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Önsöz
Türkiye hem hükümet, hem sivil toplum ve özel sektör
düzeyinde, Avrupa Birliği’nin kalkınma vizyonu ve
programlarını – farklı ilgi yoğunluğuyla – 2001’den beri izliyor.
Mart 2001’de 57. Hükümet’in, Avrupa Birliği’ne uyum
çerçevesinde hazırladığı “Avrupa Birliği Müktesebatı’nın
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”na şu paragrafın
eklemesini sağlamıştık: “Hükümetimiz AB çerçevesinde
başlatılan ve yürütülmekte olan eAvrupa girişimini
desteklemekte ve bu girişime katkıda bulunmak istemektedir.
Türkiye’de Bilgi Toplumu’nu oluşturmak amacıyla eTürkiye
girişimini başlatıp, yönlendirmeyi ve Avrupa Birliği’ndeki
çalışmalarla eşgüdüm sağlayacak bir kurumsal yapıyı, ilgili
sektör, akademik çevreler, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde oluşturmayı
hedeflemektedir. “
2002’de Türkiye’nin AB Ar-Ge vizyonu ve misyonunu belirleyen Altıncı Çerçeve Programı’na resmen
katılmasıyla, AB’nin “kalkınma programları”nı izleme faaliyeti, bir devlet politikasına dönüştü ve halen
sürüyor. AB’nin 2014-2020 arasını kapsayan Avrupa 2020 Programı çerçevesinde ortaya attığı “akıllı
büyüme”, “sürdürülebilir büyüme”, “katılımcı büyüme” hedeflerini Türkiye’nin de benimsemesini
sağlamak amacıyla beş sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Dijital Türkiye Platformu’nu 29 Mart
2011’de oluşturduk. Türkiye Bilişim Vakfı’nın sözcülüğünü yaptığı bu platforma Türkiye Bilişim
Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği
(TESİD) ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) katıldılar.
Avrupa 2020 hedeflerine ulaşmak amacıyla “lokomotif görevi yapacak” Avrupa Komisyonu tarafından
tanımlanan Avrupa Dijital Gündemi’nde ise şu 7 hedef belirlendi: (1) Sayısal Tek Pazar (2) Birlikte
Çalışabilirlik ve Standartlar (3) Güvenirlik ve Güvenlik (4) Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi (5) Ar-Ge ve
İnovasyon (6) Sayısal Okur Yazarlık Becerilerini Geliştirme (7) AB Toplumuna Bilgi ve İletişim
Teknolojileri ile Yarar Sağlama. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes başkanlığında üye
ve aday ülkelerin kurumları, AB’nin bu stratejisini ülkelerindeki koşullara uyarlamak amacıyla “yerel
çalışmaya” giriştiler. Dijital Türkiye Platformu, bu yerel çalışmaya Avrupa Dijital Gündemi’ne Uyum
Projesi başlığı altında katkı sağladı. Bu rapor, bu katkının sonucu ve şu temel amaçları içeriyor:
1. Türkiye’nin, AB ile karşılaştırmalı olarak mevcut durumunu belirlemek
2. Bu amaçla yapılması gerekenlerle ilgili önerileri ve olası katkıları ortaya koymak
3. AB ülkeleri ve aday ülke Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon durumunu izleyen İnovasyon Birliği
Göstergesi (Innovation Union) için gerekli verilerin derlenmesine katkı amaçlı bir izleme raporu
oluşturmak
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Dijital Türkiye Platformu, bir yandan Avrupa Dijital Gündemi’ne uyum için Türkiye’de gerekli adımların
atılması amacıyla hükümet nezdinde görüş belirtirken, bir yandan da Türkiye’ye ilişkin tüm ve doğru
istatistiksel verilerin saptanması, fikri mülkiyet haklarının çevrim içi olarak korunması, e-Ticaret ve
tüketici haklarına dair sorunların giderilmesi ve listesi bu önsöze sığmayacak kadar çok sayıda
“eksikliğin” giderilmesi amacıyla 7 uzmanın bilgi birikimine başvurdu. Böylelikle, elinizdeki rapor bütün
bu noktalarda Türkiye’nin bugün bulunduğu aşamayı saptayan ortak bir çabanın sonucunda oluştu.
Raporda odaklandığımız sorunlara karşı önerdiğimiz politika önerilerinin (1) devlete, (2) vatandaşa, (3)
Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ve iş dünyasına, (4) üniversiteler ve akademik dünyaya etkilerini
ayrı ayrı değerlendirdik. Amacımız, bu dört paydaşın, raporda dile getirilen görüş ve önerilerden somut
biçimde yararlanmasını sağlamaktır.
Bundan sonraki hedef olarak, Avrupa Dijital Gündem Genel Kurulu’nda (Digital Agenda Assembly)
sürekli ve sabit bir yer edinmek, hem AB hem Türkiye adına ortak kalkınma/ekonomik büyüme
stratejileri geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bunu istiyoruz çünkü “büyük
tablo”ya baktığımız zaman şunu görüyoruz:
Küresel endekslerde Türkiye hep ortalarda yer alıyor. Örneğin, Dünya Ekonomik Forumu 2013 Küresel
Bilgi Teknolojileri Raporu’nda 144 ülke içinde 45. sıradayız. Dünya Ekonomik Forumu 2013 Küresel
Rekabetçilik Endeksi’nde 148 ülke arasında 44. sıradayız. Başka küresel endekslerde de durum farklı
değil. Ülkemizi daha yukarılara taşımak zorundayız. Türkiye’nin daha rekabetçi olması, katma değeri
yüksek üretim ve ihracata yönelmesi, bütün bunların topluma fayda sağlaması ve Bilişim de dahil bütün
sektörlerimizi daha iyileştirmesi gerekiyor. Türkiye’den daha farklı boyutta olsa bile, aynı hedef AB için
de geçerli. Dünyada her ülke daha rekabetçi olmak için çalışıyor.
2001’den beri AB Uyum Süreci’ni izleyen ülkemizin, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma yolunda,
yine AB’nin ekonomik ve sosyal reçetelerini ülkemiz koşullarına uyarlayabileceğini düşünüyoruz. Bunu
yapabilmek için öncelikle, zayıf ve güçlü yanlarımızı listeleyerek, politika önerileri sunmamız gerekir.
Bu raporda işte bu yönde bir adım attık. Dijital Türkiye Platformu olarak entelektüel ve profesyonel
birikimimizden yararlanarak yaptığımız kapsamlı değerlendirmeyi yasama ve yürütme erkinin ilgisine
sunduk.
Faruk Eczacıbaşı
Dijital Türkiye Platformu Başkanı
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1. Yönetici Özeti
Giriş
Türkiye 2003 yılında imzaladığı mutabakat zaptından bu yana, Avrupa Birliği Araştırma Geliştirme
faaliyetlerinin içinde yer almaya başladı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında da Avrupa Birliği ile
yakınlaşma ve işbirliği hareketleri 6. Çerçeve Programı ile başladı, 7. Çerçeve Programı ve CIP
(Yenilikçilik ve Rekabet Edebilirlik) Programı ile daha da arttı. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile
bütünleşme sürecinde yer alan 19 Aralık 2008’de müzakereye açılan 10. Fasıl “Bilgi Toplumu ve Medya”
ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyumu ile ilgili çalışmalar da başlamış oldu. Bu süreçte yapılması
gerekenler ile ilgili bir eylem planı hazırlandı. Bu eylem planındaki birçok madde uzun süre askıda kaldı.
Aslında, Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) bu eylemleri de
kapsayacak şekilde kendi eylem planını oluşturdu ancak bu eylem planının da durumunu izleyebilecek
bilgiye sahip olamadık. Bilgi ve İletişim Teknolojileri çok hızlı ilerliyor ve bu alanda yapılan her
çalışmanın en az 1 yıl içinde kendini yenilemesi gerekiyor. 2013 TÜİK Bilgi Toplumu istatistikleri ile
kısmen de olsa durumumuzu ölçüp değerlendirebiliyoruz. Ne var ki; en son geliştirilen Bilgi Toplumu
Stratejisi 2010’dan 4 yıl sonra Bilgi Toplumu Stratejisi 2014 yeni oluşturuldu. Oysa bu stratejilerin
güncel değişimleri yakalayarak sürekli yenilenmeleri ve stratejilerin uygulanması Türkiye’nin dijital çağı
yakalamasında kritik noktadır. Bir yandan da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
2014-2018 stratejik planı da hazırlanmış durumda. Bu planda yer alan hedeflerin bir kısmı aynı
zamanda Bilgi Toplumu ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri hedeflerini de içeriyor. 2013 yılı 11. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Şurası Raporu da, İletişim Teknolojileri sektöründeki birçok hedefin ve
durumunun değerlendirmesini de kapsıyor. Diğer yandan, TÜBİTAK en son 2004 yılında Vizyon 2023
Projesi’nde oluşturduğu Bilgi ve iletişim Teknolojileri ile ilgili stratejileri yenileme çalışmalarını
gerçekleştiriyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’na hem geri bildirim sağlıyor hem de geliştirilen stratejiler konusunda eylemleri hızla
gerçekleştiriyor. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi ise Bilgi Toplumu Stratejisi’nin
hazırlanmasından sorumlu, TÜBİTAK ise Çerçeve Programları’nın ve şimdiki yeni adıyla Horizon 2020
Programlarının uygulanmasından sorumlu durumda. Avrupa Birliği Bakanlığı ise, Türkiye’nin AB ile
ilişkilerinden sorumlu. Ancak ne var ki; Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili tüm bu kurumların paralel
olarak yürüttükleri çalışmalar arasında bir eşgüdüm söz konusu olmamıştır. Ülkenin bir Bilgi Toplumu
stratejisi olmadan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili strateji ve politika üretmek doğru değildir.
Toplumun ihtiyaçlarını ve e-Dönüşüm sürecini ne kadar gerçekleştirdiğini ölçüp değerlendirmeden
hangi alanlarda ne yatırımlar yapmamız gerektiğini belirlemeye kalkıştığımızda, yaptığımız çalışmalar
toplumun yararına olmaktan çok uzaklaşmış olur. Zira, 2003 yılında başlatılan ve Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yürütülen bir e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve bir de gelişmeleri takip
eden ve politika üreten bir e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu vardı. Ancak bu Kurul da işlevini zaman
içinde yitirdi.
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Avrupa Birliği de, 2010 yılı Lizbon stratejisi hedeflerini tutturamayınca, daha farklı bir yaklaşım içine
girmiştir. Önceliklerini “akıllı”, “sürdürülebilir” ve “farklı grupları içerecek” şeklinde belirlemiştir. Bu
doğrultuda, Avrupa Birliği ortaya birtakım hedefler koymuştur. Bu hedefler, 20-64 yaş arası istihdamın
%75’e çıkması, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının %3 olması, sera gazı salımlarının %20’ye
inmesi, enerjinin %20’sinin yenilenebilir enerjilerden sağlanması, enerji verimliliğinde %20 artış
sağlanması, erken yaşta okul bırakma oranının %10’un altına inmesi, nüfusun en az %40’ının lise eğitimi
bitirme yaşının 30-34 olması ve fakirlik ile sosyal içerme riski taşıyan insanların 20 Milyon’un altına
inmesidir. Bu hedeflerin hepsine hizmet edebilecek kapsamda olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri “Akıllı
Büyüme” İnisiyatifi altında Avrupa için Dijital Gündem’i oluşturmuştur. Avrupa Dijital Gündemi’nin
hedefi 2020 yılına kadar işsizlik, Ar-Ge ve İnovasyon, iklim değişikliği ve enerji, eğitim, fakirlik ve sosyal
içerme başlıklarından oluşan 5 ana hedefe hizmet etmek üzere oluşturulmakla beraber, asıl amacı
Avrupa’da bir Bilgi ve İletişim Teknolojileri patlaması yaratmak olmuştur. Bu anlamda, Avrupa
Komisyonu bugüne kadar görülmedik bir şekilde Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin kendisini de
kullanarak son derece aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve Avrupa Dijital Gündemi’nin hem
tüm AB üye devletleri hem de aday ve iştirakçi devletlerde yaygınlaşmasını sağlamaktadır.
Dijital Gündem’den sorumlu Avrupa Komisyonu
Başkan Yardımcısı Neelie Kroes özellikle bu konuda
çok etkin çalışmaktadır. Neelie Kroes, Avrupa Dijital
sektörünün hızlı bir şekilde atılım yapması için tüm
kaynaklarını ortaya konmasını sağlayarak, ilerlemiş
yaşına rağmen olağanüstü bir çaba göstermektedir.
Sosyal medyayı bu anlamda çok etkin kullanmakta,
tüm üye devletlerin birer “Dijital Şampiyon”
belirlemesini isteyerek ve bu “Dijital Şampiyon”lar
ile bir reklam ve tanıtım kampanyası ile birlikte
hareket ederek çalışmaktadır.
Resim 1 – Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı
Neelie Kroes,
Leyla Arsan ve Haluk Gökmen ile 4 Mayıs 2011 FI-PPP Imza
Töreni, Brüksel
Türkiye’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili yaşadığı sıkıntıların benzerleri Avrupa’da da mevcuttur
ve bu konunun öneminin vurgulanması, farkındalığın artması ve yaygınlaşması için sıra dışı ve üstün
çabaların gösterilmesi gerekmektedir. Bu anlamda, Avrupa Dijital Gündemi Avrupa’nın geleceği için en
öncelikli alanlardan biri haline gelmiştir.
Türkiye’nin henüz bir Dijital Gündem motivasyonu oluşmamıştır. Avrupa Dijital Gündemi’nin
yerelleştirilmesi çalışmaları için birkaç tanıtım toplantısı yapılmıştır ancak kapsamlı bir çalışma
başlatılmamıştır. Ülkemizde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 3 ayrı bakanlığın ayrı ayrı çalıştığı bir
konu olması nedeniyle de, çalışmalar zorlaşmaktadır. Bu anlamda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
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de “Stratejik Sektör” olarak kabul edilmemiştir. Bu nedenle sektör sesini duyurabilmek için yıllar içinde
birçok STK kurmuştur. STK’lar benzer hedefleri taşımakla birlikte, kendi spesifik alanlarında
oluşturdukları hedefler yönünde hareket etmektedir. Bu kadar çok STK olunca da, ortak hareket etme
ihtiyacı nedeniyle Bilişim STK’ları Platformu da oluşturulmuştur. Bu platform da tek vücut olarak
devlete sesini duyurmak için uğraşmaktadır. Toplum da Bilişim ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri
kavramlarına oldukça uzaktır. Bu sektörde çalışan birçok kişi aile fertlerine yaptığı işi anlatmakta güçlük
çekmektedir. Ancak bu alan o kadar hızlı ilerlemektedir ki, toplum ister istemez Bilişim terminolojisine
ve Bilişimle ilgili kavramlara aşina olmaya başlamıştır. Çünkü yeni yaşam biçimi artık sayısal yaşam
biçimi olmaya başlamış ve Bilişim insanların cebinde, masasında, mutfağında, ofisinde, salonunda
bahçesinde, otobüste, sokakta her an, her yerde var olduğunu göstermeye başlamıştır. Sanayinin tüm
alanlarında Bilgi ve İletişim Teknojileri olmadan çalışmak, ilerlemek mümkün değildir. Bunun en önemli
göstergesi olan İnternet ve İnternetteki hızlı gelişim, İnternetin bilgi ile iletişim ile ve şimdi de
nesnelerle kısaca “her şey” ile bütünleşmiş olması sonucunda, bundan sonra da yaşamımızdaki yerinin
daha da artacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Bilişimin ve onu oluşturan Bilgi ve İletişim
Teknolojileri’nin insan yaşamının bu kadar ayrılmaz bir parçası olduğu bu günlerde, devletimizin bu
konuda bir kampanya başlatması ve Neelie Kroes’un yaptığı gibi Türkiye’de Bilişim’i cazibeli bir hale
getirmesi gerek. Türkiye başta insan kaynağo olmak üzere sahip olduğu bilgi ve birikimi doğru ve etkin
bir şekilde kanalize edebildiği sürece Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin getireceği fayda ve olanaklardan
daha fazla yararlanabilecektir. Maalesef, sektördeki büyük şirketler ve KOBİ’ler yeni teknoloji ve
uygulamalar konusunda beklenen hızda ilerleme kaydedemektedir. Müşterilerden ve toplumdan gelen
taleplerin düzeyi hızla gelişen teknolojinin sağlayabileceklerinin çok altında kalabilmektedir. Öte
yandan, yeni nesil mevcut yapıların ve sistemin dışında yeni teknolojilere çok daha hızlı adapte
olabilmekte ve mevcut uygulamaların dışında yenilikçi birçok ürün/hizmet yaratabilmektedir. Bu da
bilgi uçurumunun artmasına yol açmakta. Ancak, gençler de kendi beceri ve yetkinlikleri ile üretimlerini
işe dönüştürebilmek için uygun ortam arayışı içindedirler. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin cazibeli bir
hale gelebilmesi için, bu konudaki istihdamın ve girişimciliğin artırılması noktasında çok ciddi bir
farkındalık sağlanması gerekmektedir.

Avrupa Dijital Gündemi’ne Uyum Projesi
İşte bu doğrultuda, Dijital Türkiye Platformu Türkiye’nin Bilişim ile atılım yapmasını ve Bilgi Toplumu’na
dönüşmesini misyon edinmiş olan Faruk Eczacıbaşı önderliğinde bir proje başlattı. Bizler de, 10 yılı aşkın
bir süredir Ar-Ge ve BİT projeleri ile ilgili Türkiye ve Avrupa arasında mekik dokuyan, artık Avrupa
Komisyonu’nda çok iyi tanınan, İstanbul’un BİT ile Kalkınması önerilerini oluşturan İstanbul Bilgi
Toplumu İzleme Grubu olarak, zaten sürdürmekte olduğumuz ve bu süreçte elde ettiğimiz bilgi
birikimimizi, “Avrupa Dijital Gündemi’ne Uyum Projesi”ni gerçekleştirmek üzere aktarmaya başladık.
TAGES çatısı altında uzmanlar bir araya geldik. Hedefimiz, 2014 yılında Avrupa Dijital Gündemi’nin
Türkiye’ye faydası ve Türkiye’nin de Avrupa’ya katkısı yönünde somut önerilerde bulunmak ve Türkiye
Dijital Gündemi’ni başlatmak, yaygınlaştırmak ve ülkenin tüm kesimlerinde farkındalığı artırmak üzere
ilk kıvılcımları oluşturmak.
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Proje
resmi
olarak
henüz
başlamamışken,
19-20
Haziran
2013’te Dublin’deki Avrupa Dijital
Gündemi Genel Kurulu’na katıldık.
Aslında, 4 Mayıs 2011’de Brüksel’deki
Geleceğin İnterneti – Kamu Özel
Sektör İşbirliği (FI-PPP) Protokolü’nün
imza töreninde de bulunmuş ve
Neelie Kroes ile bizzat tanışma
fırsatını bulmuştuk. Proje ekibi olarak
ilk toplantımızı 2 Temmuz 2013’te
gerçekleştirdik
ve
çalışmaları
başlatmış olduk.
Resim 2 – Avrupa Dijital Gündemi’ne Uyum Projesi Uzmanları

Proje Grubu

Proje Grubu TBV çatısı alında yer alan İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu (İBİTİG) üyelerinden
oluşmaktadır.
Genel Koordinatör
Behçet ENVARLI
Dijital Türkiye Platformu, Genel Koordinatörü
Proje Lideri
Leyla ARSAN
TAGES, Yönetim Kurulu Başkanı
Dayanak 1 – Sayısal Tek Pazar
Erdem GÜLGENER
Dayanak2 – Birlikte Çalışırlık ve
eLogo, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Standartlar
Dayanak 3 – Güven ve Güvenlik
Dr. A. Murat APOHAN
Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri, Genel Müdür
Dayanak 4 – Hızlı, Ultra Hızlı İnternet
Bülent ERBAŞ
Okan Tekno Ar-Ge A.Ş., Yönetici Direktör, YASAD
Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Dayanak 5 – Araştırma ve Yenilikçilik
Haluk GÖKMEN
EGESYS, Yönetici Ortak
Dayanak 6 – Sayısal Okuryazarlığı,
Dr. Aydın KOLAT
Beceriyi ve İçermeyi Artırmak
Verisis Genel Müdürü
Dayanak 7 – AB Toplumu için BİT Temelli Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO
Faydalar
Tablo 1 – Avrupa Dijital Gündemi’ne Uyum Projesi Uzmanları
Proje ekibimizde yer alan her bir uzman, Avrupa Dijital Gündemi’nin 7 ana dayanağına odaklandı. İlk
yaptığımız çalışma, Avrupa Dijital Gündemi’nin Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Skor
Tablosu’nu değerlendirmek oldu. Bu değerlendirmeyi Türkiye açısından gerçekleştirdik. Her bir
dayanağın uzmanı kendi alanındaki bilgi birikimini de kullanarak, Avrupa Dijital Gündemi’ndeki 7 ayrı
dayanağa ait toplam 101 eylemi Türkiye’ye faydalarını belirlemek üzere değerlendirdi. 24-26 Eylül
2013’te gerçekleştirilen ICT Summit NOW Bilişim Zirvesi’nde çalışmanın bu aşamadaki sonuçlarını
9
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sunduk. 6-9 Kasım 2013’te Avrupa Komisyonu yetkililerine de projemizi ve çalışmalarımızı aktardık. 29
Kasım 2013’te de Ankara’da TBD tarafından düzenlenen 30. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda farklı
temalarda sunumlar yaparak, yaptığımız çalışmaların sonuçlarını paylaşmış olduk. Avrupa’da aktif
olarak katılım sağladığımız toplantılar aşağıda listelenmiştir.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6-9 Kasım 2013’te Avrupa Komisyonu tarafından Vilnius, Litvanya’da gerçekleştirilen “ICT 2013 (BİT
2013)” etkinliği
10 Aralık 2013′te Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de düzen lenen “eSkills Week” Konferansı
31 Ocak 2014’te Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenen “Horizon 2020 ICT-20142015 Work Program” lansmanı
10-11 Mart 2014′te Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de ilk kez düzenlenen “Innovation
Convention”
18-20 Mart 2014′te Atina’da Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen “Future İnternet Genel
Kurulu ve 5G PPP” etkinliği
26 Mart 2014’de Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenen “International Conference
on e-Skills”
2-3 Nisan 2014′te Brüksel’de Avrupa Komisyonu tarafından ilk kez düzenlenen “ECFI Future
Internet” Konferansı
Avrupa Komisyonu tarafından 28 Nisan 2014′te Paris’te düzenlenen “5G PPP” toplantısı
27-28 Mayıs 2014’te Brüksel’de Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen “NESSI Software &
Services Technology Platformu” toplantısı ile birlikte “5G PPP” toplantısı

Aynı zamanda, Avrupa Birliği’nin 2014-2020 yılları arasında yürüteceği dünyanın en büyük Ar-Ge ve
İnovasyon fon programı olan Horizon 2020 Programı’na Türkiye’nin tam katılımı için Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu’nun tüm üyelerine bir de Destek mektubu gönderdik. Türkiye’nin 5G PPP (Kamu-Özel
Sektör İşbirliği) Platformu’nda söz sahibi olabilmesi için, Dijital Türkiye Platformu üyeliği için başvuruda
bulunduk.
9 Aralık 2013’te Avrupa Dijital Gündemi’ni 7 ana dayanak bazında Türkiye açısından değerlendirip,
Türkiye’nin mevcut durumu ile bir karşılaştırma yaptığımız ve durumu ortaya koyduğumuz bir Ön Rapor
yayınladık. Burada oluşturduğumuz Final Raporu’nun amacı ise, Avrupa Dijital Gündemi’nden
Türkiye’nin en geniş şekilde faydalanabilmesi ve bu doğrultuda kendi politikalarını oluşturarak
uygulayabilmesi için önerilerde bulunmak. Bunu yaparken de, Avrupa Dijital Gündemi’ne uyum için
önerdiğimiz politikaların Türkiye’ye ne gibi etkileri olacağını da vurgulamaya çalıştık. Etkileri, BİT
sektörü liderlerinin önermiş olduğu konulara eğilerek özetlemeye çalıştık. Özellikle de devlet, vatandaş,
BİT sektörü ve iş dünyası ile akademiye etkileri düşünerek bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme
sonucunda, Avrupa Dijital Gündemi’ne uyum sağlandığı takdirde, ortaya kritik önemde gördüğümüz
birtakım bulgular çıkmıştır. Bu bulgular aşağıda özetlenmiştir:
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Öne Çıkan Bulgular
Önerdiğimiz politikaların hangi alanları etkilediğine baktığımızda, genel olarak tüm alanlarda en önemli
konunun Public Private Partnership (PPP: Kamu-Özel Sektör İşbirliği) gereksinimi olduğu ortaya
çıkmıştır. Sayısal toplumun oluşturulabilmesi için ülkenin bu yaklaşımı benimseyerek planlarını yapması
ve gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Grafik 1– Politika Önerileri ve Etki eksenlerinde öne çıkan bulgular
Türkiye açısından Sayısal Tek Pazar son derece kritiktir. Avrupa Birliği’nin belirlediği anahtar eylemler
sadece sayısal değil, fiziksel Tek Pazar’a yönelik eylemler olup henüz müzakere sürecinde olan Türkiye
için bir uyum ve bütünleşme öngörülmemiştir. İmzalanmış olan Gümrük Birliği anlaşması kapsamında
uyum sürecine devam etmek ve bu anlaşmanın devamı olacak bir anlaşmalar silsilesi ile belirlenen 12
anahtar eyleme dâhil olmak mümkündür. Bu eylemlerde yer alınmaması ve aktif bir rol üstlenilmemesi
durumunda ise Türkiye için Gümrük Birliği anlaşması var olduğu sürece Sayısal Tek Pazar’da tüketici
olarak yer almak dışında bir alternatif kalmamaktadır.
Sayısal Uçurum’un en aza indirgenmesi ve eşitsizliğin ortadan kalkması ancak ve ancak eğitimle
mümkündür. Ancak bu eğitim, geleneksel anlamdaki bir eğitim yaklaşımı değil, daha fazla gençlere ve
farklılıklara yönelen, dezavantajlı grupları da içine alan, Yaşam Boyu Öğrenme, e-Öğrenme gibi
kavramlara yoğunlaşmalıdır. Bu nedenle eğitimde bu kavramların geliştirilmesine ve
yaygınlaştırılmasına daha fazla odaklanmak gereklidir. Bununla birlikte, toplumun tüm kesimlerinde
11
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aynı düzeyde algılamayı ve gelişmeyi sağlayacak olan Sosyal İnovasyon da, özellikle teknolojik
gelişmenin topluma yansıması açısından çok önemli bir boyut kazandırmaktadır.
Enerjinin daha verimli kullanılması gereksinimi, çevresel faktörlerin daha fazla öne çıkması ile bu
doğrultuda Akıllı Şehir ve Akıllı Devlet boyutunda, Akıllı Şebekeler, Açık Veri, Nesnelerin İnterneti ve
“Maker”lar konusunda çok hızlı harekete geçmek gereklidir. Bu alanlar aynı zamanda yeni Ar-Ge yapma
biçimlerini de beraberinde getirdiğinden, dünyadaki Bilim ve Teknoloji’deki gelişmelere de daha hızlı
uyum sağlamaya da katkıda bulunacaktır.
Bilim ve Teknoloji’de gelişim, Büyüme ve İstihdam, Telekom ve İnternet ile İçerik ve Medya konularının
ortak bileşeni olan Açık İnovasyon 2.0, Fikri Mülkiyet Hakları, İnternet Girişimciliği, Veri Güdümlü
Ekonomi, Roaming, Horizon 2020 gibi konulara odaklanıldığında ise, Rekabet Edebilirlik’te artış, daha
güçlü KOBİ’ler ve daha yenilikçi girişimcilerde artış, Vergi maliyetlerinde düşüş sağlanmış olacaktır. Aynı
zamanda Çevrim içi Yaşam’ı da kolaylaştıracaktır.
İnternet Girişimciliği her ne kadar yeni bir konu olmasa da, küresel olarak henüz yeterince sahip olduğu
potansiyeline ulaşamamış bir konudur. İnternet Girişimciliği’nin önündeki en büyük engel ise
girişimcilik, platform, ekosistem ve standartların yapı itibarı ile çelişmesinden dolayı bir araya henüz
gelinememiş olmasıdır. Yaratıcı düşünce ve inovasyon, süreç ve dikey platformlarda/uygulamalarda
gerçekleştiğinde en yüksek etkiyi gösterirken, sürecin bağlı olduğu diğer süreçler ve dikey
platformların/uygulamaların yatay platform/uygulamalar ile birlikte çalışırlığını sağlayan
standardizasyon bulunmadığında bu konularda geliştirilecek çözümler ya etkisiz olacak ya da etkinin
artırılması için yapılacak yatırım çok yüksek olacaktır. Bu yüzden de girişimcilerin pazara giriş engelleri
çok yüksek olacaktır. İnternet Girişimciliği kültürünün tüm topluma yayılması, “Açık Veri”nin hem kamu
hem özel sektörde bir ihtiyaç ve mecburiyet olarak değerlendirilmesi, Kuluçka Merkezleri’nin
girişimcilere standart platform alt yapıları sağlaması, sağlanacak katma değerin en yüksek seviyeye
ulaşması için geliştirilen her uygulamanın yeni girişimcilere ekosistem içinde yer açacak şekilde
standartlara uyumlu ve dışa açık ara yüz barındırmasının sağlanması, mozaikteki açık noktaları
kapatacak, süreç ve politikaları birbirine bağlayacak ve İnternet Girişimciliği’nin potansiyeline
ulaşmasını sağlayacaktır.
Bununla birlikte, şu anda tüm dünyanın aynı anda odaklandığı konu olan 5G ile ilgili araştırma ve
bilimsel çalışmalarda Türkiye olarak yer almak, bu konuda fikri mülkiyet hakları elde etmek, rekabet
edilebilirliği çok fazla artıracaktır. Bu nedenle, Horizon 2020 Programı’nda bu alanda çok daha aktif
olmak üzere iç stratejilere ihtiyaç vardır. Aynı zamanda ağ yapıların yazılımlaştırılmasıyla; teknolojide,
yazılım ve donanım hizmetlerinde çok daha ileri bir rekabet noktasına gelmek mümkündür. Bu nedenle,
uluslararası işbirliklerine daha fazla yönlenme ve özellikle de Horizon 2020 Programı’nda çok daha etkin
olma, klasik anlamdaki ihracat politikalarımızı da yenilemiş olacaktır.
Tüm Bilişim ekonomisinin temel taşı güven ve güvenliktir. Kullancının güven duyması, çözüm ve altyapı
sağlayanın yeterli güvenliği sunabilmesi esastır. Aksi durumda bilgi altyapısı ekonomisi kırılgan hale
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gelecektir. Kişilerin mahremiyetinin korunabilmesi ise bu sistemlerin etkin kullanılabilmesi için daha da
önem kazanacaktır. Bu kapsamda öncelikle Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği eğitiminin temel eğitimden
başlanarak verilmesi ve uzmanlık programlarının oluşturulması gereklidir. Bu alanda teknoloji üretebilir
olmak gereklidir. 5G, Nesnelerin İnterneti, Sanal Para gibi yeni teknoloji alanları beraberinde çok ciddi
güvenlik problemlerini de getirmektedir. Bu alandaki çözümlerin iktisadi değerleri de çok yüksek
olacaktır.
Türkiye Bilişim konusunda büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Ülkemizde genç nüfus bu tarz
uygulamalara çok açık ve yeni iş geliştirme konusunda Bilişim ve alt konularını izleyebilecek ve yeni
sistem ve ürünler geliştirebilecek bir yapıdadır. Dijital Gündem’in ön plana alınması AB ile uzlaşma
sürecinde de etkili bir yön çizilmesine olanak sağlayacaktır. Devletin sayısallaşması, insanların devletle
olan karşılaşmalarının sayısal platformlarla çok kolay hale gelmesi, verilen hizmet ve prosedürlerin
yalınlaşmasına ve ülkenin şeffaflaşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Akıllı şehirleri kullanan akıllı
insanların varlığı medeniyet saygı ve emniyet açısından bir sonraki boyuta taşınacaktır. Bu koşulların
getirdiği eğitimli ve sayısal kültürü edinmiş bireylerin yaşam koşullarının da iyileşmesi söz konusu
olacaktır. Özellikle akıllı kent yaşamı sürdürebilme sayesinde stres, trafik sıkışıklığı gibi şu an olumsuz
etkiler yapan bazı durumlar azalacak ya da ortadan kalkacaktır. İşletmeler açısından yeni ve özel
alanlarda çalışma söz konusu olacaktır.
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2. Dijital Türkiye Platformu
Rekabet gücü artışı sürekli yeniliğe bağlıdır. Yenilik ise dijital teknolojilerin uygulanması ile mümkündür.
Günümüzde BİT temelli teknoloji geliştiren ya da inovasyon yapan ulusların rekabet gücünün daha fazla
olduğu bir gerçektir. BİT’in ekonomik ve sosyal yaşama etkisini belirleme amaçlı araştırmalarına göre;
Türkiye 2013 yılı Ağ Hazırlılık Endeksi raporunda 144 ülke arasında 45’inci sırada bulunduğu sıralamada
2014 yılı raporunda1 altı sıra gerileyerek 148 ülke arasında 51’inci oldu. TÜBİSAD’ın yayınladığı “Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Sektörü 2013 Pazar Verileri” raporuna göre ülkemizde 2013 yılı Bilgi ve İletişim
Teknolojileri pazarı 61.6 Milyar TL olarak gerçekleşti.2 Türkiye'de 3G hizmeti alan abone sayısı, 2013
yılında % 18 artarak 49 Milyon 300 bine ulaştı. BTK raporlarına göre 2008 yılında 6 Milyon geniş bant
İnternet abonesi varken geçen beş yıllık sürede dört buçuk kata yakın artışla 2013 yılı dördüncü çeyrek
sonu itibariyle geniş bant İnternet abone sayısı 32,6 Milyon olmuştur.
Bu olumlu gelişmelerin gözlendiği Türkiye’de bilgi, iletişim ve elektronik dünyasını temsil eden 30’a
yakın sivil toplum kuruluşu bulunmakta ve “söylem ve fikir birliği” sağlamaya çalışarak ilgili kurumlarla
iletişimde bulunmaktadır. Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye
Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları
Derneği’nin (ECİD) girişimleriyle kurulan Dijital Türkiye Platformu, Türkiye’de bilgi, iletişim elektronik
alanlarının gelişimine ve sorunlarına yönelik olarak ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmektedir.
Amacı, Avrupa Birliği’nin öngördüğü akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyümeyi sağlamak üzere
belirlediği Dijital Gündem Stratejisi’nin yaygın uygulamasını sağlamak için ilan ettiği “Going Local”
hareketi kapsamında, Türkiye olarak yapılması gereken sürdürülebilir ve sürekli çalışmaların
planlanması ve gerçekleştirilmesidir. Yapılanma ve hedefler açısından “Digital Europe” yapılanması
paralelinde kurulan “Dijital Türkiye Platformu”, Avrupa Birliği'nde bir çatı kuruluş olarak ortaya çıkan
“Digital Europe”un Avrupa Birliği Dijital Gündem 2020 vizyonu ile Türkiye'nin 2023 hedeflerinin aynı
paralelde yürütülmesini hedefliyor. “Dijital Türkiye”yi oluşturan 5 sivil toplum kuruluşundan TÜBİSAD,
TECİD, ECİD halen Digital Europe üyesi olarak da “Digital Europe” yönetiminde etkin şekilde yer
almaktadır. “Dijital Türkiye Platformu”nu oluşturan sivil toplum kuruluşları, bu platform ile bilgi,
iletişim elektronik alanlarında aynı konuların farklı derneklerce farklı platformlarda
değerlendirilmesiyle ortaya çıkan enerji, zaman ve kaynak kaybının önüne geçmeyi amaçlamakta,
böylece ortak konuların, tek platformda, ortak etkinlikler ve işbirliği içinde organize edilmesini
hedeflemektedir.
“Dijital Türkiye Platformu”, bilgi teknolojileri, iletişim ve elektronik alanlarında faaliyet gösteren sivil
toplum örgütlerince dile getirilen, kamuoyu ve ilgili kamu kurumları nezdinde bilgi, iletişim ve
elektronik dünyasının “muhataplık” ve ”iletişim etkinliği” sorunlarına önemli ölçüde çözüm getirmeyi,
ayrıca ilgili kurumlar arasında oluşacak sinerji, ortak ajanda ve çalışma kültürünün ilerleyen
1
2

http://www3.weforum.org/docs/GITR/2014/GITR_OverallRanking_2014.pdf
http://www.tubisad.org.tr/Tr/Library/Sayfalar/Reports.aspx
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dönemlerde bu kurumların hukuksal olarak da tek bir çatı altında örgütlenmesi için gerekli olan çıktıları
sunmaya hazırlanmaktadır.
Dijital Türkiye Platformu’nun hedefleri:
 Geleceğin Dijital Türkiye’sinin yaratılması,
 Avrupa Birliği Dijital Gündem 2020 vizyonu ile Türkiye'nin 2023 hedeflerinin aynı paralelde
yürütülmesi,
 Türkiye’de BİT sektörünün gelişimi ve dünya pazarlarında rekabetçi bir duruma gelmesi için strateji
ve politika önerileri oluşturulması,
 BİT ortak sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirilmesi,
 Türkiye’deki BİT’i ilgilendiren düzenlemeler ve gelişmeler konusunda ortak görüş ve hareket
stratejisi belirlenmesi ve uygulanması,
 BİT gelişimine, önemine ve sorunlarına dikkat çekmek için farkındalık aktivitelerinde bulunulması,
 Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi iradeye, Türkiye’nin BİT sorunları ve öncelikleri hakkında
bilgilendirme yapılması,
 “Dijital Türkiye” Platformu’nun ilgili paydaşlar tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri temsilcisi
olarak görülmesinin ve dikkate alınmasının sağlanması,
 Uluslararası kurumlar ile Türkiye’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temsilcisi sıfatıyla işbirliklerini
geliştirmesidir.
Türkiye’nin AB üyelik adaylığının ulusal bir hedef olduğunu düşünerek AB’nin yol haritalarını, ülkemiz
için yol haritası olarak benimseyen, AB’nin 2020 hedeflerini, ülkemizin ekonomik ve sosyal büyüme
hedefleri olarak kabul eden Dijital Türkiye Platformu, Platforma katılan tüzel kişilerin birleşerek ayrı bir
tüzel kişilik oluşturması yerine, Platformun içerisinde yer alan kurumların kendi iç bağımsızlıklarını
koruyarak belirlenen konu ve gelişmeler özelinde “ortak hareket edecekleri” bir mekanizma ve işleyiş
çerçevesi oluşturulmasını sağlamış bulunmaktadır.
Türkiye’de bilgi, iletişim ve elektronik alanında faaliyet gösteren kuruluşlar olarak bu alandaki konuların
ülkemizde geliştirilmesine ve bu alanın sorunlarına yönelik olarak çözüm önerileri geliştirmek üzere güç
birliği yapan Platform, bu konularda strateji ve politika önerileri oluşturmayı, Uluslararası kurumlarla
Türkiye’nin bilgi, iletişim ve elektronik alanının temsilcileri sıfatıyla işbirlikleri geliştirmeyi, Kamu
Kurumları ve siyasi iradeye bilgi, iletişim ve elektronik alanının sorunlarını anlatmayı hedeflemektedir.
Avrupa Birliği’nin öngördüğü akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyümeyi sağlamak üzere belirlediği
Dijital Gündem Stratejisi’nin yaygın uygulamasını sağlamak amacıyla ilan ettiği “Going Local” hareketi
kapsamında, Türkiye olarak yapılması gereken sürdürülebilir ve sürekli çalışmaların planlanması ve
gerçekleştirilmesi için Dijital Türkiye Platformu olarak “Avrupa Dijital Gündemi’ne Uyum Projesi”ni
başlatmıştır. Bu proje son zamanların en kritik Türkiye Projeleri’nden biri olarak değerlendirilmelidir.
Kısacası, bu platform söz konusu alanları temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak, hem sektörler hem
de toplumsal fayda yaratma açısından Türkiye’nin geleceğindeki stratejik önemini vurgulamayı
sürdürecektir.
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3. Avrupa Dijital Gündemi
3.1.

Tanıtım

Avrupa Komisyonu Mart 2010’da Avrupa 2020 Stratejisi’ni oluşturarak, Avrupa’nın krizden çıkışını ve
önümüzdeki on yılda Avrupa ekonomisini geliştirmeyi hedefledi. Bu doğrultuda istihdamı, düşük
karbon ekonomisini, üretimi ve sosyal uyumu artırmak üzere, AB ve ulusal düzeylerde harekete geçmek
üzere bir vizyon ortaya koydu. Dijital Gündem3’de, Avrupa 2020 Stratejisi’nin 7 amiral gemisinden bir
tanesi. Amacı Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (BİT) Avrupa’nın 2020 hedeflerine ulaşmasında kilit
oyuncu olarak yer almasının sağlanması. Bu doğrultuda, Dijital Gündem hem bireylere hem de iş
dünyasına yönelik inovasyon ve ekonomik gelişim sağlamış olacak. Buna da İnternet başta olmak üzere,
BİT’in sosyal ve ekonomik potansiyelini maksimize ederek gerçekleştirilmesi için stratejik ve politik
düzeyde gerçekleştirilecek eylem planı ile ulaşılması hedefleniyor.

Temel 7 dayanak
Bu doğrultuda, çözülmesi gereken sorunlar; parçalanmış sayısal pazarlar, birlikte çalışabilirlik eksikliği,
siber suç ve ağlardaki güvenilirlik riskleri, ağlara yatırım eksikliği, yetersiz Ar-Ge ve inovasyon, sayısal
okuryazarlık ve beceri eksikliği, toplumsal zorlukları aşabilecek fırsatların yakalanamaması. Bu
doğrultuda, özellikle beceri ve istihdam, çevre, hareketlilik, sağlık, çevirim içi yaşam ve kamusal
hizmetler ekseninde, özellikle yenilikçi teknolojiler, İnternet, telekom başta olmak üzere Açık Veri ve
medyayı da kapsayacak şekilde, 7 temel dayanak ve bu dayanaklarda toplam 101 kritik eylem
belirlenmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sayısal tek pazar
Birlikte çalışırlık ve standartlar
Güven ve güvenlik
Hızlı ve ultra hız İnternet erişimi
Araştırma ve yenilikçilik
Sayısal okuryazarlığı, becerileri ve içermeyi artırma
AB toplumu için BİT temelli faydalar

Bu doğrultuda, aşağıdaki 7 kilit alan belirlenmiştir:
1. Yeni ve istikrarlı geniş bant düzenleyici ortamı yaratmak
2. Yeni Avrupa kolaylaştırma kredisi ile kamusal sayısal hizmet altyapısı oluşturmak
3. Sayısal beceri ve istihdamda büyük koalisyonu başlatmak
4. AB siber güvenlik strateji ve direktifini önermek
3

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en
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5. AB telif çerçevesini güncellemek
6. Kamu sektörü alım gücü doğrultusunda bulut bilişimi ivmelendirmek
7. Yeni elektronik sanayi stratejisini başlatmak "Airbus of Chips"
AB ve ülkelerin ulusal düzeylerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı
Neelie Kroes tüm zamanını bu konuya vererek, sürekli olarak çalışmalara öncülük etmekte ve
savunuculuğunu yapmaktadır. Hatta sosyal medyayı da her aşamada kullanarak çok etkin bir biçimde
farkındalık sağlamakta ve yaygınlaştırmaktadır. Aynı zamanda her toplantıda ve çalışmada özellikle de
kendisi dijital teknolojileri kullanarak bu konuda öncülük de etmektedir. 18 Aralık 2012’de yapılan
gözden geçirme çalışmaları sonucunda, 2013-2014 için bir “iş listesi” ortaya konmuştur. Neelie Kroes
bunu ortaya koyarken öneminden şu şekilde bahsetmiştir: “2013 Dijital Gündem için en yoğun yıl
olacak. Benim en öncelikli konum; dijital sektörün Avrupa’nın toparlanmasına katkı sağlamasını
maksimize etme ve geniş bant yatırımını artırmaktır. "
Dijital Gündem’in 13 temel amacı bulunmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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2013’de tüm AB’nin geniş bant ile çevrili olması
2020’de tüm AB’nin 30 MBPS’ın üzerinde geniş bant ile çevrili olması
2020’de AB’nin %50’sinin geniş bant üyeliğinin 100 MBPS üzerine çıkması
2015’te nüfusun %50’sinin çevrim içi alışveriş yapması
2015’te nüfusun %20’sinin sınır ötesi çevrim içi alışveriş yapıyor duruma gelmesi
2015’te KOBİ’lerin %33’ünün çevrim içi satış yapması
2015’te “roaming” ve ulusal tarifelerin arasındaki farkın sıfıra yaklaşması
2015’te düzenli İnternet kullanımının %60’tan %75’e çıkartılması ve dezavantajlı kişilerin
İnternet kullanımının %41’den %60’a çıkartılması
2015’te İnterneti hiç kullanmamış nüfus oranının %30’dan %15’e indirilmesi
2015’te vatandaşların %50’sinin İnternet kullanmasının ve yarısından fazlasının dolu formla
dönüşlerinin sağlanması
2015’te tüm kilit sınır ötesi kamu hizmetlerinin çevrim içi hale gelmesi
2020’de BİT Ar-Ge kamu yatırımının 11 Milyar Avro’ya çıkması
2020’de aydınlanma için enerji kullanımının %20 azaltılması

Her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz.
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3.2. Skor Tablosu ve Bugünkü
Durumu
31 Mayıs 2011’de Dijital Gündem Skor Tablosu yayınlanmıştır. Buna göre, kritik eylemlerin sonuçları
hem AB düzeyinde hem de ülkeler düzeyinde raporlanmıştır. Türkiye bu raporda TÜİK verileri ile yer
almıştır. Dijital Gündem Skor Tablosu, 13 kilit performans göstergesi bazında Dijital Gündem ile ilgili
belirlenen politika eylemlerindeki gelişmelerini ve etkilerini değerlendirip raporlamak üzere
oluşturulmuştur. Her yıl skor tablosu güncellenerek yeni bir rapor üretilmektedir. 28 Mayıs 2014’te
yayınlanan skor tablosu 2013 verileri ile oluşturulmuştur.

Skor Tablosu 2014

AB Ortalaması

Geniş bant

2014

Herkes için temel geniş bant kapsama

100% 100% (2013)

Sayısal Tek Pazar

2014

Hedef

Çevrim içi satın alan nüfus

47%

50% (2015)

Sınır ötesi e-Ticaret

12%

20% (2015)

Çevrim içi satış yapan KOBİ’ler

14%

33% (2015)

Sayısal İçerme

2014

Hedef

Düzenli İnternet kullanımı

72%

75% (2015)

Dezavantajlı grupların düzenli İnternet kullanımı

57%

60% (2015)

İnterneti hiç kullanmayan nüfus

20%

15% (2015)

Kamu Hizmetleri

2014

Hedef

Kamu otoriteleri ile çevrim içi etkileşimde bulunan vatandaşlar
2015’te vatandaşların kamu otoritelerine elektronik ortamda formların
doldurulmuş olarak geri dönüş sağlaması

42%

50% (2015)

21%

25% (2015)

Hedef

Tablo 2 – Avrupa Dijital Gündemi Skor Tablosu 2014
2014 Skor Tablosu ve Hedefleri ile bu hedeflere ulaşım durumunu gösteren özgün tablo aşağıda
verilmiştir.
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Şekil 1 – Avrupa Dijital Gündemi Skor Tablosu 2014
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Avrupa Komisyonu, Avrupa sayısal teknoloji pazarlarında rekabeti ve yatırımı büyütecek düzenlemeler
ve bir iş dünyası iklimi oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Avrupa Komisyonu 2013
yılında, bugünün verileri ile ilgili teyit edilmiş sorunlara çözüm üretmek üzere, Sayısal Tek Pazar’ın4
oluşturulması için somut hedefler ortaya koymuştur. Bu somut hedefler göz önüne alınarak, 2012
itibariyle durum analizi yapılmış, AB’nin skor tablosu oluşturulmuş ve 28 Mayıs 2014’te hem skor
tablosu yenilenmiş hem de hedeflere ulaşma konusunda bir de basın açıklaması yayınlanmıştır5.
Yapılan basın açıklamasına göre, 28 Mayıs 2014 tarihi itibariyle 101 eylemden 72’sinin gerçekleştiği
bildirilmiştir. Kalan diğer 23 eylemin tamamlanmaları üzere planları yapılmış ve 6 tanesinin
gerçekleşmesinde gecikme saptanmıştır.
AB vatandaşlarının ve iş dünyasının daha fazla çevrim içi olmaları, daha fazla çevrim içi alışveriş
yapmaları ve Bilişim becerilerini daha fazla artırarak daha fazla bu konuda kendilerine güvenmeye
başlamış olmaları durumu ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen, sayısal açlıklarını giderebilmeleri için
sıklıkla yüksek geniş bant hızını, özellikle de kırsal kesimde yakalayamıyor olmaları ve sayısal becerilerin
büyük ölçüde bir açık yaratıyor olması hala büyük bir problem olarak öne çıkmaktadır. Yukarıdaki
infografikten de görüleceği gibi, AB vatandaşlarının %72’si haftada bir İnternet kullanırken, %20’si hiç
kullanmamış ve %62’si de 30 MBPS geniş banta sahiptir. Kırsal kesimin ise sadece %18’i 30 MBPS geniş
banta sahiptir. Sayısal uçurumu kapamak üzere kullanılan araçlar ise; AB fonları, doğrudan nakdi
yardımlar, vergi indirim ve iadeleri, Pazar faiz oranlarından daha düşük oranlarla krediler, kamu
altyapılarının karşılanması, kamu satın alma politikaları olarak belirlenmektedir.

Olumlu Sonuçlar
Düzenli İnternet kullanımı
AB ülkelerinde 2010 yılından bu yana en az haftada bir kez İnternet kullanan kişilerin oranı %60’tan
%72’ye yükselmiş. En çok gelişen ülkeler Yunanistan, Romanya, İrlanda, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan
iken, %90 kullanım oranıyla en iyi performansa sahip ülkeler Danimarka, İsveç, Hollanda ve Lüksemburg
olarak belirtilmiş. ABD’de ise yetişkinlerin İnternet kullanım oranı %87.

Dezavantajlı gruplar arasında büyük gelişme
4 yıl öncesine kadar düşük eğitim düzeyli ve yaşlı grupların İnternet kullanım oranları %41’den %57’ye
yükselerek bir iyileşme göstermiş. Mevcut eğilimlere göre, 2015’ten önce %60 hedefine ulaşılacağı
beklenmekte.

İnternet kullanmayanlar sondan üçüncü
AB’deki kişilerin %20’si İnterneti hiç kullanmamış.. Mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, Avrupa
Dijital Gündemi’nin hedeflediği 2015’teki %15’e düşüşün gerçekleşeceği beklenmekte.

4
5

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/single-telecom-market-growth-jobs
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-383_en.htm
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Çoğunluk çevrim içi alışveriş yapıyor
AB vatandaşlarının %47’sinin artık çevrim içi alışveriş yaptığı belirlenmiş. 2015’teki %50 hedefine
neredeyse erişildiği belirtilmekte.

Erişim garantilendi
Avrupalıların %100’ünün artık geniş bant erişimi olduğu netleşmiş durumda. En azından uydu erişimi
olmak üzere, fiber, kablo, ADSL, 3G/4G mobil erişimler gibi alternatifleri içerdiği belirtilmekte.

Hızlı geniş bant teknolojileri
4G mobil geniş bant erişim uygunluğu bir sene önceki %26’dan %59’a hızlıca çıkmış. Sabit hatlı
İnternetin AB nüfusu tarafından kullanılma oranı bir önceki yıla göre %54’ten %62’ye çıkmış, 2010
yılında ise oran %29 olarak görünüyor. Hızlı geniş bant ise, evlerin %90’ında hazır duruma gelmiş ve
daha fazlası olan ülkeler ise; Belçika, Danimarka, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda ve İngiltere
olarak belirtilmekte.

