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Dijital Türkiye Platformu, AB’nin “Dijital Gündemi”ne 
parallel ve sistemle bütünleşecek çalışmalar planlıyor

“Akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyüme” 
şeklinde özetlenen “Digital Europe 2020” 
vizyonuna parallel çalışmaları, Türkiye’de 
planlayıp gerçekleştirme hedefiyle 2011 
İlkbaharında kurulan platform, öncelikle 
bilgi, iletişim ve elektronik dünyasının 
“stratejik sektör” olarak tanımlanması 
gerektiğini vurguluyor. “Dijital Gündem 
Genel Kurulu”nun bir parçası olmak, “Üye 
Ülkeler Üst Düzey Grup”ta  temsil edilmek 
istediklerini belirten Envarlı, Dijital 
Gündem Skor Tablosu’nda Türkiye’nin 
durumuyla ilgili sonucun Eylül sonunda 
açıklanabileceğini söyledi. Envarlı,  
Haziran 2013’te Dublin’de gerçekleştirilen 
Dijital Gündem Genel Kurulu’nda 
saptanan 101 eylem arasında Türkiye için 
çarpıcı olanları önümüzdeki günlerde 
duyuracaklarını bildirdi.
Aslıhan Bozkurt
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Geleceğin Türkiye’sinin “dijital vizyonu” için Digital Europe üyesi olan ve yönetimde 
etkin şekilde yer alan Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), Türkiye Bilişim 
Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD), 

yanlarına Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Türkiye Bilişim Vakfı’nı (TBV) da alarak 2011’de 
güç birliği gidip Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturdular. Türkiye’de bilgi, iletişim ve 
elektronik dünyasının gelişimi ve sorunlarına yönelik olarak ortak amaçlar doğrultusunda 
hareket etmeyi planlayan platformun kuruluşu, 29 Mart 2011’de İstanbul Swiss Otelde 
yapılan basın toplantısı ve basın bildirisi ile kamuoyuna duyuruldu.
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 düşünen “Dijital Türkiye Platformu”, bu kapsamda öncelikli hedefin bilgi, 
iletişim ve elektronik dünyasının “Stratejik sektör” olarak tanımlanmasının zorunluluğuna 
dikkat çekiyor. 
Tüzel kişiliği olmayan platformda yer alan dernekler, kendi iç bağımsızlıklarını korurken 
belirlenen konularda ortak hareket ediyorlar.  “Dijital Türkiye”yi oluşturan sivil toplum 
kuruluşları, bu platform ile bilgi, iletişim ve elektronik alanlarında aynı konuların farklı 
derneklerce farklı platformlarda değerlendirilmesiyle ortaya çıkan enerji, zaman ve 
kaynak kaybının önüne geçmeyi amaçlıyorlar. Platform aracılığıyla ortak konuların, tek 
platformda, ortak etkinlikler ve işbirliği içinde organize edilmesi sağlanıyor. 

Eylül sayımızın “Gündem” sayfaları için Dijital Türkiye Platformu’nun hedef,  amaç ve 
çalışmalarını platformun sekretaryasını yürüten Behçet Envarlı ile görüştük. Envarlı, 
Avrupa “Dijital Gündemi’ne Uyum Projesi” kapsamında 7 ayrı alandaki uzmanların, 
Dijital Gündem Skor Tablosu’nu değerlendirip Türkiye’nin durumuyla ilgili sonuç ortaya 
koyacakları çalışmanın Eylül sonunda duyurulabileceğini bildirdi.

Platformu”nun en üst düzeyde karar alma organın, girişimin kurucu üyesi olan örgütlerin 
başkanlarından oluşan “Dijital Türkiye Platformu Başkanlar Kurulu” olduğunu anlatan 
Envarlı, kurulun üç ayda bir toplanıp “Dijital Türkiye Platformu Yürütme Kurulu” tarafından 
belirlenen gündemi karara bağladığını söyledi. 

