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DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Aydın:
Yeni  stratej iyi  Şubat’ta paylaşıp 
işletmeye açacağız

Önümüzdeki 10 yılı kapsayan, bilgi toplumu odaklı  yeni bir strateji hazırlanacağını bildiren 
Aydın,  “bilgi toplumuna dönüşümün aktif öznesi” olarak tanımlanan tüm kesimlerin 
desteği ve süreçte aktif rol almalarını bekliyor.
Aslıhan Bozkurt

B ilişim Dergisi olarak,  Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) Bilgi Toplumu 
Dairesi Başkanı Emin Sadık Aydın ile 2006-

2010 dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi 
(BTS), Bilgi Toplumu Dairesi’nin çalışmaları ve yeni 
strateji oluşturma çabalarına ilişkin bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 
Temel çalışma alanlarının doğru kavrandığı, öne 
çıkarılan alan ve içerikleriyle BTS’nin, doğru ve AB 
ile aynı yere odaklandığına değinen Aydın, stratejide 
kurulması öngörülen kurumsal yapıların kurul 
niteliğinde olanlar dışında neredeyse hiçbirinin 
oluşturulamadığını, yetkinlik olarak sınırlı yapıların, 
daha yetkin kurumsal yapılar için tasarlanmış bir 
stratejiyi yüklenmek durumunda kaldığına işaret etti. 
Strateji ve eylem planı uygulanmasının hem genel 
uygulama hem de dönemsel tutarlılık itibarıyla tasarım 
ile birebir uyuşmadığını söyleyen Aydın, 111 eylemden 
yüzde 60’lar seviyesinde ilerleme sağlandığını, hedef 
ve eylemlerin hayata geçirilmesinde azımsanmayacak 
aşama kaydedildiğini, kamu bilişim harcamalarının 
BTS’de öngörülen hedefleri aştığına dikkat çekti. 
Aydın, çalışmaları tamamlanmak üzere olan yeni 
stratejiye eski stratejinin eksikliklerini gidermeye 
dönük bir yama çabası olarak bakılmaması gerektiğini 
vurguladı. Yeni stratejinin hazırlanmasında, geçmişin 
değerlendirilmesi, mevcut durum ve dünya yöneliminin 
tespiti noktalarında sınırlı bir danışmanlık alımını 
öngördüklerini bildiren Aydın, 2011’in hazırlık ve 
şekillenme çalışmalarıyla geçeceğini anlattı. Aydın, 
yeni stratejinin başarısının bütüncül bir bakış açısı, 
ilgili tarafların samimi sahiplenmesi ve toplumsal 
kesimlerin desteklerine bağlı olduğunun altını çizdi.  

Bilişimin merkeze yerleştirildiği yeni stratejinin, 
kapsamlı bir ekonomik ve sosyal dönüşümü anlama 
ve yönlendirme çabasının aracı olacağını belirten 
Aydın, kendilerini “bilgi toplumuna dönüşümün 
aktif öznesi” olarak tanımlayan tüm kesimlere, 
10 yıllık döneme hitap eden, bilgi toplumu odaklı 
hazırladıkları stratejiye destek ve aktif rol almaları 
çağrısında bulundu.   
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-Öncelikle uluslararası uygulamalar 
perspektifinde BTS’ye ilişkin 
değerlendirmenizi alabilir miyiz? 

