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Büyüme ve istihdam olanakları yaratan BT; sosyal sorunlarla mücadelede de 
büyük bir potansiyele sahip

Kamusal Alanda BT Kullanımı Uzmanlık Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir:

BİT’in günlük yaşantıdaki sosyal sorunlarla mücadele etmede 
büyük bir potansiyele sahip olduğu ve yeni fırsatlar sunduğuna 
dikkat çeken Bensghir, bilişimin birçok alanda yetkin insan 
kaynağı havuzu oluşturamamış olmasının kritik bir eksiklik 
olduğunu vurguladı. 

T ürkiye Bilişim Derneği (TBD) Sayısal Gündem 2020 Kamusal Alanda BT Kullanımı 
Uzmanlık Grubu Koordinatörü ve TODAİE eDevlet Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Türksel Kaya Bensghir, ekonomik büyüme ve istihdam olanakları yaratan 

BİT’in günlük yaşantımızda yaşanan sosyal sorunlarla mücadele etmede büyük bir 
potansiyele sahip olduğu ve yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı.  
6 alt gruptaki uzmanlarla havuz oluşturup buralardaki potansiyel bilgi birikimini açığa 
çıkarmaya çalışıldığını belirten Bensghir, bununla Türkiye’nin 2023 ulusal hedefleri 
ve bilgi ekonomisinden yüksek paylar alan ülkeler sınıfına ulaşmasına katkıda 
bulunulacağını anlattı.
Türkiye’de kamu alanında BT kullanımının Kamu-Net projeleriyle başladığını 
vurgulayan Bensghir, özellikle e-Dönüşüm Türkiye ve Birinci Bilgi Toplumu Stratejik 
Planda (2006-2010) yer verilen eylemlerle hız kazandığını belirtti. Bensghir, 
ülkemizde yakından izlenen “Digital Agenda 2020” girişim ile ivmelenen ve bütünlükçü 
bir yaklaşımla ele alınan gelişmelerin, AB üye ülkelerinin yakın gelecekte bilgi 
ekonomisini güçlü ülkelere dönüştürmesinin beklendiğini kaydetti. 
“Türkiye’de BİT’e dayalı uygulama ve çözümlerin her alana girdiği ve kamusal alanı 
şekillendirdiğine  işaret eden Bensghir, “Mevcut çalışmaların birbirinden kopuk 
kurumsal e-devlet çalışmalarıyla ilerliyor olması, henüz bu dönüşümün doğurduğu 
yeni alanlar başta olmak üzere bilişimin birçok alanında henüz yetkin bir insan 
kaynağı havuzunun oluşturulamamış olması kritik bir eksiklik olarak duruyor” 
değerlendirmesinde bulundu. 

-Kamusal Alanda BT Kullanımı Uzmanlık Grubu ne amaçla; ne için kuruldu?
-Hayatın her alanına hızla nüfuz eden bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), sosyal, siyasal, 
ekonomi başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alana nüfuz ederek değişim ve dönüşüme 
neden oluyor.  Son yıllarda bu değişim bulut bilişim, büyük-açık veri, sosyal medya, akıllı 
cihazlar ve mobil teknolojiler ile hız kazanıyor. 
Ekonomik büyüme ve istihdam olanakları yaratan bilgi ve iletişim teknolojileri aynı zamanda 
günlük yaşantımızda yaşanan sosyal sorunlarla mücadele etmede büyük bir potansiyele sahip 
olup yeni fırsatlar sunuyor. Sayısal Gündem, Kamusal alanda BT kullanımı grubu;
-Enerji Tüketimini Azaltmak,
-Akıllı Ulaşım Sistemleri Oluşturmak,
-Yaşlı Vatandaşların Hayatlarını Desteklemek,
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-Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek,
-Kültürel Mirası Sayısallaştırmak ve Bu Varlıklara E-Erişim Olanaklarını Geliştirmek, 
-Mobil Teknolojilerinin Olanaklarından Yararlanmak, 
Ve daha iyi kamu hizmeti sunmak için toplumsal BİT yeteneğini oluşturma ve geliştirme 
amacıyla kuruldu. Grup ülkemizde enerjiden ulaşıma, sağlıktan kültürel varlıkların 
korunmasına kadar birçok kamusal alanda daha saydam, hesap verilebilir, vatandaş 
ihtiyaçlarını etkin ve verimli karşılayan yenilikçi çözümler ortaya koyabilecek bir potansiyel 
oluşturmayı düşünüyor.