AB’nin Dijital Gündemi uygulama yönetişim yapısına paralel bir yaklaşımla, AB sistemi 
ile bütünleşebilmek üzere yapılmasını öngördükleri çalışmaları açıklayan Envarlı, 
“Dijital Gündem Genel Kurulu”nun bir parçası olmak, “Üye Ülkeler Üst Düzey Grup”ta  
temsil edilmek veya halihazırda üye olanlardan destek olacak üyeleri aracı olarak 
kullanmak istediklerini belirtti. Dijital Gündem Genel Kurulu’nda alınan kararlarda 
politika belirleyici olanları etkileme için bir “Paydaş Katılım” stratejisi oluşturma ve bu 
strateji doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmeye çalıştıklarını bildiren Envarlı, “Dijital 
Gündem Skor Tablosu”nda Türkiye’ye ilişkin tüm ve doğru verilerin yer almasını sağlamayı 
hedeflediklerine işaret etti. 
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kullanımı için kullanılan formların geri dönüşü ile ilgili Bilgi Toplumu 
İstatistikleri’nde buna benzer bir verinin olmaması. Türkiye, geniş bant 
yaygınlığı konusunda oldukça ileride ancak, düzenli İnternet kullanımı 
konusunda geride kalıyor. 
 

Ayrıca, Avrupa’nın “Dijital Tek Pazar” olmak üzere özellikle telekom 
sektörünü de bu konuya yönlendirmesi ile ilgili çalışmaları göze 
çarpıyor. Çin’in büyük bir güç olarak gelmesi ve Avrupa’nın bazı telekom 
şirketlerini satın alma hedefi olması nedeniyle, telekomda tek pazar 
olma konusu geniş bant ve ultra hızlı İnternet’ten sonra gündemdeki en 
önemli konu olarak öne çıkıyor. Bu konuda da özellikle düzenlemeler 
ve operatörlerin rekabet konusunda sıkıntıları da gündemdeki konular 
arasında yer alıyor.

Avrupa “Dijital Gündemi’ne Uyum Projesi” kapsamında 7 ayrı alandaki 
uzmanlar, Dijital Gündem Skor Tablosu’nu değerlendirerek Türkiye’nin 
durumu ile ilgili bir sonuç ortaya koyup ayrıca, Skor Tablosu’nu 
geliştirmek için de önerilerde bulunacaklar. Bu çalışmanın sonuçlarının 
Eylül 2013 sonunda duyurulması planlanıyor.

-Dijital Türkiye Platformu’nun vizyonu ve temel çalışma konuları 
nelerdir?

-Rekabet gücü artışı, sürekli yeniliğe bağlı. Yenilik ise, dijital 
teknolojilerin uygulanması ile mümkün. BİT temelli teknoloji geliştiren 
ya da inovasyon yapan ulusların rekabet gücünün  daha fazla olduğu bir 
gerçek.  

BİT’in ekonomik ve sosyal yaşama etkisini belirleme amaçlı araştırmalar 
yapılıyor. Bunlardan biri de Ağ Hazırlılık Endeksi. Ağ Hazırlılık Endeksi 
2011 raporuna göre; Türkiye 71. sırada iken, 2012 raporunda 52. sırada 
yer alıyor.

Ülkemizde BİT pazarı, 33 milyar Dolar. 3G abone sayısı 17 milyon, geniş 
bant abone sayısı 8 milyon, e-devlet kapısında 27 kamu kurumunun 
sunduğu hizmet sayısı 223 .

- Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye’deki duruma ilişkin bir değerlendirme yapar 
mısınız? 

