
Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa için 
Sayısal Gündem 2020 (Digital 
Agenda for Europa 2020) Programı 

ile uyumlu ve paralel olarak Türkiye 
Bilişim Derneği’nin (TBD) yürüttüğü “TBD 
Sayısal Gündem 2020” çalışmalarının 
2016 yılı Eylem Planı ve projeleri tartışıldı. 
Türkiye’de bilişim sektörünün geleceğine 
yön verecek olan “TBD Sayısal Gündem 
2020” Genişletilmiş İstişare Toplantısı, Gazi 
Üniversitesi ev sahipliğinde Gölbaşı’ndaki 
Gazi Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. “TBD Sayısal Gündem 
2020” çalışmalarında görev alan hedef 
grup koordinatörleri ile uzmanlık grupları 
koordinatörlerinin bir araya geldiği 
toplantıda, bu güne kadar yapılanlar gözden 
geçirilirken, önümüzdeki döneme yönelik 
hedefler belirlendi.  

AB’nin benzer programına paralel bir 
şekilde 3 yıldır yürütülen “TBD Sayısal 
Gündem 2020” çalışmalarının 2016 Eylem 
Planı ve projelerini oluşturmak amacıyla, 
hedef grup ve uzmanlık grupları 
koordinatörleri bir araya geldi. Bugüne 
kadar yapılan çalışmaların gözden 
geçirildiği toplantıda, projenin Türkiye 
için önemine dikkat çekilip devletin 
tüm yönetici ve kurumlarının bu sürece 
katılımının gerekli olduğunun altı çizildi. 

Sayısal Gündem 2020 çalışmaları, 
projelendiril iyor

Fatma Ağaç
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Tabak: Ülkemizin “Bilişim Karnesi”ni 
çıkaracağız!

“Genişletilmiş İstişare Toplantısı”nın açılış 
konuşması yapan TBD Yönetim Kurulu Başkanı İ. 
İlker Tabak, TBD Sayısal Gündem 2020 Çalışma 
Grupları oluşturulmasının, TBD’nin son 3 yıldaki bir 
dönüşüm hamlesi olduğunu söyledi. “TBD Sayısal 
Gündem 2020” çalışmalarının ülkenin sorunlarına 
çözüm getirmek için “gönüllülük” esasına dayalı 
olduğuna değinen Tabak, “Tamamı uzman ve 
akademisyenlerden oluşan ve tamamı gönüllü 
olarak bu çalışmaların içerisinde yer alan 700’ ü 
aşkın bilişimciyle adeta ‘Türkiye’nin Bilişim Ordusu’ 
nu kurduk. Bu ordu, akıl teriyle, bilgiyle, bilişimle 
ülkemizin özgür, mutlu ve aydınlık geleceğini inşa 
edecek öncü birlikler olacaktır” dedi. 

Tamamen gönüllü uzmanlardan oluşan bu 
inisiyatifin devlet, sektör ve üniversiteler 
tarafından desteklenmesini beklediklerini 
belirten Tabak, çalışmaların sonucunu AB’ye nasıl 
taşıyabileceklerinin planını yaptıklarını bildirdi. 
Tabak, “Türkiye’nin geleceğine yön verecek 

çalışmaları başlatırken bir yandan AB Sayısal 
Gündemi’ne paralel çalışmaları yürütüp 
Türkiye’nin AB gündeminden kopmamasını, 
diğer yandan devletimizin 2023 vizyonu 
olarak ortaya koyduğu ‘Türkiye’nin, dünyanın 
kalkınmış ilk 10 ülkesi’ arasına girme hedefine 
ulaşılması için yapılması gereken çalışmaları 
ortaya koyarak yapılan çalışmaları izleme 
ve değerlendirmeyi, Türkiye’nin bilişimle 
kalkınıp, bilgi toplumu olması için topyekûn 
bir seferberlik yaratılmasının ilk meşalesini 
yakmayı amaç edindik” diye konuştu.
 
