük yatırım yapması lazım. İki uç arasındaki
adımların ortaya çıkması. Hedef şu ki, her adımda işletmecilerin belirli bir
abone sayısına ulaşmasını sağlayarak, bir sonraki adım için bir ilk birikim
yapmasını sağlamak. Aşağı yukarı yatırım merdiveni yaklaşımı bu şekilde
özetlenebilir.
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Şimdi yatırım merdiveni yaklaşımını uygulayan ve buna öncülük eden
tabi düzenleyici kuruluş. Ne var elinde, hangi araçlar var. Avrupa’dan bah-
sediyorsak bir kere 2003 düzenleyici çerçeve var, onun verdiği bir iki tane
araç var. Bir tanesi erişim politikası, ikincisi belki erişim politikası altında gö-
rülebilir, yerel ağ ayrıştırılmış erişim şu anda Türkiye’nin gündeminde oluş-
maya başlayan konu. Peki nedir bunun aşamaları, geniş bant internetten
daha genel bir biçimde de sunulabilir aslında. Değer zincirini tanımlıyorsu-
nuz önce, isterseniz bir iki slayt ilerleyim. Şurada ki ilk dört nokta aşağı yu-
karı en az yatırım ihtiyacı gösteren şey sadece yeniden satış. Yani yeni gi-
ren işletmeci toptan satın alıyor diyelim Türk Telekom’dan onu perakende-
sini pazarlıyor, yatırım ihtiyacı çok az. Ondan bir sonraki adım veri akışı ya-
vaş yavaş yeni giren işletmecide kendi yatırımlarını bir miktar kurmaya baş-
lıyor. Ondan sonraki paylaşılmış veya tam erişim. Bu şu demek, yerel ağı
kiralamaya başlıyor Türk Telekom’dan. Bu daha fazla yatırım gerektiriyor,
çünkü kendi ekipmanlarını şu veya bu şekilde yerleştirmesi lazım ADSL hiz-
meti sunabilmek için. En uçta da alternatif altyapının kurulması. Aşağı yu-
karı tabi bundan daha ayrıntılandırılabilir ama adımları, eşitleri böyle çok kı-
sa bir biçimde özetleyebiliriz.

Dolayısıyla değer zincirinin tanımlaması ondan sonra İngilizce’si replika-
biliti yani şu, alternatif işletmeciler altyapının hangi unsurlarını yatırım yap-
maya hazırlar. Eğer ağın tamamının yatırımını yapmaya hazır değillerse,
ondan önceki adımlara o zaman odaklaşmaları lazım. Burada ne kullanıyor
düzenleyici kuruluş, gözlem, gözlüyor piyasada hangi yatırımcılar ne yatı-
rım yapmaya hazır, maliyet modelleri kullanıyor, hangisinde ölçek ve kap-
sam ekonomileri daha azsa onların yatırımını yapmak önce daha fazla
mümkün. O yatırımı yaptıktan sonra, onun sağladığı abone girişiyle bir son-
raki yatırım aşamasına geçmek. Aşağı yukarı amaç bu. Ondan sonraki
adım, zincirdeki unsurların sıralanması. Yine yeniden üretilebilmesi kıstası
açısından. Müdahale edilecek aşamanın tespiti, tabi bu zor. Niye, çünkü
farklı alternatif işletmeciler bu değer zincirinin farklı noktalarına girmeye ha-
zır durumda olacaklar. Kimisi daha fazla sermayeyle olabilir. Kimisi zaten bir
miktar yatırım yapmış olabilir. Modelin şöyle küçük bir özelliği var, burada
daha önde olan işletmecilere daha uygun bir çerçeve çizmeye çalışmak
aşağı yukarı. Zincirde önde olan işletmecileri daha fazla destekleyecek bir
biçimde tanımlama. İşletmecilerin tanımlanmasından sonra müdahale yön-
temini belirlemesi. Müdahale yöntemi konusunda Avrupa çerçevesinde en
azından ne olduğu belli aslında. Erişim, tek yönlü erişim erişimin fiyatlanma-
sı ama bunun dinamik bir biçimde yapılması. Statik bir biçimde değil de di-
namik bir biçimde yapılması. Ne demek bu, merdivenin alt sıralarını önce
ucuz erişim sağlanacak, ama zaman geçtikçe yatırımcıyı daha üst aşama-
lara itelemek için bir süre sonra o merdivenin alt basamaklarındaki erişim
pahalandırılacak. Hatta bir süre sonra, o erişim yükümlülüğü tamamen or-
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tadan kaldırılacak. Yatırım merdiveninin felsefesi aşağı yukarı böyle.
Erişim fiyatlaması nasıl olacak, düşük fiyatla başlayıp yükselen bir pati-

ka izleyecek ve zaman içinde erişim yükümlülüğü adım adım tamamen or-
tadan kaldırılacak. Fransa’da uygulanan model aşağı yukarı böyle bir mo-
del. Çokta başarılı olmuş, Fransa bugün geniş bant internet erişiminde ha-
kikaten Avrupa’nın önde gelen ülkeleri haline geldi ve bu son dört, beş yıl
içinde oldu. Hatta belki daha son iki üç yıl bile denebilir.

Peki şeyleri tekrar gözden geçirirsek, yeniden satış veri akışı, paylaşıl-
mış veya tam erişim ve alternatif altyapının kurulması. Tabi burada en
önemli şey ne, düzenleyici inandırıcılık. Yani olay dinamik olduğu için, yatı-
rımı yatırımcının hakikaten alt basamaktaki erişimin bir gün pahalılaşacağı-
na veya hatta erişim yükümlülüğünün tamamen ortadan kalkacağına inan-
dırılmış olması lazım. Ondan sonraki adımın ucuzlayacağına da aynı biçim-
de inandırılmış olması lazım. Dolayısıyla, hakikaten bu anlamda düzenleyi-
ci kuruluşa önemli bir rol düşüyor. Bu bir örnek, adamlar düşünmüşler, ta-
şınmışlar böyle bir örnek yaratmışlar. Bu örneğin önemi şurada, hem Avru-
pa normlarına ve düzenleme çerçevesine uyuyor, yani bunu tartışacak faz-
la vaktimiz yok ama daha sonra soru cevap zamanında tartışılabilir. Tama-
men 2003 düzenleyici çerçevenin bir parçası olarak hayata geçirilmiş du-
rumda. Hem de yinede gerek devlet, gerek düzenleyici kuruluş, gerek ba-
kanlık bu süreç içinde aktif ve yönlendirici bir rol oynayabilmiş durumda.
Türkiye’de böyle bir yaklaşım var mı, henüz yok. Türkiye’de bir kere esas
alternatif yapı olabilecek olan kablonun durumu tamamen sürüncemede.
Onun Türk Telekom’dan ayrıştırılması çok önemli ve çok büyük bir adımdı.
Fakat ayrıştırıldıktan sonra tamamen devreye sokulması gerekiyordu. Şu-
anda tamamen geri plana itilmiş durumda.

Yeniden satış denendi çok fazla işlemedi. Benim bildiğim kadarıyla hiç-
bir işletmeci ciddi yeniden bir tek süperonline girdi diye hatırlıyordum, fakat
bildiğim kadarıyla hiçbir işletmeci bundan para kazanamadı. Veri akışı he-
nüz yürürlüğe girecek uzlaştırma süreci yeni bitti diye biliyorum. Girecek mi,
girmeyecek mi yatırımcılar için yeterince karlı olacak mı, olmayacak mı bel-
li değil. Şuanda benim görebildiğim kadarıyla sektörde ümitler yerel ağ, ay-
rıştırılmış erişime bağlanmış durumda. O bekleniyor, orada ortaya çıkan fi-
yatların çok negatif olmadığı konusunda bir mutabakat var diye hissediyo-
rum. Tabi o uygulanması çok zor, yine düzenleyici otoritenin çok aktif olma-
sı gereken bir konu. Burada tabi en önemli şey, böyle bir yönlendiricilik gö-
revi üstlenecekse istek ve inandırıcılık. O anlamda hakikaten adres gerçek-
ten önce Türk Telekominikasyon Kurumu bile değil, Bakanlık. Bakanlığın bu
işe önce gönül vermesi gerekiyor, Bakanlık gönül vermeden bunun hayata
geçmesi gerçekten çok zor. Bence Türkiye’de telekomünikasyon sektörün-
deki son beş yılın bize öğrettiği olay budur. Çünkü Bakanlık önderlik etme-
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diği zaman, kurumdan bunu yapmasını istemek çok inandırıcı değil Türkiye
şartlarında.

