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TBD, Türkiye’nin dikkatini AB’nin 
“Sayısal Gündem 2020” ajandasına çekti
5 ayrı salonda 21 oturumun gerçekleştiği Bilişim 2013 
etkinliğinde, alanında yetkili ve uzman 150’ye yakın konuşmacı, 
AB’nin başlattığı “Sayısal Gündem 2020” programına işaret edip 
Türkiye’nin yapması gereken çalışmaları irdeledi. Çok sayıda 
bürokrat, STK, kamu ve özel sektör temsilcisi ile akademisyenin 
katıldığı, 42 bildiri ve 4 firma sunumu, 2 yarışmanın düzenlendiği 
etkinlikte Türkiye’nin 2020 gündemi ve bilişim sektörünün yakın 
geleceği belirlendi.

Aslıhan Bozkurt – Fatma Ağaç

Bilişim sektörünün ülke gelişimine 
sağlayacağı katma değeri ve gücü 
bilip buna inanarak 41 yıldır uğraş 

veren Türkiye Bilişim Derneği (TBD), her 
yıl düzenlediği ve artık gelenekselleşen 
etkinliklerinin birini daha tamamladı. TBD’nin 
organize ettiği “30. Ulusal Bilişim Kurultayı”, 
sektörün de katkı ve sahiplenmesiyle yine 
bir şenlik şeklinde gerçekleşti. Ankara 
JW Marriott Hotel’de 28-29 Kasım 2013 
tarihlerinde düzenlenen Bilişim 2013’te, 
Türkiye’nin stratejik rekabet avantajı elde 
edebilmesi için bilgi ekonomisinin önemi ve 
sektörde büyük ivmeler kazanmasına yardımcı 
olacak politikalar ele alınarak bu yıl da 
Türkiye’nin bilişim gündemi belirlendi. 
TBD öncülüğünde düzenlenen “Sayısal 
Gündem 2020” ana temalı “Bilişim 2013” 
etkinliği,  bilişime taraf çok sayıda bürokrat 
ve kamu temsilcisi, iş dünyası, medya ile 
akademisyeni bir araya getirdi. Yoğun bir 
programa ev sahipliği yapan 30’uncu Ulusal 
Bilişim Kurultayı, zengin içeriğiyle sektörün 
önde gelen isimlerini konuk etti.

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman 
konuşmacıların davet edildiği etkinliğe, 
kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, 
sanayici ve iş adamları, akademisyenler, 
girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun 
kullananlar katkı sağladı. İki gün süren 
program kapsamında; “Sayısal Gündem 2020” 
temalı 4 ana oturum gerçekleşti; 42 bildiri 
yayınlandı; 3 ödül töreni ve 4 firma sunumu 
yapıldı.  111 konuşmacının yer aldığı 21 farklı 
oturum düzenlendi.
Türkiye’nin bilişim geleceği, 2020 sayısal 
gündemine yönelik strateji, politika ve izlemesi 
gereken yol haritası, Bilişim 2013 etkinliğine 
katılan 150’e yakın yerli ve yabancı uzman,  
bürokrat, iş dünyası temsilcisi, akademisyen 
ve yetkililer tarafından tartışıldı.
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) desteğiyle organize edilen “Bilişim 
2013” etkinliği, bu yıl da Dijital Türkiye 
Platformu’nun işbirliği ve ortak sinerjisiyle 
yapıldı. Tüm programlara katılımın, ücretsiz 

