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e-Dönüşüm için 
yönetişim modeli hemen 
belirlenmeli 

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Balcı, yönetişimi 
Başbakanlık düzeyinde yürütmeyi ve e-Dönüşüm 
İcra Kurulu’nu yeniden çalıştırmayı önerirken 
TÜBİSAD Başkanı Cılız, Bilgi Toplumu Ajansı’nın 
da mantıklı bir çözüm olacağına işaret etti. TBD 
Başkanı Menteş ise, yetkilendirilmiş bir başbakan 
yardımcısı ve sivil katılımın etkisinin arttırıldığı 
e-Dönüşüm İcra Kurulu’nun iyi bir model olduğunu 
vurgulayıp gelecek modellemelerinin de Kurul’da 
ele alınmasını istedi.

“Atılım için Bilişim” ana temalı Bilişim 2012 etkinliğinin ilk oturumu 
22 Kasım 2012’de gerçekleştirildi. Başbakanlık ve Kültür Bakanlığı 
eski müsteşarı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Fikret Üçcan’ın 
moderatörlüğünü üstlendiği “Türkiye E-Dönüşüm ve Bilişim Stratejisini 
Nasıl Yönetmeli?” başlıklı oturuma, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı 
Murteza Balcı, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, Doç. Dr. Ümit İzmen, TBD 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş, Kalkınma Bakanlığı 
Bilgi Toplumu Daire Başkanı Emin Sadık Aydın ve Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı, Dr. Muhterem Çöl 
katıldı.  
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün (BİTS) hızlı büyümenin 
motoru olması durumunda, 2023 yılında sektörün ekonomi içindeki 
payı yüzde 6,5, Türkiye’nin 2,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğü ve kişi 
başına 30 bin dolarlık geliri olacak. İmkânsız değilse de zor olan bu 
atılım senaryosunun gerçekleşmesi, Türkiye’nin büyüme vizyonunda 
ve sanayi, bilim ve teknoloji politikalarında değişikliği zorunlu kılıyor. 
Sonuç alıcı bir süreç için, BİTS politikaları büyüme vizyonunun içine 
yerleştirilmeli, diğer sektör ve alanlardaki politikalarla uyum içinde 
olmalı. Kamu politikalarının belirlenmesinde BİTS ile atılım stratejisi 
önceliği korunmalı. Bu nedenle, güçlü bir siyasi sahiplenme gerekli;  
bilgi toplumuna geçiş konusunda toplumsal mutabakat sağlanmalı; BİTS 
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stratejisi, büyüme stratejisinin ayrılmaz bir 
parçası olarak kabul edilmeli; kamu ve özel 
sektörün birbirini tamamlayıcı çalışmasının 
koşulları yaratılmalı ve sektörün gücüne 
inanılması gerekiyor. Şimdiye kadar BİTS, 
karar alıcılar tarafından hak ettiği derecede 
önemsenmedi, ilgi genelde söylem düzeyinde 
kaldı. Ancak bilgi toplumuna dönüşümde 
başarı, BİTS politikalarının ülkenin büyüme 
stratejisinin parçası yapılmasından geçiyor.
Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendiren 
bu oturumda, atılım stratejisinin nasıl 
yönetilmesi gerektiği konunun değişik 
sahipleri tarafından değerlendirildi. 
Oturumda ilk söz alan TÜBİSAD Başkanı Cılız, 
akademisyenlerin katkılarıyla hazırladıkları 
“Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi 
için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü” 
raporuyla, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
Türkiye ekonomisindeki yeri, ekonomik ve 
sosyal gelişmeye katkılarını ortaya koymaya 
çalıştıklarını söyledi.
Cılız, siyasi sahiplenme konusunda sektör 
STK’larının hemfikir olduğunu belirtirken 
e-Dönüşüm İcra Kurulu’nun devreye 
girmesine olumlu baktıklarını ama daha önce 
gündeme getirilen Bilgi Toplumu Ajansı’nın da 
mantıklı bir çözüm olacağına işaret etti. 
TÜBİSAD’ın raporunu hazırlayanlardan 
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ümit İzmen, BİT sektörünün Türkiye’nin 
son 30 yılına damgasını vurduğunu belirtti. 
Raporu hazırlarken konuya iktisatçı olarak 
yaklaştıklarından söz eden İzmen, nasıl 
bir ekonomik çerçeve olması gerektiğinin 
sorgulandığını anlattı. Bazı sektörlerin farklı 
bir ihtimamla ele alınmayı hak ettiklerine 
değinen İzmen,  “Ekonomiyi hızlandıracak bir 
güce ihtiyaç var. Yaptığımızı daha iyi yapmamız 
için bilişim teknolojileri, ekonomiyi büyütme 
performansına önemli bir katkı sunmaya aday” 
dedi.
Türkiye’de genel olarak BİTS harcamalarının 

toplam ekonomi içindeki payının küçük ve 
yıllar içinde değişmediğine işaret eden İzmen, 
Türkiye’nin bu sektördeki yatırım, istihdam ve 
ihracatının artması için hedefi yakalamasının 
mümkün olacağını bildirdi.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Balcı: 
Yönetişimi Başbakanlık yürütmeli, 
e-Dönüşüm İcra Kurulu’nu yeniden 
çalıştırılmalı