Birde son olarak özel sektörün rolü üstünde bir miktar belki durulabilir.
Bu konuda çok az duruluyor. Ben bir akademisyenim. Bir sırça köşkte otu-
ran insanlarız. Fakat ara sıra sektörde tanıdığım insanlara, eski öğrencileri-
me soruyorum, yani belliki yerleşik işletmecisinin rızasına çok fazla dayalı
olan rekabeti geliştirme modelleri Türkiye’de zor işleyecek. Yani bu durum-
da potansiyel rekabetçi işletmecilerin bir araya gelip, o yukarıda saydığım
giriş engellerini daha kolektif bir biçimde açmak, daha büyük sermayelerle
bu piyasaya girmek daha doğrudan altyapı düşülerek girmek konusunda bir
heves var mı diye soruyorum. Özel sektörde de böyle bir heves yok olduğu
ortaya çıkıyor. En azından şu anda aktif olan şeyler arasında. Yani belki al-
ternatif potansiyel özel sektör işletmecilerinin de kendi, yani bu konuda ne
derler bende merak ediyorum. Herhalde tartışma sırasında da bir miktar ko-
nuşabilirim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.
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MURAT DİKİCİ
Tüted Başkanı

Öncelikle başımdan geçen eski bir anıyı anlatarak başlamak istiyorum.
Seneler önce oğlumu ilkokula kaydettirmek için götürdüm. Tabi bizde bilişim
sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yöneticisiyiz. Bize tavsiye edilen
okulda bilgisayar sınıfı olduğunu söylediler.Kayıt için okula gittiğimizde bir
kapıda bilgisayar sınıfı yazıyor, altında girilmez diye kocaman bir not. Bili-
şim sektöründe çalıştığımı belirterek içeriye bakmak istedim. İçeri girdik
odanın ortasında bir tane bilgisayar, hiçbir bağlantı yok, üstünde sakın elle-
meyin yazıyor. Bu dönemlerden biz bugüne geldik. Aslında biraz hızlımı gel-
dik, yoksa gerimi kaldık o tartışılır.

Rakamsal örnekler vermek istiyorum. Bilindiği üzere Türkiye’de ADSL
hızlı internet yayılmaya 2001 senesinde Türk Telekom’un o zamanki Genel
Müdürünün aldığı bir kararla başlandı. 3000 portla yanlış hatırlamıyorsam
başladı. 2003 yılında ortalama kullanıcı sayısı 20 bin kişiydi. 2006 yılı so-
nunda 3 milyonu geçmiş vaziyetteyiz. 2003 yılında Türkiye’nin dış ticaret
hacmi 48 milyar $ civarında. Hatta rakamsal olarak 47.891 milyon dolar.
2006 senesinde bu rakam 86 milyar 46 milyon dolara ulaştı. Yani İnternetin
Türkiye’de gelişmesiyle beraber hem dış ticaretimiz gelişiyor, hem iç ticare-
timiz gelişiyor. Rakamsal olarak inceleyecek olursak şöyle örnekler verme-
miz mümkün. 2003 yılında Türkiye’de internet üzerinden yapılan satışların
toplamı Türkiye genelinde %7,32’ye ulaşmış, 631 milyon dolar yıllık. 2006
yılının ilk altı ayında internet yoluyla yapılan satışların tutarı 3,2 milyar, ya-
ni bu rakamlar bize şunu gösteriyor; İnternetin gelişmesiyle beraber iç ve
dış ticaret hacmimiz gelişiyor. Tabi burada Türk Telekom’a özellikle teşek-
kür etmek lazım. Türk Telekom çok hızlı bir geçiş yaptı. Özelleşmeden ve
özelleştikten sonra İnternetin yayılmasını hedef olarak gördüler kendilerine.
Üç milyonun üzerinde bir abone sayısına bu kadar çabuk ulaştıkları için te-
şekkür ederiyorum.

Sevgili dostumuz İzak Beyinde bahsettiği gibi, biz işin neresinden bak-
mamız gerektiğini çok fazla bilemiyoruz. İnternetin yayılmaya başladığı dö-
nemden beri sektörel dernekler arasında ve sektörle kurum arasında ufak
tefek sürtüşmeler olabiliyor. Sektörle Türk Telekom arasında da olabiliyor.
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Ama çözümü yanlış yönde arıyoruz gibi geliyor. Çünkü dünyada bunun ör-
neği çok ülke var. Birçok ülke çeşitli yollardan İnternete sahip oluyor. Mese-
la bugün Amerika’da. Türkiye’de bir kablo tv altyapısı var. Bugün yaklaşık 2
milyon kişi kullanıyor. Kablo tv altyapısını biz atıl durumda tutuyoruz. Bakı-
yorsunuz Amerika’da yaklaşık 60 milyon insan kablo tv üzerinden İnternete
ulaşıyor. Yani bizim neyi nasıl yapacağımızı iyi planlamamız lazım. Bugün
Avrupa Birliği ülkelerinde bile Uzak Doğunun ve Amerika’nın gölgesinde ka-
lıp İnternete teknolojiyi çok fazla geliştiremeyip, rekabette geri kalması so-
nucunda bir Lizbon stratejisi ortaya çıkartıldı. Bu Lizbon stratejisinde Avru-
pa’da bazı kurallar konuldu. Ve Avrupa’nın bu ülkelerle rekabet etmesi için
bu strateji uygulanmaya başlandı. Ama görüldü ki bu strateji de işe yarama-
dı, sonra Lizbon stratejisini elden geçirip tekrar harmanladılar. Yani gözü-
müzün önünde yapılmış olan birçok çalışma var ama bu çalışmaların biz ne
hikmetse ülke olarak, bakanlık olarak, kurumlar olarak, şirketler olarak ma-
alesef biraz dışarısında kalıyoruz. Dışarısında kaldığımız için de çok efektif
kullanamıyoruz. Bu teknolojiler Türkiye’ye ya geç geliyor, ya lisansları geç
geliyor yada fiyatsal rekabette bir yere varamıyoruz ve biz ülke olarak kay-
bediyoruz.

Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Önemli olan teknolojileri zama-
nında getirmek, o teknolojilerden faydalanan iyi şirketler yaratabilmek, o
teknolojileri satabilecek iyi şirketler yaratabilmek. Türkiye bunun için çok
müsait bir ülke, çünkü nüfusumuzun % 50’si yirmi yaşın altında ve bizim bu
gençlere verecek çok şeyimiz var. Onun için ben bütün üniversiteleri, sivil
toplum örgütlerini, kamu kurumlarını bu konuda ortak bir plan çıkartmak
için, ortak bir strateji çıkartmak için Bilişim Derneği Başkanı sayın Turan
Menteş’te bu konuda bir şeyler söyleyecektir. Çünkü e-devlet’le ilgili çok
uzun senelerdir süren çalışmaları var. Bu bizim ülkemiz için önemli, bunu
kabul etmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.
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OKTAY EĞDİRİCİ
TT Net A.Ş. Genel Müdürü

Herkese merhaba, uzun gün oluyor. Ben önce bugün bulunduğumuz
nokta ile ilgili bir perspektif vermek istiyorum, neredeyiz İnternet ulaşımın-
da. Biraz önce rakamlardan bahsettik. Seneyi 2.850 bin İnternet bağlantı-
sıyla kapattık. Şuanda da günlük 10 bin civarında bir satış var yani 3 milyo-
na gelmiş durumdayız bağlantı olarak. Eğer Avrupa’nın Amerika’nın ve As-
ya’nın biraz gerisinde olduğunu söyledik. Ama oradaki gelişmiş pazarlara
bakarsak, en çok satılan, kullanılan paketlerin ortalama fiyatların 30 Euro ci-
varında olduğunu görüyoruz benzer hızlar bizim sunduğumuz hızlarla. Tür-
kiye’de bu rakam 15 Euro şuanda ençok kullanılan paket. Diğer paketlerin
pahalı olduğunu kabul ediyorum ama neyin satıldığına bakarsak şuanda ki-
şi başına elde edilen ciro, Türkiye’de Avrupa’nın yarısı civarında diyebiliriz.
Toplam erişimde evet biraz geride kaldığımızı düşünebiliriz ama son altı ay-
daki rakamlara bakarsak, Türkiye eklenen İnternet bağlantı sayısında şuan-
da dünyadaki ilk on ülke arasında. Ve bu ilk on ülke hepsi büyük ülkeler. Bu-
nun içinde Çin var, Amerika var, Brezilya var, Fransa var, Almanya var. Yüz-
de olarak bir önceki seneye büyüme oranlarına bakarsak, Türkiye yine ilk
on içerisinde ve bu mutlak olarak en fazla eklenen on ülke yok, bu on ülke
içerisinde. Yani ciddi bir gelişme var bu konuda. Bunu da nasıl devam etti-
receğimiz hakkında biraz bilgi vereceğim. Ve şu bir gerçek, daha fazla re-
kabetin olması lazım bu pazarda. Bizde bunu istiyoruz. Yani benim bu ko-
nuda zaten söz hakkım yok bugünkü regülasyonla çünkü bende diğer ope-
ratörler gibi aynı şartlarda Türk Telekom’dan İnternet bağlantılarını alıp,
onun yeniden satışını yapan bir şirketin temsilcisiyim burada TT Net’in. Evet
ortaklık yapımıza bakarsanız Türk Telekom bizim hissedarımız ama rekabet
kurulunun koyduğu belli şartlar var. O şartlar dahilinde bugün piyasadaki di-
ğer iki büyük oyuncu diyelim Superonline ve Doğanonline Smayl markasıy-
la aynı şartlarda operasyonumuz var. Tabi orada çok büyük rakamları, şu-
anda halen ulaşılamıyor. Pazarın % 98’i TT Net’e ait. Ama burada Türki-
ye’de bu işin geride kaldığından bahsediyoruz. Ama bu sadece teknolojik
imkanların yaratılmasıyla ve doğru fiyatların yaratılmasıyla elde edilecek bir
sonuç değil. Sonuçta insanların bu teknolojiyi kullanması lazım. Bu okuma
yazma oranıyla doğru orantılı, iş yapma, okuma alışkanlığıyla doğru orantı-

59



lı ve bizim esas yatırımımızı bu alana yapmamız lazım. Ve bu talebi yarat-
mamız lazım, kullanıcıyı eğitmemiz lazım ve bu hizmetlerin gerçekten ha-
yatına değer kattığına ve kolaylaştırdığına inandırmamız lazım ki, gerçek-
ten bu talep oluşsun. Ve oluştuktan sonra da biz birer birer onlar için geliş-
tirdiğimiz ürünleri piyasaya sunalım.