olduğu “Bilişim 2013” etkinliğinde, “TBD-
TÜBİSAD Yaşamboyu Hizmet”,“Bilişim Hizmet” 
ve “TBD-Halıcı Beste Yarışması” ödülleri, 
sahiplerini buldu.  Etkinlik kapsamında ayrıca 
En İyi Yerli Oyun Yarışması- Kristal Piksel En 
İyi Yerli Oyun Ödül Töreni de gerçekleştirildi. 
Bilişim’2013 etkinliğinde; “Avrupa 2020 Sayısal 
Gündemi’ne STK’ların Bakışı” , “Avrupa 
Araştırma Vizyonu Horizon 2020”,  “Büyük 
Veri “Nesnelerin İnterneti”, “Akıllı Şebeke: 
Politikalar, Stratejiler, Hedefler, İhtiyaçlar, 
Çözümler”, ”Kişisel Verilerin Korunması”, 
“Sayısal Tek Pazar”,  “Açık Veri” ve “Kayıtlı 
Elektronik Posta (KEP)  gibi konular ele alındı. 
Etkinlik kapsamında bilişim alanında çalışan 
ve çalışacak uzmanların mesleki gelecekleri; 
bulut bilişimin vergilemesi, veri ticaretinin 
vergilemesi; gençlerin bilgisayar ve İnternet 
teknolojilerinin bir değer yaratma aracı olduğu 
algısını erken yıllarda kazanmalarının nasıl 
sağlanacağı ve iletişimde yeni standartlar, 
mobil uygulamalar, geleceğin İnternet’i 
konuları da gündeme geldi.
Avrupa Birliği’nin sayısal gündeminde de 
bulunan bu konular, 30. Ulusal Bilişim 
Kurultayı`nda, akademisyenler, sivil toplum 
kuruluşları (STK), konunun uzmanları, 
özel ve kamu sektörü yöneticileri, binlerce 
profesyonel ve yurtdışından gelen ilgililerin 
katılımıyla tartışıldı, kamuoyu oluşturulup 
çözümler üretildi.

TBD Başkanı Menteş: Yarın için konuşacaksak 
şimdi zamanı
Bilişim 2013, TBD Başkanı Turhan Menteş’in 
“Sayısal Gündem 2020” ana temasını seçme 
nedenlerini açıkladığı açılış konuşması ile 
başladı. Menteş, Avrupa Birliği’nin (AB) 2003’te 
7 alanda başlattığı Avrupa Dijital Gündemi 

http://www.bilisimdergisi.org/s160



Sayısal Gündem 2020
Digital Agenda 2020

Digital Agenda 2020

2013 ARALIK76 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 77
Gündem: Bilişim 2013 etkinliği

(Digital Europe Sayısal) sürecine değinip 
TBD ve Dijital Türkiye Platformu olarak bu 
alanda farkındalık yaratmak için çalıştıklarını 
vurguladı. 
Menteş, konuya ilişkin şu değerlendirmede 
bulundu:
“AB’nin büyüme stratejisi çerçevesinde 2011 
yılında başlattığı “Digital Agenda for Europa” 
programı ile 2020’ ye kadar yürütülecek bir 
dizi eylem planı oluşturdu. Yedi ana başlık 
altında 132 aksiyonlu ülke hedefleri belirlendi. 
Bu çalışmalar yıllık skorlamalar ile takip 
ediliyor ve ilerlemeler kaydediliyor. AB’nin 
2020’ye kadar toplam büyümesine yüzde 5 
ek katkı getirerek kişi başı gelirin 1500 Avro 
daha fazla olmasını sağlayacak bu çalışmalar 
sonucunda doğrudan istihdama 1,2 milyon, 
dolaylı istihdama 3,8 milyon kişilik ek katkı 
sağlanmış olacak. AB’nin kurguladığı bu 
hedefe Horizon 2020 deniliyor. TÜBİTAK bunun 
karşılığını bulmaya çalışıyor. Anlaşmayı da 
henüz imzalayamadık. Türkiye’nin benzer 
bir Sayısal Gündemi ve ajandasının olması 
gerektiği açık. Geç kalmadan harekete 
geçilmesi gerekiyor Biz de TBD ve Dijital 
Türkiye  olarak buna dikkat çekmeye 
çalışıyoruz. Yarın için konuşacaksak şimdi 
zamanı. Yarın konuşmak çok geç olacak. 
Yapılacakları bugün hemen yapmalıyız.”
7 alanda belirlenen 132 aksiyonun Türkiye’de 
muhatap kurum, kurul ve uzmanı olamayan 
alanlar olduğuna dikkat çeken Menteş, tüm 
kesimleri 2020 sayısal gündemi için Türkiye’de 
yapılması gerekenleri belirlemeye katkı 
vermeye çağırdı. 
Menteş, Türkiye’de uzmanlık gerektiren 
bu çalışmaları yürütmek ve izlemek için 
profesyonel kurum olmadığından Dijital 
Türkiye Platformu adına TBD’nin 39 alanda 
“TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık 
Grupları” oluşturmaya çalıştığının altını çizdi. 
İzleme sistemlerinin bu inisiyatif üzerinden 
yapılacağını anlatan Menteş, “Ülkemizde 
muhatap kurum, kurul ve uzmanı olmayan 132 
aksiyonu belirleyip Türkiye için bunun önemini 
kabul ettirmemiz gerekiyor” dedi.  
Son 3 aydaki 69 iş gününde 56 etkinlik 
yapıldığına dikkat çeken Menteş, “Bu 

