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“Kamuda Bilişim 2023 Vizyonu”, 
15. Kamu-BİB’de tartışıldı
Bakan, bürokrat, BİM yöneticileri ve sektör uzmanlarının 
katılımıyla gerçekleştirilen Kamu Bilişim Platformu 
16-19 Mayıs 2013 tarihlerinde Bodrum Hilton Otel’de 
düzenlendi. Ana teması “Kamuda Bilişim 2023 Vizyonu” 
olan etkinlikte hazırlanan 7 rapor ele alındı, çeşitli 
konularda oturum ve toplantılar yapıldı.
 
Aslıhan Bozkurt, Fatma Ağaç

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 tarihlerinde 

Bodrum Hilton Otel’de gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin bilgi toplumu olma sürecine katkı veren TBD, bir yıl boyunca 
birçok kişinin gönüllü katkısı ve özverili çalışmasıyla ortaya çıkardığı 
raporları değerlendirmek üzere tüm bilişimcileri, 15. Kamu Bilişim Platformu 
etkinliğinde bir araya getirdi.  Kamu-BİB, “Kamuda Bilişim 2023 Vizyonu” ana 
temasıyla düzenlendi. Dünyada başka örneği bulunmayan, tüm kamu bilgi 
işlem yöneticilerinin doğal üyesi oldukları platformu Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) destekledi. 
Etkinlik aynı zamanda, Türkiye Dijital Platformu’nun işbirliğiyle yapıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Başbakanlık 
Müsteşar Yardımcısı Murteza Balcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Mustafa Fırat, Ekonomi Bakanlığı Bakan Danışmanı ve Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Halil Bader Arslan ile çok sayıda kamu bilgi işlem 
yöneticisinin katıldığı etkinlikte, hazırlanan rapor ve kılavuzlarla toplam 
7 farklı grubun çalışmaları sunuldu. Etkinlik sonrasında kamu bilgi işlem 
yöneticilerine yönelik yapılan kapalı toplantıda,  sunulan raporlar tartışılırken 
bu toplantıların daha etkin hale getirilmesi ve kamuda bilişim alanında 
çalışanların özlük haklarının sürekli olarak değerlendirileceği bir alt çalışma 
grubu kurulması gibi önemli konular ele alındı. 
Çalışma grupları sunumlarının değerlendirilmesine yönelik anketlerle 
katılımcıların görüşleri toplanırken sosyal etkinlik anlamında da birçok ilke 
imza atıldı. Etkinlik öncesi ve etkinlik sırasında çekilen belgesel ve sunulan 
görseller, sergilenen resimler, yapılan tiyatro gösterisiyle farklılıklar yaşandı. 
“Hazine avı” ve “Dans yarışması” da, 15. Kamu Bilişim Platformu toplantısında 
sosyalleşme ve kaynaşmayı sağlayan diğer iki etkinlik oldu.
Etkinliğin açılışında TBD Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal, Yönetim 
Kurulu Başkanı Turhan Menteş, Kamu-BİB Yürütme Kurulu temsilcisi 
Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve Kamu BİB Çalışma Grubu Başkanı Suna 
Sarıoğlu’nun,  Kamu-BİB’in önemi ve raporların hazırlanma sürecini 
anlattıkları bir belgesel sunuldu. 
 

http://www.bilisimdergisi.org/s155

http://www.bilisimdergisi.org/s155


2013 HAZİRAN118 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 119Gündem: Kamu Bilişim Platformu 2013

Orta: Kamu-bilişimin hedefi, 
vatandaş odaklı hizmetler olmalı
Açılış konuşmasını yapan Kamu-BİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Orta, 
yapılan çalışmaların bilişim alanında yarar 
sağlamasını, bilişim alanında karar vericileri 
teşvik etmesini ve yönetişim açısından 
bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı 
sağlamasını temenni ettiklerini anlattı. 
Tarım devriminin 1000, sanayi devriminin 300 
yıl sürdüğüne değinen Orta, bilgi devriminin 
100 yılda tamamlananağının bildirildiğini 
aktardı. Türkiye’nin 2023 Vizyonunu 
gerçekleştirmesi için uzun vadeli planları 
olmadığına işaret eden Orta, “Kamu-bilişim 
hedefi, vatandaş odaklı hizmetler olmalı. 

Orta, açış konuşmasını toplantıda sunulacak 
raporların bilgi toplumu politikaları 
belirlenirken dikkate alınması , farkındalık 
oluşturması ile 2023 vizyonu çerçevesinde 
BİM ve yöneticilerinin hak ettiği konumu 
kazanmasını beklediğini söyleyerek 
tamamladı. 
 