-Avrupa Dijital Gündemi, yıllık olarak 
bir skor tablosu ile kendi durumunu 
değerlendiriyor. Bu skor tablosunda 
Türkiye’ye ait veriler de bulunuyor. Ancak 
bu veriler içinde Türkiye’nin veremediği, 
eksik olduğu veriler de var. Aynı zamanda, 
Türkiye’nin önde olduğu ve Dijital 
Gündem’in takibinde önemli yer tutacağını 
düşündüğümüz bazı konularla ilgili 
verilerin de skor tablosunda olmadığını 
gözlemledik. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi 
Toplumu Dairesi bu konudaki sorumlu 
devlet kuruluş. Türkiye en son verileri, 
Bilgi Toplumu İstatistikleri 2012 
Raporu’ndan sağladı. 

Avrupa Dijital Gündemi skor tablosu 
aşağıda yer alıyor. Bu tabloya göre, Avrupa 
son 3 yılda, en çok geniş bant kapsama 
alanını genişletme konusunda yol kat 
etmiş durumda. 2020 hedefi olmasına 
rağmen kamu, bilgi ve iletişim teknolojileri 
(BİT) ile Ar-Ge harcamalarında yüzde 100 
artış konusunda çok ilerleme kaydedilmiş. 
2015 hedefi olan nüfusun yüzde 75’inin 
düzenli olarak İnternet kullanıyor 
olması konusunda da çok ilerleme 
olmuş. Ancak vatandaşların e-devlet 
kullanımında sıkıntılar var. Türkiye ise, 
e-devlet uygulamaları konusunda en çok 
uygulamaya sahip ülke olarak öne çıkıyor 
ama e-devlet uygulamalarının gerçekten 
kullanılıp kullanılmadığını bilemiyoruz. 
Bunun sebebi de, Dijital Gündem 
Skor Tablosu’nda yer alan e-Devlet 
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Dijital Türkiye Platformu olarak bu güne kadar yapılan toplantılarda genellikle stratejiye 
yönelik çalışmalar ve kararlar alındı. Bu arada Fatih Projesi ile ilgili çalışmalarımız oldu. 
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’nin “Bilgi Toplumu  Stratejisi” çalışmalarına 
yoğun katkılarda bulunduk. Interpro Bilişim Zirvesi için çalışmalar yapıldı. Bakan ziyaretleri 
gerçekleştirildi. Ama esas olarak “Uyum Ptrojesi”ne odaklanıldı.
 
-Platformun kurumsal/yönetimsel yapısı, çalışma şekli ve grupları hakkında bilgi 
verir misiniz? 

-Dijital Türkiye Platformu, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türk Elektronik 
Sanayicileri Derneği  (TESİD), Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD), Türkiye 
Bilişim Vakfı (TBV) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından oluşturuldu.
Girişim, girişimin kurucu örgütleri tarafından bilgi, iletişim ve elektronik sektörlerinin 
gelişimine ve sorunlarına yönelik olarak “Dijital Türkiye Platformu” ismi üzerinden bir 
iletişim ve ortak hareket platformu yaratmayı amaçlıyor. 
Girişimin temel hedeflerini şöyle sıralayabiliriz: 

 Bilgi,  iletişim ve elektronik sektörlerinin ortak sorunları hakkında çözüm önerileri 
geliştirmek, 

 Bilgi,  iletişim ve elektronik sektörlerinin gelişimi ve dünya pazarlarında rekabetçi bir 
duruma gelmesi için strateji ve politika önerileri oluşturmak, 

 Bilgi,  iletişim ve elektronik sektörlerini ilgilendiren düzenlemeler ve gelişmeler 
konusunda ortak görüş ve hareket stratejisi belirlemek ve uygulamak, 

 Bilgi,  iletişim ve elektronik sektörlerinin gelişimine, önemine ve bu sektörün sorunlarına 
dikkat çekmek için farkındalık aktivitelerinde bulunmak,

 Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi iradeye sektörün sorunları ve öncelikleri hakkında 
bilgilendirme ve lobby faaliyetlerinde bulunma, 

 “Dijital Türkiye Platformu”nu ilgili paydaşlar tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektörünün temsilcisi olarak görülmesini ve dikkate alınmasını sağlama, 