Zor Konular
Küçük işletmeler unutuluyor
İş dünyasındaki 250’den az çalışan şirketlerin sadece %14’ünün çevrim içi satış yaptığı belirtilmekte. AB
genelinde, hiçbir ülkenin 2015’te %33 olan AB ortalama hedefine yaklaşamadığı ortaya çıkmış.

Avrupa’nın kırsal kesimleri risk altında
Kırsal kesimlerdeki evlerin sadece %18’i yüksek hızda geniş banta erişim sağlayabiliyormuş.

2013 itibariyle e-Devlet hizmetleri duraklamada
Sadece AB nüfusunun %42’si tarafından e-Devlet hizmetlerinin kullanıldığı, bu gidişle üye ülkelerin
2015’teki %50 hedefine erişemeyeceği belirtilmekte.
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4. Türkiye’nin Dijital Gündemi
4.1.

Skor Tablosu ve Karşılaştırması

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes başkanlığında, tüm üye devletlerin ve
aday/anlaşmalı ülkelerin kurumları ve kurum temsilcileri ile kritik eylemlere uyum çalışmaları
başlatılmıştır. Aynı zamanda, bu ülkelerde “Digital Agenda Going Local” başlığı altında ulusal
düzeylerde uyum çalışmaları başlatılmıştır. Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak,
bugüne kadar T.C. Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde ve T.C. AB Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 2
konferans ve TÜBİSAD tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen Dijital Ajanda ve Türkiye tanıtım
toplantısı dışında Türkiye’de hiçbir faaliyette bulunulmamıştır. Türkiye, T.C. Kalkınma Bakanlığı
sahipliğinde şu sıralar Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eyllem Planı’nı tamamlamak üzeredir. Dijital
Türkiye Platformu olarak bu çalışmaya katkı sağlıyoruz. Özellikle Avrupa Dijital Gündemi’ne uyumlu
olması için görüş de bildirdik.
Buna göre, hedefler aşağıdaki Skor Tablosu’nda anlatıldığı gibi belirlenmiştir. Skor tablosu üye
devletlerin ve diğer aday ve anlaşmalı ülkelerin kendi istatistiksel verilerini sağlayarak oluşmaktadır.
Türkiye de bu tabloya TÜİK Bilgi Toplumu İstatistikleri verilerini sağlamaktadır. Avrupa Dijital Gündemi
Web sayfasında da, her ülkenin ayrıca raporları yer almaktadır. Ülkeler bazında raporları farklı gösterge
kategorilerine göre izleyebilecek bir de grafik oluşturma aracı mevcuttur. Aynı şekilde, Türkiye’ye ait
veriler de bu araç kullanılarak izlenebilmektedir. Ancak, bazı alanlarda Türkiye’nin verisi olmadığı için
bu alanlar hem ülkemizde ölçümlenememektedir, hem de Avrupa’da bilgi eksikliğine neden
olmaktadır. Proje Grubu olarak, bu tabloya göre Türkiye açısından faydalı ve önemli olan göstergeleri
öncelik sırasına göre belirledik ve olması gerektiğini düşündüğümüz ek göstergelerle ilgili de ayrıca
öneride bulunduk.
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Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye
Skor Tablosu
Aşağıdaki tabloda, Avrupa Dijital Gündem hedefleri ile 2012 itibariyle gelinen son durumla ilgili
göstergeler, proje ekibi olarak belirlediğimiz bu hedeflerden Türkiye için öncelikli olanlar ve bu
göstergelerin belirlenmesinde Türkiye tarafında sağlanan verilere ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Hedef

AB
Verileri

Türkiye
için
Öncelik

Türkiye
Verileri

%62

1

Veri
sağlanmamış

%3

2

Veri
sağlanmamış

%41,5

2
3

%19

2013 TÜİK
verileri

%10

2013 TÜİK
verileri

3
4
5

%40

2013 TÜİK
verileri

%8

2012 TÜİK
verileri

%28,2

2012 TÜİK
verileri

(2009-2013)

2020’ye kadar herkesi
kapsayacak Hızlı Geniş Bant
(>30 MBPS)
Hane halkının %50’sinin geniş
bant üyeliğine sahip olması
(>100 MBPS)
Nüfusun %50’sinin e-Devlet
kullanması
İnternet kullanıcısı nüfusun
%50’sinin çevrim içi alışveriş
yapması
Nüfusun %75’inin düzenli
İnternet kullanması

%47

KOBİ’lerin %33’ünün çevrim içi
satış yapması

%14

BİT Ar-Ge kamu harcamalarında
%100 artış

%55

Ulusal fiyatlarla “roaming”
uygulaması

%63

Nüfusun %20’sinin sınır ötesi
çevrim içi alışveriş yapması

%12

Dezavantajlı grupların %60’ının
düzenli İnternet kullanması

%57

Nüfusun hiç İnternet
kullanmamış kesiminin %15’e
düşürülmesi
Nüfusun %25’inin e-Devlet
uygulamalarındaki formları
doldurmuş olarak dönmesi
Herkes için geniş bant kapsama

%72

Veri
sağlanmamış

Türkiye için bir
hedef yok

Sadece
İnternet
kullanıcıları
%1
Veri
sağlanmamış

2013 TÜİK
verileri

%20

%51

2013 TÜİK
verileri

%20,7

Veri
sağlanmamış

%100

Veri
sağlanmamış

Tablo 3– Avrupa Dijital Gündemi Skor Tablosu 2014 Türkiye Verileri
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Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye
Aşağıdaki tabloda Avrupa Dijital Gündemi hedeflerinin hangi göstergelerle ölçüldüğüne ilişkin bilgi
verilmiştir.

AB Hedefleri
2020’ye kadar herkesi kapsayacak Hızlı Geniş
Bant (>30 MBPS)
Hane halkının %50’sinin geniş bant üyeliğine
sahip olması (>100 MBPS)
BİT Ar-Ge kamu harcamalarında %100 artış
Ulusal fiyatlarla “roaming” uygulaması
KOBİ’lerin %33’ünün çevrim içi satış yapması
Nüfusun %20’sinin sınır ötesi çevrim içi
alışveriş yapması
İnternet kullanıcısı nüfusun %50’sinin çevrim
içi alışveriş yapması
Dezavantajlı grupların %60’ının düzenli
İnternet kullanması
Nüfusun %75’inin düzenli İnternet kullanması
Nüfusun hiç İnternet kullanmamış kesiminin
%15’e düşürülmesi
Nüfusun %50’sinin e-Devlet kullanması
Nüfusun %25’inin e-Devlet uygulamalarındaki
formların geri dönmesi
Herkes için geniş bant kapsama

AB Göstergeleri
Hızlı Geniş Bant (>30 MBPS) kapsama
alanı
Hane halkının geniş bant üyeliğine
sahiplilik oranı (>100 MBPS)
BİT Ar-Ge kamu harcamaları oranı
Ulusal fiyatlarla “roaming” uygulama
oranı
KOBİ’lerin çevrim içi satış yapma oranı
Nüfusun sınır ötesi çevrim içi alışveriş
yapma oranı
İnternet kullanıcısı nüfusun çevrim içi
alışveriş yapma oranı
Dezavantajlı grupların düzenli İnternet
kullanma oranı
Nüfusun %75’inin düzenli İnternet
kullanması
Nüfusun hiç İnternet kullanmamış
kesiminin oranı
Nüfusun e-Devlet kullanma oranı
Nüfusun e-Devlet uygulamalarındaki
formların geri dönme oranı
Herkes için geniş bant kapsama oranı

Tablo 4– Skor Tablosu Hedef Ölçüm Göstergeleri
Göstergelerin oluşturulmasında Türkiye tarafından sağlanamayan veriler de bulunmaktadır. Örneğin;
“Hane halkının %50’sinin geniş bant üyeliğine sahip olması (>100 MBPS)” ve “2020’ye kadar herkesi
kapsayacak Hızlı Geniş Bant (>30 MBPS)” ile ilgili göstergelerde ülkemizde bir veri oluşturulmamıştır.
Elimizdeki veriler sadece geniş bant üyeliğine sahiplik ile ilgilidir ancak MBPS bazında geniş bant
üyeliğine ilişkin bir ölçüm ve veri yoktur. Bu nedenle, bu göstergeye Türkiye katkı sağlayamamıştır.
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Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye
Türkiye için Ortaya Çıkan Olumlu Sonuçlar
Çevrim içi alışverişlerde belirgin artış ve potansiyel
Türkiye’nin genç nüfusu çevrim içi alışveriş için önemli bir potansiyel olarak ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdaki Grafik 1’de de görüldüğü üzere, 16-74 yaş arası 50 Milyon’dan fazla nüfusu olan bir ülke
olarak, yukarıdaki Grafik 2’deki %50 artış hızıyla, çevrim içi alışverişin 2020’ye kadar çok daha fazla
artacağını potansiyel olarak ortaya koymaktadır.

Grafik 2– Türkiye’de 16-74 yaş arası bireylerin sayısı ile çevrim içi alışveriş yapma bireylerin sayısının
karşılaştırması – AB ülkeleri ile, 2013
2011’de Türkiye nüfusunun %5’i son 12 ay içinde çevrim içi alışveriş yapmış olarak görünürken bu oran
2013’te, aşağıdaki Grafik 2’de de görüldüğü üzere %10’a çıkmıştır. AB ortalaması olan %47’nin oldukça
altında olmakla birlikte ulusal düzeyde önemli bir gelişme kaydedilmiştir.
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Grafik 3– Türkiye’de 16-74 yaş arası nüfusun çevrim içi alışveriş yapma oranı ile AB karşılaştırması

İnternet kullanımında artış var ancak yeterli değil
2011’de Türkiye’deki düzenli İnternet kullanıcılarının %33’ü İnterneti en az haftada bir kez
kullanırlarken, 2013’te, bu oran aşağıdaki Grafik 3’te görüldüğü gibi %40’a yükselmiştir. Bu oran AB
ortalaması olan %72’nin altındadır. Günlük İnternet kullanım oranı da 2011’deki sık sık İnternet
kullanan kişilerin günlük kullanım oranları %22’den 2013’te %30’a yükselmiştir. Ancak bu oran yine AB
ortalaması olan %62’nin altındadır. Ayrıca, 2011’de hayatında hiç İnternet kullanmamış bireylerin oranı
%58 iken, 2013’te %51’e düşmüştür ancak yine de AB ortalaması olan %20’ye yaklaşamamıştır.

Grafik 4– Türkiye’de 16-74 yaş arası nüfusun düzenli İnternet kullanıcıları oranı ile AB karşılaştırması

e-Devlet göstergelerinde AB’den yüksek değerler
2011’de Türkiye nüfusunun %11’i İnterneti e-Devlet hizmetleri için kullanırken, bu oran 2013’te %19’a
çıkmıştır. Her ne kadar Türkiye’deki bazı mevzuat zorunlulukları e-Devlet uygulamalarını kullanmayı
zorunlu kılarak kullanımı artırıyorsa da, AB ortalaması olan %41’den düşük olduğunu belirtmeliyiz.
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Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye
Bununla birlikte, yeni uygulamaya konan Kullanıcı Odaklı e-Devlet Göstergesi[1] 2012-2013 döneminde
100 üzerinden 82 değeri ile AB ortalaması olan 70’in üstündedir. Saydam e-Devlet Göstergesi[2] de, AB
ortalaması olan 49’dan daha yüksek olan 51’dir.

Grafik 5–Türkiye’de 16-74 yaş arası nüfusun düzenli İnternet kullanıcıları oranı ve AB ülkeleri
karşılaştırması, 2013

Zor Konular
Geniş bant ile ilgili göstergelerde eksiklik
BTK tarafından geniş bant ile ilgili ölçümlemeler yapılmaktadır. Ancak, bu ölçümlemeler Avrupa Dijital
Gündemi Skor Tablosu’nda yer alan 30 MBPS’den fazla geniş bant kapsama alanı, 100 MBPS’den fazla
hane halkının geniş bant üyeliğine sahiplilik oranı ve herkes için geniş bant kapsama oranı gibi
göstergeleri içermiyor. Ulusal fiyatlarla “roaming” uygulama oranına ilişkin veri ise ulusal bir hedef
olmadığından tutulmuyor. Bununla birlikte, İnternet aylık erişim fiyat göstergesi ile ilgili Türkiye’nin
değeri de 44,27 ile AB ortalaması olan 32,44’ten %37,8 daha yukarıdadır. Türkiye’de İnternet erişim
fiyatlarının mutlak yüksekliği yanında gelir düzeyi dikkate alındığında da yüksekliği bu gösterge ile
ortaya çıkmış oluyor.

Grafik 6– Türkiye’de İnternet erişimi aylık ücretleri, 8-12 MBPS arası indirme hızı temel alınarak, AB
ülkeleri ile karşılaştırma
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Dezavantajlı gruplar ile ilgili göstergeler eksik
TÜİK dezavantajlı gruplara yönelik İnternet kullanım oranlarını henüz ölçümlemiyor. Bu nedenle,
Türkiye’nin dezavantajlı gruplarla ilgili sayısal okuryazarlığı artırmaya yönelik bir strateji geliştirmesi de
zor görünüyor.

e-Devlet uygulamaları tam olarak kullanılmıyor
2011 yılında veri sağlanamayan vatandaşların e-Devlet hizmetlerine ilişkin elektronik formları
doldurarak dönüş yapma oranı 2013’te ilk kez ölçümlenmiş ve %7 olarak belirlenmiştir. Bu oran, AB
ortalamasının üçte birine ulaşmakta olup, %21’den oldukça düşüktür. Yapılan araştırmalar bu
göstergede yukarıda yer alan ülkelerin kullanım yüzdelerinin de yüksek olduğunu göstermektedir.
Türkiye’nin değerlerinin düşük çıkması ise Devlet’in uygulamalarını yeterince tanıtamadığı ve
kullanımında ceza uygulamaları dışında farklı alternatifler ile özellikle ödemeye ilişkin uygulamalarda
ıslak imzalı kâğıt evrakın esas teşkil etmesinin devam ediyor olması, kullanımın özel olarak teşviklerle
desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Grafik 7– Türkiye’de 16-74 yaş arası bireylerin e-Devlet uygulamalarındaki elektronik formların dolu
olarak dönüş oranı, AB ülkeleri ile karşılaştırma
[1] Kullanıcı odaklı e-Devlet Göstergesi, e-Devlet hizmetlerinin uygunluğu, bağlantılarının olması ve
kullanıcı kolaylığının 7 devlet hizmetinin kullanıcıların kullanımları açısından değerlendirildiği ve
kullanıcı gereksinimini ortaya koyan bir birleşik göstergedir.
[2] Saydam e-Devlet Göstergesi, devletlerin çevrim içi hizmet teslimi, vatandaşların kişisel verilerine
davranış biçimi ve kamu yönetimi faaliyetlerinin çevrim içi olarak saydamlığını ölçümleyen bir
göstergedir. Bu gösterge, 7 devlet hizmetinin kullanıcıların kullanımları açısından ölçümleri gösterir.
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Yeni Gösterge Önerileri
Skor Tablosu’nda yer almayan ve hem Türkiye hem de Avrupa için önemli olacağını düşündüğümüz
gösterge önerileri aşağıda sıralanmıştır:

 Mobil İnternet kullanımı yüzdesi
Mobil geniş bant pazarının büyümesi ve 3N abone sayısındaki artış mobil İnternet konusundaki
büyük potansiyelin kanıtıdır. Örneğin; CISCO, 2012’den 2017 yılına kadar mobil veri trafiğinin yıllık
ortalama %66 artışla toplamda 13 kat artacağını öngörmektedir.6 Ayrıca akıllı telefon sayısındaki
artış oranıyla birlikte mobil İnternet kullanımının artacağı da öngörüler arasındadır.

 Mobil uygulamalardan elde edilen kazancın ölçümü
Bu kazancın ölçülmesi İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin mobil kullanım ayağını ortaya
koyacak bir önceki mobil İnternet kullanımıyla paralel alışverişleri ölçülerek dijital ekonomiye
katkısı ortaya çıkabilir. Mobil uygulamaların başından sonuna edinilen kazancın ölçülmesi sistem
itibariyle mümkündür. Bütün işlemler ve edinilen kazanç iyi bir veri madenciliği çalışmasıyla net bir
şekilde ortaya konabilir.

 Sosyal medya kullanımı
Özellikle İnternet altyapılarında yaşanan gelişmeler ve programlama dillerinin daha da profesyonel
hale gelmesi, zaman mekân sınırlaması olmadan kişisel ve kurumsal paylaşıma olanak
sağlamaktadır. İnternet bağımlılığının tartışıldığı günümüzde, Twitter ve Facebook kullanımının ve
yayılımının %90 seviyesine çıktığı, bir anlamda herkesin her an birbiriyle temasta olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda, sosyal medyayı doğru analiz etmek ve doğru bir yol haritası ile strateji
geliştirmek günümüz pazarlama stratejileri arasında en etkin olanıdır. Sosyal medyayı doğru analiz
etmek, Dijital Gündem açısından doğru bir yol haritası ile strateji geliştirmek son derece önemlidir.

 e-Doküman değişiminde bulunan şirketlerin yüzdesi
Kurumlararası birlikte çalışırlığın en net göstergesi elektronik belge alışverişidir. e-Devlet
uygulamaları tek taraflı yaptırım şeklinde hayata geçtiğinden, kurumların verimlilik ihtiyaçlarından
doğan doğal bir gelişimi göstermemektedir. Ancak e-Doküman değişimindeki gelişim e-Dönüşüm
için en kritik göstergelerden biridir. e-Doküman aynı zamanda posedürlerin azaltılması ve veri
tabanları sayesinde daha hızlı hizmet sunulmasını da sağlamaktadır.

6

11. Ulaştırma Şurası Raporu, 11.04.2013
http://www.cisco.com/Web/solutions/sp/vni/vni_mobile_forecast_highlight/index.html
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 e-Devlet hizmetleri sunan belediye ve kamu kurumlarının %100 olması
Yaygın kullanımı olan SGK, Adalet Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı gibi kurumların e-Devlet kullanan
mükellefleri/üyelerinin sayısı yaygın kullanımı ölçmek için yanıltıcı bir gösterge olmaktadır.
Kapsama oranını da görebilmek için e-Devlet hizmetlerinin tüm kamu kurumlarına yaygınlığını
ölçmek gerekir.

 Dijital Gündem Skor Tablosu’na ülke katkısının %100 olması
Avrupa Dijital Gündemi Skor Tablosu’nu, gerçek anlamda bir kıyaslama olarak kullanabilmek ve
yine gerçek anlamda istatistiklerin içerisinde yer alabilmek için Türkiye açısından öncelikli olsun
olmasın tüm göstergeler için bilgi sağlanması gerekmektedir.

 Kamusal verinin Açık Veri standartlarına ve kılavuzlarına uyması yüzdesi
Türkiye’nin imzalamış olduğu “Açık Devlet Ortaklığı” gereklerinin yerine getirilmesi ve Açık Verinin
bir değer haline dönüşmesi için sadece verileri açmak yeterli olmayacaktır. Kullanılabilir ve
sürdürülebilir olması için standart ve kılavuzlara da uyması gerekmektedir. Bu gösterge ile daha
net bir şekilde mevcut durum değerlendirilebilir ve yol haritası oluşturulabilir.

30

Her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz.

Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye

4.2. Türkiye’ye Etkisi
Avrupa Dijital Gündemi, Avrupa 2020 stratejisinin çok önemli bir parçası olarak, Avrupa Birliği
ülkelerinde 2020 yılında easas itibariyle dijital kalkınmayı ve enerji verimliliğini hedeflemektedir. Ancak,
bu sürekli bir süreçtir, Avrupa Birliği bugünlerde “The Digital World in 2030” başlığıyla, 2030 dijital
hedeflerini ortaya koymak üzere çalışmalar başlatmıştır. Avrupa İnternet Vakfı (EIF)’nın yayınladığı
“The Digital World 2025: Indicators for European Action” raporunda bahsedilen göstergeler, 2030
stratejisi için kullanılıyor olacak. Bu çalışmaları doğrudan Avrupa Parlamentosu yürütüyor. Türkiye’de
TBMM’de bu konuyu ele alan ya da çalışmayı yürüten bir komisyon henüz kurulmadı ama şu anda
elimizde artık bir 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi var. Bu stratejiyi yenilemek için şimdiden
çalışmalara başlamak gerekli. Avrupa Dijital Gündemi’nin mevcut eylem planında Türkiye adına
gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde dijital toplum olmayı ve kalkınmayı tetikleyecek birçok eylem var. Bu
eylemlerin Türkiye’nin faydasına olacak şekilde uygulanması ve Türkiye için ayrı eylemler oluşturulması
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması açısından çok önemlidir. Bu doğrultuda, raporumuzun 5. Politika
Önerileri başlığı altında önerilen politikaların geliştirilmesi ve uygulanması halinde Türkiye’deki
kurumlara ve vatandaşlara etkilerinin neler olabileceği aşağıda anlatılmaktadır. Konu başlıkları BİT
sektörü liderlerinin görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir.

4.2.1. Sayısal Tek Pazar
Devlete Etkisi
Avrupa Birliği ile oluşturulacak bir Sayısal Tek Pazar gerek B2B gerek B2C işlemlerinin, alışverişin, ithalat
ve ihracatın tek bir ortam üzerinden değerlendirilmesi ve denetlemesini sağlarken, öte yandan haksız
rekabetin ve olası vergi kaçaklarının da önüne geçilmesinde de önemli bir adım olacaktır. Sayısal Tek
Pazar eğilimlerinden Türkiye’nin rekabetçi, lokomotif ve gelişmekte olan sektör kolları
gözlemlenebilecek, yatırım ve destek planlarında hangi sektörlerin gelişmesine öncelik verilebileceğine
dair nitelikli veri elde edilebilecektir.

Vatandaşa Etkisi
Doğru ürün ve hizmeti, doğru fiyattan, denetimi yapılan bir ortamdan tedarik edebilecek, tüketici
hakları uluslararası hukuk ile güvence altına alınacaktır. Yurtiçi ve yurtdışı ek bir maliyet ödemeden
çevrim içi olabilecek, seyahat planlamasını tek bir noktadan kendi dilinde yapabilecek, yurtdışında ve
yurtdışından temin ettiği ürün ve hizmetlerde de tüketici hakları korunmuş olacaktır.

BİT Sektörüne ve İş Dünyasına Etkisi
Sayısal Tek Pazar ulusal sektörler için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Kritik olan ise özel sektörün
Sayısal Tek Pazar’ın yapı taşlarından biri olamaması durumunda, mevcut ulusal pazarını da Sayısal Tek
Pazar oyuncularına kaptıracak olmasıdır. Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketler ve yurt dışına
bağımlı üretim yapan ve hizmet veren kurumlar, Avrupa Birliği ile yapacakları işler için Sayısal Tek
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Pazar’ı kullanacaklarından, altyapılarını da buna göre düzenlemek ve bu yapıyı mecburen Türkiye’ye
taşımak zorunda kalacaklardır. Oluşan standardizasyon sonrasında, Türkiye’nin ticaret hacminin hatırı
sayılır miktarda bir kısmı bu ortama yönelecek ve mevcut pazar daralma sürecine girecektir.
Sayısal Tek Pazar’ın oluşturulmasında, bölgesel gereksinimlerin tespitinde, ürünlerin ve hizmetlerin
birlikte geliştirilmesinde sayısal okuryazarlığın artması, BİT eğitiminin daha geniş bir tabanda tüm
mesleklere yayılması önemli bir rol oynayacaktır. (Sayısal) Tek Pazar üyesi olarak ekosistemini
geliştirebilecek ve ekosistemindeki şirketlerin ürün ve hizmet sürekliliğini Türkiye’de sağlayarak
çokuluslu ürün/hizmet pazarında yeni alanlar açılacaktır. Yine aynı şekilde iç pazardan çokuluslu
ürün/hizmet almak isteyen kurum ve kişilere tam kapsamlı çözüm sağlayabilecek ekosisteme sahip
olacak ve müşteri memnuniyetini artırma yolu ile gelirlerini artıracaktır.

4.2.2. Sayısal Uçurum ve Eşitsizlik
Devlete Etkisi
İnternet kullanımı ve bilgisayar sahipliği ülkemizde özellikle kadın-erkek; kent-kırsal ve ülkemiz
coğrafyasına göre büyük farklılıklar göstermektedir. Bu da bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen
ülkemizde bilgiye dayalı ekonomide fırsat eşitsizliğine yol açmakta; dezavantajlı konumda olanların
sosyal ve refah seviyesini olumsuz yönde etkilemekte ve bunun sonucu olarak sayısal uçurum giderek
artış göstermektedir. Ülkemizde fırsat eşitliğini sağlayabilmemiz için engelliler, mahkûmlar gibi
dezavantajlı gruplar da dâhil tüm vatandaşlarımızın en azından sayısal okuryazar yapılması önemli bir
aşama olacaktır. Sayısal okuryazarlığın artması, BİT eğitiminin daha geniş bir tabanda tüm mesleklere
yayılması bu fırsat eşitsizliğini azaltacak, tüm ülke çapında refah seviyesinin artmasını sağlayacaktır.
Kolektif algılama konusunun kamu tarafında sahiplenilmesi ve sosyal inovasyona yatırım yapılmasıyla,
toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve etkileşim artacaktır. Vatandaş-kamu etkileşiminin ve
katılımcılığın artmasıyla devletin hizmetlerini sunmasını daha verimli kılacaktır. Ayrıca, demokrasinin
de gelişmesine katkı sağlanmış olacaktır.

Vatandaşa Etkisi
e-Sağlık ve e-Devlet hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması kayıtların doğru tutulmasına ve işlem
süreçlerinin kısalmasına yol açmaktadır. Bu da kuyruk bekleyen bir vatandaş sisteminden kendine en
uygun zamanda hizmet alan bir vatandaş sistemine geçişi hızlandırmaktadır. Öte yandan sağlık
konusunda çok hızlı ilerlemeler kaydedilmektedir. Tele-tıp konusunda ülkemizde hali hazırda henüz
temel uygulamalar kapsamında çalışmaların sürdürüldüğü açıktır. Tele-tıp özellikle tıbbi verilerin
uzaktan elde edilip değerlendirilmesini sağlayan ve böylelikle hem hastalıkların ortadan kaldırılması
hem de belirtilerin önceden tespit edilerek tehlikeli bir boyuta ulaşmadan gerekli önlemlerin önceden
alınmasını sağlayıcı mobil uygulamalardır. Bu tarz uygulamaların sayısı giderek artmaktadır. Öte yandan
2015’lerde ülkemizde nüfusun yaşlanma eğilimine girmesi Tele-tıp konularının daha da önem
kazanmasına yol açacaktır. Tele-tıp verilerin ulaştırılacağı gereç ve sistemlerle aktif hale
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getirilebilecektir. Öte yandan Tele-tıp ve verilen e-Sağlık gibi hizmetlerle sayısal uçurumun yaş
bakımından kaldırılması da önemli ve gerekli bir konu olacaktır.
Hukuksal anlamdaki e-Devlet uygulamaları da bilgilerin tekrarlanmasını önleyecek ve dava
durumlarında hızlı yol alınmasına engel teşkil eden birikmiş dosyaların ortadan kalkıp ülkenin daha
adaletli bir yapıya bürünmesine yol açacaktır.
Akıllı şehir uygulamaları vatandaşın şehir hayatını yaşarken çok daha kolay ve uygun bir hareket yapısı
kazanmasına yol açacak, karbon salımı gibi konularda bilinçlenmeye ve bu tür çevre ile ilişkili enerji gibi
konuların elektronik ortama aktarılmasıyla, olabildiğince uygun koşullara dönüşmesini sağlayacak ve
kaynak israfı gibi konuları ortadan kaldıracaktır.
Kolektif algılama konusunun kamu tarafında sahiplenilmesi ve sosyal inovasyona yatırım yapılmasıyla,
devlet toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve etkileşimi artıracaktır. Vatandaş kendisine daha fazla
önem verildiğini anlayacak, herhangi bir konuda ya da sorunda devlet ile iletişimi kolaylaşmış olacaktır.
Ayrıca, özellikle BİT’i az kullanan ya da kullanımında engeller olan kesimlere daha fazla yaygın hizmet
sağlanmış olacaktır.
Sayısal oyunların Yaşam Boyu öğrenmede her kesimde ve kademede kullanılmasıyla, vatandaşlar çok
daha hızlı öğrenerek, sayısal okuryazarlıkla birlikte, bilgi düzeyleri de çok daha hızlı olarak artmış
olacaktır.

BİT Sektörü’ne ve İş Dünyasına Etkisi
İş dünyası BIT sektörü sayesinde yepyeni alanlar ve yeni işlerin oluşmasını gözlemleyecektir. Öte
yandan Ar-Ge gibi alanlara daha fazla ağırlık verilerek daha iyi ürün ve hizmetlerin sunulması
sağlanabilecektir. BİT Sektörü tasarım gibi alanların da gelişmesine yol açacak ve yaratıcılık kavramıyla
pekiştirilen yeni pazar potansiyellerinin oluşmasına yol açacaktır. İş dünyası ticari alışverişlerin giderek
sanal dünyaya kaydığını otomatikman gözlemlemektedir. Ancak bu durum yakın gelecekte çok daha
hızlı gelişecektir. Bankacılık ve finans sektörünün elektronik anlamda gelişmesi zaten bazı uygulamaları
sayısal ortama taşımıştır. İş dünyası özellikle güvenlik gibi kavramlarda yeni yazılımlara ve araçlara
ihtiyaç duyar hale gelecektir. Barkod, QR Kod gibi sistemlerin etiket ve ürünlerin daha güvenilir ve
açıklamaların daha anlaşılır hale gelmesine yol açacaktır.
Pazarlama ve Reklamcılık gibi sektörler daha bireysel hale dönüşeceğinden nokta atışlar doğru
hedefleme gibi kavramlarla karşılaşacağımız açıktır. e-Ticaret ve satış gibi sistemlerin gelişmesi tedarik
zinciri oluşumları ve bunların sayısal organizasyonu açısından da önemli hale gelecektir. İş
performanslarının kayıtları kolayca tutulabilecek ve doğru uygulamalarla müşterileri kaliteli ürün
hizmet sunulması sağlanabilecektir. Engellilerin iş gücü olarak iş dünyasına katılmasına da olanak
sağlanacaktır. Çünkü yeni yaratılan bazı sayısal işler bazı engellilerin de kolayca gerçekleştirebileceği
şekilde ve özellikte olabilecektir. Evden çalışma gibi kavramlar kolaylaşacak ve bu olanakların gelişmesi
genel iş yapısının da esnek çalışma saatleri gibi yapılarda olmasına sebebiyet verecektir.
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İş dünyasında öğrenmede Oyunlaştırma’nın daha fazla kullanılmasıyla, eğitim çok daha hızlı ve etkin
olarak yapılabilecek, eğitim maliyetleri azalacak ve farklı sektörlerde bilgi düzeyleri hızlı artış
gösterecektir. Bununla birlikte, BİT sektörü de Oyunlaştırma’ya daha fazla yatırım yaparak bu konuda
uzun vadede kârlı bir iş alanı da yaratmış olacaklardır.

Akademiye Etkisi
Günümüz Akademisi aslında görünmeyen bir tehditle karşı karşıyadır. Sayısal öğrenme kavramları
klasik öğrenme yapılarını köklü bir şekilde değiştirmeye başlamıştır. e-Öğrenme, Mobil Öğrenme gibi
kavramlar her an her yerde etkin ve hızlı bir şekilde öğrenmeyi sağlamakta ve bilgi erişimini
kolaylaştırmaktadır. Bu bağlamda öğrenme çabaları da farklılaşmaktadır. Bu yüzden eğitim tek
noktadan bir kişinin aktarması yapısından çıkıp, çoklu ve birlikte öğrenme gibi konulara kaymaktadır.
Mevcut durumda üniversitelerin sayısal alana kaymaları ve özellikle e-Öğrenme sistemlerini kurmaları
ve çalıştırmalarıyla üniversite ve akademik kuruluşların da gelişimlerine önemli katkıda bulunacaktır.
Özellikle Sayısal Oyunlar ve Oyunlaştırma, üç boyutlu görselleştirme, simulasyon ve animasyon
teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik yapılacak araştırma çalışmalarına ve bu konuda kurulacak olan
laboratuvarların daha etkin hale gelmesine katkıda bulunmuş olacaktır.

4.2.3. Siber Güvenlik
Devlete Etkisi
Günümüzde e-Devlet uygulamaları hızla yaygınlaşmakta olup, verimlilik, maliyet ve hizmet kalitesi gibi
unsurlarda önemli avantaj sağlamaktadır. Ancak tüm bu hizmetlerin sağlanabilmesi için güvenilir ve
mahremiyeti koruyan bir İnternet yapısı kaçınılmazdır. Ayrıca, günümüzde bilginin doğrudan ekonomik
değere sahip olması ve devletin sahip olduğu bilgilerin yüksek değeri ve yine devletin kaçınılmaz bir
biçimde İnternet altyapısını tüm faaliyetlerinde kullanmasının zorunlu olması bu altyapının güvenilir
olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu alanda geliştirilecek olan altyapının temel taşlarının güvenilir olma
gerekliliği yerli üretimin önemini artırmaktadır.

Vatandaşa Etkisi
Güvenilir İnternet yapısının yaygınlaşması sonucu İnternet üzerinden yapılan alışverişin artışı ile
aracıların yok olması sonucu vatandaş ciddi fiyat avantajı sağlayacaktır. Güvenilir İnternet sadece
ticaret değil İnternet üzerindeki içeriğinde kontrollü olmasını gerektirmektedir. Güncel araştırmaların
bazıları, yarattığı terörle tanınan örgütlere dâhil olan gençlerin, teknolojiyi iyi kullanmalarına rağmen
zamanlarının çoğunu yüksek şiddet içeren oyunlarda harcayarak çocukluk dönemlerini yaşadıklarını
göstermiştir. Dolayısı ile çocukların uygun olamayan içeriğe (istismara yönelik cinsellik, şiddet, gibi)
erişimin engellenmesi ve şiddet içeren bilgisayar oyunlarından uzak tutulması sonucu ruhsal olarak
daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için önemlidir. Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerine de güven artışı
ve işlem kolaylıkları getirecektir.
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BİT Sektörü’ne ve İş Dünyasına Etkisi
Güvenilir İnternet yapısının vatandaşa ulaştırılması sonucu e-Ticaretin artışı küçük işletmelerin
doğrudan ürünlerini müşterilerine satabilmelerini olanaklı kılacak ve küçük işletmelerin finansal olarak
güçlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu hizmetleri yaratacak e-platformların oluşması yeni iş alanları da
oluşturacaktır. Güvenilir İnternet altyapısının oluşturulması için gerekli teknolojilerin yerli sermaye ile
oluşturulmasının gerekmesi ülke içinde teknoloji şirketlerinin gelişmesine yol açacaktır.
İnternet üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde karşılaşılabilecek güvenlik sorunları aşağıdaki
gibi sıralanabilir 7;
 Giriş yetkisi verilmeyen ağ kaynaklarına giriş,
 Bilgi ve ağ kaynaklarını imha etmek, zarar vermek,
 Bilgiyi değiştirmek, karıştırmak, yeni şeyler eklemek,
 Yetkisiz kişilere bilginin iletilmesi,
 Bilgi ve ağ kaynaklarının çalınması,
 Alınan hizmetlerin inkâr edilmesi,
 Ağ hizmetlerinin kesilmesi ve bozulmasına sebep olmak,
Bunlar hack, hırsızlık, dolandırıcılık, inkârcılık, bozma gibi eylemlerdir.
Bu sorunların çözümü için önlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 Güvenlik Duvarları (Firewall),
 Şifreleme (Kriptografi türleri, sayısal imza, sayısal sertifikalar)
 İnternet Protokolleri (SET, SSL, S /MIME, PGP, PPTP)
 Kredi kartı bilgilerinin güvenliği ve gizliliği (SSL, SET)
Yukarıda sıralanan konularda ciddi güvenlik çalışmaları yapılmasına gereksinim doğacak ve bu konuda
elemanlar yetiştirilmesi gerekecektir.

Akademiye Etkisi
Güvenilir İnternet altyapısının oluşması için bu alanda hem nitelikli insanların yetiştirilmesi hem de
teknoloji şirketleri ile gerekli araştırmaların yapılarak yeni ekonomik kazanımlar elde edilmesi sonucu
akademide bu alandaki faaliyetler artacaktır. Akademi bu alanda hem güvenilirliğin artması hem de
içeriğin sınıflandırılarak doğru yaş grubuna erişimin ve ayrıca mahremiyetin sağlanması bacağında
önemli katkı sağlayacaktır. Siber güvenlik gibi alt alanlar kısa bir süre sonra ana alan haline gelecektir.
Hızlı gelişen teknolojiyle birlikte siber güvenlik bireylerden başlayarak tüm kurumları, özel şirketleri ve
ve devletleri tehdit eder hale gelmiştir. Sayısal okuryazarlığın artması ve BİT güvenliği eğitiminin
yaygınlaştırılması bu konuda atılması gereken en önemli adımlardan birisidir. Bu alandaki yeni teknoloji
çözümlerine duyulan ihtiyaç da dikkate alındığında akademik alanda eğitimin yanı sıra araştırmada da
eylemler sergilenmesi gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde dahi bu alandaki uzman açığı dikkate

7

Yamamoto G.T. 2013, E-ticaret, Kavramlar Gelişim Uygulamalar, içinde Adam vd., 1999:124..
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alındığında, yeni uzmanların yetiştirilmesi için gençlerin teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi
düzenlenecek olan hack yarışmaları ve akademik destekler ile gerçekleşebilecek ve gerekli motivasyon
için yararlı olacaktır.

4.2.4. Çevre
Devlete Etkisi
Çevre konusu yaşamın sürdürülebilmesi açısından son derece önemlidir. Burada doğal çevrenin
korunması ve bu alandaki çalışmaların sayısal platformlara taşınması gibi konular ön plana
geçmektedir. Yeşil Bilişimin önemli bir unsuru yazılım sektörüdür. Algoritmalar sayesinde büyük
miktarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Yazılım sektörünün yeşil Bilişim çabaları arasında,
firmaların faaliyetlerinin otomasyonu ve elektronikleşmesi, verilerin enerjinin daha ucuz olduğu
yerlerde saklanması, karbon dioksit salımını azaltan verimli aramalar, işletim sistemlerinin enerji
tasarrufu sağlayacak biçimde ayarlanması gösterilebilir. Özellikle sayısal ortamın kullandığı enerjinin
çevreci olması kritiktir. Öte yandan sayısallaşmayla kâğıt gibi çevresel unsurların kullanma oranları
azalmaktadır. Devlet sayısal işlemler gerçekleştireceğinden ciddi kâğıt tasarrufu sağlamış olacaktır.
Çevrenin gözlenmesi habitatın korunması için sayısal göstergelere ve araçlara dayanılabilir. Özellikle
Orman Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu kulelerin sayısallaştırılması konusu buna son
derece olumlu bir örnek olarak verilebilir.
Çevresel atık sistemlerinin sayısal ortamlarda geliştirilmesi ve bunların yeni düzenlemelerle yeniden
geri dönüşümünün sağlanması elektronik katı atıkların geri dönüşümü gibi konular da yine devletin
teşvik sağlaması gereken alanlardır. Bunların süreç izlenmesi ve takibi elektronik ortamlardan
gerçekleşecek ve ne oranda nasıl bir geri dönüşüm sağlandığı ve nasıl bir katma değer yaratıldığı ortaya
koyulabilecektir.
Bulut Bilişim gibi ortamlar ise kaynakları paylaşarak kurum ve tüketici üretkenliğini artırıcı uygulamaları
daha verimli kullanmaya yarar. Sanallaşma, kullanıcıların konumlarından bağımsız olarak sunuculara
erişimi ve sunucu konsolidasyonu gibi olanaklarla önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bilişim
ürün ve hizmetleri, özellikle İnternet ve telekomünikasyon sektörü sayesinde, uzaktan çalışma,
telekonferans, elektronik ticaret gibi olguları mümkün hale getirmekte, böylece girdi ve giderler
azalmaktadır.8

Vatandaşa Etkisi
Temiz çevre temiz toplumun bir göstergesidir. Daha bilinçli ve daha iyi insan oluşumunda çevrenin
büyük önemi vardır. Çevreye saygılı ve duyarlı vatandaşlık da çevre bilincinin oluşmasına bağlıdır ve
bunu en kolay oluşturmaya uygun ortam ise sayısal platformlardır. Buradaki kritik nokta ise çevre
bilincinin daha hızlı ve bireysel olarak yaygınlaştırılabilmesini sayısal ortamın etkin bir şekilde sağlıyor
olmasıdır. Vatandaşın bilgi kaynaklarına kolay erişimi sayesinde bu konuda bilinçlendirmenin daha
8

http://blog.fuatalican.com/bulut-bilisim.html
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kolay olması sağlanacaktır. Yapılan simülasyonlar ve oluşturulacak olan sayısal yapılar ile sistemlerin
nasıl işlediği ve ne durumda olduğu vatandaşa İnternet gibi ortamlarda şeffaflık yapısı ile
sunulabilecektir.
Öte yandan doğa dostu enerji kaynaklarıyla üretilen enerjinin kullanımı fosil yakıt tüketimi ve benzer
uygulamaların getirdiği hava kirliliği gibi durumları ortadan kaldıracak sistemik çözümler vatandaşa
daha iyi yaşam koşullarını sunabilecektir. Enerjinin doğru ve uygun kullanılmasının sağlanması yine
kaynakların doğru kullanılarak tasarruf edilmesini de sağlayacaktır.

BİT Sektörü’ne ve İş Dünyasına Etkisi
BİT dünyası daha akıllı ve çevreci araçlar geliştirilmesini sağlayabilecek ortamları sunabilmektedir. İş ve
süreçlerin sistem analizinin gerçekleştirebildiği çevreyle dost çözümler için yeni yazılım ve donanımlara
ihtiyaç olacağı açıktır. Bu doğrultuda, yeni iş alanlarının doğması kaçınılmazdır.
Açık Veri mevzuatının uygulamaya geçmesiyle, veri güdümlü ekonomi oluşmaya başlayacak. Çevre en
çok verisi olan ve kullanılan alanlardan biridir. Bu doğrultuda, BİT sektörü işletmeleri çevre konusunda,
açık çevre verileri ile yeni ürün ve hizmetler geliştirebilecek, yeni iş alanları ve istihdam olanakları
doğmuş olacaktır.

Akademiye Etkisi
Çevre konusunda tüm bireylerin bilinçlendirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşların da bu çerçevede
bilgilendirme etkinlikleri düzenlemeleri ile gerçekleşebilir. Yaygın kitlelere eğitim, içeriği iyi hazırlanmış
uzaktan eğitim yoluyla en verimli şekilde yapılabilir. Bireylerin BİT konusunda eğitim almış olmaları
veya en azından sayısal okuryazar olmaları bu eğitimleri daha verimli hale getirmiş olacaktır.
Açık Veri mevzuatının uygulamaya geçmesiyle, akademi çevre konusundaki araştırma çalışmalarını çok
daha somut ve hızlı bir biçimde gerçekleştirecek, çevre konusunda farkındalığın yaratılmasına da
destek sağlamış olacaktır.

4.2.5. Vergi
Devlete Etkisi
İnternet Erişim Hizmetleri’nden bugün hiç bir AB ülkesinde olmayan ve halen uygulamada olan “ÖİV”
(Özel İletişim Vergisi)’nin kaldırılması ve Katma Değer Vergisi’nin oranının zorunlu ihtiyaç maddeleri
seviyesine çekilmesiyle, Türkiye daha gelişmiş bir ülke konumuna geçerek sıralamalarda üstlerde yer
alacaktır. Aynı zamanda, İnternet hizmetlerinin kullanımındaki artış ile e-Devlet hizmetleri de daha fazla
yaygınlaşmış olacaktır.
Vergi sadece ulusal seviyede ele alınmayıp, tüm Avrupa ile ticaret yapacak şekilde ithalat ve ihracat
işlemlerinin kolaylaştırılması/basitleştirilmesi yönünde ele alınıp, vergi oranı farklılıkları ortadan
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kaldırıldığında, işletmeler “vergi cennetleri”nden süreçlerini yürütmek yerine, doğrudan Türkiye’de
kalacak ve sağlanan vergi avantajı artan ihracat ile birlikte misliyle geri dönecektir. Tek Avrupa Ödeme
Sistemi içerisinde Türkiye’nin yer alması durumunda, özellikle küçük işletme veya bireysel girişimcilerin
küçük para sirkülasyonunda uluslararası bankacılık kapsamında alınan transfer masraf bedellerinin
ortadan kaldırılması için yöntem ve politika belirlenmesi ile birlikte mikro ticaretin önü açılacak ve
PayPal gibi platform olmuş ortamların küçük çaplı işletme ve girişimcilerin de yararına olacak şekilde
kullanıma açılması ile birlikte Türkiye’nin rekabet edebilirlik endeksi artacak ve tabana yayılacaktır.
Olası bir sektörel kriz durumunda ise diğer sektörlerde devam eden ticaret ekonomik kriz riskini
azaltacaktır.

Vatandaşa Etkisi
İnternet Erişim Hizmetleri’nden halen uygulamada olan “ÖİV” (Özel İletişim Vergisi)’nin kaldırılması ve
Katma Değer Vergisi’nin oranının zorunlu ihtiyaç maddeleri seviyesine çekilmesiyle, İnternet artık “Lüks
Tüketim” olmaktan çıkarak, vatandaş daha çok serbestçe kullanabilecektir. Bu durum vatandaş
nezdinde devletin bu alana verdiği stratejik önemin algısını güçlendirerek sayısal okuryazarlığın
yaygınlaşarak artmasında da etkili olacaktır.

BİT Sektörü’ne ve İş Dünyasına Etkisi
İnternet Erişim Hizmetleri’nden halen uygulamada olan “ÖİV” (Özel İletişim Vergisi)’nin kaldırılması ve
Katma Değer Vergisi’nin oranının zorunlu ihtiyaç maddeleri seviyesine çekilmesiyle, İnternet
hizmetlerinin kullanımındaki artış ile Telekom sektörü daha fazla kazanç sağlayacak, abone sayısını
artıracaktır. BİT sektöründeki ürün ve hizmetlerin de gelişmesi ile bu alandaki istihdam artacak, diğer
iş alanlarının da kaynaklarını daha verimli kullanabilmeleri mümkün olacaktır.

Akademiye Etkisi
BİT sektörünün ürün ve hizmetlerini artırması, yeni araştırma konularının tetiklenmesine de olanak
sağlayacaktır.
Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili kesilen telif makbuzları yüksek teknoloji ile ilgili tekrarlanabilen ürün ve
hizmetleri kapsadığında akademik personel sanayi tarafından daha çok aranır kaynak hale gelecek ve
nitelikli kişilerin üniversitelerde kalması teşvik edilecek, kaliteli eğitmen açığı kapatılacaktır.

4.2.6. Yerinde Ar-Ge
Devlete Etkisi
Girişimciliğin, açık inovasyon, açık ve serbest ortamlara kaymasıyla, Ar-Ge için ortam ve destek
ihtiyaçları da boyut değiştirmeye başlayacaktır. Bu doğrultuda, yeni girişimcilerin Ar-Ge yapma
biçimleri de daha fazla işbirliği, proje bazlı ve açık platformlara dönüşeceğinden, Ar-Ge teşvik ve
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destekleri de bu yönde değişmek durumunda kalacaktır. Açık sistemlere doğru yönelen bu durumla,
devletin denetim mekanizmalarında da iyileştirmelerin olması gerekecektir.

Vatandaşa Etkisi
Girişimciliğin ve Ar-Ge’nin açık inovasyon ve açık platformlara dönmesiyle, vatandaşlar da süreçlere
dâhil olabileceklerdir. Bu durumda, vatandaşların katılımına açık sanal ya da fiziksel ortamlarda Living
Lab dediğimiz yaşayan laboratuvarların kurulması artacaktır. Böylelikle, vatandaşın istekleri ve
gereksinimleri yönünde yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirilebilecektir. Bu durum, aynı zamanda
vatandaşın bilgi birikimini ve katılımcılığını da artıracak, sayısal okuryazarlık düzeyinin artmasına da
yardımcı olacaktır.

BİT Sektörü’ne ve İş Dünyasına Etkisi
Kamunun Ar-Ge destekleri bu konuya verilen önemi göstermektedir. Horizon 2020, TUBITAK ve benzeri
Ar-Ge destek programlarından yararlanan kuruluşların herhangi bir yerde bulunma ve Ar-Ge yapma
zorunluluğu yoktur. Bu doğrultuda, Türkiye’de Ar-Ge ile teşviklerin de çalışma yerine bağlı olarak
sağlanmasından vazgeçilmesi halinde, özellikle girişimci ve küçük şirketlerin, KOBİ’lerin teşviklerden
yararlanmalarının önü açılacak, Ar-Ge çalışmaları ve sonuçları da daha fazla hızlanacaktır. Bu anlamda
işbirliği yapan diğer şirketler de bundan olumlu olarak etkilenmiş olacaklardır. Zira, BİT’in yeri yoktur,
BİT her an, her yerde yapılabilir.
Günümüzde Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülebilmesi için geniş bantlı İnternet erişimi birçok yeni fırsatı da
beraberinde getirmektedir. Bu sayede Ar-Ge faaliyetleri küresel ölçekte yürütülmeye başlanmıştır.
Örneğin; AB 5G konusunda Kore ile işbirliği anlaşması yapmıştır. Küresel Ar-Ge’nin bir parçası olabilmek
için öncelikle geniş bant erişiminin yeterince yaygın olması gerekmektedir.
Girişimciliğin, açık inovasyon, açık ve serbest ortamlara kaymasıyla, Ar-Ge için ortam ve destek
ihtiyaçları da boyut değiştirmeye başlayacaktır. Bu doğrultuda, BİT Sektörü yeni girişimciler kazanacak
ve Ar-Ge yapma biçimleri de daha fazla işbirliği, proje bazlı ve açık platformlara dönüşecektir.

Akademiye Etkisi

Girişimciliğin, açık inovasyon, açık ve serbest ortamlara kaymasıyla, Ar-Ge için ortam ve destek
ihtiyaçları da boyut değiştirmeye başlayacaktır. Bu doğrultuda, girişimcilerin Ar-Ge yapma biçimleri de
daha fazla işbirliği, proje bazlı ve açık platformlara dönüşecektir. Bu durum akademik işbirliklerini
artıracak, üniversitelerde büyük laboratuvarlar kurulma veya teknoloji kentlerinde veya bölgelerinde
akademisyen ve girişimcilerin birlikte çalışması konusunda düzenlemelerin gerçekleştirilmesine neden
olacaktır. Girişimcilerin akademiyle daha fazla işbirliği yapıyor olmasıyla da, akademi daha fazla iş
dünyasına yönelik çalışmalar yapabilecektir.
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4.2.7. Fiber
Fiber yapı vermiş olduğu neredeyse sınırsız düzeydeki kapasite ile günümüzün en etkin şebeke
altyapısını oluşturmaktadır. 2020 için Avrupa Komisyonu’nun Horizon 2020 Programı içine almış olduğu
5G mimarisinde kablolu ya da kablosuz olarak uçtan uca 10GBPS erişim hızını hedeflemektedir. Bu
yapının gerçeklenebilmesi için altyapının çoklanabilir fiberle oluşturulmasını, ilgili hizmetleri
merkezden uçlara kadar sanallaştırılmış ve birbirini engellemeyen bir mimarinin üzerine inşa edilmesini
gerekli kılmaktadır. Günümüzde gerek işletme maliyetleri gerek hizmet kalitesinin sürekliliği yönünden
de fiber altyapı sabit şebeke yatırımları için yegâne seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre “Genişbant hizmetlerindeki her %10’luk artış gelişmekte
olan ülkelerin iktisadi kalkınmasına %1,3 oranında katkı sağlamaktadır.” Bu sebeple, Kalkınma
Bakanlığı’nın Bilgi Toplumu Stratejisinin yenilenmesi kapsamında hazırladığı araştırma ve
değerlendirme raporlarında da genişbant ve fiber konularına sıklıkla değinilmiş olup, genişbant
yaygınlığının ve bu yaygınlık içerisinde fiber yatırımların ne denli öneme sahip olduğu hususları sıklıkla
vurgulanmıştır.

