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15. Kamu BİB’te, 
“Kamuda Bilişim 
2023 Vizyonu” 
ele alınacak
BİM yöneticileri, sektör ve uzmanlar 16-19 Mayıs’ta 
bir araya gelerek, kamunun “Bilişim 2023 Vizyonu” 
konusunda hazırladıkları raporları ilgili tüm 
kesimlerle paylaşıp yayına hazır hale getirecek.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) her yıl düzenlediği geleneksel etkinliklerinden 
biri Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB), Kamu 
Bilişim Platformu, 16-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bodrum Hilton Otel’de 

gerçekleştirilecek.
Gücünü ve etkisini, bilişimcilerin birey olarak verdiği gönüllü desteklerden alan, yıllardır 
kamu yararına düzenlediği faaliyetlerle Türkiye’nin bilgi toplumu olma sürecine katkı 
veren TBD, bir yıl boyunca yüzlerce kişinin gönüllü katkısı ve özverili çalışmasıyla ortaya 
çıkardığı raporlarına son biçimini vermek üzere tüm bilişimcileri, 15. Kamu Bilişim 

http://www.bilisimdergisi.org/s154

http://www.bilisimdergisi.org/s154


BİLİŞİM AJANDASI2013 MAYIS18 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 19

Platformu etkinliğinde bir araya getirecek.  
15. Kamu-BİB, “Kamuda Bilişim 2023 
Vizyonu” ana temasıyla düzenlenecek. 
TBD Kamu-BİB, Türkiye’nin bilgi 
toplumuna geçiş çalışmalarında kamu 
bilgi işlem birimleri ve özel sektörün 
katılımıyla; bilgi teknolojilerinin etkili ve 
yaygın kullanımı, kamu hizmetlerinin etkin 
ve verimli sunabilmesi, ulusal bilişim 
politikalarının oluşturulmasına katkı 
sağlanması, bilgi paylaşımının artırılması, 
mesleki dayanışma ve sorunlara ortak 
çözümler geliştirilmesinde farkındalık 
yaratma ve sinerji oluşturulması amacıyla 
1997’de kuruldu. Dünyada başka örneği 
bulunmayan, tüm kamu bilgi işlem 
yöneticilerinin doğal üyesi oldukları 
platformun 15. toplantısını Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
destekliyor. Etkinlik aynı zamanda, Türkiye 
Dijital Platformu’nun işbirliğiyle yapılıyor.
TBD Kamu-BİB Yürütme Kurulu Başkanı 
Mesut Orta, etkinlikte çalışma gruplarınca 
hazırlanan raporların sunumunun yanı 
sıra, “Kamuda Bilişim 2023 Vizyonu” 
ve “Özel Sektör Gözüyle 2023 Kamu 
Bilişim Merkezleri ve Yöneticileri” 
oturumları ile Kamu Bilgi İşlem Daire 
Başkanları Çalıştayı’nın da yapılacağını 
bildirdi. Çalıştay, etkinliğe katılacak bilgi 
işlem dairesi başkanları ile sunulan 

raporların değerlendirilmesi ve bu konuda 
yapılabilecek çalışmaların belirlenmesine 
yönelik olacak.
Ülke sorunlarına çözüm üreten 
bilişimcilerin birikimlerini paylaştığı, 
ortak akıl platformu olan TBD Kamu-BİB 
kapsamında, kamudaki bilgi işlem merkezi 
(BİM) yöneticileri, sektör ve uzmanların 
bir yıl boyunca bir araya gelip ele aldığı, 
tartışarak hazırladığı şu raporlar etkinlikte 
sunulacak: 
• 2023 Vizyonu Çerçevesinde Bilişim 
Merkezleri ve Yöneticilerinin Değişen Rolü
• Kamu Bilişim Birimlerinin Analizi ve 
Öneriler Rapor Sunumu
• “E-Hizmetlerin İnternet Vasıtasıyla 
Sunumunun Değerlendirilmesi” Rapor 
Sunumu
• “Bilişimsizlik Maliyeti, Kamu Projelerinin 
Getirisi ve Maliyet Analizi” Rapor Sunumu
• “Kamu Bilişim Projelerinin Uluslararası 
Platformda Tanıtımı” Rapor Sunumu
• “Kamu Kurumları ile BT Stratejisi 
Oluşturmak” Rapor Sunumu
• “Bilişimcilerin Başından Geçen İlginç 
Olaylar” Rapor Sunumu
15. Kamu-BİB toplantısında;  çalışma 
ve belge gruplarınca oluşturulan 
raporlar, ağırlıklı olarak kamu bilgi işlem 
merkezi daire başkanları ve üst düzey 
yöneticilerinin de bulunduğu geniş bir 
katılımla tartışılacak, değerlendirilecek ve 
yayınlanmaya hazır hale getirilecek.
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