Menteş: Vizyon 2023 bilişim 
sektörü için çok önemli
TBD Yönetim Kurulu Başkanı Menteş ise 
açılış konuşmasında, “bir efsane” olduğunu 
vurguladığı Kamu-BİB’i, “durumdan vazife 
çıkaran bilişimcilerin örgütü” olarak tanımladı. 
“Vizyon 2023 bilişim sektörü için çok 
önemlidir” açıklaması yapan Menteş, sektör 
sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) birlikte 
“Atılım için bilişim” dediklerini, 2023 hedefinin 
ancak yüzde 8’lik büyüme 
ile yakalanabileceğini, bu 
büyümeyi gerçekleştiren 
ülkelerin hepsinin 
bilişim sektörünü 
önceliklendirdiklerini 
anımsattı. 
Menteş, Türkiye’nin bu 
yüzyılda rekabet gücünü 
artırması, ileri, çağdaş 
ülkeler seviyesine 
ulaşmasının ulusal bilişim 
politikaları geliştirilmesi 
ve oluşturulan politikaların 
bilişim teknolojileriyle 
bütünleşmesine bağlı 
olduğunun altını çizdi. 
TBD Kamu-BİB’in 
çalışma biçimini biraz 
daha zenginleştirmesi 
gerektiğine değinen 
Menteş,  özlük hakları, 
mesleki yeterlilik 
konularında bazı grupların 
çalışmalarını sürekli 
yenileyip  her yıl rapor 
üretir hale gelmesini istedi. 

Kamu-BİB platforumundaki birlikteliğin diğer 
kurumlara örnek olacağını düşündüğünü 
belitren Menteş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye bilişim bütçesinin yarısını 
kamudan sağlıyor. Bu nedenle kamu BİM 
yöneticilerine çok görev düşüyor.  Kolaycılığa 
kaçmayın.  Küçük projeler yerine büyük 
projelere yönelmelisiniz.   Bu noktada sistem 
entegratörleri büyük önem taşıyor. BİM 
yöneticileri olarak onları koruyun. Çünkü onlar 
sektöre ivme kazandırıyor.  Ülkemizde bazı 
projeler uzayabiliyor, alt gruplar oluşturuluyor. 
Ne olur bunları aramızda konuşalım, çözüm 
yollarını birlikte bulalım.”

Kamu-BİB 2013’ün Ana Sponsorlarından 
İntel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yalım 
Eriştiren ile Turkcell Kurumsal Pazarlama 

Bilgi toplumu olma 
yolunda elimizi çabuk 
tutmalı, fırsatları iyi 
değerlendirmeliyiz” 
dedi. 
Tarım ve sanayi 
toplumlarında “güç” 
insan ve makine 
gücünü elinde 
bulunduranlarda 
olduğuna değinen 
Orta, “Bilgi 
toplumunda ‘güç’ 
bilgiden, akıldan, 
bunları işleyen, 
yorumlayanlardan, 
üretenden 
azami şekilde 
yararlananlardadır. 
Bilgi en büyük erktir” 
diye konuştu.
“Teknolojinin etkisi 
ne ile ölçülür? İnsan 
yeteneklerini kaç 
kat arttırmıştır?” 
sorusunun yanıtını 
vermeye çalışan Orta, 
pulluk ve kimyasal 
gübrenin 10 kat, 
otomobil yürüme 

yeteneğini 15-20 kat, buharlı makinelerin ise 
1000 kat, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) 
insan yeteneklerini milyonlarca kat artırdığını 
vurguladı.  
Bilgi işlem çalışanlarını “bilgi toplumunun 
işçileri” olarak tanımlayan Orta, BİT’in 
üretime, planlamaya, denetime, şeffaflığa, 
katılımcılığa, demokrasiye ve hesap 
verilebilirliğe önemli katkılar verdiğinin altını 
çizdi. 
e-devlet çalışmalarının bilgi toplumu  olma 
yönünde atılan en önemli ve büyük adım 
olduğunu belirten Orta, BİM’lerin isim, bakış 
açısı, otorite eksikliği, personel istihdamı, fiziki 
mekân ve idarecilerin konuya vakıf olmamaları 
gibi sorunlar yaşadığını anlattı.  
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Direktörü Murat Küçüközdemir 
de açılışta birer konuşma yaptılar. 
Küçüközdemir, Turkcell’in bilgiye 
erişim vizyonu ve buna ilişkin 
platformu hakkında bilgiler verdi. 

Yazılımların nasıl pazarlanması 
gerektiği konusunda çalıştıklarını 
bildiren Küçüközdemir, “BİM ve 
pazarlamanın daha yakın çalışması 
gerektiğini düşünüyorum” dedi.
İntel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
Eriştiren ise, sözlerine bundan 
sonra bu platformlarda daha aktif 
yer almayı istediklerini bildirerek 
başladı.  Yürüttükleri projelerden 
söz eden Eriştiren, Türkiye’de çok 
iyi proje ve markalar olduğunu 
ancak bunların yurtdışında fazla 
bilinmediğine dikkat çekti.

