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Avrupa 2020 Sayısal Gündemi’ne STK bakışı...

Türkiye’de henüz STK’lar baskı unsuru olarak rol 
alamadığına dikkat çeken STK başkanları, kamu otoritesinin 
öneri ve uyarılarının gereğinin yapılması ve geri besleme 
mekanizmasının çalıştırılmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) büyüme stratejisi çerçevesinde başlattığı “Digital Agenda for Europa” 
programı ile 2020’ ye kadar toplam büyümesine yüzde 5 ek katkı getirerek kişi başı gelirin 
1500 Euro daha fazla olmasını sağlayacak. Bu çalışmalar doğrudan istihdama 1,2 milyon, 

dolaylı istihdama 3,8 milyon kişilik ek katkı olacak. Türkiye’nin de benzer bir ajanda hazırlayıp 
geç kalmadan harekete geçilmesi gerekiyor. Bilişim sektöründeki sivil toplum kuruluşları (STK) 
temsilcileri, Avrupa 2020 Sayısal Gündemi konusundaki düşüncelerini Bilişim 2013 kapsamında, 
“Avrupa 2020 Sayısal Gündemi’ne STK’ların Bakışı” oturumunda bu konudaki düşüncelerini 
açıklayıp STK’lara düşen görevleri irdelediler. 
Dijital Türkiye Platformu Genel Sekreteri Behçet Envarlı’nın yönettiği oturuma Türkiye 

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cılız, Serbest 
Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Ata Arıak, Internet Teknolojileri Derneği (İNET-D) Başkanı Mustafa Akgül ve Alternetif 
Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Keleş katıldı. 
Envarlı, TÜBİSAD’ın hazırladığı “Atılım için bilişim” raporuna değinerek “Büyüme için 
bilgi, iletişim ve teknoloji kritik bir önem taşıyor” denildiğini anımsattı.  “Hızlı ve çok hızlı 
İnternet erişimi sorun ve sorun olmaya devam edecek gibi görünüyor” diyen Envarlı, 
AB üyelerinin kritik eylemler uyum çalışmalarını başlattıklarını anımsatıp Türkiye’de 
ise Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın iki konferansı dışında bu konuda 
fazla bir şey yapılmadığını belirtti. AB sayısal gündemini “uzun, ince bir yol”a benzeten 
Envarlı, Bilgi Toplumu Strateji çalışmaları için Bakanlığa görüş 
bildirildiğini kaydedip sayısal gündemin paydaşları olarak 
katkı sağlamayı ve katılım stratejisi oluşturmayı istediklerini 
vurguladı.  
TÜBİSAD Başkanı Cılız, yaklaşık 2 yıl önce bilişim 
teknolojilerinin (BT) ekonomik yansımalarını göstermek üzere 
bir rapor hazırlayıp ilgili yerlere sunduklarını belirtip “Bu rapor, 
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‘Bilişim olmazsa kalkınma olmaz’ düşüncesini 
temel alacak sayısal verileri içeriyor” dedi. 
“Türkiye’de henüz STK’lar baskı unsuru 
olarak rol alamıyor. Kamu otoritesi bizleri 
dinliyor ama önerileri ve uyarılarımızın gereği 
yapılmıyor, geri besleme mekanizması da yok” 
diyen Cılız, bunun bir kültür ve süreç sorunu 
olduğunu, önümüzdeki on yıllarda siyasi parti 
ve kamu otoritesinde demokrasinin işlemesi 
için STK’ların etkisinin çok daha fazla olacağını 
düşündüğünü söyledi. 
BİT sektörüne yapılacak yatırımların 
ekonomiye çarpan etkisi yüksek olduğuna 
işaret eden Cılız, Türkiye’de BİT sektöründe 
1 birimlik yatırımın ekonomide 1,8 birimlik 
büyüme sağladığını ancak bunun için belli 
kırılımların yaşanmasının beklendiğini 
bildirdi.  Dijital Türkiye Platformu’nun kuruluş 
sürecine ilişkin bilgiler veren Cılız, 2015’e 
kadar AB’ye üye ülkelerin ekonomisinin 
dijital ortama aktarılmasını içeren “Sayısal 
tek Pazar” ile 110 Avro’luk bir katkı 
sağlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Türkiye 
olarak birtakım eylem adımları belirlemeye 
çalışıldığını anlatan Cılız, “özel bir anlaşma ile 
‘Sayısal tek pazar’ içinde yer alabileceğimize” 
işaret etti. Cılız, yapılması gerekenleri ise “Tek 
Avrupa, tek e-fatura için bir tarih belirlenmeli; 
e-Ticaret ile ilgili direktif ile, e-imza yeniden 
gündeme getirilmeli; Vergi reformu ele 
alınmalı; Fikri mülkiyet hakları önemli, gereği 
yapılmalı; - Tüketici hakları düzenlenmeli, 
ve “Roming kalkacak” deniliyor, bu durum 

netleşmeli” olarak sıraladı.  
“Bilişim zaten anlaşılması zor bir kavram” 
diyen Cılız, bu bizim işimiz diyip gereğini 
yapacak muhatap olmadığına dikkat çekti. 