Bilişim ve iletişim sektörüyle ilgili 30’un 
üzerinde sivil toplum kuruluşu (STK) 
bulunduğuna işaret eden Tabak, bu STK’ların 
işbirliği içinde çalıştıkları sürece; birlikten 
kuvvet doğacağının altını çizdi. Tabak, TBD 
Sayısal Gündem 2020 uzmanlık gruplarının 
Türkiye’nin “Bilişim Skor Tablosunu” 
oluşturacağını, bir başka deyişle “Bilişim 
Karnesi”nin çıkaracağı” ve periyodik olarak 
bunun kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.

Uzmanlık gruplarının her birinin çalışmalarıyla 
Türkiye’de özel bir gündem yaratması gerektiğinin 
üzerinde durulduğu toplantıda, kamu, özel sektör 
ve akademi dünyasının, uzmanlık gruplarının 
çalışma ve etkinliklerine ilgi göstermesi hatta bu 
konuda yarış içerisine girmesi gerektiği belirtildi. 
Toplantıda, Türkiye bilişim gündeminin, politik 
çekişmelerle unutulmaması gerektiğine de dikkat 
çekildi. Türkiye’de bilişim dünyasının kaderini 
belirleyecek olan TBD Sayısal Gündem 2020 
Projesi’nin Türkiye için öneminin altı çizilirken 
devletin tüm yönetici ve kurumlarının bu sürece 
katılımının zorunlu olduğu vurgulandı.  
AB, büyüme stratejisi çerçevesinde 2010 
yılında başlattığı Avrupa için Sayısal Gündem 
2020 Programı ile 2020’ye kadar yürütülecek 
bir dizi eylem planı oluşturdu. Yedi ana başlık 
altında 132 eylemden oluşan bu çalışmalar, 
yıllık skorlamalarla (puanlama) 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; dolaylı istihdama 3,8 milyon kişilik 
ek katkı sağlanmış olacak.
Türkiye’de de benzer bir “sayısal gündem” 
oluşturmak ve bilişim sektörünün geleceğini 
belirleyecek uzmanlık çalışmalarının başlaması 
gerektiğinden hareketle; TBD, Türkiye Bilişim 
Vakfı (TBV), Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği 
(TÜBİSAD), Elektronik Cihazlar İmalatçıları 
Derneği (ECİD) ve Türk Elektronik Sanayicileri 
Derneği (TESİD), 29 Mart 2011’de bir araya gelip 

“Dijital Türkiye Platformu”nu oluşturdu. “Dijital 
Türkiye Platformu”nun üyesi olan TBD, inisiyatif 
üstlenip Ağustos 2013’ten itibaren “TBD Sayısal 
Gündem 2020” çalışmalarını yoğun bir şekilde 
sürdürüyor. “TBD Sayısal Gündem 2020” Uzmanlık 
Grupları’nda kamu, özel sektör ve üniversitelerden 
700’ ü aşan uzman ve akademisyen, gönüllü olarak 
çalışıyor. 33 Uzmanlık Grubu aracılığıyla yürütülen 
çalışmalarda, ulusal düzeyde kurultay, konferans, 
seminer ve çalıştaylar düzenlendi, raporlar 
hazırlandı, halen yürütülmekte olan Kamu Bilişim 
Strateji ve Eylem Planları’na katkı verildi.

80 Milyar Avro’luk Program bütçesine 
Türkiye’den, 451 Milyon Avro’luk 
katılım  

Avrupa için Sayısal Gündem 2020’yi desteklemek 
için oluşturduğu ve AB’nin 2014 – 2020 arasında 80 
Milyar Avro’luk bütçe ayırdığı programa, Türkiye’de 
451 Milyon Avro’luk destek ile katıldı.
AB’nin öngördüğü akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı 
büyümeyi sağlamak üzere belirlediği Sayısal 
Gündem Stratejisi’nin yaygın uygulamasını 
sağlamak amacıyla ilan ettiği “Going Local” 
hareketi kapsamında, Türkiye olarak yapılması 
gereken sürdürülebilir ve sürekli çalışmaların 
planlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla TBD, 
Avrupa Sayısal Gündem 2020’ye paralel olarak 7 
ana başlıkta Hedef Gruplar ve bu grupların altında 
da 33 Uzmanlık Grubu oluşturdu. Çalışmalarda bu 
güne kadar kamu, özel sektör ve üniversitelerden 
700’ü aşan uzman ve gönüllü görev aldı. 
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Prof. Alkan: Her zamankinden daha 
çok sorumluluk almak ve çalışmak 
durumundayız