-Türkiye de bu konuda mevcut durum nedir?
-Türkiye’de kamu alanında BT kullanımı, Kamu-Net projeleriyle başladı, özellikle e-Dönüşüm 
Türkiye ve birinci Bilgi Toplumu Stratejik (BTS) Planda (2006-2010) yer verilen eylemlerle hız 
kazandı. Bugün ikincisi hazırlanan BTS plan çalışmalarında ulaşılamayan hedefler gözden 
geçirildi ve Avrupa Birliği (AB) Sayısal Gündem hedefler de gözetilerek yeni hedefler ortaya 
konuldu. Gelinen noktada ülkemizdeki mevcut duruma bakıldığında BİT’e dayalı uygulama ve 
çözümlerin her alana girdiği ve kamusal alanı şekillendirdiğine tanık oluyoruz. Ancak mevcut 
çalışmaların birbirinden kopuk kurumsal e-devlet çalışmalarıyla ilerliyor olması, henüz bu 
dönüşümün doğurduğu yeni alanlar başta olmak üzere bilişimin birçok alanında henüz yetkin 
bir insan kaynağı havuzunun oluşturulamamış olması kritik bir eksiklik olarak duruyor.
 
-Avrupa ülkelerinde bu konudaki uygulamalardan söz eder misiniz?
-AB üye ülkelerinde ekonomik ve sosyal alanda düzenlemeler, Ar-Ge yatırımları, yenilikçilik 
ile BİT’in gelişimine ilişkin çeşitli politikalar uygulanıyor. i2010 Avrupa genelinde rekabetçi 
dijital ekonomi politikalarının uygulanmasını amaçlayan ve yaşam kalitesinin artmasında 
BİT’in önemini ilk defa vurgulayan bir girişim olarak dikkat çekiyor. Ülkemizde yakından 
izlenen “Digital Agenda 2020” girişim ile, ivmelenen ve bütünlükçü bir yaklaşımla ele alınan 
gelişmelerin, AB üye ülkelerini yakın gelecekte bilgi ekonomisi güçlü ülkelere dönüştürmesi 
bekleniyor. 

-Hedefiniz nedir?
-Kamusal Alanda BT Kullanımı Grubu, aşağıda listelenen alt gruplar başlığı altında uzmanlar 
havuzu oluşturmak suretiyle bu alanlardaki potansiyel bilgi birikimini açığa çıkarmak, 
Türkiye’nin 2023 ulusal hedeflerine ve bilgi ekonomisinden yüksek paylar alan ülkeler sınıfına 
ulaşmasına katkıda bulunuyor: 
-Enerji Verimliliği,
-Akıllı Ulaşım Sistemleri,
-Sağlık Bilişimi,
-Çevresel Etki,
-E-Devlet Uygulamalarının Geliştirilmesi,
-Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi,
-Kültür ve Sanatta Bilişim,
-Mobil Teknolojilerden Yararlanma. 
Bu kapsamda, her bir grup aşağıda özetlenen hedeflere ulaşmak üzere bir çalışma takvimi 
oluşturup etkinlikler düzenleyerek bunarın çıktılarını kamuoyu ile paylaşacaklar:

Enerji Verimliliği
-Akıllı Şebekelerde BT Sistemlerinin Kullanımının Geliştirilmesi,
-Aydınlatmada Yarı İletken Teknolojilerinin Geliştirilmesi,

-Kamu Aydınlatmalarında Yarı İletken 
Teknolojilerinin Kullanımının Sağlaması, 
-Ulusal Akıllı Sayaç Sistemlerinin 
Geliştirilmesi.
 