 Uluslararası kurumlar ile Türkiye’nin bilgi ve iletişim sektörünün temsilcisi sıfatıyla 
işbirliklerini geliştirmek. 
Girişimin kurumsal yapılanma modeli ise şöyle: “Dijital Türkiye Platformu”nun en üst 
düzeyde karar alma organı “Dijital Türkiye Platformu Başkanlar Kurulu”dur. “Dijital Türkiye 
Platformu Başkanlar Kurulu”, girişimin kurucu üyesi olan örgütlerin başkanlarından 
oluşuyor. 
“Dijital Türkiye Platformu Başkanlar Kurulu”, üç ayda bir toplanarak “Dijital Türkiye 
Platformu Yürütme Kurulu” tarafından belirlenen gündemi karara bağlıyor. 
“Dijital Türkiye Platformu”nun faaliyetleri ise girişimin kurucu örgütlerinden birer 
temsilcinin iştirakiyle oluşan “Dijital Türkiye Platformu Yürütme Kurulu” tarafından 
yerine getiriliyor. “Dijital Türkiye Platformu Yürütme Kurulu”nun başkanı, “Dijital Türkiye 
Platformu Başkanlar Kurulu” tarafından atanıyor.  “Dijital Türkiye Platformu Yürütme 
Kurulu” gerektiğinde bir araya gelerek, gündemdeki konuları görüşüp karara bağlıyor. 
Girişim sekretaryasını da ben (Behçet Envarlı) yürütüyorum.  

Olumlu gelişmelerin gözlendiği Türkiye’de bilgi, iletişim ve elektronik dünyasını temsil 
eden otuza yakın sivil toplum kuruluşu, “söylem” ve “fikir birliği” sağlamaya çalışarak ilgili 
kurumlarla iletişimde bulunuyor. 

“Digital Europe” yapılanması paralelinde kurulan “Dijital Türkiye”, Avrupa Birliği’nde (AB) 
bir çatı kuruluş olarak ortaya çıkan “Digital Europe”un Avrupa Birliği Dijital Ajanda 2020 
vizyonu ile Türkiye’nin 2023 hedeflerinin aynı paralelde yürütülmesi  için çalışmalarını 
sürdürüyor.

İşte bu nedenle, beş kuruluş, TBV, TÜBİSAD, TBD, TESİD ve ECİD bir araya gelerek, Dijital 
Türkiye Platformu’nu oluşturdular. Dijital Türkiye Platformu, sektörün sorunlarının 
çözümüne yönelik yapılan bir ortak hareket platformu olarak şekillendi.

Türkiye’nin AB üyelik adaylığının ulusal bir hedef olduğunu  düşünerek  AB’nin yol 
haritalarını, ülkemiz için yol haritası olarak benimsiyor, AB’nin 2020 hedeflerini, ülkemizin 
ekonomik ve sosyal büyüme hedefleri olarak kabul ediyoruz.  
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 Siber suçlar, ağlara güvensizliğe karşı “Ağ 
ve Bilgi Güvenliği Politikası”; 

 Yavaş network açılımı, yatırım eksikliği 
gibi sorunları çözmek üzere “Hızlı İnternet 
Erişimi”;

 Yetersiz Ar-Ge ve inovasyon girişimlerinin 
eksikliğini gidermek üzere  “Ar-Ge ve 
İnovasyon Teşviki”;  

 Dijital okur/yazarlık ve beceri düzeyini 
artırmak için “Eğitim ve Herkese İnternete 
Erişim Olanağı”;

