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TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık 
Grupları Çalıştayları sonuç basın bildirisi

Akıllı ulaşım, BT dersleri, e-okuryazarlık 
becerileri, bulut bilişim, siber güvenlik, 
sayısal oyun…

1971 yılından bu yana, 43 yıldır Türkiye’nin Bilişim 
gündemini belirleyen, gelecek teknolojilerini öngören 
ve Türkiye’nin önde gelen dünya devletleri ile birlikte 

eş zamanlı olarak bilişim teknolojilerinden yararlanması için çalışmalar 
yapan Türkiye Bilişim Derneği (TBD); 6- 9 Kasım 2014 tarihleri arasında 
Ankara ATO Kongre ve Sergi Sarayı’ nda 31. Bilişim Kurultayı ve CITEX fuarını 
gerçekleştirmiştir.

Gerçekleştirilen kurultay çerçevesinde TBD bünyesinde oluşturulmuş 
Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları da birer çalıştay yapmış, çalıştaylarda 

birbirinden değerli tespitler ve hedefler ortaya 
konmuştur.

TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları;  
Avrupa Birliği (AB) “Digital Agenda for Europa” 
programının Türkiye ayağını oluşturmak ve 
ülkemizin bilişim teknolojilerinde AB Program ve 
Hedeflerine uyumlu çalışmalar yürütmesinin yanı 
sıra kendi bilişim endüstrisinin gelişmesi, yatırım 
ve gelişme stratejilerinin öngördüğü hedeflere 
ulaşılabilmesinin desteği olacak çalışmalar 
yapmak üzere kurulmuştur. 

40 ayrı Uzmanlık Grubu ve bu güne kadar 
yaklaşık 650 uzmanın aktif destek verdiği TBD 
Sayısal Gündem 2020 ( TBD SG2020 ) Uzmanlık 
Grupları’nda akademisyenler, konularının uzmanı 
kamu ve özel sektör bilişim çalışanları yer 
almaktaydı.

Kurultay çerçevesinde yapılan çalıştaylar 
sonucu TBD SG2020 Uzmanlık Grupları, bundan 
böyle 1500 uzman ve akademisyenle Türkiye’nin 
geleceğini şekillendirmek, ülkemizin bilişim 
teknolojileri ile kalkınması ve her alanda 
bilişim teknolojilerinden etkin yararlanması için 
çalışmalar yürütecek olup, aynı zamanda devletin 
bilişim politikalarının oluşturulması, izlenmesi ve 
ilerlemelerin skorlanarak kamuoyuna duyurulması 
görevini üstlenecektir.

TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları 
40 ayrı uzmanlık grubu ve 1500 uzman ve 
akademisyenin katılımı ile 6 – 9 Kasım 2014 
tarihlerinde yapılan çalıştaylar sonucu 2015 
yılında gerçekleştirmek üzere 500’ e yakın eylem 
ve hedef tespit etmiş olup, bunlardan başlıcaları 
kamuoyunun bilgisine aşağıda sunulmuştur:

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS):

Türkiye’de “Akıllı ulaşım” sistemlerinin 
oluşturulmasının devlet politikası haline gelmesi 
konusunda somut belge niteliğinde olmasını 
sağlamak amacıyla 2015 – 2019 e – Devlet Strateji 
Belgesinde AUS’un tüm gerek ve şartlarıyla yer 
alması sağlanacaktır.

İlgili kamu kurumları ve yerel yönetimlerin 
akıllı ulaşım sistemlerine yatırım istekliliğini 

artırmak ve yapılan iyi çalışmaları ödüllendirmek 
için TBD Ulusal Bilişim Kurultaylarında sunulmak 
üzere TBD tarafından “Yılın AUS Projesi Ödülü” 
verilecektir.

Kamu kurumları, özel sektör ve ilgili STK’ların 
da desteği alınarak ulaştırma hizmeti yapan 
kamu kurumları, yerel yönetimlere yönelik AUS 
farkındalık ve fayda eğitimleri yapılacaktır.