Devlete Etkisi
Fiber yatırımlarının maliyetlerinin en az %80’ini inşaat ve altyapı harcamaları oluşturmakta, bu
yatırımların tamamlanabilmesi de ciddi zaman almakta ve son derece karmaşık bürokratik engellerin
aşılması ile mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte güzergâhların tespiti, izinleri ile kamuya açık
alanda yer alan bu altyapılara erişim ve sahiplilik ile paylaşımı da adil ve dengeli düzenlemeleri
gerektirmektedir. Altyapı lisansı almış olan işletmecilerin farklı bölgelere yaygınlaşma yerine talebin ve
gelir seviyesinin yüksek olduğu belli güzergâh ve bölgelerde yoğunlaşan birden fazla şebeke yatırımı
çoğunlukla da beraberinde verimsizliği getirmekte ve ülke genelinde yayılım gecikmektedir.
Fiber altyapının en önemli yatırım kalemlerinden biri olması halinde, en az otoyol, havalimanı gibi
stratejik bir öneme sahip olup ana omurganın tesisi yanında ülkenin her noktasına ulaşarak sadece
ekonomi ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesini değil, aynı zamanda ülke güvenliğinde erken
uyarı yapısını oluşturan bir sistem de oluşturulmuş olacaktır.

Vatandaşa Etkisi
Fiber erişim, Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet hizmetlerinin son kullanıcıya ulaşmasının yanı sıra TV, Radyo
gibi haberleşme hizmetleriyle birlikte Enerji, Sağlık ve Güvenlik gibi pek çok çevrim içi hizmetlerin de
ortaya çıkmasını sağlayacak ve bu hizmetlerin devreye alınması ile yaygınlaşması da hızlanarak, söz
konusu ürünler bir yandan erişilebilir fiyatlara kavuşacak, diğer yandan da pazardaki kabul süreleri
kısalacaktır. Bunun sonucu olarak, yeni hizmetlerin vatandaşa maliyeti ölçek ekonomisi gereği makul
ve erişilebilir olduğu gibi rekabetin yanı sıra inovasyona dayalı fark yaratan ürün ve hizmetlerin
tetiklenmesiyle yeni iş alanları ile istihdama da olumlu yansıyacaktır.
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BİT Sektörü’ne ve İş Dünyasına Etkisi
Yeni hizmetlerin vatandaşa maliyeti ölçek ekonomisi gereği makul ve erişilebilir olduğu gibi rekabetin
yanı sıra inovasyona dayalı fark yaratan ürün ve hizmetlerin tetiklenmesiyle yeni iş alanları, iş modelleri
ile istihdama da olumlu yansıyacaktır.

Avrupa’da sabit genişbant penetrasyonlarının Türkiye’ye göre çok yüksek olması ve dolayısıyla
daha doygun pazarlar olmasına rağmen yeni abonelik sayısı Avrupa’da sunulan bundle ürünler
sayesinde daha fazladır. Türkiye’de penetrasyon oranının düşük olmasına rağmen sabit
genişbant abonesi artışında durağanlığın olmasının nedeni, bundle hizmetlerin sunulamaması
ve mobil genişbanttan gelen baskıdır. Avrupa’da yerleşik işletmeci tarafından bundle
hizmetlerin sunulamadığı tek ülke Türkiye’dir. Ancak, AB ile karşılaştırıldığında sabit operator
tekelinin de halen Türkiye’de mevcut olduğu açıktır.
Bulut üzerinden verilen hizmetlerle, alınacak hizmetlerdeki çeşitlilik ile devreye alınma sürelerinin
kısalması ile rekabetçi ortam tetiklenecek, girişimci ve inovasyona dayalı ürün ve hizmetlerin sadece
yurtiçindeki talebi değil yurtdışından da bu ürün ve hizmetlerin kullanımının önü açılmış olacaktır.
Dolayısıyla BİT alanındaki donanım, yazılım ve hizmetlerin iş hacmi genişleyerek yabancı yatırımcılar
için de bu alan Türkiye özelinde cazibe merkezi haline getirilmiş olacaktır.
Yoğunlaşan veri trafiği ve içeriğin video ve resim üzerine yoğunlaşması sebebiyle yüksek hızlı bant
genişliği talebi artarak devam edecek olup, bu talebin karşılanmasıyla ilgili telekom operatörlerine
yeni iş modelleri ve gelir fırsatları doğmuş olacaktır.

Akademiye Etkisi
Artan iş hacmi, dünya ölçeğindeki şirketlerin yatırımları ile özellikle yazılım alanındaki yerel faaliyetlerin
hızlanması sonucu ve bu alandaki istihdam talebi ile akademi dünyası da hem küresel anlamda üzerinde
çalışılan alanlarda araştırma faaliyetleri için endüstri tarafından destekleneceği gibi üniversitelerin
bünyesinde dünya ölçeğinde önemli çalışmalar yapmış olan bilim insanlarının yer alması da sağlanmış
olacaktır. Ülkedeki üniversiteler BİT alanında öne çıkan Avrupa ve diğer ülkelerin araştırma
kuruluşlarının da odak alanı haline gelerek birlikte proje geliştirmede talep yaratılacak, yayın ve
patentler elde edilecek ve oluşan standartlarda da söz sahibi hale gelebileceklerdir.

4.2.8. Akıllı Devlet
Akıllı Devlet, vatandaşlarını daha katılımcı ve yetkin hale getirerek onlara daha iyi hizmet sağlayan ve
memnun eden devlettir. Günümüzde akıllı devlet olmanın yolu “Açık”lıktan ve şeffaflıktan geçiyor. Bu
da “Açık Devlet” politikalarının yürürlüğe girmesiyle gerçekleşir. Açık Devlet olabilmek için mutlaka PPP
adını verdiğimiz, Kamu-Özel Sektör İşbirliği yapılarının kurulması gereklidir. Bu yapıların içinde
üniversiteleri ve araştırma kurumlarını da temsil eden akademik yapılar da gereklidir. Açık Devlet
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olmak salt devletin değil, tüm kurumların ve vatandaşların da süreçlere ortak katılımı ile mümkündür.
Bu doğrultuda, Açık Devlet yapısının devlete, vatandaşa, BİT sektörüne ve iş dünyasına ve de akademiye
olacak etkileri aşağıda açıklanmıştır:

Devlete Etkisi
Açık Devlet İşbirliği Protokolü çerçevesinde devletin gerçekleştireceği saydamlık, “Açık Veri” yasal
düzenlemeleri ve farkındalık çalışmaları ve akıllı şehir hizmetlerinin artırılmasına yönelik sayısal
planların hazırlanması ile, inovasyonu artarak yeni hizmetler ya da daha iyi kaliteli vatandaş hizmetleri
gerçekleşecek, vatandaşı daha yetkin kılacak saydamlık ve hesap verilebilirlik oluşacak, vatandaşın
süreçlere katılımı ve bununla elde edeceği faydalar artacak. Böylelikle, mevcut kamu hizmetlerinde
maliyetlerin azalması ve verimliliğin artmasının yanında aynı zamanda vatandaşın devlete güveni de
artacaktır.
Ayrıca, yeni teknolojilerin sürdürülebilir yenilikçi hizmetlere dönüştürülebilmesi ve bunun da farklı
alanlarda ve şehirlerde çoklanabilmesi için hem açık platformlara hem de daha fazla girişimciye ve
KOBİ’ye ihtiyaç var. Bu nedenle, yapılacak olan açık platform ve Açık Veri odaklı hackathon (yazılım ve
uygulama geliştirme maratonları) ile bu girişimci ve KOBİ’ler hareketlendirilmiş olacak ve yerel
yönetimler başta olmak üzere devlet BİT sektörü’nden çok daha fazla yararlanmış olacaktır.

Vatandaşa Etkisi
Açık Devlet politikalarının uygulanmasıyla birlikte, devletin daha hesap verebilir ve saydam hale
gelmesi, vatandaşların daha fazla süreçlere katılımı artacaktır. Vatandaşlar hem daha iyi hizmet alır bir
noktaya gelecek hem de kendilerini daha yetkin hissedeceklerdir. Türk vatandaşlarının daha fazla akıllı
uygulamaları kullanarak daha iyi hizmet alması buna bir örnektedir. Türkiye’deki potansiyele
baktığımızda, özellikle buna yatkın bir kesimin de öne çıktığı görülmektedir.
Avrupa Dijital Gündemi e-Devlet Kıyaslama Raporu 2014’te, ilginç bir gösterge olan araç sahibi olup
araç kullanan hane halkı ile bağlantılı olarak çevrim içi bulunma ve çevrim içinden faydalanabilme, bize
Akıllı ve Açık Devlet olma gerekliliği ile ilgili ilginç bulgular ortaya koymaktadır.
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Grafik 8 – e-Devlet Kıyaslama Raporu 2014 DAE, ülke bazında araç sahipliliği ve kullanımında çevrim içi
kullanım ile çevrim içi uygunluğun karşılaştırması (%)
Yukarıdaki Grafik 8’de yer alan gösterge, Türkiye’de bu oranların %100’e vardığını göstermektedir. Bu
durum, Türkiye’de araç sahibi olan ve kullanan vatandaşların çevrim içi hizmetlerden faydalanma
konusundaki uygunluğunu açıkça ortaya koyuyor. Gerek kamu, gerek özel sektörün geliştirdiği, devreye
almak istediği/aldığı uygulama ve hizmetleri bu kesimi hedefleyecek şekilde üretmesi, beklenen etkiyi
artıracak ve diğer kesimler için de lokomotif etkisi gösterecektir. Akıllı şehir uygulamalarının
geliştirilmesi ve hizmetlerin artırılması, Açık Veri politikalarının gözden geçirilmesi de bu kesim
vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracağından memnuniyeti artıracaktır.

BİT Sektörü’ne ve İş Dünyasına Etkisi
Açık Devlet politikalarının geliştirilmesi ve uygulamaya konmasıyla birlikte, özellikle yerel yönetimlerin
sayısal planları dâhilinde, vatandaşlara sağlayacakları akıllı hizmetler için BİT yatırımlarının da yapılması
gerekecektir. Şehirlerin dijital planları dâhilinde yapılacak olan teknoloji yatırımları BİT sektöründeki
hem büyük ve uluslararası şirketleri harekete geçirecek hem de KOBİ’lere yeni fırsatlar sağlayacaktır.
BİT sektörü de kendi yatırımlarını bu alanlara kaydırarak, özellikle Açık ve Büyük Veri ve Nesnelerin
İnterneti uygulamalarını geliştirmek üzere Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini artırmış da olacaklardır.
Bu teknoloji alanlarında yeni uzmanlıklar oluşacak ve bu da yeni iş olanaklarının oluşmasına katkı
sağlayacaktır. Bir diğer önemli fayda da, yenilikçi akıllı şehir uygulamalarının girişimcilere yeni iş
olanakları sağlayacak olmasıdır. Yeni teknolojilerin sürdürülebilir yenilikçi hizmetlere
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dönüştürülebilmesi ve bunun da farklı alanlarda ve bölgelerde çoklanabilmesi için daha fazla girişimciye
ve KOBİ’ye ihtiyaç var. Bu nedenle, yapılacak olan hackathon (yazılım ve uygulama geliştirme
maratonları) ile bu girişimci ve KOBİ’ler hareketlendirilmiş olacak ve BİT sektörü de bu alanda canlanmış
olacaktır. Üniversite öğrencilerinin yeni Start-Up’lar kurmasına olanak sağlamak üzere, Start-Up
Destekleri sağlayan kurumlar, iş melekleri, Tech Accelerator dediğimiz teknolojik girişimleri hızlandırıcı
Destek mekanizmaları da devreye girerek, yeni iş olanakları da yaratılmış olacaktır.

Akademiye Etkisi
Açık Devlet politikalarının geliştirilmesi ve uygulamaya konmasıyla birlikte, özellikle yerel yönetimlerin
sayısal planları dâhilinde, vatandaşlara sağlayacakları akıllı hizmetlere yönelik yeni bilimsel araştırma
faaliyetlerinin gerçekleşmesi gerekecektir. Açık Devlet yapısı dâhilindeki PPP (Kamu-Özel SektörAkademi İşbirliği) ile akademik çalışmalar akıllı şehir hizmetlerinin daha standartlara uygun ve yenilikçi
gelişmesine fırsat sağlayarak, akademi de bilimsel araştırma ortamını şehirlere ve vatandaşların yaşam
alanlarına taşımış olacaktır. Özel sektörle ortak gerçekleştirilecek olan Açık ve Büyük Veri ve Nesnelerin
İnterneti uygulamalarını geliştirmek üzere Ar-Ge ve inovasyon projeleri geliştirilmiş olacaktır. Akademi
bu tip işbirliklerle hem kendi bilimsel ortamlarını zenginleştirecek, yeni uzmanlık ve araştırma alanları
ile müfredatlarını da geliştireceklerdir. Hedeflenen alanların geliştirilmesi aynı zamanda üniversite
sanayi işbirliğini de artıracaktır. Aynı zamanda, daha fazla üniversite öğrencilerinin katıldığı hackathon
(yazılım ve uygulama geliştirme maratonları) ile üniversite öğrencilerinin daha hızlı girişimciye
dönüşmesi de sağlanmış olacaktır. Üniversite öğrencilerinin yeni Start-Up’lar kurmalarını da teşvik
edecektir.

4.2.9. Rekabet Edebilirlik
Dijital Gündem teknolojiye ve Ar-Ge’ye sağlayacağı destekle ve fiber gibi hızlı iletişim seçeneklerinin
canlandırılması sonucunda rakiplerden daha düşük maliyetli üretim sağlanabileceği gibi buradaki
hizmet sürecinin kısalmasıyla müşteriye çok daha uygun ve iyi ürünlerin sunumunu gerçekleştirebilir.
Mal ve hizmetlerin farklılaşabilmesi için rakiplerin ve pazarın izlenmesi müşterinin isteklerinin ve
ihtiyaçlarının belirlenmesi son derece önemlidir. Pazardaki iletişim, vergideki indirimler, fiber ve Ar-Ge
gibi unsurlar BİT sektörünün getirdiği kolaylıklar, İnternette alışverişin yaygınlaştırılması gibi konular
mal ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasına yarayacaktır. Şirketlerin İnternet alışveriş
konusunda deneyim kazanmaları küresel ölçekte alışveriş fırsatları da yaratabilecektir. Buradaki dil
engelleri de yine dil konusundaki yazılımlarla ortadan kaldırılabilecektir. Yeni ve farklı mal ve
hizmetlerin ve mesleklerin de ortaya çıkmasına yarayacak bir ortam yine Dijital Gündem’e uymakla
gerçekleştirilebilecektir.
İnternet Girişimciliği her ne kadar yeni bir konu olmasa da küresel olarak henüz potansiyeline
ulaşmamış, ulaşamamış bir konudur. Yaratıcı düşünce ve inovasyon süreç ve dikey
platformlarda/uygulamalarda gerçekleştiğinde en yüksek etkiyi gösterirken, sürecin bağlı olduğu diğer
süreçler ve dikey platformların/uygulamaların yatay platform/uygulamalar ile birlikte çalışırlığını
sağlayan standardizasyon bulunmadığında bu konularda geliştirilecek çözümler ya etkisiz olacak ya da
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etkinin artırılması için yapılacak yatırım çok yüksek olacağından girişimcilerin pazara giriş engelleri de
çok yüksek olacaktır. Bütün bu sebepler ile İnternet Girişimciliği kültürünün tüm topluma yayılması,
Açık Veri’nin hem kamu hem özel sektörde bir ihtiyaç ve mecburiyet olarak değerlendirilmesi, Kuluçka
Merkezleri’nin girişimcilere standart platform alt yapıları sağlaması, sağlanacak katma değerin en
yüksek seviyeye ulaşması için geliştirilen her uygulamanın yeni girişimcilere ekosistem içinde yer
açacak şekilde standartlara uyumlu ve dışa açık arayüz barındırmasının sağlanması mozaikteki açık
noktaları kapatacak, süreç ve politikaları birbirine bağlayacak ve İnternet Girişimciliği’nin potansiyeline
ulaşmasını sağlayacaktır.

Devlete Etkisi
Alışverişlerin İnternet üzerinden yapılabilmesi daha şeffaf bir yapı sağlamaktan para transferlerine
kadar bütün detayın izlenebilmesine yaramaktadır. Bu da Siber Güvenlik gibi unsurlarda devletin yeni
yaklaşımlar geliştirmesini ve uluslararası sorunlara yönelik mekanizmaları kullanabilecek altyapıların
oluşturulmasını gerektirmektedir. Devlet aynı zamanda daha etkin bir vergilendirme yapısı
kazanacaktır. Rekabet Kurumu gibi kurumların işlevlerinin teknolojik yapıya büründürülmesi de bu
açıdan önemlidir. Devletin Akıllı Devlet yapısına bürünmesi ve gerçek anlı ihtiyaç haline gelen teşvikleri
sunabilmesi açısından da bu durum önemlidir. Buna yönelik çevrim içi teşvik mekanizmalarının
oluşturulması gerekmektedir. Devlet burada çözümleyici ve tedbir sunucu bir yapı sunacak hale
gelmelidir.

Vatandaşa Etkisi
Sektörde rekabet edilmesi vatandaşa fiyatta avantaj ve uygun mal ve hizmetler olarak yansımaktadır.
Bunun haberdarlığının vatandaşın algısının geliştirilmesi elektronik ve mobil ortamlardan
sağlanabilecektir. Sayısal mobil uygulamalar, karşılaştırma uygulamaları, sosyal değerlendirme
ortamları vatandaşın daha sağlıklı ve bilinçli alışveriş kararı verebilmesini sağlayacaktır. Tele-tıp gibi
sektörlerin de gelişmesiyle vatandaşın yaşam kalitesinin artması sağlanacaktır.

BİT Sektörü’ne ve İş Dünyasına Etkisi
Günümüzde İnternet ortamında yazılım geliştirme ve hizmetler tüm sektörleri doğrudan
ilgilendirmekle birlikte uygulamalar BİT yazılım uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Sayısal
okuryazarlığın artması ve BİT eğitiminin tüm mesleklerde alınıyor olması yazılım ve hizmet sektörünü
olumlu yönde etkileyecek, küresel rekabet içinde geliri ve ihracatı artıracaktır.
Küresel ölçekte rekabetin galibini yapılan Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon belirlemektedir. Ar-Ge
çalışmaları, bilgisayar kullanılarak hem daha hızlı hem de daha güvenli olarak yapılabilmektedir.
Özellikle Ar-Ge çalışanlarının eğitimleri süresince meslekleri ne olursa olsun BİT eğitimi de almış
olmaları yapacakları çalışmaların kalitesini yükseltecektir. BİT eğitiminin daha geniş bir tabanda tüm
mesleklere yayılması küresel boyutta rekabette önemli avantajlar sağlayacaktır.
Girişimcilerin eğitimlerini tamamlaması ve sonrasında da doğrudan kendi işletmelerini kurmak yerine
öncelikli olarak sektör şirketlerinde çalışarak tecrübe kazanmalarının iki olumlu sonucu olacaktır. 1.
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Mevcut işletmeler fark yaratan nitelikli iş gücü ile çalışma olanağı bulacak. 2.Tecrübe kazanmış
girişimcilerin kuracağı yeni işletmeler daha uzun soluklu ve hızlı büyüme potansiyeline sahip işletmeler
olacağından, daha fazla istihdam sağlayacak ve tecrübe kazandıkları işletmeler ile birlikte değer ağlarını
geliştirecek ve yeni ekosistemler kurarak iş dünyasında canlılık sağlayacaklardır.

Akademiye Etkisi
Rekabet edebilirlik mantığının gelişmesi akademik anlamda da iyi öğretim elemanları, kurum veya
personelin seçimi gibi konulara yansıyacaktır. Üniversitelerin teknoloji yerine yetenek geliştirmesi
gereklidir. Bu yeteneklerin zaman içerisinde rekabet edebilir teknolojik ürünlerin geliştirmesi yaratıcılık
ve araştırma gibi unsurların desteklenmesini sağlayacaktır. Öte yandan girişimcilerin öncelikle
eğitimlerini tamamlamaları desteklendiğinde üniversiteler daha yenilikçi araştırmalara imza atacak ve
hem eğitim kalitesi yükselecek hem de mezun olan öğrencilerin iş hayatına sadece bir nitelikli iş gücü
değil aynı zamanda istihdam oluşturacak başarılı girişimciler olarak ayılmaları sağlanacaktır.

4.2.10. KOBİ’ler
Devlete Etkisi
Devlet e-Ticaret alışverişlerini takip edebildiğinden vergi düzenlemelerinin de uygun koşullarda
gerçekleşmesiyle daha fazla gelir elde edebilecektir.

Vatandaşa Etkisi
Tüketiciler sunulan ürün yelpazesinin genişlemesi sonucu alternatif mal ve hizmetlere kavuşmaktadır.
Ayrıca İnternet ile yapılan alışverişlerde zaman kazandırmanın yanında, coğrafi sınırlamaları ortadan
kaldırma, çok daha fazla bilgiye daha az zamanda ve işletmelerin sağladığı maliyet avantajlarının
yansıması da tüketici lehine bir sonuç doğuracaktır.
KOBİ’ler dar bütçeleri nedeni ile niteliksiz insan kaynağını nitelikli insan kaynağına dönüştürürken hem
yeni istihdam yaratmış, hem de dönüştürdükleri iş gücüne daha önce erişemedikleri isdihdam kapılarını
açmış olacaklardır.

BİT Sektörü’ne ve İş Dünyasına Etkisi
KOBİ’ler, bu günün koşullarında çok ciddi bir rekabet içindedirler. Kendini günün koşullarına göre
değiştiremeyen KOBİ’ler küçülmekte, giderek yok olmaktadır. KOBİ’lerin yetkin oldukları konulara
bakılmaksızın yerel veya küresel rekabette kendilerine bir yer edinebilmeleri için BİT’den daha çok
yararlanmaları gerekmektedir. Sayısal okuryazarlığın artması, BİT eğitiminin daha geniş bir tabanda
tüm mesleklere yayılması KOBİ’leri küresel boyutta daha başarılı yapacaktır.
Dijital Gündem’e Uyum sürecinde e-Ticaret uygulamalarının artması söz konusudur. e-Ticaret ve sanal
Pazar oluşumu var olan işletmelerin satışlarını artırmakla kalmayacak, daha önce bilinmeyen hatta var
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olmayan yeni markaların ortaya çıkmasına ve pazardan pay alabilmesine olanak sağlayacaktır.
Ürünlerin/hizmetlerin sanal ortamdan sunulması da işletmelere hızlı ve ucuz iletişim olanağı yanı sıra,
işletmelerin kira, lojistik, stoklama, enerji gibi genel işletme giderlerinin ciddi oranda azalmasına daha
rekabetçi ve maliyet avantajlı hale gelmesine yol açmaktadır. Kendi işini ve markasını oluşturmakta
zorlanan KOBİ’ler ve girişimciler, hızlı ve kolay yoldan pazara girebilme olanağını yakalayabilmektedir.
KOBİ’lerin e-Ticaret gibi alanlara yönelmesi vizyonlarını genişletmekte ve dünyaya açılmayı
hızlandırmaktadır. Bu bağlamda küçük nişler olarak da ortaya çıkabilecek işletmelerin hızlı bir şekilde
pazarda yer alması söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden e-Ticaret mobil ticaret gibi yaklaşımlar daha
da önem kazanacaktır. Bu aynı zamanda kayıt dışılığın da ortadan kalkmasına sebep olacaktır.
Yeni teknolojilerin sürdürülebilir yenilikçi hizmetlere dönüştürülebilmesi ve bunun da farklı alanlarda
ve bölgelerde çoklanabilmesi için daha fazla girişimciye ve KOBİ’ye ihtiyaç var. Bu nedenle, yapılacak
olan hackathon (yazılım ve uygulama geliştirme maratonları) ile bu girişimci ve KOBİ’leri
hareketlendirilmiş olacak ve BİT sektörü de bu alanda canlanmış olacaktır. Üniversite öğrencilerinin
yeni Start-Up’lar kurmasına olanak sağlamak üzere, Start-Up Destekleri sağlayan kurumlar, iş melekleri,
Tech Accelerator dediğimiz teknolojik girişimleri hızlandırıcı Destek mekanizmaları da devreye girerek,
yeni iş olanakları da yaratılmış olacaktır.
İnternet Girişimciliği ve Veri Güdümlü Ekonomi, KOBİ’lere yeni iş kapıları ve istihdam olanakları
sağlamaktadır. Aynı zamanda, uluslararası işbirliklerini çok daha kolay ve hızlı gerçekleştirme olanağı
sağlamakta, bu doğrultuda yurtdışına açılmalarını da kolaylaştırmaktadır.
Girişimci KOBİ’lerin en büyük etkilerinden biri iş sürekliği sağlasalar da sağlamasalar da dar bütçeleri
nedeni ile niteliksiz iş gücünü eğiterek nitelikli iş gücü haline dönüştürüyor olmasıdır. Girişimci
KOBİ’lerin piyasaya sağladığı bu nitelikli ve tecrübe kazanmış iş gücü gerek yeni girişimciler olarak gerek
uzman çalışanlar olarak sektöre katkı sağlayacaktır.
İş dünyasında öğrenmede Oyunlaştırma’nın daha fazla kullanılmasıyla, eğitim çok daha hızlı ve etkin
olarak yapılabilecek, eğitim maliyetleri azalacak ve farklı sektörlerde bilgi düzeyleri hızlı artış
gösterecektir. Bununla birlikte, BİT sektörü de Oyunlaştırma’ya daha fazla yatırım yaparak bu konuda
uzun vadede kârlı bir iş alanı da yaratmış olacaklardır.

Akademiye Etkisi
Gelişmiş ve daha sayısal hareket eden KOBİ’ler ile üniversite işbirlikleri daha kolaylaşacaktır. Aynı
zamanda akademide KOBİ’lere yönelik olarak eğitim öğretim programlarının düzenlenmei ve KOBİ’lerin
varlığını sürdürmesinde e-Öğrenme, Mobil Öğrenme ve Oyunlaştırma ile Öğrenme gibi konulara ağırlık
verilecektir.
Dijital Gündem ile KOBİ’lerde yenilikçilik ve dolayısıyla da verimlilik bir kültür haline gelecektir. Bu
durumda, Akademi enerjisini, belki de tekrarı olmayan teknoloji üretiminden çok ana odak noktası
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olan yetenek üretimine yönlendirecek ve verimlilik odaklı KOBİ’lere yönelik nitelikli iş gücü yetiştirecek,
hatta birçok yenilikçi girişimci için de kuluçka merkezi olacaktır.

4.2.11. İhracat Politikası
Günümüzde ihracat küresel rekabet içinde ve küresel gereksinimlere yenilikçi çözümler bulabilen
kurum veya şirketler tarafından yapılabilmektedir. Yenilikçi çözümler çoğunlukla Ar-Ge ve BİT
desteğinde yapılan çalışmalar sonunda oluşturulabilmektedir. Bu da her meslekte BİT uzmanlığının
önemini artırmaktadır. İhracatta önemli olan bir diğer konu da kârlılıktır. Günümüzde en karlı işlerden
biri de yazılım geliştirmektir. Bunun için BİT konusunda iyi eğitim almış yazılım uzmanlarına ihtiyaç
vardır. BİT eğitiminin daha geniş bir tabanda tüm mesleklere yayılması başta yazılım ihracatı olmak
üzere tüm ihracatımızı olumlu etkileyecektir. Küresel ticaret yapan işletmelerin uluslararası pazarda
söz sahibi ve başarılı olması, ürün ve hizmetlerindeki çeşitlilik, fiyat, kalite dışında sermaye birikimine
ve yaygın satış/pazarlama ve hizmet noktalarına sahip olması ile de ilintilidir. Gerek Amerika Birleşik
Devletleri, gerek Çin iç pazarlarının geniş bir coğrafyaya yayılması ve büyüklükleri ile özellikle sermaye
birikimi ve yaygınlık konusunda ciddi bir rekabet avantajına sahip olmaktadır. Türkiye’nin de iç pazarını
ülke sınırlarından tüm Avrupa Birliği sınırlarına kadar genişletiyor olması sonucunda daha çok dünya
çapında firmaya sahip olma şansını yanında getirecektir.

Devlete Etkisi
Sayısal ekonomiye geçişle, devletin ortaya koyacağı ihracat politikalarında belirgin değişiklikler
olacaktır. İnternet girişimciliği, veri güdümlü ekonomik değer özellikle bu politikaların
oluşturulmasında önemli rol oynayacaktır. Türkiye, ihracatını BİT temelli üretime dayalı sanal ortamlara
kaydıracaktır. Tüm iş yapış mekanizmalarının İnternette olması ve bu sayede uluslararasılaştırılması ile
sadece BİT sektörü değil, tüm diğer üretim ve hizmet sektörlerinin de ticaret yapış biçimleri değişecek,
ihracatın artması kaçınılmaz olacaktır.

Vatandaşa Etkisi
İhracatın BİT Temelli üretime dayalı olması vatandaş için bu alanlarda istihdam yaratılmasını
sağlayabilecektir.

BİT Sektörü’ne ve İş Dünyasına Etkisi
Devlet sayısal ekonomiye geçişle, ihracat politikalarını yenilemek durumunda olacaktır. İnternet
girişimciliği, veri güdümlü ekonomik değer özellikle bu politikaların oluşturulmasında önemli rol
oynayacaktır. Türkiye, ihracatını BİT temelli üretime dayalı sanal ortamlara kaydıracağından, BİT
sektöründe ihracat çok belirgin ve hızlı bir şekilde artacaktır. Tüm iş yapış mekanizmalarının İnternette
olması ve bu sayede uluslararasılaştırılması ile sadece BİT sektörü değil, tüm diğer üretim ve hizmet
sektörlerinin de ticaret yapış biçimleri değiştireceğinden, BİT sektörünün iş dünyasına ve diğer
sektörlere yeni katma değerli hizmetler sunması kaçınılmaz olacaktır.
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Akademiye Etkisi
İhracatın bilgi temelli bir yapıya oturtulması demek, bilimsel araştırma sonucu ortaya çıkartılacak
yenilikçi ürün hizmetlerin uluslararası ölçekte rekabet etmesi demektir. Bu nedenle, sayısal ekonomiye
geçişle, akademiye eskisinden çok daha fazla rol düşecek, özel sektör ve iş dünyası ile işbirlikleri daha
da artacaktır. Bu doğrultuda, bilgi temelli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yeni bilimsel
araştırma yöntemleri ve altyapıları da kullanılmaya başlayacaktır.
Türkiye sadece özel sektörün ürettiği ürün ve hizmetlerinin ihracatına değil, aynı zamanda akademik
kurumların da ürün ve hizmetlerinin ihracatına odaklanmalıdır. Bir ülkenin gelişmişlik ligindeki
pozisyonu eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, uluslararası ortak Ar-Ge çalışmaları
ve akademik kurumlarda yapılan araştırma ve geliştirmeye uluslararası seviyede de müşteri bulması ile
de çok yakından ilintilidir.

4.2.12. Eğitimli İş Gücü
Devlete Etkisi
e-İşletme ve e-Devlet Web 2.0 özelliklerinin rahatça kullanılabildiği bir ortam olarak da
değerlendirilebilir. Gerçekten de Web 2.0 özellikleri sayesinde eğitim alanı da dâhil olmak üzere
yaşamın her alanında teknoloji destekli bir akış söz konusudur. Öğrenmenin kişiselleştirilmesi, istenilen
anda erişilebilirlik, istenen anda, istenen yerde ve istenen hızda bir eğitim mantığı otomatik devreye
girmektedir. Bunu sağlayabilen yegâne çözüm ise e-Öğrenme’dir. Çoğumuz sayısal göçmen olan
bizlerin bilinçaltında öğrenme ile ilgili olarak okulların hâkimiyeti yer alır. Bu klasik öğretme biçimiyle
ve dayatmalı bir şekilde bize sunulmuş ve bir anlamda dikte ettirilmiştir. Ancak 20. YY. mantığıyla 21.
YY sorunları çözülemez!

Vatandaşa Etkisi
Eğitimli iş gücünün sağlanması vatandaşın daha farklı ve değişik entelektüel veya hobi konularına
yönlenmelerine sebep olacaktır. Bilinçli ve hızlı bilgi sahibi olmanın yol ve yordamını bilen vatandaşlar
kendi sorumluluklarının bilincine daha kolay bir şekilde varacaklardır.
İlkokullardan başlayarak BİT ve “kodlama” eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ile sayısal düşünebilen,
sadece kullanan veya tüketenden ziyade yaratan ve geliştiren yeni bir neslin oluşmasına da katkı
sağlanmış olacaktır.

BİT Sektörü’ne ve İş Dünyasına Etkisi
Eğitimli iş gücü işletmelerin boyutları ne olursa olsun üretimi ve verimliliği doğrudan etkileyen bir
faktördür. BİT bilgisi, her meslekte kullanım alanı bulabilmekte olup, mesleğini icra ederken BİT‘den
yararlanan uzmanlar daha çabuk ve daha avantajlı koşullarda iş bulabilmektedirler. Meslek
deneyiminin yanında BİT eğitiminin daha geniş bir tabanda tüm mesleklere yayılması, hizmet ve üretim
sektöründe istihdamı kolaylaştıracak, verimi artıracaktır.
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Akademiye Etkisi
Eğitimli iş gücünü sağlama noktalarından biri akademidir. Ancak bu yapı sadece üniversiteler veya
yüksekokul gibi kurumlar olarak değerlendirilmemelidir. Kurumsal gelişim ve eğitimlerin de
sürdürülmesi uygun elemanların yetiştirilmesi gibi konular kurumların kendilerinin veya belli
platformlarda bir araya geldiği yapıların çevrim içi veya mobil öğrenme yöntemlerini kullanması söz
konusu olacaktır. Öte yandan doğru kıyaslamalarla uygun kurumsal eğitim ortamları da
oluşturulabilecektir. Bunun dışında belli standardı oluşturan yapılar gerçekleşmiş olacağından bu
yapılarda çalışanların eğitimlerinin gerçekleşmesi ve meslek sınavlarının yapılması gibi konularda
akademik yapıya büyük görev düşecektir.
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4.3. Mevcut Durum
Skor Tablosu’na dayanak olan 7 ana konu uzmanlar tarafından değerlendirilerek, görüşler
oluşturulmuştur. Bu görüşler; her bir dayanak için belirlenen eylemler bazında oluşturulmuştur.
Özellikle, eylem planlarında Türkiye için faydalı olan alanlar tespit edilerek, Türkiye’nin de mevcut
durumu ortaya konmuştur.

4.3.1. Sayısal Tek Pazar
Sayısal Tek Pazar dayanağı, 7 dayanak arasında politika açısından en dikkatle
yaklaşılması gereken dayanaktır. AB Sayısal Tek Pazarı özellikle Çin gibi
ülkelerin Avrupa pazarını domine etmesini engellemek için oluşturulan bir
dayanak olarak değerlendirmektedir ve dışlayıcı politikalar geliştirebilmek için
bir referans oluşturma çabasındadır. Türkiye bu politikadan olumsuz
etkilenmemek için en yüksek seviyede lobi faaliyetleri yürütmeli ve bir yandan
da ulusal politikalar AB ile uyumlu ve paralel hale getirilerek bu faaliyetleri desteklemelidir. Türkiye için
en büyük tehdit AB pazarından dışlanmanın ötesinde küreselleşen dünyada kendi iç pazarımızda bile
rekabet edemez hale gelme riskidir. Gerek devlet, gerek STK’lar ve gerekse özel sektör olarak
politikaların uyumlu ve Türkiye’yi dışlayıcı olmayacak şekilde düzenlenmesi için çaba göstermenin yanı
sıra özellikle özel sektörün Avrupa Birliği ile ortak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine öncelik vermesi
gerekmektedir. TÜBİTAK’a düşen en büyük görev ise, bu yönde yapılacak çalışmaların ulusal fonlarla
da
desteklenmesini
sağlayarak fonlanma
oranını
%100’e
çıkarmak ve ek olarak
da
pazara
giriş
desteklerini
artırmaktır. Bu noktada
bile ortak proje yapan
ulusal şirketlerin sayısı
sınırlı olabileceğinden,
daha
fazla
ulusal
şirketin projelerde yer
alabilmesi için aktif lobi
faaliyetleri yürütmesi
gerekmektedir.
Şekil 2 – Dünya İnternet İstatistikleri, Kullanım ve Nüfus İstatistikleri
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Türkiye’de 37.5 Milyon bireysel İnternet kullanıcısı ve %49.1’lik penetrasyon oranı bulunmaktadır.9
Aynı oran işletmelerde 2012 yılına göre %1,7 azalarak %90,8 olarak belirlenmiştir.10 Bu oranlara karşın,
Digital Agenda for Europe Türkiye Raporu’na göre 2013 yılında son 12 ay içerisinde sadece Türk halkının
%10 çevrim içi olarak bir ürün veya hizmet almıştır. Avrupa Birliği’nde ise bu oran ortalama %47’dir. En
kritik olan değer ise sınır ötesi çevrim içi alışveriş oranı Türkiye için sadece %0.4 iken Avrupa Birliği
ortalaması ise %12’dir.11
TÜSİAD e-Ticaret Raporu Türkiye’nin özellikle B2C Pazar durumunu net bir şekilde tarif etmektedir. 12
Rapor özellikle Gelişmekte Olan Piyasalar arasında Türkiye e-Ticaret potansiyeli en yüksek 9 ülke olarak
yer
aldığını
vurgulamakta
ve
Pazar büyüklüğünü
yaklaşık 10 Milyon eTicaret
kullanıcısı
olarak
tarif
etmektedir. Ancak
bu bilgiler Digital
Agenda for Europe
Türkiye Raporu ile
birleştirildiğinde,
potansiyele erişimin
çok az olduğu ve bu
sebeple de yerel
çözüm sağlayan özel
sektörün yeterince
sermaye
biriktiremediği de
net
bir
şekilde
gözlemlenmektedir.
Grafik 9– eGovernmentBenchmarkBackground 2014 DAE13, ülke bazında vatandaş hizmetlerine yönelik
sınır ötesi iş hareketliliğinin karşılaştırması

9

TÜİK Bilgi Toplumu İstatistikleri, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması – 2013,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028
10
TÜİK Bilgi Toplumu İstatistikleri, Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması -2013,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1048
11
Digital Agenda for Europe – Turkey 2014
12
TÜSİAD Haziran 2014 tarihli (Yayın No: TÜSİAD-T/2014-06/553) e-Ticaret Raporu,
http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/eTicaretRaporu-062014.pdf
13
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-egovernment-report-2014-shows-usability-online-publicservices-improving-not-fast
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Sınır ötesi e-Ticaret’in de azlığı bu resme eklendiğinde Türkiye’nin küresel oyuncular açısından bakir bir
pazar olarak nitelendirileceğini ve potansiyel pazardan büyük bir pay almak üzere girişimde
bulunmalarının kaçınılmaz olacağını öngörmek mümkündür. O yüzden farklı ve değişik işlevlere hizmet
eden yazılımcı KOBİ’lere destek verilmesi ve dünya devlerinin iştahını açan fikirlerle çeşitli yazılım
girişimlerinde bulunulması için teşvikler sunulmalıdır. Mikro kredi benzeri sistemlerin geliştirilmesi açık
kaynak yazılımcılarının desteklenmesi de yine bu tarz girişimlerin sağlanması açısından uygun olabilir.
Yukarıdaki Grafik 9’da yer alan hareketlilik tablosunda da beklendiği gibi, Türkiye gerek iş hareketliliği
gerek birey (vatandaş) hareketliliği açısından tam anlamı ile ulusal odaklı olarak çıkmaktadır. Aynı
coğrafyada yer alan birçok Balkan ülkesi de bu dar bant üzerinde sıkışmaktadır. Sırbistan, Macaristan
ve Romanya’nın yanı sıra Avrupa Birliği’nin eski üyelerinden Yunanistan’ın da bu bantta sıkışmış olması
ve mevcut ekonomik durumunun da olumlu sinyaller vermiyor olması, sınır ötesi ticaret ve
hareketliliğin Sayısal Tek Pazar’da tüketici değil de üretici olarak yer almanın gerek şartı olduğunu net
bir şekilde vurgulamaktadır.

e-ID (e-Kimlik)
Bu konuda Şubat 2014’te Avrupa Parlamentosu,
Komisyonu ve Konseyi’nin politik mutabakatının
ardından yeni düzenlemeler Nisan 2014’te
Avrupa Parlamentosunda onaylanarak devreye
alınmıştır. Bunun sonucunda da Avrupa
genelinde kabul edilebilir bir skor olan %62’ye
sahip olması iyi bir gelişim gösterdiğini ve
nispeten olgun bir seviyede olduğunu gösterir.
Türkiye’nin 2012 skoru %92 olarak raporlanmış
olsa da Türkiye’nin henüz mutabık kaldığı ve
sınır ötesi ile de ortak kullanabileceği bir e-ID
bulunmamaktadır. e-ID olmasa bile e-pasaport
gibi girişimler bir başlangıç olarak düşünülebilir.
e-ID sistemleri kısa süre içinde oluşturulması
için teşvikler getirilmelidir.
Grafik 10 – eGovernment in Turkey Raporu 2013 - Anahtar Sağlayıcılar, Yaşam Hizmet Modelleri’nde
entegre BİT anahtar çözümleri
Kamu kurumları vatandaş ve kurumlara yeni hesap ve şifreler verirken, bir yandan e-Devlet
uygulamalarına girmek için e-Devlet şifresi dağıtılmaktadır. Gelir İdaresi ise e-Faturalar’da kullanım için
kurumlara bir mali mühür uygulaması getirmiş ancak nitelikli sertifika olarak dağıtılmadığından
elektronik sözleşmelerde mali mühürün hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır.
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Elektronik imza kullanımı ise aşağıdaki alanlarda sınırlı kalmıştır.






e-Devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr)
e-İmza’nın zorunlu tutulduğu kamu projeleri(UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP…)
MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemleri,
Gümrük ve dış ticaret işlemleri,
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi,

Yurt içerisinde mutabık kalınan bir e-ID bulunmaması ise Avrupa Birliği ile ortak bir e-ID geçişinin
önünde bir engel olarak yer almaktadır.

e-Belge
Çevrim içi kullanılabilme Avrupa Birliği nezdinde %57’lik bir orana sahiptir. 2012 değerlerine göre %90
olarak raporlanmış olmasına rağmen %57 çevrim içi e-Devlet belge kullanımı ile gerçek anlamda bu
oranın hayli gerisindedir. E-Belge kullanımı önünde gözlemlenen en büyük engellerden biri belgenin
kurumlar arası dolaşım gereken süreçlerde yaşanan kırılmalardır. Örneğin, vergi istisnası bulunan bir eFatura’nın Vergi Dairesine ibrazı ancak basılı ortamda yapılabilmektedir. Benzer bir şekilde bir e-Fatura
mükellefinin e-Fatura Özel Entegratörü üzerinden hizmet alma durumunda yapacağı sözleşmeye
nitelikli sertifika olmayan mali mühürü ile imza atması mümkün olmadığından, bir e-İmza sertifikasına
sahip olmaması durumunda ıslak imzalı basılı belge üretmesi gerekmektedir. Hatta veraset ve intikal
vergisi gibi vergiler ya nakit veya banka üzerinden gerçekleşmekte kredi kartı ile ödeme alınması gibi
sistemlere ilgi gösterilmemekte bu olanaklar vergi dairelerinde yer almamaktadır. Oysaki bütün vergi
dairelerinin kredi kartı gibi uygulamalara sahip olması gerekmektedir. Benzer örnekleri birçok kurum
ve uygulamada için de kolaylıkla üretmek mümkündür. Ceza gibi durumların beyanlarının da e-belge
ile yapılması konularında fazla yol alınmamış olmakla birlikte özellikle yargısal bazı uygulamalarda UYAP
sistemi büyük kolaylık getirmiştir.

Tek Şifre (Single Sign On) Uygulaması
Avrupa Birliği ortalaması %58 olup, Türkiye için 2012 değeri %100 olarak raporlanmıştır. Ancak e-ID
konusunda bir bütünlüğe ulaşılmamış olması bu göstergenin tekrar ölçülmesi durumunda Türkiye için
düşük bir değere sahip olacağı öngörülebilir.

Doğrulama Kaynakları:
Avrupa Birliği ortalaması %47 olup Türkiye için %36 olarak raporlanmıştır. Ancak İnternet kullanımında
Statik IP’nin bir zorunluluk değil de bir ek hizmet olarak sunuluyor olması en kritik doğrulama kaynağı
olan IP doğrulamasını güvenilir olmaktan çıkartmaktadır.

e-Kasa (e-Safe)
Avrupa Birliği ortalaması hayli düşük olup, %35 seviyelerindedir. Türkiye’nin skoru bu konuda net bir
uygulama olmaması sebebi ile %0 olarak raporlanmıştır. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Türkiye’de bu
konuda atılmış önemli bir adım olup, değerli elektronik evrak ve işlem kayıtlarının saklanması için
geliştirilmeler yapılmalıdır.
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Bu dayanakta Türkiye’ye faydası açısından değerlendirme yaptığımız Avrupa Dijital Gündemi eylemleri
aşağıda değerlendirmeleriyle birlikte verilmiştir.

Eylem 3: Kamusal veri kaynaklarının yeniden kullanım için açılması
Türkiye’de kamusal veri kaynaklarının yeniden kullanım için açılmasının önündeki en büyük engel
“sorumsuzluk ilkesi” ile ilgili kanun maddeleridir. Mevcut sistemde hiç bir kamu görevlisi soruşturma
riski taşımadan kamusal bir veriyi 3. şahıslara ve hatta bir başka kamu kuruluşuna açamaz. Türkiye’deki
en büyük Açık Veri kaynağı olan kamusal veri kaynaklarının kapalı olması, bu yönde uygulama
geliştirilmesini engellemekte, hatta hiç bir denetlenebilir ve paylaşılabilir gösterge
oluşturulamadığından uluslararası programlardan dışlanmaya sebep olmaktadır. Açık Veri ile ilgili
yapılacak hiç bir ortak proje için ulusal bir “use case” oluşturulamayacağından Türk şirketlerinin
oluşturulacak konsorsiyumlara kabul ihtimalleri yok denecek kadar aza inecektir. e-Devlet Kapısı, MHYS
gibi uygulamalar ve politikalar güzel bir başlangıç olmasına rağmen kanunlarda acilen gereksinim
duyulan düzenlemelerin yapılması gereklidir.

Eylem 6: Fikri Mülkiyet Hakları’nın çevrim içi olarak korunması
Bu konuda paralel iki eyleme ihtiyaç vardır. İlki fikri mülkiyet haklarının çevrim içi olarak korunması ile
ilgili hukuki düzenlemeler ve yasal uygulamaların güncel hale getirilmesi, ikincisi ise koruma ile ilgili
hukuki dayanakların oluşturulmasıdır. Hukuki dayanağın oluşturulabilmesi için korunması gereken
içeriğin hak sahibinin sayısal imzası ile imzalanması ve nitelikli zaman damgası ile telif tarihinin garanti
altına alınması gerekir. Hukuki düzenlemeler ancak çevrim içi “noterlik” hizmeti ile birlikte bir etki
oluşturabilir.

Eylem 9: e-Ticaret Direktifi’nin güncellenmesi
2014 Yılında Türkiye’de e-Ticaret Direktifi güncellemesi tamamlanarak yasalaştırılmıştır. Uygulamaya
alınma aşamasında ortaya çıkacak açık noktaların düzenlenecek olan yönetmelik ve kararnameler ile
çözülmesi öngörülmektedir.
Ancak bu çalışmalar daha çok vergi ile ilgili açıkların kapatılmasına ve e-Ticaret’in kayıt altına alınmasına
yöneliktir. Yasal düzenlemelerin gümrük birliği içerisindeki ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve
özellikle Türk şirket ve girişimcilerinin tüm Avrupa ile ticaret yapacak şekilde ithalat ve ihracat
işlemlerinin kolaylaştırılması/basitleştirilmesi gerekmekte olup, vergi oranı farklılıkları yüzünden
rekabetçiliğini kaybetmesi engellenmelidir. Öte yandan tüketici ve üreticinin haklarının net bir şekilde
korunması gereklidir. Patent hakları ve kopyacılığa karşı net bir eylem planı geliştirilip, uluslararası
pazarda faaliyet gösteren pazar alanlarının da belli bir ölçüde denetlenmesi gerekmektedir.

Eylem 13: Tüketici Hakları Direktifi’nin tamamlanması
e-Ticaret Direktifi’ne paralel olarak Tüketici Hakları Direktifinin de geliştirilmesi ve ithalat/ihracat
kapsamında değerlendirilen küçük alım ve satımların da kapsama dâhil edilmesi gereklidir.
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Eylem 14: Alternatif
araştırılması

Uyuşmazlık

Çözümü

için

olasılıkların

Bu eylem muğlak olup, uluslararası hukuk ile ulusal hukukun paralel işlemesi sağlanacak şekilde Avrupa
Birliği’nin bu yöndeki eylem politikaları yakından takip edilmelidir. Avrupa Sayısal Tek Pazarının
oluşması ve Türkiye’nin de bu pazarın doğal bir parçası olması için karşılıklı güven ve güvencelerin
oluşturulması için azami dikkat sarf edilmelidir.

Eylem 107: Avrupa’daki veri endüstrisini daha güçlü hale getirecek
teklifler
Bu eylem için öncelikli olarak eylem 3’ün hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bir sonraki aşamada
karşılıklı veri alışverişini artıracak şekilde genişletmelerin yapılması ve ulusal verilerin çoklu dil
desteğinin de olması gerekliliği her zaman göz önünde tutulmalıdır.
Yukarıda anlatılan eylemler, Türkiye için öncelikli eylemler olarak belirlenmiştir. Bunun dışında Dijital
Gündem’de yer alan Türkiye için öncelikli olanlar dışındaki eylemler ilk grupta yer alan eylemleri
destekleyen tamamlayıcı eylemler olduğundan, neredeyse ilk grupta yer alanlar kadar önemlidir. Daha
da önemlisi Avrupa’nın Dijital Gündemi ile paralellik göstermesi ulusal BİT şirketlerinin rekabetçiliğini
artıracaktır.

Eylem 5: Yaratıcı içeriğin dağıtımının basitleştirilmesi
Eylem 6 ile paralel ilerlemesi gereken bir konu olup, medya kesintilerinin engellenmesi, sansür/oto
sansür mekanizmalarının, bandrol sisteminin gözden geçirilmesi gereklidir. İçerik ile ilgili yerel
mahkemelerin ihtiyati tedbir koymaları engellenmeli, “sakıncalı içerik” ile platform aynı kefeye
konmamalıdır. “Sakıncalı içerik” kapsamı daraltılmalı, uluslararası hukukta tarif edilen şekline
dönülmelidir. Öte yandan telif ihlâlleri “sakıncalı içerik” kapsamına alınmalı, ancak salt Türkiye’den
erişimi engellemek yerine tazminat hükmüne bağlanmalıdır.

Eylem 7: Tek Avrupa Ödeme ve e-Fatura sistemine geçiş için tarih
e-Fatura sistemine geçiş konusunda Avrupa’da en büyük adım Türkiye tarafından atılmış olup, tüm
Avrupa nezdinde uygulamaya geçiş süreci yakından takip edilmektedir. Yapılan çalışma henüz ulusal
seviyede olup ilk fırsatta uluslararası faturalaşma sürecini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Tek
ödeme konusunda ise Türkiye henüz başlangıç noktasında bile değildir. Ek olarak küçük para
sirkülasyonunda uluslararası bankacılık kapsamında alınan transfer bedelleri e-Para’nın
yaygınlaşmasını engellemektedir. Yapılacak çalışmalar PayPal gibi platform olmuş ortamların küçük
işletmeleri ve bireysel girişimcilerin de yararına açılmasına olanak sağlamalı, öte yandan PayPal’e
alternatif ulusal çözümlerin de oluşabilmesini sağlamalıdır.
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Eylem 8: e-İmza Direktifi’nin revizyonu
e-İmza kanunu çok uzun süredir yürürlükte olup, yayımlandığı tarihte Avrupa’nın ilerisinde bir vizyona
sahipti. Ancak zaman içerisinde yürütme maddelerinin gecikmesi, kamu kurumlarının ve lokomotif
sektör şirketlerinin (finansal kurumlar) yürütmenin hayata geçirilmesi konusunda yeteri kadar kararlı,
istekli davranmamaları ve tüm süreçleri kapsayacak bir yelpazede çözüm geliştirme girişimlerinde
bulunmamaları günümüz itibarı ile sadece kısıtlı ve yalıtılmış ortamlarda kullanımı mümkün kıldı. eFatura ve e-Defter konularında getirilen mali mühür çözümünün nitelikli imza olmaması, kurum
mühürü yerine geçerken, gerçekte kim tarafından imzalandığına dair bir delil teşkil edemiyor olması ve
e-İmza ile uyum yönergelerinin oluşturulamaması bu yönde bir revizyon ve uygulamanın
yaygınlaştırılması konusunda bir irade gerektirmektedir.