2007 yılı için spesifik olarak konuşursak neler yapacağız, beş tane ana
alanda hizmetlerimizi geliştireceğiz. Bu hem bizim kişisel hayatımıza hem
de iş hayatına katkıda bulunacak hizmetler. Ne gibi; birincisi, en gelişmiş
mesaj servislerini devreye sokacağız. Bu ne demek, bugün piyasada zaten
sizin bedava olarak ulaşabildiğiniz bir çok, çoğu tabi Türkiye’de bu servisle-
ri veren firma varlığından bahsedemeyiz. Google, yahoo, msn’den aldığınız
hizmetler neyse, en az onun kadar iyisini, tamamen Türkçe tüm kullanıcıla-
rımıza sunuyor olacağız. Ve bu yüksek kapasitelerde posta kutusu, artı is-
tediğiniz kadar e-mail adresi, artı onlara yapabileceğiniz ekler bütün takvim
hizmetleri, bütün alabildiğiniz hizmetlerin hepsi.

İkincisi, içerik sunucularla birlikte ortak çalışmalarımız olacak. Bu ekono-
mi için çok çok önemli, çünkü maalesef Türkiye’de bu konuda büyük eksik-
likler var. Korsan, telif hakları ve bu işin sahipleri bu işten para kazanamaz
durumdalar. Biz bu işi legal platforma getirmek için çok önemli çaba harca-
yacağız. Aynı zamanda belli sattığımız paketler üzerinden bu hizmetleri kul-
lanıcılarımıza sunacağız.

Üçüncüsü, e-eğitim hizmetleri. Bunlar yine bizim paketlerimizin bir par-
çası haline gelecek. Bu hem bizim kişisel hayatımızı zenginleştirebilir, örne-
ğin bilgisayar kullanımını daha kolay hale getirebilecek eğitimler alabiliriz
online başka neler yapabiliriz, İnterneti nasıl kullanacağımıza dair eğitimler
alabiliriz, yada yelken konusunda yada yemek pişirme konusunda eğitimle-
ri üzerinden alabiliriz. Bu hizmetlerde devreye girecek portföyümüzün bir
parçası olarak.

Dördüncüsü korunma konusu, buda çok önemli. Hem evdeki çocukların,
hem evdeki sistemlerimizin, bilgisayarımızın, yazılımların korunması konu-
su. Bu konudaki en gelişmiş koruma programlarını yine paketlerimizin bir
parçası olarak devreye sokacağız bu işyerleri içinde çok önemli bu tür şey-
ler. Hem bunlar yazılım olarak, hem belli artık bu konuda donanımlarda var.
Onları da yine belli kampanyaların parçası olarak kullanıcılarımıza sunaca-
ğız.

Diğeri de, İnterneti almayı, bağlantıyı almayı belli ekipmanların tarafımız-
dan finansmanı tarafından ki, bunun örneklerine yılın son birkaç ayında
başladık. Örneğin modemlerin bedava verilmesi gibi, bilgisayarların uygun
şartlarda, uygun finansman koşullarıyla satılabilmesi gibi. Bunları çok daha
ileri götürerek, yine hem kişisel kullanıma yönelik, hem de şirketlere yöne-
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lik programları devreye sokacağız. Burada çok önemli bir potansiyel var, bir-
kaç kez bahsedildi bunlardan. Şirketlerin kullanımını artırmak için biz sade-
ce onlara bağlantıyı satarsak bunun bir anlamı yok. Entegre çözümlerle kü-
çük ve orta ölçekli şirketlere gidip, onların iş hayatına da değer katmamız
lazım, planımız budur.

Perspektif şöyle; bugün Türk Telekom’un ciro yapısına bakarsak % 90’ı
bireysel müşterilerden gelmekte. % 10’u kurumsal müşterilerden. British Te-
lekom’a bakarsak % 67’si verdiği hizmetlerin kurumsal müşterilerden geli-
yor. Demek ki, gerçekten burada alınacak inanılmaz büyük bir yol var. Bu-
nu yapmanın yolu da belki donanıma kadar her türlü hizmeti yönetilmiş hiz-
metler olarak sizin tarafınızdan sağlanması. Ve bugün belli rakamlardan
bahsettik, Türkiye’de İnternet erişiminden. Burada alınacak mutlaka çok yol
var ama % 7’ler çok gerçekçi rakamlar görünmüyor, sadece 16 milyon ka-
yıtlı msn adresi var Türkiye’de. Bunun içinde dublekasyon olabilir. Bizim sat-
tığımız bağlantıların ortalama bağlantı başına 4-5 kişi tarafından kullanıldı-
ğını düşünüyorsak ve insanların iş yerlerinde kullandığı İnternetlerde bu ra-
kam çok daha yukarıda. Bizim inancımız ki bunu çok kısa bir sürede kap-
samlı araştırmalarla da numerik olarakta valire edeceğiz. Nüfusun yarısının
İnternete bir şekilde en az ulaşımı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden çok
bence kötü bir resim yok ve çok hızlı bir şekilde de ayak uydurmaya başla-
dık bence. Diğer ülkelerdeki gelişime ve ben bunun bu talebin yaratılarak-
ta, hızlanarak hem iş hayatına hem kişisel hayatımıza değer katacağına
inanıyorum. Teşekkür ederim.
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TURAN MENTEŞ
Türkiye Bilişim Derneği Başkanı

Öncelikle İktisadî Araştırmalar Vakfı’na böyle bir olanağı sağladığı için
teşekkür ediyorum. Burada o kadar çok değişik konular konuşuldu ki bugün
hepsine cevap verme ihtiyacı hissediyorum ama ne kadarına cevap verece-
ğim bilmiyorum bu 15 dakika içersinde. Çünkü cevap verme ihtiyacını his-
settiğim konuşmalar oldu. Onları özellikle söylemek zorundayım diye düşü-
nüyorum. Çünkü bazı konularda cidden ya bilgi eksikliği var, ya yeteri bilgi
toplanmış değil. Çünkü Türkiye’deki bilgi toplama alt yapımız çok yeterli de-
ğil. Dolayısıyla söylenilen bütün rakamlar, her şey aslında kişilerin bakış
açılarını da yansıtıyor konuya. Onun için belli noktalardan başlayacağım.
Birazda kendi inancım olan sayıları söyleyeceğim. Onu özellikle vurgula-
mak istiyorum.

Şimdi bir kere İnternet günümüz teknolojisi diyoruz ama en önemli kıs-
mını unutuyoruz. Bu İnterneti biz yönetmiyoruz. Yani İnternetin yönetimi biz-
lere ait değil. Dünyadaki hiçbir ülkeye ait değil, dünyada tek bir ülkeye ait.
Amerika Birleşik Devletleri’ne ait. Bu sistem oradan yönetiliyor. Bir kere
unutulmaması gereken ortam bu. Yani İnternetin yönetişimi diye bir durum
söz konusu değil. İnternetin yönetimi var ve bunun bir patronu var. Buda
Amerika Birleşik devletleri yani internet özgürlük ortamı değil. Özgürlük or-
tamının söylemlerinin yapıldığı bir platforma izin verilmiş hali sadece. Bunu
bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ne kadar izin verilirse bu ortam o ka-
dar kullanılıyor. Bunun tersini zaten bu günlerde çok sık olarak görüyoruz.
Biliyorsunuz son bir aydır internet suçlu ilan edildi. Herkes biliyor, İnternet-
te çocuk pornosu, İnternette şiddet, İnternette öldürmeye teşvik gibi bir sü-
rü kavram arka arkaya üstelik devlet kurumları tarafından Türkiye gündemi-
ne taşındı, sadece medya değil. Ve internet suçlu ilan edildi. Daha rakam-
lara geleceğiz ama Türkiye’nin yaklaşık % 80’inin bu teknolojiyle hiç tanış-
madığını düşünürseniz, böyle bir karalamanın, bu teknolojiye karşı sanki
suç ortamıymış gibi yaklaşmanın, gelecekte ne kadar etkisi olacağını hep
beraber göreceğiz. Biz sivil toplum kuruluşları olarak ortak bir açıklama yap-
tık. Burada suçla bir ortamı karıştırmamam gerekiyor. Çünkü Türkiye’de bu
tanımlanan porno, şiddete teşvik dahil hepsi farklı ortamlarda yapılıyor ve
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bunların cezası belli. Burada güvenlik kuvvetlerinin gerekli işlemleri yapıp
suçluyu cezalandırması gerekiyor ki, internet ortamında da yapılması gere-
ken aynı işlem. Şunu söyleyebilirim, suçun % 99.9’unun kaynağı zaten yurt-
dışı. Böyle bir ortamda, Türkiye’de teknolojiyi suçlu gibi cezalandırma gibi
bir sistem yaratılmaya çalışılıyor. Buda niye bu dönem gündeme geldi otu-
rup bir sorgulamak gerekiyor. Ben bunun nedenlerini açıklayabilirim ama
burası ortamı değil.