 Toplumsal sorunlara eğilmek için “Spesifik 
BİT Çözümleri”.
AB’nin “Europe 2020” kapsamında belirlediği 
“Digital Agenda”nın uygulanması konusunda 
etkin faaliyet gösteren kurumlardan biri de 
“Digital Europe”tır. Digital Europe, bilgi ve 
iletişim teknolojileri ile tüketici elektroniğini 
içeren Avrupa dijital ekonomisinin sesidir. 
Digital Europe, AB politikalarının geliştirilmesi 
ve uygulanmasına sanayinin katılımını 
sağlar. Üyeleri arasında 60 küresel şirket ve 
Avrupa genelinde 40 ulusal ticaret derneği 
bulunuyor. Toplamda 10 bin şirket iki milyon 
vatandaşa istihdam sağlayıp ve 1 trilyon Avro 

gelir üretiyor. Amacı iş ortamının iyileşmesini, AB politikalarının gelişimi ve uygulanması 
aşamalarında sektörün katılımını sağlamak. 

Bildiğiniz gibi Digital Europe organizasyonu paralelinde Türkiye’de Dijital Türkiye Platformu 
oluşturuldu. Platform, AB’nin öngördüğü akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyümeyi sağlamak 
üzere belirlediği Dijital Gündem Stratejisi’nin yaygın uygulamasını sağlamak amacıyla ilan ettiği 
“Going Local” hareketi kapsamında, Türkiye olarak yapılması gereken sürdürülebilir ve sürekli 
çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesini hedefliyor. 
Yapılanma ve hedefler açısından “Digital Europe” yapılanması paralelinde kurulan “Dijital 
Türkiye Platformu”, bilgi teknolojileri, iletişim ve elektronik alanlarında faaliyet gösteren sivil 
toplum örgütlerince dile getirilen, kamuoyu ve ilgili kamu kurumları nezdinde bilgi, iletişim 
ve elektronik dünyasının “muhataplık” ve “iletişim etkinliği” sorunlarına 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 çalışıyor.

AB Dijital Gündemi’nin 7 ana konu başlığının 
her biri ile ilgili konusunda uzman kişilerden 
oluşan gruplar oluşturduk. Bu gruplar 
şunlar:

 Sayısal Tek Pazar

 Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar

 Güvenirlik ve Güvenlik

 Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi

 Ar-Ge ve İnovasyon

 Sayısal Okur Yazarlığı Artırmak

 AB Toplumu için BİT Temelli Faydalar)
Grupların temel görevleri, mevcut durum, 
nelerin yapılması gerektiği, İzleme için 
göstergeleri belirleme, önerileri ve eylem 
planlarını oluşturma, Dijital Gündem Skor 
Tablosu için gerekli verilerin derlenmesini 
sağlama ile belirli dönemlerde ilerleme ve 
durum raporlarını hazırlayıp sunmak olacak.
Bu çalışmamızı Türk Telekom’un 
mali katkıları ve değerli destekleri ile 
sürdürüyoruz. 

-Avrupa Komisyonu tarafından Ekim 
2010’da yürürlüğe konulan ve 2011’den 
itibaren işlemeye başlayan süreçte, AB’nin, “akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı 
büyüme” ana başlıklarıyla özetlenen 2020 yılına kadarki “yeni” yol haritası 
çizildi. Platformun, “Digital Europe 2020” vizyonuna paralel olarak Türkiye için 
uygulanmasını önerdiği bir yol haritası var mı? 2020 için Türkiye neler yapmalı? 

-“Europe 2020”,  AB’nin önümüzdeki 10 yılda gerçekleştirmek istediği “büyüme 
stratejisi”dir. Ve,  “Akıllı”, “Sürdürülebilir” ve “Katılımcı bir ekonomi”yi hedefler. AB 
bu amaçla “İstihdam”, “Yenilikçilik”, “Eğitim”, “Katılımcılık” ile “İklim/Enerji” olarak 
belirlenen beş konuda hedefler belirledi.
“Diğital Ajanda -The Digital Agenda” ise, ülkelerdeki sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 
sağlamak amacıyla AB’nin “Sayısal teknoloji”lere vereceği desteği kapsayan 7 temel 
hedeften oluşuyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

