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ON YIL ÖNCE, 
ON YIL SONRA 

Gelecek 10 yılı ve sonrasını 
konuştuğumuz Bilişim 
2013 etkinliklerinin açılış 
töreninde 10 yıl öncesini 
anımsadım. 2003 yılındaki 
etkinlikte vatandaşlarımızı 
e-devletle tanıştırmak için 
İstiklâl Caddesi’ni etkinlik 
süresince Bilişim Caddesi 
olarak  kimliklendirmiştik. 
O gün de, bugün olduğu gibi 
geleceği konuşuyorduk.

On yıl önce internetin yaygınlaşmasını, 
ucuzlamasını ve devletin vatandaşlar için 
vereceği hizmetlerin e-devlet platformundan 
verilmesinin önemini konuşuyorduk. 

Vatandaşlarımızın e-Devlet uygulamalarını daha iyi 
tanımaları için Bilişim 2003 etkinliklerinin yapıldığı 
İstanbul’da, Beyoğlu’nun simgesi İstiklâl Caddesi’ni 
“Bilişim Caddesi” olarak ilan etmiş, caddenin Taksim 
ve Galatasaray tarafındaki girişlerine e-devlet 
uygulamalarını içeren “Kiosk”lar kurmuştuk. Vatandaşın 
e-devlete dokunmasını sağlamıştık. 

Türkiye Bilişim Haftası etkinliklerini, “Her Şey İnsan 
İçin” ana temasıyla 1-7 Eylül 2003 tarihlerinde 
gerçekleştirmiş, TBD 20. Ulusal Bilişim Kurultayı ve 
e-Devlet Uygulamaları Sergisi ile toplumsal bilinç 
oluşturma çabalarımıza bir halka daha eklemiştik.

Bugün, geldiğimiz noktada geçmişte gündeme getirmiş 
olduğumuz konulardan önemli bir bölümünün yaşama 
geçmiş olması sevindiricidir.

http://www.bilisimdergisi.org/s160

mailto:ilker.tabak@bilisim.com.tr


SİMGE2013 ARALIK68 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 69

e-Avrupa+ Girişimi’nin Haziran 2001 tarihinde açıklanmasının 
ardından, Türkiye’deki bilişim toplumu politikalarına ilişkin 
çalışmalar yeni bir itici güç kazanmıştır. 27 Şubat 2003 tarihinde 
yayımlanan 2003/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde tanımlanan 
“e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı”nda 73 
eylem yer almıştır. 4 Aralık 2003 tarih ve 2003/48 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi’yle e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin hayata geçirilmesi 
amacıyla “e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu” kurulmuştur. 
Bu Kurulun yapacağı toplantılara, 2003/12 sayılı Genelge ile 
oluşturulan Danışma Kurulu’nun Başkanı, TÜBİTAK Başkanı, 
Telekomünikasyon Kurumu Başkanı ve Türk Telekom Genel 
Müdürü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 
Bilişim Vakfı (TBV), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Türkiye 
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) başkanlarının da katılması 
sağlanmış, 2007/7 sayılı Genelge ile Kurulun toplantılarına YASAD 
ve TÜSİAD’ın başkanlarının da katılımı sağlanmıştır. 

Devletin üst düzey yöneticilerinin ülkemizin bilişim toplumuna 
dönüşmesi konusunda Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde 
olmasının önemi ortadadır. Gelecek için karar alma süreçlerinde 
bu tür işbirliklerinin kalıcı olarak yeniden düzenlenmesinde yarar 
olacağı kuşkusuzdur.

* * *

2003 yılında Türkiye bilişim sektörünün toplam büyüklüğü 11,5 
milyar ABD Doları oldu. Bu tutarın 2013 yılı sonunda 33 milyar 
ABD Doları seviyesine ulaşması öngörülmektedir. 2023 yılında 
hedeflenen büyüklük 160 milyar ABD Dolarıdır.

2003 yılında 20 bin olan genişbant internet abone sayısı bugün 34 
milyona ulaşmak üzeredir. E-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı bugün 
15,5 milyonu aşmıştır.

2003 yılında nüfusumuzun %26,7’sine karşılık gelen yaklaşık 18,9 
milyon sabit hatlı telefon abonesi bulunmaktadır. Aynı dönemdeki 
mobil abone sayısı ise, 27,8 milyon olup nüfusun yaklaşık %40’ına 
karşılık gelmektedir. Mobil abone sayısı 2003 yılından bu yana 2,5 
kat artmıştır.

Son 10 yıl içinde e-İmza yasası çıkmış (15 Ocak 2004), e-Devlet 
Kapısı hizmete girmiş (18 Aralık 2008), Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) uygulaması başlatılmıştı (14 Şubat 2011). Yeni Türk Ticaret 
Kanunu ile işletmelerin internet sitelerinde paylaşacakları bilgiler 
tanımlanarak internet kullanımının yaygınlaşması öngörülmüştür.

On yıl sonrasının konuşulduğu Bilişim 2013 etkinliğinin 
gündeminde 2023 hedefleri vardı. 2023 yılında nasıl bir 
Türkiye’de yaşamak istiyoruz, bilişim toplumuna dönüşüm 
serüvenimizin neresinde olacağız, sorularının yanıtını 
aradık. 

Avrupa Birliği’nin “Digital Agenda for Europe” 
çalışmalarının ülkemizin 2023 vizyonu ile örtüşen tarihleri 
hedef alması ile gündemimiz kendiliğinden belli oldu. 
Bilişim 2013’ün ana teması “Sayısal Gündem 2020” olarak 
ortaya çıktı. Tıpkı on yıl önce her şeyin insan için olacağını 
öngördüğümüz biçimde, bugün de, gelecekte de yine 
insanımız için yapılacaklar ele alındı.

Son yıllarda üretilen bilgi miktarı artmış, internetin ve 
mobil aygıtların yaygınlaşması ile bilginin gücü ortaya 
çıkmıştı. Büyük veri ilgi alanımız olmuştu, olacaktı. Kişisel 
verilerimizin durumu belirsizliğini sürdürmekteydi, 
korunmalıydı. Açık veri kavramı masaya yatırıldı. Her veri 
paylaşılabilir miydi? 

Geleceğin interneti nasıl olacaktı? Meslek tanımları 
değişmekteydi. Bugünün çocukları, geleceğin büyükleri 
olarak nasıl bir dünyada yaşayacaklardı. Herkesin 
“Bilgisayarcı” olabildiği bir toplumda bilgisayar 
programlama küçükken öğrenilebilir miydi? Siber güvenlik, 
mobil uygulamalar, avrupada gündeme gelen sayısal tek 
pazarın durumu, akıllı şebekelerin geleceği Bilişim 2013’te 
konuşuldu.

TBD olarak 2023 hedeflerimize daha somut adımlar 
atabilmek için “Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları”nın 
tanıtımını yaptık, uzmanları katkı vermeye davet ettik. 

Gelecek öngörülerimizin yaşama geçmesi için yapılacak 
çalışmalar, dün olduğu gibi bugün de, tüm paydaşların 
işbirliği ve işbölümü ile sürmelidir.

On yıl önce öngördüğümüz ve gerçekleştirilmesine 
katkı verdiğimiz düzenlemeler, on yıl sonrası için 
öngördüklerimizin ışığında yapacaklarımızın güvencesi 
olacaktır.
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