Eylem 12: AB veri koruma kurallarının revizyonu
Öncelikli eylem alanlarının neredeyse tamamını etkileyen destekleyici bir eylem olup, politikaların
doğru bir şekilde oluşturulması ve AB tüzüğü ile %100 uyumlu olması gerekmektedir.

Eylem 16: AB çevrim içi haklar tüzüğü
Eylem 6 için dayanak teşkil etmektedir.

Eylem 101: Ses ve veri dolaşımı için kalıcı çözümlere bakılması
“Roaming” konusunda politikaların ulusal olmaktan çıkartılıp “roaming” kurallarının daha geniş
perspektifte ele alınması gerekmektedir. Bilindiği gibi çevrim içi olmanın yeni sloganı bağlı kıtalar olan
“Connected Continent”. Dünyanın neresinde olursanız olun çevrim içi olmanın bir hak olduğu dile
getiriliyor ve bu yönde, özellikle de Neelie Kroes’un 26.03.2014’te Almanya ziyareti sonrası Düsseldorf
Havaalanı’nda beklerken zaten havaalanı vergisi öderken bir de İnternet bağlantısına yüksek ücretler
ödemenin doğru olmadığı ile ilgili beyanından sonra Avrupa içi “roaming” fiyatlandırmasındaki hızlı
düşüşün yanı sıra birçok noktada ücretsiz (ya da ilk 30 dk’sı ücretsiz) Wi-Fi hizmetleri yaygınlaşmaya
başladı. Ancak bir Türk vatandaşı, ulusal bir mobil operatöre ait bir hat kullanıyor ise yurt dışında aynı
haklara sahip olamıyor. Aynı şekilde Türkiye’ye ziyarete gelen bir Avrupalı için de bu durum geçerli. Bu
konuda kalıcı çözümler üretilmez ise Türkiye dünyanın geri kalanı ile “bağlı” olmaktan öte izole bir ada
durumuna düşecek, orta ve uzun vadede ticari ve turistik olarak bir cazibe merkezi olmaktan çıkacaktır.
Aşağıdaki tabloda ‘roaming’de istenebilecek en yüksek hizmet bedelleri yer almaktadır (KDV öncesi).
Telekom operatörleri bu rakamların altında ücretlendirme yapmakta serbesttir ve teşvik edilmektedir.
Roaming Hizmet Bedelleri

1 Temmuz 2012 1 Temmuz 2013 1 Temmuz 2014

Dış arama (dakika başına)

€0.29

€0.24

€0.19

Gelen arama (dakika başına)

€0.08

€0.07

€0.05

SMS gönderimi (SMS başına)

€0.09

€0.08

€0.06

Çevrim içi (veri indirme, MB başına)

€0.70

€0.45

€0.20

Tablo 5 –Avrupa Birliği’nde 2012-2014 yılları “Roaming” hizmet bedelleri
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Tablo 5’te de görüldüğü gibi yurt içi ve yurt
dışı fiyatlar aynı noktaya geldiği gibi bazı
ülkelerde yurt dışı mesajların bedelleri yurt
içi bedellerin de altına inmektedir.14
“Roaming” başlığı altında üretilen radikal
politikalar
yer
almaktadır.
Tüketici
haklarından, hizmet kalitesine, şeffaflıktan,
operatör değiştirmeye kadar birçok konuda
düzenlemeler getirilmiştir. Verilen bir
örnekte çevrim içi olmanın ve Sayısal Tek
Pazar’ın teşvikine etkisi net bir şekilde
gözlemlenmektedir.
Şekil 3– Avrupa Birliği Roaming Fiyatları – Yaz Tatili Örneği
Belçikalı bir aile hafta sonu için yaptığı Hırvatistan ziyareti sırasında akıllı telefonları ile yapacakları çok
basit ve temel işlevler için 2012 fiyatları ile 379 Avro ödemeleri gerekirken, 2013’teki düzenlemeler ile
24 Avro öder duruma gelmiştir. Aynı ailenin Türkiye’yi ziyareti sırasında akıllı telefonlarını kullanabiliyor
olmasının üreteceği katma değer yadsınamaz. Aynı şekilde Avrupa’da iş veya turistik amaçlarla bulunan
bir Türk vatandaşının da Avrupalı meslektaşlarına göre 355 Avro daha fazla ödemesinin de ülkemize bir
katkı sağlaması düşünülemez.

Eylem 103: Dijital Gündem’in sunduğu anahtar Sayısal Tek Pazar
önerilerinin benimsenmesi ve uygulanması
Bu eylem kapsamında aktif olarak yer alıp, Türkiye’nin net bir şekilde taraf olması sağlanmalıdır.
Tek Pazar Avrupa’nın gündeminde 1970’li yıllardan beri yer almaktadır. Zaten Avrupa Birliği’nin eski adı
da Avrupa Ekonomik Topluluğu veya bilinen adı ile Ortak Pazar’dır. Sayısal Tek Pazar H2020 kapsamında
gündeme girmiş ve haliyle tek Pazar’ın mirasının üzerine inşa edilmektedir. Avrupa Birliği üyesi olmayan
Norveç, İzlanda, Lichtenstein ve EuroZone’da yer almayan İngiltere de tek pazar sınırları içinde yer
almaktadır. Bu noktadan yola çıkarsak 20 yıldan beri Gümrük Birliği Anlaşması olan Türkiye’nin de
Sayısal Tek Pazar içerisinde yer alma hakkı bulunmaktadır.

14

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/67489/#roaming
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Grafik 11 – Trafik Işığı Grafiği, Üye Devletlerin Yönetişim Araçlarını Kullanma Performansları15
Yukarıdaki Grafik 11’den de gözlemlenebileceği gibi özellikle Güney Avrupa ülkelerinde gelişim
beklenenin altındadır. Gelişimin en yüksek olduğu konular ise bilgilendirme ve pilot çalışmalar olarak
gözlemlenmektedir. Kısacası Sayısal Tek Pazar henüz yolun başındadır.
3.10.2012’de COM(2012) 573 sayılı kararlara bağlı olarak ikinci anahtar eylem planı devreye alınmıştır.
Anahtar eylemler şunlardır:
1) Yerel demiryolu yolcu taşıma hizmetlerinin diğer üye devlet operatörlerine açılması ile
demiryolu yolcu hizmetlerinin kalite ve maliyet verimliliğinin artırılması
2) Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında taşımacılığı yapılan Avrupa Birliği malları için limanlarda
gümrük ve idari formalitelerin kaldırılması ile denizyolu taşımacılığı için gerçek anlamda bir tek
pazar oluşturulması
3) Güvenlik, kapasite, verimlilik ve havacılığın çevresel etkilerinin iyileştirilmesi için “Tek Avrupa
Seması” uyarlama sürecinin hızlandırılması
4) 3. enerji paketinin uyarlanması ve devreye alınmasının iyileştirilmesi ile sınır ötesi pazarların
enerji tüketicileri lehine bir gerçek haline getirilmesi
5) EURES Portal’ının gerçek bir Avrupa iş bulma ve işe yerleştirme aracı haline getirilecek şekilde
geliştirilmesi
6) Uzun vadeli fonlara erişimde aracılık edilerek gerçek ekonomiye uzun vadeli yatırımların
artırılması
7) Avrupa Birliği İflas Kanun ve Kurallarının mondernizasyonunun sağlanması yolu ile girişimcilere
ikinci bir şans verilmesi ve iş dünyasının ayakta kalması için mücadele olanağının verilmesi

15

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm
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8) Çevrim içi hizmetlere Avrupa Birliği’ndeki ödeme altyapısını daha verimli hale getirerek destek
sağlanması
9) Yüksek hızlı iletişim altyapısının maliyetinin azaltılması ve oluşturma/devreye alma
verimliliğinin artırılması
10) Bütün kamu alımlarında e-Fatura’nın standart faturalama modeli olmasının sağlanması
11) Avrupa Birliği içinde dolaşımda olan ürünlerin güvenliğinin, tutarlı, ürün güvenliğini zorunlu
tutan ve pazar gözlemciliğinden ödün vermeyen kurallar ile artırılması
12) Bütün Avrupa Birliği vatandaşlarına bir basit ödeme hesabına erişim hakkı verilmesi, banka
hesap işletim ücretlerinin şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasının ve banka hesaplarının daha kolay
değiştirilebilmesinin sağlanması
Yukarıda listelenen anahtar eylemler için oluşturulan takvimde kanun, kararname ve düzenlemelerin
2013 ortasına kadar tamamlanması öngörülmüştü. Ancak yukarıdaki performans grafiğinden bu
yöndeki yerel yasa ve kanunların henüz tam olarak devreye alınmamış olduğunu gözlemlemekteyiz.
Türkiye açısından Sayısal Tek Pazar’da kritik bir durum söz konusudur. Dikkat edileceği gibi anahtar
eylemler sadece sayısal değil, fiziksel Tek Pazar’a yönelik eylemler olup henüz müzakere sürecinde olan
Türkiye için bir uyum ve bütünleşme öngörülmemiştir. İmzalanmış olan Gümrük Birliği anlaşması
kapsamında uyum sürecine devam etmek ve bu anlaşmanın devamı olacak bir anlaşmalar silsilesi ile
yukarıdaki 12 anahtar eyleme dâhil olmak mümkündür. Bu eylemlerde yer alınmaması ve aktif bir rol
üstlenilmemesi durumunda ise Türkiye için Sayısal Tek Pazar’da tüketici olarak yer almak dışında bir
alternatif kalmamaktadır.

Eylem 104: e-Ticaret eylem planının takibi ve ödemelerde yeşil sayfa
Bu eylem kapsamında aktif olarak yer alıp, Türkiye’nin net bir şekilde taraf olması sağlanmalıdır. Tek
ödeme sistemi bu yapı üzerine kurulacağından, Türkiye’den çıkacak çözümlerin bu eylem planına
takılarak pazar dışı bırakılması engellenmelidir.

Eylem 106: KDV Reformu – sayısal içerik ve benzer ürünler için vergi
oranlarının düzenlenmesi
Örneğin mobil uygulama içerikleri şu anda özel iletişimden, lüks tüketime kadar birçok kalemde
vergilendiriliyor olup, birim satış tutarının çok küçük bir yüzdesi üretici şirkete gelir olarak
yansımaktadır. Bu sebeple bir sermaye birikimi olamamakta ve ulusal sektör dış tehditlere karşı son
derece korumasız bir hale gelmektedir. Çifte vergilendirmeyi önleme için yapılan ikili anlaşmaların
efektif kullanılabilmesi için sürecin kolaylaştırılması ve otomatikleştirilmesi gereklidir. Bu nedenle,
Türkiye’de ulusal yatırımlar öncelikli teşvik kapsamına alınmalı, bu konuda üretilen hizmetlerin yaygın
kullanımı için ”temel gıda” ile paralel bir şekilde vergilendirme düzenlenmelidir.
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4.3.2. Birlikte Çalışırlık ve Standartlar
Birlikte çalışırlık ve standartlara uyum, Dijital Gündem dışında da her zaman
gündemde olması gereken bir başlıktır. Sınırların kalktığı bir dünyada farklı
coğrafyalardan işletmelerin bir araya gelerek müşterek üretim yaptığı bir
ortamda birlikte çalışma kriterlerinin belirlenmesi ve standartlaşması,
işletmelere büyük bir çeviklik sağlamasının yanı sıra, ilk yatırım maliyet ve
sürelerini en aza çekecek ve rekabetçiliği artıracaktır. Yine aynı şekilde verilerin
kaynağında üretilmesi ve dağıtımı, süreç verimliliğini artıran etkenler olduğundan standartlara uyum
ve sertifikasyon için devlet teşvikleri artırılmalı, öncelikler belirlenmeli ve önceliği belirlenmiş
konularda test ve kalibrasyon merkezlerinin Türkiye’de kurulumu için irade gösterilmelidir.
Birlikte çalışırlığın en büyük tetikleyicisi kaçınılmaz olarak kamu kurum ve kuruluşlarıdır. DAE raporuna
göre Türkiye Kullanıcı Odaklı e-Devlet Uygulamalarında 82 skor ile Avrupa Birliği ortalaması olan 70’in
hayli üzerinde yer almaktadır. Şeffaf e-Devlet skoru da 51 olup yine Avrupa Birliği ortalaması olan 49’un
üzerindedir. Türkiye’nin geçtiğimiz yıllar içerisinde e-Devlet ile ilgili önemli adımlar attığı bu
göstergelerden de gözlemlenmektedir. 2013 Yılı itibarı ile e-Fatura’ya geçiş konusunda cesur ve kararlı
atılan adım sonucunda ilk aşamada 20.000 civarı işletme e-Fatura kullanımına başlamış ve birlikte
çalışırlık ile ilgili kritik bir gelişme kaydedilmiştir. 2014 yılı içerisinde e-Arşiv ile ilgili alınan kararlar ise
ticaretin lokomotifi olan perakende sektörünü e-Belge kullanımına yönlendirmektedir. Toptan (B2B)
sektöründen farklı olarak B2C sektöründe kurumlar zorunlu tutuldukları için değil, faturalama ve süreç
maliyetlerini azaltmak için bir geçiş yapacağından dolayı etkisi çok daha yüksek seviyede olacaktır. B2C
sektörünün e-Belgeye yönelmesi ise ekosistemi de harekete geçirecek (B2B2C) ve B2B sektörünün de
e-Belge kullanım oranlarını artıracaktır. Değerli kâğıda fatura basma ve adrese fatura postalama
yükümlülüğünün kalkıyor olması ise özellikle kâr marjı düşük çevrim içi B2C ürün ve hizmetlerinin yurt
içinde de pazarlanmasını teşvik edecektir.
Türkiye’de e-Belge kullanımını artırıcı kanun ve yönetmeliklerin e-Fatura, e-Arşiv ve KEP gibi devreye
alınması ve kapsamının genişletilmesi Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin önüne geçirecektir. Standartlar ve
birlikte çalışırlık her ne kadar bir dayanak olarak ele alınsa da diğer dayanakların yapı taşlarından biridir.
Türkiye’nin en büyük riski, Avrupa Birliği üyesi olmaması nedeni ile birçok pilot uygulamaya kapsam
dışı kalması nedeni ile use-case üretememesi ve standardizasyon ve bütünleşme sürecinin dışına itiliyor
olmasıdır.
Horizon 2020 kapsamında öncelikli olan Ar-Ge konularında standardizasyonun iç çemberinde yer almak
yeni nesil teknoloji ve uygulamaların ulusal olarak da geliştirilebilmesi ve dışa bağımlılığımızın
azaltılması açısından önemlidir. Türkiye için öncelikli konular şunlardır
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FI-xxx (Geleceğin İnterneti uygulamaları, FIWARE, FICONTENT, FIRE gibi) prototip ve
uygulamaları
Tek Pazar
Yenilenebilir Enerji: Smart GRID
Sağlıklı Yaşlanma
Akıllı Şehirler
Nesnelerin İnterneti (Yönetişim ve etkileşim)
Siber Güvenlik

Bu dayanakta Türkiye’ye faydası açısından değerlendirme yaptığımız Avrupa Dijital Gündemi eylemleri
aşağıda değerlendirmeleriyle birlikte verilmiştir.

Eylem 22: Standart düzenleyici kuralların teşvik edilmesi
Şu anda UBL 2.0 TR alt kümesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik fatura Türkiye standardı
olarak belirlenmiştir. Bunun dışında Kayıtlı Elektronik Posta, E.F.T gibi standartlar da oluşturulmuş
olmakla beraber STK’ların da üyelerini ortak standartlara yönlendirme konusunda teşvik edici olması
beklenmektedir. e-Belge konusunda kamu, ilgili sektör (şirketler ve STK’lar) BİT sektörü (özel sektör ve
STK’lar) bir araya gelerek TR alt kümelerini oluşturmaları gerekmektedir.
Elektronik ticaretin son yıllarda gelişmesiyle muhasebe sistemlerinin de etkileneceği muhakkaktır.
Bilgisayar ortamında faturanın kesilmesi, ticari programda cari bilgilerinin doğru bir formatta aktarılmış
olması, stokların kayıtları sırasında hata meydana gelmemesi, satışların artması ile beraber ciddi sorun
teşkil etmeye başlamaktadır. Ürünlerle ilgili iade veya değiştirme talepleri olduğunda, muhasebe
programı stok kodları ile e-Ticaret sitesi uyumsuzluğundan kaynaklı ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu
nedenle e-Ticaret ile muhasebe sisteminin bütünleşik olması son derece önemlidir.
Avrupa Birliği’nde öncelikli
yürütülmekte/izlenmektedir16.





4

ana

başlık

altında

anahtar

standartlaştırma

Toplumsal zor konular: e-Sağlık, Erişilebilirlik, İnternet Erişilebilirliği, e-Yetkinlikler ve eÖğrenme, Acil durum iletişimleri, e-Çağrı
Sayısal Tek Pazar: e-Tedarik, e-Fatura, mobil ve kart ödemeleri, XBRL, çevrim içi anlaşmazlık
çözümleme
Sürdürülebilir kalkınma: Akıllı gridler ve akıllı ölçümleme, akıllı şehirler, BİT çevresel etki,
Avrupa elektronik bilet/gişe tahsilat hizmetleri, akıllı taşıma sistemleri
Güvenlik ve anahtar sağlayıcılar: Bulut Bilişim, (Açık) veri, e-Devlet, elektronik kimlik tanıma ve
güvenli denetçiler, RFID, Nesnelerin İnterneti, ağ ve bilgi güvenliği, e-Özlük hakları

16

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/ict-policies/20102013_ict_standardisation_work_programme_2nd_update_en.pdf
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Avrupa Birliği standartların oluşumu için tek bir merkez oluşturmak yerine, yönergeler, politikalar ve
denetim merkezlerinin oluşturulmasına yönlenmiştir. Özellikle de rekabet ortamında işbirliği ile ilgili
yasal düzenlemeler ile hem piyasanın ana oyuncuları tarafından tröst oluşması sonucu alıcı kurum ve
bireyler aleyhine fiyat ve hizmet politikalarının yönlendirilmesini engellemiş hem de kurumların telif ve
özlük haklarını koruyarak daha fazla bilgi paylaşımını teşvik etmiştir.

Eylem 23: Bilişim standardizasyonu ve kamusal tedarik için rehberlik
edilmesi
Eylem 22 için dayanak teşkil etmektedir.

Eylem 24: Avrupa Birlikte Çalışırlık Stratejisi ve Taslağı’nın
benimsenmesi
Çok kritik bir eylem olup, gümrük birliği, çifte vergilendirme, KDV, e-Para gibi konularda paralel çalışma
önceliklidir. Avrupa Birliği birlikte çalışırlık ile ilgili standardizasyonun eksik olması nedeni ile acil önlem
planı oluşturmuş ve Aralık 2010’da özellikle kamu tarafında birlikte çalışırlığın artmasını teşvik
etmiştir.17
Sektörel insiyatifler için 2006/123/EC (iç pazar), 2007/2/EC (çevre), COM (2005) 597 kapsamında VIS
(VISA Information System) ve SIS (Schengen Information System) (adalet ve iç işleri) referans
alınmaktadır. Bundan sonrası için atılan ve atılacak adımlar CIP-ICT-PSP programı altında
yürütülmektedir. Üye ülkelerin EIS (European Interoperability Strategy)’in uygulanmasına destek
vermesi ve kendi yerel mevzuat ve kanunlarını EIS ile paralel hale getirmesi beklenmektedir. Yine aynı
şekilde yerel birlikte çalışırlık çerçevelerinin de EIF (European Interoperability Framework) ile uyumlu
hale getirilmesi beklenmektedir.
e-İçerme: e-ngelsiz (e-İçerme) politika alanında özellikle engelli vatandaşın ayrımına son vermek ve
engellilerin ihtiyaçlarını belirlemek üzere yönetmelik ve yönergeler oluşturulmuştur. Herhangi bir sınır
ve engel tanımadan serbest dolaşım, ürün ve hizmetlerden yararlanma ile ilgili Amsterdam
anlaşmasının 22 numaralı sonuç bildirgesi, Avrupa Birliği Yönetmeliği madde 14 ve 95’in bütün yerel
kanun ve yönetmeliklere esas teşkil etmesi hükme bağlanmıştır. Henüz destek bekleyen konular ise
şunlardır: M/376, M/420, M/473 – CEN, CENELEC ve ETSI için “Herkes için Tasarım” konularında
Standardizasyon.
Akıllı Taşıma: Akıllı taşıma uygulamalarının araç içi mimarisinin standardizasyonu, elektronik bilet/geçiş
ücreti ödeme sistemlerinin standardizasyonu, V2V araçtan araca iletişim, I2I (infrastructure to
infrastructure) altyapıdan altyapıya iletişim, M/453, Sayısal haritalar, Toplu taşıma birlikte çalışırlığı
IOPTA/EN 15320, Araçlar için yeşil enerji.
RFID: M/436
17

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0744:FIN:EN:PDF
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e-İmza: M/460
e-Fatura: ISO 20022. Bu konuda standardizasyon UN/CEFACT ve ISO referanslanarak yapılmaktadır.
e-Beceri ve e-Öğrenme: Tek pazar kapsamında ele alınmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma: 2020 için konulan hedefler arasında Sera gazlarının salımında %20 azalma,
yenilenebilir enerjinin toplam enerjideki payının %20’nin üzerine çıkartılması ve 1990 seviyelerine göre
%20 daha fazla elektrik tasarrufu yer almaktadır. Yapılan standartlaştırma çalışmaları bu kapsamda ele
alınmaktadır. Gereken standardizasyon çalışmaları M/462 ve M/490 öncelikli olmak üzere, M/455,
M/451, M/450, M/441, M/439 ile yürütülmektedir.
Nesnelerin İnterneti: Bu konuda henüz standardizasyonun neye göre yapılacağı belirlenmemekle
birlikte CEN WSA gibi bir ön standart veya tam standart olması yönünde ilerlenmektedir. Alt konular
ise M/436, M/441, ETSI/TC M2M ile uluslararası kurumlar (ISO, ITU, IETF, IEEE, W3C, EPCglobal,
WirelessHART Technology, IATA, Odette) ile birlikte ele alınmaktadır.
e-Yayım: Standartlaşma açık paydaşlar grubu üzerinden sürdürülecektir. ISO ile işbirliği şart olarak
belirlenmiştir.
e-ID, özlük haklarının korunması: STORK projesinin devamı kapsamında ele alınması planlanmaktadır.
Endüstriyel kontrol sistemlerinin siber güvenliği: ISA 99 standardı esas alınacaktır.
e-İş: e-Satın almada sınıflandırma sistemlerinde eCl@ss, CPV ve diğer spesifikasyonlar arasında sinerji
oluşturma, XBRL, Sayısal Tedarik Zincirlerinin CWA 16200:2010 kapsamında standardizasyonu
e-Devlet: Standardizasyon için ISA açık meta veri lisansı Avrupa Birliği komisyonu tarafından e-Devlet
projelerinde tekrar kullanılabilirlik için hizmete sunulmuştur. E-ID kapsamında yapılan geliştirmeler eHukuk portalinde kullanılmaktadır. ECLI (European Case Law Identifier) ve ADMS (Asset Description
Metadata Schema)’nın uyarlanma ve yaygınlaştırma çalışmalarına ağırlık verilecektir.
Acil durum iletişimi: M/493

Eylem 21: Bilişim’de birlikte çalışırlık için yönetmelik önerilmesi
Eylem 23 için dayanak teşkil etmektedir.

Eylem 26: Avrupa Birlikte Çalışırlık Taslağı’nın uygulanması için ana
strateji
Eylem 24 için dayanak teşkil etmektedir.
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4.3.3. Güven ve Güvenlik
Avrupa 2020 girişimi kapsamında belirlenmiş 3. Numaralı dayanak olan Güven
& Güvenlik’in temel amacı İnternet ve bilgi sistemlerinin güvenlik ve
güvenilirliğini yükselterek ekonomik kayıpların önlenmesi ve bunun sonucunda
e-Ticaret yaygın kullanımının arttırılması ile ekonomiye doğrudan katkı
sağlanmasıdır.
2011 yılında araştırma kurumu PwC’ye göre büyük şirketlerin %93’ü, küçük şirketlerin %73’ü siber
güvenlik sorunu yaşayarak ortalama 15.000£ ile 30.000£ arasında mali kayba uğramışlardır. Bunların
yanı sıra çocukların bu ortamdan gelen zararlı içerikten korunması da hedeflenmektedir. Bu amaçla 3
numaralı taşıyıcının altında güvenlikle ilgili eylemler oluşturulmuştur. Bu eylemler aşağıda listelenmiş
olup, ülkemiz bazında bir fark analizine ve iyileştirme önerilerine yer verilmiştir.
Bu dayanakta Türkiye’ye faydası açısından değerlendirme yaptığımız Avrupa Dijital Gündemi eylemleri
aşağıda değerlendirmeleriyle birlikte verilmiştir.

Eylem 28: Sağlamlaştırılmış Ağ ve Bilgi Güvenliği politikası
Bu eylemin hedefi devlet, sivil kuruluşlar ve özel şirketler arasında güçlü bir işbirliği yaratarak güvenlik
problemlerinin hızlı ve etkili bir biçimde değerlendirilebilmesidir. Bu kapsamda Avrupa Siber Güvenlik
Strateji Belgesi (Eylem 124) ve bazı yasal düzenleme önerileri (Eylem 123) hazırlanmıştır.
AB kurumlarına hizmet veren bir CERT (Computer Emergency Response Team) kurulması öncelikli
olarak ele alınmıştır. Türkiye’de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)
(http://www.usom.gov.tr/tr_index.html) 15 Mayıs 2013’te faaliyete geçmiştir.
20 Ekim 2012’de, Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonu’na
ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karara göre Siber Güvenlik Kurulu
oluşturulacak ve bu kurulun başkanlığını ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yapacaktır.
Kurul, siber güvenlik konusunda ilgili politikaların oluşturulmasını ve koordinasyonun sağlanmasından
sorumludur.
Tüm bunların yanı sıra BDDK bankacılık bilgi sistemlerinin güvenliği konusunda yönetmelikleri çıkararak
yönlendirmeleri yapmaktadır. Bu eylem bazında AB ile ülkemiz arasında önemli bir fark
bulunmamaktadır.

Eylem 29: Bilgi Sistemlerine yönelik Siber Saldırılar’la mücadele
Terör ve politik nedenlerle bilgi sistemlerine dönük saldırılar artmakta ve bu nedenle siber suçlarla
mücadele için gerekli yasal revizyonların yapılması gerekmektedir. İlgili direktif hazırlanmış olup EU
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parlamentosunda onay beklemektedir. Türkiye’de ise Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı gündemdedir (TBMM 03.09.2012).

Eylem 30: Avrupa Siber Suç Platformu’nun kurulması
Siber suçla ilgili bilgilerin, istatistiklerin toplanması, paylaşılmasındaki mekanizmaların işler durumda
tutulması için Avrupa Siber Suç (EC3) Merkezi Ocak 2013’te faaliyete geçmiştir. Benzeri organizasyon
yapısında kurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığının ismi Şubat
2013 tarihinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı şeklinde değiştirilmiştir. İş tanımı verilerin
toplanması ve dağıtılmasından daha kapsamlıdır.

Eylem 31: Avrupa Siber Suç Merkezi oluşturulmasının kullanışlılığının
araştırılması
Böyle bir merkezin hedef, kapsam, yararlılık ve finansmanı konusunun değerlendirilmesi bu eylem
maddesinde değerlendirilmiştir. Ocak 2013’te EC3 kurulmuştur (Eylem 30). Bu maddenin ülkemizde
durumu madde 30 içinde değerlendirilmiştir.

Eylem 32: Siber Saldırı ve Siber Suç’a karşı uluslararası işbirliğinin
güçlendirilmesi
Uluslararası paydaşlarla dünya çapında işbirliği geliştirmek için oluşturulmuş eylem maddesidir. Burada
ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa işbirliği üzerinde çalışılmaktadır. Türkiye bu konuya Siber Güvenlik
Strateji Belgesi’nde de yer vermiştir.

Eylem 33: Avrupa Bazında Siber Güvenlik Konusunda Hazırlıkların
Desteklenmesi
Saldırılar daha karmaşık hale gelip güçlü finansal veya politik hedeflerle desteklenmektedir. Bu madde
Eylem 39 ile yakından ilişkilidir. Ülkemizde bu faaliyetler AB’nin dağınık yapısının yarattığı
dezavantajlara sahip olunmaması nedeniyle daha koordineli yürütülmektedir.

Eylem 34: Güvenlik ihlali bildirimleri
Avrupalıların %84’ü kişisel verilerin kaybolması çalınması ve değiştirilmesi konusunda haberdar
edilmelerini istemektedirler. Eylem 12 altında bu konuların yasal yönü ele alınmıştır. Ocak 2012‘de
Avrupa Komisyonu Avrupa Veri Koruma düzenlemelerinde değişiklik önermiştir. TCK’da kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesi suç sayılmış, ancak hangi hallerde hukuka aykırı, hangi hallerde hukuka
uygun olduğuna dair düzenleme bulunmamaktadır.
2010 yılında TC Anayasası’nda yapılan değişiklikle kişisel verilerin korunması temel bir hak olarak
koruma altına alınmış ve diğer detayların kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Kişisel verilerin
korunması konusunda yasal düzenleme yapılması ve düzenleyici ve denetleyici bir kurum kurulması
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Avrupa Birliği müzakere fasıllarından 4’ü ile yakından ilgilidir. Bu konuları içeren “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Tasarısı” üzerindeki çalışmalar Başbakanlık’ta devam etmektedir. Ancak, Temmuz
2012 tarihli “Elektronik haberleşme Sektöründe “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliğinin Korunması”
hakkında yönetmelik haberleşme sektörüne düzenleme getirmek üzere yayınlanmıştır. Kişisel veri ihlali
konusu da bu yönetmelikte ele alınmıştır. Ancak yukarıda ifade edilen yasadaki gibi tüm sektör ve
kurumlara hitap eden bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

Eylem 35: Haberleşme sektöründe mahremiyet için rehber
Bu madde Eylem 10, 12 ve 34 ile yakından ilgili olup, Mayıs 2011’de Avrupa üye ülkeleri yeni yasal
düzenlemeleri uygulamaya almıştır. 25 Mayıs 2011 itibarı ile Avrupa Birliği üye ülkeleri AB Haberleşme
kurallarını hayata geçirmek zorundadır. 21 Aralık 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu İletişim Komitesi
tarafından e-Mahremiyet Yönetmeliğinin parçası olan bir çalışma dokümanı yayınlanmıştır. Bu
dokümanın amacı, kullanıcıların terminal cihazlarını ve bu cihazlar içinde saklanan verilerin güvenliğinin
korunmasıdır. Bu sayede, son kullanıcıların cihazlarında verilerin saklanmasının veya daha önceden
saklanmış verilere erişimin sadece ve sadece kullanıcılardan alınmış onayla mümkün kılınmaktadır.
Alınacak onayların kullanıcılara anlaşılır bir şekilde iletilmesi (bir kutucuğa tıklanması veya butona
basılması gibi) talep edilmektedir. Ayrıca kullanıcılar bu onayları özgürce verebilmeli, diğer bir deyişle
kullanıcıların onayları verip vermeme konusunda mutlaka bir seçeneği olmalıdır.
Türkiye ise bu konudaki düzenlemeleri Temmuz 2012 tarihli “Elektronik haberleşme Sektöründe kişisel
verilerin işlenmesi ve gizliğinin korunması” hakkında yönetmelikle yapmıştır. Temmuz 2013’te bu
yönetmelik anonimleştirme ile mahremiyeti korumaya vurgu yaparak revize edilmiştir. Yönetmeliğin
amacı aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir;
“Bu yönetmeliğin amacı elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve
gizliliğinin korunması için elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin uyacakları
usul ve esasları düzenlemektir.”
Yönetmelik haberleşme teknolojilerinde kullanılan birçok veri tipini tanımlamakta ve bu verilerin
işlenmesi ve saklanması ile ilgili ilkeler sıralamaktadır. Yönetmeliğe göre mevzuatın ve yargı kararlarının
haricinde haberleşmede kullanılan verinin gizliliği esas olup, verilerin haberleşmeyi gerçekleştiren
bütün tarafların onayı olmadan dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması ve gözetimi kesinlikle
yasaklanmıştır. Ayrıca aynı yönetmelikte var olan “...abonelerin/kullanıcıların terminal cihazlarında
bilgi saklamak veya saklanan bilgilere erişim sağlamak amacıyla işletmeciler tarafından ancak ilgili
kullanıcıların/abonelerin verilerin işlenmesi hakkında açık ve kapsamlı olarak bilgilendirilmeleri ve
rızalarının alınması kaydıyla kullanılabilir.” bölümü cihazlarda veri saklanmasının ve işlenmesinin ancak
ve ancak kullanıcı rızası ile yapılabileceğini belirtmektedir. Yönetmelikte, Avrupa Komisyonu İletişim
Komitesi tarafından e-Mahremiyet yönetmeliğindeki teknik detaylara vurgu yapan bir bölüm
bulunmamasına rağmen, verilerin işlenmesi ve saklanmasının kullanıcının rızasına bağlanması bu eylem
ile paralellik göstermektedir.
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Eylem 36: Yasal olmayan içeriğin raporlanması ve çocukların
korunması konusunda farkındalık yaratılması
Mayıs 2012’den beri sürdürülen çocuklar için daha iyi İnternet stratejisi kapsamında güvenli İnternet
hizmeti için çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye’de bu alandaki çalışmalar AB’ye uyum
göstermektedir.18 Ülkemizde bu konuda tüm faaliyetlerin bir araya getirildiği bir platform devreye
alınmıştır19. Kişiler çocuklara göre düzenlenmiş ve uygun olmayan içeriğe erişimi engelleyen İnternet
bağlantıları satın alabilmektedirler. Bu sayede zararlı olabilecek içerikten belirli bir ölçüde çocuklar
korunabilmektedir. İnternet kafelere 5651 sayılı yasa ile getirilen ve çocukları zararlı içerikten
korumaya yönelik teknik uygulamaların denetlenmesi konusu yerel güvenlik güçlerinin faaliyet alanına
girmektedir. Bu nedenle bu denetimlerin sıklığı ve yaygınlığı önem kazanmaktadır.

Eylem 37: Çevrim içi hizmetlerin kendini düzenlemesi için teşvik
edilmesi
İnternet üzerindeki uygulamalar (sosyal ağlar, oyunlar, gibi) çocuklar için daha iyi İnternet sağlanması
konusunda önemli bileşenlerdendir. Bu konuda faaliyet gösteren şirket ve kurumların üst
yöneticilerinin bir koalisyon oluşturarak ortak karar almaları ve uygulamaları; kendi aralarında bazı
düzenlemeler oluşturmaları hedeflenmektedir. Bu konuda Türkiye de yapılması gereken çalışmalar
olduğu düşünülmektedir. Bu tür girişimlerin teşvik edilerek, özellikle rekabette avantaj elde etmek için
uygun olmayan içeriğin kullanımının ortak girişimle düzenlenmesi önemlidir. Bu konuda Türkiye’de
benzeri girişimler lider içerik sağlayıcı ve yayıcı kurum yöneticileri tarafından yürütülmesi yararlı
olacaktır.

Eylem 38: Avrupa ülkelerinde CERT (bilgisayar olayları acil müdahale
ekibi) kurulması
Türkiye CERT, USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) adı altında 15 Mayıs 2013’te faaliyete
geçmiştir.20

Eylem 39: Üye Ülkeler’in Siber Atak simülasyonları gerçekleştirmesi
Bu eylemin hedefi ulusal acil durum planlarının hazırlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasıdır.
Türkiye’de bu çalışmalar belirli aralarla ilgili kurumların katılımıyla yapılmaktadır.21 Bu kapsamda
yürütülen tatbikatlar 2008, 2011 ve 2012 tarihlerinde yapılmıştır.
Gün geçtikçe daha karmaşık bir hal alan siber saldırılar İnternet kullanıcıları için büyük bir tehdit
oluşturmaktadır. Hiçbir ülke bu tür saldırılara karşı tek başına etkili bir savunma veremeyeceğinden
18

http://www.saferİnternetday.org/Web/turkey/home
www.guvenlinet.org
20
http://www.usom.gov.tr/tr_index.html
21
http://siberkalkan.gov.tr/
19
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tatbikatlara uluslararası katkı büyük önem kazanmıştır. Dijital Ajanda Eylem 39’a göre AB üye
ülkelerinin katılımı ile Siber Avrupa adı altında 2010 ve 2012 yıllarında siber güvenlik tatbikatları
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tatbikatlara 2014 yılında devam edileceği yine aynı eylem planında
belirtilmiştir.
2008 yılında "NATO Cyber Defence Exercise" isimli NATO tatbikatı gerçekleştirilmiş olup, ülkemiz bu
tatbikatın katılımcı ülkeleri arasında yerini almıştır. Tatbikatın amaçları, stratejik karar verme
süreçlerini, NATO ve ulusal siber savunma sorumluluklarını, NATO ve üyesi ülkeler arasındaki siber
savunmaya katılım yeteneklerini tespit etmek olarak belirtilmiştir.
Ülkemizde 2008 yılından itibaren belirli aralıklar ile siber tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. 2008 yılında
kurumsal bilgisayar olaylarına müdahale, iş birliği süreçlerinin kontrol edilmesi ve eksikliklerin ortaya
çıkarılması amacı ile sekiz devlet kurumunun katılımı ile BOME 2008 tatbikatı gerçekleştirilmiştir.
2011 yılında, TÜBİTAK BİLGEM ve BTK koordinasyonunda 39 kurum/kuruluşun katılımı ile 25-28 Ocak
tarihlerinde Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı (USGT) gerçekleştirilmiştir. USGT 2011 ile siber tehditlere
karşı hazırlıklı olunması, kurumların bilgi sistemi güvenliği olaylarına müdahale ve kurumlar arası
koordinasyon yeteneklerinin tespit edilmesi, kurumlar arası iletişimin arttırılması, bilgi ve tecrübe
paylaşımının ve ulusal siber güvenlik bilincinin arttırılması amaçlanmıştır.
2012 yılında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda, BTK tarafından
yürütülen Siber Kalkan tatbikatı 8-29 Mayıs tarihleri arasında 12 İnternet hizmet sağlayıcı kurumun
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Tatbikatın amacı siber saldırılara karşı önlem alınması, dağıtık hizmet
dışı bırakma saldırılarına karşı kurumların iletişiminin güçlendirilmesi ve koordinasyonun arttırılması
olarak belirlenmiştir.
2013 yılında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK ve BTK
tarafından yürütülen USGT II tatbikatı 25 Aralık 2013, 11 Ocak 2013 tarihlerinde 61 kurum ve kuruluşun
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Tatbikatın amacı siber saldırılara karşı önlem alınması, kurumların bilgi
ve iletişim sistemlerinin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması olarak
belirlenmiştir. Tatbikat hem yazılı test senaryoları hem de İnternet üzerinden gerçek saldırılar şeklinde
uygulanmıştır.
2013 yılında yayımlanan 2013-2014 Siber Güvenlik Eylem Planı’na göre ulusal veya uluslararası niteliğe
sahip siber güvenlik tatbikatlarının düzenlenmesi ile ilgili sorumlu kuruluşlar belirlenmiş ve bu
tatbikatların 2 yılda bir düzenleneceği belirtilmiştir.

Eylem 40: Zararlı içerik uyarı mekanizmalarının oluşturulması
Güvenli İnternet uygulamalarının başarımlarının ölçümü için gerekli referans ölçütlerin oluşturulması
amaçlanmaktadır. Bu konuda bilinçlendirmenin arttırılması ve çevrim içi güvenliğin okullarda
öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu konuda Türkiye’deki girişimler güvenli İnternet başlığı altında gençler
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ve çocukları hedefler şekilde yürütülmektedir.22 Ayrıca bu konuda faaliyet gösteren ALO 166 İnternet
Bilgi İhbar hizmet hattı devreye girmiştir.

Eylem 41: Üye Ülkeler’in ulusal uyarı platformlarının oluşturması
Avrupa Birliği üyeleri ulusal alarm platformlarını EUROPOL Siber Suçlar Platformu ile
bütünleştirmişlerdir. Bu eylemin amacı birlik ülkelerinin siber suçlarla mücadele için tek bir noktada
buluşturulmasıdır. Türkiye’nin AB üyesi olması durumunda bu kurumla da bütünleşmesi
gerekmektedir.

Eylem 123: Ağ ve Bilgi Güvenliği direktifi teklifi
Bu kapsamda Türkiye’de yürütülen çalışmalar Eylem 28’in altında aktarılmıştır.

Eylem 124: AB Siber-Güvenlik stratejisi
Türkiye’de AB’ye benzer şekilde ulusal siber güvenlik stratejisi oluşturulmuş ve 29 alt eylem maddesi
belirlenmiştir. 23

Eylem 125: Çocuk İstismarı’na karşı uluslararası işbirliğinin
genişletilmesi
AB’nin bu kapsamda oluşturduğu “çocuk cinsel istismarı ile çevrim içi mücadele” oluşumunun üye
ülkelerinden birisi de Türkiye’dir. Bu konuda güvenli İnternet girişimi ile de gerekli alt yapı
oluşturulmaya çalışılmaktadır.

4.3.4. Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet
Avrupa 2020 girişimi kapsamında belirlenmiş olan 4 numaralı dayanak (pillar)
olan Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi (Fast and Ultra Fast İnternet Access)’nin
temel amacı yeni Avrupa’nın Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin bu alanda
liderliğini ele geçirmiş olduğu Yüksek Çözünürlüklü Televizyon veya video
konferans gibi hizmetlerin ihtiyaç duyduğu ev kullanıcılarının en az 30 MBPS
indirme hızına ulaşacak İnternet şebekesini oluşturmak ve 2020 yılına kadar bu
hızı 100 MBPS’in üzerine çıkarabilmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için frekans spektrumlarında yeni
düzenlemeler ile bu alanda yapılacak yatırımları teşvik edecek ortamın sağlanmasına yönelik
politikalardan oluşmaktadır.
Bu dayanakta Türkiye’ye faydası açısından değerlendirme yaptığımız Avrupa Dijital Gündemi eylemleri
aşağıda değerlendirmeleriyle birlikte verilmiştir.

22
23
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Eylem 42: Geniş Bant haberleşmesi adaptasyonu
Üye Devletlerin tümünde geçerli ortak bir çerçeve programı ortaya konarak Geniş Bant İnternet
erişiminin Avrupa’nın 2020 hedeflerine ulaştırılması amaçlanmıştır. Ancak bu hedeflere ulaşabilmek
AB’nin tümünde yürütülen bir program ile geniş bant İnternet erişiminin tüm vatandaşlara
ulaştırılmasını sağlamakla mümkün olabilecektir. Geniş bant ağlarının ülke genelinde tüm bireylere
ulaştırılması kamu müdahelesi olmadığı takdirde yoğun yerleşim bölgeleri dışında yaygınlaşmasında
kırsal ve uzak bölgeler ihmal edilerek birkaç yüksek yoğunluklu bölgelerde ağırlıklı olarak yapılması,
üzerinde durulacak bir risk oluşturmaktadır.
Bu konuda Avrupa Komisyonu Eylül 2010'da AB ve ulusal politikaları geniş bant hedeflerine ulaşmak
için geliştirilmesi gereken, içinde ortak kuralları özetleyen bir Tebliği onaylamıştır. Bu kapsamda,
operasyonel ulusal geniş bant planlarının geliştirilmesi (Eylem 46) çok önemlidir.
İletişim (Eylemler 44 ve 49) açık ve etkili bir düzenleyici önlemler (Eylem 45) ve Radyo Spektrum Politika
Programı için bir öneri ile yatırımı teşvik etmek için Yeni Nesil Erişim Şebekeleri de tavsiye kararı olarak
kabul edilmiştir.
2013 Eylül ayında yayınlanan Ulaştırma Şurası Haberleşme Grubu Raporu’nda24 geniş bant abone
sayısının artırılmasıyla ilgili erişim hızı belirtilmeksizin 2023 yılı itibarıyla 30 Milyon olarak hedeflenmiş
olup, BTK tarafından fiber İnternet abonelerinin toplam geniş bant abone sayısının %25’ine ulaşana
kadar fiber İnternet abonelerinin pazar analizlerine dâhil edilmemesi hususu onaylanmıştır.

Eylem 43: Yüksek Hızlı Geniş Bant için sağlanan mali destekler
Yüksek hızlı İnternet, işletme maliyetlerini azaltarak özellikle küçük işletmelerin rekabet gücünü
koruyabilmek ve tüketicilerin yaşam kalitesini artırmak için elektronik hizmetlerin yaygınlaşmasındaki
en temel araçtır. Ancak geniş bant ağlarının geliştirilmesinde özel sektör için altyapı yatırımlarının
yeterince cazip olamadığı görülmüş, kentsel ve yüksek gelir gruplarının yerleşim bölgeleri dışında
yatırımlar kamu-özel sektör işbirliği dışında özel sektörce yüksek riskli yatırımlar olarak değerlendirildiği
gözlenmiştir.
Altyapı özel sektör işletmecileri tarafından kentsel / yüksek gelirli alanları dışında dağıtım ya da kamu özel işbirliği sonucu, yüksek riskli işlemler olarak algılanmaktadır. Yatırımların geri dönüş süresi
uzundur, büyük ve uzun vadeli ucuz finansman temininde finans kuruluşlarının isteksizliğine ek olarak
henüz geniş bant hizmetleri ile ilgili iş modeli taşımacılık ve enerji sektörlerindeki gibi başarısı
kanıtlanmış iş örneklemleri nadir olarak görülmektedir. AB geniş bant yatırımlarının yaygınlaştırılmasını
desteklemek amacıyla AB ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) fonları özel sektörün finansman eksikliğini
telafi etmek için ulusal finansman araçlarının yanında desteklemektedir.
AB yoğun kentsel alanlar dışında kalan bölgelere de ultra-hızlı İnternetin yaygınlaştırılmasının
desteklenmesinin gerekli olduğunu bu amaçla daha iyi bir gelecek için 2014-2020 döneminde yüksek

24
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hız ve çok yüksek hızda geniş bant altyapısının finansmanında AB fonları ile desteklenmesini
öngörmektedir.
Bu hedef doğrultusunda, Türkiye’de fiber şebekenin yaygınlaştırılmasına yönelik fiber bağlantı oranının
toplam geniş bant abone sayısının %25’ine ulaşmasına kadar BTK’nın aldığı Pazar Analizi Süreci’ne dâhil
edilmemesi yönündeki kararı ile Türkiye’de Evrensel Destek Fonu dışında bir uygulamaya
rastlanmamıştır.

Eylem 44: Avrupa Birliği Spektrum politikaları
Komisyon, radyo spektrum yönetiminin etkinliğini artırmak amacıyla stratejik spektrum politikası
oluşturmak ve tüketici ve endüstrinin yararını gözetecek şekilde Avrupa Parlamentosu ve Konsey
tarafından karar alınmasına yönelik 2010 yılında iddialı bir Avrupa Spektrum Politikası Programı
önermişti. Bu öneride yürürlükte bulunan frekans spektrumunun kablosuz iletişime dayalı uygulama
ve hizmetlerin gelişimi ile 250 Milyar Avro olarak tahmin edilen bir ekonomik büyüklüğü
etkileyebileceği belirtilmiştir.
Yeni frekans bantlarının kullanıma açılması ve ortak spektrum politikalarının uygulanarak etkin ve
esnek spektrum yönetimine ilişkin, 14 Mart 2012 ‘de Radio Spectrum Policy Programı’nın uygulamaya
alınmasına geçilmiştir.
BTK bünyesinde kurulmuş bulunan çalışma grubu Spektrum ticareti ile ilgili uygulanabilirliğine yönelik
değerlendirme ve taslak mevzuat önerilerinin bulunduğu rapor çalışmalarına devam etmektedir.

Eylem 45: Yeni Nesil Şebekelerin yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi
Güncelliğini kaybetmiş telefon ve bakır teknolojilere dayalı şebekelerin gelişen yeni hizmetleri
taşıyamayacak olması Avrupa’nın gelişiminin ve ABD, Japonya ve Kore gibi ülkeleri ile rekabetin
önündeki önemli bir engel olarak işaret edilmiş olup bu farkın giderilmesine yönelik alınması gereken
önlemleri bu başlıkta toplamıştır. Burada temel olarak Avrupa, yüksek hızlı İnternet erişiminde tek
pazarı oluşturulmasını sağlayacak Yeni Nesil Şebekelerle aşılabileceğini bu yönde işletmecilerin mevcut
altyapılarını gecikmeksizin yenilemelerinin önemi belirtilmiştir. Avrupa Komisyonunun bu yönde
Neelie Kroes’in duyurusunu yaptığı İnternet erişimindeki maliyetler ve hizmetlerdeki operatör ve
ülkeler arasındaki ayrımcılığın kaldırılmasına yönelik taslak komisyonun gündemindedir.
Komisyon, geniş bant erişim altyapı ve hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına destek olarak özel sektörün
cesaretini azaltan pazardaki serbest rekabetin önünde yer alan engelleri bertaraf edici yeni ilke ve
yaptırımlar üzerinde çalışmaktadır.
Yakınsamanın dikkate alınarak yeni nesil şebekelere geçiş sürecinin tamamlanması gerekmektedir.
Özellikle 02.07.2012 tarih ve 2012/DK-10/303 sayılı BTK Kararı ile bakır erişim şebekesinin fibere
dönüştürüldüğü yerlerde Türk Telekom’un toptan seviyede sağladığı xDSL yeniden satış ve xDSL
IP/ATM seviyesinde Veri Akış Erişimi hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işletmecilerin mer’i mevzuat ile
haklarının saklı olduğu vurgulanmakta, böylece bir taraftan geniş bant İnternet erişim hizmeti
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sürdürülürken bir taraftan da yeni nesil şebeke altyapı çalışmaları sürdürülerek NGN Şebekesine geçiş
için gerekli önem gösterilmektedir.

Eylem 46: Üye ülkelerin geniş bant planlamalarının geliştirilmesi
Üye ülkelerin 2012 yılına kadar milli geniş bant erişim planlarının AB Dijital Gündemi’ne uygun olarak
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ekonomik analize dayalı altyapı yatırım planlarının oluşturulması,
sürdürülebilir yatırım modelleri içeren ve özel yatırımı teşvik için önlemler şöyle sıralanmaktadır:
Kapsamlı ulusal geniş bant stratejileri geliştirilerek mevcut piyasa seviyelerinin ötesinde hızlı İnternet
erişimi yatırımı teşvik edilerek ultra-hızlı İnternet gündelik yaşamda kullanılabilir hale getirilip, daha
yüksek bant genişliği ihtiyaçlarına dayalı yeni hizmetlerin gelişimi sağlanacaktır. Komisyon koordinatör
rolü ile ulusal yöneticiler arasında en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik edecektir. AB bütçesi, kamu
kaynaklarını gerçekçi ve uygulanabilir geniş bant planlarına dayalı projeler üzerinde etkili harcanmasını
sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu eylemle ilgili Türkiye’nin ulusal strateji olarak aldığı kararlar; Ülke genelinde fiber optik ağının
kurulması ve Türkiye'nin bölge ülkeleri arasında fiber kesişim noktası yapılarak kıyılarımız boyunca
ülkemize ait denizaltı fiber projelerinin yapılmasının teşvik edilmesi öngörülmüştür. Türkiye’nin coğrafi
olarak sahip olduğu köprü konumunun, bilgi ve iletişim alanında cazibe ve yatırım merkezi olma
yönünde kullanması, bilgi ve iletişim toplumuna dönüşme yolunda ve sürdürülebilir kalkınmayı garanti
altına almak için; güçlü Türk kurum ve şirketlerinin geliştirilmesi, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan
bilinçli yatırımlarla sektörün desteklenmesi, kurum ve şirketlerce sunulan ürün ve hizmetlerin,
sektörün değişen çevresel koşulları içerisindeki tüm ortak paydaşların ihtiyaç ve taleplerine karşılık
verebilmesi şura çalışma raporunda yer almaktadır. Ancak eyleme dönüşümü konusunda henüz somut
bir program ortaya konmamıştır.