“Hızlı ve çok hızlı İnternet erişiminin 
yaygınlaşmasını sağlamayı” hedeflediklerini 
söyleyen TELKODER Başkanı Arıak, 
derneğin çalışmalarını anlatıp fiber altyapı 
ve yeni nesil erişimde Türkiye ile Avrupa 
karşılaştırmalarına ilişkin bilgiler verdi. 
“Karşılaştırmalarda 3’te bir ya da yüzde 40 
gibi oranlarda olduğumuzu görüyoruz. Bu 
durumda yapılacak çok iş olduğu ortada” 
diyen Arıak, siyasi otoritenin her yere fiber 
şebekenin gideceğini açıklamasına karşın 
gereğinin tam anlamıyla yapılmadığını 
söyledi.  Arıak yapılması gerekenleri, yeni 
şebeke yapacak yatırımcının önündeki 
engellerin kaldırılması (Geçiş hakkı) ve 
yapılan altyapıların paylaşılması olarak 
iki başlık altında topladı.  Geçiş hakkını 
Bakanlığın düzenlendiğine değinen Arıak, 
yapılan altyapıların paylaşılması konusunda 
ise BTK’nın Ağustos’a kadar zaman verildiğini 
bildirdi. Arıak, TT’nin yayınladığı fiyatların 
yaptırmamak anlamına geldiğine işaret ederek 
“Tesisler paylaşılmaz, kiralanamaz halde. 
Yatırım yapacak işletmeciye de orada yatırımı 
olana gitmesi isteniyor ve fiyatlar nedeniyle 
olay kilitleniyor. BTK’nın olabilir için bir karar 
alması gerekiyor” diye konuştu. 
Teknolojide Avrupa’nın geride olduğunu 

söylendiğini anımsatan Arıak, Türkiye’nin 
Avrupa’nın bile yarısı düzeyinde bulunduğunu, 
son 5 yılda büyük yatırımlar yapıldığını 
anlatıp “Fiber çekilmesi zor bir iş değil. 
Bulunduğumuz nokta, yönetmelikler var, 
çalışmalar yapılmış ama elimiz hamur 
karnımız aç bir durum. Altyapı işlerinin 
zamanında yatırım yapmazsanız telafisi 
zordur. 

İNET-D Başkanı Akgül, Türkiye’deki İnternet 
kullanımı konusunda istatistiki verilere 
değinip “Bilinçli olarak bu konularda ne kafa 
yoran ne de bir şeyler yapan var. Söylem 
var ama eylem yok.  Siz hiç siyasi partilerin 
grup toplantılarında ‘Ulusa sesleniş’te  bize 
ilişkin bir açıklama duydunuz mu? Bu işin 
sorumluluğunu alan ve ana işi bu olan biri yok. 
Toplum önderlerinin dikkatini bile çekememiş 
durumdayız. Bütünsel bir bakış açısı yok.  
BTS’nin üzerinde 3 yıl geçti hâlâ yenisini 
yapamadık. 
Bilişim sadece kalkınma için önemli değil. 
Toplumu sıçratmak için İnternet’i her şeyin 
merkezine koymak durumundayız. Türkiye’de 
yönetişim ve geri bildirim yapacak mekanizma 
yok. E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu yıllardır 
toplanmıyor. Bilgi Toplumu Dairesi olan 
Bakanlık bile bu ve benzeri toplantılarla 
kendisini ilgili görmüyor. 

Alternetif Bilişim Derneği Başkanı Keleş ise, 
İnternetin önündeki engellerden söz etti. 

Devletlerin aşırı korumacı ve muhafazakâr 
yaklaştığı İnternet’in temel bir insan hakkı 
olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan 
Keleş, dijital gözetim ve kişisel verilerin 
gizliliği konusunda yasal bir boşluk olduğunu 
AB kriterlerine uygun bir yasa çıkarılmasını 
önerdi. Keleş, yasa çalışmalarında gündeme 
gelen Veri Koruma Kurulu’nun bağımsız ve 
özerk olması gerektiğine dikkat çekti. TTNet 
üzerindeki tüm iletişimi tarayan, inceleyen 
cihazlar bulunduğunu, devlet ve büyük 
kurumların çok fazla veri ve bilgi topladıklarını 
bildiren Keleş, “Birileri, devlet ve bu büyük 
kurumları durdurmalı” dedi. 

Keleş, yapılması gerekenleri de “Erişim 
kesinlikle ucuzlatılmalı, e-devlete erişim 
tamamen ücretsiz olmalı; Kamu yatırımlarının 
büyük bir bölümü açık (özgür) yazılımlara 
ayrılmalı; Kamunun açık veri ve açık 
standartları belirlenmeli, bedelsiz bir biçimde 
açık veri dolaşıma sokulmalı; İnternet, temel 
bir insan hakkı olarak yasal bir güvenceye 
kavuşturulmalı; 5651 yeniden ve acilen revize 
edilmeli; Erişim engelleme olmamalı; Telif 
lobileri engellenmeli ve Bilgisayar okur-
yazarlığı üzerine eğilinmeli, üretici konumuna 
geçilmeli” şeklinde sıraladı. 

“Devlet şeffaflaşma konusunda hâlâ çok 
dirençli, STK’lar olarak biraz daha baskı 
yapmalıyız. İnterneti devletler ve şirketlere 
karşı korumak zorundayız” diye Keleş, aşırı 
ticarileşme ve merkezileşmenin ciddi bir 
tehdit olduğunu belirtti. Keleş, kişisel verileri 
koruma kanunun layıkıyla çıkarılması için 
farkındalık çalışmalarına yapılması ve dijital 
okur-yazarlık çalışmalarına hız verilmesini 
istedi.   

TBD Başkanı Turhan Menteş ise kamu 
verilerinin ticarileşmesinin açık veri ile 
yapılmaya çalışıldığı uyarısında bulundu. 
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