AUS ihtiyaç sahipleri olan kurumlar, ihtiyaç 
analizi yapan uzman ve akademisyenlerle AUS 
konusunda uzmanlaşan bilişimciler bir araya 
getirilerek, ihtiyaç tespiti, analiz ve BT ile çözüm 
üretme çalışmaları yapılacaktır.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın öncülüğü ve sekreteryasında 
kurulacak olan Ulusal AUS izleme Komitesi’nde 
TBD olarak yer alıp, etkin bir şekilde katkı vermek 
üzere gerekli girişim ve çalışmaları yapılacaktır.

Türkiye’de akıllı ulaşım sistemleri konusunda 
esasların belirlenmesi, yatırım yapılması ve 
izlenmesi süreçlerini koordine etmek üzere kamu, 
yerel yönetimler, özel sektör ve STK’ların ortak 
girişimi ile  “AUS Türkiye” Platformunun kurulması 
konusunda girişimlerde bulunulacak ve kurulması 
sağlanacaktır.

Açık Veri :

Avrupa’da 30 milyar Avro’luk bir katma 
değer yaratması hedeflenen ve kısaca üretilen 
bilginin açık kullanımı ile yeniden değerlendirilip 
katma değerli hizmetler yaratılması olarak 
özetleyebileceğimiz “Açık Veri” endüstrisinin 
oluşmasını temin etmek için “Türkiye Açık 
Veri Envanteri” ve “Mevzuat Envanteri” 
oluşturulacaktır.

Açık veri konusunda yapılan çalışmaları 
desteklemek ve başarılı projeleri teşvik etmek için  
“Açık Veri Bilişim Ödülleri” verilecektir.

TBD Açık Veri Uzmanlık Grubu’nun, başta AB 
olmak üzere diğer ülkelerde bu konuda çalışma 
yapan kuruluşların Türkiye’ deki uluslar arası 
temas noktası olması sağlanacaktır. 
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Yerel yönetimler ve kamu kurumları ile 
“Açık veri”nin gerekliliği, ülke ekonomisinde 
nasıl katma değer yaratacağı ve bilgi toplumuna 
geçişte stratejik rolü konusunda ortak toplantılar 
yapılacaktır.

Çocukların çevrimiçi istismardan korunması:

Çocukların internet ortamında istismarının 
önüne geçilmesi için TBD öncülüğünde ve 
STK’ların işbirliği ile çeşitli kampanyalar 
düzenlenerek çocukların yaşlarına ve gelişim 
özellikleri dikkate alınarak bilinçli internet 
kullanımı ve üreme sağlığı gibi konularda 
bilinçlendirme, bilgilendirme çalışmaları 
yapılacaktır.

Dijital vatandaşlık, dijital okur-yazarlık ve 
dijital yeterlik konularına daha fazla önem verilip 
Türkiye’deki medya okur-yazarlığı ve bilişim 
derslerinin bu yönde geliştirilmesi sağlanacaktır.

İnternet servis sağlayıcı,  mobil işletmeci 
ve içerik sağlayıcı şirketlerin ticari faaliyetleri 
gereği, düzenlemelerin olası engelleyici ve/veya 
daraltıcı sonuçlarını beklemeksizin çevrimiçi 
hizmetlerde yada çocukların çevrimiçi hizmetleri 
kullanmalarından dolayı kaynaklanacak riskleri 
en aza indirecek tedbirleri almasını sağlamak 
konusunda destekleyici, yönlendirici, farkındalık 
yaratıcı çalışmalar yapılacaktır.

Birlikte çalışabilirlik:

Türkiye’de BT yatırımlarının verimliliğini 
artırmak ve birlikte çalışabilir yapılar oluşturmak 
üzere ulusal BT standart ve rehber dokümanları; 
bu standartlara uyum için mevzuat ve 
şablonların oluşturulması, sertifikasyon ve ihale 
süreçlerinin tanımlanması ve bunların eğitimi 
konusunda “Kurumlara ilişkin Olgunluk Modeli” 
geliştirilecektir.

Kamu kurumlarının BT kurumsal mimari ve 
semantik / süreç birlikte çalışabilirliklerine ilişkin 
süreç haritaları, arayüzleri ve süreç kataloglarının 
oluşturulması sağlanacak, e-devlet servis 
envanterine yönelik önerilerimiz geliştirilecektir.