-2006-2010 döneminde uyguladığımız Bilgi 
Toplumu Stratejisi (BTS), hazırlık aşamasında 
takip edilen yöntemden içeriğine ve uygulama 
sonuçlarına kadar çok çeşitli platformlarda 
zaman zaman yüzeysel, zaman zaman derinlikli 
olarak çokça tartışıldı, değerlendirildi. Burada 
bu detaylara girmeden işaret etmek istediğim 
bir husus var. Bizim stratejimiz, e-devleti 
odağına alan fakat e-devletle sınırlı olmayan, 
adını bilgi toplumu stratejisi koyabildiğimiz 
yataylıkta bir projeydi. Dolayısıyla e-devletin 
dışında sosyal dönüşüm, bilgi ekonomisi, 
bilişim sektörü gibi hem e-devleti destekleyen 
hem e-devletten destek bulan alanlara işaret 
ettiğimiz fakat bu alanlara bütün unsurlarıyla 
nüfuz etmediğimiz bir çalışmaydı. Buradaki 
kapsam ve derinlik farklılığına rağmen 
bugünden geçmişe ve bugünden geleceğe 
baktığımızda temel çalışma alanlarını doğru 
kavradığımızı ifade edebiliyoruz. Teknolojinin 
gelişim hızının baş döndürdüğü, ekonomik 
ve sosyal yaşama nüfuzunun kısa vadede 
gerçekleştiği bir dönemde bu tespiti yapabiliyor 
olmayı önemsiyorum. Bu tespitimin gelecek 
perspektifini teyit için Avrupa Birliği’nin (AB) 
2010-2020 dönemi için hazırladığı Avrupa İçin 
Sayısal Gündem Stratejisi (Digital Agenda for 
Europe) ile 2011-2015 döneminde uygulamak 
üzere hazırladığı e-Devlet Eylem Planını örnek 
verebilirim. Öne çıkarılan alanlar ve içerikleri 
ile bizim stratejimizin öne çıkardığı alanları ve 
içeriğini karşılaştırdığımızda doğru yere, ya 
da en azından AB ile aynı yere odaklandığımızı 
görüyoruz. Benzer şekilde, OECD tarafından 
yakın dönemde başlatılan, ülkelerin bilgi toplumu 
stratejilerinin değerlendirilmesine yönelik 
bir çalışmanın izlerini sürdüğümüzde, kendi 
bakış açımızla, stratejimizin bütünlük, derinlik 
ve içerik olarak doğru konumlandırılmış bir 
politika aracı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Buradan hareketle, önümüzdeki dönem hangi 
alanlara el atacağımızı belirlemede doğru bir 
çıkış noktasında olduğumuz kanaatindeyim. 

-BTS’nin uygulanmasında kişisel 
verilerin korunması ve ulusal bilgi 
güvenliği ile ilgili yapılar oluşturulacak, 
bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünü 
desteklemek ve özellikle uluslararası 
açılımını sağlamak üzere yapı 
geliştirilecekti. Bu oluşum ve yapıların 
hangileri gerçekleştirildi? Stratejinin 
hayata geçirilmesinde kurumsal 
yapılanma modeli; kurumlarüstü, 
kurumlararası ve kurumiçi seviyedeki 
aktörlerin rol ve sorumlulukları 
itibarıyla nasıl bir yapılanmaya gidildi?

-BTS hazırlanırken önemli çalışma alanlarından 
biri, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm 
sürecinde bilgi toplumuna yönelik kurumsal 
yapıların şekillendirilmesi idi. Bu kapsamda 
ağırlıklı olarak kamu kesimi tarafında, sınırlı 
sayıda olmak üzere de özel kesim tarafında 
birtakım kurumsal yapıların kurulması, 
bunlar arasındaki yönetim ilişkilerinin 
tanımlanması suretiyle etkin bir yönetim 
mekanizması oluşturulması öngörülmüştü. 
Açıkça ifade etmekte fayda var. Bu yapılardan 
kurul mahiyetinde olanları bir yana ayırırsak 
neredeyse hiçbiri oluşturulamadı. Kurul 
yapıları da büyük oranda bu nedenden dolayı 
etkin bir bilgi toplumu yönetişimini hayata 
geçiremediler. Sonuç olarak yetkinlik olarak 
sınırlı yapılar, daha yetkin kurumsal yapılar 
için tasarlanmış olan bir stratejiyi yüklenmek 
durumunda kaldı diyebiliriz. 

-DPT bünyesindeki Bilgi Toplumu 
Dairesinin Genel Müdürlük olarak 
örgütlenerek; stratejinin genel 
koordinasyonu, politika belirlemede 
İcra Kuruluna müşavirlik, gerekli 
kaynakların tahsisi, bütünleşik e-devlet 
yapısının oluşumu için standartların ve 
uyum mekanizmalarının belirlenmesi, 
uygulamaların strateji hedeflerine 
uyumunun takibi, uygulama projelerinin 

yürütülmesinde kurumlara rehberlik, 
iletişim, ölçme, değerlendirme ve 
raporlama işlevlerini yerine getirmesi 
öngörülmüştü. Ancak Genel Müdürlük 
yapılanması gerçekleşmedi. Buna 
rağmen DPT olarak strateji kapsamında 
hangi çalışmaları yürüttünüz?