 Dağınık dijital pazarlar yerine “Tek Pazar”; 

 Birlikte işlerlik yokluğunu önlemek için “Standartlar Oluşturma”;  
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AB’nin Dijital Gündemi uygulama yönetişim yapısına paralel bir yaklaşımla, AB sistemi ile 
bütünleşebilmek üzere şu çalışmaların yapılmasını öngörüyoruz:
“Dijital Gündem Genel Kurulu”nun (Digital  Agenda Assembly) bir parçası olmak, “Üye 
Ülkeler Üst Düzey Grup”ta  (Member States    High Level Group) temsil edilmek veya 
halihazırda üye olanlardan bize destek olacak üye(leri) aracı olarak kullanmak,

 “Avrupa Parlamentosu”nda  (European Parliament) mevcut kişilerden yararlanmak,

 Dijital Gündem Genel Kurulu’nda alınan kararlarda politika belirleyici olanları 
etkilemek için bir “Paydaş Katılım” (Stakeholder Engagement) stratejisi oluşturmak ve bu 
strateji doğrultusunda çalışmaları gerçekleştirmek,

 Dijital Gündem’in uygulamalarının sonuçlarının izlenebildiği “Dijital Gündem Skor 
Tablosu”nda  (Digital Agenda Scoreboard) Türkiye’ye ilişkin tüm ve doğru verilerin yer 
almasını sağlamak.

-19-20 Haziran 2013’te Dublin’de gerçekleştirilen Dijital Gündem Genel 
Kurulu’nda (DAA) Türkiye nasıl temsil edildi?

- Türkiye’yi Dijital Türkiye Platformu adına Avrupa Dijital Gündemi’ne Uyum Projesi 
kapsamında çalışan uzmanlar temsil ettiler. Leyla Arsan, Proje Lideri ve Erdem  Gülgener  
Dijital Tek Pazar, Kurumlar Arası Çalışabilirlik ve Standartlar  Grup Lideri olarak 
temsil ettiler. Dijital Tek Pazar ve Kamu Hizmetleri, Akıllı Şehirler ve Açık Veri  konulu 
çalıştaylarda yer aldılar, katkı sağladılar.

 -Dijital Gündem Genel Kurulu’nda ne gibi kararlar alındı? Dijital Türkiye 
Platformu’nun alınan kararlar sonucunda neler yapması gerekiyor? 

-Dijital Gündem Genel Kurulu, daha ziyade bir yaygınlaştırma ve tanıtım toplantısı gibiydi, 
festival kıvamında gerçekleşti. Dijital Gündem’in 7 ana konu başlığı bazında 13 ana hedef 
altında belirlenen eylemleriyle birlikte toplam 101 eylem saptandı ve bu eylemlerin 
durumları sürekli olarak takip ediliyor. 101 eylem arasında Türkiye için çarpıcı olanları 
yapacağımız çalışma sonrasında duyuracağız.

Genel Kurul’da toplam 7 ayrı konuda çalıştay düzenlendi. Bu çalıştaylarda ilgili uzmanlar 
ve hatta kullanıcı düzeyindeki katılımcılar da dahil edilerek, önceden belirlenmiş sorulara 
yanıt aramak üzere grup çalışmaları yapılıp bu çalışmalar da sunuldu. Toplantının ilk 
yapılan bu çalışmaların ardından, ikinci gün genel bir toplantı yapılıp bu çalışmaların 
sonuçları sunuldu.  Ayrıca Avrupa Komisyonu’nun dijital gündemden sorumlu üyesi Neelie 
Kroes  ve toplantıyı misafir eden şehrin ileri gelenleri başta olmak üzere birçok ilginç 
konuşmalar yapıldı. Konferansın tüm video kayıtlarına şu bağlantılardan erişmek mümkün.
http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/archive.html?viewConference=20252&catId=20337
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-assembly)
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