BT İşgücü ve İşgücünde BT Yeteneği:

İlköğretim ve lise düzeyinde, BT derslerinin her 
kademede zorunlu olması, mevcut BT derslerinin 
yanında algoritma, programlama gibi derslerin 
de ilave edilmesini sağlamak için çalışmalar 
yapılacaktır.

Kamu, üniversiteler ve özel sektör bir araya 
getirilerek BT üst düzey mesleki yeterlilik 
ölçütlerinin AB’nin e-beceri ölçütleri ile uyumlu bir 
şekilde belirlenmesi sağlanacaktır. 

Her kadının e-okuryazarlık becerisini 
kazanması temel bir hak olarak topluma 
benimsetilecek, kadınların e-okuryazarlığını 
geliştirecek program ve kampanyalar 
oluşturulacak, bu konuda yapılan her türlü çalışma 
desteklenecektir.

Kadınların BT sektöründeki istihdamını 
artırmaya ve teşvik etmeye yönelik farkındalık 
çalışmaları yapılacak, kamu istihdamında pozitif 
ayrımcılık kriterleri geliştirilmesi sağlanacaktır.

Vatandaşlarımızın e-okuryazarlık becerilerinin 
geliştirilmesi ve günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı 
yönde teknoloji kullanımını destekleyici eğitim 
programları geliştirilecektir. 

Bulut Bilişim:

TBD tarafından Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
(BTK) komisyonları ile Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 
AKASYA ve TÜBİTAK B3 projeleri ve Kalkınma 
Bakanlığı, telekomünikasyon servis sağlayıcılar 
ve sektörel yazılım temsilcilerinin eşgüdümünü 
sağlayan çalıştaylar dizisi başlatılacaktır. 

TBD olarak TÜBİTAK’ın üniversiteler ve özel 
sektör kuruluşları ile bulut konusundaki ortak 
çalışma ilkelerini yayınlaması ve mevzuatın 
elvermesi durumunda 1511 programı, vb. uygun 
bir program kapsamında destek mekanizmasını 
çalıştırması için görüşmeler yapılacaktır.

TBD eşgüdümünde özel sektör 
kuruluşlarımızın Cloud Security Alliance (CSA) 
üyeliğine yönlendirilmesi ve CSA çalışma 
gruplarına katılımı özendirilecektir. 

TBD ve TSE eşgüdümünde ITU, ISO, ETSI, 
CEN/CENELEC çalışmalarına katkı verilmesi için 
özendirici faaliyetler yürütülecektir. 

TBD ve TSE eşgüdümünde bulut alanında 
çalışan uzman mesleklere dair meslek standartları 
veya mevcur bilişim meslek standartlarına 
yapılabilecek eklerin geliştirileceği bir çalışma 
grubu oluşturulacaktır. 

TBD, TÜBİTAK ve üniversiteler eşgüdümünde 
bulut ve bulut güvenliği alanında kritik araştırma 
konularının saptandığı, bu konulara dönük ulusal 
araştırma kapasitesinin tespit edildiği bir rapor 
yayınlanacaktır. 

E – devlet / E – Yönetişim:

Türkiye’de vatandaşın e-devlet hizmetlerinden 
etkin bir şekilde yararlanması için “Tek nokta 
hizmet durakları”na ilişkin tespit, analiz ve 
inceleme çalışmaları yapılarak bu konuda ilgili 
kuruluşların birlikte çalışabilirliği için gerekli 
girişimler yapılacaktır.

Türkiye’de yürütülmekte olan e-devlet 
çalışmaları ve eylemlere ilişkin ulusal ve 
uluslararası standartlar belirlenerek e-devlet 
projelerinin bu bilgiler ışığında iyileştirilmesi 
için çalışmalar yapılacak, izleme komiteleri 
oluşturulacaktır.

Genişbant Hizmetleri ve Spektrum Yönetimi:

Türkiye’de her bir haneye giden temel 
hizmetlerin (elektrik, gaz, su) içerisine Genişband 
internet erişiminin de dahil edilmesi ve bunun 
hukuki olarak temel hak olarak kabul edilmesi 
yönünde farkındalık ve kamuoyu oluşturma 
çalışmaları yapılacaktır.

