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D
IGITALEUROPE üyesi olan dernekler; 
Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TÜBİSAD), Türk Elektronik Sanayicileri 
Derneği (TESİD) ve Elektronik Cihazlar 

İmalatçıları Derneği (ECİD) yanlarına Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) ve Türkiye Bilişim 
Vakfı’nı (TBV) da alarak “Dijital Türkiye 
Platformu”nu oluşturdular. Türkiye’de bilgi, 
iletişim ve elektronik dünyasını temsil eden 
otuza yakın STK olduğu, bunların sektörün 
ortak sorunlarıyla ilgili konularda bile söylem 
ve fikir birliği olmadan ilgili kurumlarla 
iletişime geçtiği ve bu durumun sorunlara 
yönelip odaklanarak çözüm bulunulmasını 
engellediğine dikkat çekiliyor.  Digital Europe 
2020 vizyonu ile Türkiye’nin 2023 hedeflerini 
aynı paralelde yürüterek “Dijital Türkiye’yi 
yaratmak üzere kurulan platform, Türkiye’de 
bilgi, iletişim ve elektronik dünyasının gelişimi 
ve sorunlarına yönelik olarak ortak amaçlar 
doğrultusunda hareket edilmesi planlıyor. 
Platformun kuruluşu 29 Mart 2011’de Swiss 
Otel’de yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna 
duyuruldu. Toplantıya katılan sektör sivil 
toplum kuruluşları (STK) başkanları oluşuma 
ilişkin görüşlerini açıklayıp bir basın bildirisi 
yayınladılar. Toplantıda, TBV Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TÜBİSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy, TBD Başkanı 
Turhan Menteş, TESİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Müjdat Altay, ECİD Başkan Vekili ve 
DIGITALEUROPE Yönetim Kurulu Üyesi Turan 
Erdoğan birer konuşma yaptı.

http://www.bilisimdergisi.org/s132

Geleceğin dijital Türkiye’si için, platform kuruldu

TBD, TBV, TÜBİSAD, TESİD ve ECİD, 
“Dijital Türkiye” vizyonu ile güç birliğine gidip platform kurdular.
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“Dijital Türkiye Platformu”nda, Platforma 
katılan tüzel kişilerin birleşerek ayrı bir 
tüzel kişilik oluşturması yerine, Platformun 
içerisinde yer alan kurumların kendi iç 
bağımsızlıklarını koruyarak adreslenen 
konu ve gelişmeler özelinde ortak hareket 
edecekleri bir mekanizma ve işleyiş çerçevesi 
oluşturulması sağlandı. 
“Dijital Türkiye Platformu”çatısı altında bir araya 
yapının tüzel bir kişiliği yok. Platform içinde 
yer alan dernekler kendi iç bağımsızlıklarını 
korurken belirlenen konularda ortak hareket 
edecekler. Platform, Türkiye’nin 2023 hedefleri 
olarak belirlediği  “İlk 10 ekonomi arasında 
yer alan, 500 milyar dolar ihracat yapan, 160 
milyar dolar bilişim sektörü büyüklüğüne 
ulaşmış, 1 milyon bilişim çalışanı istihdam 
eden” bir Türkiye için “Dijital Türkiye” 
hedefine ulaşılması gerektiğini düşünüyor. Bu 
kapsamda öncelikli hedefin ise bilgi, iletişim ve 
elektronik dünyasının “Stratejik Sektör” olarak 
tanımlanması gerektiği vurgulanıyor. 
Yapılanma ve hedefler açısından “Digital 
Europe” yapılanması paralelinde kurulan “Dijital 
Türkiye”, Avrupa Biriliği’nde (AB) bir çatı kuruluş 
olarak ortaya çıkan “DIGITALEUROPE”un 
hazırladığı ve “Avrupa İçin Dijital Ajanda 
(gündem)” girişiminin esasını oluşturan 2020 
Vizyonu ile Türkiye’nin 2023 hedeflerinin aynı 
paralelde yürütülmesini hedefliyor. Platform 
ile bilgi, iletişim ve elektronik alanlarında 
aynı konuların farklı derneklerce farklı 
platformlarda değerlendirilmesiyle ortaya 
çıkan enerji, zaman ve kaynak kaybının önüne 
geçmeyi amaçlıyor. Böylece ortak konuların, 
tek platformda, ortak etkinlikler ve işbirliği 
içinde organize edilmesi sağlanabilecek. 
Söz konusu alanlarda faaliyet gösteren 
STK’larca dile getirilen, kamuoyu ve ilgili kamu 
kurumları nezdinde bilgi, iletişim ve elektronik 
dünyasının “muhataplık” ve “iletişim etkinliği” 
sorunsallarına önemli ölçüde çözüm getirmeyi, 
ayrıca ilgili kurumlar arasında oluşacak sinerji, 
ortak ajanda ve çalışma kültürünün ilerleyen 
dönemlerde bu kurumların hukuksal olarak 
da tek bir çatı altında örgütlenmesi için gerekli 
olan çıktıları sunmaya hazırlanıyor.