Şimdi ikinci kısma geliyorum. Dünyada bir denge var, bu denge korun-
maya çalışılıyor. Herkes bu dengelerin içinde olmaya çalışıyor. Dünya şu
anda çok belirgin olarak dört kutupa ayrılmış vaziyette. Bir Amerika Birleşik
Devletleri var, bir Avrupa Birliği var, ekonomik birliktelikler bunlar. Birde
Uzak Doğu var, üç ekonomik yapılanma var dünyada belirgin ortaya çıkan.
Birde bunlardan bağımsız güney yarım küre var. Güney yarım küre ekono-
mik olarak bir varlık gösterilmiyor ve dünyadaki fakir ülkelerin % 99’u güney
yarım kürede. Böyle bir dünyayı düşünün ve bu % 99’luk kesimin dünya nü-
fusunun yarısını oluşturuyor. Ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısı şu anda,
İnternete erişimi bırakın, temiz su ve elektriğe erişmiş değil daha. Böyle bir
dünyadan bahsediyoruz ve bu dünyada bize sayısal uçurum korkutması ya-
pılıyor. Buda çok doğru bir yaklaşım değil. Sayısal uçurum, bence gelişmiş
ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasındaki sınıf atlama savaşından kay-
naklanıyor. Birde uluslararası pazarlama stratejileri ile çok yakından ilgili.
Çünkü Türkiye şu anda her alanda %1.74, dış ticaret rakamlarına göre de
yaklaşık ortalama bütün sektörlerde 1.74’lük bir Pazar payına sahibiz, tüke-
tim pazarına sahibiz. Bu bütün dünyadaki gelişmiş ülkeler için iyi bir pazar-
lama alanı. Her türlü ürün buraya, bu pazara yönlendiriliyor ve bu pazara
erişiliyor. Böyle bir pazar kullanılmaya çalışılıyor. Dünyadaki gelişmiş G8
dediğimiz ülkeler aslında dünyadaki Argenin % 99’unu yapan ülkeler. Ve
teknoloji üretiminin de neredeyse tamamını sağlayan ülkeler ve böyle bir ül-
ke gurubu düşünürseniz, diğer ülkelere neler kaldığını da düşünebilirsiniz
yani sanayileşme sürecini hızla tamamlayan zaten o dönemde farkı açmış-
ken, şuanda bilgi toplumu denen kavramın içersinde benim gelişmiş ülkeler
dediğim kavramlarda ön planda yere almışlar ve bu teknolojileri hem kulla-
nıyorlar, hem yaygınlaştırıyorlar. Çünkü zaten sanayileşmeden getirdikleri
bir sermaye birikimleri var. Bu sermaye birikimleriyle, bu teknolojileri çok da-
ha çabuk elde edip yaygınlaştırabiliyorlar. Biz bu noktada, işte Avrupa Birli-
ği de bu konuda geri kalmış durumda bir parça. Onlarda e-avrupa strateji-
leri uyguladılar 2003 yılından beri. 2007 hedefleri koydu, 2003 tutmadı 2007
koydular şimdi 2010’a çıkarttılar. Bizde ona bağlı olarak ilk defa Türkiye’de
bu sene bir e-dönüşüm icra kurulunda bilgi toplumu stratejisi çıkarttık. 2010
hedefleri koyduk, 2010 hedefleri de bizim Türkiye’nin şu andaki Avrupa Bir-
liğinin şu andaki ortalamalarını yakalamak iyi senaryo olarak ortada duru-
yor. Yani ortalama % 40-45’lere erişen Avrupa Birliği internet erişim rakam-
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larını biz 2010 yılında hızlı yatırımlarla erişmeye çabalayacağız. Bu ne ka-
dar gerçekleşecek hep beraber göreceğiz. Ama sektörümüzde gerçek olan
bir şey var, o da Okay Beyin söylediği gibi bir rakam yok. Hele % 50 raka-
mı hiç inandırıcı değil, onu size söyleyeyim. Nüfusun % 50’sinin İnternete,
biz bunu, aynı konuda bizde bir araştırma başlattık, onun için söylüyorum.
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün en son yaptığı araştırmada biliyorsunuz % 18
bu rakam. Yani son bir hafta internet kullandınız mı sorusunu tüketici eğilim
anketlerine göre çıkan rakam 18’dir, o da iyi bir rakamdır.

Son iki senede yapılan Türkiye tarihinde en büyük Internet yatırımı
ADSL yatırımıyla biz bunları, sayın Bakan biz % 22’lere çıktık diyor, o civar-
lara gelmiş olabiliriz belki ama ben nüfusun % 80’inin bu teknolojilerle ya-
kından uzaktan tanışmadığını görüyorum. Ama bu ümitsizlik yaratmasın,
neden yaratmasın şunun için söylüyorum; biz kullanılabilir bir teknoloji oldu-
ğu anda tüketilen, işe yarayan bir teknoloji olduğunda bunu çok iyi tükettiği-
mizi görüyoruz. Yaklaşık 55 milyon telefon GSM telefonu bu ülkede tüketil-
di, tüketilmeye de devam ediyor. Hepsi aslında bir bilgisayar teknolojisi sa-
yılabilir. Demek, aynı yatırım hizmetler iyi yönlendirilirse o tarafa gidecektir
ki bu hizmetlerle ilgili şunu söyleyebilirim, önümüzdeki beş sene içersinde
kablosuz geniş ağ, geniş bant internet dünyada gündemde. Wimax bunlar-
dan biri, WiBro gibi işte Kore örneğini verdiniz. Kore’nin 839 stratejisi tama-
men bunun üzerine kuruludur. Oradan ürün çıkartmak üzerine yönlenmiştir.
Ve devlet eliyle planlanıp yapılır ve bu dünyada hiçbir şey artık piyasa eko-
nomisinin serbest rekabet koşullarıyla yürümüyor. Böyle bir kural yok, bütün
ülkelerde her şey ülke sübvansiyonları, ülke teşvikleri planlamalar yapıyor.
Bu Avrupa Birliği’nde de böyle, Amerika Birleşik Devletlerinde de böyle.
Uzak Doğuda zaten böyle. Avrupa Birliği yaşama savaşı veriyor, Avrupa
Birliği teknoloji üretme savaşında ve tek bir alanda şu ana kadar öne geçti,
o da internet alanında. Öne geçtiği alanı da ben size söyleyeyim IPv.6 Yani
internet 6. sürümü. Demin sordular, internet 2 dedikleri IPv.6’in öncülüğünü
Avrupa Birliği yaptı. Merkezi Fransa’da olan bir örgütlenmedir ve Amerika
Birleşik Devletleri ve Çin en son katılan ülkeler oldu, kabullenmek zorunda
kaldılar. İnternetin altıncı sürümü dolayısıyla, Avrupa Birliği kökenli olarak
TASK FORCE’lar şeklinde yürüyor ve gündeme geliyor. Bunun en önemli
özelliği de internet altıncı sürümünün mobil teknolojilere ve özellikle savun-
mada kullanılacak mobil cihazlara yönelik İP adreslerini atayabilme özelliği-
ni vermesi. Bu çok büyük bir değişiklik ama geniş bant kablosuz alan ağla-
rı gelecekte, bir kere çok ciddi geleceğimizi belirleyecek. Çünkü bir kurulum
kolaylığı 25 km’lik bir alanda veya 30 km’lik bir alanda tek bir merkezden in-
ternet yayım yapmak demek, Internet üzerinden ses iletişiminin de bedava
olduğunu düşünürseniz bedelini ödedikten sonra internet erişiminin GSM’in
önümüzdeki 10 yıl içerisinde devreden çıkacağını, en geç 10 yıl içinde dev-
reden çıkacağını öngörebilirsiniz. Bu o demektir. Bunun teknolojilerinin bu
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kadar hızlı gelişmesi, teknolojinin gelişmesinin çok ciddi bir sorun arkadan
geliyor. O da, regülasyonların buna uyum sağlaması, ülkemizdeki en büyük
sorun budur. Şu anda regülasyon yani düzenleyici kuruluş olarak Telekomü-
nikasyon Kurumu var. Telekomünikasyon Kurumu bazı konularda hiç bek-
lenmedik şekilde düzgün üretim sağlıyor. Çok kısa zamanda yapılanması-
na rağmen ülkemizde. Ama bazı konularda da proaktif davranmayı ne ka-
dar söylememize rağmen başaramıyoruz. Bu Wimax konusu da bunlardan
teki. 3G dünyada beş seneden beri tüketilen bir teknoloji. Biz hala olsun mu,
olmasın mı tartışmasını yapıyoruz. Bunun nedeni çok farklı yani teknolojinin
kullanabilirliğinden değil, lisanslamanın yapılıp yapılamayacağından da bel-
li değil. Sadece ülkesel, deminde söylendiği gibi, bakanlıkların bu konuda
belirleyici olması ve yapılan yatırımların korunması mevcut operatörlerin ve
şirketlerin korunması düzeyinde teknolojiler kullanıma açılıyor veya açılmı-
yor gibi bir yaklaşım hala ülkemizde sürüyor. Bunların değişmesi gerekiyor.
Ama düzenlemeler daima arkadan geliyor. Halbuki bizim proaktif olmamız
gerekiyor ülke olarak. Zaten geri kalmış olduğumuz bir alanda, bazı alanlar-
da atılım yaparak üretim bacaklarını oluşturabiliriz. Vimax bunlardan tekiy-
di, tren hala kaçmadı ama kaçmak üzere. Bizde denemeleri yapıldı Türki-
ye’de artık kutu üreten firmalarımız da var, standartları koyup üretime baş-
layabilecekken biz bunu yapmıyoruz. Türkiye standardını koysak bile dün-
yada ilk olacağız, bunu yapmıyoruz. Dünyada hala oluşacak Wimax stan-
dartlarını bekliyoruz. Geniş bant standartlarını bekliyoruz. Bunlar doğru de-
ğil, biraz insanların kendine güveni olup bu standartları ön plana geçmesi
gerekiyor. Bu yapılmadı, böyle bir süreç ülkemizde hala çalışılıyor. Hızla ye-
tişmeye çalışıyoruz.