etkinliklerin çok azı Türkiye’nin geleceğine 
yönelik. Türkiye’nin geleceği ile yakından 
uzaktan ilgisi olmayan etkinliklerin çoğunda 
geleceğe yönelik bir çaba yok. Sektör olarak 
bunlarla oyalanıp duruyoruz. TBD’nin hiçbir 
etkinliği ticari amaçla yapılmadı. Bu kadar çok 
etkinlik yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu 
süreci hep beraber sorgulamak zorundayız” 
diye konuştu.

AB 2020 konusunda öngörülerde bulunulmaya 
çalıştıklarına değinen Menteş, ortak akılla 
baştan planlanan büyük projeler yapılması, 
büyük sistem entegratörleri ve yazım evleri 
çıkarılmasına çalışılması gerektiğine işaret 
etti. Menteş, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Çok ciddi yazılım üretme potansiyelimiz var. 
Ama bize biçilen rolün sadece yazılım üretmek 
olduğunu kabul etmiyorum. Kendi pazarında 
söz sahibi olmayan bir sektörün, etkili 
olamayacağı açık. Uluslararası şirketlerin 
bizim geleceğimizi belirlemesini önlemeliyiz. 
Son defa çağrıda bulunmak istiyorum. Artık 
geleceği konuşmalıyız. Büyük projeler 
yapmalı, büyük firmalar yaratmalıyız. Yerli 
tercihi kullanmalı, korkmamalı kolaycılığa 
kaçmamalıyız. 
Katma değeri kendi ülkemizde yaratmalıyız. 
Yazılım sektörümüzü korumalıyız. Bütün 
büyük firmaları yok ettik. Bu süreci tersine 
döndürmemiz gerekiyor.”

CEPIS ile işbirliği ile Türkiye’de e-Yetkinlik 
çerçevesini hayata geçireceklerini söyleyen 
Menteş,  89 STK, akademisyen, kamu ve özel 
sektörde görev alan genel müdür ve üst düzey 
yetkilinin katkılarıyla hazırlanan TBD 2013 
Değerlendirme Raporu’nun da ülkenin bilişim 
tarihine not düşen bir belge olduğunu belirtti.

Dr. Dalbay: Bilişim projeleri ihraç ediyoruz
Açılışta konuşan Türksat Genel Müdürü 
Dr. Özkan Dalbay, başta e-Devlet Kapısı, 
e-KKTC, TAKBİS ve Belgenet olmak üzere, 
Türksat’ın bilgi ve iletişim alanındaki 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türksat’ın 
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünde 
önemli projeleri yürüttüğünü belirten Dr. 