Bakan Yıldırım: Trafikte hız 
felaket, bilişimde hız berekettir
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Yıldırım, video konferansla bağlandığı 
etkinlikteki konuşmasında, TBD’nin 
bilişim farkındalığının artmasına yönelik 
çalışmalarına devam ettiğini belirtip TBD 
kurucu başkanından bugüne kadarki tüm 
başkanlarını kutladı. 
Çekirdek ailenin, “anne, baba, çocuklar ve 
İnternet” olarak tanımının değiştiğine işaret 
eden Yıldırım, bilişim alanında Türkiye’deki 
mevcut duruma ilişkin çarpıcı sayılar verirken 
“Trafikte hız felaket, bilişimde hız berekettir” 
dedi.
10 yılı aşkın görev süresinde paydaşlarla 
birlikte hareket ettiğine değinen Yıldırım, 
2009’da Bakanlık olarak düzenledikleri 
Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda, 
Türkiye’nin bilişim ile iletişimle ilgili 
2023 hedeflerini belirlediklerini söyledi. 
Yıldırım, bu hedeflerin bazılarının genişbant 
erişimini Türkiye’de yaygınlaştırmak, 
bölgeler arasındaki sayısal uçurumu asgari 
düzeye indirmek ve bilişim teknolojilerinin 
desteğiyle engelli vatandaşlara yönelik sosyal 
sorumluluk projelerine hız vermek olduğunu 
anlattı. Bilişimde 10 yıllık hedeflerin yanıltıcı 
olabileceğinin üzerinde duran Yıldırım, 
bilişimle ilgili hedeflerin yıllık olmasının bile 
çok uzun bir süre kabul edilebileceğinin altını 

çizdi.     
Türkiye’nin çevirmeli İnternet’ten evlere fiber 
optik sağlar duruma geldiğini bildiren Yıldırım, 
arama motorlarından bir dakikada 700 bin 
arama yapıldığı, bir dakikada 98 bin adet 
tweet atıldığı ve e-ortamdan 168 milyon mesaj 
yazıldığını belirtti. 

“Bilişimsizlik ülkemize yük getiriyor”
TBD’nin tespiti olan “bilişimsizlik maliyeti”, 
e-devlet projelerinin etkin kullanılmamasının 
kazanç yerine maliyet ve yük getirdiğine işaret 
eden Yıldırım, “Türkiye’de 50 milyon İnternet 
kullanıcısı varken e-Devlet Kapısı’ndan hizmet 
alanların 15 milyon olması kabul edilebilir 
değil. Projelerin etkin maliyetinin ortaya 
konulması gerekli” dedi.
Adalet Bakanlığı’nın UYAP, İçişleri 
Bakanlığı’nın MERNİS, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın TAKBİS projesinin büyük 
kolaylıklar getirdiğine değinen Yıldırım, 
vatandaştan hâlâ nüfus sureti ve ikametgâh 
ilmuhaberi istenmesinin büyük çelişki 
olduğunu belirtti. Bilişimde zihinsel 
dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğinin 
üzerinde duran Yıldırım, geleneksel düşünce 
yapısının hizmetleri yavaşlattığını ve toplumsal 
gelişmenin önünde büyük engel olduğunu 
vurguladı. Türkiye’de 15 milyon e-imza 
kullanıldığına işaret eden Yıldırım, “Bu kabul 
edilebilir bir şey değil. Kurum ve kuruluşlar 
kendi altyapılarından hizmet veriyorlar. 

http://www.bilisimdergisi.org/s155

http://www.bilisimdergisi.org/s155


2013 HAZİRAN122 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 123Gündem: Kamu Bilişim Platformu 2013

E-Devlete entegre edilmelerini sağlayacağız” 
diye konuştu. 
Yıldırım, 95 kuruluşun 713 işleminin e-devlet 
üzerinden gerçekleştirildiğine işaret ederek, 
e-devlet uygulamalarının koordinasyonu 
için mevzuat taslağı hazırladıklarını bildirdi. 
Taslağı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının 
görüşüne açıklarını dile getiren Yıldırım, 
Bakanlık olarak Türkiye Enteğre Veri Merkezi 
oluşturma çalışmalarını başlattıklarını 
açıkladı.