Ülkemizde bütüncül bir “Genişband 
Stratejisi”nin oluşturulması, genişbant erişime 
dayalı teknolojik yatırımların yapılmasının 
sağlanması ile özellikle eğitim ve sağlık 
alanlarında gerçekleştirilecek tüm projelerin 
genişbant erişime dayalı çözümler olması 
konusunda ilgili taraflar nezdinde farkındalık 
yaratma çalışmaları yapılacaktır.

Türkiye’de “Etkin Spectrum Yönetimi, Analizi 
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ve Dağıtımı”nın sağlanması, altyapıların ortak 
kullanımı,  iletişim ve bilgi teknolojileri sektörünün 
önünü açacak şekilde regülasyonların yapılması 
konularında kamu, özel sektör ve STK’ların bir 
araya gelmeleri ve kamunun somut çözümler 
geliştirmesi sağlanacaktır.

Kültür ve Sanatta Bilişim:

Ülkemizde kütüphane materyali, müze objeleri, 
arşiv malzemeleri ve görsel işitsel eserlerin 
sayısallaşmasına yönelik bir Sayısallaştırma 
Standardı ve Yönergesinin hazırlanacaktır.

Kamu kaynakları ile sayısallaştırılan ve telif 
hakkı gerektirmeyen bilimsel bilgi dışındaki 
eserlerin (gazete, dergi, kitap, resim, fotoğraf, 
görsel işitsel malzeme) ücretsiz olarak sunulması 
için ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar 
yapılacaktır.

Arşiv ve kütüphanelerimizde bulunan 
Osmanlıca eserlerin gelişmiş optik tanıma ve 
aktarma teknolojileri ile sayısal ortama aktarılıp, 
her türlü tarama, inceleme imkanlarının 
geliştirilmesi ile araştırmacıların hizmetine 
sunulmasının sağlanması konusunda gerekli 
yatırımların yapılması sağlanacaktır.

Sağlık Bilişimi:

AB Horizon 2020’de yer alan sağlık bilişimi 
alanındaki teşvik ve programlara ülkemizin etkin 
katılımı sağlanacak ve bu konuda ilgili kurumlar ve 
sektörlere yönelik farkındalık yaratılacaktır.

Ülkemizde çeşitli kuruluşlar tarafından 
toplanan sağlık verilerinin kalitesinin artırılmasına 
ve oluşmakta olan büyük veri bulutunun 
karmaşıklığını önlemeye yönelik metodolojiler 
araştırılarak geliştirilecek metodolojilerin 
kullanılması sağlanacaktır.

AB’den ülkemize gelen ve ülkemizden 
AB’ye seyahat eden vatandaşların hasta 
güvenliğini sağlamak üzere sağlık kayıtlarının 
etkin değişiminin sağlanması ve veri değişim 
standartlarının oluşması sağlanacaktır.

Yaşlanan nüfus ve kronik hastalıkların artması 
nedeniyle evde bakım teknolojilerini içerecek 
şekilde teletıp hizmetlerinin geliştirilmesi ile 
engelliler ve özel ihtiyaç gruplarına yönelik teletıp 
hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik ilgili 
kurumlar ve kamuoyu nezdinde bilgilendirme ve 
kamuoyu oluşturma çalışmaları yapılacaktır.

Sayısal Oyun Endüstrisinin Geliştirilmesi:

Türkiye’deki sayısal oyun endüstrisinin 
gelişmesi için; oyun geliştiricilerinin profilini 
çıkartmak, üretim bilgileri ve istatistiklerini 
çıkararak “Türkiye Video ve Bilgisayar Oyunları 
Endüstrisi Envanteri” çıkartılacaktır. 

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 yapılarak 2015 yılında 
somut adımlar ve düzenlemelerin yapılması 
sağlanacaktır.

Türkiye’de “Sayısal Oyun Endüstrisi”nin 
gelişmesi için halen yüksek lisans düzeyindeki 
eğitim programlarının diğer eğitim düzeylerine 
yaygınlaşması sağlanarak oyun endüstrisine 
değişik katmanlarda mesleki yeterliliğe sahip 
geliştiricilerin katılması sağlanacaktır.

Siber Suçlarla Mücadele:

Türkiye’de siber suçlarla mücadele konusunda 
bilişim mevzuatına yönelik eksiklikler tespit 
edilerek yasal düzenlemeler ile ilgili öneriler 
Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği içerisinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) iletilmesi 
sağlanacaktır.