Fikir Sanat Eserleri Kanunu sanıyorum hepimizi ilgilendiriyor. En sonun-
da TT Net’le Türk Telekom’da bu yapının içerisinde yer almak zorunda ka-
lacak. Çünkü doğru, Fikir Sanat Eserleri Kanunu telif haklarını koruyor. Bu-
rada üretim yapan katma değerli hizmet üreten herkes, bundan sonra ürün-
lerini bu şekilde çeşitlendirecek. Bunlarda aslında fikir eseri, sanat eseri ola-
cak, yazılım bilişim ürünü olacak. Ve bu bilişim ürünlerinin korunmasının tek
yolu var Türkiye’de kanunen, o da fikir sanat eserleri kanunu, bu kanunla
korunacaktır. Bu kanunun içinde herkesin yer alması, meslek birliği oluştu-
ruldu, ilk defa bugün zaten onun benzer toplantısını da yaptık, böyle bir sü-
reç ülkemizde yürüyor. Türk Telekom’un bundan haberi olmadığını bildiğim
için çalışma başladı diye söylüyorum, orda da yer almaları gerekiyor.

Son olarak tabi Türkiye’de çok ciddi bir sorunumuz var. Her şeyin piya-
sada doğal koşullar içinde çözülmesini bekliyoruz. Bu anlayışımız çok yay-
gın ama bu Türkiye’ye sadece zaman kaybettiriyor. Bunları hızlandıracak
araçların gündeme gelmesi gerekiyor ve bunların bazılarının seferberlik ru-
hu içinde yapılması gerekiyor. Örneğin kampanyaların, yani bilgisayarlaşma
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oranın Türk Telekom bir kampanya başlattı, her eve bir bilgisayar kampan-
yası, yapılması gerekiyor ama yalnız burada bir şey eksik, atlanıyor, bunu
vurgulamadan edemeyeceğim. Kampanya ticari bir olay değildir sadece,
ucuz ürün satma olayı da değildir. Kampanyaların sosyal içeriğinin olması
lazım. Yani o kampanyanın Türkiye’ye ne kazandırıp, ne kazandırmayaca-
ğını da bir yandan açıklaması lazım. Bunun anlatılacağı şey, ucuz ürün,
ucuz ADSL, artı kutu şeklinde değil, bunun toplum yararına olduğunu söy-
leyecek üçüncü ağızların, yani sadece ticari bir yaklaşım olarak değil, bunu
bir üçüncü ağız ki bunun en uygun yolu sivil toplum kuruluşlarıdır. Onlarla
birlikte söylenmesi gerekiyor, onlarında bu kampanyaların içinde yer alma-
sı ve tanıtımın en iyi yapılacağı ortamların olduğunu düşünüyorum. Bunla-
rın yapılması gerekiyor. Şu anda bu hiç yapılmadı ve havada kalıyor dola-
yısıyla kampanyalar. Bunu özellikle belirtmek istedim.

Birde küçük ve orta boy işletmelerle ilgili çok kısa bir saptama yapayım
son olarak, küçük orta boy işletmeler denen Türkiye’nin % 99’u bütün dün-
yada bu böyle. % 98’lere erişebiliyor ama Türkiye’de 1.800.000 işletme var
yaklaşık, bunun % 99’u küçük ve orta boy işletme derseniz, yani ülkemizde-
ki 100 bin firma dışındaki, 200 bin dışındaki firmaların hepsi küçük ve orta
boy işletme. Ve bunların Türkiye’de şu anda bütün kobiler sanki bilgisayar
sahibi olmuş gibi düşünülüyor böyle bir şey yok. İlk 200 bin tanesi bilgisa-
yarlaşmışsa iyi bir rakamdır diye düşünüyorum. Geriye kalan 1.600.000 iş-
letme şuanda bilgisayar teknolojisiyle yakından uzaktan ilişkisi yok. Ola-
mazda çünkü zaten küçük ve orta boy işletmelerin özelliği bu. Adam üç ki-
şiyle üretim yaptığı yerde bir kişiyi de bilgisayar başına oturtamaz hiçbir za-
man. Yağlı ortamda bir üretim yaptığı ortamda. Dolayısıyla burada özel çö-
zümlerin üretilmesi gerekiyor. Bunun modelleri Avrupa Birliği’nde belli. Bu
bir tek bizim sorunumuz değil çok güzel örgütlenmeleri var. Onların ülkemi-
ze taşınması gerekiyor, buda sorulursa ilerde bir şey olarak anlatırım çünkü
modellerin belli bir uygulamasını ülkemizde yapmıştım onun için söylüyo-
rum. Teşekkür ediyorum.
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SEZEN YEŞİL
Telekomünikasyon Kurumu 
Bilgi Teknolojileri Dairesi 
Uzman Yardımcısı

Sevgili konuklar merhabalar. Ben Telekomünikasyon Kurumundan Se-
zen Yeşil. Sona kalan konuşmacı olmak zor gerçekten. Çünkü herkes her
şeye değindi hemen hemen. Tekrara düşmemek için bayağı bir eleme yap-
mak durumundayım sunumumda. Ayrıca hepinizde yoruldunuz sanıyorum,
sabrınızı zorlamadan çok hızlı bir sunum yapmaya çalışacağım. Bu arada
kurumum dolayısıyla bayağı söz hakkı da düştü ama belki sunumdan son-
ra sorular kısmında onlara cevap vermek daha uygun olabilir. Buraları he-
men geçiyorum.

Malumunuz, hepimiz biliyoruz artık neyin ne olduğunu. Fakat ben ilginç
bir istatistik vermek iyi olabilir. TÜİK tarafından yapılan bir araştırmada, çe-
şitli teknolojilerin kullanıma başladıktan sonra 50 milyon kullanıcıya ulaşma-
sı için geçen süre konusunda bir araştırması olmuş. Bu süre telefon için 74
yıl, radyo için 38, televizyon için 13 yıl iken İnternet için dört yıl. Bu kadar kı-
sa sürede 50 milyon kullanıcıya eriştiği için tarihte en hızlı yayılan teknoloji
olarak yer almış İnternet. Önemini biliyoruz, işte bilgi toplumu olmak için çe-
şitli projeler, politikalar var. Ülkemizde de e-dönüşüm Türkiye diye bir proje-
miz var biliyorsunuz. İnternetin bana şahsen en önemli bulduğum özelliği
toplumu dönüştürmesi. Artan oranlarda daha katılımcı ve karşılıklı etkileşim
içinde bireylerin ortaya çıkmasını sağlıyor İnternet. Türkiye’de İnternet bu
istatistiklerin üzerinde çok konuşuldu ama bizim faaliyet raporumuzda yer
alan rakamlar o kadar yani % 7’lerden bahsedildi İbrahim Beyin sunduğu o
kadar kötü gözükmüyor. Ve her yıl 2000 yılından bu güne baktığımızda bir
önceki yıla göre giderek artan oranlarda İnternetin yaygınlaştığını söyleye-
biliriz. İnternet çok boyutlu bir konu. Burada ağırlıklı olarak erişim ve geniş
banttan bahsedildi ama diğer hususlara da değinmezsek bu konunun eksik
kalacağını düşünüyorum ben. Erişim konusunda öncelikle, aslında erişimi
ikiye ayırmak lazım belki. Kullanıcıların erişmesi, birde Türk Telekomun alt-
yapısına diğer işletmecilerin erişmesi diye ikiye ayırmak lazım. Kullanıcılar
açısından öncelikle erişebilmek için, erişim olanağı altyapısı olması lazım.
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Yani adamın bilgisayarı, modemi yoksa nasıl erişebilecek. Bu konuda zaten
çeşitli kısa dönem eylem planlarında çeşitli projeler var. İşte Milli Eğitim Ba-
kanlığının bilgisayar alması öğrencilere gibi, çeşitli KOSGEB küçük işletme-
cilere gibi çeşitli projeler var. TÜİK tarafından yayınlanan bir çalışmada Ka-
sım 2005 tarihli evlere girme oranı % 12,89 olarak tespit edilmiş. Avrupa Bir-
liğinde PİYAP denilen kamu İnternet erişim noktaları uygulaması var. Yani
İnternet ücretsiz olarak toplu kullanım sağlanan yerler var. Ülkemizde de bu
iş için en uygun yapılanmanın halk kütüphaneleri olacağı düşünülüyor. Bir-
de güzel bir gelişme olarak değerlendiriyorum ben bunu, 2005 yılında çıkan
evrensel hizmet kanununda internet erişimine de yer verildi ve kapsama
alındı. Temel internet erişimi de evrensel hizmet kapsamında. Evrensel hiz-
met ne demek, belki biliyorsunuzdur. Asgari hizmeti yani asgari belli bir ka-
litede, makul fiyatta ve ülkenin her yerindeki bütün coğrafyadaki insanların
erişmesinin zorunlu tutulan hizmettir ve bu yükümlülük evrensel hizmet yü-
kümlülüğü işletmecilere getirilir. Yani sadece ses iletimi değil, internet erişi-
mi de dahil edilmiş durumda. Tabi uygulamaları önümüzdeki dönemde gö-
receğiz. Bu konuda sorumluluk Ulaştırma Bakanlığına verildi. Erişim hızlı ve
ucuz olmalı, hızlı erişim denince geniş bant teknolojileri akla geliyor ilk fır-
satta. Ülkemizde en fazla bilinen geniş bant teknolojileri ADSL ve kablo mo-
dem. Fakat birçok teknoloji var, Vimax’tan da bahsedildi. Belki size güzel bir
haber olarak 2007 yılı içinde Vimax lisanslarının verilmesi planlanıyor ve
üçüncü jenerasyon dediğimiz teknolojilerin lisanslarının verilmesi planlanı-
yor. Erişimin hızlı ve uzuz olması için İzak hocam o kadar güzel anlattı ki,
onun üstüne ne desem boş.