Dalbay, e-Devlet Kapısı ve bilişim hizmetleri 
konusunda Türksat’ın uzman kuruluşlarla 
işbirliği hâlinde çalıştığını ve bu alanda ihracat 
yaptıklarını söyledi. Uydu haberleşme ve 
dijital kablo yayıncılığının yanı sıra, bilişim 
ve iletişimdeki gelişim süreçlerine katkı 
sağladıklarını anlatan Dalbay, “Ülkemizdeki 
büyük e-devlet projelerinden edindiğimiz 
tecrübeler ve bilişim firmaları ile yaptığımız 
ortak çalışmalar sonucunda E-KKTC projesini 
tamamlayarak e-devlet çalışmamızı ihraç eder 
duruma geldik” dedi.
Bu yıl İzmir’de hayata geçirdikleri Bilişim Ar-
Ge Merkezi’nde bulut bilişim ve büyük veri, 
akıllı ev ve akıllı şehir gibi konulara odaklanıp 
yerli yazılım geliştirme çabasında olduklarını 
kaydeden Dalbay, önümüzdeki birkaç yıl içinde 
bu alanda yerli yazılım imkânlarını sunmayı 
hedeflediklerini söyledi.
2014 ortalarında akıllı cihazları uzaktan 
yönetme özelliğini içinde barındıran M2M 

(makinelar arası iletişim) ile İnteraktif 
Kablo TV Projesinin hizmete gireceğini 
duyuran Dalbay, Akıllı yaşam kavramının 
artık hayatımızın içine girdiğine değinen 
Dalbay, M2M projesinin ilk çalışmalarını Tele 
dünya markası olarak hayata geçirdiklerini 
belirtti.Dalbay, yabancı içerik geliştiricilerin 
lehine yerli ürünler açısından haksız 
rekabeti oluşturan vergi düzenlemeleri gibi 
uygulamaların da gözden geçirilmesini istedi.

BTK Başkanı Acarer: Kişisel verilerin 
paylaşılmasını cesaretle 
tartışmalıyız
Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) 
Başkanı Tayfun Acarer 
ise “Ülkemizde bilişim 
sektöründe ilerlemeler 
olmuşsa bu konuda 
STK’ların çok önemli 

http://www.bilisimdergisi.org/s160



Sayısal Gündem 2020
Digital Agenda 2020

Digital Agenda 2020

2013 ARALIK78 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 79
Gündem: Bilişim 2013 etkinliği

katkıları olmuştur. TBD etkinliğinin sektör 
açısından çok önemli bir etkinlik olduğunu 
düşünüyorum” dedi. 
Kurultayın  temasını ilginç bulan Acarer, 
Avrupa’nın kısa bir süre önce elektronik 
haberleşme sektöründe bazı değişikliklere 
gideceğini açıkladığını anımsatıp Türkiye’de 
muhatabı olmayan bazı hususların bu 
kurultayda görüşülmesinin önemli olduğunu 
belirtti.

Kamu sektörüne ait verilerinin paylaşılması 
konusunun Avrupa Komisyonu tarafından 
görüşe açıldığını anımsatan Acarer şunları 
söyledi: 
“İki hafta önce BTK olarak buna yönelik 
bir çalışmayı kamuoyu görüşüne açtık. 
Verilerin paylaşılması konusu, dokunulmaz 
bir hale geldi. Bunun farklı bir şekilde 
değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. 
Kamu ya da kişisel verilerin paylaşılmasını 
cesaretle tartışmamız ve konuşmamız 
gerektiğine inanıyorum. Çok önemsediğim bir 
husus, çünkü kişisel ya da kamuya ait olsun, 
bu veriler zaten bir yerlerde işleniyor. 