Eylem 47: Üye ülkelerde geniş bant yatırımlarını kolaylaştırıcı
önlemler
Bu eylemle ilgili olarak üye ülkeler geniş bant yatırımı kolaylaştırmak için, yasal hükümler de dâhil
olmak üzere önlemler almalıdır. Önlemler arasında frekans spektrumu kaynaklarının kullanılabilirliği de
sağlanmalıdır. İyi yönetilmeyen koordinasyon geniş bant yaygınlaştırma maliyetlerini artırmaktadır.
Bugün, yüksek maliyetli fiber optik ağlarının hızlı inşasındaki ana engel, İnşaat mühendislik
maliyetlerinin yeni sabit altyapılarını kurmak için toplam giderinin % 80'ini oluşturmaktadır. Bu
maliyetler, ağır idari yükleri ile birlikte, önemli ölçüde ulusal ve yerel makamlar tarafından uygun
koordinasyon yoluyla azaltılabilir.
AB eşgüdümlü bir yaklaşımla, yüksek hızda İnternet bağlantısı kapsamının genişletilmesi
hızlandırılacağını öngörmektedir.
Kamu ve yerel yönetimlerin koordinasyonuna yönelik pratikte gerek mevzuat gerekse hukuksal
engeller çözüm beklemektedir.
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Koordinasyon son derece sınırlı olup, mevcut altyapıdaki kanalların kullanımı sınırlı kalmakta,
operatörler arasında ortak kullanım bu konuda düzenleme olmasına rağmen pratikte işlerliğe
kavuşmamıştır.

Eylem 48: Yüksek hızlı ağların yaygınlaştırılmasında yapısal fonların
kullanılması
Üye devletler 2007-2013 döneminde planlanmış olan yapısal fonların kullanımı yürütülmesindeki ulusal
düzenleyici kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve gecikmeler nedeniyle 15,2 Milyar Avro yerine 14,5
Milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. Özellikle yeni üye devletlerdeki bu fonlardan bu alanda yararlanma
oranı hayli düşüktür. Önlem olarak komisyon diğer AB üye ülkelere nazaran düşük oranda yapısal
fonlardan yararlanmış olan Bulgaristan, Italya, Polonya, Romanya, Slovakya ve İspanya’nın 2014-2020
programında üye ülkeler ortalamasına çıkarılması için planlamayı öngörmektedir. Türkiye üye ülke
olmaması ve müzakere sürecinde açılmış olan başlıklarda belirtilmemesi sebebiyle bu alanda ilgili
fonlardan yararlanamamaktadır.

Eylem 49: Üye Devletlerde Avrupa Radyo Spektrum Politika
Programı’nın uygulamaya konması
Üye devletlerin 2020 yılına kadar Yeni Nesil Şebekeler ve Frekans Spektrumu politikalarını uygulayarak
30 MBPS geniş bant erişiminin kapsama alanını %100’e çıkarılması hedefine ulaşabileceği
öngörülmektedir. Mevcut durumda frekans spektrumu yönetimindeki sorunlar nedeniyle frekans
spektrumu kapasitesi efektif olarak kullanılamamakta, bilim ve teknolojinin endüstriye kazandırılarak
ekonomik değer oluşumu da engellenmektedir. Ayrıca üçüncü ülkeler ile Avrupa’nın kazanımları olan
mobil teknolojilerin frekans spektrumu düzenlemesi yeniden ele alınarak serbest kalacak bantların
ortak alınacak kararlarla kullanıma açılmasıyla mobil erişimde Avrupa’nın konumu da güçlendirilmiş
olacaktır.
İnternet erişiminin yaygınlaştırılmasına yönelik bu eylemler Yüksek Hızlı İnternet kapsamında
değerlendirilmesi mümkün değildir. 4G veya 5G şebekelerle dolu olan frekans spektrumunun yeniden
düzenlenmesi ve yeni hizmetlere tahsisi ETSI ve ITU ile koordineli olarak BTK tarafından
yürütülmektedir.

Eylem 112: Ayrımcılığa, yatırım ve serbest rekabete engel olan
sürdürülebilir piyasa denetim ve düzenleyici önlemler
Yeni Nesil şebekeler ve bu yöndeki yatırımlar Avrupa’nın Dijital Ajanda hedeflerine ulaşmasında
gereklerden birini teşkil etmektedir. Şebeke işletmecileri yeni nesil şebeke yatırımlarında yeterli isteği
gösterememekte, ancak bu yatırımlar Avrupa’nın küresel rekabette konumunu koruması ve
güçlendirmesi için gerekli ve önemlidir. İşletmecileri cesaretlendirecek ve teşvik edecek önlemlerin
başında üye ülkelerle yakın koordinasyonla yürütülen tutarlı ve kararlı düzenlemeler ile mümkün
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olabilecektir. Bu amaçla 2013 Temmuz ayında COCOM’a sunulan tavsiye niteliğindeki önerilerin ilgili
Komisyon tarafından ilgili ülkelerin iletilen tavsiye kararlarına uyumu yakından izlenmelidir.
Bu konuda henüz Türkiye’de herhangi bir eylem bulunmamaktadır.

Eylem 113 ve 114: Rekabeti teşvik etmek ve geniş bant yatırım
ortamını geliştirmek için düzenleyici önlemler
Erişimde fiyat rekabetinin sağlanmasına yönelik toptan fiyat ile ayrımcılığı engellemeye yönelik
düzenlemeler ülkeler arasında farklı uygulamalar nedeniyle Avrupa Dijital Gündemi hedeflerine
ulaşılmasını tehlikeye attığı geçmişte uygulanan deneyimlerle gözlenmiş olup, bu yöndeki yeni nesil
şebeke yatırımlarında yaratmış olduğu çekincelerin bertaraf edilmesi zorunludur.
Komisyon bu yönde 2012 yılında almış olduğu tavsiye kararı ile ülkeler arası tutarsızlıkları gözleyerek
kararlı ve dengeli politikalar oluşturulması için yakından izlemektedir.
Türkiye’de geniş bant İnternet erişiminde serbest fiyat rekabetinin sağlanmasına yönelik BTK
tarafından yapılan düzenlemeler mevcuttur. Ancak altyapı yatırımlarının ortak kullanımına ilişkin
düzenlemenin de mevcut olmasına rağmen bu alanda yaygın işlerlik kazandırılamamıştır.

Eylem 115: Açık İnternet hizmetlerinin tüketici yararına korunmasına
ilişkin önlem ve düzenlemeler
İnternet üzerinde erişilen hizmetlerdeki çeşitlilik aynı zamanda ağ trafiğinin yönetimi ve optimizasyonu
ile işletmecilerin kendi şebekelerindeki düzenlemeler nedeniyle farklı uygulama ve kısıtlamalar
oluşturulmuştur. Bu kısıtlamalar kullanıcıların ülkeden ülkeye ya da bir işletmeciden diğerine geçişinde
uygulamalardan yararlanma serbestliğine engel oluşturabilmektedir.
Komisyon, 19 Nisan 2011 tarihinde "açık İnternet ve Avrupa'da net tarafsızlık" konulu bir tebliğ
yayınlamış olup, hizmetlerin niteliğindeki şeffaflık yapısını sorgulanmasını önermiştir. Zira bu
engellemeler şebekeler arası uygulamaların çalışmasına engel olmakta ve bu nedenle de kullanıcılar
daha cazip maliyetler sunulmuş olsa da işletmeci değişikliği yapamamakta aynı şebeke içinde kalmaya
zorlanmaktadırlar.
Türkiye’de mobil operatörlerce benzer kısıtlamalar gündeme gelmekte olup, uygulama ve hizmetlerin
evrenselliği kapsamında ilgili düzenlemelerin yönetmeliklerde yer alması hazırlık açısından yararlı
olacaktır.

Eylem 116: Güncelliğini yitirmiş düzenlemelerin ilgili pazarlara göre
yeniden gözden geçirilmesi
2007 yılından bu yana gelişen teknolojilerle Ulusal Düzenleyici kuruluşların yaptığı düzenlemelerle AB
içinde sınırlar arası dolaşımda ortaya çıkan farklılıklar AB politikalarının uygulanmasında karmaşıklıklara
neden olmakta, AB nin hedeflerine ulaşmasında önemli bir sorun oluşturmaktadır. Özellikle 3G ve 4G
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teknolojilerinin gelişi ile birlikte bu konu mobil geniş bant İnternet kullanımı ile ortaya çıkmış olup, bu
sorun ancak ortak hareket edilerek alınacak önlemlerle çözüme kavuşturulabilecektir.
Konu üzerinde Avrupa Komisyonu 16 Ekim 2012’den 13 Ocak 2013’e kadar kamuoyundan görüş
toplamış, bu süre içinde gelen 66 öneri değerlendirilmiştir. 2014 ilk yarısında görüşmeye açılacak olan
rapor çalışmaları ilgili uzman tarafından tamamlanmış olup, BEREC ve COCOM’da görüşülecektir.

Eylem 117: Yüksek Hızlı şebekelerin yaygınlaştırılmasındaki
maliyetlerin düşürülmesine yönelik önlemler
Şebeke yatırımlarındaki maliyetlerin %80’ini ilgili hatların yerleştirilmesi için gerekli olan inşaat
çalışmaları oluşturmaktadır. Her işletmecinin ayrı ayrı bu maliyeti yapması yerine hazırlanmış olan
yapılardan ortak kullanımına izin veren ve serbest rekabeti oluşmasını sağlayan düzenlemeler
gereklidir. Kaldı ki, bu tür altyapıların inşasında yerel yönetimler başta olmak üzere diğer altyapı
hizmetlerini sağlayan kuruluşlarla yakın koordinasyon ve işbirliği ilgili maliyetlerden asgari %30
seviyesinde tasarruf sağlanacağı öngörülmekte olup, bu oranın toplam yatırımlardaki tutarı 60 Milyar
Avro olarak tahmin edilmektedir.
Mevcut durumda üye ülkelerde dahi diğer altyapı hizmetleri sağlayan kuruluşların altyapı paylaşımı ve
kullanımı ile ilgili telekom operatörleri ile olası işbirliği cesaretlendirici ve teşvik edici değildir. Mevcut
fiziki altyapının ortak kullanımına, yerel yönetimler ve idarelerin izin ve yetkilendirmelerine ilişkin
engellerin tespiti ile bertaraf edilmesine yönelik uygulamaların genişletilmesi ve farkındalığın
artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetleri ile ikili görüş alışverişleri sürdürülmektedir.
Türkiye’deki ilgili altyapıların ortak kullanımı ile ilgili düzenleme yapılmış olmasına rağmen mevcut
altyapının tümüyle serbest rekabete açılamamış olduğu belirtilmektedir. Taraflar arasında uzlaşma
sağlayıcı görüşmeler halen UDHB ve BTK yetkililerince yürütülmektedir.

Eylem 118: 2012 yılı sonuna kadar yapılan “geniş bant” için devlet
yardımları kılavuzları
2009 yılında ilk geniş bant devlet yardımları rehberinin kabulünden bu yana gelişen teknolojiye paralel
olarak Avrupa Dijital Gündemindeki hedefleri içinde geniş bant bu kapsamda yer almıştır. Yeni nesil
geniş bant teknolojilerinin gelişimi ile bu hedeflerin güncelleştirilmesi gerekmektedir.
Devlet yardımlarının sübvansiyon yarışlarından kaçınarak serbest pazardaki dengelerin bozulmasına
neden oluşturmadan sürdürülmesi öngörülmektedir. Komisyonun bu eylemle ilgili olarak Aralık
2012’de yeni Geniş Bant Devlet Yardımı yönergelerini kabul etmeden önce Nisan 2011 ve Haziran
2012‘de kamuoyundan aldığı görüşler uyarınca teknolojik tarafsızlık, Ultra Hızlı Geniş Bant şebekeler
ve mevcut şebekelerde önemli fark yaratacak geliştirmeler ile açık erişim, şeffaflık konularını kapsayan
maddeler ilgili yönergelerde yer almıştır. Türkiye’de bu başlık ile ilgili somut bir hedef
bulunmamaktadır.
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Eylem 119: Geniş Bant’ın devreye sokulması için proje fonlarının test
edilmesi pilot projesi
Yüksek riskli pilot projelerin finansmanındaki zorluklar nedeniyle Komisyon 2013 yılı sonuna kadar
Avrupa Yatırım Bankası ile risk paylaşımı kapsamında 20 Milyon Avro’luk fonu seçtiği uygun projelerden
oluşan portföyün tahvil ihracını desteklemek üzere öngörmüştür.
Bu girişim ile benzer projelere risk yatırımlarının özendirilmesi amaçlanmakta olup, Komisyon ve
Avrupa Yatırım Bankası 2013 yılı ikinci yarısında Avrupa Parlamentosu ile Konsey’e bir ara rapor
sunacak, 2015 yılında da ilgili eylemin tüm değerlendirmesini iletecektir.

4.3.5. Araştırma ve Yenilikçilik
Avrupa 2020 girişimi kapsamında belirlenmiş 5 numaralı dayanak olan
Araştırma ve Yenilikçilik’in (Research and Innovation) temel amacı ABD’nin
yatırım düzeyinin altında kalan Avrupa BİT Ar-Ge yatırımlarını, mevcut
durumda Avrupa’da bölünmüş olan çalışmaları birleştirip aralarındaki
koordinasyonu artırarak Avrupa’yı rekabetçi durumda tutmaktır.

Yetersiz Araştırma ve İnovasyon Faaliyetleri
Avrupa, Ar-Ge ve inovasyon alanında daha az yatırım yapmakta ve çabalarını aynı amaca
yönlendirememekte; KOBİ’lerinin yaratıcılığını yeterince kullanamamakta ve araştırma faaliyetlerini
pazar odaklı gelişmelerde rekabet avantajına dönüştürme konusunda geri kalmaktadır. Bu nedenle
Avrupa kaynaklı BİT şirketlerinin talep yaratacak küresel düzeyde ürünler üretebileceği yenilikçi
ekosistemler oluşturabilmek için araştırma faaliyetlerinin kapasitelerinin artırılması gerekmektedir.
Avrupa, yetersiz olan Ar-Ge çabalarını; özel kesim Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, kaynakların daha
verimli kullanımını sağlayarak, sayısal KOBİ’lerin Birliğin araştırma fonlarına, Ar-Ge altyapılarına ve
inovasyon kümelerine daha hızlı ve kolay erişimlerini temin ederek, yeni uygulama ve hizmetler için
açık platform ve standartlar geliştirmelerini sağlayarak telafi edebilecektir.
Avrupa’nın zeki beyinlerini araştırmaya yönlendirebilmek için dünya standartlarında altyapı ve yeterli
fonlama gerekmektedir. En iyi araştırmalar, pazarlanabilir ürün ve hizmetlere dönüşebilmelidir.
Mevcut durumda Avrupa BİT Ar-Ge yatırımları halen ABD’nin yaptığı yatırım düzeyinin yarısının
altındadır. Dijital Gündem, artırılmış koordinasyon düzeyi ve Avrupa’nın bölünmüş çabalarını
birleştirerek Avrupa’yı rekabetçi durumda tutmayı amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği, karşı karşıya olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarla mücadelede BİT’i hayati
önemde görmektedir. Çünkü BİT:
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Yenilikçiliği, yaratıcılığı ve rekabet edebilirliği teşvik ederek ekonomide küreselleşme hedefine
hizmet eder.
Tüm bilimsel ve teknolojik alanların gelişmesi için araçlar sunar.

Her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz.

Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye



Avrupa kamu sektörünün daha etkin olmasını sağlarken aynı zamanda eğitimden enerjiye
kadar tüm sektörlerin modernizasyonunu gerçekleştirir.
Sosyal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için araçlar sağlar ve yaşam kalitesini arttırır.

Avrupa 2020 girişimi kapsamında ilk etapta belirlenen 101 eylemin 50 ile 56 arasında yer alan 7 eylemi
Araştırma ve Yenilikçilik dayanağına aittir. Daha sonra ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda bu
dayanağa ait 9 Eylem daha belirlenmiştir.
Bu dayanak için belirlenmiş olan 16 eylemden Türkiye açısından birincil derecede önemli olanlar
şunlardır:

Eylem 50: Daha fazla özel yatırımın BİT alanında araştırma ve
yenilikçiliğe yönlendirilmesi
Avrupa’daki sorun nedir?
BİT Ar-Ge’sine yapılan düşük özel yatırım Avrupa ekonomisine tehdit oluşturmaktadır.
Avrupa’da BİT alanında yapılan araştırma ve geliştirme yatırımları rakip bölgelerdeki oranların altında
kalmaya devam etmektedir. ABD ile karşılaştırma yapıldığında toplam Ar-Ge harcaması içinde BİT ArGe sine yapılan harcama oranı Amerika’da %29 oranında iken Avrupa’da bu %17 civarındadır. Ayrıca
2007 yılı harcama rakamlarına bakıldığında (Avrupa 37 milyar avro, Amerika 88 milyar avro)
Avrupa’daki toplam harcama Amerika’daki harcamanın %40 ı civarındadır. Başka bir deyişle ABD’de
Avrupa’nın 2.5 katına yakın BİT Ar-Ge yatırımı yapılmaktadır.
Avrupa’nın güçlü olduğu otomotiv (%25), tüketici cihazları (%41) ve sağlık ve medikal (%33)
endüstrilerindeki BİT’in katma değerinin önemi göz önüne alındığında, BİT alanındaki Ar-Ge yatırım
eksikliği Avrupa imalat ve hizmet sektörleri için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Neden AB eylemi gereklidir?
Avrupa BİT Ar-Ge alanındaki rekabet avantajını koruyabilmek için henüz ticarileşmemiş ürünler ve/veya
hizmetler için kamu ihaleleri açarak (Pre-Commercial Procurement-PCP) ve kamu-özel sektör
ortaklıkları ile daha fazla özel yatırımın BİT alanına çekilmesini sağlamalı ve Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri (KOBİ’leri) desteklemelidir.

Avrupa Komisyonu’nun planları nelerdir?
Belirlenen ana eylemler:
 Henüz ticarileşmemiş ürünler ve/veya hizmetler için kamu ihalelerini (PCP) arttırarak yeni ürün ve
hizmetlerin tedarikçilerle birlikte tasarım, proto-tip ve testlerinin yapılmasını ve bu alandaki
risklerin paylaşılmasını sağlayarak ürün ve hizmetlerin geniş ticarileştirilmesine yol açmak.
 Kamu-özel kesim işbirliklerini teşvik etmek ve sürdürmek.
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Avrupa KOBİ’lerine yatırım yapacaklara cazip koşullar sağlayacak tedbirlerin alınması ve bu yolla
KOBİ'lerinin büyümesini sağlayacak olan finansal kaynaklar sağlamak.
Yapısal ve Bölgesel kalkınma fonlarının BİT araştırma ve yenilik alanlarında daha fazla
yönlendirilerek daha verimli kullanılmasını sağlamak (DAE Aksiyon 55).

Komisyon bugüne kadar neler yaptı?
Aşağıdaki teklif çağrılarının lansmanı:
 Üye ülkelerden BİT alanına daha fazla Ar-Ge yatırımı yapılmasını sağlamak amacıyla Kamu-Özel
Sektör İşbirliği ve Ortak Teknoloji Girişimlerinin tasarlanması.
 Henüz ticarileşmemiş ürünler ve/veya hizmetler için ortak sınır ötesi kamu ihaleleri açtı (PCP)
(sağlık, iyi yaşlanma, trafik yönetimi, yol modelleme, itfaiyeci elbisesi için gömülü BİT ve enerji
verimli süper bilgisayar alanlarında)
 ERA NET ve ERA NET Artı eylemleri (esnek, organik ve büyük alanı Elektronik ve Fotonik
alanlarında).
Bunlara ek olarak 2012 yılı Aralık ayında FET alanında önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 1 milyar avroluk
araştırma bütçesinin sağlanacağı iki tane amiral gemisi projesi; Grafen ve İnsan Beyni Projesi, seçilip
başlatılmıştır. Ayrıca farklı AB ülkelerini içeren yaşlı bakımı için robotik, trafik yönetimi için BİT, itfaiyeci
elbisesinde BİT kullanımı, enerji tasarruflu süper bilgisayar gibi alanlarda henüz ticarileşmemiş ürünler
için kamu ihaleleri oluşturulmuş ve ayrıca Yaratıcı sektörler ve Robotik alanında Yatırımcı Forumları
düzenlenmiştir.

Komisyon bu alanda önümüzdeki dönemde neler yapacak?







Çalışma Programlarında sınır ötesi ticaret öncesi tedarik ve Kamu-Özel kesim ortaklıkları
desteklenmeye devam edilecektir. Ayrıca, KOBİ hedefli, sanayi katılımını arttıracak ve çıktıların iyi
kullanımını destekleyecek özel eylemler oluşturulacaktır.
Horizon 2020 programında Komisyon BİT Araştırma-Geliştirme-İnovasyon alanı için iddialı bir bütçe
öngörmektedir. Ek olarak yenilikçi çözümlerin, kamu alımları, kamu-özel kesim ortaklıkları ve ortak
sınır ötesi ihaleleri (PCP) ile desteklemek için yeni destek enstrümanları ve finansman
mekanizmaları devam ettirilecektir.
Araştırma ve yenilik projeleri ile yatırımcıları bir araya getirecek ve finansmana erişimi
kolaylaştıracak yatırım forumları organize edilecektir.
FP/H2020 katılımcıları ve yatırımcılar arasındaki etkileşimi geliştirmek için yeni bir çağrı
planlanmıştır.

Girişimciliği destekleyecek (Start-up friendly environment) iş-dostu bir ortam kurmanın teşvik edilmesi
DAE 127. eyleminde belirtildiği gibi yapılacaktır.
Ticaret öncesi satın alma (pre-commercial procurement), kamu-özel işbirliği ve Ar-Ge için verilen
yapısal fonlar vasıtasıyla daha fazla özel yatırımın Bilişim Ar-Ge’sine yönlendirilmesi ve 7. Çerçeve
Programı müddetince Bilişim Ar-Ge’sine ayrılan bütçenin her sene yüzde 20 artırılması
amaçlanmaktadır.
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Türkiye’nin durumu:
Türkiye’de BİT alanında Ar-Ge ve yenilikçiliğe yapılan özel yatırım AB’den daha düşüktür. TEYDEB
verilerine göre BİLTEG ve ELOTEG projelerinin toplam TEYDEB projeleri içindeki oranı MAKİTEG
grubundan azdır. Bu nedenle Türkiye bu alanda daha fazla özel yatırımın BİT alanına yönelmesini
sağlayacak politikalar ve bu alandaki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ’leri) destekleyecek yeni
mekanizmalar oluşturmalıdır.

Eylem 52: BİT alanındaki araştırma fonlarına "kolay ve hızlı" erişimin
sağlanması
2011 yılından itibaren özellikle KOBİ'ler ve genç araştırmacılara AB'nin BİT Ar-Ge fonlarını daha cazip
hale getirecek daha açık, rahat ve hızlı erişimin temin edilmesine yönelik önlemlerin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

Sorun nedir? AB araştırma fonları almak için gerekli olan prosedürlerin çok karmaşık olarak
algılanması.
Güncel AB araştırma fonlarına erişim prosedürleri zahmetlidir. Bu prosedürlerin zahmetli olması
potansiyel faydalanıcıları, özellikle yeni ve küçük araştırma kuruluşlarını, genç araştırmacıları ve
KOBİ'leri fon başvurusu yapmaktan caydırmaktadır.

Neden AB eylemi gereklidir? En iyi araştırma kuruluşlarının katılımını teşvik etmek için.
Araştırma ve yenilik için sağlanan bölgesel, ulusal ve Avrupa çapındaki kamu finansman kaynaklarının
en kaliteli araştırmayı teşvik etmesi için mümkün olduğunca etkili olmalıdır. Bu kaynakların:






Dünya çapındaki en iyi araştırmacıları
Avrupa'lı sanayi ve girişimcileri
Üniversiteleri
Küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'leri)
Diğer araştırma ve yenilikçilik aktörlerini

cezbetmesi için son derece çekici ve erişilebilir olması gerekmektedir.

Komisyon'un planları nelerdir?
Özellikle Araştırma ve Yenilikçilik fonlarının kalitesini artırmak için:




Fonların hedefleri ve enstrümanları açık ve net olmalı
Fonlar için tutarlı ve sabit kuralların sağlanması
İdari prosedürlerin uygulamadan denetim raporlamasına kadar basit ve hızlı olması sağlanmalıdır.

Komisyon, bugüne kadar ne yaptı?
KOBİ'ler için destek hem Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) kapsamında hem de 7.
ÇP ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı’nda öngörülmüştür. Komisyon sadeleştirme
işlemleri ile ilgili olarak 7. ÇP’nda bir ara değerlendirme işlemi başlatmıştır.
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Komisyon ne yapacak?
KOBİ'lere yönelik destek hem 2013 Çalışma programında hem de Horizon 2020 programında önemli
bir odak noktası olmaya devam edecektir.
2013 Çalışma programında çeşitli pilot özel etkinlikler yapılmıştır. KOBİ hedefli olarak Web tabanlı
uygulamalar, bulut Bilişim, bileşenler ve sistemler, içerik analizi, Geleceğin İnterneti ve FET alanlarında
yeni aktiviteler önerilmiştir. Ayrıca ve KOBİ'ler için girişim sermayesi, destekleyici kümeler ve kuluçka
ortamlarına erişim alanlarında yatay faaliyetler de planlanmıştır.
Horizon 2020 Programı diğer çerçeve programlarına göre büyük sadeleştirilmeler öngörmektedir.
Bunlar tek bir kurallar seti, daha az bürokrasi gerektiren maliyet bildirim modeli, katılımcılar için tek bir
erişim noktası, daha az evrak gerektiren öneri hazırlama sistemi ve daha az kontrol ve denetim olarak
özetlenebilir. Tüm bu sadeleştirmelerle ortalama 100 gün içinde ilgili fona ulaşabilme hedefi
konulmuştur.

Türkiye’nin durumu:
Türkiye bu konuda AB’nin gerisinde kalmaktadır. UBTYS 2011-2016 eylem planları doğrultusunda yeni
programlar açılmakta ve bunlarla ilgili çağrılara çıkılmaktadır. Hemen hemen yeni destek vermeye
başlayan kurum yeni bir başvuru sistemi ve başvuru formları yaratmaktadır. Bu da hali hazırda
Türkiye’de var olan Ar-Ge proje başvurusu formu ve prosedürlerinin (TÜBİTAK, KOSGEB, UDHB, TTGV,
GTHB, ETKB gibi) sayısını artırmakta ve bunlara ulaşacak potansiyel faydalanıcılar için zorluk
yaratmaktadır.

Eylem 55: Üye Devletlerin BİT Ar-Ge'sindeki harcamalarını ikiye
katlaması
2020 yılıyla beraber, toplam kamu harcama tutarının 5,5 milyon Euro'dan 11 milyon Euro'ya, aynı
şekilde özel harcamaların 35 milyar Euro'dan 70 milyar Euro'ya çıkarılarak BİT Ar-Ge'sine yapılan
toplam harcamanın iki katına çıkarılması amaçlanmaktadır.

Sorun nedir? Kamunun BİT alanındaki harcamaları çok düşüktür.
AB kamu sektörü BİT Ar-Ge harcamaları yıllık 5,5 milyar avro civarındadır ve bu rakip ekonomilerin
yaptığı harcama seviyelerinin altında yer almaktadır. Kamu politikaları Ar-Ge desteklerinin
sürdürülmesi ve henüz kullanılmayan kaynakları keşfetmek için doğru koşulları yaratmalıdır. Kamu
finansmanı kamu hizmetlerinde radikal iyileştirmeler ve Ar-Ge için yeni mali kaynaklar yaratmada
önemlidir. Bu özel harcamalar için kaldıraç etkisi yaratır ve aynı zamanda pazara çıkışı hızlandırarak AB
çapında Bilişim çözümleri için yeni pazarlara açılmayı sağlar.

Neden AB eylemi gereklidir? Avrupa’nın Bilişim yeniliği alanında lider kalmasını sağlamak için.
AB düzeyinde bilinçlendirme, deneyim paylaşımı, kıyaslama ve mali teşvikler, üye ülkeleri kamu
ihalelerini PCP’yi kullanmak için cesaretlendirecektir. AB eylemi yapısal/bölgesel kalkınma fonlarının
da BİT araştırma ve yeniliği için daha hedefli kullanımını destekleyecek ve ulusal Ar-Ge yatırımlarını
artırmak için yeni yollar inşa edecektir.
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Komisyon'un planları nelerdir?
Eylemin 3 ana kolu vardır:
 Bilinçlendirme, yasal çerçevenin açıklanması ve deneyimlerin paylaşımı yoluyla PCP kullanımını
artırma
 Yapısal ve bölgesel kalkınma fonlarının BİT araştırma tesisleri ve BİT ürünleri, hizmetleri ve
uygulamalarının geliştirilmesi için kullanımını sağlama
 Ulusal araştırma programlarını vergi kredileri, üniversite destekleri, altyapılar, ulusal araştırma
programları gibi desteklerle güçlendirme

Komisyon, bugüne kadar ne yaptı?





Komisyonun Horizon 2020 için hazırladığı, içinde araştırma ve yenilikçilik konusunda özel bir
program barındıran ve programın katılım kurallarının belirlendiği önerisi 2011 yılı Kasım ayında
kabul edildi.
7.ÇP 2013 yılı BİT Çalışma Programı (WP 2013) Temmuz 2012’de kabul edildi
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının parçası olan BİT Politika Destek Programı
kapsamında sağlık ve enerji verimliliği alanında bir dizi pilot proje başlatılmıştır.

Komisyon ne yapacak?
2013 ortalarında:
 2013 Çalışma Programı yapısal ve bölgesel kalkınma fonları ile işbirliğini destekleyerek kamu
ihalelerinin (PCP) kullanımını sağlayıp, üniversiteler, altyapılar ve ulusal araştırma programlarını
desteklemeye devam edecektir.
 2013 Çalışma Programı bazı özel PCP’leri destekleyecek çağrılar oluşturmuştur. Çağrılar daha
verimli daha kaliteli kamu hizmetleri ve kaliteli bulut bilgi işlem ortamı için destekler içerecektir.
2013 sonunda:
Bir sonraki AB Çerçeve Programı olan Horizon 2020 BİT Araştırma ve yenilikçiliği için yüksek bir bütçe
öngörmektedir. Ayrıca özel harcamaların artırılması için yeni araçlar ve finansman mekanizmalarına
sahiptir.

Türkiye’nin durumu:
Türkiye’nin bu alandaki durumu AB’den daha kötü durumdadır. Bu nedenle hem genel Ar-Ge
harcamalarının hem de bunun içinde BİT alanına ayrılan kısmın arttırılmasına yönelik yeni politikalar
oluşturulmalı ve mekanizmalar kurulmalıdır.

Eylem 53: Ortak BİT araştırma altyapıları ve inovasyon kümelerine
finansal destek sağlanması
BİT'e yönelik ortak araştırma altyapıları ve inovasyon kümelerine finansal desteğin sağlanması, özellikle
e-altyapıların geliştirilmesi ve kamu ve bilim alanında bulut Bilişimin yaygınlaştırılması adına bir AB
stratejisi oluşturulması amaçlanmaktadır.
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Sorun nedir? Avrupa inovasyon ve yenilikçiliği desteklemek için yeterli altyapılardan yoksundur.
BİT alanındaki araştırmalar genellikle inşa etmesi çok pahalı olan büyük ölçekli altyapıların desteğini
gerektirir. Avrupa'daki inovasyon kümeleri birçok ulusal, bölgesel ve yerel yönetim desteklerine
rağmen bilim insanları ve yenilikçi fikir sahipleri için küresel cazibe merkezi olabilmek için yeterli kritik
kütleye ulaşamamaktadır.
Araştırmalar giderek, ulusal idari ve bilimsel disiplin sınırlarını aşarak "sanal araştırma toplulukları"nda
gerçekleşmektedir. Bu çevrim içi işbirliği, kaynakların paylaşımını desteklemek ve kesintisiz çevrim içi
Avrupa Araştırma Alanı oluşturmak için BİT e-altyapıları gerekmektedir. Bu yapıların rekabetçi olması
için kullanıcı topluluklarının ihtiyaçlarına uyarlanmış, yoğun veri işleme, hesaplama ve yönetimi
sağlayan ve gelişmiş BİT araçları ile donatılmış olması gerekmektedir. Sınırlı birlikte çalışabilirlik ve veri
güvenliği endişeleri, ekonomik aktiviteleri canlandıracak ve hizmetleri bulut altyapıları üzerinden
sağlayacak çözümlerin gelişimini engellenmektedir.

Neden AB eylemi gereklidir? Avrupa çapında yenilikçiliği destekleyen altyapıları oluşturmak için.
Araştırma kalitesini ve verimliliğini artırmak için gelişmiş araştırma altyapılarına erişim gereklidir. Bu
altyapılar yenilik kümeleri ve çoklu disiplinli işbirliği oluşumları için vazgeçilmezdir. Bu kümeler Avrupa
veya küresel ölçekte bilim insanları ve yenilikçiler için cazibe merkezi haline geldiğinde tüm
potansiyellerini gerçekleştirebileceklerdir.
Avrupa yüksek performanslı hesaplamaların gerçekleştirilebileceği bilgi işlem sistemleri, iklim
değişikliği ve benzeri simülasyonların sağlanabileceği bu tür altyapıları sağladığı takdirde küresel
ölçekte ileri seviyede araştırmaların yapılmasından ve bu konularda yetenekli araştırmacıları çekecek
bir cazibe merkezi haline gelmesinden büyük fayda sağlayacaktır.

Komisyon'un planları nelerdir?
Avrupa Komisyonu yukarıda belirtilen sorunları çözmek için aşağıdaki alanlarda eylemleri takip
edecektir:
 BİT araştırma altyapıları ve yenilik kümeleri;
 BİT tabanlı altyapılar (e-Altyapılar); ve
 Hükümet ve bilim odaklı bulut Bilişim altyapıları.
 Geleceğin İnterneti araştırmaları, kavram ispatı ve testleri için büyük ölçekli test ortamı yaratılması.

Komisyon, bugüne kadar ne yaptı?








Araştırma toplulukları için Bulut Bilişim hizmeti veren projelerin lansmanı
27 üye devletin politika yapıcılarını bir araya getiren e-Altyapı Politika Forumu’nun lansmanı
Bulut ortamlarında güvenlik, gizlilik ve güven sorunlar hakkında yayın
AB süper bilgisayar stratejisi hakkında yayın
Bulut stratejisi konusunda kamuya danışma çalışması (Mayıs-Ağustos 2011); stratejik yönelimleri
ve öncelikli eylemleri belirlemek için seçilen endüstriyel paydaşlara veri uyumu, birlikte çalışabilirlik
ve güvenlik konularında danışma;
Geant Uzman Grubu’nun 2020 Araştırma Ağları Vizyon hakkında raporu
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Açık Veri paketi konusunda bilgilendirme
Organik elektronik ve fotonik konularında AB yetkinlik merkezleri arasında işbirliği lansmanı
OLAE inovasyon kümeleri ve yetkinlik merkezleri stratejisi yayını
Paralel bilimsel yazılım çalışması
Yüksek Başarımlı Hesaplama stratejisi iletişimi
AB Bulut Bilişim Stratejisi’ne yönelik iletişim
Test tesislerini federe edecek ve test ortamlarına erişimi artıracak proje seçimi
Horizon 2020 kapsamındaki çalışma programlarını tanımlamak için danışmanlarla istişare
toplantıları
"Avrupa'da Bulut Bilişim Potansiyelini Harekete Geçirmek" iletişimi 2012 Eylül ayında yayınlandı.
Yayının genel amacı hem kullanıcılar hem de hizmet sağlayıcıların yararına bulut kullanımını
hızlandırmak ve artırmaktır. İletişimde stratejiyi gerçekleştirmek için tanımlanan anahtar eylemler
şunlardır: standardizasyon ve sertifikasyon, bulut hizmet sağlayıcıları ve tüketiciler arasındaki
sözleşmelerde ortaya çıkan kaygıların üstesinden gelinmesi; Avrupa Bulut Ortaklığı için ortak ihale
şartlarını belirlemek üzere endüstri uzmanlığı ve kamu sektörü kullanıcılarını bir araya getirmek.

Komisyon ne yapacak?
Aşağıda yer alan eylemler ve çalışmalar öngörülen veya devam eden eylemlerdir:
 Yüksek Başarımlı Hesaplama stratejisinin (HPC) Konsey sonuçlarının takibi
 2012 yılında yayınlanan Bilimsel Bilgilere ulaşım tavsiyesi ve iletişiminin takip edilerek Horizon2020
programında açık erişim politikalarına (araştırma yayınları ve verileri) devam edilmesi.
 2014 Nisan ayında Araştırma Altyapıları 2. Uluslararası Konferansının (ICRI 2014) düzenlenmesi
 Araştırma altyapıları 2014-2015 çalışma programının lansmanı
Aşağıdaki eylemler de 121 Numaralı Avrupa Bulut Bilişim Stratejisi eylemi ile bağlantılıdır:
 Bulut Bilişim hizmetleri alanında yapılacak hizmet düzeyi anlaşmalarına standart hükümler ve
performans kriterlerinin eklenmesi
 Bulut Bilişim için sertifikasyon şemalarının belirlenmesi
 Bulut Bilişim hizmetlerinin finansal ve vergisel yönlerinin tanımlanması

Türkiye’nin durumu:
Türkiye’deki durum da AB’deki ile benzerlik oluşturmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası şirketler
bu alanda hizmet sunmaya başlamıştır. Bu kapsamda AB’deki girişimlere paralellik arz eden çalışmalar
ve eylemler için en son yapılan Ulaştırma Şurası’nda mevcut durum ortaya konulmuş ve BİT alanında
Ar-Ge açısından hedeflenen noktalara ulaşılabilmesi için, yukarıda sıralanan eylemlere paralellik arz
eden adımların atılmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Eylem 54: Yeni nesil ağ tabanlı uygulama ve hizmetlerin geliştirilmesi
Yeni nesil ağ tabanlı uygulama ve hizmetlerin, özellikle kamu fonları aracılığıyla standart oluşumu ve
açık platformlar ile (çok dilli içerik ve) hizmetlerin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
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Paydaşlarla birlikte çalışarak AB tarafından finanse edilen programlar aracılığıyla standart ve açık
platformları destekleyerek, çok dilli içerik ve hizmetler de dâhil olmak üzere, yeni nesil Web tabanlı
uygulamalar ve hizmetler geliştirilmelidir.

Sorun nedir?
Web girişimcileri yenilikçi teknolojileri ve platformları kullanarak hayatımızı geliştiren ve zenginleştiren
ürün, hizmet ve çözümler sunmakta ve bunlar ile küresel boyutta insan toplumu üzerinde büyük bir
etki yaratmaktadır.
Ekonomik açıdan bakıldığında, ekonomik büyüme ve (özellikle gençler arasında) yeni işler yaratılması
açısından Web tabanlı işletmeler önemlidir. Yeni işlerin çoğunluğunu Start-Up şirketleri yaratmakta ve
bu şirketlerin önemli bir bölümü de Web tabanlı Start-Up şirketlerdir.
Avrupa açıkça bu sektörde küresel liderler ile karşılaştırıldığında diğer coğrafi bölgelerin gerisinde
kalmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve aynı zamanda Güneydoğu Asya gibi bölgelerle
karşılaştırıldığında az sayıda Avrupalı Web girişimci tarafından kurulan nadir Start-Up şirketi küresel
ölçekte başarılı olmaktadır.

Neden AB düzeyinde eylem gereklidir?
AB düzeyinde eylem, yerel veya ulusal düzeyde yürütülen mevcut girişimlerin tamamlayıcısı olarak
esastır. Güçlü bir girişimcilik ve yenilikçilik kültürü için ihtiyaç olarak belirlenen konular veya mali
kaynaklara ve insan sermayesine yetersiz erişim, bireysel AB üyesi devletlerin sınırları ötesinde bir
problemdir.
Avrupa’da BİT teknolojilerine dayalı, yenilikçi ve yıkıcı iş fikirleri için büyük kaynaklar ve pek çok yetenek
vardır. Bu alanda Avrupa’nın tam potansiyelinin ortaya çıkarılması ve kullanılması Avrupa’yı lider
konumuna getirebilir.

Komisyon, bugüne kadar ne yaptı?
2012 yılında Web girişimciler ile ilgili gerçekleştirilen eylemler şunlardır:
 Avrupa'nın en iyi Web Start-Up şirketlerinin görünürlüğünü sağlamak amacıyla onları yatırımcılar,
üst düzey yöneticiler, danışmanlar, potansiyel ortaklar ve melek yatırımcılar ile bir araya getirecek
TechAllStars kampanyası
 Haziran 2012 Dijital Gündem Meclisi bağlamında Web girişimcilerini kalabalık-fonlama ile
destekleyerek Avrupa'da sürdürülebilir işletmelerin oluşturulması amacıyla OpenIdeo meydan
okumasının düzenlenmesi
 Yılın Web girişimcisi ödülünün (2013 yılında verilecek "Europioneers" ödülü) hazırlanması
Avrupa uygulamalar ekonomisi üzerine çalışma (2013 yılında başlatmak için) hazırlanması. Komisyon
2013 yılında Web girişimciliği için aşağıdaki destekleri sağlayacak bir eylem planı tasarlayarak
başlatmıştır:
 Bu plan kapsamında Web girişimcilerinin başarılarını kutlarken AB düzeyinde görünürlük ve
liderliklerini artırmak ve bir kariyer olarak Web girişimciliği teşvik etmek
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Web Start-Up ve teknoloji yatırım ekosistemini güçlendirmek ve dünyanın geri kalan kısmıyla
rekabet gücünü artırmak amacıyla yapısal destek sağlamak
Dijital sektöründeki tüm paydaşlara, Web girişimcilerine ve özellikle teknoloji yatırımcılarına destek
vermek ve mevcut kaynakları ortak havuzlarda toplayarak dağıtılmasında yardım sağlamak
AB çapında Web yetenek gelişiminde büyük bir çeşitlilik oluşturmak

Komisyon'un planları nelerdir?
Web girişimcilerine sağlanacak destekler 128 nolu Web Girişimcilik Eylem Planının konusu olacağından
dolayı 54 numaralı eylem tamamlanmış sayılmaktadır.

Türkiye’nin durumu:
Bu konuda Türkiye’de hali hazırda birçok adım atılmış durumdadır. Son yıllarda yeni oluşturulan
programlarla hem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hem TÜBİTAK hem de KOSGEB tarafından Web
girişimcilerine destekler sağlanmaktadır.

Eylem 51: Koordinasyonun güçlendirilmesi ve kaynakların tek bir
havuzda toparlanması
Bilişim Ar-Ge’sinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve Üye Ülkelerin ve endüstrinin kaynaklarının ortak
bir havuz ile kullanıcı ve talep odaklılık kavramının temel alınması ile kullanılması amaçlanmaktadır.

Sorun nedir? Kaynakların konsantrasyonu ve bu alandaki politikaların koordinasyonunun yetersizliği.
Avrupa'nın bu alandaki politikaları daha koordineli ve BİT araştırma ve yeniliğine adanmış olan
kaynaklar daha konsantre olmalıdır. Araştırma ve yenilik alanında hem mali hem de insan kaynakları
ve bilgi açısından kritik kütle oluşturmak için tutarlı ve güçlü ortaklıklar oluşturulması gereklidir. Avrupa
çapındaki kaynakların ortak havuzlarda toplanması ve bunların koordine edilmesinde daha sistemik
yaklaşımlar olmalı ve bu yolla Avrupa çapında hem arz hem talep tarafında daha basit, parçalanmayı
azaltan ve sinerjiyi arttıran çözümler sunulmalıdır.

Neden AB eylemi gereklidir? Avrupa ve ulusal düzeyde kaynakların konsantrasyonunu sağlayarak;




Avrupa’daki çabalarının etkisini ve verimliliğini artırmak,
AB ve Üye Devlet düzeyinde tamamlayıcı çabaları sağlamak
Paydaşları ortak hedefler doğrultusunda harekete geçirmek için gereklidir.

Komisyon'un planları nelerdir?
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Paydaşlar arasında diyaloğu geliştirerek ortak hedefler ve önceliklerin belirlenmesini sağlamak,
deneyim paylaşımını arttırarak harcanacak eforu en aza indirmek.
Sanayi odaklı, bilim odaklı ya da kamu otoriteleri tarafından yönlendirilen işbirlikleri gibi farklı
ortaklık biçimlerini desteklemek. Örneğin; Avrupa İnovasyon Ortaklıkları, Ortak Teknoloji
Girişimleri, ortak ulusal araştırma programları, Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları ve FET amiral gemisi
projeleri gibi.
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Komisyon, bugüne kadar neler yaptı?
7.ÇP ICT 2013 Çalışma Programı (WP 2013) 2012 yılı Temmuz ayında kabul edilmiştir.
2012 yılında bazı ortak teşebbüslerin başlatılması ile bir dizi kamu ve özel sektör fonlarının ortaklaşması
sağlanmıştır.
Nanoelektronik alanındaki ENIAC Ortak Taahhüdü 2012 yılında iki çağrı açmıştır. İlk çağrı 50.55 milyon
avro ile araştırma ve inovasyon proje önerilerini almıştır. İkinci çağrı da 113,8 milyon avroluk bütçe ile
pilot üretim leri desteklemiş ve araştırma sonuçlarının pazara girme eylemleri desteklenmiştir.
Horizon 2020 için elektronik bileşenler ve sistemler alanında yeni bir Yeni Ortak Teknoloji Girişimi (JTI)
için bir Etki Değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bağlamda en önemli faaliyet üye devletler ve 3 Avrupa
Teknoloji Platformu (AENEAS, ARTEMIS-IA ve EPoSS) ile istişarelerin yapılması olmuştur.
2012 yılında ERA-Net Plus eylemi olarak Organik ve Geniş Alan Elektroniği alanında (OLAE) açılan çağrı
olmuştur. Tekliflerin değerlendirilmesi tamamlanmış ve 12 proje müzakere altına alınmıştır. Bu 12
proje için toplam fon bütçesi 14.9 Milyon Avro’dur (% 67’si, Üye ülkelerden ve %33’ü de AB
komisyonundandır).

Komisyon ne yapacak?
Komisyon Ortak Teknoloji Girişimleri'ni, Kamu-özel sektör ortaklıklarını desteklemeye devam ederken
DG Enerji ile birlikte başlatılan Akıllı Şehirler, FET amiral gemisi projeleri gibi yeni girişimleri ve KOBİ’leri
desteklemeye devam edecektir. Ayrıca daha verimli daha kaliteli kamu hizmetlerinin bulut bilgi işlem
ortamında sağlanması için PCP aracılığıyla destekler verecektir. Sonuç olarak bir sonraki AB Çerçeve
Programı olan Horizon 2020’de BİT Araştırma ve Yenilikçiliği alanında için yüksek bir bütçe
öngörülmüştür.

Türkiye’nin durumu:
AB’de olduğu gibi kaynakların konsantrasyonu ve bu alandaki politikaların koordinasyonu yetersizliği
Türkiye’de de söz konusudur. BTYK toplantılarında oluşturulan Ulusal Bilim Teknoloji Stratejisi 20112016 kapsamında birçok bakanlık ve kurum tarafından yeni destek programları oluşturulmakta ve
çağrılara çıkılmaktadır. Ancak adı olmasına rağmen bu alandaki koordinasyonsuzluk nedeniyle
kaynakların verimli kullanılması söz konusu değildir. Bu nedenle bu alanda hızlıca sonuç alıcı adımların
atılması gerekmektedir.

Eylem 56: Üye Ülkelerin, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve
Programı (CIP) ile finanse edilen büyük ölçekli pilot projelere dâhil
olması
Horizon2020 Programı ile CIP de diğer başlıklarla bir bütünlük sağlayarak birleştirilmiştir. Bu nedenle,
bu eylem tek başına geçerliliğini yitirmiştir.
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Eylem 120: Anahtar Dönüşebilir Eylem: Avrupa Bulut Ortaklığı’nın
kurulması ve Bulut Bilişim pazarının gelişimini hızlandırmak için
kamu satın alma gücünün kullanılması
Kamu sektörü, toplum, vatandaşlar ve işletmelere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için BT
sistemlerinin önemli bir alıcısıdır. Kamu hizmetlerinin bulut Bilişim ile verilmesi, bu hizmetlerin hem
daha esnek hem de daha düşük maliyetli olarak sunulmasını sağlayacaktır. Bulut Bilişim’in sağlayacağı
yüksek potansiyele rağmen, sözleşme sorunları, bilgilerin kilit altında kalma riski, verilerin kontrol ve
korunması gibi birçok nedenden dolayı bu hizmetlerin buluta taşınmasında birçok engel vardır.

Avrupa Komisyonu bugüne kadar ne yaptı?
Bulut Bilişim İletişimi [ COM (2012) 529 ] Anahtar Eylem 3'e göre, Avrupa Bulut Ortaklığı kuruldu. İlk
olarak seçilen 20 yüksek seviyedeki karar vericiler 2012 Kasım ayında ilk toplantısını yaptı. Öncelikler
belirlenerek bu konuda bir anlaşmaya varıldı. Bu doğrultuda güven, hizmet seviyesi anlaşmaları,
sözleşmeler, yazılım ve güvenlik alanlarında detaylı çalışmalara başlandı. İkinci olarak da AB çapında
kamu kurumlarına güçlerini birleştirerek ortak bulut Bilişim tedariğine hazırlanmak için bir çağrı daveti
yayınlandı. Üye devletler, bu çağrıya olumlu yanıt verdiler ve ortak tedarik için detaylı bir öneri
hazırlanmaktadır.

Avrupa Komisyonu bundan sonra ne yapacak?
Avrupa Komisyonu başarılı Avrupa Bulut Ortaklığı oluşumunu takiben, bu girişimi daha da genişletecek
ve diğer üye ülkelerin de katılımını sağlamaya çalışacaktır.

Türkiye’nin durumu:
Türkiye’de de bu konuda adımların atılması elzemdir ve çalışmalar başlatılmıştır. Bu doğrultuda 25.
BTYK toplantısında alınan [2013/104] Ulusal Veri Merkezi Çalışmalarının Yapılması kararı ile bu
çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda bütünleşik veri merkezi oluşturulup bilgiler buluta taşınacaktır.
Ayrıca aynı toplantıda [2013/105] sayılı Kurumların İhtiyaç Duyduğu Paket Program Çözümlerinin Toplu
Alım Yöntemi ile Tedarik Edilmesi kararı ile ihtiyaç duyulan çözümlerin envanterinin oluşturulmasına,
toplu satın alma yapılabilmesi için teknik, hukuki, idari ve uygulama modelinin geliştirilmesine ve
BTYK’nın 26. toplantısına sunulmasına karar verilmiştir. Bu çalışmaların hızlı bir biçimde yapılıp
sonuçlandırılması gerekmektedir.