Serbestleşme ve rekabet en başta gelen şey. İbrahim Bey sabah Türk
Telekom’a lütfen pahalı vermeyin interneti falan gibi bir şey söyledi. Kendi-
side burada olsaydı keşke konuşurduk karşılıklı. Tabi ki Türk Telekom özel
bir şirket ve kâr yapmak amacında olan bir şirket. Yani insanlar sen pahalı
satıyorsun ben başka yere gidiyorum o halde demediği takdirde de, fiyatla-
rın düşülmesi pek rasyonel olmaz sanıyorum.

Serbestleşme ve rekabet yok deniyor ve bu durum için Bakanlık ve Ku-
rum suçlanıyor. Tabi ki haklı olan yerler elbette var. Fakat şu da akıldan çı-
karılmaması gereken bir husus, OİSD ülkelerinde en son serbestleşen ül-
keyiz. Yani 2003 yılının sonuna kadar tekel konumu sürüyordu. Yani reka-
bette emekleme dönemindeyiz ve bu geçiş dönemi diğer ülkelere baktığı-
mızda kaç yıl sürmüş, bizde daha üç yıl geçti. Üç yılda mucize beklememe-
liyiz. Ülkemiz gerçekleri de dikkate alındığında, herkes elinden gelenin en
iyisini yapmaya çalışıyor elbette ki ama tabi ki özel sektörün her zaman Ba-
kanlık tarafına baskı yapması da gerekiyor elbette ki.

Bazı sayılarla konuşmak gerekirse, 2005 yılı için penetrasyon oranı % 2.
karşılaştırma yapmak açısından OİSD ve AB ortalamalarını da koydum. Fa-
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kat bu 2006 yılında bayağı ilerlemeler kaydettik ve % 3 gibi rakamlardan
bahsediliyor. Kablo modem 30 bin adet civarında Türksat tarafından sağla-
nan bir geniş bant erişimi olanağı. ADSL sayılarında da arkadaşlarımız be-
lirtti, ben tekrar üzerinden gitmiyorum ama 3 milyona yaklaşmış durumda,
bunlar çok sevindirici rakamlar. Tabi burada Türk Telekom’un altyapı yatırı-
mına verdiği önemden dolayı, bu gelişmelerin sağlandığını söylemek lazım.
İnterneti bütün olarak ele aldığımızda, en önemli konulardan bir tanesi de
güvenlik erişimden sonra. Yine Birleşmiş Milletlerin yaptığı araştırmada in-
ternet kullanıcıları arasında güvenlik, internet kullanımı içinde diğer faktör-
ler arasında % 71’le en yüksek faktör çıkmış. Dolayısıyla, insanların inter-
neti kullanması için önce güven duymasın sağlamak gerekiyor. İnsanların
internetten korkmasını engellemek gerekiyor. Virüs gibi şeyleri duyuyoruz
sabahta bahsedildi. Bu konuda mevzuat boşluğumuz var idi. Fakat Aralık
ayının son 26 Aralık 2006’da meclise sevk edilen bir kanun var biliyorsunuz-
dur. Bilişim suçları yasa tasarısı ve bu arada spam gönderenlere para ce-
zası öngörülüyor.

Kişisel verinin korunması yine çok önemli. Kişisel verileri izinsiz olarak
ele geçirenlere hapis cezası ön görülüyor ve bu yasa tasarısının yasalaş-
ması halinde bu alanda önemli bir açığın kapanacağını düşünüyoruz. Tabi
internet doğası gereği uluslararası yapısı olan bir alan. Uluslararası işbirliği
de çok önemli bu nedenle. Yerel içerik çok mutluyum ki bundan kimse bah-
setmedi. Kimsenin bahsetmediği bir şeyden bahsedebileceğim. Öncelikle
insanların interneti kullanması için bir sebep vermek lazım insanlara. yani
internete eriştikleri zaman içeride işlerine yarayan bir şeylerin olması gere-
kir. Fakat dünyadaki internetin içeriği yüksek oranda ingilizce. Dolayısıyla,
sadece ingilizce bilenlerin erişmemesi gerekiyor ve bu nedenle yerel içeri-
ğin yaygınlaştırılması için desteklenmesi gerekiyor. Yerel kültürün korunup
geliştirilmesi açısından da bu konu çok önemli.

Yine bu başlık altında bakabileceğimiz alan adları konusu var, nedir he-
piniz biliyorsunuzdur belki kısaca bahsetmek lazım. İnternet üzerinde bilgi-
sayarlar birbirleriyle IP adresleriyle haberleşiyorlar. Ve bu alan adları işte bil-
mem ne com.tr dediğimiz adresler üzerinden. Ana dilde internet adresi diye
bir konu var. Bugüne kadar hiç düşündünüz mü, neden mesela Dışişleri Ba-
kanlığı yazmam gerekiyor mesela dışişleri bakanlığı gov.tr yazacağım, ne-
den Türkçe harf yazamıyorum, neden illaki ingilizce harfler kullanmak gere-
kiyor. Bu bizim hakkımız aslında bunu talep etmemiz lazım. Kendi dilimizde
İnterneti kullanıyor olmamız lazım. Ve teknik açıdan da hiç zor bir şey değil
gerçekten yapılabiliyor da. Yine bu konuda sevindirici bir gelişme var. Ulaş-
tırma Bakanlığına bağlı İnternet Kurulu var ve o kurul bünyesinde bir çalış-
ma gurubu var. Bu çalışma gurubu Ekim 2006 tarihinde ana dilde internet
adresi talep edenlere, bu tahsisin yapılabilmesi yönünde karar aldı. Ülke-
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mizde tahsisleri .tr uzantılı tahsisleri ODTÜ yapıyor biliyorsunuz ODTÜ’yü
bu nedenle kutluyoruz.

Dolayısıyla internet sadece teknolojik bir konu değil, sosyal ve kültürel
boyutları da var. İfade özgürlüğü konusu Turan Hocamda değindi, internet
bilginin bu kadar serbestçe dolaşımı nedeniyle gerçekten çok etkili bir araç
olarak hayatımıza girdi. Yani internetin gücünü kendi doğasında görenler
var. Kimsenin kontrolünde ve gözetiminde olmayan, kendi kendini yöneten
bir yapı olmasına bağlayanlar var. Fakat tabi, bu kadar yaygın ve denetim-
siz bir alan olunca da kötü niyetli insanlar için bir ilgi odağı haline geliyor,
çekici bir yer haline geliyor. Bu problemlerin başlıcaları çocuk pornografisi
ve terörist faaliyetlere destek olan siteler. Bir siteye girdiğinizde bomba na-
sıl yapılabilir onu bile öğrenebiliyorsunuz. Tabi bu konular gündeme gelin-
ce içerik regülasyon gibi bir kavram var. Yani RTÜK nasıl ki televizyondaki
yayınların içeriğine bir regülasyon uyguluyor yani düzenleme yapıyor, aynı
uygulama acaba internet için olabilir mi gibi tartışmalar ülkelerin gündemi-
ni meşgul ediyor. Bu sadece ülkemizin sorunu değil, tüm ülkelerin çözeme-
diği çok sıkıntılı bir konu. Neden derseniz, çünkü bir kere sansür gibi hiç
sevimli olmayan bir şey var. Sansür konusu çok sıkıntılı bir konu. Üstelik
bilgi çağında bunun aynı televizyonda olduğu gibi İnternete uygulanmama-
sı gerekir. Yeni çözümler belki üretmek gerekir ve buda henüz çözülebilmiş
bir şey değil. Çeşitli yaklaşımlar var, tamamen engellemek var. Mesela
İran, Çin, Suudi Arabistan gibi ülkeler tamamen tek bir yerden çıkış sağlı-
yorlar ve devletin izin vermediği hiçbir siteye erişilemiyor. Tabi ki bu çok uç
bir örnek. Türkiye olarak bu İran, Çin gibi örneklerin yanında yer almak is-
temeyiz.

Avrupa Birliğinin uygulaması yine makul gözüken bir uygulama, şikayet
üzerine erişimin engellenmesi gibi bir uygulama var. Bizde kurum olarak bu
uygulamanın makul olduğunu düşünüyoruz. Yani ne tamamen denetimsiz
bırakılmalı, nede bir şikayeti olan bir şeyi tespit eden bir durum olduğunda
da bunun engellenmesi için herkes elinden geleni yapması gerekir.

Yine bilişim suçları kanun tasarısında erişimle ilgili yeni hükümler var.
Yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcılar. Yani bundan ne anlayabiliriz, yer sağla-
yıcıların hosting hizmetlerini, barındırma hizmetlerini veren anlaşılabilir. Eri-
şim sağlayıcıdan da İnternet TT Net gibi şirketler anlaşılabilir. Onlara huku-
ki açıdan uygun olmayan bir içerikle ilgili bilgi geldiği zaman, bu erişimi en-
gellemekle yükümlüler kanuna göre.