Siz buna dokundurtmazsanız, bunu işleyenler 
kazançlı çıkar, kâr eder. O yüzden bunların 
cesaretle tartışılması lazım. 
Bunun içinde kamu sektörüne ilişkin veriler de 
olur kişisel veriler olur.”
Ülkemizde bilişimin gelişmesi amacıyla 
kurulan teknoparkların işlev ve işleyişlerinin 
yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine 
dikkat çeken Acarer ayrıca, bilgi teknolojileri 
alanında nitelikli işgücü yetiştirmede 
üniversitelerin reel sektörün ihtiyaçlarına 
uygun işgücü yetiştirmesi gerektiğine işaret 
etti. Acarer ayrıca, bilgi teknolojileri alanında 
nitelikli işgücü yetiştirmede üniversitelerin 
reel sektörün ihtiyaçlarına uygun işgücü 
yetiştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Dünyada 800 milyon hanenin yüzde 41’inin, 
Türkiye’de ise 19 milyon hanenin yüzde 

47’sinin internete bağlı olduğunu belirten 
Acarer, dünyada sosyal medya kullanıcıların 
sayısının 2 milyara yaklaştığını, Türkiye’de 
ise 34 milyon Facebook, 10 milyon Twitter 
kullanıcısının bulunduğunu bildirdi. Bilgisayar 
ve akıllı cihazların gelişimi hakkında bilgi 
veren Acarer, 2010 ve sonrasında mobil 
internet ve M2M uygulamaların ortaya 
çıktığını, dünyada 2011 yılından itibaren akıllı 
telefon ve tablet sayısının bilgisayarı geçtiğini 
söyledi.

2013 Yaşam boyu Hizmet Ödülü, Doç. Dr. 
Akgül’ün
Açılış konuşmalarının tamamlanmasından 
sonra,  TBD-TÜBİSAD “Yaşam Boyu Hizmet 
Ödülü” verildi.
1996 yılından beri, TBD ve TÜBİSAD işbirliğiyle 
Türk bilişim sektörüne uzun yıllar hizmet 
etmiş, önemli katkılar sağlamış kişilere 
verilen “Yaşam Boyu Hizmet Ödülü”nü bu yıl, 
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akgül aldı.  

“Türkiye’de ki internetin babası” olarak 
tanınan Akgül, İnternet Kurulu, Kamunet 
Teknik Kurulu, ve TOBB Sektör Kurulu üyeliği 
ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu 
üyesi görevlerinde bulundu. Halen İnternet 
Teknolojileri Derneği (İnet-D) başkanlık 
görevlerini de yerine getiren Akgül, İnet-tr 
İnternet Konferansları, Akademik Bilişim ve 
İnternet Haftası’nı düzenleyen ekibin başında 
yer alıyor. 
İlk basılı Türkçe İnternet kitabı olan “İnternet: 
Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve Olanakları”nın 
yazarı olan Akgül, ödülü aldıktan sonra yaptığı 
konuşmada İnternet’in önemini vurguladı. 
“Benİnternet’i sanayi devrimi ölçüsünde 
bir değişim olduğunu gördüm” diyen Akgül, 
bütün dünyada emek yoğun toplumdan bilgi 
yoğun bir yapıya geçişin söz konusu olduğuna 
değindi. Türkiye’nin İnternet konusunda 
önemli bir katkısı bulunmadığına işaret 
eden Akgül, “Ana sorun, konuyu bütünsel 
bir açıdan ele alacak sahiplik üstlenecek bir 
yapıyı kuramamamızdan kaynaklanıyor” dedi. 

Bilişim 2013 etkinliğinin katılım sponsorları, e 
EY, Kaspersky, NETAŞ, Microsoft, Ruckus ve 
Türksat oldu. Asus, Barikat, BilişimBI, Eks-pa, 
Etb, Experian, İhs Telekom, Oran Teknoloji, 
Preton, Profelis, KoçSistem ve Teradata’nın 
destekleyen sponsor oldukları etkinliğin 
basın sponsorları ise Bloombergi NTV ve TRT 
idi. Medianova’nın canlı yayın yaptığı Bilişim 
2013’e, BİLİŞİM dergisi, ictmedia, telepati ve 
Türk.İnternet.com da sektörel yayın olarak 
destek verdi. 

Açılış oturumu, etkinliği destekleyenlere 
plaket verilmesiyle son buldu. 
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