Akıllı Ulaşım Sistemleri
-Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Oluşturulması,
-Hava Trafik Yönetimi Çözümlerinin 
Geliştirilmesi,
-E- Denizcilik Hizmetlerinin Geliştirilmesi,
-Raylı Sistemler Trafik Yönetim Sistemlerinin 
Geliştirilmesi,

Sağlık Bilişimi
-Tıbbi Sağlık Verilerinin Güvenli Kullanımı ve 
Tele – Tıp Teknolojilerinin Geliştirilmesi,
-Hasta Verilerinde Ortak Standartların 
Oluşturulması,
-E – Sağlıkta Ulusal Sertifikalandırma 
ve Birlikte Çalışabilirlik Şartlarının 
Oluşturulması,
-Yaşlı ve Engellilerin Yaşam Destek 
Ortamlarının Geliştirilmesi.

Çevresel Etki
-BT Sektöründe Enerji Tasarrufu ve Emisyon 
Önlemleri Geliştirmek,
-BT Sektörü İle Büyük Miktarlı Emisyon Yayan 
Sektörler Arasında İşbirliği Yapmak,
-E – Devlet Hizmetlerinde Çevreci 
Uygulamalar Geliştirmek,
-Ötesi Çevreci Hizmetler Geliştirmek,
-Akıllı Şehirler, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma, 
Çevreci Otomobiller, Binalarda Enerji 
Verimliliği Konularına Odaklanarak Hizmetler 
Üretmek.

E – Devlet Uygulamalarının Geliştirilmesi
-E-Vatandaşlık Servislerinin Geliştirilmesi,
-Sayısal Tek Pazar ve E-Devlet 
Uygulamalarının Uyumlaştırılması,
-E-Devlet Hizmetlerinin Geliştirilmesi,
-Tek Noktadan Erişimli E-Devlet Merkezlerinin 
Oluşturulmasının Teşvik Edilmesi.
-Sınır Ötesi Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi, 

-Kamu Hizmetleri Altyapı, Politika 
ve Hizmetlerinin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi,
-Kamusal Hizmetlerde Çekirdek 
E- Hizmetlerin Oluşturulması ve 
Yaygınlaştırılması.

Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi
-Kamu Hizmetleri Altyapı, Politika 
ve Hizmetlerinin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi,
-Kamusal Hizmetlerde Çekirdek 
E- Hizmetlerin Oluşturulması ve 
Yaygınlaştırılması.

Kültür ve Sanatta Bilişim
-Ulusal Sayısal Kütüphanelerin Geliştirilmesi,
-Kültür ve Sanat Endüstrisinin 
Geliştirilmesinde BT Desteği Sağlanması,
-Görsel ve İşitsel Medyada Kültürel Çeşitliliğin 
Geliştirilmesi,
-Sayısal Film Endüstrisinin Geliştirilmesi. 

Mobil Teknolojilerden Yararlanmak
-Türkiye’de mobil teknolojilerin geliştirilmesi 
konusunda araştırma – geliştirme 
merkezlerinin oluşmasını desteklemek,
-Kamu, özel sektör ve vatandaşların mobil 
teknolojilerden doğru, etkin ve ekonomik 
faydalanmalarını sağlanmak,
 -Ülkemizde mobil teknolojilerin eğitimden 
sağlığa, üretimden tüketime her alanda etkin, 
doğru ve verimli bir şekilde yararlanılmasına 
yönelik politikalar üretmek,
-Mobil teknolojiler üzerinde, küresel pazarda 
rekabet edebilir, katma değerli hizmetler ve 
yazılımlar üretilmesini teşvik etmek.
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