Önümüzdeki dönemde beklenen gelişmelere baktığımızda, bir elektro-
nik haberleşme kanun tasarısı var, geçen sene meclise gönderildi, çıkama-
dı. Umuyoruz ki 2007 yılında çıkacak. Bu maddede internetle ilgili iki tane
önemli husus var. Bir tanesi ucuz ve hızlı internetin sağlanması, internetin
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yaygınlaştırılması ile ilgili politikalar konusunda Ulaştırma Bakanlığına yet-
kili kılınmış durumda. Ne var bunda diyebilirsiniz, daha önce bu konuda
böyle bir madde yoktu. Yani birileri bir şeyler yapıyordu ama yasal açıdan
da hani internetin önemi tanınmış, bir yerlere oturtulmuş olacak bu inşallah
tasarı yasalaştığı zaman. Diğer bir hususta .tr uzantılı alan adları tahsisi ve
yönetimini bakanlık belirleyecek. Bu konuda belki bir parantez açmak lazım.
Şimdi .tr uzantılı alan adı bir kamu kaynağıdır. Çünkü Türkiye’yi ifade eden
nasıl ki telefon numaralarını +90 uluslararası aramalarda bizim Türkiye’ye
ait bir numaradır, aynı şekilde .tr’de Türkiye’nin sahip olduğu bir kamu kay-
nağıdır. Dolayısıyla kamu hizmeti olarak değerlendirilmesi gerekir. Kamu
hizmeti olan bir şeyde önüne gelen kuruluş ben bu işi üstüme aldım, tahsis
ediyorum, üstelikte para kazanıyorum bundan gibi bir yaklaşım olamaz.
Mevcut durumda olan fakat bu, ODTÜ bunu tahsis ediyor. İlk başladığında
İnterneti ODTÜ getirdiği için ülkemize belki bu tip bir gelişmede doğal kar-
şılanabilirdi. Fakat artık bunun kanuni bir zemine oturtulması gerekiyor. Ya-
ni bir çok ülke zaten kendi ülkelerinin kısaltılması olan bu alan adının tahsi-
sinde hükümetlerle bir protokol imzalıyorlar. Hükümetler bu yetkisini devre-
debilir ama bu konuda bir mevzuat boşluğu var.

Yine Turan Hocamın bahsettiği bir husus aslında bu alan adları konusu
daha geniş bir konu. Çünkü bu işin merkezi Amerika’da. AYKEN diye bir ku-
ruluş var orada. Meşrutiyeti kendinden menkul. Tamam interneti Amerikalı-
lar icat etmiş ama, artık herkesin malı olmuş ve tek bir yerden noksan yö-
netilmesi doğru değil. Bu konuda da ülke politikası geliştirmemiz gerekiyor.
Bu uluslararası alanda rahatsızlık yaratan bir husus zaten. Birleşmiş Millet-
ler seviyesinde Dünya Bilgi Toplumu zirveleri yapılıyor. Oralarda en fazla
tartışılan sıcak konulardan bir tanesi. Bizim ülkemizin de bu konuda bir po-
litika geliştirerek kimi destekleyeceğine karar vermesi gerekiyor. Biz kurum
olarak uluslararası kuruluşa verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mesela
…………. Gibi Uluslararası Telekomünikasyon Birliği gibi kuruluş herkesin
eşit bir şekilde katılabildiği tüm ülkelerin ve kararlarında şeffaflık olan teknik
bilgisi de iyi olan bir kuruluş.

Mevcut durumda adresler için versiyon 4 denilen bir sistem kullanılıyor.
Fakat bunun kapasite sorunu var. Bunu çözmek için IP v6 diye yeni bir ver-
siyon geliştirilmiş. Ve bu IPv6 daha iyi hizmet kalitesi sağlıyor, daha güven-
li hizmet sağlıyor ve kapasite sorunu yok denebilir. Bunun önemi nedir, me-
sela Amerika Birleşik Devletleri demiş ki 30 haziran 2008’e kadar bütün ül-
ke sınırları içinde herkes v6’ye geçecek diye bir karar almış, zorluyor yani
hükümet. Ülkemizde de bu konuda kimsenin bir şey yapmadığını görerek
kurumuz bir insiyatif aldı ve 2006’nın sonlarında bu konuda bir forum oluş-
turulması kararı çıkardı, kurul kararıyla. Ve 2007 yılı içinde bu foruma iste-
yen herkes katılabiliyor ilgili olan taraflar. V6’ya Türkiye’de geçmek için ge-
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çiş stratejimiz ne olmalıdır, geçiş takvimi ne olmalıdır gibi konularda karar
verilecek.

Sonuç olarak hemen bağlarsam, evet belki İnternetin durumuna ülke-
mizde baktığımızda istediğimiz yerde olmayabiliriz ama son yıllarda büyük
gelişmeler var ve duruma çok umutsuz değilim.

• 1960’lı yılların sonunda araştırma, eğitim ve savunma amaç-
lı bir proje olarak geliştirilen,

• Günümüzde bilim, sanat, edebiyat, politika, eğlence ve tica-
ret dahil yaşamı ilgilendiren her alanda kullanılmaya başla-
nan,

• Yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen,
• Bilgi çağının en önemli iletişim aracıdır.
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• Bir çok ülke bilgi toplumu olmak, interneti yaygınlaştırmak,
bilgisayar okuryazarlığını arttırmak için strateji geliştiriyor, po-
litikalar, projeler üretiyor. Türkiye’de: e-Dönüşüm TR Projesi

• Ekonomik açıdan verimliliği sağlıyor, yeni iş modelleri ortaya
çıkarıyor (örn; bloglar)

• Toplumu dönüştürüyor: artan oranlarda daha katılımcı ve kar-
şılıklı etkileşim içinde bireyler
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• Erişim olanakları mevcut olmalı
• Bilgisayarların evlere girme oranı:

% 12,89 (TÜİK, Kasım 2005)
• Kamu internet erişim noktaları (halk kütüphaneleri)
• Evrensel Hizmet Kanunu (2005): temel internet erişimi de

evrensel hizmet kapsamında
• Erişim hızlı ve ucuz olmalı

• Serbestleşme ve rekabet
• Genişbant teknolojileri (ADSL, Kablo modem,vb)

• Erişim
• Güvenlik
• Yerel içerik
• İfade özgürlüğü
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• Bilginin serbestçe dolaşımı nedeniyle İnternet toplumların
gelişiminde etkili bir araçtır.

• İnternetin bu kadar hızlı yayılmasının sebebini kendi doğa-
sında görenler vardır: kimsenin kontrolünde ve gözetiminde
olmayan kendi kendini yöneten bir yapıdır!

• Ancak, bu kadar yaygın ve denetimsiz bir alan olan İnterne-
tin kötü amaçlar için kullanılması bazı problemlemlere yol aç-
maktadır. Bu problemlerin başlıcaları, çocuk pornografisi içe-
ren, terörist faaliyetlere destek olan ve ırkçı nefreti kışkırtan
internet sitelerinden kaynaklanmaktadır.

• Bu nedenle, “internet içeriğinin regülasyonu” konusu ülkele-
rin gündemine gelmektedir.
• Sansür?
• Erişimin engellenmesi:

• Bilişim Suçları Kanun Tasarısında yer ve erişim 
sağlayıcıların yükümlülükleri

• İnternetin yaygınlaştırılması
İngilizce bilenlerin oranı?

• Yerel kültürün korunup geliştirilmesi
• Alan Adları: ana dilde internet adresi
• İnternette çok dillilik konusunun teknolojik, sosyal ve kültürel

boyutları vardır.
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TEŞEKKÜRLER..

Sezen Yeşil
syesil@tk.gov.tr

• Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı
• Md. 5/d: UBAK- İnternet Politikaları
• Md. 35: “tr” uzantılı alan adları tahsisi ve yönetimi

• Telekomünikasyon Kurumu tarafından IPv6 Forumu oluştu-
rulmaktadır
• 2007 yılı içinde çalışmalara başlanması
• IPv6’ya geçiş stratejisi ve takvimi belirlenmesi
• İlgili tüm tarafların katılımı
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İKİNCİ TUR

BAŞKAN: Y.TEMEL ENDEROĞLU
1. tur bitti. Soru varsa onları alalım. Kitaba geçecek. İsminizi söylerseniz.
SERTAÇ ARKAN
Karel’den katılıyorum, firma ismi vermek gerekirse. Şu ana kadar bütün

panelistler olumlu bir tablo çizdi. Türkiye’de İnternet ve iktisatla ilgili. Şimdi
evet şirketlerin İnternete girmesi ve iktisadın gelişmesinden bahsediyorsak,
İnternet ülkemiz için olumlu bir şey oldu. Ekonomimiz çok gelişti. Ama birde
bu işin gelecek tarafı var. Murat bey Türkiye’deki nüfusun % 50’sinin 20 yaş
altı olduğunu söyledi. Okay beyde, Sezen hanımda çok fazla kişinin artık İn-
ternete erişeceklerini söylediler. İbrahim bey 97 yılında İnternete eriştiğini
söyledi benim 95 yılından beri İnternet erişimim var. Çok küçük yaşlardan
beri bilgisayar kullanıcısıyım ve İnternetin erişimini çok yakından izleyebil-
dim bu sayede. Evet insanları İnternete eriştirebiliyorsunuz fakat, şuanda
etrafımda benim yüzlerce genç var bir kere bile www yapmadan evlerinde-
ki bilgisayarları çet makinesi olarak kullanıyorlar. Yada evlerindeki bilgisa-
yarları İnternette oyun oynamak için kullanıyorlar. Sizin özellikle sivil toplum
kuruluşları olarak, gençlere İnterneti doğru kullanma konusunda eğitmeniz
için nasıl katkılarınız olacak. Çünkü bu, gelecekte iktisatla ilgili bir konu ola-
cak ve sadece çet makinesi olarak İnterneti kullanan, yada sadece oyun oy-
namak için İnterneti kullanan büyük yığınlarımız olacak. Sorun sadece eri-
şim değil, sorun eriştiğiniz şeyi doğru kullanmak her şeyden önce diye dü-
şünüyorum.