Eylem 121: Avrupa Bulut Bilişim Stratejisi’nin takip edilmesi
Bulut Bilişimin avantajları çoktur ve yarının ekonomisinde çok önemli bir rol oynayacağına da şüphe
yoktur. Avrupa Komisyonu tarafından sözleşmeli olarak yaptırılan bir çalışmada bulut Bilişimin 2020
yılında AB’nin GSYİH’sına 250 Milyar Avro’ya kadar katkıda bulunabileceği tahmin edilmiştir. Yapılan
tahmine göre 2015-2020 yılları arasında bu katkının kümülatif olarak 940 Milyar Avro’ya ulaşacağı
hesaplanmıştır. Bu nedenle AB’nin bulut Bilişime geçişi hızlandırıp bu alandaki fırsatların kullanımını
sağlaması gerekmektedir.
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Avrupa Komisyonu bugüne kadar ne yaptı?
Avrupa Komisyonu Eylül 2012'de bulut Bilişim maliyetlerini düşürmek, ekonominin tüm sektörlerinde
Bulut Bilişim’in daha hızlı benimsenmesini sağlayan ve kolaylaştırmayı amaçlayan planını
benimsemiştir. Bu doğrultuda 3 anahtar eylem belirlenmiştir: 1) standartlar ve belgelendirme, 2) model
sözleşme şartları ve 3) Avrupa Bulut Ortaklığı (ECP).
Ayrıca Avrupa Komisyonu ETSI’den 2013 yılı sonuna kadar gerekli standartların (diğerlerinin yanı sıra
güvenlik, birlikte çalışabilirlik, veri taşınabilirliği ve devredilebilirliği) ayrıntılı bir haritasını belirlemesini
istemiştir. Ayrıca ENISA ve diğer ilgili kurumların desteği ile bulut Bilişim alanında gönüllü sertifikasyon
hizmetleri (veri koruması dâhil) ve düzenlemelerin listesinin 2014 yılı sonuna kadar oluşturulmasını da
talep etmiştir.

Avrupa Komisyonu ne yapacak?
Avrupa Komisyonu özellikle 2013 yılında yayınladığı bulut Bilişim iletişim dokümanında belirlenen
standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları, güvenli ve adil sözleşme şartları ve koşullarının
geliştirilmesi ve Avrupa Bulut Ortaklığı anahtar eylemlerini sonuçlandıracaktır. Hem kullanıcılar hem de
hizmet sağlayıcıların yararına bulut kullanımını artırmak için bu konuda Türkiye eylem planı da
gereklidir. Bu konuda Türkiye’deki ilgili kurumların Avrupa Bulut Ortaklığı ile bulut Bilişim alanında
yürütülen standardizasyon ve sertifikasyon çalışmalarına mümkünse katılması değilse çok yakından
takip etmesi ve bu doğrultuda ulusal stratejimizin oluşturulması gereklidir.

Türkiye’nin durumu:
Hazırlıkları devam eden yeni bilgi toplumu stratejisinde, bilgi toplumu faaliyetlerinin sekiz ana eksen
altında incelenmesi kararlaştırılmıştır. Bulut Bilişim bu sekiz ana eksenin beşinde zikredilmeye değer
görülmüştür. Bulut Bilişime bu denli fazla değinilmesi, önemli bir kavram olduğunun bir göstergesi iken,
aynı zamanda çok farklı alanlarla ilişkisi olan geniş bir kavram olduğunun da kanıtıdır.25 Bulut Bilişimin
avantajları çoktur ve AB ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de çok önemli bir rol
oynayacaktır.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2012 yılında “Bölgede Ar-Ge ve üretim üssü haline gelerek
elektrik ve elektronik alanında dünya pazarında söz sahibi olmak” vizyonu ile 4 yıllık bir strateji belgesi
ve eylem planı açıklanmıştır. Planın genel amacı: “Kamu-sanayi-üniversite işbirliğinin artırılarak, ana
ürün ve temel bileşenlerin ülkemizde tasarlanıp geliştirilmesi ve üretilmesiyle katma değerin
yükseltilmesi” şeklindedir. Bu kapsamda dört ana hedef belirlenmiştir. Bunlardan ikincisi olan
“Sektörün Ar-Ge, İnovasyon ve Markalaşma Becerisini Geliştirmek” hedefinin yedi alt eylem planından
birisi de “Akıllı elektrik enerji şebekeleri, bunların yazılımları ve bu şebekelerde kullanılan teçhizat ile
ölçme, izleme, koruma ve kontrol amaçlı kullanılan akıllı elektronik cihazların tasarımı, üretimi ve ArGe çalışmaları desteklenecektir.” maddesidir. Burada asıl olan öncelikle süreç iyileştirme veya verimlilik
25
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arttırıcı ürün ve çözümler için yapılan Ar-Ge çalışmalarının arttırılması, devamında da patenti ülkemize
ait olan ürünlerin üretimi ve satışı ile çok daha fazla katma değer ve zenginlik sağlanmasıdır. Bu amaçla
ileri teknoloji konularında Ar-Ge çalışmalarının yoğunlaşması amaçlanmıştır. Akıllı şebekeler
konusunda 2016 sonu için hedeflenmiş bu eylem planının yakın takibi ülkemiz açısından hayati önem
arz etmektedir.

Eylem 122: Kamu hizmetlerini buluta taşıyıp verimlilik kazanımlarını
belirlemek için pilot eylem başlatılması
Kamu sektöründe bulut tabanlı hizmetlerin ve uygulamaların yararları ve değerini gösterip bu konudaki
bilinçlenmeyi sağlamak için AB eylemi gereklidir. Bu kapsamda en iyi uygulama ve kullanım alanlarını
ve durumlarını tanımlamak ve bu uygulama alanları için ya hiç olmayan veya sınırlı olan bulut hizmetleri
için pilot eylem başlatılmalıdır.

Avrupa Komisyonu bugüne kadar ne yaptı?
Avrupa Komisyonunun e-Devlet Eylem Planı, Avrupa için Dijital Gündem ve en son AB Bulut Bilişim
Stratejisi kamu hizmetlerinin yenilikçi hizmetleri sunmak amacıyla bulut Bilişime evrilmesini farklı bakış
açıları altında değerlendirmektedir. Kısaca AB Bulut Bilişim Stratejisi üç ana alanı kapsamaktadır: Yasal
çerçeve, teknik ve ticari temeller ve piyasa/pazar oluşturulması.
Üçüncü alanda yapılacak (piyasa oluşturulması) eylem üye devletlerin kamu kurumlarının (merkezi,
bölgesel ve yerel düzeyde) ortak satın alma gücünü kullanarak bulut kullanımını destekleyecekleri pilot
projelerle gerçekleştirilecektir. Ayrıca Avrupa Bulut Bilişim Stratejisindeki anahtar eylemlerden biri
kamu yetkilileri ile endüstri konsorsiyumlarını bir araya getiren ve ön-ticari (pre-commercial) satın alma
eylemini oluşturacak olan Avrupa Bulut Ortaklığıdır. Bunun amacı da AB'de bulut hizmetleri için var
olan dağınık/parçalanmış (fragmented) kamu sektörü talebinin üstesinden gelmektir.

Avrupa Komisyonu ne yapacak?
SMART 2011/0055 'Bilim ve kamu yetkilileri için bulut Bilişim' nolu çalışmayı takiben SMART 2012/0069
'Kamu sektörü için bulut Bilişim iyi uygulamaları ve pilotları analizi' çalışması başlatılmıştır. Bu
çalışmada üye devletlerin genel yaklaşımı ve uygulanan veya uygulanması planlanan bulut tabanlı
uygulamalar/hizmetler analiz edilecektir. Bu çalışmada hâlihazırda buluta geçirilmemiş ancak geçirildiği
takdirde yeni çalışmaları tetikleyecek olan uygulamalar tespit edilerek pilot projeler ile buluta
aktarılması teşvik edilecektir.
Bunlara ek olarak Avrupa Komisyonu CIP ICT PSP Programı’nda Kamu Hizmetlerinin Buluta
aktarılmasını sağlayacak olan pilot projelere 18 Milyon Avro AB katkısı sağlayacaktır. Bu projelerle bu
tür kamu hizmetlerinin bulut tabanlı hizmetler ile doğrulanması sağlanacak ve kamu makamları
tarafından sağlanan hizmetlerin buluta taşınmasına hizmet edecektir. Bu pilotlar da Avrupa Bulut
Ortaklığı faaliyetlerini tamamlayacaktır.
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Türkiye’nin durumu:
Bu konuda yapılacak olan benzer pilot çalışmalar 120. Eylemde belirtilen BTYK kararlarına bağlı
olacaktır. Türkiye’de benzer örnek olacak projelerin başlatılması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu,
2010 yılında Bulut Bilişim konusunda yapılan bir yarışmada iki farklı projede iki dünya birinciliği ve bir
altın madalya ödülü kazanmıştır. Kurum mevcut uygulamaları ile bulut teknolojisini birçok faaliyet
alanında kullanmaktadır. Bu başarılı kullanımın diğer kamu kurum ve kuruluşlarına başarılı örnek olarak
sunulup diğer kurumlarca da benimsenmesi ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
Ülkemiz kamu kurumlarınca işletilen bazı bilgi sistemleri, bulut Bilişimin bir kısım karakteristik
özelliklerini taşımaktadır. Bununla beraber bu sistemler birer bulut Bilişim örneği olarak
görülmemelidir. Bulut Bilişim, daha önceden var olan kavram ve teknolojilerin bütüncül bir bakış açısı
ile bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Söz konusu sistemler, bulut Bilişimin bir kısım
niteliklerini taşımaları sebebiyle esasen bulut Bilişimin birer örneği değil, bulut Bilişimi meydana getiren
kavram ve teknolojilerden bir veya daha fazlasının örnekleri niteliğindedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının özel sektörden Bulut Bilişim hizmeti alma konusunda ciddi çekinceleri
bulunmaktadır. Yapılan araştırmada özel sektörden bulut Bilişim hizmeti alan herhangi bir kamu
kurumuna rastlanmamıştır. Bulut Bilişimin nispeten yeni bir kavram olması sebebiyle ülkemizde bulut
Bilişime ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla beraber bulut Bilişimin kullanımını
doğrudan etkileyecek nitelikte bir takım hukuki düzenlemeler mevcuttur.26
Akıllı cihazlar, bu cihazlar üzerindeki uygulamalar ve bulut teknolojiler yaşam ve çalışma şeklimizden
başlayarak, devletle olan ilişkilerimize kadar birçok alanda etkin hale gelmişlerdir. Bu kapsamda, bilgi
iletişim teknolojileri bireylerin yanı sıra devletlerinde faydalanabileceği, aynı zamanda geliştirmek ve
bunun için gerektiğinde desteklemek durumunda olduğu alanlardan birisi olarak karşımıza çıkmaya
başlamıştır. Bu noktada, bulut bilişiminde sunduğu birçok kolaylık ve sağladığı avantajlar dikkate
alındığında yaygınlaştırılması gereken bir teknoloji olduğu düşünülmektedir.

Eylem 127: Yeni Girişimciler ve Girişimlerin destekleneceği uygun iş
ortamı oluşturma
Problem nedir?
Girişimcilik Avrupa’da başarılı yenilikçi/yaratıcı işletmelerin/şirketlerin oluşturulması için çok
önemlidir. Ancak girişimciler fikirlerinin projeye ve daha sonra şirketleşmeye dönüşmesinde aşağıda
listelenen ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır:




Finansmana erişim;
Ağlara erişim;
Girişimcilik becerilerinin/yeteneklerinin eksikliği;

26
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Girişimcilik kültürünün eksikliği;
Genel olarak BİT girişimcileri diğer klasik girişimcilere nazaran daha yüksek kazanç için daha
inovatif ve radikal yaklaşımlar izlerler. Bu alanda rekabetçi kalabilmek ve yeni değerler üreten
liderler yaratmak için BİT ekosisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Neden AB eylemi gereklidir?




Avrupa’nın girişimciliğe yönelik yaklaşımlarını değiştirmek gerekiyor: Avrupa çapında
girişimcilik kültürü yaratmak için bir AB eylem planı gereklidir. Komisyon, Avrupalıları daha
fazla ikna edip girişimci, özellikle BİT girişimcisi olmaları için, başarısızlığın kabul edileceği,
başarının kutlanacağı bir kültürel değişimin kabul edilmesini sağlamak için çalışmaktadır.
Horizon 2020 programı içinde BİT girişimciliğine destek, araştırma ve teknolojik geliştirmenin
inovasyon potansiyelini teşvik etmek amacıyla, bu bağlamda, bir öncelik haline gelmiştir.

Avrupa Komisyonu şimdiye kadar ne yaptı?





Avrupa Komisyonu hali hazırda AB düzeyinde girişimciler ve yenilikçi KOBİ'lere yatırım yapacak
yatırımcılar arasında ilişki kurulmasını sağlayacak/kolaylaştıracak girişimlerde bulunuyor. Amaç
daha yoğun sınır ötesi işbirliği oluşturarak, araştırma ve yenilik fikirleri ve sonuçlarından
yararlanmak için araştırmacılar ile girişimcilik üzerine deneyimlerini paylaşmak, yenilikçi
KOBİ'lere ve girişimcilere yönelik hukuki danışmanlık sağlamak ve son derece yenilikçi KOBİ ve
girişimcilerin yatırımcılara erişimini sağlamaktır.
Bir destek platformu AB programları veya Avrupa için Dijital Gündem eylemlerine katılan BİT
girişimcilerine yönelik danışmanlık desteği sağlamaktadır.
Ancak son derece yenilikçi şirketler yeterince desteklenmemiştir ve bir inovasyon ekosistemi
için kamu politikaları geliştirmelidir. Özellikle melek yatırımcıların yeterince öneriye ulaşmaları
aynı şekilde girişimcilerin ve şirketlerin de bu yatırımcılara ulaşmalarının sağlanması
gerekmektedir.

Avrupa Komisyonu ne yapacak?
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BİT girişimciliğine destek AB’nin araştırma ve yenilik için programı olan Horizon 2020’de bir
öncelik olacaktır. Bu eylemler BİT girişimcilerine -Web girişimcileri dâhil- uygun teşvikler ve iş
ortamı sağlayarak fikirlerini girişim ile ürüne/hizmete dönüştürme ve büyüyüp lider olan
şirketler oluşturmalarına destek olacaktır.
Bu eylemler girişimciler ve bu alandaki önemli aktörler arasındaki ilişkileri sağlayarak
kolaylaştıracak ve hatta Horizon 2020 programı sona erdikten sonra da projelerinin
sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.
Finansmana erişim açısından amaç ICT alanlarında teknoloji ve yenilik eğilimleri konusunda
farkındalık ve yatırımcıların uzmanlığını geliştirmektir (örneğin, Girişim Sermayesi ve İş
Melekleri gibi). Yeni kurulan şirketler için beklenen etkiler de bunların yatırımcılara ulaşımının
kolaylaştırılması, sınır ötesi işbirliğini artırılması ve erken ve büyüme aşamalarında daha fazla
yatırım elde etmeleri olarak listelenebilir.
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Girişimcilik eğitimi açısından da -Komisyon ulusal otoriteler ile yakın işbirliği içinde çalışıyorokul ve üniversitede girişimcilik eğitimlerini teşvik etmektir. Girişimci eğitiminden yararlanan
genç insanlar, iş bilgisi temel becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirecektir. Belirli eylemler ile
BİT sektörüne odaklanarak bu alanda Avrupa'da risk alma davranışları teşvik edilecektir.
Beklenen etki sonuçları pazara sunmaktır/getirmektir: Böylece daha fazla proje Girişim
Sermayesi yatırımı seviyesine ulaşacak ve yüksek büyüme potansiyelli BİT girişimleri ile
girişimci paydaşlardan oluşan bir Avrupa ağı inşa edilecektir.

Türkiye’nin durumu:
Bu alanda genel olarak Avrupa ile benzerlik gösteren çalışmalar ülkemizde yürütülmektedir. Ancak
Avrupa’nın aksine son yıllarda bu alanda Türkiye’de birçok yeni destek programı; Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Tekno Girişim Sermayesi Desteği Programı, TÜBİTAK TEYDEB 1512 Girişimcilik
Aşamalı Destek Programı ve KOSGEB Girişimcilik Destek Programı gibi, geliştirilmiş ve uygulanmaya
başlanmıştır. Programlar açısından AB ülkelerinden daha iyi durumda olmamıza rağmen küresel çapta
başarılı girişimci sayımız AB’deki gibi çok düşüktür. Ayrıca girişimciliğin desteklenmesi için AB’de yer
alan çözümlerden ziyade ABD’deki ekosistemlere benzer yapıların yaratılması gerekmektedir.

Eylem 128: Web/İnternet girişimcileri eylem planı
Sorun nedir?
Dünya çapında Web/İnternet girişimcilerinin yenilikçi teknolojileri ve platformları kullanarak günlük
hayatımızı geliştirmek ve zenginleştirmek için yarattıkları ürün, hizmet ve çözümlerin insan toplumu
üzerinde büyük bir etkisi vardır. İnternet girişimciliği girişimcilik ekosistemi açısından incelendiğinde
İnternet girişimlerinin oluşabilmesi için, sunulan ürün ve hizmeti alabilecek altyapıya ve yetkinliğe sahip
bir iç pazarın varlığının gerektiği görülmektedir. Bu iç pazarın büyüklüğü girişimcilerin sermayeye
ulaşma kolaylığını ve girişimlerin büyüme hızını doğrudan etkilemektedir. İnternet girişimleri
ekonomik, istihdam ve sosyal yönden olmak üzere üç temel alanda katkı sağlar. Ekonomik açıdan
bakıldığında, ekonomik büyüme ve (özellikle gençler arasında) yeni işlerin yaratılması açısından Web
tabanlı işletmelerin önemi büyüktür. Yeni işlerin çoğunluğu bu girişimler (Start-Up) tarafından
yaratılmakta ve bu girişimlerin önemli bir bölümü de Web/İnternet girişimidir (Web Start-Up).
Avrupa açıkça bu sektörde küresel liderler bakımından diğer coğrafi bölgelerin gerisinde kalmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri veya aynı zamanda Güneydoğu Asya gibi bölgeler ile karşılaştırıldığında çok
az sayıda Avrupalı Web/İnternet girişimcilerinin nadiren küresel liderler haline geldiği görülmektedir.

Neden AB eylemi gereklidir?
Yerel veya ulusal düzeyde mevcut girişimlerin tamamlayıcısı olarak AB düzeyinde eylem gereklidir.
Girişimcilik ve yenilikçilik alanında güçlü bir kültür yaratmak için ihtiyaç olarak belirlenen konular veya
mali kaynaklara ve insan sermayesine yetersiz erişim tek tek AB üyesi devletlerin sınırlarının
ötesindedir.
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Yerel veya ulusal düzeyde mevcut girişimlerin tamamlayıcısı olarak AB düzeyinde eylem gereklidir.
Girişimcilik ve yenilikçilik alanında güçlü bir kültür yaratmak için ihtiyaç olarak belirlenen konular veya
mali kaynaklara ve insan sermayesine yetersiz erişim tek tek AB üyesi devletlerin sınırlarının
ötesindedir. Avrupa’da son BİT teknolojilerine dayalı yetenek ve yenilikçi ve yıkıcı iş fikirleri için büyük
kaynaklar vardır. AB’nin tam potansiyelini ortaya çıkarmak, Avrupa'nın bu alandaki geriliğini telafi
ederek bu alanda lider haline getirebilir.

Avrupa Komisyonu bugüne kadar ne yaptı?
Web girişimcileri için özel önlemler "Girişimcilik 2020 Eylem Planı" (COM (2012) 2013/09/01 795 final)
bildiriminde yayınlanmıştır. Eylem için beş ana alan belirlenmiştir: Bir İnternet/Web girişimci liderler
kulübü oluşturma, Avrupa Web girişim hızlandırıcılar ağı oluşturma, Web/İnternet işletmelerini
destekleyen risk sermayesi ve imece-fonu (crowdfunding) oluşturma ve Web girişimci yeteneklerini
teşvik etme.
11 Nisan 2013 tarihinde Web girişimcileri için Avrupa’daki ortam ve öngörülen destek tedbirleri ile ilgili
genel bakış sağlayan bir Avrupa Komisyonu personeli tarafından hazırlanan ayrıntılı bir çalışma belgesi
yayınlandı.
Şimdiye kadar yapılanlar:
 Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes başkanlığında Web Girişimciler Liderleri
Kulübü'nün ilk toplantısı 21 Mart'ta gerçekleşti.
 Bir Avrupa hızlandırıcı ağı, girişim sermayesi ve imece fonu (crowdfunding) ile ilgili eylemler
belirlenmiş ve çalışma 2013 Mayıs ayında başlatılmıştır.
 Avrupa öncüleri (Europioneers) yarışması organize edilmiş, "Yılın Avrupalı girişimcisi" ve "Yılın
Avrupalı Genç Girişimcisi" seçilerek yarışma ödülleri Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı
Neelie Kroes tarafından 24 Nisan 2013'te Amsterdam’daki The Next Web Konferansı’nda
verilmiştir.
 Avrupa'daki Web uygulamaları ve hizmetlerinin durumunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak
için Avrupa’da Web uygulamaları ve hizmetleri çalışması başlatılmıştır.
 Dijital Gündem Meclisi’nde (Dublin 19-20 Haziran 2013) yapılacak olan bir özel
çalıştayda/atölyede Avrupa'da girişimcilere yönelik Avrupa Komisyonu ve Üye Devletler
tarafından sağlanacak olan teşvik ve görüşülecek ve bu konuda açılmış açılacak olan programlar
ve destek araçları tartışılmıştır.

Avrupa Komisyonu ne yapacak?
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Start-up Avrupa Ortaklığı girişimini başlatma yoluyla Web girişimcilerinin artırılması.
Avrupa hızlandırıcılar ağını birleştirerek sağlamlaştırmak ve Web girişimciler için finansmana
erişimin kolaylaştırılmasını sağlamak.
Web girişimcilerine Geleceğin İnterneti Kamu Özel Kesim Ortaklığı ( FI - PPP ) 3. Çağrısı ile (30
Haziran 2013 - 10 Aralık 2013) Web tabanlı yeni hizmetler geliştirmek için 80 Milyon Avro
destek sağlanacaktır.

Her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz.
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Türkiye’nin durumu:
127 ve 128. Eylemler birbirleri ile ilgili ve önemlidirler. Türkiye’deki mevcut durum ve küresel örnekler
göz önüne alındığında girişimciliğin, özellikle İnternet girişimciliğinin her yönden desteklenerek
geliştirilmesi, önemli bir konu haline gelmiştir. İnternet girişimciliğinin geliştirilmesinde ana tema,
dünyada büyük bir hızla büyümekte olan İnternet ekonomisi içinde Türkiye’nin payının artırılmasına
öncülük edecek girişimlerin gelişebileceği ekosistemi yaratmaktır. Son yıllarda bu konuda farklı
kurumlar tarafından destek programları açılmıştır ve başlatılmıştır. UBTYS Eylem planları
doğrultusunda yenileri de açılacaktır. Ticaret odaları, belediyeler, birlikler gibi kuruluşlar tarafından
açılacak çeşitli Web destek programları veya yarışmalar bu konudaki bilincin artırılmasına sebep
olabilecektir.

Eylem 130: Fotonik, Robotik ve Geleceğin İnterneti alanlarına
odaklanarak yeni Kamu-Özel Kesim işbirlikleri geliştirme
Geleceğin İnterneti (Geleceğin İnterneti için gelişmiş 5.Nesil Ağ Altyapısı) alanında Kamu-Özel Kesim
İşbirliği çok hızla artan yoğun İnternet uygulamaları ve mobil veri kullanımı var olan ağ teknolojileri ve
yapılarını zorlamaktadır ve bir süre sonra gelen talepleri karşılayamayacaktır. Bu da 2020 yılında
bugünkü kullanımın 1000 katına çıkacak olan trafiğin karşılanabilmesi için yeni ağların yaratılmasını
gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda gerekli olan yatırım (opex and capex) maliyetlerini düşürecek ve
Nesnelerin İnterneti (IoT), bulut tabanlı uygulamalar ve tüm bunların problemsiz olarak (seamless)
entegre edildiği, yüksek kapasiteli mobil ve sabit hattan ulaşılabildiği yeni ağların geliştirilmesi
gerektirmektedir. Bunlar küresel olarak hedefleri yeni nesil ağ altyapıları geliştirmek olan birçok
araştırma programının konularını da oluşturmaktadır.
300 Milyar ABD Dolarlık küresel ekipman ve 1 Trilyon ABD Dolarlık hizmet pazarlarında Avrupalı Ağ
Altyapı üreticilerinin ürün ve hizmetleri bulunmaktadır. Avrupalı üreticiler bu pazarın yaklaşık olarak
%25-%30’unu kontrol etmektedirler. Ancak Avrupalı aktörler son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerdeki önemli Ar-Ge programları ve yatırımları ile ortaya çıkan yeni küresel rakip üreticilerle çok
“vahşi” bir rekabet içindedir.
Avrupa geçmiş nesil ağlarda olduğu gibi bu alanda küresel liderliğini sürdürebilmek için hem yeni ağ
yapılarının belirlenmesinde hem de standartların oluşturulmasında liderlik rolünü oynamalıdır. Yeni
nesil ağ yapılarının uygulama geliştiricilere daha açık olması ve bu altyapıların da gerçek “inovasyon
altyapıları” olması beklenmektedir. Bu altyapılar KOBİ’lere bu ağlara giriş ve orada uygulama geliştirme
fırsatları yaratacaktır. Bu da dağıtık ağlarda (distributed computing) yetenekleri olan yazılım geliştirici
ve araştırmacılara daha fazla fırsat yaratacak açık işbirlikleri için yeni ve farklı yaklaşımlar
gerektirecektir. Avrupa’nın bu kritik alandaki rekabetçiliğini ve liderliğini sürdürebilmesi için yüksek
seviyede Ar-Ge ve İnovasyon yatırım bütçelerine ihtiyaç vardır.
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Türkiye’nin durumu:
Bu alanda çalışmalar yapmak ve küresel olarak çözümler üretmek ve yeni markalar yaratmak Türkiye
için de çok önemlidir. Geçmişte NETAŞ ve TELETAŞ ın yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan ürünler gibi bu
alanda ürün ve hizmet geliştirecek şirketlerimizin desteklenmesi gerekmektedir.
Aşağıda listelenen 129, 131 ve 132 numaralı eylemlerde yer alan konular AB için olduğu kadar, Türkiye
için de önemlidir. Ancak bu eylemlerle ilgili olarak Türkiye’deki var olan durum göz önüne alındığında
atılması, gereken en uygun adımlar:
 AB de yürütülen çalışmaları izlemek,
 Mümkün olan durumlarda AB’deki faaliyetlere katılmak ve
 Bu çalışmalar esnasında bu konularda Türkiye stratejisini oluşturmak olacaktır.

Eylem 129: Anahtar Dönüşebilir Eylem/Ortak bir sanayi stratejisinin arkasında yer alan Avrupa
mikro- ve nano- elektronik kamu ve özel kaynaklarını AB düzeyinde güçlendirilmiş ortak
teşebbüs ile Ar-Ge’yi desteklemek için ana vektör olarak kullanmak
Eylem 131: Avrupa elektronik endüstrisi için eylem planı, 2012 stratejisine ek olarak daha fazla
Anahtar Etkinleştirici Teknolojiler
Eylem 132: Yüksek Performanslı Bilgisayarlara Yatırım

4.3.6. Sayısal Okuryazarlığı, Becerileri ve
İçermeyi Artırma
Sayısal okuryazarlığın tanımı
Sayısal okuryazarlığın literatürde farklı tanımları vardır, ancak genel olarak
sayısal okuryazarlık dijital teknolojileri kullanarak günlük gereksinimimizi
karşılayacak bilgiyi üretmek ve mevcut bilgileri etkili ve eleştirel bir biçimde
değerlendirmektir şeklinde tanımlanabilir. Bu süreçte sadece bilgisayar
kullanmayı bilmek yetmez sayısal okuryazarlık aynı zamanda bilgiyi etkin
şekilde bulma, kullanma, değerlendirme, özetleme, sentezleme, oluşturma ve sunma becerilerini
kapsar.
Sayısal okuryazarlık seviyeleri pratik olarak aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:
Sayısal okuryazarlık için yaş grubu ve etkinliğine göre çocuk-yaşlı ve yetişkin olarak; okul sürecine göre
de resmi (okul dönemi) ve resmi olmayan (yaşam boyu öğrenme sürecinde) olmak üzere 4 farklı
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kategoride değerlendirilebileceği
düşünülmektedir.

ve

bu

kategorilere

göre

seviyelerin

belirlenebileceği

Türkiye’de sayısal okuryazarlığın ve BİT yetkinliklerinin durumu
Bu konuda Türkiye çapında güncel verilerin sağlıklı olmadığı düşünülmekle birlikte TÜİK Hane halkı
istatistikleri ile Kalkınma Bakanlığı ve BTK’nın yaptığı çalışmalar kullanılmaktadır.
Türkiye’de sayısal okuryazarlık konusunda fırsat eşitliği yaratılmazsa dijital uçurum artacaktır. Özellikle
engelli ve dezavantajlı grupların günlük hayatının kolaylaştırılması için bu fırsat eşitliğinin yaratılması
önemlidir.
Türkiye’nin sayısal okuryazarlık durumu “Dijital Gündem Hedefleri“, “Dijital Gündem Eylemleri”
bazında iki ayrı başlıkta incelenmiştir.
Fatih Projesi’nin uygulanmasıyla ilköğretim seviyesinde tüm öğrencilere ulaştırılması hedeflenen
teknolojiler ile genç nüfusun sayısal okuryazarlık açısından daha fazla bilgi ve deneyime sahip olması
söz konusudur.

Türkiye’de sayısal okuryazarlık ve BİT yetkinlikleri (Dijital Gündem
Hedefleri bazında)
Türkiye’de Sayısal okuryazarlığın mevcut durumu hakkında çok kesin bir veri olmamakla birlikte
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, BTK ve TUİK kaynaklarından edindiğimiz bazı göstergeler
yardımıyla tahmin edebiliyoruz.
Bu verileri Dijital Gündem hedefleri paralelinde incelersek:
1. “2020 yılına kadar 30 MBPS Geniş bant altyapısının tüm vatandaşlar tarafından kullanılması ve 100
MBPS Geniş bant altyapısının en az %50 vatandaş tarafından kullanılması” hedefine ulaşabilmek
için altyapı çalışmaları sürmektedir. 2013 yılında toplam geniş bant abone sayısı 32 Milyon
civarında olup bunun yaklaşık %75’i mobil geniş bant abonesidir.27 Kullanıcılar şu anda daha yavaş
ve dolayısı ile ucuz hatları kullanmayı tercih etmektedir. 100 MBPS hızların kullanması için daha
fazla ihtiyaç yaratılmalıdır. e-Devlet uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanımının teşvik edilmesi
ile sayısal okuryazarların sayısının ve niteliğinin artması talebi artırabilecektir. Altyapının bu
gereksinimi karşılayabilmesi için bu konuda devlet ve özel yatırımların devam etmesi gerekir.
2. “2015 yılına kadar nüfusun %50’sinin İnternetten alışveriş yapması” hedefi erişilmeyecek bir hedef
olarak görülmemektedir. 2013 verilerine göre son bir yıl içinde İnternet kullanan bireylerin kişisel
kullanım amacıyla İnternet üzerinden hizmet siparişi verme veya satın alma oranı yaklaşık % 24

27

Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin il bazında yıllık istatistik bülteni-BTK Nisan 2014
http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/raporlar/arastirma_raporlari/dosyalar/IlBazli_Verilerin_Rap
oru30-04-2014.pdf
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seviyelerindedir.28 İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı 3 aylık dönemde %9,3 tür.29 Türkiye’de
İnternet kullanımını da yaklaşık nüfusun %49’u olarak düşünürsek tüm nüfusun İnternet üzerinden
alışveriş yapma oranı yaklaşık %12 seviyelerine geriler. Türkiye’de, kadın-erkek veya bölgeler
arasındaki İnternet kullanım farkları da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. İnternet
üzerinden yapılan alışverişin artırılması için öncelikle bireylerin güvenlerinin kazanılması gerekir.
Bu ortamın güvenli olduğu, kişisel verilerinin de güven altında olduğu yasalarla korunmalıdır. Ayrıca
sayısal okuryazar sayısının artması da bu oranın yükselmesinde olumlu katkılar verecektir.
Yatırımcıların ve iş sahiplerinin İnternet ekonomisi konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi
de bu konuda hizmet sunumunu artıracak, dolayısı ile İnternet üzerinden yapılan alış verişi de
artıracaktır.
3. “Nüfusun %20’sinin sınır ötesi İnternet üzerinden alışveriş” hedefinin şu anda gerçekleşmesi
mümkün görünmüyor. “Digital Agenda for Europe Scoreboard” değerlendirmesine göre30 2013
yılında Türkiye’de nüfusun %0,4’ü sınır ötesi İnternet üzerinden alışveriş yapmış. Aynı konuda
Avrupa ortalaması ise %12. Öncelikle Avrupa Birliği ile yapılacak ticaretle ilgili çeşitli kanun ve
yönetmeliklerin bu hedefi sağlayacak şekilde revize edilmesi gerekiyor.
4. Girişimlerin %10,1’i 2012 yılında İnternet üzerinden mal/hizmet siparişi almış. Bu oran 50-249
çalışanı olan girişimlerde %12,6 iken 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %9,2 olmuş.31 “Kobilerin
%33’ünün satış ve alımlarını İnternet üzerinden yapmaları” hedefine ulaşabilmek için diğer
hedeflerde yapılması gereken güven duyulmasının sağlanması ve sayısal okuryazarların sayısının
artırılması gerekmektedir.
5. “Avrupa’da hiç İnternet kullanmayanların oranının 2015 yılına kadar %30’dan %15’e düşürülmesi”
hedefi, Türkiye için pratik olarak %51’den % 15’e düşürülmesi şeklinde yorumlanması gerektiği için
çok zor bir hedef olarak görünmektedir. Özellikle kadın- erkek, kent-kırsal ve coğrafi bölgelere göre
büyük farklılıklar gösteren İnternet kullanımının artırılması için ihtiyacın artması gerekmektedir.
Türkiye ölçeğinde İnternet kullanımı kadın-erkek arasında %40-%60 oranında, kent-kırsal arasında
%58-%29 oranında ve bölgeler arasında da % 61-%31 oranında değişim gösterebilmektedir.32
Devletin sayısal okuryazarı olmayı teşvik etmesi, bu konuda ilköğretim okullarından başlamak
üzere üniversitelerde müfredatın bu hedefe ulaşacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir. Yaşam
boyu öğrenmenin teşvik edilmesi, devletin kabul edeceği sertifikaların yaygınlaştırılması, özel
sektörün de bu konuda desteklenmesi gerekir.

28

: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569
TUİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları, 2013,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028
30
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/66891
31
TÜİK-Girişimlerde BİT kullanımı araştırması, 2013 haber bülteni,
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6360
32
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569
29

98

Her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz.

Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye
6. Engellilerin 2013 yılında bilgisayar kullanımı ve İnternete erişim oranları sırasıyla %7,7 ve %7,1
olarak verilmiştir.33 “2015 yılına kadar, engelli ve dezavantajlı grupların İnternet kullanım oranının
%60’a çıkarılması” hedefi için öncelikle e-Devlet uygulamalarından başlanarak tüm uygulamaların
engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesinin sağlanması gerekir. Yeni
geliştirilecek uygulamaların da bu standartta geliştirilmesi için bilgilendirme ve bilinçlendirme
çalışmalarının yapılması gerekir. Bu işte devletin öncü olması, bu amaçla destek ve teşvik
programlarının oluşturulması, çok zor ve maliyetli olacak olan bu hedefe ulaşılmasında önemli bir
adım olacaktır.
7. “2015 yılına kadar %50 vatandaşın e-Devlet uygulamalarını kullanması” hedefi belki de çok
zorlanmadan ulaşabileceğimiz bir hedef olabilir. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlatılan 2012
yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu sonuçlarına göre ortaya çıkan en ilginç sonuçların başında elektronik
ortamda sunulan hizmetler açısından Türkiye’nin AB ortalamasının üstünde olmasına karşın bu
hizmetlerin vatandaşlar tarafından kullanımının düşük olması geliyor.34 Vatandaşların bu hizmetleri
kullanmamalarının temelinde ise; Türkiye’de sayısal okuryazarların az olması, geniş bant İnternet
kullanımının düşük olması, vatandaşların bu hizmetlerden haberdar olmamaları, kişisel verilerin
güvenliği ve korunması konusundaki endişeler, söz konusu hizmetin yine de evrak teslimi veya bire
bir temas gerektirmesi, hizmete ilişkin bilgiye veya hizmete kolayca erişememesi ile gereken ve
beklenen bilgi/beceri düzeyine sahip bulunmaması yatmaktadır.
Bu hedefin gerçekleşmesi için e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması, kolayca erişilebilir ve
kullanılabilir olması, tüm güvenlik önlemlerinin alınmış ve vatandaşın güvenlikle ilgili tüm haklarının
güvence altına alınmış olması ve en önemlisi bunu kullanacak olan vatandaşların en az bu uygulamaları
kullanacak kadar sayısal okuryazar yapılması gerekir. Bu bir süreç olup vatandaşların bu uygulamaları
kullanmaları teşvik edilmeli bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
Bu dayanakta Türkiye’ye faydası açısından değerlendirme yaptığımız Avrupa Dijital Gündemi eylemleri
aşağıda değerlendirmeleriyle birlikte verilmiştir.

Türkiye’de sayısal okuryazarlık ve BİT yetkinlikleri (Dijital Gündem
Eylemleri bazında)
Sayısal okuryazarlığın ve BİT yetkinliklerinin artırılması ile ilgili olarak Dijital Gündem kapsamında
saptanan eylemler arasından Türkiye için önemli olan eylemler belirlenmiştir. Türkiye’deki sayısal
okuryazarlığın mevcut durumu ve geliştirilmesi için yapılacakları da bu eylemler açısından inceleyelim:

33

TÜİK-Son üç ay içinde bireylerin iş gücü durumuna göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları raporu,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028
34

http://bilgitoplumu.gov.tr
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Eylem 57: Avrupa Sosyal Fonu’nda sayısal okuryazarlık ve
yetkinliklere öncelik tanımak
Avrupa Sosyal fonu kapsamında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession
Assistance - IPA) olarak adlandırılan bir sistem çerçevesinde, Türkiye'ye özellikle istihdam yaratma ve
eğitim alanlarında AB mali yardımı olarak 2007-2013 döneminde toplam 474 Milyon Avro verilmiştir35.
Bu eylem sayısal okuryazarlığın ve BİT yetkinliğinin Türkiye’de gelişmesi açısından çok önemlidir.
Benzer olanakların tekrar alınması ve bunun verimli olarak kullanılabilmesi için ülke olarak geniş çaplı
bir örgütlenme yapılabilir. Üniversiteler ve STK’lar bu konuda öncü olup, proje ofisleri oluşturularak
hem bilgilendirme hem de proje başvurularında rol alabilir.

Eylem 58: Bilişim yetkinliklerinin onaylanmasını sağlayan yapılar
geliştirmek
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) BİT ile ilgili bazı ulusal meslek standartları ve çeşitli seviyelerde ulusal
yeterlilikleri belirlemiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesi ise Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili alanda
yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından verilmektedir.
MYK, BİT ile ilgili henüz hazırlanmamış tüm ulusal yeterlilikleri zaman içinde tamamlayacaktır. Daha
sonra bu kriterlere göre BİT beceri envanterinin çıkarılması, hangi alanda eksikliğimizin olduğunu
saptamamız açısından çok önemlidir. Bu noktadan sonra Üniversite ve ilk/orta öğrenim müfredatının
güncellenmesi için MEB ve YÖK ile birlikte çalışılması gerekir. Çok uzun vadeli sonuçlar alınabileceği için
hiç vakit geçirmeden bir an önce başlanması gereklidir.

Eylem 60: Bilişim iş gücüne kadınların katılımını artırmak
15-64 yaş grubunda istihdam oranı erkekler yaklaşık %70, kadınlar yaklaşık %30 olarak
gerçekleşmiştir.36 İstihdam bölgeler arasında da farklılıklar göstermektedir.37
Bölgelere göre kadınların istihdam oranları %13 ile %35 arasında değişim gösterirken bölgelere göre
erkeklerde istihdam oranı %68 ile %57 arasında değişmektedir.38 Bilgisayar ve İnternet kullanımındaki
yaklaşık %40-%60 olan kadın-erkek farkı, Bilişim iş gücüne de benzer biçimde yansıyor. Ayrıca iş
gücünde kadın personelin istihdam edilmesi açısından bölgesel farklar çok fazladır. Bu farkın azaltılması
yönünde öncelikle kültürel çalışmalara önem verilmelidir.

Eylem 61: Tüketicilerin yeni medya konusunda eğitilmesi
35

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=398&langId=en
TUİK Mart 2014 tarihli Hanehalkı iş gücü istatistikleri,
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16008
37
TUİK 2012 İl düzeyinde temel iş gücü göstergeleri haber bülteni,
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15882
38
ref http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007
36
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Avrupa’da tüketicilerin İnternet kullanırken, İnternet üzerinden alışveriş yaparken kendilerini rahat
hissetmemeleri üzerine 2011 yılında AB üye ülkelerinde verilmek üzere güvenli İnternet kullanımı,
tüketicilerin hakları, bilgi güvenliği gibi konuların, hukuksal boyutları da kapsayacak şekilde tüketicilere
aktarılmasını amaçlayan bir eğitim programı oluşturuldu. Türkiye’de de Fatih Projesi kapsamında
Bilişim teknolojilerinin ve İnternetin bilinçli, güvenli kullanımı konusunda öğrenci, öğretmen ve
ebeveynlerde farkındalığın arttırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu arasında 21 Mayıs 2012 tarihinde bir Protokol imzalanmıştır. Bu protokol gereği resmi
okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin katıldığı BİT'nin Bilinçli, Güvenli Kullanımının Teknik, Hukuki,
Eğitim, Sağlık ve Psikososyal Boyutu’nun tartışıldığı bir dizi seminer yapılmıştır.
BTK’nın resmi Web sitesinde de ayrıca güvenli İnternet kullanımı ile ilgili eğitici video ve eğitim
malzemeleri de bulunmaktadır.
Türkiye’de özellikle Fatih Projesi’nin pilot olarak başlatıldığı okullardan başlamak üzere okul
saatlerinden sonra ve tatil günlerinde bölgenin halkı güvenli BİT kullanımı konusunda eğitilebilir.
Katılım için kadınlara, engellilere ve iş bulamayan gençlere öncelik verilebilir. Bu konuda BTK’da mevcut
içeriklere ilaveten özel şirketler ve ilgili kamu kurumlarının da içerik geliştirmeleri teşvik edilebilir.
Bunun finansmanı AB fonları veya milli bütçeden karşılanabilir. Öğrencilere sağlanan tabletler
mezuniyet sonrasında kendilerinde kalacak şekilde ve böylelikle her ailede en az bir tabletin olabileceği
ve İnternete erişebileceği yapılar üzerinde durulabilir. Ayrıca oluşturulacak yüz yüze ve çevrim içi bu
eğitimlerde normal BİT kullanımı eğitimine ilave olarak İnternette kullanıcı hakları ve sorumlulukları,
veri güvenliği, İnternet ekonomisi, e-Devlet ve e-Ticaret uygulamaları kullanımı ile sosyal medya da
anlatılabilir. e-Devlet kullanımı ve e-Ticaret kullanım yüzdemizi artıracak bu eylemlere bir an önce
başlanması gerekmektedir.

Eylem 65: Engelli kişilerin içeriğe erişimine yardımcı olmak
T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
taslağında; 32. Eylem Planı’nda “Engellilere Özel BİT Yazılım ve Donanımlarının Yaygınlaştırılması”
konusunda sorumluluk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’nda olmak üzere, 2014-2015 yıllarında yapılması
gereken uygulama adımları tanımlanmıştır.39
Buna ek olarak, e-Devlet uygulamaları kapsamında kurum ve kuruluşlar Web sitelerini engellilerin
ulaşımına uygun hale getirmeye başlamışlardır. Bu amaçla Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu
oluşturulmuştur.40
İlgili STK’lar, Üniversiteler, Kamu kuruluşları ve engelliler konusunda çözüm geliştiren özel sektörle
birlikte bu konuda yönlendirici çalışmalar yapılıp öneriler geliştirilmelidir. Kamu ve özel Web sitelerinin
ve e-Devlet uygulamalarının engelliler tarafından kullanılabilir olması zorunlu olmalıdır. Bu konuda hızlı
39
40

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
http://www.kakis.gov.tr/files/Bolum_2.2-Erisilebilirlik.pdf
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yol alabilmek için mevcut durum saptaması yapılmalı ve standartlar belirlenerek çözüm geliştirme
çalışmaların başlaması gerekmektedir.

Eylem 66: Üye ülkelerin sayısal okuryazarlık politikalarını uygulaması
Sayısal okuryazarlığın artırılması için her konuda olduğu gibi öncelikle bir ülke politikasının
oluşturulması gereklidir. Bu politika kapsamında, Yaşam Boyu Öğrenme ve uzaktan eğitim
politikalarının benimsenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için, başta YÖK ve MEB olmak üzere
ilgili Kamu ve özel şirketlerle, üniversitelerle ve siyasilerle ortak çalışmaların başlaması, bu çalışmalar
neticesinde geliştirilecek öneriler ile ilgili kanun, yönetmelik taslaklarının hazırlanması gerekir.

Eylem 68: Üye Ülkeler’in e-Öğrenme’yi ulusal politikalarında
uygulaması
Türkiye’de MEB Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’de Yaşam Boyu
Öğrenme’nin Geliştirilmesi Projesi” ile Yaşam Boyu Öğrenme ile ilgili yasal mevzuatın geliştirilmesi
hedefleniyor. Yaşam Boyu Öğrenme sisteminin temel çerçevesini belirleyecek yaklaşımların
oluşturulmasına destek verecek Kurumsal Çalışma Grupları 7 Aralık 2011’den beri çalışmalarını
sürdürülmektedir.41
2006’da MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde "MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ"
kurulmuş ve eğitimde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.42 Ancak daha genel
kapsamda e-Öğrenme’nin ulusal politikalarda uygulanması ile ilgili somut çalışmaların yapılması
gerekmektedir.

Eylem 126: Sayısal meslekler ve yetenekler için büyük koalisyon
Avrupa’da BİT alanında tekniker seviyesinde mezunlarda yılda %3 artış olurken bilgisayar mühendisliği
veya daha genel anlamda matematik, fen ve mühendislik alanlarındaki mezun sayısı göreceli olarak
azalmaktadır. Yapılan hesaplara göre 2015 yılında 900.000 BİT uzmanına ihtiyaç duyulacaktır.43 Avrupa
çapında BİT alanında mevcut yetenekleri, iş dünyasının bu alandaki boş pozisyonların ihtiyaçları ile
karşılaştırarak hem işsizliği önlemeyi, hem de iş dünyasının yetenekli eleman gereksiniminin
karşılanmasını hedefleyen “Sayısal meslekler ve yetenekler için büyük koalisyon” (Grand Coalition for
Digital Jobs) protokolü Mart 2013’de yürürlüğe girmiştir. Şu anda Türkiye’de de üniversitelerin ve
meslek okullarının BİT ile ilgili bölümlerinden mezun olanların büyük bir bölümü istedikleri nitelikte iş
bulamamakta, diğer yandan da sanayi kendi gereksinimine uygun mezun bulamamaktadır. AB çapında
böyle bir networkun içinde olmak hem eğitimde müfredatın değişmesine yönelik olarak hem de iç ve
dış iş olanaklarını değerlendirebilmek için iyi bir fırsat yaratabilir. AB ile bu konuda koordinasyon içinde
olunmalıdır.

41

http://hayatboyu.meb.gov.tr/files/20120319120043.pdf
http://maol.meb.gov.tr/html_files/okulumuz.html
43
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-vi-enhancing-digital-literacy-skills-and-inclusion/action-126grand-coalition-digital-jobs
42
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4.3.7. AB Toplumu için BİT Temelli
Faydalar
Dijital Gündem’in Türkiye ölçeğinde ele alınması çok önemli ve gereklidir.
Dijital gündemin 7. dayanağında 31 eylem ele alınmaktadır. Bunlar temel
yaklaşım itibarıyla bir kaç ana başlıkta özetlenebilir;
o
Akıllı şehirler geliştirmek için oluşturulan eylemler,
o
Ortak pazarda ticaretin geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilen
eylemler,
o Ülkelerarası işleyişte birlikte hareket etmeyi işaret eden eylemler ve
o İnsan ve topluma ilişkin eylemlerdir.
AB Toplumu belgelerinde bunların tamamı hâlihazırda 31 Eylem olup; 16’sı tamamlanmış, 12’si süren,
3’ü de ötelenmiş eylemlerdir. 7. dayanak için bu eylemlerden yola çıkarak benzer mantıkla ilerleyip
konuya ilişkin Türkiye’deki gelişmeler eklenmeye çalışılmıştır. Ancak Türkiye’de bu konuların
raporlanmasında temel sıkıntılardan biri çok önemli değer oluşturan temel bilgilerle ilgili veri ve
bilgilerin olmaması veya var ise dağınık ve farklı kurumlar tarafından farklı ölçekler ve araştırmalar
temelinde yapılmış olmasıdır. Bu yüzden bilgiler dağınık ve farklı kalabilmektedir.
Türkiye için önemli eylemler aşağıdaki gibidir:

Eylem 69: BİT sektörünün ortak bir enerji ve sera gazı salımı
önlemlerine uyup uymadığının değerlendirilmesi
2011 Yılından itibaren BİT sektörünün kendi enerji performansı ve sera gazı salımları için ortak ölçüm
yöntemleri benimsemesi ve buna uygun yasal tedbirler önerilmesine yönelik bir zaman çizelgesine
uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi.
Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerini güneş, rüzgâr veya hidroelektrik gibi yenilenebilir
kaynaklara dayanarak sağlama yolundaki girişimler değerlendirilmelidir. Bu kısımda henüz Türkiye için
bir ilerleme söz konusu değildir. AB Mantychore projesiyle işbirliği yapılabilir.

Eylem 71: Akıllı şebekelerin katkısı değerlendirmesi ve birlikte
çalışabilirliği teşvik etme konusunda gerçekleştirilecek minimum
işlevlerin tanımlanması
Akıllı şebeke sisteminin ilk adımlarından biri olan, uzaktan sayaç okuması sistemleri Türkiye dâhil birçok
ülkede bulunmaktadır. Bunlarla ilgili gelişmelerin neler olabileceği konusunda akıllı sayaç üreticileriyle
arama toplantıları düzenlemek gerekir.
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Türkiye’nin 2011 yılında neredeyse “sıfır noktasında” olduğunu ifade edildiği “Akıllı Şebekeler”
çalıştayında, gerekli altyapı hazırlıkları yapılmadan ilerleme kaydedilemeyeceğini ifade edilmiştir. 44
Türkiye’de akıllı şebeke sistemleri de belirgin bir ilerleme kaydedilememiştir. Ayrıca bunlarla ilgili henüz
minimum işlevler belirlenmemiştir.
Bilgi güvenliği hemen hemen Akıllı Sayaçlar ile ilgili her konuda gündeme gelmektedir. Bu konuda çok
farklı uygulamalar ve özellikle Avrupa ülkelerinde değişen kurallar olduğunu söylemek mümkündür.

