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“Türkiye’nin geleceğini konuşup birlikte 
şekillendirelim” 

Türkiye’nin AB benzeri bir “sayısal gündem ve ajandası” 
olması ve “BT Ölçüm Kriterleri (scoreboard)”unun 
oluşturulması için “TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık 
Grupları” kuruldu.  

Avrupa Birliği (AB), “Digital Agenda for Europa- 
Avrupa Dijital Gündemi” ile; topluluğun bilişim 
teknolojilerinden yararlanarak kalkınması, sosyal, 

kültürel seviyesi ve yaşam kalitesinin arttırılması için 
2020 yılına kadar bir dizi eylem planı oluşturdu ve yıllık 
skorlama yöntemiyle ilerlemeleri izliyor. Türkiye’nin de 
benzer bir “sayısal gündemi ve ajandası”nın olması ve 
“BT Ölçüm Kriterleri (scoreboard)”unun oluşturulması 
gerektiğini düşünen Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 
uzmanlık gruplarını çalıştırmaya başladı. Yaklaşık 
400 uzmanın gönüllü katılımıyla kurulan “TBD Sayısal 

Gündem 2020 Uzmanlık Grupları”, 
Türkiye’nin nabzını tutup 
geleceğini şekillendirecekler. 
Oturumun açılışında bir konuma 
yapan TBD Yönetim Kurulu 
Başkanı Turhan Menteş, 
önümüzdeki günlerde konuya 
ilginin artacağını belirtip çalışma 
gruplarında yer alacaklara “Emin 
olun Türkiye bilişim tarihine 
bakışın değiştiğinin şahidi 
olacaksınız” diye seslendi.
Sayısal Gündem 2020’nin AB’nin 
bir stratejisi, dünya ekonomi 
pazarında yer almak için 
başlatılan bir girişim olduğuna 
değinen Menteş, bunun bir 
ekonomik savaş olduğunu, 
artık ülkelerin bunu teknolojide 
öncülük yaparak sürdürmeye 
çalıştıklarını anlattı. Menteş, 
AB’nin bu savaşta geride 
bulunduğunun farkında olduğunu,  
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6. ve 7. Çerçeve Programlarıyla teknolojide 
liderlik yakalamaya ve farklı ürünler 
geliştirmeye çalıştığını kaydederek sözlerine 
şöyle devam etti:
“Ama hedeflerini tutturabilmesi için AB içinde 
uyum sağlamak, temel öncelik olarak ortaya 
çıktı. 27 üye ülkeli AB’de, pazar tekleştiğinde 
ki ‘Sayısal tek Pazar’ ile bu yaratılmaya 
çalışılıyor. Ancak bu çok kolay değil. Tüm 
mevzuatları tekleştirmek gerekiyor. 
Biz de AB kapısında bekleyen bir ülkeyiz ama 
onun normlarını uygulayacağız söylemlerine 
sahibiz. O zaman AB 2029’nin norm ve 
hedeflerine uygun çalışmalar yapmalıyız. Buna 
öncelik vermemiz gerektiğinin farkındayız ve 
Dijital Türkiye Platformu adına TBD olarak bu 
inisiyatifi üstlenmek gerektiğine karar verdik.” 

Etkileşim başlıyor
Türkiye’de Sayısal Gündem 2020’deki 
birçok aksiyonun Türkiye’de sorumlusu 
olmadığı, uzmanlık gerektiren çalışmaları 
yürütmek ve izlemek için profesyonel kurum 
bulunmadığının altını çizen Menteş, “Bu 
Türkiye’nin sorunu ve ilk olarak Dijital Türkiye 
Platformu bu konuda inisiyatif başlattı ve 
ilk raporlamayı yaptı. Mevcut durum ve AB 
karşılaştırması raporlaması yapılıyor. Bu 

2020 Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.”
Uzmanlık  grupları özel bir iletişim ortamında 
çalışacaklar. Toplantılar gerektikçe yüz yüze 
değil elektronik ortamlarda gerçekleştirilecek. 