YÜKSEL ÇETİNER
Benim sorum Süheyla Hanıma dönük olacak. Şimdi İnternet sağlayıcı

pek çok kuruluş var. Bu kuruluşlardan bir tanesi de İş bankası ve bende
onun uzun zamandır interaktif hizmet dolayısıyla başlayan ilişkimi sürdür-
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mekteyim. Orada merak ettiğim bir nokta var. Şuanda pek çok kuruluş üc-
retsiz olarak İnternet erişimi sağladığı halde, İş Bankası ücretli olarak yürü-
tüyor. Bunun getirdiği bir ekstra avantaj var mı acaba. Bunu öğrenmekten
memnuniyet duyacağım.

İkincisi de bir çok yerde gördüğümüz örneği burada da görüyoruz. Soka-
ğa çıkarsınız ters yön olmuştur sokağımızın gidişi. Onun gibi biranda bir ba-
kıyorsunuz ki, oradaki İş Bankası’nın sayfası model olarak değişmiş ve keş-
fetmek zorunda kalıyorsunuz. Ne bir önce uyarı, nede sonra açıklama olu-
yor. Bu konuda cevap verilirse teşekkür ediyorum.
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PANEL
ÜÇÜNCÜ TUR

SÜHEYLA ALTUNDAĞ
Ben birinci sorunuzdan başlıyım. İnternet kullanımında ücret dediniz.

Orada hesap bulundurma ücreti alınıyor evet. İnternet kullanımında ücret
derken neyi kastetmek istediğiniz anlayamadım. Çünkü, müşterilerimiz İn-
ternet bankacılığında ücretsiz olarak hizmet alabilmektedirler. İştirakimiz
olan işler üzerinden mi bağlanıyorsunuz ? İşnet AŞ. İş Bankası’nın bir işti-
rakidir. Sizin hizmet aldığınız firmamız İşNet AŞ. Erişim sağlama hizmetini
İş Net AŞ’den alıyorsunuz. İş Bankası’yla aslında sadece iştirakimiz şeklin-
de bir ilişkimiz var. Ücret politikaları, verdiği hizmetler tamamen o firmanın
kendisi tarafından belirlenmekte. Evet 40 mb mail ……….. haklısınız bende
aynı şekilde İş Net’ten hizmet aldığım için biliyorum bu detayda. Ben bu
önerinizi İş Net yöneticilerimize ileteceğim. Bütün diğer kurumlar ücretsiz
verirken İş Net’in ücretli vermesini. Ama İş Bankası’nın hizmeti olmadığı için
ben yorum yapamayacağım.

İkinci sorunuz 2004 yılında biz İnternet şubemizin tasarımını değiştirdik.
Haklısınız öncesinde müşterilerimizi uyarmadan, biz değiştireceğiz deme-
den değiştirmiş olduk. Ama bundan sonraki tasarım değişikliklerimizde ve
İnternet sitemiz yenilemelerinde, zaten sizin dışınızda başka müşterilerimiz-
den de gelmişti benzer şikayet, biz bunu dikkatle göz önünde bulunduraca-
ğız. Önceden müşterilerimizi bilgilendireceğiz.

MURAT DİKİCİ
Ben İnterneti doğru kullanma konusundaki soruya cevap vermeye çalı-

şayım. Şimdi biz sivil toplum örgütü olarak Microsoft Türkiye ve Unicef Av-
rupa birliğinin avukatlarıyla yaklaşık bir ay evvel bir toplantı yaptık. İnternet-
teki fishing ve spamla ilgili, artı yanlış kullanımla ilgili. O ülkelerde ne şekil-
de mücadele edildiğiyle ilgili birinci toplantıydı. Bundan sonraki toplantıya
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bütün sivil toplum örgütlerini davet edecekler, bilişimle ilgili olan dernekleri.
Bunun neticesinde Avrupa uygulamalarını, Avrupa’da yapılan uygulamala-
rı, Amerika’da yapılan uygulamaları bir bir gözden geçirerek Türkiye için en
iyi kararı vermeye gayret edeceğiz. Yani bu konuda şu anda görüşmeler
aşamasında. Buda İnternet çocuk pornosunun vs.nin yayılmasıyla beraber
meydana gelen bir süreçte oldu. Tabi ki şuanda bu suçların kesin çaresi yok
bildiğiniz gibi. Ama bir takım eğitimlerle, bir takım zararlı sitelere girmesini
engellemeyle, birtakım yaptırımlar yapabiliyorsunuz. Bu konuda inceliyoruz
şu anda. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ben teşekkür ediyorum.

DOÇ. DR. İZAK ATİYAS
Yani üzerinde durduğunuz konu bence önemli bir konu. Fakat sanıyorum

o bir İnternet konusu değil. Ve hakikaten o yaşlardaki gençleri özellikle dü-
şünüyorsak ki, bu yedi, sekiz yaşından başlıyor, belki daha önceden başlı-
yor. Bu tamamen bence eğitim sistemi sorunu gibi, yani bazı okullar İnter-
net kullanılarak ödev istiyorlar mesela, şimdi o zaman zaten öğrenci İnter-
neti başka türlü kullanmaya başlıyor. Bilgi arama için kullanmaya başlaya-
biliyor falan. Dolayısıyla İnterneti kullanmaktan çok, nasıl bir ilköğretim, na-
sıl bir ortaöğretim tasavvur ediyoruz sorusuyla daha çok ilgili gibi geliyor ba-
na. Orda da çok büyük bir problemle karşı karşıyayız zaten. Yani eğitim
ekonomisiyle uğraşan arkadaşlarımdan ortada olan bir durum var ki ilköğ-
retim ve orta öğretimde Türkiye’nin yapması gereken çok çok büyük işler
var. Uluslar arası sınavlarda işte matematik konularında vs. Türk öğrencile-
rinin aldığı ortalamalar belli. Çok iyi ilköğretim okulları ve çok iyi liselerimiz
var fakat bunları topladığınız zaman 200’ü falan geçmiyor devlet olsun, özel
olsun. Orda ciddi bir eğitim sorunumuz var. Bence o eğitim politikasıyla ilgi-
li, İnternet politikası değil. Yani İnternetten girerek çözülecek bir sorun değil
gibi geliyor bana.

TURAN MENTEŞ
Şimdi tabi eğitim çok önemli olan bir olay. Demin İbrahim beyde sunar-

ken bir döngüden bahsetti. İşte, iş görev paylaşımlarını belirliyor, yeni bir
teknoloji arkadan ekonomik yapı buna bağlı olarak dönüşüyor. Arkadan
sosyal dönüşüm ve kültürel dönüşüm geliyor. En zor olan kısmı da bu, ya-
ni bir teknolojiye bağlı olarak en gecikmeli gelen dönüşüm, toplumlarda sos-
yal ve kültürel dönüşüm. Maalesef ülkemiz bu sosyal ve kültürel dönüşü-
mün sonunda hiçbir zaman teknoloji üretecek bir noktaya gelmiyor. Bize öğ-
retilen bir teknolojiyi kullanmayı hep beceriyoruz. Çünkü sosyal ve kültürel
dönüşümün sonunda bir bilgi birikimi, yeni bir teknoloji üretilmesi lazım. Biz
yeni bir teknoloji üretme aşamasına geldiğimiz anda, dışardan yeni bir tek-
noloji girip yeniden toplumsal görev paylaşımlarını dönüşüyor. Bunu kültü-
rel gecikme deniyor zaten. Yani kuramsal olarak yeri de var bunun. Böyle
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bir süreci yaşıyoruz, bunu aşmanın bir tek yolu var. Yani çok ciddi planlama,
eğitim planlamasından ötesinde, önce biz hedeflerimizi ortaya koyup, plan-
lamamızı ona göre yapmamız lazım. O planların hiçbirinde bir senelik, iki
senelik şu andaki ön görüldüğü gibi beş senelik değil, on senelik, onbeş se-
nelik planlar yapıp ki bunu görmek isteyenler, nasıl plan yapılır görmek is-
teyenler, Kore’nin 839 planına baksınlar ne demek isteğimi anlarlar. Böyle
planları yapıp kaynaklarımızı, Argemizi, eğitim planlamamızı buna göre
yapmamız gerekiyor. Bu süreçlerin olması gerekiyor Türkiye’de maalesef
bu yapılmıyor.

BAŞKAN: Y. TEMEL ENDEROĞLU
Çok az sayıda, fakat azimkar dinleyicilere sabırları için teşekkür ediyo-

rum. İkinci olarak, sayın panelistlere çok yararlı ve öğretici sunumları için
şahsım ve İktisadi Araştırmalar Vakfı adına şükranlarımı sunuyorum. İyi ak-
şamlar efendim.

87