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Balcı, 
göreve yeni başladığını ve İdareyi Geliştirme 
Başkanlığı’ndaki ilgililerden konuya ilişkin 
brifing aldığını söyledi. Şu anda Türkiye’nin 
kamu yönetim kademelerinde görev alan 
insanların bilgisayar ile tanışmamış nesil 
olduğunu anımsatan Balcı, buna karşın 
kamuda büyük BT projelerinin yürütüldüğünü 
anlattı. Verilerin elektronik ortama taşınmış 
olmasının büyük bir adım olduğuna değinen 
Balcı, veri paylaşımı kavramının öne çıktığı, 
veri transferi ve paylaşımında ciddi sorun 
yaşandığına dikkat çekerek “Veri paylaşımını 
yüzde yüz sağlamak durumundayız. Tüm kamu 
hizmetlerini bilgi teknolojileriyle otomatik 
pilota bağlama imkânımız var. Bunun için veri 
paylaşımını tümüyle sağlamaya çalışacağız” 
dedi. 
Dünyadaki örneklere bakıldığında konunun en 
tepe noktada ele alındığını, şu anda Türkiye’de 
yapılanları “patinaj” olarak değerlendiren 
Balcı, bunların konunun gündeme gelmesini 
sadece geciktirdiğini anlatarak “BT’den 
vazgeçmemiz mümkün değil. BT’yi devlet 
kamu hizmetlerine tam anlamıyla uygulamak 
durumundayız. Kalkınma Bakanlığı’ndaki Bilgi 
Toplumu Dairesi’ni de Başbakanlık bünyesine 
alarak yönetişimi Başbakanlık düzeyinde 
yürütmeliyiz. E-Dönüşüm İcra Kurulu’nu da 
muhakkak yeniden çalıştırmaya başlamalıyız” 
diye konuştu.  
BTK Başkan Yardımcısı Çöl ise, bilişimin 
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önemi, e-dönüşümde bilişimin pazar 
göstergelerine ilişkin bilgiler verdi. Etkin 
bir Ar-Ge yönetmeliğinin 2013’te sektörün 
kullanımına sunulacağını açıklayan Çöl, 
sunumunu şöyle tamamladı:
“Türkiye’nin bilişim altyapısı ve kullanımı hızlı 
bir şekilde gelişmektedir. Bilgiyi üretmek ve 
kullanmak kadar, yerel yapıda barındırmak 
da çok önemlidir. Türkiye, konum olarak 
bölgesel bir merkez. Bilişimin geliştirilmesi 
sürecinde; ‘Stratejik sektör’, çok paydaşlı 
bir yönetim, yaygın ve güvenli elektronik 
haberleşme hizmeti ile etkin Ar-Ge yönetimi 
ve nitelikli insan kaynağı ile daha hızlı ve etkin 
yol alınacaktır.”
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu 
Daire Başkanı Aydın, atılım için 
bilişim kavramının artık nasıl hayata 
geçirilmesinin tartışılmasına, niyetlerden 
çok adım atılmasına, var olan aksiyonların 
güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunun 
altını çizdi. Sadık, Daire Başkanlığı olarak 
yürüttükleri Bilgi Toplumu Stratejisi’ne 
(BTS) ilişkin yapılan çalışmalardan söz etti. 
Sadık,  BTS’nin Yenilenmesine İlişkin Hizmet 
Alımı İşi ihalesinin tamamlandığı ve ihaleyi, 
McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 
kazandığını anımsattı. 12 Kasım 2012’de 
sözleşme imzalandığını anlatan Sadık, 30 
hafta sürmesi öngörülen hizmet alımı ile bilgi 
toplumu stratejisinin yenilenmesinde altyapı 
teşkil edecek çıktılar üretileceğini bildirdi. 
Sadık, çalışmaların yürütüleceği 8 ana ekseni 
ise şöyle sıraladı: 

1. Bilgi teknolojileri sektörü       
2. Genişbant altyapısı ve sektörel rekabet        
3. Nitelikli insan kaynağı ve istihdam     
4. Toplumsal dönüşüm 
5. Bilgi güvenliği, kişisel bilgilerin korunması 
ve güvenli İnternet            
6. Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli 
yenilikçi çözümler

7. İnternet girişimciliği ve e-ticaret        
8. Kamu hizmetlerinde kullanıcı odaklılık ve 
etkinlik
BTS’nin yenilenmesi sürecinde sektörün 
desteğini beklediklerini belirten konunun 
siyasi gündemin üst sırasında yer alması 
ile başarıyı yakalamanın mümkün olacağını 
söyledi. Sadık, yönetişimi yürütecek kurumun 
neresi olacağının önemi bulunmadığını, 
yönetişim mekanizmasının kurumun önüne 
geçmesi gerektiğini, konunun tek başına 
yüklenilecek bir konu değil, birçok bakanlık ve 
kurumun işbirliğiyle çözülebileceğini belirtti. 
 
“Gelecek modellemeleri de 
e-Dönüşüm İcra Kurulu’nda ele 
alınmalı”

TBD Başkanı Menteş, konuşmasında, 
e-Dönüşüm İcra Kurulu’nun yeniden 
canlandırılmasının bu alandaki siyasi ve üst 
düzeydeki sahiplenmeyi parçalı ve geçici de 
olsa çözebileceğini vurguladı. ”e-Dönüşüm 
İcra Kurulu, iyi bir modeldi” diyen Menteş, 
planlamanın Kalkınma Bakanlığı’nda, 
koordinasyonun ise e-Dönüşüm İcra 
Kurulu’nda yürütülebileceğine işaret ederek 
sözlerine şöyle devam etti:
“Yetkilendirilmiş bir başbakan yardımcısı, 
öncelikle bilişimden sorumlu olmalı ve 
bilişime odaklanmalı. Bu da çok kolay değil. 
Bu iş, kurumsal şövenizm olmaması gereken 
bir konu. Ayrıca, gelecek modellemelerinin 
de e-Dönüşüm İcra Kurulu’nda ele alınması 
gerekiyor. Sivil katılımın da bu süreç içinde 
artırılması önemli. STK’ların etkisizleştirilmesi 
doğru değil. Şeffaf ve paylaşımcı bir model, 
ortak akıl ile birlikte geliştirilmeli.” 
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