-Bir önceki soruyla yakından ilintili bu husus. 
Kapsamlı bir strateji, iddialı hedefler ve 
yoğun bir eylem planı ortaya konmuşken bu 
çabaları yüklenecek yetkinlikte ve ağırlıkta 
bir yapılanmaya gitmek gerekiyordu. Bu 
farkındalıkla önerilen yapılardan biriydi Bilgi 
Toplumu Genel Müdürlüğü. Ancak böyle bir 
yapılanmaya gidilemedi. Dolayısıyla stratejide 
öngörülen fonksiyonları Bilgi Toplumu 
Dairesi mevcut kapasitesiyle yüklenmek 
durumunda kaldı. Derecesi ve sonuçları 
açısından tartışmaya açık olmakla birlikte 
bu fonksiyonların tamamı Daire tarafından 
üstlenildi ve Bilgi Toplumu Dairesi, Stratejinin 
yürürlüğe girmesinden itibaren izleme, takip ve 
raporlama gibi çok kapsamlı görevleri özverili 
biçimde yerine getirmeye gayret etti.

-Bilgi toplumuna dönüşüm için 
yedi stratejik öncelik ekseninde 
belirlenen 2010 yılı hedeflerine 
ulaşılmasını sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştı. Buna göre, hazırlık 
ve dönüşüm programlarının ilk üç 
yılda yoğunlaşması, sonraki yıllarda 
azalarak devam etmesi ve 2009-2010 
yıllarının Türkiye’nin atılım dönemi 
olması bekleniyordu. Bu atılım dönemi 
yaşandı mı?

-Doğrusunu söylemek gerekirse stratejinin 
ve eylem planının uygulanması hem genel 
uygulama hem de dönemsel tutarlılık itibarıyla 
tasarım ile birebir uyuşmadı. Stratejiyi takip ve 
değerlendirme metodolojimizde de Stratejide 
tanımladığımız şekilde hazırlık-dönüşüm-
atılım çizgisini ön plana çıkarmadık. Bu 

açıdan bakıldığında düz bir hazırlık-dönüşüm-
atılım sürecini yaşadığımızı söylememiz zor. 
Ancak strateji hedefleri ve eylemlerin hayata 
geçirilme durumu açısından baktığımızda 
azımsanmayacak aşama kaydettiğimizi ifade 
edebiliyoruz. 

- Geçen yıl tamamlanan BTS’yi 
değerlendirip yapılan ve yapıl(a)
mayanları açıklayabilir misiniz? 

-Gerçekleşme durumunu tek tek eylemler 
bazında vermek yerine genel bir değerlendirme 
yaptığımızda 111 eylemden oluşan eylem 
planında yüzde 60’lar seviyesinde ilerleme 
kaydedildiğini görüyoruz. Nicel değerlere 
baktığımızda, bireylerin internet kullanımına 
ilişkin hedeflerde yüzde 40’ı aştığımız, 
girişimlerin internet kullanımında yüzde 
90’ların üzerine çıktığımız, dünyada e-devletin 
mevcut en üst düzeyinde çok sayıda e-devlet 
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hizmetinin kullanıma sunulduğu, entegre hizmet 
sunumunda örnek alınabilecek uygulamalar 
geliştirdiğimiz, Avrupa Birliği kıyaslamalarında 
AB ortalamalarının üzerinde değerlere 
ulaştığımız, kamu bilişim harcamalarının 
Stratejide öngörülen hedefleri aştığı görülüyor. 
Eylem bazındaki değerlendirmeler için 2009 
sonu itibarıyla gelişmeleri içeren bir çalışmaya 
bilgi toplumu.gov.tr İnternet sitemizden 
ulaşmak mümkün. Öte yandan, koordinatör 
olarak bizim ve uygulayıcı kuruluşların dışında 
üçüncü bir göze Stratejinin ve eylemlerin 
değerlendirmesini yakın vadede yaptıracağımızı 
ve bu değerlendirmeyi kamuoyuyla 
paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum.

- “Bilgi Toplumu Stratejisinin 
Yenilenmesi Çalışmaları” konusunda 
bilgi alabilir miyiz? Yeni strateji 
çalışmaları nasıl gidiyor?  

