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TBD “Sayısal Gündem 2020” 
gruplarının Türkiye’nin geleceğine 
yönelik öngörüleri…

Yedi ana hedefi kapsayan 40 öncelikli alanda, 2020 yılına kadar gönüllü 
olarak çalışacak TBD Sayısal Gündem 2020 Çalışma Grupları, 33 çalıştayda 
bin 500 uzmanın hazırladığı raporlarla, izlenmesi gereken strateji, politika, 
yol haritası, atılacak adımlar ve oluşturulması öngörülen mekanizma ve 
yapıları belirledi.

6-9 Kasım’da Ankara’da akademi, 
özel sektör ve kamu kurumlarının 
buluştuğu “Bilişim’2014”, 

etkinliğinin ana teması ikinci kez, Avrupa Birliği’nin 
(AB) Ağustos 2010’da kabul ettiği “Sayısal Gündem 
2020” (Digital Agenda 2020) yedi eylem alanını 
kapsayan  “Sayısal Gündem 2020” programı oldu.  
AB’nin “Sayısal Gündem 2020” program 
kapsamındaki 136 eyleme uygun olarak Türkiye’nin 
atması gereken adım, rol ve önceliklerin 
tartışmaya açıldığı etkinlikte Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD), yedi ana hedefi kapsayan 40 
öncelikli alan ve Türkiye’de henüz uzmanı 
bulunmayan konuları, bünyesinde oluşturduğu ve 
bin 500 uzmanın yer aldığı gruplarda inceledi. 

Etkinlikte düzenlediği 33 çalıştayda TBD, “Sayısal 
Gündem 2020” hedefine uygun strateji, hedef ve 
yapılanmaların benzerinin bir an önce Türkiye için 
de bir an önce belirlemesi gerektiğine dikkat çekti. 
TBD çatısı altında 40 farklı konuda kurulan çalışma 
grupları üyeleri akademisyen, ilgili uzman ile 
yetkililer, bürokrat ve iş dünyası temsilcilerinden 
oluşan uzmanlar,  Türkiye’nin sayısal gündeme 
yönelik olarak 2020 yılına kadar izleyeceği strateji, 
politika ve izlemesi gereken yol haritasını masaya 
yatırdı. 2020 yılına kadar gönüllü olarak çalışacak 
gruplarla TBD, Türkiye’nin bilişim geleceğini 
şekillendirilip denetlenmesini koordine ederken 
yine bilişimin gündemini belirleyip geleceğine 
yön verecek, teknoloji politikalarını izleme ve 
denetleme misyonuyla hareket edecek. 

Çalışma gruplarının değerlendirme ve öngörülerini 
içeren raporlara göre, Türkiye’de “Akıllı ulaşım 
sistemleri”nin oluşturulmasının devlet politikası 
haline gelmesi ve “AUS Türkiye” Platformunun 
kurulması sağlanacak. “Türkiye Açık Veri 
Envanteri” ve “Mevzuat Envanteri” oluşturulacak. 
İlköğretim ve lisede, BT derslerinin her 
kademede zorunlu olması çalışmaları yapılacak. 
Vatandaşların e-okuryazarlık becerilerinin 
geliştirilmesi ve günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı 
yönde teknoloji kullanımını destekleyici eğitim 

programları geliştirilecek. TBD, TÜBİTAK’ın 
üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile bulut 
konusundaki ortak çalışma ilkelerini yayınlaması, 
mevzuata uygun bir program kapsamında destek 
mekanizması için görüşmeler yapılacak. 
Her bir haneye giden temel hizmetlerin 
(elektrik, gaz, su) içerisine Genişband internet 
erişiminin de eklenmesi yönünde farkındalık ve 
kamuoyu oluşturulacak. Kütüphane materyali, 
müze objeleri, arşiv malzemeleri ve görsel 
işitsel eserlerin sayısallaşmasına yönelik 
bir Sayısallaştırma Standardı ve Yönergesi 
hazırlanacak. AB Horizon 2020’de yer alan 
sağlık bilişimi alanındaki teşvik ve programlara 
Türkiye’nin etkin katılımı sağlanacak ve bu konuda 
farkındalık yaratılacak.

Türkiye’de “Sayısal Oyun Endüstrisi”nin 
oluşturulması ve dünya ile rekabet edebilecek 
endüstriyel bir alan yaratılması konusunda kamu 
desteğinin alınmasına yönelik farkındalık ve 
işbirliği çalışmaları yapılacak. Türkiye’de siber 
suçlarla mücadele konusunda TBD, Türkiye 
Barolar Birliği, TBMM, BDDK ve RTÜK ile paylaşım 
içerisinde olacak. 

Sosyal medya kullanımına yasal sınırlandırmalar 
getirmek yerine,  özgür bir paylaşım ortamında 
kamu ve insanlık yararına kullanımını sağlamak 
ve her türlü zararlı etkilerinden arındırmak için 
“Sosyal Medya Etik Kuralları” oluşturulacak. 
AB Horizon 2020 destek programından kaynak 
oluşturularak “Akıllı Kentler Master Planı ve 
Eylem Stratejisi” hazırlanacak. Siber Güvenlik 
Strateji ve Eylem Planı’nın güncellenmesi ile 
yerli üretimi teşvik edecek şekilde yasal ve 
teknik uygulamalarda somut adımlar atılması 
sağlanacak.

TBD bünyesi ve öncülüğünde “Bilişim Kuluçka 
Merkezi” oluşturularak, genç bilişimciler ile melek 
yatırımcıların bir araya getirilmesi sağlanacak, 
genç girişimcilerin desteklendiği bir ekosistem 
oluşturulacak.  TBD “Sayısal Gündemi 2020” 
Uzmanlık Grupları’nın tespit, öneri ve 2015 
öngörülerini sizlerle paylaşıyoruz: 
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