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Kalkınmayı doğrudan tetikleyecek “Sayısal Gündemi”in oluşturulması ihtiyacı açık!
TBD Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Taşçı:

Ülkemizin kıt kaynakları ile kalkınma hamlesini 
gerçekleştirebilmesi ve büyümesi için BT sektörünün ve tüm 
sektörlerdeki BT kullanımının, planlı, ölçülebilir, verimli ve etkin 
kullanımı sağlanmalı. 

A vrupa Birliği (AB) 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 eylemden oluşan bu çalışmalar yıllık 
skorlamalarla takip ediliyor, “skorboard” lar oluşturularak 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.

Türkiye’nin planlı, izlenebilir, ölçülebilir ve ülke kalkınmasını doğrudan tetikleyecek Sayısal 
Gündemi’nin oluşturulmasına ihtiyaç var!

Türkiye’nin benzer bir Sayısal Gündemi ve ajandasının olması gerektiği açık. Hele ki; Avrupa 
Birliği’nde eylem planlarına giren bazı konularda, ülkemizde henüz derli toplu hiçbir şey 
söylenmediği gerçeğinden hareketle geç kalmadan bir şeyler yapılması gerekiyor. Ülkemizin kıt 
kaynakları ile kalkınma hamlesini gerçekleştirebilmesi ve büyümesi için ana dinamiklerden biri 
olacak BT sektörünün ve tüm sektörlerdeki BT kullanımının, planlı, ölçülebilir, verimli ve etkin 
kullanımın sağlanması gerektiği açık.
 
TBD Türkiye’nin Sayısal Gündemi’nin oluşmasında ve gündem gereği yapılacak çalışmaların 
izlenmesine öncülük yapacak!.

Bu ihtiyaçlardan hareketle TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları’nı oluşturan TBD, 
bugünden 2020 yılına kadar uzanacak bir süreçte, 7 ana hedef ve şimdilik 39 uzmanlık alanında 
gruplar oluşturdu.
İletişimden - bilgi güvenliğine, çocukların çevrimiçi istismarından - siber güvenliğe, Yapay zekâ 
ve robot teknolojilerinin geliştirilmesinden – mikro ve nano teknolojilerin geliştirilmesine kadar  
sektörümüzün tüm konularını kapsayan uzmanları bir araya getiren ve sektöre yeni uzmanlar 
kazandırmayı amaçlayan bu oluşumla; ülkemizin, tüm sektörleriyle topyekûn kalkınması ve 
ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik ilerlemesine bilişim teknolojilerinin doğrudan katkısı 
ve etkisinin sağlanması hedeflendi.
Her geçen gün hızla ilerleyen, dünyada ve ülkemizde yepyeni fırsatları ve tehditleriyle 
hayatımızın kaçınılmaz bir parçası haline gelen Bilişim Endüstrisi’nin, ülkemizin dünyanın en 
gelişmiş ülkeleri arasında girmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve kötüye kullanımıyla 
oluşacak tehditlere karşı tedbirlerin alınması kaçınılmaz.
TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları’nda görev alan 1000’e yakın bilişim uzmanı ve 
ülkemizin önde gelen bilim insanı;  tamamen gönüllülük esası ile çalışacaklar ve “Türkiye’nin 
aydınlık, mutlu ve refaha ermiş” geleceğini inşa etmek için bilişim teknolojilerinin her alanda 
etkin kullanımının sağlamak, farkındalık yaratma, görüş ve öneriler oluşturma, izleme 
ve ölçümleme, eğitim ve bilgilendirme faaliyeti yapma, eylem planları oluşturma, yasal 
düzenlemelerin yapılmasını sağlama, projeler üretmek dahil her türlü çalışmayı yapacaklar.
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