Eylem 73: Üye Devletlerin akıllı sayaçlar için ortak ek işlevler kabul
etmesi
Akıllı sayaçlar denildiğinde; genellikle akla elektrik sayaçları gelmesine rağmen, doğalgaz ve su
tüketimini de ölçen akıllı sayaçlar da bulunmaktadır.45 Türkiye akıllı sayaçlarda dünyadaki öncü
ülkelerden biridir. Türkiye’de yaklaşık 1.200.000 akıllı gaz sayacı, 2.000.000 akıllı su sayacı ve
10.000.000 civarında akıllı elektrik sayacı kullanılmaktadır.46 Burada Talep Yönetimi kritik bir konudur.
Bu sistem ile enerji kontrol talebine verilen yanıtlarla enerji tüketiminde büyük yüklerin azaltılması ve
şebekede var olan enerjinin daha efektif bir şekilde değerlendirilmesi planlanmaktadır. Önemli konu
başlıklarının diğeri ise Akıllı Sayaç (Smart Meter-AMI) entegrasyonu ve bu konuda düzenlemelerin nasıl
olacağı ile ilgilidir. Bu konuda çok farklı görüş ve öneri bulunmaktadır.
Dinamik fiyatlandırma ve Enerji Yönetim Sistemleri de özellikle yeni ve değişken yük profillerinin
şebekeye dâhil olması ile birlikte gittikçe önem kazanmaktadır. Henüz şebeke operatörleri bu konudaki
iş planlarını tam olarak netleştiremedikleri için bu konudaki ilerlemeler biraz daha geriden gelmektedir.
Fakat farklı hizmet seçenekleri ile yeni uygulamalar ve modeller halen pilot aşamalarda
sürdürülmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları ve kurulum maliyetlerinin nasıl karşılanacağı ile ilgili çalışmalar
sürdürülmektedir. Bu konuda özellikle Almanya'da önemli adımlar atılmıştır. Bu enerji kaynaklarının
şebekeye dâhil olması ile karbon bazlı ve nükleer enerji kaynaklarının nasıl azaltılabileceği ile ilgili
çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği bu konuda bir hedef belirlemiştir (20-20-20). Buna
göre 2020 yılına kadar karbon salımını 20% azaltılacak, 20% enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Eylem 75: Avrupalılar’ın kendi güvenli tıbbi sağlık verilerine çevrim içi
erişim verilmesi ve tele tıbbın yaygınlaştırılması
Türkiye’de Tele-tıp ile ilgili kullanım daha çok video konferans, teşhis ve tedavide görüş aktarımı

44

http://enerjienstitusu.com/2011/05/18/turkiye’de-akilli-sebeke-sistemi-sifir-noktasinda/
http://elekritik.blogspot.com/2011/04/akll-sayac-nedir-getirileri-nelerdir.html
46
http://www.olcubir.org.tr/index.php/haberler/179-turkiyede-elektronik-sayac-tablosu-ve-sayac-sektorununsorunlari
45
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şeklinde ve eğitime yönelik olarak yapılmaktadır. 47
Tele-tıp ve çevrim içi tıbbi veri erişimi konusu üzerinde Türkiye’de ciddi çalışmalar yapılmakta olup alt
yapısı en kısa sürede adapte edilebilecek sektör sağlık sektörü olarak görülebilir.

Eylem 77: e-Sağlık’ta AB çapında standartların ve birlikte çalışabilirlik
test ve belgelendirmenin teşvik edilmesi
Türkiye’de ortak bir AB birlikte çalışabilirlik, test ve belgelendirme çerçevesi olmaması pazardaki
bölümlemeleri etkilemektedir. Ancak bu tarz teşvik sistemleri Türkiye’de oluşturulmaya başlanmıştır.
Gelişen dünyada hemen her alanda bilginin öneminin giderek artması, bilgiyi doğru bir şekilde elde
etme konusundaki ihtiyacı arttırmış ve bu ihtiyacı karşılamak üzere önemli çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır. Özellikle sağlık Bilişimi alanında pek çok uluslararası standardın geliştirildiği
görülmektedir. Bu standartlar; verinin tanımlanması, aktarılması, saklanması, mahremiyetinin
korunması ve analiz edilmesi aşamalarında nasıl bir yöntem izleneceği konusunda kurallar
getirmektedir.48
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS), ülkemizdeki sağlık kurumlarında kullanılmakta olan, hastane bilgi
sistemlerinin referans olarak kullanacağı bir sözlük çalışmasıdır. Sözlük, farklı kategorilerde veri
kümelerinin olduğu hiyerarşik terimler arası ilişkilerden oluşmaktadır. Bununla birlikte USVS, bir veri
sözlüğü niteliği taşımayan; ancak Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) bünyesinde yer alacak ve
yine ülke çapında referans olarak kullanılacak olan kodlama ve sınıflandırma sistemlerinin tanımlarını
da barındırmaktadır.49
“e-Dönüşüm Türkiye Projesi” kapsamında e-Sağlıkla ilgili dört eylem yer almış ve bu eylemlerden birisi
olarak tele-tıp sistemlerinin hayata geçirilmesi kabul edilmiştir. Sağlık Bakanlığı tele-tıp projenin birinci
fazı Aralık 2007’de faaliyete başlamış ve bu kapsamda, tele-radyoloji, tele-patoloji ve tele-EKG
hizmetleri kurulmuştur. 2008 yılında, tele-tıp projesinin ikinci fazında uygulama kapsamındaki hastane
sayısı artırılmış; aile hekimlerinin kullandığı diz üstü bilgisayara yüklenen yazılım ve bilgisayara entegre
ultrasonografi probu ile oluşturulan görüntüler, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ndeki jinekoloji ve obstetri uzmanları tarafından incelenip, raporlanmıştır.50

Eylem 83: e-ID’lerin karşılıklı tanınması üzerine bir Konsey ve
Parlamento kararı önerilmesi
Elektronik kimliğin karşılıklı tanınması için Eylem 83 kullanıcı yetkilendirme, dijital dünyada kolaylık ve
güven artırılması açısından kapsamlı ve öngörülebilir bir yasal çerçeve sağlamak için e-İmza Direktifi’nin

47

http://www.sabiyap.org/makaleler.php?mak_id=40
http://www.e-saglik.gov.tr/usvs.aspx
49
http://www.e-saglik.gov.tr/usvs.aspx
50
Kalender ve Özdemir, 2013
48
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revizyonu Eylem 8 ile birleştirildi. Dijital Gündem İlerleme Raporu 2011’de belirtildiği gibi, bu tür
eylemler yenilik ve rekabet getirmenin yanı sıra küçük E-Ticaret oyuncuları için elektronik pazar yeri
ölçek ekonomilerine erişmek için daha kolaylık sağlayacaktır.
Türkiye’de “chip”li pasaport uygulamasına 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle geçilmiştir. Uluslararası
standartlarda hazırlanan e-Pasaportlar 2010 yılından beri kullanılmaktadır. Ancak AB Devletleri
tarafından Türkiye’ye Schengen Visa uygulamaları sürmektedir. Bu çok önemli bir kısıttır birçok
uygulamayı ve dolaşımın serbestisini etkilemektedir.
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5. Politika Önerileri
Avrupa Dijital Gündemi’ne Uyum Projesi, Avrupa Birliği 2020 hedefleri doğrultusunda Avrupa Dijital
Gündemi’nin Türkiye’ye fayda sağlayacak açıdan değerlendirilmesi çalışmasıdır. Bu doğrultuda, AB
Dijital Gündemi hedefleri ve eylemleri 7 ana dayanakta incelenerek, Türkiye açısından öncelikli
eylemler belirlenmiş ve ülkemizdeki mevcut durum ortaya konmuştur. Mevcut durumun iyileştirilmesi
Türkiye’nin de kendi Dijital Gündemi’ni yaratarak bu doğrultuda fayda sağlaması için de ayrıca
yapılması gerekli çalışmaların olduğu açıktır. Bu nedenle, 7 ana dayanaktan sorumlu projede yer alan
uzmanlar Türkiye için politika önerilerini oluşturmuşladır. Bu politika önerileri, Avrupa Dijital
Gündemi’ndeki 5 ana politika başlığı ve alt başlıkları bazında oluşturulmuştur. 5 ana politika başlığı;
Çevrim içi Yaşam, İstihdam ve Büyüme, Bilim ve Teknoloji, Telekom ve İnternet ile İçerik ve Medya’dır.
Bu başlıklar altında yer alan politika önerileri, Avrupa Dijital Gündemi’nin 7 ana dayanağı ve ilgili
eylemleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu doğrultuda, ilgili eylem planı ile ilgili Türkiye’deki mevcut durumu
referans alarak, bu konudaki politika önerileri ilişkilendirilebilir.

5.1. Çevrim içi Yaşam
5.1.1. Çevre
 Dijital gündeme geçiş özellikle kâğıt ve karbon dioksit salımı anlamındaki tüketimi ciddi bir şekilde
azaltmaktadır. Ancak bütün bunların getirdiği avantajların yanında bazı dezavantajlar e-Atık gibi
konular da devreye girmektedir. Ancak e-Atık’ların çoğu yeniden geri dönüşüm özelliğine sahip
ürünlerdir. Öte yandan İsveç gibi zengin bir ülkede katı atık geri dönüşümünün neredeyse %99’luk
kısmının geri dönüşümü sağlanabildiği kanıtlanmıştır. İşletmelerin bazılarının e-Atık geri dönüşümü
konusuna ciddi yatırımlar yapması ve devletin de bu konuda teşvik sağlaması uygun olacaktır.

5.1.2. Hareketlilik
 İşgücünün ve vatandaşın hareketliliği açısından yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Amaç
sınırların kaldırılarak daha etkin ve iyi işleyen bir yapı oluşturmaksa buna ilişkin hareketliliği
kısıtlayıcı düzenlemelerin ortadan kalkması gerekir.
 Ürün hareketliliği anlamında e-Gümrük gibi eylemler işlemleri hızlandırıp kolaylaştırmaktadır. Özel
barkod QR kod gibi uygulamalarla bu eylemlerin daha etkin olabilmesi sağlanabilir.
 Taşımacılık hareketliliği açısından bütün karayolu, demiryolu, deniz ve hava yolu sistemlerinin
bütünleşikçalışabilecek seviyeye taşınması gerekmektedir.

107

Her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz.

Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye

5.1.3. Akıllı Şehirler
 Akıllı şehir kavramında tüm vatandaşların tüm hizmetlere elektronik ortamda erişebilmeleri,
evlerinden çıkmadan tüm sorumluluklarını yerine getirebilmeleri, istedikleri bilgilere ulaşabilmeleri
ve yönetime doğrudan katılabilmeleri hedeflenmektedir. Bu kavramın başarılı olabilmesi
vatandaşların en azından sayısal okuryazar olmalarına bağlıdır. Yerel yönetimler bu konuda halkta
farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemeli, yerel basında ve ortak alanlarda duyurularla halkın
bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Yerel yönetimler bu konuda gerekli desteği sağlamak üzere ücretsiz
eğitim programları düzenlemelidir. Bu eğitimler yerel yönetimlerin eğitim merkezlerinde, kamu
kurumlarının eğitim merkezlerinde, halk eğitim merkezlerinde, kamu İnternet erişim
merkezlerinde, MEB’e bağlı okulların veya üniversitelerin eğitimden sonra boş olan salonlarında
verilebilir. Bu eğitimlerde STK’lar, MEB, üniversiteler ve özel sektörün desteği sağlanmalıdır.
 Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı Açık Devlet İşbirliği protokolünde, tüm diğer ulus devletler gibi
yapılmasını taahhüt ettiği çalışmaları uygulamaya almalıdır.
 Akıllı Şehirlere yönelik, devlet yerel yönetimler bazında açık devlet ve akıllı şehre öncelik vermeli
ve kentlerde “Açık Veri” kavramını yaygınlaştırmak üzere, bu konudaki yasal düzenlemeleri
yapmalıdır.
 Her kent kendi dijital planını oluşturmasına yönelik stratejisini belirlemeli, bu doğrultuda gerekli
mevzuatlar hazırlanmalı ve buna bağlı farkındalık geliştirici faaliyetler yapılmalıdır.
 Yeni teknolojilerin sürdürülebilir yenilikçi hizmetlere dönüştürülebilmesi ve bunun da farklı
alanlarda ve bölgelerde çoklanabilmesi için daha fazla girişimciye ve KOBİ’ye ihtiyaç var. Bu
nedenle, KOBİ’leri ve girişimcileri hareketlendirmek ve BİT sektörünü de canlandırmak üzere,
hackathon (yazılım ve uygulama geliştirme maratonları) düzenlenmelidir. Üniversite öğrencilerinin
yeni Start-Up’lar kurmasına olanak sağlamak üzere, Start-Up Destekleri sağlayan kurumlar, İş
Melekleri, Tech Accelerator dediğimiz teknolojik girişimleri hızlandırıcı, yeni iş olanakları yaratacak
olan destek mekanizmaları devreye girmelidir.
 Türkiye’de geliştirilen Akıllı Şehir teknoloji ve uygulamalarının ülkedeki tüm diğer şehirlerde de
uygulanabilmesi için “çoklanabilir” ve “sürdürülebilir” özelliklere sahip olarak geliştirilmesi için
“açık kaynak” yazılımlarının kullanılması ve diğer gerekli önlemlerin alınması gereklidir.
 Akıllı sayaçlar konusunda Türkiye’de belli bir ilerleme kaydedilmiştir. Ortak ek işlevler konusu
üzerinde durulmalıdır. Ancak iletişim problemleri çözülmelidir. Tek bir sayaçla bu tür işlemlerin
gerçekleştirilmesi gibi konularda uygun sistemler ve yazılımlarla destek sağlanabilir.

5.1.4. e-Sağlık ve Sağlıklı Yaşlanma
 BİT’in sağlık alanında kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte halka sunulan sağlık hizmetlerinin niteliği,
kapsamı ve sunum biçimi de değişmektedir. Artık vatandaşların hastanelerde randevu almasından,
reçetesine, tahlil sonuçlarını almasına kadar birçok hizmet elektronik ortamda sunulmaktadır.
Ayrıca vatandaşlar sağlıklı yaşama ve yaşlanmalarına yönelik olarak uzaktan eğitim yöntemleriyle
bilgilendirilebilir ve eğitilebilir. Bu hizmetlerden faydalanacak vatandaşların ise sayısal okuryazar
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olmaları beklenmektedir. Bu amaçla halkın sayısal okuryazar olmasının teşvik edilmesi, bu konuda
ücretsiz eğitimlerin açılması gerekir. Bu eğitimler yerel yönetimlerin eğitim merkezlerinde, kamu
kurumlarının eğitim merkezlerinde, halk eğitim merkezlerinde, kamu İnternet erişim
merkezlerinde, MEB’e bağlı okulların veya üniversitelerin eğitimden sonra boş olan salonlarında
verilebilir. Bu eğitimlerde STK’lar, MEB, SGK, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektörün desteği
sağlanmalıdır.
 Türkiye sağlık turizmi için bölgesel bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Sağlık turizminin
sürdürülebilir olmasını sağlamak ve gelirini artırmak için Avrupa Birliği’ndeki kurum ve kuruluşlarla
paylaşılabilir bilgilerin paylaşılması ve ortak sağlık portalleri kurulması için teşvik ve düzenlemeler
getirilmelidir. ETS 300 406 Türkiye’de de standart hale getirilmeli ve bu sektörde hizmet veren
kurum ve kuruluşların denetimi sağlanmalıdır. [Standartlar ve Birlikte Çalışırlık, Eylem 26]

5.1.5. Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Güveni
 Fikri mülkiyet haklarının çevrim içi olarak korunması ile ilgili hukuki düzenlemeler ve yasal
uygulamaların güncel hale getirilmesi ve hukuki dayanağın oluşturulması için korunması gereken
içeriğin hak sahibinin sayısal imzası ile imzalanması ve nitelikli zaman damgası ile telif tarihinin
garanti altına alınması gereklidir. Çevrim içi noterlik hizmetinin oluşturulması için yapılacak
düzenlemeler fikri mülkiyet sahibinin güvenle fikirlerini ve oluşturduğu içeriği çevrim içi olarak
yayabilmesini ve içeriğin etkisini artırmasını sağlayacaktır. [Sayısal Tek Pazar, Eylem 6]
 e-Ticaret ve Tüketici Hakları ile ilgili direktiflerin tamamlanması, yapılan ve yapılacak tüm yasal
düzenlemelerin Gümrük Birliği içerisindeki ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Avrupa
Birliği’nin bu konudaki müktesebatına uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Patent hakları ve
kopyacılığa karşı bir eylem planı geliştirilip uluslararası pazarda faaliyet gösteren pazar alanlarının
da belli bir ölçüde denetlenmesi gereklidir. Aynı şekilde yapılacak düzenlemeler ile tüketici ve
üreticinin hakları net bir şekilde korunmalıdır. [Sayısal Tek Pazar, Eylem 9, 13 ve 14]
 Akıllı enerji şebekeleri, elektronik ödeme sistemleri, e-Ticaret, e-Kimlik, e-Sağlık gibi
uygulamalarda, siber güvenlik büyük öneme sahiptir. Enerjinin üretilmesi, dağıtımı (akıllı ağlar) ve
kullanımının ekonomi üzerindeki etkisi tartışılmazdır. Enerjinin yüksek maliyeti özellikle akıllı
şebekeleri ve çevrim içi enerji yönetimini gerektirmektedir. Siber savaşların hüküm sürdüğü
günümüzde siber güvenlik altyapısı zayıf akıllı şebekeler kullanılması, ülke güvenliği ve ekonomik
kayıplar açısından büyük bir risk yaratabilir. Gerekli tedbirleri almayan ülkeler bu konuda sorunlar
yaşamaya başlamışlardır.
 Güvenliğin yanı sıra özellikle mahremiyet konusunun, e-Sağlık gibi hassas konular başta olmak
üzere tüm uygulamalarda dikkate alınmış olması gerekir. Aksi durumda bu konuda oluşacak
endişeler bu sistemlerin verimli kullanımını engelleyerek istenen ekonomik yararın sağlanmasını
engelleyebilir.
 Tüm bu konularda sorun yaşanmaması için yukarıda ifade edilen uygulamalarla sınırlı kalmayacak
bir biçimde kamu tarafından ortak güvenlik standartlarının oluşturulması ve üreticilerin bu
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standartlara uygun sistemler ürettiğinin denetlenmesi gerekmektedir. Bu standartların yeterli
teknik detaya sahip olması kullanılabilir olmasını sağlayacaktır.
TCK’da kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi suç sayılmış, ancak hangi hallerde hukuka
aykırı, hangi hallerde hukuka uygun olduğuna dair düzenleme yapılmamıştır. Diğer kişisel veri
toplayan ve işleyen kurumlar için de Telekom sektöründekilere benzeyen düzenlemeler yapılması
gerekmektedir. Mahremiyet alanında STK’larla çalışılarak standartların oluşturulması ve
denetlenmesi gerekmektedir. Mahremiyet konusu sadece kişiler değil, ticari değerli bilginin
korunması kapsamında da önem kazanmaktadır.
“İnternet kafe”lere 5651 sayılı yasa ile getirilen ve çocukları zararlı içerikten korumaya yönelik
teknik uygulamaların denetlenmesi konusu yerel güvenlik güçlerinin faaliyet alanına girmektedir.
Bu nedenle İnternet kafelerin denetimlerinin sıklığı ve yaygınlığı yükseltilmelidir.
Çocukların ve gençlerin şiddet içeren oyun ve içerikten uzaklaştırılması için Türkiye‘de yapılması
gereken çalışmalar olduğu düşünülmektedir. Bu tür girişimlerin teşvik edilerek özellikle rekabette
avantaj elde etmek için uygun olmayan içeriğin kullanımının ortak girişimle düzenlenmesi
önemlidir. Bu konuda Türkiye’de benzeri girişimlerin lider içerik sağlayıcı ve yayıcı kurum
yöneticileri tarafından yürütülmesi yararlı olacaktır. Çocuk ve gençlerin hızla gelişen teknoloji
alanında geleceğin üretkenleri olarak yetiştirilmeleri ülkenin kaderini belirleyecektir. Aksi durumda
yetişen nesiller, ülkelerin kalkınma yarışında artık temel unsur olan bilgi teknolojileri gibi ileri
teknolojileri üretebilecek duygu, zekâ ve bilgi birikimine sahip olamayacaklardır. Bu nedenle içerik
üreticilerinin ortak hareketle en azından belirli bir oranda bilim, teknoloji ve sosyal sorumluluk
alanında çocuk ve gençlerin gelişimini sağlayacak ve üretken bireyler haline getirecek araçları
sunacak şekilde düzenlemeler yapmaları önerilmektedir.
Siber güvenlik stratejisinin güncelliğinin kontrol edilmesi, kamuda gerekli bilgi güvenliği
standartlarının uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Bu alanda nitelikli personel
yetiştirilmesi ve istihdamı önerilmektedir.

5.1.6. Kamu Hizmetleri
e-Devlet uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte vatandaşların bu uygulamaları kullanabilmeleri için
sayısal okuryazar olma gereksinimi de ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla:
 Tüm yurt çapında; yerel yönetimler, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, özel şirketler, basın ve
yayın kuruluşları, STK’lar ve telekom operatörlerinin paydaş olduğu sayısal okuryazarlık ve BİT
yetkinliklerinin artmasına yönelik “Farkındalık seferberliği” başlatılmalıdır. Görsel ve yazılı basını
sayısal okuryazarlık konusunda farkındalık yaratmaya yönelik kısa programlar yayınlamalıdırlar.
 Başbakanlık veya ilgili bakanlıklar tarafından “Sayısal okuryazarlık seferberliği” başlatılmalıdır. Bu
amaçla ülke çapında ücretsiz eğitimler düzenlenmeli, başarılı olanlara sertifika verilmeli ve bu
seferberliğe katılımı teşvik etmek için sertifika sahipleri arasından en başarılı olanlara ödüller
verilmelidir. Bu seferberliğe STK’lar, MEB, ilgili bakanlıklar, üniversiteler ile kamu ve özel sektörün
desteği sağlanmalıdır.
 Kamu kurumları kendi amaçları doğrultusunda BİT kullanımı ve sayısal okuryazarlık konularında
farkındalığı artıracak etkinlikler yapmalıdırlar.
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 Kamu kurumları kendi amaçları doğrultusunda tüm personelini BİT kullanımı ve sayısal okuryazarlık
konularında çeşitli seviyelerde eğitmelidirler.
 Kamu kurumları, üniversiteler, STK’lar ve özel şirketler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında
sayısal okuryazarlığı artırmaya yönelik ücretsiz kurslar açmalıdırlar.
 BİT eğitimine dayalı kalkınma ve sayısal okuryazarlılığın artırılması ile ilgili TBMM’de daimi bir
ihtisas komisyonu kurulmalıdır.
 Ulusal sayısal okuryazarlık ve ulusal e-Öğrenme politikamızın oluşturulması ve bu çerçevede kısa
ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi için MEB, YÖK, STK’lar, üniversiteler, kamu ve özel sektör
çalışanları, sanayi ve ticaret odaları, meslek odaları, siyasetçiler bir arada çalışarak daha gerçekçi
bir politika belirlenmesine katkı vermelidirler. Bu öneriler değerlendirilerek, Avrupa Birliği
stratejilerini de göz önünde bulundurarak, Türkiye’ye özgü kısa, orta ve uzun vadeli sayısal
okuryazarlık stratejisi geliştirmeli ve bu strateji doğrultusunda takip edilecek sayısal okuryazarlık
politikası belirlenmelidir.
 Öncelikle e-Devlet uygulamalarından başlayarak tüm Web uygulamalarının ve Web sitelerinin
engellilerin kullanımına uygun yapılması sağlanmalıdır. Bu konuda standartlar belirlenmeli ve
yönetmelikler güncellenmeli ve kamu yöneticileri bu konuda eğitilmelidir.
 e-Devlet uygulamalarında “Açık Veri”nin önündeki en büyük engel “sorumsuzluk ilkesi” ile ilgili
kanun maddeleridir. Mevcut sistemde hiç bir kamu görevlisi soruşturma riski taşımadan kamusal
veriyi 3. şahıslara ve hatta başka bir kamu kuruluşuna açamaz. Öncelikli olarak bu konu ile ilgili
kanun maddelerinde düzenleme yapılması gereklidir. [Sayısal Tek Pazar, Eylem 3]
 Avrupa Birliği’nde izlenen anahtar standartlaştırma çalışmalarının (Toplumsal Zor Konular, Sayısal
Tek Pazar, Sürdürülebilir Kalkınma, Güvenlik ve Anahtar Sağlayıcılar) içinde yer alınmasını
sağlayacak şekilde bu başlık altında yer alan ulusal politikaların Avrupa Birliği standart politikaları
ile uyumlu hale getirilmesi, ilgili use-case çalışmalarının içerisinde yer alabilmek için de tam üyelik
öncesinde ilgili başlıklarda üye ülkeler ile aynı hak ve koşullara sahip olunması için Avrupa
Birliği’nden somut adımlar talep edilmelidir. [Standartlar ve Birlikte Çalışırlık, Eylem 22]
Avrupa Birliği’nde birlikte çalışırlık ile ilgili standardizasyonun eksik olması nedeni ile acil önlem planı
oluşturulmuş ve Aralık 2010’da özellikle kamu tarafında birlikte çalışırlığın artmasını teşvik edilmiştir.
Bu kapsamda ulusal stratejilerin EIS (Avrupa Birlikte Çalışırlık Stratejisi) ile uyumlu hale getirilmesi ve
yine aynı şekilde yerel birlikte çalışırlık çerçevelerinin de EIF (Avrupa Birlikte Çalışırlık Çerçevesi) ile
uyumlu hale getirilmesi istenmektedir. Özellikle Sayısal Tek Pazar konusunda ortaya çıkan
konvansiyonel ortak pazar ilkelerinde olduğu gibi malların ve bireylerin serbest dolaşımı, akıllı taşıma,
ortak toplu taşıma, sağlıklı yaşlanma konularında standartlaşma ve birlikte çalışırlık öngörüldüğünden
ulusal politikaların paralelleştirilmesi, öte yandan Gümrük Birliği anlaşmasından doğan haklarımızın
Avrupa Birliği nezdinde gündeme getirilmesi ve ortak noktalarda Türkiye ile işbirliğin üye ülkeler ile
aynı seviyede olmasının kabulü sağlanmalıdır.[Standartlar ve Birlikte Çalışırlık, Eylem 21,23,24,26]
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5.2. Büyüme ve İstihdam
5.2.1. Girişimcilik
Dünyada açık inovasyon ve açık sistemlerin artmasıyla birlikte, girişimcilik ve girişimciliği destekleme
yöntemleri şekil değiştirmiştir. Türkiye’nin de kendi ulusal stratejilerini belirlerken, özellikle bu
yapılardan ve yöntemlerden uzak kalmayacak ve hızlı uygulamaya geçecek şekilde yeni modellere
geçmesi gerekir.
 AB ve küresel düzeydeki gelişmelere bakıldığında Türkiye’de özellikle İnternet girişimciliğinin
desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. İnternet girişimciliğinin geliştirilebilmesi için bir
ekosisteme ihtiyaç vardır. Bu ekosistemin en önemli bileşenleri ise ürün ve hizmetleri satın alıp
kullanacak bir iç pazar ve girişimlerin geliştirilebilmesi için nitelikli insan kaynağıdır. Ayrıca bu
alanda gelişimi hızlandırmak için hali hazırda girişimcilik için uygulanan destek programlarının
etkinliğinin artırılması, melek yatırımcılar için çıkarılan desteklerin artırılması ile girişimcileri
destekleyecek melek yatırımcıların yaygınlaşmasının sağlanması, girişimciler için yeni kuluçka
merkezleri ve hızlandırıcıların kurulması, yaygınlaştırılması ve bunların AB ve diğer küresel
kümelenmelere entegrasyonunun sağlanması gereklidir.
 Ar-Ge İşbirliği projeleri ile uluslararası alanlarda ya da AB düzeyinde ortak olarak geliştirilen açık
teknoloji alt yapıları ve yazılım geliştirme platformlarının daha fazla üniversite öğrencisi ve gencin
kullanabilmesine yönelik arayüzler ya da teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır. Horizon 2020
Programı bunun için önemli olanaklar yaratmaktadır, ulusal düzeyde desteklenen projelerle
Horizon 2020’de desteklenen bu yöndeki projelerin entegrasyonu için ortam ve destek
sağlanmalıdır.
 Özellikle BİT sektörünün hızla kalkındırabilecek olan yazılım ve özellikle de İnternet tabanlı ve mobil
yazılım ile ilgili yenilikçi uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamak, daha fazla genç ve yetenekten
ve farklı fikirlerden yararlanabilmek üzere, İnternet girişimcilerinin başarı öykülerinin paylaşılması
ve tanıtımlarının yapılması ve hackathon adı verilen yazılım geliştirme maratonlarının çokça
düzenlenmesini özendirici ve destekleyici mekanizmaların yaratılması gereklidir.
 Açık ve daha hızlı yazılım platformlarının oluşması, Açık Verilerin daha rahat kullanılabilmesini
sağlayan API adı verilen program ara yüzlerinin oluşması, 3 boyutlu yazıcıların artması ile artık
“maker” adı verilen yenilikçi bireyler yetişmeye başlamıştır. Bu bireylerin yaş sınır olmadığı gibi,
ilkokul öğrencilerinden emeklilere kadar her yaştan kişiden oluşabilmektedir. Bu nedenle, bu da
Türkiye’nin özellikle genç girişimci potansiyelini yönlendirebilmek için çok önemli bir fırsattır.
Özellikle eğitim politikalarında ve müfredatlarda çocukların ve gençlerin birer “maker” olmasına
yönelik çalışmaların acilen başlatılması gerekir.
 “Veri Güdümlü Ekonomi”ye geçişin hızlandırılması için, “sayısal girişimci” ve “Açık Veri kuluçka
merkezleri” oluşturmak üzere, “Açık Veri” standartları belirlenip Türkiye’de mevzuat değişiklikleri
olduğu anda, Türk girişimcilerin uluslararası piyasadan geri kalmamaları ve hızla adapte
olabilmeleri için şimdiden planların yapılması ve farkındalığın başlatılması gerekir. Avrupa “Sayısal
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Girişimciliği”ni desteklemek üzere Avrupa Komisyonu’nun ortaya koyduğu strateji belgesinden
yararlanılabilir.51
Özellikle İnternet girişimciliği konusundaki bilincin artırılmasına yönelik, ticaret odaları,
belediyeler, birlikler gibi kuruluşlar tarafından çeşitli Web destek programları oluşturulabilir veya
yarışmalar düzenlenebilir.
İnternet Girişimciliği için öncelikle İnternet Girişimciliği kültürünün oluşturulması gereklidir.
Kuluçka Merkezleri girişimcilerin sadece konularına odaklanmasını ve yatırımı bu kapsamda
tutması için geliştirilen ürün ve hizmetlerin ilgili olduğu ekosisteme entegre olabilmesi için standart
altyapıyı sağlayabilmelidir. Dolayısıyla dikey sektörler seviyesinde (“tematik”) uzmanlaşılmalıdır.
Standardizasyon hem özel sektör hem de devlet tarafından desteklenmeli ve tematik Kuluçka
Merkezleri için teşvikler üretilmelidir.
İnternet Girişimciliği’nin olmazsa olmazlarından biri de nitelikli girişimci sayısının artırılmasıdır.
Girişimcilerin öncelikle eğitimlerini tamamlamaları sonra sektörde yer etmiş köklü kurumlarda
çalışarak tecrübe kazanmaları gereklidir. Akademik kurumların yeni nesil girişimcileri cezbedecek
şekilde eğitim planlarını gözden geçirmesi, kurumsal işletmelerin ise bu yüksek nitelikli iş gücünden
yararlanabilmesi için bu kişilere kurum içerisinde kısmi özerklik tanıyarak inovasyon yapmalarına
olanak sağlaması gereklidir.
Serbest olarak çalışan (Freelance) iş gücünün desteklenmesi özellikle sabit maliyetleri kontrol
altında tutmak isteyen işletmelerin yüksek nitelikli iş gücünden faydalanmasına olanak sağlayacak,
öte yandan da girişimci özelliklerine sahip olmayan ancak yüksek yetkinliklere sahip olan kişilerin
bu yetkinliklerini kurumsallaşmadan da genel kullanıma sunmasının yolunu açacaktır. Bu kapsamda
telif makbuzu sistemi elden geçmeli, kapsamı genişletilmeli ve yüksek teknolojinin tekrarlanan
ürün ve hizmetlerinde de sadece stopaj ödeme olanağı sağlanarak “freelance” hizmet verecek
kişilerin bir şirket kurmadan da çalışmalarına olanak verilmelidir.
Girişim yapacak kuruluşlarla ilgili Web sayfalarına engellilerin kullanımını kolaylaştırıcı bir standart
geliştirilebilir.52 [Standartlar ve Birlikte Çalışırlık, Eylem 24, Amsterdam Treaty 22 no’lu sonuç
bildirgesi ve Mandates 376, 420 ve 473]











5.2.2. İstihdamda Uluslararası İşbirlikler
 Kamusal veri kaynaklarının kamuya kapalı olması bu yönde uygulama geliştirilmesini engellemekte,
hatta hiç bir denetlenebilir ve paylaşılabilir gösterge oluşturulamaması uluslararası ortak
programlardan Türk araştırmacı ve girişimcilerinin dışlanmasına sebep olmaktadır. Açık veri ile ilgili
yapılacak hiç bir ortak proje için “use-case” oluşturulamayacağından Türk şirketlerinin
oluşturulacak konsorsiyumlara kabul edilme olasılığı yok denecek kadar aza inecek ve bu yüzden
de bu programlar için ayrılan bütçeden ülkemizin yararlanması ancak tüketici seviyesine olacak,
ülkemizi açık bir pazara dönüştürecektir. [Sayısal Tek Pazar, Eylem 3]
51

52

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/digital-enterpreneurship/index_en.htm
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 Burada en önemli husus Türk şirket ve girişimcilerinin tüm Avrupa ile ticaret yapacak şekilde ithalat
ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması/basitleştirilmesi olup vergi oranı farklılıkları yüzünden
rekabetçiliğin kaybedilmesi engellenmelidir. [Sayısal Tek Pazar, Eylem 9 ve 13] Tek Avrupa Ödeme
sistemi içerisinde Türkiye’nin yer alması gerekli olup, özellikle küçük işletme veya bireysel
girişimcilerin küçük para sirkülasyonunda uluslararası bankacılık kapsamında alınan transfer
masraf bedellerinin ortadan kaldırılması için yöntem ve politika belirlenmelidir. Yapılacak
çalışmalar PayPal gibi platform olmuş ortamların küçük çaplı işletme ve girişimcilerin de yararına
olacak şekilde kullanıma açılmasını sağlamalı öte yandan da PayPal’e alternatif kalıcı ulusal
çözümlerin de oluşabilmesi sağlanmalıdır. [Sayısal Tek Pazar, Eylem 7]
 KDV Reformu – Sayısal içerik ve benzer ürünler için vergi oranlarının düzenlenmesi. Ulusal
yatırımlar teşvik kapsamına alınmalı ve bu konuda üretilen hizmetlerin yaygın kullanımı için “temel
gıda” ile paralel bir şekilde vergilendirme düzenlemesine gidilmelidir. Çifte vergilendirmeyi
önlemek amacıyla yapılan ikili anlaşmaların efektif kullanılabilmesi için sürecin kolaylaştırılması ve
otomatikleştirilmesi gereklidir. [Sayısal Tek Pazar, Eylem 106]
 Ülkemizde ve küresel ölçekte istihdamın sağlanması uzun süreçli planlamalar gerektirmektedir.
Avrupa Sayısal Gündem kapsamında yapılan bir çalışmada 2015 yılında Avrupa’da 900.000 BİT
çalışanı açığı olacağı öngörülmektedir. Avrupa Birliği kendi üye ülkeleri arasında bu gereksinimi
sağlayacak şekilde planlar yapıyor. Bir üye ülkede ihtiyaç duyulan eleman, o ülkede temin
edilemiyorsa, üye ülkeler arasında oluşturdukları “Grand coalition for digital jobs” yapısı ile diğer
ülkelerden temin edilebiliyor. Ülkemizde de ihtiyaç duyulan konularda nitelikli eleman
sağlanabilmesi için sektörlerin yurt içi ve yurt dışı kısa ve uzun vadeli gereksinimleri belirlenmelidir.
Bu amaçla aralarında IŞKUR yetkililerinin de bulunduğu bir komisyon oluşturularak yurt içi ve yurt
dışı gereksinimlerin sağlıklı olarak belirlenmesi sağlanmalıdır. Üniversite, meslek yüksekokulları ve
MEB’e bağlı okulların müfredatları buna göre uyarlanmalı ve mezun olan tüm öğrencilerin BİT
eğitimi almış ve en azından sayısal okuryazar olarak mezun olmaları sağlanmalıdır. İstihdamda
Uluslararası işbirliklerinin yapılabilmesi için gerekli yönetmelik değişikliklerinin yapılması
gerekmektedir.
 İnternet üzerindeki uygulamalar (sosyal ağlar, oyunlar, gibi) çocuklar için daha iyi İnternet
sağlanması konusunda önemli bileşenlerdendir. Bu konuda faaliyet gösteren şirket ve kurumların
üst yöneticilerinin bir koalisyon oluşturarak ortak karar almaları ve uygulamaları; kendi aralarında
bazı düzenlemeler oluşturmaları hedeflenmelidir. Bu konuda Türkiye’de yapılması gereken
çalışmalar olduğu düşünülmektedir. Bu tür girişimlerin teşvik edilerek özellikle rekabette avantaj
elde etmek için uygun olmayan içeriğin kullanımının ortak girişimle düzenlenmesi önemlidir. Bu
konuda Türkiye’de benzeri girişimlerin lider içerik sağlayıcı ve yayıcı kurum yöneticileri tarafından
yürütülmesi yararlı olacaktır.

5.2.3. Eğitim
 Küresel ölçekte bakılırsa, büyüme ve istihdamı etkileyen faktörlerin başında inovasyon, Ar-Ge ve
BİT teknolojilerinin verimli kullanımı gelmektedir. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği
veya bilgisayar teknikeri, vb. gibi eğitimini doğrudan BİT konusunda almış kişiler dışında kalan tüm
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teknik veya sosyal meslekler küresel ölçekte kendilerini geliştirebilmek için yeterli BİT eğitimlerini
almış olması, en azından sayısal okuryazar olmaları gerekmektedir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın öncülüğünde Mesleki Yeterlilik
Kurumu tarafından onaylanmış BİT ile ilgili çeşitli konularda sertifika programları ve sayısal
okuryazarlık sertifika programları organize edilmeli ve programı başarı ile bitirenlere sertifikaları
verilmelidir. Bu sertifikalar kamu personel alımlarında tercih nedeni, zaman içinde zorunlu da
olmalıdır.
e-Devlet uygulamaları, e-Sağlık uygulamaları, e-Belediye uygulamaları, e-Ticaret uygulamaları ve
bunun gibi günlük hayatımıza giren bir çok uygulama hayatımızı kolaylaştırmak ve refah düzeyimizi
artırmak için geliştirilen uygulamalardır. Ancak hayatımızı kolaylaştıran bu uygulamaları
kullanabilmek için en azından sayısal okuryazar olmak gerekmektedir. Zaman içinde hayatımızı
kolaylaştırmak için geliştirilen bu uygulamaları kullanamayanların hayatları zorlaşacak ve bazı
hizmetleri alamayacak duruma geleceklerdir. Alınacak bazı önlemler ve eğitim sistemimizde
yapılacak ufak uyarlamalarla bu problem çözülebilir, zaman içinde herkes sayısal okuryazar
yapılabilir. Fatih Projesi bu amaca yönelik bir şans olarak düşünülebilir. Eğer iyi yönetilebilirse 5-10
yıl gibi bir orta vadede birçok genç sayısal okuryazar olarak mezun olacaklardır. Bu gençlerin evde
ailelerini eğitmeleri teşvik edilirse bu sayı daha da artacaktır. Ancak Fatih projesinin başarılı
olabilmesi için bir başka boyutu da öğretmen eğitimidir. Bu da üniversite eğitiminde müfredatın
güncellenmesi ile sağlanacaktır. Bilgisayar Mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi doğrudan BİT
eğitimi alan meslekler dışında kalan tüm dallarda BİT eğitiminin zorunlu olarak verilmesi gerekir.
Bu da üniversitelerde Enformatik Bölümleri’nin daha aktif hale gelmesiyle sağlanabilir.
Üniversitelerden mezun olan her gencin BİT konusunda eğitimler almış olmasının ve sayısal
okuryazar olmasının sağlanması gerekir. YÖK’ün bu konuda teşvik edici çözümler üretmesi ve
müfredatların buna göre düzenlenmesini sağlaması gerekir. Eğitim alanında halkımızı sayısal
okuryazar yapmanın bir başka yolu da uzaktan eğitim olanaklarının kullanılmasıdır. Uygun İnternet
altyapısının sağlandığı ortamlarda halkın ücretsiz olarak bu eğitimleri almaları sağlanmalıdır. Eğitim
içerikleri MEB, üniversiteler ve özel sektör tarafından sağlanabilir. Senkron eğitimler stüdyoları
bulunan üniversiteler tarafından verilebilir. Bu eğitimlerde STK’lar, MEB, ilgili bakanlıklar,
üniversiteler, kamu ve özel sektörün desteği sağlanmalıdır. Ayrıca üniversitelerde tüm bölümlerde
sayısallaşma teşvik edilmeli ve sayısal alandaki bilgi ve deneyim artırılmalıdır.
e-İçerik geliştirme yöntemleri ve teşvik mekanizmaları oluşturulmalı; bununla ilgili yasal süreç
tamamlanmalıdır.
Üniversite ve yüksekokullarda engellilerin BİT konusunda eğitim almalarına olanak verecek özel
laboratuvarlar kurulmalıdır.
Sayısal okuryazarlık ve BİT eğitimleri konusunda STK ve üniversiteler birlikte uzaktan eğitim ve
yaşam boyu öğrenme kapsamında müfredatların güncellenmesine, altyapı ve içerik geliştirilmesine
yol göstermelidir.
Yaygınlaşan İnternet kullanımı eğitim teknolojilerinin bir parçası haline gelmiştir. Ancak, bu aynı
zamanda kontrolsüz bir içeriğe de erişimi sağlamaktadır. AB bu konuda düzenlemeler yaparak
çocuk istismarını engelleme konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konudaki teknolojik
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çözümlerin yanı sıra gerekli eğitimlerin düzenlenmesiyle çocukların bilinçlendirilmesi
gerekmektedir.
Fatih Projesi, Türkiye’nin eğitim atılımını gerçekleştirme potansiyeli olmasına rağmen işlevsel hale
getirilememiştir. Donanım yönünden iyi ancak içerik yönünden yetersiz eğitim çabaları konuya
olumsuz yaklaşılmasına sebep olabilecektir. Bu yüzden projenin yeniden değerlendirilerek içerik
anlamında geliştirme sağlayabilecek alan ve konulardaki çabalara hız verilmelidir.
Fatih Projesi gibi girişimler donanım altyapısının sunulmasının ötesine geçerek sistem ve içerik
açısından da yeniçağın gereklerine uygun sistem ve içerikler üzerinden hareket etmek zorundadır.
Aksi takdirde ölü yatırım olarak kalacaktır. Bu yüzden e-Öğrenme’nin nasıl olması gerektiği gibi
konular irdelenmelidir. Sayısal oyunlar bu tarz öğrenme programlarıyla paralel geliştirilmelidir.
Resmi olmayan öğrenme kültürü olan bireylerin bu kültüründen yararlanarak öğrenmelerini
sağlayabilecek yeni araç ve ortamlara ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Facebook, Twitter,
Tumblr, Linkedin gibi sosyal medya ortamları ve bloglar bu tarz birleşme alanlarını oluşturmaktalar,
bu alanlar kullanılabilir.
Öte yandan öğrenmenin “Oyunlaştırılma”sı sayısal ortamda giderek daha fazla kullanılır hale
gelecektir. Bunu sağlayabilecek bireysel ve kolektif Oyunlaştırma mekanizmalarının sayısal sosyal
ortamdan da yararlanılarak kullanılması için yeni ortamlar ve ilköğretimden başlamak kaydıyla
üniversitelere kadar müfredatlarda buna yönelik düzenlemeler oluşturulmalıdır. Sayısal oyunların
her alanda öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve öğreticiliğinin virütik anlamda yaygınlaştırılmasından yola
çıkılabilir. Sayısal Oyunlar ve Oyunlaştırma, sosyal ortamda istenilen değişiklikleri yaratabilmek için
sanal ortama taşınan dünya olayları ve her türlü bilginin sanal dünyada gerçek dünyanın
modellenmesini de sağlayabilecek olması ile bilim insanları ve Ar-Ge için de ortak çalışmaların
sağlanmasında ortak platformlardan biri haline gelebilecektir.
Ciddi Oyunlar diye de adlandırılan sayısal ortamda Oyunlaştırma, özellikle iş yaşamı için önemli bir
eğitim mecrasıdır. Bu doğrultuda, iş yaşamında dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere, tüm
sektör ve kesimlere Oyunlaştırma ile Öğrenme’nin yaygınlaştırılmasına yönelik platformlar
oluşturulmalıdır. Bu platformlar, mevcut e-Öğrenme ve Eğitim ile ilgili STK’ların önderliğinde
projelendirilerek oluşturulabilir. Erasmus Plus Programı ve Kalkınma Ajansları bu tip projelere
önemli bir kaynak olacağından, programların kullanımı ve Türkiye hedefleri de buna uygun olarak
yönlendirilmelidir. Aynı zamanda SEGANET adı verilen Ciddi Oyunlar Ağı’na katılım da, bu
faaliyetleri hızlandıracaktır.
Sayısal ortamdaki zararlı unsurların önceden anlaşılıp bireysel olarak korunma konusunda da
sayısal okuryazarlara, öğrencilere bilinçli internet kullanımı hakkında (hatta sayısal oyun
yöntemleriyle) bilgileri sunabilecek kısa bilinçlendirme programları oluşturulmalıdır.
Dünyanın e-Öğrenme’ye yöneldiği günümüzde bu konuda da ciddi yatırımlara ve girişimlere ihtiyaç
duyulmaktadır. e-Öğrenme’nin nasıl olması gerektiği konularda yeni metodolojilerin oluşturulması
ve uygulanmasına ihtiyaç vardır. YÖK ve üniversiteler tarafından buna uygun çalışmalar
yapılmalıdır. Özellikle Oyunlaştırma ve Sayısal Oyun teknolojileri ile ilgili daha fazla laboratuvar
kurulması teşvik edilmeli, gençlerin bu laboratuvarlarda yenilik yapmaları teşvik edilmelidir.
Yaşam Boyu Öğrenme ve uzaktan eğitim stratejilerinin doğru belirlenmesi için başta YÖK, MEB,
siyasi parti temsilcileri ve meslek, sanayi ve ticaret odaları olmak üzere kamu ve özel sektör
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temsilcileri ile beraber çalışmalar yapılmalı ve kanun veya yönetmelik taslakları hazırlanarak
hükümete sunulmalıdır. Üniversitelerin Açık öğretim Fakülteleri ve uzaktan eğitim merkezleri bu
konuda aktif rol almalıdır.
 İlköğretimde öğrencilere yönelik olarak müfredata “kodlama” dersleri eklenmelidir. Salt oyun
oynama değil, geliştirmeye yönelik yaratıcılığın geliştirilmesine katkı sağlayacak bu eğitimlerin okul
içinde ve dışında da yaygınlaştırılması, yarışmaların ve festivallerin düzenlenmesi ile
yaygınlaştırılması gereklidir.
 KOBİ’lerde niteliksiz iş gücünü nitelikli iş gücüne dönüştürme çalışmalarına devlet eğitim katkısı
sağlayarak bu dönüşümün doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır. Devlet benzer
çalışmaları dış ticaret eğitimleri için yapmaktadır.

5.2.4. İnovasyon ve Açık İnovasyon
 Küresel olarak büyümeyi tetikleyen ve sağlayan en önemli faktör inovasyondur. “ABD Ticaret
Bakanlığı’na göre, 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana ABD GSYH büyümesinin % 75’i teknolojik
inovasyon ile gerçekleşmiştir.”53 Türkiye’nin 2010 yılından bu yana içinde bulunduğu orta-gelir
tuzağını aşması için yeni yaklaşımlara ihtiyacı vardır. 23. BTYK toplantısında ele alınan Ulusal Yenilik
ve
Girişimcilik
Sistemi’nin
(Ulusal
İnovasyon
Eko-sistemi)
(http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/btyk/23/BTYK23_TUBITAK_Sunus.pdf)
bu durumdan sıçrama yaparak çıkabilmemize olanak sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Bu çalışmalarda, küresel ve AB içinde yürütülen çalışmalarda da ortaya çıkan iyi
modellerin örneklerinin ülkemize uyarlanıp gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. AB’de yürütülen
inovasyon çalışmalarının etkisini artırmak amacıyla kullanıcıları sistem dışında tutan eski inovasyon
modelleri yerine vatandaşların/kullanıcıların da aktif olarak katılımının sağlandığı dörtlü sarmal
inovasyon modeli benimsenmiştir. Bu konuda oluşturulan Açık İnovasyon Strateji ve Politika
Grubu54 Açık İnovasyon 2.0 (OI2)55 – Yeni bir Paradigma tanımlamıştır. Yeni paradigma vatandaş
ve kullanıcıların eski inovasyon modellerinde olduğu gibi sadece araştırma konusu olması yerine
inovasyon sürecinin bir parçası haline getirilmesini önermektedir. 23. BTYK toplantısında sunulan
Ulusal Ar-Ge ve Yenilik ekosistemimizin aktörleri “Özel sektör, Yükseköğretim ve Eğitim Sistemi ve
Kamu Kurum ve Kuruluşları” olarak sunulmuştur. Bu nedenle öncelikli olarak ekosistemimize
vatandaşları/kullanıcıları ekleyip özel sektör, akademi ve kamu ile birlikte dörtlü sarmal modeline
çevirmemiz gerekmektedir. Bu model toplumdaki tüm aktörlerin arasında, en geniş işbirliği ve
ortaklaşa yaratma işbirliğine dayanan, organizasyonların sınırlarının ve normal/sıradan lisanslama
ve ortak çalışma biçimlerinin çok ötesine geçen bir inovasyon modelidir. Yeni paradigma
inovasyonun sadece kısıtlı sayıda kişi yerine çoğunluk tarafından gerçekleştirilmesine
53

Stephen J. Ezell and Robert D. Atkinson, The Good, The Bad, and the Ugly (and the Self-destructive) of
Innovation Policy: A Policymaker’s Guide to Crafting Effective Innovation Policy, Information Technology and
Innovation Foundation, October 2010, http://www.itif.org/files/2010-good-bad-ugly.pdf.
54
Open Innovation Strategy and Policy Group, OISPG https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-innovationstrategy-and-policy-group
55
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2182
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inanmaktadır. Dörtlü sarmal modelini benimsedikten sonra oluşturulacak politikalar hedef odaklı
oluşturulmalıdır. Ekosistemimizin uyarlanması dışında Avrupa İnovasyon Birliği çalışmaları
kapsamında oluşturulan Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü (EIT) eşleniği olacak Türkiye
Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü de kurulmalıdır. Ayrıca hükümet, akademi ve özel sektörde bu
alanda yürütülen çalışmalara hem sivil toplum ve vatandaşların katılımını sağlayacak hem de
aralarında eşgüdümü sağlayacak bir kurul oluşturulmalıdır. Ancak bu kurulun oluşturulması yeterli
değildir. Kurulun aktif olarak çalışmasını sağlayacak yollar da tanımlanmalı ve yıllık bazda
gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilmelidir. Kurul çalışmaları kapsamında hem ulusal ölçekte
hem de bölgesel ölçekte bu alanda yürütülen çalışmaların, hedef odaklı politikalar doğrultusunda
eşgüdümünün sağlanması elzemdir. Karşı karşıya kaldığımız bazı sorunların sadece ülkemizde izole
olarak çözülmesi mümkün değildir. Açık İnovasyon 2.0 – Yeni bir Paradigma raporunda tanımlandığı
üzere “sağlık, ulaştırma, iklim değişikliği, gençlerin işsizliği/istihdamı, finansal stabilite, refah,
sürdürülebilirlik ve büyüme gibi sorunlara küresel ölçekte çözümler geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, bu problemlerin çözümü için de yeni bir yaklaşıma ihtiyaç vardır”. Yeni ulusal
inovasyon ekosistemimizde küresel ölçekte çözüm gerektiren sorunlara yaklaşım ve ele almada
yeni yaklaşımlar sergilenmelidir. Bu kapsamda AB İnovasyon Stratejisi ve Politika Grubu tarafından
yapılan çalışmaları izlemek ve bunlara katılmak için gerekli prosedürler, stratejiler belirlenmelidir
ve tanımlanmalıdır. Bu kapsamda yeni tanımlanan Açık İnovasyon 2.0 çalışmaları örnek olarak
alınabilir ve ülkemize uyarlanarak kullanılabilir.
 Açık İnovasyon ancak yaratıcı içeriğin dağıtımının basitleştirilmesi ve medya kesintilerinin
engellenmesi, sansür/oto sansür mekanizmalarının, bandrol sisteminin gözden geçirilmesi
gereklidir. İçerik ile ilgili yerel mahkemelerin ihtiyati tedbir koyması engellenmeli, “sakıncalı içerik”
ve platform aynı kefeye konmamalıdır. “Sakıncalı içerik” kapsamı daraltılmalı, uluslararası hukukta
tarif edilen şekline dönülmelidir. Özellikle uluslararası platformların engelleri sadece ülke
seviyesinde kaldığından uluslararası hukukta tarif edilen şeklini genişletilerek yapılan engellemeler,
Türkiye vatandaşlarının küresel platformda eşit rekabet şansını da engellemekte ve bunun
sonucunda da büyüme ve istihdama eksi olarak etki etmektedir. Öte yandan kişi ve kurumlara
girişim ve rekabet avantajı sağlayan teliflerin ihlalleri sakıncalı içerik kapsamına alınarak korunmalı,
ancak salt Türkiye’de erişimi engellemek yerine tazminat hükmüne bağlanmalı, ek olarak da
uluslararası düzeyde hak ihlallerinin engellenmesi için Türk girişimcisi ve kurumlara ayni ve manevi
olarak destek verilmelidir. [Sayısal Tek Pazar, Eylem 5]

5.3. Bilim ve Teknoloji
5.3.1. Yükselen Teknolojiler
 Artan siber güvenlik sorunları kuantum kriptografi, kuantum bilgisayarı, post quantum kripto,
lightweight kripto, güvenli imobil iletim sistemleri gibi teknoloji alanlarının önemini artırmaktadır.
Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Gerçek Zamanlı Veri Analizi, Anlam Temelli Web Teknolojileri
(Semantic, Web 3.0), Sosyal Sensör Ağları, Çok Boyutlu Göreselleştirme, Animasyon ve Oyun
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Teknolojileri, Federated Cloud ve Nöromorfik Bilişim Süreçleri Mimarisi ile uçtan uca Enerji
verimliliği konuları, neredeyse tüm sektörleri de içine alan Sanallaşma – Sanal Fabrikalar, Sanal
Kurum, Sanal Dağıtım gibi iş dünyasının yeni araştırma alanlarını oluşturmakta olup, ÖlçümlemeSüreç-Ağ üçgeni etrafında gelişmektedir. Bu yöndeki gelişmeler doğrudan tıp alanına yansımakta,
bir yandan canlı yapısını çözmek üzere molekül seviyesini de aşarak parçacık düzeyine kadar
inilmekte, buradan elde edilen sonuçlar da diğer alanlara uygulanmaktadır. Özetle yukarıda
sıralanmış olan yükselen teknolojilere özel öncelikler vererek, çok disiplinli, çok uluslu ortak çalışma
ve araştırmaları oluşturulmalıdır. BİT sektörü de tüm bu çalışmaları hem sürükleyen, destekleyen
hem de gerek ara çıktıları gerekse sonuçlarından beslenen fark yaratarak yeni iş fırsatları yönünden
en önemli alanı oluşturan sektör olarak, yatırımların teşvik edilmesi gereklidir.