-Her şeyden önce, Türkiye, temel politika 
metinlerinin eksikliğini hisseden bir ülke değil. 
Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık 
Program, kamu kurumlarının gündemimize 

yeni giren stratejik planları kendi içinde bir 
bütünlüğü olsa da arka arkaya listeleyince 
politika metni enflasyonu hissi uyandırıyor. 
Bunlara bir de sektörel stratejiler eklemek 
anlamlı mı? Bir başka ifadeyle faydalı mı? 
Biz bilgi toplumu stratejisinin çok faydasını 
gördüğümüzü değerlendiriyoruz. 

Öncelikle ifade etmemiz gerekir ki, bilgi 
toplumunu şekillendiren temel unsur, bilgiyle 
ilişkimizi farklı boyutlara taşıyan bilgi ve 
iletişim teknolojileri. Bu teknolojiler ekonomik 
ve sosyal hayatın her alanını etkileyen yatay 
ve genel amaçlı teknoloji mahiyetinde. Bu 
mahiyet nedeniyle söz konusu yatay ve dikey 
derinlikli nüfuzun etkilerini anlayabilmek ve 
yönlendirebilmek için kendi içinde bütünlüğü 
olan ve yukarıda değindiğim politika metinleri 
dışında çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Bilişim 
sektöründen genel olarak iş dünyasına ve 
ekonomiye, kamu hizmet sunumundan 
bireysel ve sosyal yaşama uzanan bir alanda 
daha bütünlüklü, ilişkilerin tanımlanabildiği 
ve işbirliğine dayalı politikalar üretilmesinin 
en önemli araçlarından biri değerlendirilmiş 
oluyor. Haliyle strateji çalışması kendi içinde 

nitelikli bir çıktı olarak ortaya çıkıyor. Bu nitelik 
de daha üst düzeydeki politika metinlerine 
doğru ve gerektiği kadar yansıyor. Daha üst 
düzey politika metinlerinden nasıl istifade 
edebileceğini bilen bir çerçeve hazırlanmış 
oluyor. Bu yapı ekonominin ve toplumun farklı 
kesimlerini ortak bir vizyonda buluşturuyor 
ve diğer politika alanları karşısında bilgi 
toplumu çabalarının sağlıklı biçimde 
konumlandırılmasına imkân tanıyor.

İkinci olarak, strateji ve eylem planı benzeri 
dokümanlar belirli bir dönemde belirlediğimiz 
hedeflere odaklandığımız, kendimizi bazı 
çalışmaları yapmakla yükümlü kıldığımız, 
hedeflerimizi ve çalışmalarımızı ölçüp 
değerlendirdiğimiz bir çerçeve oluşturuyor. 
Dolayısıyla, nerede olduğumuzu, nereye gitmek 
istediğimizi, hangi yol ve yöntemleri takip 
edeceğimizi duyurduğumuz bir söz ve altına 
girdiğimiz bir yükümlülük diyebiliriz bu çalışma 
için. Bu yönüyle pek çok çalışmanın dayanak 
bulduğu, destek edindiği, bazı çalışmaların 
zorlandığı itici bir güç. Sizce de bilgi toplumuna 
dönüşümü yüklenenler böyle bir dayanak ve 
desteği hak etmiyorlar mı?

Üçüncü bir husus stratejinin hem hazırlık hem 
de uygulama aşamasında siyaset dünyası, 
kamu kurumları, bilişim sektörü, sivil toplum 
kuruluşları ve toplumun diğer unsurları 
arasındaki ilişkilerde oluşturduğu olumlu 
atmosfer. Özellikle stratejinin hazırlığında ve 
daha sonra uygulamasında bütün bu unsurlar 
kendi konumlarına uygun, hakkaniyetli bir 
rol alabilirlerse, tahakkümcü olmayan ama 
otoriteyi de kaybetmeyen, işbirliğine dayalı bir 
yönetişim mekanizması kurulabilirse gerçek 
anlamda sinerji yaratabileceğimizden hiç 
kuşkum yok. 

Son olarak da çabalarımızı ve hedeflerimizi 
ortak algılar etrafında toparlamak ve takip 
etmek kendi durumumuzu diğer ülkelerin ya 
da ülke gruplarının durumlarıyla karşılaştırma 
kolaylığı sağlıyor. Bu da görece durum tespiti 
yapmamıza imkân sağlıyor.

