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Το Γραφείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Τουρκικής Προεδρίας σε συνεργασία με το 
Τουρκικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας συνέταξαν και δημοσίευσαν την 
εθνική στρατηγική της χώρας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) 
κατά την περίοδο 2021-2025.  

Στο εν λόγω κείμενο εξειδικεύονται οι βασικές προτεραιότητες και τα βήματα για την 
επίτευξη των στόχων της χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο των 
υφιστάμενων πολιτικών για την «Ψηφιακή Τουρκία» και την «Εθνική Τεχνολογία». Τη 
μελέτη προλογίζει ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, κ. Recep Tayyip Erdogan, 
επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην 
παγκόσμια οικονομία θα ξεπεράσει ακόμη και αυτή του Διαδικτύου. 

Οι έξι βασικές προτεραιότητες του ως άνω εθνικού σχεδιασμού συνοψίζονται στα εξής: 

1. Εκπαίδευση ειδικών σε ΑΙ και αύξηση της απασχόλησης στον τομέα. 
2. Ενίσχυση έρευνας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 
3. Πρόσβαση σε ποιοτικά δεδομένα και τεχνική υποδομή. 
4. Μεταρρυθμίσεις προς επιτάχυνση της κοινωνικο-οικονομικής προσαρμογής. 
5. Ενίσχυση και επέκταση της διεθνούς συνεργασίας. 
6. Υποδομές και επιχειρηματικότητα προς επιτάχυνση του «μετασχηματισμού της 

δύναμης». 

Μεταξύ των βασικών στόχων του προγράμματος είναι η συμμετοχή του τομέα ΑΙ με 
ποσοστό 5% στο τουρκικό ΑΕΠ, έως το 2025, και η αύξηση της απασχόλησης κατά 
τουλάχιστον 50.000 άτομα. Η Τουρκία φιλοδοξεί με την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου 
να συμπεριληφθεί στις κορυφαίες 20 χώρες ως προς τους δείκτες ανάπτυξης ΑΙ, ενώ 
προσβλέπει στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για τη δημιουργία του κατάλληλου 
θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών πιστοποίησης στον τομέα διασυνοριακής 
ανταλλαγής δεδομένων με τεχνολογίες ΑΙ.  

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Γραφείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, κ. Ali Taha 
Koc, ένα από τα βήματα του εν λόγω σχεδίου αφορά τη δημιουργία οικοσυστήματος 
επιχειρήσεων τεχνολογιών ΑΙ, το οποίο θα προσφέρει σε πολίτες και start-up αυξημένη 
δυναμικότητα επεξεργασίας δεδομένων. Εκτιμάται ότι το νέο οικοσύστημα θα 
προσελκύσει νέες start-up συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού $1 δισεκ. Σύμφωνα 
με την Τουρκική Προεδρία, υπολογίζεται ότι σήμερα, στην Τουρκία, δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο ΑΙ περίπου 200 start-up, εκ των οποίων 73% βρίσκονται στην περιοχή της 
Κωνσταντινούπολης, ενώ όλες έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο από τα τεχνολογικά πάρκα 
της χώρας. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της τουρκικής πολιτικής ανάπτυξης και εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών έχει συσταθεί ξεχωριστό τμήμα υπό τον τίτλο «Big Data and Artificial 
Intelligence Applications Department» εντός του Γραφείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
της Τουρκικής Προεδρίας και στο Τουρκικό Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας έχει 
συσταθεί Γενική Διεύθυνση Εθνικής Τεχνολογίας.  



Βασικός, ωστόσο, κρατικός βραχίονας στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών είναι 
το Τουρκικό Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (TUBITAK, έτος ίδρυσης 
1963), εντός του οποίου έχει συσταθεί εξειδικευμένο Ινστιτούτο για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη (ΑΙ Institute). Ενδεικτικά, προ ημερών υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της 
TUBITAK και της τουρκικής “D-Market Electronic Services and Trading” (ο όμιλος πίσω 
από τη δημοφιλή τ/πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Hepsiburada), για την από 
κοινού δημιουργία κέντρου τεχνητής νοημοσύνης, με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογιών 
ΑΙ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.  
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