TBD Sayısal Gündem 2020 Genel Koordinatörü 
Prof. Dr. Mustafa Alkan da konuşmasında 
bundan sonraki süreçle ilgili koordinatörlerden 
beklentilerini şu sözlerle açıkladı: 
“Türkiye, sanayi çağına geçişte ve sanayi toplumu 
olmada başarısızlığının bedelini 200 yıldır ödüyor. 
Tarihi bir fırsat olarak önümüze gelen bilgi çağını 
yakalama ve bilgi toplumu olma fırsatını da ne 
yazık ki kaçırmak üzereyiz. Avrupa, bunu fark etti 
ve son bir hamleyle ayağa kalkmak istiyor. Bizde 

ise yoğun siyasi gündem ve iç meselelerimiz 
ne yazık ki Türkiye’nin önceliklerini değiştirdi. 
Bu süreçte Türkiye’nin bilişim STK’ları, bilişim 
önderleri ve bilişim uzmanları olarak bizlere 
çok önemli görevler düşmektedir. Şartlar ne 
olursa olsun Türkiye’nin bu alandaki politika 
ve stratejilerini oluşturmak, bilgi çağı ve bilgi 
toplumu olmanın gereklerini yerine getirmek için 
her zamankinden daha çok sorumluluk almak 
ve çalışmak durumundayız. Bu açıdan, Sayısal 
Gündem 2020 Projesi Türkiye için çok önemli bir 
projedir. Devletin tüm yöneticilerini, tüm kurum ve 
kuruluşlarını bu sürece dahil etmek zorundayız. 
TBD Sayısal Gündem 2020 Projesi, Avrupa’nın 
yapmaya çalıştığı gibi bizim son bir hamlemiz 
olmalı ve bunu başarmalıyız.” 
Ayrıca toplantıda, Dijital Türkiye Platformu 
koordinatörü Seda Çakmak da bir sunum yaparak, 

platformun çalışmaları hakkında bilgi verdi. TBD 
Sayısal Gündem 2020 Merkez Yönetim Kurulu 
Temsilcisi Ersin Taşcı ise TBD’nin Sayısal Gündem 
2020 çerçevesinde yaptığı çalışmaları anlattı.
Toplantı, TBD Sayısal Gündem  2020 Ana hedef 
grupları ve hedef koordinatörlerinin yaptıkları 
çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi vermesiyle 
sürdü. 

Çalışmalar, 7 hedef grup altında 
koordine ediliyor

Türkiye’nin önde gelen bilişim uzmanları ve 
profesyonellerinin yer aldığı çalışmaları, Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Alkan Genel Koordinatör olarak yürütürken; 
Atılım Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Yazıcı, Ar-
Ge ve İnovasyon; Kalkınma Bakanlığı’ndan Hakan 
Demirtel, Birlikte Çalışabilirlik; Türkiye Noterler 

Birliği ve Bilgi Güvenliği Derneği’nden Mehmet Ali 
İnceefe, Güven ve Güvenlik; Ericsson’dan Gökhan 
Erzurumluoğlu, Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi; 
TODAİE’den Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, 
Toplum için BT Kazanımları; Verisis’den Dr. Aydın 
Kolat, Sayısal Okuryazarlık BT Yeteneği ile Kültür 
Bakanlığı’ndan Erdal Naneci, Sayısal Tek Pazar 
hedef gruplarının altında oluşturulan uzmanlık 
gruplarını koordine ediyor.

Uzmanlık gruplarında siber güvenlikten robot 
teknolojilerine, bulut bilişimden, internette çocuk 
istismarını önlemeye, engelliler için bilişimden Ar–
Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesine kadar 7 Hedef 
Grubu altında koordine ediliyor.

3-5 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilecek “TBD 32. Ulusal Bilişim 
Kurultayı”nda TBD Sayısal Gündem 2020 
çalışmalarına ilişkin oturumlara da yer verilecek. 
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