Çıktıları kamuoyu ile paylaşacak
Oturum yöneticisi TBD Yönetim Kurulu Üyesi 
Ersin Taşçı da 7 ana dalda ortalama 20 kişiden 
oluşan 39 grup kurulduğunu vurgulayıp 
“Türkiye’nin sayısal gündem ve ajandasının 
oluşturulması amacı ile TBD Sayısal Gündem 
2020 uzmanlık grupları oluşturuldu. Biz TBD 
olarak dünyada belirlenen teknolojik trendleri 
ülkemize de uyarlamaya çalışıyoruz. Bu 
uzmanlık grupları değişik alanlarda çalışma 
yaparak elde ettikleri çıktıları kamuoyu ile 
paylaşacaklar” değerlendirmesinde bulundu.
Zaman planı ile ilgili bilgileri paylaşan Taşçı, 
2014’ün ilk yarısında büyük bir toplantı 
yapacaklarını duyurdu. Taşçı, yurtiçi ve 
yurtdışından uzmanların  Devrim Demirel’in 
Facebook benzeri bir yapı olan copub.com 
sitesinin ortamını kullanarak çalışmalara katkı 
vereceklerini belirtti. 
Açılış konuşmalarının ardında serbest bir 
tartışma ortamı yaratılarak çalışma grubu 
başkanları, kuruluş amaçları, çalışma plan 
ve hedeflerine ilişkin bilgiler verdiler.  ODTÜ 
Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. 
Nazife Baykal, Ar-Ge ve İnovasyon; Kalkınma 
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 

Hakan Demirtel, Birlikte Çalışabilirlik; Gazi 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Alkan, Güven ve Güvenlik; NİL 
Genel Müdürü ve Teknoloji Danışmanı Yücel 
Bağrıaçık, Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi; 
TODAİE eDevlet Merkez (eDEM) Müdürü Prof. 
Dr. Türksel Kaya Bensghir, Kamusal Alanda 
BT Kullanımı;  NORM’da eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri veren Remime Karabağ, Sayısal 
Okur-yazarlık ve BT Yeteneği ile Hacettepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Muammer Ketizmen ise Sayısal 
Tek Pazar  olmak üzere toplam 7 ana dalda 
yapılması öngörülen çalışmalardan söz ettiler. 
Sohbet havasında devam eden oturumda 
gruplarının tanıtımının ardından dinleyicilerin 
görüşleri alındı ve gruplara katılmak isteyen 
“Bilişim Gönüllüleri”nin kayıtları yapıldı.

çalışmanın sahibi sadece TBD deği,l tüm 
Türkiye’dir ve çalışma biçimi olarak en 
uygun platform TBD’dir. AB gündemini 
kaçırdık da Türkiye gündemini de 
kaçırma riskimiz var. Bunu yakalamak 
durumundayız. Uzmanlıklar olmadığını 
fark ettik ve bunu gidermek için bu çağrıyı 
yaptık” diye konuştu.
Her ülkenin skorlamalar yaptığı, 
Türkiye’nin 32 aksiyondan sadece 2’si için 
rapor ürettiğine dikkat çeken Menteş, 
konuşmasını şöyle tamamladı:
“7 ana konuda bir koordinasyon sağlamak 
ve Türkiye’nin geleceği için yapılması 
gereken ama zor bir görev üstlendik. 
TÜBİTAK’ın da artık genel söylemlerden 
kurtulması gerekiyor. Her konuda kelam 
etmek zorunda olmadığımızı biliyoruz. 
Oluşturduğumuz bu çalışma grupları, 
önümüzdeki dönem tüm regülasyonlara yön 
verip belirleyecek. Bu gruplar sadece bir rapor 
üretip görevini tamamlamayacak. Sayısal 
Gündem 2020’deki aksiyonların tamamını 
takip eden gruplar olacaklar. Devletin, basının 
akademinin ilk soru sorduğu, değerlendirme 
ve görüş aldığı yer burası olacak. Bu çalışma 
burada tetiklenmeye başlayacak. Ben yaptım 
oldu, ben bilirim, bu konuda tek sorumlu 

benim dönemi bitecek. Bu 
gruplar bundan sonraki 10 yıl 
boyunca çalışan bir grup olacak 
ve TBD’nin de bütün çalışma 
süreçlerini değiştirecekler. 
Bu etkileşim şu anda burada 
başlıyor. Bu bir AB inisiyatifidir.  
AB ile Türkiye’nin etkileşmesi 
söz konusu. Biz burada 
teknik altyapıya ilişkin yapıyı 
oluşturmaya başladık. Ama 
bunun karar verici boyutu 
da önem taşıyor. Bu nedenle 
Teknoloji Politikaları İnisiyatifi 
kurulmasını istediğimizi daha 
önce de açıklamıştık. Şimdi 
bu konuda ayrı bir oluşuma 
gittiğimizi bildirmek isterim. 
Türkiye’nin geleceğine yön 
verecek TBD Sayısal Gündem 
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