 Geleceğin Dijital Türkiye’sinin yaratılması,
 Avrupa Birliği Dijital Ajandasının esasını 

oluşturan DIGITALEUROPE 2020 vizyonu ile 
Türkiye’nin 2023 hedeflerinin aynı paralelde 
yürütülmesi,

 Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının 
gelişimi ve dünya pazarlarında rekabetçi 
bir duruma gelmesi için strateji ve politika 
önerileri oluşturulması,

 Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının 
ortak sorunları hakkında çözüm önerileri 
geliştirilmesi,

 Türkiye’deki Bilgi, İletişim ve Elektronik 
dünyasını ilgilendiren düzenlemeler 
ve gelişmeler konusunda ortak görüş 
ve hareket stratejisi belirlenmesi ve 
uygulanması,

 Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının 
gelişimine, önemine ve sorunlarına dikkat 
çekmek için farkındalık aktivitelerinde 
bulunulması,

 Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi 
iradeye, Türkiye’nin Bilgi, İletişim ve 
Elektronik sorunları ve öncelikleri hakkında 
bilgilendirme yapılması, 

 “Dijital Türkiye” Platformu’nun ilgili 
paydaşlar tarafından Bilgi, İletişim ve 
Elektronik dünyasının temsilcisi olarak 
görülmesini ve dikkate alınmasının 
sağlanması,

 Uluslararası kurumlar ile Türkiye’nin Bilgi, 
İletişim ve Elektronik dünyasının Temsilcisi 
sıfatıyla işbirliklerini geliştirmesi.

“Dijital Türkiye Platformu”nun amaçları

“Avrupa İçin Dijital Ajanda”
Avrupa Birliği’nde (AB) bir çatı kuruluş olarak ortaya çıkan DIGITALEUROPE, yeni Avrupa 
Komisyonu’nun, Avrupa Parlamentosu’nun ve üye devletlerin göz önünde bulundurmaları için 
öneriler sunuyor. “Avrupa İçin Dijital Ajanda (gündem)” girişimi 2010 Mayısında devreye soktu. 
“Dijital Gündem”, akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı büyüme için Avrupa 2020 stratejisi altındaki 
önde gelen yedi girişimden ilkini oluşturuyor. “Dijital Ajanda”,  hızlı İnternet ve birlikte işleyen 
uygulamalarla dijital bir pazar oluşturmak ve bu pazar sayesinde sosyal yarar ve sürdürülebi-
lir bir ekonomik sistem geliştirmeyi amaçlıyor. Dijital Ajanda’nın açıklanan 101 eylemi, Avrupa 
Komisyonu için sadece bir “yapacaklar listesi” değil, aynı zamanda herkesin katılmasını istedik-
leri bir hareket planı olarak değerlendiriliyor. Gündeme getirilen öneriler ise şöyle sıralanıyor:

ICT altyapısını geliştirme 
  Avrupa’nın hedefi, yüzde 100’e yakın geniş bant kapsama sunarak, kullanıcıya en az 2Mb/sn 

hizmet vererek, en az yüzde 30’u fiber bazlı olmak üzere ICT altyapısında 2015’e kadar küresel 
liderliğini sağlamak olmalı.

ICT Ar-Ge’yi güçlendirme
 Avrupa, AB ve ulusal seviyelerde artırılan fonun, parçalanmayı önlemek için sunulan 

düzenleyici reformlarla birleşmesi yoluyla ICT Araştırma ve Yenilik için en cazip bölge haline 
gelmeli. Ar-Ge’nin ticari ürünlere ve hizmetlere dönüşmesine daha çok önem verilmeli. 

21. yüzyıl becerileri
 21. yüzyıl becerileri olarak,  e-Becerileri Teşvik Etme uyumluluğu sağlanmalı yetişmiş iş gücü 

yaratılması desteklenmeli.
 e-Beceriler ve rekabet gücü arasındaki yüzde 85’lik korelâsyon düşünüldüğünde; Avrupa 

çocuk, öğretmen, yönetici ve yaşlı vatandaşlarının becerilerini artırmak için hızla harekete 
geçmeli.

 Çalışma yaşında olan tüm yetişkinlerin, e-Beceriler eğitimine erişim şansı olmalı.

http://www.bilisimdergisi.org/s132