Bütün bu nedenlerle 2010’da tamamladığımız 
strateji sonrası adını şimdiden koymamakla 
birlikte bilgi toplumuna yönelik bir strateji 
hazırlığına ilişkin ilk adımları atmış bulunuyoruz.

-Sizce yeni stratejide eski stratejinin 
eksik kalan hangi noktaları giderilecek?  
Yeni stratejide nasıl bir hazırlık süreci 
geçirilecek, hangi alanlar öne çıkacak, 
hangi yöntem uygulanacak ve takvimi 
açıklayabilir misiniz? Yeni stratejinin 
hayata geçirilmesinde kurumlarüstü, 
kurumlararası ve kurumiçi seviyedeki 
aktörlerin rol ve sorumlulukları 
itibarıyla nasıl bir kurumsal yapılanma 
modeli öngörülüyor?

-Daha önce de ifade ettiğim gibi bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin gelişim hızı ve  yaşama 
nüfuzunun kısa vadede gerçekleşmesi bu 
alandaki politikaları diri tutmayı ve sürekli 
yeni adımlar atmayı gerektiriyor. Bu açıdan 
yeni stratejiye eski stratejinin eksikliklerini 
gidermeye dönük bir yama çabası olarak 
bakmamak gerekir. En azından bizim bakışımız 
bu değil. 
Bununla beraber, 2010 yılında uygulamasını 
tamamladığımız strateji iki açıdan yeni 
stratejimiz için girdi teşkil ediyor. Birincisi 
uygulama sonuçları açısından, ikincisi ise 
stratejinin hazırlanması ve uygulanmasına 
ilişkin yöntem ve yönetişim açısından. 

Birincisi açısından kritik sayılacak bir tespitimiz 
şu: Daha önceki stratejimizi e-devlet üzerine 
bina ettiğimiz bir bilgi toplumu kavrayışı 
ile şekillendirmiştik. Yeni hazırlayacağımız 
stratejide ise bilgi toplumunun yazılım ve 
hizmetler sektörü, genişbant altyapısı, 
bilgi ekonomisi, internet girişimciliği gibi 
alanlarını daha fazla odağa alacağız ve 
e-devlet destekleyici bir konumda yer alacak. 
İstihdam ve büyüme bütün çalışmaları kuşatan, 
bütün çalışma eksenlerinin yatay olarak 
destekleyeceği vurguyu oluşturacak.
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Burada stratejinin hazırlanması ve 
uygulanmasına ilişkin yöntem ve yönetişim 
mekanizmasını içerik kadar, hatta içerikten 
daha fazla önemsediğimizi ifade etmek 
istiyorum. Geçmiş stratejinin hazırlanmasında 
takip ettiğimiz danışmanlık alımının pek çok 
faydasını gördük. Biz danışmanlık alımını 
salt bilgi birikiminin ya da araştırma ve 
analizlerin aktarılması olarak görmüyoruz. 
Gündem oluşturma, ilgili tarafların serbestçe 
katılımlarına imkan tanıma, üçüncü gözlerin 
değerlendirmelerinin tarafsız yansıması 
gözettiğimiz asıl unsurlar arasında.

Bu nedenle, bu stratejinin hazırlanması 
sürecinde de sınırlı bir danışmanlık alımı 
yapmayı öngörüyoruz. Bunun sınırlarını da 
geçmişin değerlendirmesi, ülkemizin mevcut 
durumu ve dünyanın yöneliminin tespiti ve bu 
tespitler ışığında önerilerin ortaya konması 
olarak belirledik. Bu altyapı çalışmaları 
üzerinden bizim koordinatörlüğümüzde ilgili 
tarafların katılımıyla stratejik tercihlerimizi ve 
ileriye dönük adımlarımızı belirlemenin daha 
uygun olacağını değerlendirdik. Zamanlama 
açısından hem danışmanlık süreci hem de 
üzerine bizim yürüteceğimiz çalışmaları dikkate 
alırsak 2011 yılının yeni stratejinin hazırlık 
ve şekillenmesi konusundaki çalışmalarla 
geçeceğini söyleyebiliriz. 

-Stratejinin başarısı için neler 
yapılacak? Bilişim sektörüne vermek 
istediğiniz bir mesaj var mı? 