TBD olarak bankaların sızma testlerine ilişkin 
periyot ve nitelik konusunda yapacağımız analiz ve 
çalışmalar sonucu elde ettiğimiz tespit ve önerileri 
gereğinin yapılması için Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) ile paylaşılacaktır.

TBD olarak siber suçlarla mücadeleye yönelik 
kamu spotların daha etkili ve çarpıcı olması 
konusunda bu konuda sorumluluk üstlenen 
kurumlarla işbirliği yapacak, kamu spotlarının 

etkinliği konusunda Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) ile paylaşım içerisinde olacağız.

Sosyal medya:

Ülkemizde sosyal medya kullanımına yasal 
sınırlandırmalar getirmek yerine,  özgür bir 
paylaşım ortamında sosyal medyanın kamu ve 
insanlık yararına kullanımını sağlamak ve her 
türlü zararlı etkilerinden arındırmak için “Sosyal 
Medya Etik Kuralları” oluşturulacak ve sosyal 
medya kullanıcıları tarafından kabul görmesi 
için gerekli çalışmalar yapılacak, kampanyalar 
düzenlenecektir.

Kamu kurumların sosyal medya kullanımına 
yönelmeleri ve vatandaş odaklı hizmetlerinde 
sosyal medyayı etkin bir araç olarak kullanmalarını 
sağlama konusunda gerekli farkındalık ve işbirliği 
yaratma ortamı sağlanacaktır.

Özellikle çocukların ve gençlerin sosyal 
medyayı yararlı kullanımları ve zararlarından 
korunmaları konusunda kamu spotları 
hazırlanması konusunda ilgili yapımcı firmalar ve 
kamu kurumları ile işbirliği yapılacaktır.

Akıllı Kentler:

Yerel yönetimlerin akıllı kentlere dönüşümünde 
finans konusunda destek alabilmesi açısından AB 
Fonları veya Kalkınma Ajanslarının destekleme 
fonları hakkında bilgilendirilme çalışmaları 
yapılacaktır.

İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde ve AB 
Horizon 2020 destek programından kaynak 
oluşturularak “Akıllı Kentler Master Planı ve 
Eylem Stratejisi” oluşturulacaktır.

Siber Milli Savunma:

Ülkemizin yürüttüğü / yürüteceği siber milli 
savunma çalışmalarının etkinliğinin arttırılması 

ve vakalarda etkin reaksiyonların sağlanabilmesi 
için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 
(USOM) (USOM)/ Siber Olaylara Müdahale Ekipleri 
(SOME) sürdürülebilir işbirliğinin oluşturulmasını 
sağlamak amacıyla yasal düzenleme çalışmalarına 
öncülük yapılacaktır.

Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı’nın 
somut uygulamalara yönelik güncellenmesi 
ile yerli üretimi teşvik edecek şekilde yasal ve 
teknik uygulamalarda somut adımlar atılması 
sağlanacaktır.

 2015 yılında en az 5 öncelikli kamu kurumu 
olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında siber 
güvenlik farkındalığı oluşturulması için eğitim ve 
seminerler verilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki siber milli 
güvenlik kritik altyapıları ve verileri belirlenerek 
envanterinin çıkartılması sağlanacaktır.

2015 yılında yapılacak olan siber tatbikatlara 
ait sonuç değerlendirilmesinin detaylı olarak tüm 
paydaşlara bildirilmesi sağlanacaktır.

Yeni Nesil Web Teknolojileri:

Kamu kurum ve kuruluşlarında açık kaynak 
kodlu yazılımların kullanılması konusunda 
farkındalık ve teşvik çalışmaları yapılacaktır.

BT Teşvikleri:

TBD bünyesi ve öncülüğünde “Bilişim Kuluçka 
Merkezi” oluşturularak, genç bilişimciler ile melek 
yatırımcıların bir araya getirilmesi sağlanacak, 
genç girişimcilerin desteklendiği bir ekosistem 
oluşturulacaktır.

BT alanında hibe projesi yazan firmaların 
akreditasyonu ile ilgili standartlar oluşturulması 
ve akreditasyon yönetmeliğinin çıkartılması 
sağlanacaktır.
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