5.3.2. Dil Teknolojileri
 Google translate gibi teknolojilerin giderek iyileşmesi ve anlam tabanlı (semantik) teknolojilerle
buluşması dil ve anlaşma sorunlarını ortadan kaldıracaktır. Yazılım dilindeki farklılıklar için ise yeni
ortak çalışan yazılımlar söz konusu olacaktır. Bu doğrultuda, buna yönelik geliştirilecek olan
yazılımlar desteklenmeli, özellikle eğitim konularında çevirilerin yazılım araçlarıyla sağlanması
konularına ağırlık verilmelidir.
 Dünyada anlam tabanlı teknolojiler hızla gelişimini sürdürmektedir, bu doğrultuda özellikle de
büyük veri içindeki farklı dillere ait verilerin anlamlandırılması çok daha önem kazanmaktadır. Bu
da NLP dediğimiz doğal dil işleme teknolojileri ile mümkündür. Türkçe de bu dillerden bir tanesidir,
vatandaşların ve kurumların uluslararası düzeydeki hareketlerini kolaylaştırabilmek, ticaret
anlamında da uluslararası pazarda daha fazla yer alabilmek için büyük veri, anlam tabanlı
uygulamalarda doğal dil işleme gibi konulara öncelik verilmesi gereklidir.

5.3.3. Sayısal Bilim
Sayısal bilim, bilimsel araştırmanın, yaygınlaştırmanın, işletilmesinin ve dönüştürülmesinin sayısal
araçlar, ağlar ve medya kanallarıyla yapılmasıdır. Bu nedenle sayısal bilim, işbirlikleri ve araştırmada
açıklık için teknolojik geliştirmelerin ve kültürel değişimlerin birleşik bir etkisidir. Örneğin; Sayısal
ortamda oluşturulacak veriler ve açık bilim uygulamaları haline dönüşebilecek sistemler bilimde
“crowdsourcing” uygulamaları gibi yeni tarz yaklaşımların değerlendirilmesini sağlayacaktır. Dünyanın
her yerinde çalışan aynı konuda ihtisas yapan bilim insanları hızlı iletişim ortamlarında daha kolay
iletişim kurabilecektir. Telif hakları gibi kavramlar sayısal ortamda daha farklı bir şekilde
değerlendirilecektir. Oluşturulabilecek prototipler simülasyon ortamlarında izlenebilecek, tıbbı açıdan
dünyadaki doğru tedavi uygulamaları ve örnekleri çok hızlı ve etkin bir şekilde ortaya konacaktır. Bazı
konuların oyunlaştırılması veya sunulması kolaylaşacak bazı temel bilimsel standartlar çevrimiçi
ortamda daha rahat ve hızlı bir şekilde sunulabilecektir. Tekrar gerektiren uygulamalar açısından da
otomatik çözümlemeye bağlanılması söz konusudur. Bu doğrultuda,
 Bilimsel bilgiye erişim açık bir hale getirilmeli ve bu yönde platformlar oluşturulmalıdır.
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 Türkiye’de araştırma ve bilimin desteklenmesi için e-altyapılar ve bu e-altyapıları destekleyecek
farklı politikalar oluşturulmalıdır.
 Horizon 2020 Programı’ndan daha fazla faydalanma ve tanıtma yoluyla, sayısal bilimin de
gelişimine katkı sağlamalıdır.
 Küresel sayısal bilim platformları ile bütünleştirmeler yapılmalıdır.
 BİT ve Sanatı daha fazla bir araya getirici platformlar oluşturulmalıdır.

5.3.4. Sayısallaşmış Gelecek
Geleceğe yönelik düşüncelerin, öngörülerin ve çalışmaların daha fazla paylaşılıp öne çıkarılacağı
ortamların oluşturulması, vatandaşlarla birliktefarklı kurumların da bu süreçlere dâhil edilmesi sayısal
konulardaki yenilikçi çalışmaları daha da hızlandıracağından faydalı olacaktır. Bu doğrultuda;
 Politika yapma süreçlerinde daha fazla sayısal araçlar kullanılmalı, daha katılımcı ve ağlarla bağlı
yapılar oluşturulmalıdır.
 Vatandaşlar enerji kullanımı ile ilgili eğitilmelidir.
 “Maker” adı verilen yeni yetenekleri daha fazla ortaya çıkaracak platformlar oluşturulmalı, bu
konuda çalışan mevcut gelecekle uğraşan platformlar desteklenmelidir. (3boyutlu tasarım, basım,
imalat teknolojileri, geleceğin robotları ve nesenelerin İnterneti gibi teknolojilerin bir arada
gerçekleştirdiği çalışmalar buna örnektir.)
 Verinin gün geçtikçe daha da büyüyerek artması ve veriler arası ilişkinin daha karmaşık hale
gelmesiyle, geleceğe yönelik veri politikaları oluşturulması gereklidir. Örneğin; mevcut yasalarda
köklü değişiklikler olabilir, suç koruma ve kişiselleştirme gibi, veri kullanımı ile veri korumanın
birlikte ilişkilendirilmesi gerekir, veri yaratma ve kaynakları konusunda farkındalık, rekabet yasası
ve baskın platform sağlayıcıları, veri ilişkilendirme, veri madenciliği ve görsel analizlerin
demokratikleştirilmesini teşvik, para olarak veri.

5.3.5. Geleceğin İnterneti
 İnternet’in bugünkü yapısı, bu alandaki bilim çevreleri tarafından yapılan tanımı ile başlangıçtaki
hedefini tarifsiz bir biçimde aşarak büyümüş olması nedeniyle yamalarla gelişerek içinden çıkılması
zor, oldukça karmaşık bir yapıya dönüşmüştür. Önümüzdeki 10-20 yıl içindeki öngörüler trafik ve
uç sayıları ile hedeflenen hizmetleri artık taşıyamayacağı belirlenmiş, mevcut veriler ışığında bilim
çevrelerinin tespitleri dünyanın önde gelen endüstri, kurum ve kuruluşlarınca da kabul
edilmektedir. Bu nedenle İnternet; öne çıkan kapasite, erişilebilirlik, mobilite, talep edilen
hizmetlere kesintisiz ve güvenilir şekilde ulaşılabilirlik, enerji verimliliği ile insan sağlığı ile çevresel
etkilerin olumsuzluklardan arındırılmış bir yapıya sahip olacak biçimde tüm mimarisi ABD, Japonya,
Uzak Doğu ile birlikte AB’nin ortak olduğu çalışma ile yeniden oluşturulmaktadır. AB’nin 7. Çerçeve
Programı kapsamında Kamu Özel Sektör İşbirliği (PPP) başlığı altında yer alan Geleceğin İnterneti
FI-PPP (FIWARE, FIRE, FICONTENT) Projelerinin, girişimciliği desteklemesi ve pazara giriş süresini
azaltması amacı ile kütüphanelerinin bir “pop” noktasının Türkiye’ye kurulması (Akademi ve eğitim
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kurumları için olan bilgi paylaşım ağı GEANT için TÜBİTAK Ulakbim’in olması gibi) ve ulusal proje
girişimlerinin ve prototip üretimlerinin desteklenmesi için Ar-Ge teşviklerinin düzenlenmesi, FI-PPP
projelerinin use-case senaryolarının Türkiye’nin Bilişim sektörü girişimcilerinin ihtiyaçlarını da
karşılayacak şekilde geliştirilmesi ve bütçe oluşturulması konusunda Avrupa Komisyonu’na karar
ve irade bildirilmesi gerekmektedir.

5.4. Telekom ve İnternet
5.4.1. Yazılım ve Hizmetler
 Yazılım bir sanayi dalı olarak tanımlanmalı, yazılım üreten kişi ve kuruluşların ürettikleri yazılımların
tescil ve kayıt mekanizmaları ile koruma altına alınarak fikri mülkiyete esas envanter oluşturulmalı,
markalaşma ve çoklanabilir ürünleşme yazılım için özel olarak ele alınmalı ve bu yönde STK’larla
işbirliğine gidilerek gerekli yasal platform tesis edilmelidir.
 Akademi-Sanayi-STK’ların biraraya gelerek oluşturacakları “Açık Kaynak Kodlu Geliştirme
Platformları” bir yandan ülke geneline yayılmış laboratvuar ortamları ile diğer yandan da dünya
genelindeki ağlarla bütünleşik olarak yürütülen “CrowdSourcing” girişimlerine (yatırım ve işletme
giderleri) mali destek programlarının oluşturulması ile “Açık Kaynak Kodu Kültürü” yaygınlaştırılmış
olacaktır. Açık Kaynak ile Fikri Mülkiyet arasındaki ilişki böylece daha net olarak eğitim döneminden
başlayarak yaygınlaşacak ve inovasyon kültürünün gelişmesi ve serbest rekabet ortamınının
koşulları ile fark yaratacak ürün ve hizmetlerin oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, Açık Kaynak
Kodlu Geliştirme Platformları’nın geliştirilmesi teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. BİT sektörü
ve üniversitelerin, gençlerin ve girişimcilerin daha fazla bu platformları kullanmaları özendirilmeli
ve teşvik edilmelidir.
 Türkiye’de yer alan uluslararası kuruluşların STK ve Akademi işbirliği ile oluşturacakları “Açık
Kaynak Kodlu Geliştirme Platformları” için yapacakları ayni veya nakdi yatırım ve işletme
giderlerine yönelik harcamalar kurumlar vergisi matrahlarından düşülerek desteklenmeli, ancak bu
platformların işletme ve yönetimleri STK’larla birlikte TTO ve/veya Teknoparklara bırakılmalıdır.
 Üniversite-Sanayi işbirliği teşvik edilerek desteklenen ortak laboratuvarlarda uygulamalı olarak
düzenlenen eğitim programları ile yazılım endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ara eleman açığı
kapatılmalıdır.
 Gömülü yazılım bugün ilgili endüstri kolunun içinde görülmekte ancak “Nesnelerin İnterneti”
kavramı ile artık tek başına çalışan sistemler olmaktan çıkmış, tümüyle İnternet ve Bulut
mimarisinden izole edilmesi mümkün olmayan bir yapıya dönüşmüştür. Özellikle enerji, finans,
üretim, ulaşım, savunma gibi dallardaki gömülü yazılımlar sistemi oluşturan ana yazılımların
tamamlayıcısı olup bütünün uç yapılarını oluşturmakta, standart donanımları farklılaştırıldığı ve
katma değer yaratan en önemli öğe olarak ortaya çıkmaktadır. Gömülü yazılım alanında nitelikli
eleman ihitiyacının karşılanmasına yönelik eğitim yapılanmasına süratle cevap verilmelidir.
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5.4.2. Açık İnternet
 Açık İnternet en fazla yararın tüm toplum tarafından elde edilebilmesine yönelik gerekli
düzenlemelerin tümünü kapsamaktadır. Engelli vatandaşların bu altyapıdan faydalanması ayrıca
gözetilmelidir. Bu doğrultuda altyapı, içerik ve hizmet sağlayanların eşit şartlarda rekabet
edebilmeleri için gerekli düzenlemelerin tüketici hakları gözetilerek yapılmış olması
hedeflenmelidir. Bu doğrultuda Telekom sektöründeki ve tüketici haklarındaki yönergelerin
düzenlenmiş olması gerekir.
 Saydam ve herkes tarafından anlaşılır ve kolayca karşılaştırılabilir tarifler, tüm hizmetleri her türlü
seviyede kıyaslayabilecek şekilde hizmet kalite bilgilerini de içerir biçimde yayınlanmış olmalıdır.
Hizmet ve altyapı sağlayıcılar ortak ölçütler çerçevesinde tüketiciye bu bilgileri sunmalıdır.
 Bu altyapı ve hizmetlerin güvenli ve mahremiyeti korur olması açık İnternetin sağlanması için
gereklidir. Kişisel mahremiyetin korunması için teknik ve yasal sınırlar çerçevesinde ihtiyaçlar sona
erdikten sonra, kişilerle ilgili tüm veriler güvenli bir biçimde silinmelidir. Bu verilerin reklam ve
benzeri amaçlarla kullanımı konusunda hizmet sağlayıcılar için gerekli düzenlemelerin yapılmış
olması gerekmektedir. Kullanıcılar bu noktada açık ve net olarak bilgilendirilmeli ve seçimlerini
kendi iradeleri ile yapabilmeleri güvence altına alınarak sağlanmalıdır.
 İnternet Hizmet Sağlayıcıları ve operatörlerin İnternet üzerinde kullanıcılarının erişimlerinde VoIP,
P2P ve şimdi de devlet eli ile DNS sunucularına erişim (Port 53 gibi) protokolleri bloklayarak
İnternet’in sadece istenen adreslere ve hizmetler dahilinde kullanılmasını sınırlayabilmektedirler.
Kendi insiyatifleri ile şebekelerinin optimizasyonu adına yönlendirme, sıkıştırma, içerik
yoğunlaştırma yöntemleri (CDN) sadece iyileştirme, optimizasyon, verimlilik veya performans
artırmaya yönelik yapılabilmelidir. Ancak herhangi bir hizmet ya da erişim noktasına yönelik
engelleme, filtreleme, trafik üzerindeki içeriğin izlenmesi sadece “Net Neutrality”nin ihlâlidir.
İnternet başlangıcından bu yana inovasyon ve girişimcilik kültürü ile imece usulünde büyüyerek
kalabalıkların yarattığı yeni ekonomiyi oluşturmuştur. Dolayısıyla operatörlerin içerik ve trafik
üzerinde herhangi bir kısıtlama ve kontrole yönelik etkileri olmamalı, sadece saydam taşıyıcı olarak
konumlanmalıdırlar. Bu konuda gerekli yönerge ve tedbirler oluşturulmalıdır.
 Internet üzerinde yayınlanan içerik ve bu içeriklerin bulunduğu adreslerin kapatılarak erişimlerinin
yasaklanması AB’nin Açık Internet yönergeleri ile çelişmekte olup, AB hukuku ile birlikte
Anayasa’da belirtilen ifade özgürlüğünü engel teşkil edebilecek kanun, yönetmelik ve
düzenlemelerin ivedilikle kaldırılması gerekmektedir.

5.4.3. Geniş Bant
 Geniş Bant erişimi ile ana şebekenin altyapı yatırımları en ön sıradaki öncelikli yatırımlar arasına
alınmalıdır.
 Avrupa 2020 için Dünya Kablolu ve kablosuz yapılar arasında fark bırakmayacak yepyeni bir şebeke
olan 5G için stratejilerini saptamış, gereken kaynakları kamu-özel sektör-akademi işbirliği
çerçevesinde devreye sokmuş ve 2014’ten başlayarak Ar-Ge çalışmalarını başlatarak 2020 itibarıyla
122

Her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz.

Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye











standartlaştırmanın da tamamlanmasını hedeflemiştir. Türkiye bu alanda “Kamu-Özel Sektör
işbirliği” platformunu ve hedeflenen standartlarda söz sahibi olabilmek için uluslararası
işbirliklerini Ar-Ge temelinde kurarak patent portföyü oluşturulmasına hızla başlamalıdır.
Bina yönetmeliklerinde revizyona gidilerek bina içi telefon gibi alçak gerilim şebekesi ve
haberleşme altyapıları için Fiber altyapı tanımlanmalı, tüm yeni bina ve konut projelerinde fiber
dağıtım şebekesi zorunlu hale getirilerek “Ultra Fast İnternet” erişimine hazırlanmalıdır.
Ana omurga ve dağıtım şebekeleri talep bazlı dinamik paylaşım esaslı bir yapıya dönüştürülerek
hizmet sağlayıcıların altyapı işletmecilerinden kapasite kullanımına bağlı iş modeline geçişi
özendirilmeli, bu modele ilişkin yönetmelikler ve düzenlemeler tamamlanmalı, böylece 5G için
ekosistem vakit geçirilmeden hazırlanmış olmalıdır.
İlgili istatistiklerin AB Dijital Gündem göstergeleri ile karşılaştırılabilmesi için 30 MBPS ile 100 MBPS
hızları için ayrı ayrı elde edilebilecek verilerin toplanması BTK standartlarına alınmalı, ayrıca “geniş
bant QoS” değerlerine de yer verilerek, son kullanıcı yönünden taahhüt edilen/gerçekleştirilen
değerler de evrensel ölçümlere dayalı olarak hizmet sağlayıcı bazında açıklanmalıdır.
Türkiye’ye giriş yapan TC vatandaşları dışındaki her misafire pasaport kontrolü ile birlikte 512 MBPS
hızında çıkış yaptığı gün sonuna kadar geçerli ücretsiz “Wi-Fi İnternet şifresi” oluşturulmalı,
üzerindeki hızlar için “Up-Sell” imkânı verilmelidir. Bu şifre ile gelen misafirlerin/turistlerin tüm
“HotSpotlar”dan yararlanabilmesi sağlanacak, böylece Türkiye her yıl ülkeye giriş yapan yabancı
misafirle ilgili hem veri toplamış olacak hem de “Dijital Gündem” başlığında ciddi bir farkındalık da
yaratmış olacaktır. Böyle bir yapının tasarımı ve işletmesi için de ülke içinde yeterli yetkinlik mevcut
olup, ortaya çıkan bu modelin başka ülkelere proje olarak yapılma potansiyeli de sektör için yeni
fırsatları yaratacaktır. Yoğunlaşan veri trafiği ve içeriğin video ve resim üzerine yoğunlaşması
sebebiyle yüksek hızlı bant genişliği talebi artarak devam edecek olup, bu talep ise ilgili
operatörlere yeni iş modelleri ve gelir fırsatları oluşturacaktır.
Her kent ve yerleşim biriminde vatandaşın kendi “Kimlik Numarası/e-Devlet Şifresi” ile erişebileceği
temel İnternet hizmeti sağlanacak bir proje oluşturulabilir. Temel İnternet hizmetinden kasıt;
Asgari 256 KBIT olmak üzere ve Günlük 512 MB Wi-Fi ve/veya kablolu olarak İnternet hizmetinin
verilmesi ve bunun üzerine çıkıldığında kişinin seçimine bağlı olarak satın alınarak artırılabilmesidir.
Bu erişim aynı anda tek kişi tarafından kullanılabilir olmalı, yani bağlantı çoklu erişime kapalı olacak
şekilde tekil olarak düzenlenmelidir. Böylece e-Devlet şifresi kullanımı yaygınlaştırılacağı gibi aynı
zamanda da 5651 sayılı yasa hükümleri otomatikman devreye alınmış olacaktır.

5.4.4. Telekom
 Ses ve veri dolaşımı için kalıcı çözümler oluşturulması kapsamında özellikle ‘roaming’ ile ilgili
politikaların ulusal olmaktan çıkartılıp geniş perspektifte ele alınması gerekmektedir. [Sayısal Tek
Pazar, Eylem 101]
 BT ve Telekom alanındaki vergiler, altyapı ve Ar-Ge yetersizlikleri bu sektörün gelişmesi açısından
büyük bir engel olarak düşünülebilir. Küçük yatırımcının veya KOBİ niteliğindeki şirketlerin bu tarz
pazara girmeleri ve sürdürebilirliklerini bu koşullarda sağlamaları fazla mümkün gözükmemektedir.
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O zamanda sektörel anlamda geliştiren veya öncü nitelikte işler olmadığı gibi, uygulayıcı ve satın
alıcı niteliğinden başka bir sıfatı da barındırmamaktadır. Bu bağlamda temel yapıyı oluşturan
dernek gruplarının birleştirici bir rol oynamak üzere platformlarını yaratarak; bu konuda çalışan ve
çalışmak isteyenleri bir araya getirerek; devletin teşvik mekanizmalarını çalıştırıcı baskı yaratmaları
gerekmektedir.

 Yetkilendirme rejimi ve imtiyaz sözleşmeleri ilgili uluslararası teknolojik ve yapısal
gelişmeleri dinamik olarak takip edecek şekilde ihtiyaçlar uygun hale getirilmelidir.
 İnternet Erişim hizmetlerinden halen uygulamada olan “ÖİV” (Özel İletişim Vergisi) kaldırılmalı,
Katma Değer Vergisi oranı zorunlu ihtiyaç maddeleri seviyesine çekilmelidir. Aksi halde hala
İnternet’in “Lüks Tüketim” olarak değerlendirildiği bir ülkenin Dijital Gündem konusundaki desteği
ve samimiyeti sorgulanacaktır. KDV doğrudan vatandaşa yansımakta olup, işletmeler zaten bu
vergiyi mahsup ederek pratikte de ödememektedirler. Dolayısıyla burada ortaya çıkacak olan
rakam, 35 Milyon kullanıcı içinden işletmeler çıkarıldığında, geriye kalan sade vatandaştan tahsil
edilen (yaklaşık 20,000,000 3G & Sabit) 91,000,000TL yerine %8’e çekilerek ~40,000,000 TL
seviyesine düşebilir. Aradaki fark ise sadece görüldüğü gibi kaba bir hesapla 50,000,000 TL
seviyesindedir. %5 ve 3G için %15 olarak uygulanan OİV toplam rakamı ile ilgili veriler elde edilerek
toplam vergi gelirlerine etkisi ile bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasından kaynaklanan verimlilik ve
artışı ile kıyaslanmalıdır.

5.4.5. Bulut Bilişim
 Yazılım tanımlı ağların (SDN) yaygınlaşmasını sağlamak için girişimciye ve Ar-Ge yapan kurum ve
kuruluşlara açık Living Lab’ler oluşturulması, TCP/IP tabanlı sistemlerin SDN ile uyumlu hale
getirecek ara yüz projelerinin desteklenmesi gerekmektedir.
 SaaS, PaaS, IaaS kapsamında hizmet alan üretici ve aracı firmaların tedarikçi zenginliğini sağlamak
ve serbest pazar ekonomisinin tedarikçilerin ürün ve hizmet kalitesini artırması amacı ile veri
merkezlerinin platform ve uygulama geçişlerini kolaylaştırması için yönetişim, denetim ve
uygulama altyapısı ile ilgili standart ara yüzler vermesi sağlanması ve veri merkezi hizmeti alımları
için ürün ve hizmet satın almaları için ortak pazar alanı portalleri oluşturulması gerekmektedir.
 Hemen her sektördeki iş süreçlerinin bulut temelli yapılara dönüşümü ile “Software Defined
Functions /Network Functions Virtualization (SDF/NFV)” başlıkları son derece kritik önem kazanmış
olup, bu alanda başta “Açık Kaynak” olmak üzere AB ve ABD’deki insiyatiflerin ve projelerin test
ortamlarının ülke içinde de kurulması sağlanmalıdır. Ayrıca akademi ile özel sektörün projelerini bu
yapılar üzerine yaygınlaştırmaları sağlanmalıdır.

5.4.6. Güven ve Güvenirlik
 Telekom ve İnternet altyapılarının güven ve güvenilirliğinin sağlanması tüm hizmetlerin sağlıklı
yürütülmesi için zorunludur. Bu alanda standartların oluşturulması ve denetlenmesi bu tür alt
yapıların kritikliği dikkate alındığında yeterli olmayabilir. Bu altyapılarda bazı kritik bileşenlerin yerli
sermaye ile üretilmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu yatırımlar hem güvenilir altyapılara
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kavuşulmasını hem de teknoloji üretebilir hale gelinmesini sağladığı için önemlidir. Bu konunun
özellikle teşvik edilmesi gerekmektedir.
 AB ile uyum Türkiye’nin AB katılımı çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu ve birçok alanda
değerlendirmelerden geçilmektedir. Bu kapsamda karşılaşılacak bir alanda yerel veri güvenliği
yasaları ve özellikle kişisel mahremiyet söz konusu olacaktır. Bu alandaki yasaların oluşturulması
ve uygulandığının takip edilmesi önem kazanmaktadır. Bu aynı zamanda yerel veri merkezlerinin
(Data Center) küresel hizmet vermesi ve ekonomiye katkılarının artması açısından da önemli
olacaktır.
 Son yıllarda ekonominin temel taşlarını oluşturan KOBİ’ler düşük siber güvenlik farkındalıkları ve
yatırımları nedeniyle hızla siber suçluların hedefi haline gelmişlerdir. KOBİ’ler gittikçe artan bir
şekilde siber suçların hedefi haline gelecek olup, KOBİ’lerin bilgilendirilmesi ve bu alandaki
yatırımlarına teşvik alabilmeleri önemlidir.
 İnternet yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu artarak devam edecektir. Bu nedenle bu
alanda çocukların ve gençlerin bu alanda eğitilmeleri önem kazanmaktadır. Bu alanda, ilkokul
düzeyinden başlanarak özellikle şiddete yönlendiren zararlı sayısal içerik de dâhil olmak üzere
İnternetin güvenli kullanımı konusu temel eğitimin bir parçası olmalıdır. Bu eğitime veliler de dâhil
edilmelidir. Bu eğitim ayrıca İnternetten yararlı içeriğin nasıl alınacağı, özellikle teknoloji geliştirme
de nasıl kullanılacağını da kapsamalıdır. Aksi durumda tamamen zararlı bir ortam algısı oluşabilir.

5.5. İçerik ve Medya
5.5.1. Sayısal Kültür
 2001 yılında Sayısal Göçmen ve Sayısal Yerlileri irdeleyen Mark Perensky'den sonra bu yeni nesil
sayısal yerli adıyla da anılmaktadır. İşte bu nesil eski nesle göre farklılıklar göstermektedir.
Günümüz öğrencileri olarak tanımlayabileceğimiz bu grup, biz sayısal göçmenlerin gayet iyi bildiği
klasik eğitim sisteminin insanları değildir. Bir başka deyişle günümüz öğrencileri öğretme üzerine
tasarımlanan bir eğitim sisteminin oyuncuları değildir. Çünkü bu grup sürekli değişen ve gelişen ve
merkezinde mobil unsurların yer aldığı teknolojinin bütün uygun sayısal yapıları aracılığıyla ortaya
çıkan refleksli ve akışkan bir yaşam döngüsünün oyuncularıdır. Gerçekten de Web 2.0 özelliklerinin
rahatça kullanılabildiği günümüzde milenyum jenerasyonu için eğitim alanı da dâhil olmak üzere
yaşamın her alanında teknoloji destekli bir akış söz konusudur. Zaman hemen karşımıza
öğrenmenin kişiselleştirilmesi, istenilen anda erişilebilirlik, istenen anda, istenen yerde ve istenen
hızda bir eğitim mantığı otomatik devreye girer. Buradaki öğrenme çözümünün formülüne karşılık
gelen konuysa e-Öğrenme’dir. Çoğumuz sayısal göçmen olan bizlerin bilinçaltında öğrenmede
okulların hâkimiyeti yer alır. Bu klasik öğretme biçimiyle ve dayatmalı bir şekilde bize sunulmuş ve
bir anlamda dikte ettirilmiştir. Ancak 20. YY mantığıyla 21. YY sorunları çözülemez. Öte yandan eTicaret kavramının etkisinin günümüzde orta yaş ve genç nüfus üzerinde ciddi şekilde görülüyor
olması, mobil pazarlama ve e-Pazarlama’nın günlük yaşam alışveriş kültürünün bir parçası haline
getirmektedir. Bu doğrultuda, “Milenyum nesli”nin teknolojik eğilimleri ölçülmeli ve buna uygun
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bir sosyal anlayış, eğitim ve eğlence kültürü oluşturulmalıdır. Sayısal göçmenlerin daha sayısal hale
gelmesine yönelik basitleştirici ama daha anlaşılır gereç ve yazılımlar ve öğrenmeyi hızlandıracak
sayısal oyunlarla oluşturulması da teşvik edilmelidir.

5.5.2. Medya Politikaları
 Fikri mülkiyet haklarının çevrim içi olarak korunması konusunda hukuki dayanakların oluşturulması
gerekmektedir. [Sayısal Tek Pazar, Eylem 6]
 Hukuki dayanağın oluşması için ise korunması gereken içeriğin hak sahibinin sayısal imzası ile
imzalanması ve nitelikli zaman damgası ile telif tarihinin garanti altına alınması gereklidir. Kayıtlı
Elektronik Posta belge iletimi için bir resmi dayanak sağlamakla birlikte fikri mülkiyet haklarının
korunması gereken içerik için bir çözüm sunamamaktadır. e-İmza ve Nitelikli Zaman Damgası’nı
teşvik edici düzenlemelerin yapılması, e-Noterlik için somut adımlar atılması bu yönde üretilecek
politikaların etkili olmasını sağlayacaktır. [Sayısal Tek Pazar, Eylem 6]
 Görsel ve İşitsel yapımlara özellikle eğitimin gelişmesi açısından daha fazla destek sağlayacak
mekanizmalar oluşturulmalıdır. MEDIA Programları’na katılım daha fazla teşvik edilmeli, benzeri
ulusal destek programları da Kültür ve Turizm Bakanlığı kanalıyla oluşturulmalıdır.

5.5.3. Veri
 Türkiye “Veri Güdümlü Ekonomi”ye geçiş için, politikalarını düzenlemelidir. Bunun için hem kamu,
hem akademi, hem özel sektör tarafında medyayı da işin içine katarak bu konuda acil olarak
çalışmalara başlamalıdır. Özellikle, “Büyük Veri” konusunda teknolojik gelişmelerin ötesinde
verinin kullanımı ve ticareti ile ilgili mevzuatların oluşturulması gerekmektedir.56
 Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı Açık Devlet İşbirliği protokolünde, tüm diğer ulus devletler gibi
yapılmasını taahhüt ettiği çalışmaları uygulamaya almalıdır.
 “Açık Veri” kavramını yaygınlaştırmak ve kullandırmak üzere, bu konudaki yasal düzenlemeler
yapılmalıdır. “Açık Veri” standardı Avrupa düzeyinde ISA Programı57 tarafından ulusal yönetimlere
ortak veri standardı oluşturma konusunda kolaylık sağladığından, ISA Programı’ndan yararlanmak
için çalışmalar yapılmalıdır.
 “Açık Veri” kullanımını yaygınlaştırmak üzere farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.
 Veri ile ilgili Kamu-Özel İşbirliği platformu oluşturulmalı ve Avrupa’daki Veri Kamu-Özel İşbirliği
Platformu ile uyum çalışmaları yapılmalıdır. Bu platform kendi araştırma stratejisini de ortaya
koymalıdır.
 Türkiye’nin bir “Açık Veri” portalının olması hedeflenmelidir. Daha önce Açık Devlet İşbirliği
protokolü çerçevesinde hedeflenmiş olan saydamlık platformuna bütünleşmiş bir portal olarak
düşünülebilir.

56
57

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-data-driven-economy
http://ec.europa.eu/isa/; http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_lexuriserv_en.pdf
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 Açık Veri mobil uygulamalar gibi veri güdümlü sektörlerde yatırım tetikleyen yenilikçi katma değerli
ürün ve hizmetlerde kullanım için bir temel oluşturur. Verilerin belli bir standartta açılması yeterli
değildir. Bu anlamda, hava, trafik, emlak değer verileri ve haritalara kısacası Açık Veri’ye daha kolay
erişimin de aynı zamanda sağlanması ve erişim rehberi oluşturulması gerekmektedir. Bu rehberde
lisanslama, veri seti ve maliyet gibi konuların nasıl olması gerektiği açıkça belirtilmiş olmalıdır.58

5.5.4. Kolektif Algılama
 Türkiye’deki en eksik konu kolektif algılamadır. Bunun en öne çıkan örneği; Skor Tablosu’nda da
görüldüğü üzere, Türkiye e-Devlet uygulamaları çeşitliliğinde ön sıralarda olmasına rağmen, bu
uygulamaların kullanımı çok çok az. Bunun en büyük sebebi de, kolektif algılamanın eksikliği, kamuvatandaş iletişiminin yetersizliğidir. Bu sadece e-Devlet uygulamalarında değil, tüm alanlarda
karşımıza çıkmaktadır. Bunun için sosyal inovasyon gereklidir. Sosyal inovasyon ile vatandaşlarla
devlet aynı hedefler doğrultusunda, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla birlikte hareket etmeyi
öğrenecek, toplum da ortak algılamayı geliştirecektir. Avrupa Komisyonu’nun başlattığı,
Sürdürülebilirlik ve Sosyal İnovasyon için Kolektif Algılama Platformları buna çok iyi bir örnektir. Bu
platformlarda birçok projeler gerçekleştirilmekte ve bu projeler Avrupa Komisyonu da bu projeleri
fonlamaktadır. Bu projeler şu kategorilerde olabilmektedir: 59
o Tüketicilerin seçimleri (enerji, çevre ve sağlık gibi) üzerindeki sürdürülebilirlik etkileri hakkında
farkındalık yaratılması ile daha sürdürülebilir davranışları ve yaşam biçimlerini
yönlendirebilmek
o Daha verimli ve dünya ölçeğinde işbirlikçi tüketimi desteklemek: farklı coğrafyalar ve sınırlar
arasında kiralama, değiş-tokuş, barter
o Bireysel ya da kurumsal düzeyde vatandaşların daha iyi karar vermelerine yönelik kanıtları ve
ortaya çıkan konuları saptamak
o Daha iyi politikalar üretmek ve ekonomi, toplum ve demokrasi için daha yeni modeller
yaratmak için, kolektif algılamayı çevresel ve sosyal durumlar için kullanmak
o Sorun çözme, kamu hizmetlerini iyileştirme, kentsel yaşam ortamları, demokrasi, İnternet gibi
konulara “Açık Veri” ile alternatif işbirlikçi yaklaşımlar geliştirmek
o Vatandaşların mahremiyet ve farklılıkları içerme ihtiyaçları ile ilgili çalışmaları birlikte yapma
ve vatandaşlarla iletişime geçme, diyalog kurma
o Vatandaşların serbestçe erişim ve bağlanmalarını garantileyecek kilit teknoloji konularını
sağlamak üzere insiyatifler oluşturmak
o BİT ve Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar, konuşmalar ve “think-tank” gibi sivil insiyatiflerin
oluşturulmasını sağlamak

58
59

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:EN:PDF
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/1503#developing-alternative-collaborative-approaches-to
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Bu doğrultuda, vatandaşlarla diyaloğu artıracak, BİT’in kullanımı konusunda farkındalığı artırıp,
bilgi sahibi olmayı artıracak faaliyet ve politikalara ihtiyaç var. Bunun için sosyal inovasyon projeleri
ve özellikle de kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapan kurumlar ile ortak çalışmalar gereklidir.
Horizon 2020 Programı’ndaki bu tip sosyal inovasyon projelerine daha fazla yerel yönetim, kamu
kurumu ve STK’nın katılımı ile bu konuda da farkındalık artmış olacaktır.
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Robert Kolej Yüksek Okulu İş İdaresi ve İktisat Bölümü’nden 1970’de mezun oldu. 1972-1998
yıllarında IBM Türk Limited Şirketi’nde, Mali Analist, Pazarlama Mümessili, Mali Hizmetler
Müdürü, Muhasebe Müdürü, Mali İşler Bölüm Müdürlüğü ve Pazarlama Destek Bölüm
Müdürlüğü grevlerinde bulundu ve IBM’den emekli oldu. 1984 yılında IBM PC’nin Türkiye’de
ilan edilmesi görevini üstlenerek IBM PC Bölüm Müdürü olarak PC Yetkili Satıcılık düzenini
kurdu. PC’nin yaygınlaşması ve özellikle Anadolu’da ilgi görmesini sağlamak üzere “bayilik”
teşkilatının genişletilmesinde önemli çalışmalar yaptı. 1998’de TÜBİSAD’ın Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na seçildi. 2002-2013 yıllarında TBV Genel Sekreterliği görevini üstlendi. TBV’de
Genel Sekreteri olarak Bilişim sektörünün gelişmesine yönelik birçok ulusal ve uluslararası
projeye ve çalışmaya imza attı, Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nın Türkiye’deki Bilişim
sektöründe yaygınlaşmasında öncülük etti. AB FP5 ve FP7 destekli ISIS ve EASIER projeleri
dışında, ISTKA destekli İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu’nun da kurulması çalışmalarını
yönetti. 2007-2012 yıllarında TBV’nin yayınladığı Bilgi Çağı Dergisi Yayın Kurulu’nda görev aldı.
Sektörün kanaat önderlerinden biri olarak sektörde önemli bir yere sahip olan Envarlı, 2007
yılından bu yana aylık olarak yapılan Bilişim STK’ları Toplantılarını koordine etmektedir. 2013
yılından bu yana TBV Yönetim Kurulu Üyesi olan Envarlı, Dijital Türkiye Platformu
Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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6.2. Leyla Arsan
Proje Lideri
Yönetim Kurulu Başkanı, TAGES
leyla.arsan@tages.biz

Hem TC hem de AB vatandaşıdır. 1989’da ODTÜ İstatistik Bölümü’nü bitirdikten sonra, 1990
yılından itibaren 13 yıl bankacılık ve finans sektöründe yerel ve uluslararası bilgi teknolojileri,
kurumsal yeniden yapılanma projeleri geliştirdi ve yönetti. 2002 yılında Türkiye’de Avrupa Birliği,
Ar-Ge ve İnovasyon konusunda ilk kez danışmanlık yapan kişi olarak, TAGES’i kurdu. TAGES ile
KOBİ’ler, imalat sektörü ve Bilişim sektörü başta olmak üzere, teknoloji araştırma geliştirme
projeleri ile ilgili proje yönetimi ve denetimi, Avrupa Birliği’nden ve ulusal kaynaklardan fon
sağlama, projelendirme, inovasyon geliştirme, teknoloji yetenek değerlendirme ve teknoloji
platformları oluşturma ve öngörüleri yapma konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlıyor.
AB 6. Çerçeve Programı’na Türkiye’den ilk kez proje sunan, bu konudaki ender uzmanlardan biridir.
AB Çerçeve Programları’nda birçok projede yer aldı ve yürütülmesi görevini de üstlendi. Halen BİT
sektörü başta olmak üzere, 7.ÇP, CIP Programları’na ait proje çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa
Komisyonu’nda inovasyona yönelik çalışmalarda Türkiye BİT ve İmalat sektörü adına ve KOBİ’ler ile
ilgili aktif olarak katkı sağlıyor ve teknolojik ve bilimsel ağlarda yer alıyor. Aynı zamanda Avrupa
Komisyonu tarafından kabul edilmiş bir uzman olarak zaman zaman proje izleyiciliği görevini de
sürdürüyor. NEM ve NESSI teknoloji platformlarına üyedir. Bahçeşehir Üniversitesi’nde AB İlişkileri
Yüksek Lisans Programı’nda dersler verdi. Türkiye’nin yine bir ilki olan Ar-Ge ve İnovasyon
süreçlerini izleyen Bilgi Çağı adlı derginin oluşumunda, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu’nda
yer aldı. İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu’nu kurdu ve İstanbul’da BİT İle Kalkınma Kitabı’nın
hazırlanmasını koordine etti. Halen TAGES Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Arsan, aynı
zamanda kurucusu olduğu Profesyonel Danışmanlar Derneği (PRODER)’nin yönetim kurulu
üyesidir. Çok iyi derecede İtalyanca ve İngilizce, az derecede Fransızca ve Japonca biliyor.
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6.3. Erdem Gülgener
Dayanak 1: Sayısal Tek Pazar,
Dayanak 2: Birlikte Çalışırlık ve
Standartlar Uzmanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
eLogo
erdem.gulgener@diyalogo.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1988 Yılında Logo
Yazılım’da yazılım mühendisi olarak başladığı iş hayatında Yazılım Kalite Güvence Yöneticiliği,
Yazılım Ürün Geliştirme Müdürlüğü, Pazarlama Ürün Yöneticiliği, Teknoloji Danışmanlığı, Yeni İş
Geliştirme Müdürlüğü, Ar-Ge ve Yeni Teknoloji Yöneticiliği görevlerini yapmıştır. Tedarik Zinciri
İcrası, Interoperability, B2B/B2I/B2G, eBusiness, Sosyal Medya, Kurumsal Kaynak Planlama, Sanal
Fabrikalar/Eko-Sistemler, Living Labs konusunda uzmandır. AB Çerçeve Programları’nın
Türkiye’deki en deneyimli kişilerinden biri olarak birçok Ar-Ge projesi çalışmasını yürütmeyi
sürdürmektedir. İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu üyesi olarak, İstanbul’da BİT ile Kalkınma
Kitabı’na önemli katkılarda bulundu. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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6.4. Dr. A. Murat Apohan
Dayanak 3: Güven ve Güvenlik
Uzmanı
Genel Müdür, LOGO Siber Güvenlik ve Ağ
Teknolojileri
murat.apohan@logosgt.com.tr

Bilgi güvenliği alanında 20 yılın üzerinde tecrübeye sahiptir. TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji
Araştırma Enstitüsünün kuruluşundan 2012 yılına kadar farklı unvanlar ile görev yapmıştır. NATO
Bilgi güvenliği çalışma gruplarında ulusal temsilci ve Sivil Diploması Bölümünde ise NATO tarafından
seçili üye olarak görev yapmıştır. Uluslararası Kriptoloji Araştırmaları Organizasyonu yönetim
kurulunda görev almıştır. Halen bir Logo Holding Kuruluşu olan Logo Siber Güvenlik ve Ağ
Teknolojileri A.Ş.’de Genel Müdür unvanı ile görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce
bilmektedir.
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6.5. Bülent Erbaş
Dayanak 4: Hızlı ve Ultra Hızlı
İnternet Uzmanı

Yönetici Direktör, Okan Tekno Ar-Ge
A.Ş.
erbasb@gmail.com

Elektronik Haberleşme Mühendisi, (İ.T.Ü. 1980), olan Bülent Erbaş çoğu teknoloji geliştirme
ortamlarında geçen 30 yılı aşan bir çalışma deneyimine sahiptir. İlk mühendislik deneyimini Türk
Hava Yolları A.O. ERA Etüt ve Revizyon Atölyeleri “Landing Gear Accessory Unit” “Automatic Cabin
Pressure System Control” modüllerinin revizyon çalışmalarında edindi. 2006 – 2013 yılları arasında,
KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’de, Teknoloji ve İş Geliştirme, Sanallaşma ve “Bulut
Bilişimi” temelinde veri merkezlerinde kapasite ve enerji optimizasyonun sağlanması, Koç Sistem
Ar-Ge ve Yenilik Merkezi’nin oluşturularak Teknoloji ve Ürün Yol haritaları metotlarının
uygulamaya alınması kapsamında teknoloji süreçlerinde proje yöneticiliği yapmıştır. KoçSistem’in
yer aldığı Avrupa Birliği Çerçeve 7, Future Internet PPP Programı kapsamında ilk aşamadaki
“FInest”, ikinci aşamada “Fıspace” projelerinin kazanımı ile proje yönetiminin yanı sıra,
KoçSistem’in Avrupa Birliği’nin ilgili Teknoloji Platformlarında temsili ile Koç Holding’te Teknoloji
Kurulu, Koç Holding Çevre Koordinasyon Kurulu, Koç Holding Bilgi Teknolojileri Kurulu, Koç Holding
iştiraki olan Inventram Danışma Kurulu’nda görev almıştır. İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu
gönüllü üyesi olarak, İstanbul’da BİT ile Kalkınma Kitabı’na önemli katkılarda bulundu. 2014 yılı
başından bu yana Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Okan Tekno Ar-Ge A.Ş’de Yönetici
Direktörü olarak çalışmakta olup, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldığı YASAD’ın Avrupa Birliği
7. Çerçeve Future Internet-PPP Programı 3. Fazında desteklenen “FRACTALS” ve H2020
programında kazanılan “CloudTeams” projelerini yürütmekte, Institute of Electrical and Electronics
Engineers “IEEE”, “Licensing Executive Society Turkey (LES-Turkey)”, Car-2-Car Communication
Consortium, TÜBİSAD Yeni Medya ve Ar-Ge komisyonlarında üye ve MÜDEK gönüllüsü olarak görev
yapmaktadır. Çok iyi derecede ingilizce bilmektedir.
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6.6. Haluk Gökmen
Dayanak 5: Araştırma ve
Yenilikçilik Uzmanı
Yönetici Ortak, EGESYS
haluk@egesys.net

Hem TC hem de AB vatandaşıdır. 1987 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun
oldu. Aynı bölümde Yüksek Lisans çalışmalarına başladı ve bu dönem içinde Vakıfbank'ın
Elektronik Bankacılık ve x.25 ağlarının kurulumunda çalıştı. 1988 yılından itibaren 14 yıl Alcatel
Telecom şirketinin Stuttgart, Anvers ve Sydney tasarım merkezlerinde telekom, veri iletişim ve
mobil iletişim alanlarında çalıştı. 2003-2007 yılları arasında Vestel Elektronik şirketinin Ar-Ge
merkezinde Gömülü Yazılım Tasarım Grubunu yönetti. Bu dönemde şirketin Ar-Ge hibe proje
başvuruları ve üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını yönetti, Ege Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği bölümü 4. sınıflarına 2 dönem Gömülü Sistem Programlama dersi verdi. 2007 yılında
geçtiği Beko Elektronik Ar-Ge İzmir ofisinde Proje Yöneticisi ve Proje Ofis yöneticiliği yaptı.
Beko/Grundig Elektronik şirketinde Ar-Ge Projeleri, Üniversite Sanayi işbirliği, AB 7.ÇP, EUREKA
Kümeleri, TEYDEB proje başvuruları çalışmalarını yürüttü. Aynı dönemde şirketi AB Teknoloji
platformlarında (NEM, NESSI ve eMobility) temsil etti. Bu dönemde Koç Teknoloji Kurulunda ArGe, İnovasyon ve AB Çerçeve Programları grupları çalışmalarına katıldı. Grundig Elektronik
şirketinin ilk Koç Grubu Şirketi olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığı İstanbul ve
İzmir’deki ilk Ar-Ge merkezleri yetkilendirmesi başvuru çalışmalarını yönetti. İstanbul Bilgi
Toplumu İzleme Grubu üyesi olarak, İstanbul’da BİT ile Kalkınma Kitabı’na önemli katkılarda
bulundu. 2009 yılından bu yana bu alanda danışmanlık hizmetleri vermekte, BİT alanında
7.Çerçeve Programı projelerinde ortak olarak yer almakta ve TÜBİTAK tarafından 1601 Özel
Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentörlük Mekanizması
Geliştirilmesi ve Uygulanması çağrısı kapsamında desteklenen “PROTEİN (Proje, Teknoloji,
İnovasyon) destekli Ar-Ge Mentör Ağı” projesini yürütmektedir. Çok iyi derecede İngilizce ve
Almanca bilmektedir.
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6.7. Dr. Aydın Kolat
Dayanak 6: Sayısal
Okuryazarlığı, Becerileri ve
İçermeyi Artırma Uzmanı
Genel Müdür, Verisis A.Ş.
akolat@verisis.com.tr

1952 doğumlu Dr. Aydın Kolat ODTÜ Fizik bölümünden mezun olduktan sonra aynı Üniversitede
Master ve Doktora çalışmalarını tamamladı. Bir müddet ODTÜ'de öğretim görevlisi olarak
çalıştıktan sonra 1983 yılında IBM Türk Limited Şirketinde çalışmaya başladı. IBM'de 17 yıl çeşitli
teknik ve idari görevlerde çalıştı. Şu anda Verisis A.Ş. nin Genel Müdürlüğünü yapan Dr.Kolat aynı
zamanda TBV Ankara temsilciliği, TOBB yazılım meclisi üyeliği görevlerini de sürdürmektedir. Son
dönemlerde özellikle uzaktan eğitim, Bilişim kentleri, felaket kurtarma ve iş sürekliliği konularında
deneyimlerini paylaşmaktadır. İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu üyesi olarak, İstanbul’da BİT
ile Kalkınma Kitabı’na önemli katkılarda bulundu. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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6.8. Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto
Dayanak 7: AB Toplumu için BİT
Temelli Faydalar Uzmanı
goncatelli@superonline.com

Lisans (İşletme) ve Yüksek Lisansını (Pazarlama ve Üretim Yönetimi) Marmara Üniversitesi’nde
tamamlamış Doktora çalışmalarını Anadolu Üniversitesi’nde Yükseköğretimde Pazarlama üzerine
gerçekleştirmiştir. Doktora sonrasında Yeditepe Üniversitesinde Öğretim görevlisi olarak MBA
programı kapsamında çeşitli dersler vermiştir. Maltepe Üniversitesi'nde Yrd. Doç. olarak görev
yapmıştır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümünde Öğretim
Üyesi olarak görev yapan Prof. Yamamoto, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kurucu
Müdürlüğü, İşletme kurucu bölüm başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş ve kuruculuk ilkesiyle Okan
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi kuruluşunu da bu çabalara eklemiştir. Okan Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Merkezi’nde direktör olarak görev yapmıştır. Prof. Yamamoto ağırlıklı olarak
pazarlama ve bilgi teknolojileri konuları üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Prof. Yamamoto işletme,
iletişim, pazarlama, e-Ticaret gibi konularda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde derslere
girmektedir. Prof. Yamamoto’nun pazarlama ve e-Öğrenme alanında ulusal ve uluslararası pek çok
kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle mobil pazarlama ve e-Öğrenme ve mÖğrenme üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran Prof. Yamamoto’nun yazmış olduğu “Mobilized
Marketing and The Consumer: Technological Developments and Challenges” başlıklı kitabı ABD’de
İşletme Referans Kitapları arasında yer almaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin
yürütücülüğünü gerçekleştiren Prof. Yamamoto aynı zamanda Okan Üniversitesi Fatih Projesi
Koordinatörü olarak da görev yapmıştır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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@DijitalGundemTR

Dijital Gündem

www.dijitalgundemtr.com
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