-Stratejinin başarısı her şeyden önce bütüncül 
bir bakış açısına ve ilgili tarafların samimi 
sahiplenmelerine ihtiyaç duyuyor. Üçüncü 
önemli bir unsur da toplumsal kesimlerin 
destekleri. 

Bunlardan birincisi konusunda, yani bütünlüğün 
korunması açısından DPT olarak kendimizi 
sorumlu görüyoruz. Fakat asıl vurgulamak 
istediğim unsurlar ilgili tarafların sahipliği ve 
toplumsal destek. Geçmiş deneyimlerimizi 
de dikkate aldığımızda sahiplenmeyi 
sağlamanın temel dinamiği olarak katılımcılık 
sürecinin sağlıklı işletilmesini görüyoruz. 

Buradaki kritik eşik de samimiyet. Kamu 
kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, 
iş dünyamızın, yerine göre vatandaşlarımızın 
gerçek durumlarını, samimi görüşlerini doğru 
biçimde harmanlamamız gerekiyor. Bunun 
yolu da strateji hazırlıklarından uygulamanın 
yönetişimine kadar iyi kurgulanmış bir 
katılımcılık mekanizmasını dengeli bir biçimde 
uygulamak. Şu ana kadarki hazırlıklarımızı göz 
önünde bulundurduğumda bunu sağlamaya 
dönük önemli araçlar tasarladığımızı 
söyleyebilirim. Bunları ihale için ilana 
çıktığımızda şartnamemizde göreceksiniz. 

Buradaki üçüncü konu, yani geniş toplumsal 
kesimlerden yoğun destek görme konusu 
ise büyük oranda stratejinin doğru 
konumlanmasına bağlı. Toplumun sorun olarak 
gördüğü ve çözüm aradığı alanlarda sorunların 
çözümü için doğru ve etkin politikalarla etkin 
araçlar önerecek bir çalışmanın yoğun destek 
göreceğinden hiç kuşkum yok. Bu anlamda 
stratejimizin odağına büyüme ve istihdamı 
yerleştirmemiz son derece anlamlıdır. Bu 
stratejinin en kapsayıcı çerçevesini oluşturacak. 
Onun altında eğitimden sağlığa, güvenlikten 
ticarete, kent hayatından bireyin kendini 
ifadesine ve kamu hizmetlerinin kalitesine 
çok sayıda alana yönelik çözüm üretecek bir 
stratejinin geniş kesimlerin desteğini arkasına 
alacağını umut ediyoruz.

Şu ana kadarki hazırlıklarımız içerisinde 
bilişim sektörünü doğal olarak merkeze 
yerleştirdik diyebilirim. Fakat her halükarda 
hazırlayacağımız stratejinin sınırlı bir sektör 
stratejisi olmayacağını, bilgi toplumu olarak 
algıladığımız kapsamlı bir ekonomik ve sosyal 
dönüşümü anlama ve yönlendirme gayretinin 
aracı olacağını akılda tutmakta fayda var. 

Buradan genel olarak kendilerini bilgi 
toplumuna dönüşümün aktif öznesi olarak 
tanımlayan tüm kesimlere özel olarak da bilişim 
sektörüne vermek istediğim mesaj şudur: 
Biz DPT olarak önümüzdeki 10 yıllık döneme 
hitap eden, bilgi toplumu odaklı bir stratejinin 
hazırlıklarını başlattık. Bu stratejinin, bilgi 
toplumuna dönüşümü yüklenen siyasetten 

kamu kurumlarına, iş dünyasından sivil toplum kesimlerine, bilişim sektöründen bireylere 
kadar bütün kesimlerin görüş ve taleplerinin bir bütünlük içerisinde harmanlandığı ortak 
bir çabanın ürünü olmasını sağlamaya dönük araçları büyük oranda tanımlaya gayret 
ettik. Yakın zamanda, öyle zannediyorum en geç Şubat ayında, bu mekanizmayı paylaşmış 
ve işletmeye başlamış olacağız. Sektörden ve tabi diğer ilgili kesimlerden beklentimiz, 
strateji hazırlama sürecine desteklerini esirgememeleri, “kendi stratejilerini yazmaya” 
hazır olmaları ve bu süreçte aktif olarak rol almaları.
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