 “ICANN, İstanbul’u 3. merkez olarak 
belirledi”
İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler 
Kurumu’nun (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers-ICANN), 
İnternet alan adları sisteminin teknik 
yönetimi, IP adres alanlarının tahsisi, 
protokol parametrelerinin belirlenmesi 
ve İnternet ana servis sağlayıcı sisteminin 
idaresini koordine etmek için Amerika (Los 
Angelas) ve Singapur’dan sonra Türkiye’de 
İstanbul’u 3. merkez olarak belirlemesinin 
önemli bir gelişme olduğunun altını çizen 
Yıldırım, İnternet’te yerli içeriğin artırılması 
gerektiğinden söz etti. 
Siber Güvenlik Kurulu oluşturulması için Milli 
Güvenlik Kurulu’na başvurduklarını ve Siber 
Güvenlik Kurulu’nun 
kurulduğunu anlatan 
Yıldırım, ilk toplantının 
gerçekleştirildiğini ve 
Bakanlar Kurulu’nun 
Siber Güvenlik 
Kurulu’nu onay 
aşamasına geldiğini 
söyledi. 
 “Savaşlar artık topla 
tüfekle yapılmıyor, 
siber güvenlik ülkeyi 
can çekiştirir hale 
getiriyor. Siber saldırı 
ucuz, savunması 
pahalı” diyen Yıldırım, 
siber güvenliğin, 
ülke güvenliği ile eşit 

konuma geldiğinin altını çizdi.
15. Kamu Bilişim Platformu’nun açılış töreni,  
etkinlik sponsorlarına plaket verilmesiyle 
tamamlandı. 
Açılış konuşmalarının ardından Başbakanlık 
Müsteşar Yardımcısı Murteza Balcı 
başkanlığında , “Kamuda Bilişim 2023 Vizyonu” 
oturumu düzenlendi Oturuma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Mustafa Fırat, Kalkınma Bakanlığı Bilgi 
Toplumu Daire Başkanı Emin Sadık Aydın ile 
TÜBİTAK BİLGEM Müdürü Murat Kahraman 
katıldı.  

Gazeteci Özgentürk: İyi ki sosyal 
medya, İnternet var
Etkinliğin ilk günü öğleden sonra ise davetli 
konuşmacı olan Gazeteci, Belgeselci Nebil 
Özgentürk, “Hayat, Sanat ve Bilişim” başlıklı 
bir konuşma gerçekleştirdi. Sümerlerin tablet 
ile günümüzdeki tablete değindi. Tablete 
karşı olmanın olanaksız hale geldiğini, yeni 
kuşakların yüzde 90 oranında ellerine kitap 
almadan büyüdüklerine işaret eden Özgentürk, 
“Bir yazarın bilgisayarsız, İnternet’in olmadığı 
bir ortamda yaşayabileceğini sanmıyorum. Bu 
mümkün değil” dedi.
Hazırladığı, “Sanatımızın Hatıra Defteri” 

belgeseline ilişkin bilgi veren Özgentürk, 
Türkiye’de yazar ve sanatçıların çok acı 
çektiğini anlattı. Son yıllarda meslek 
hayatının en baskıcı dönemini yaşadığını 
belirten Özgentürk, “Baskıcı ve en az özgür 
olduğumuz günümüzde sosyal medya en 
özgür ortamı yaşıyor. Dünya artık bir tık 
ötede. Bağımsız çalışma grupları, oramlar 
oluştu. 25 yıllık gazeteci olarak İnternet’in bir 
kurtarıcı olduğunu düşünüyorum. İyi ki sosyal 
medya, İnternet var. Kişiler kendi mecralarını 
yaratıyorlar” diye konuştu. 
Son 25 yılda üretilmiş, akıllarda yer edinen 
yeni bir şiirin olmadığına dikkat çeken 
Özgentürk, “Üretmek dinginliği gerektirir. 
Kimse dingin değil. Siyaseten de kimse 
dingin değil, sürekli öfke üretiyoruz. Ama 
inanın çok mucizevi üretimler olacak. Doğru 
bilginin elektronik ortamla harman olduğu 
dönemi hasretle bekliyorum” diyerek sözlerini 
tamamladı.
İntel ve Turkcell Superoline’ın ana sponsor 
olduğu etkinliğe Akfa Bilişim, Asus, Atos, 
Datateknik, EMN Tec, İHS Telekom , İnfoNet, 
Labris, Natek, Netaş, Promet, Samsung, 
SAP, Software yardımcı; Alcatel-Lucent, 
Cisco, Eteration, Kale Yazılım, Karel, OKİ, 
Oran, Oytek, Profelis, Teradata ve Vodafone 
destekleyen sponsor olarak katıldı. 
Ülke sorunlarına çözüm üreten bilişimcilerin 
birikimlerini paylaştığı, ortak akıl platformu 
olan TBD Kamu-BİB kapsamında, kamudaki 
bilgi işlem merkezi (BİM) yöneticileri ve sektör 
uzmanlarının bir yıl boyunca bir araya gelip ele 
aldığı, tartışarak hazırladığı raporlar etkinlikte 
sunuldu. 
İlk gün davetli konuşmacının ardından “2023 
Vizyonu Çerçevesinde Bilişim Merkezleri 
ve Yöneticilerinin Değişen Rolü” raporunu 
Hakan Demirtel; “Kamu Bilişim Birimlerinin 
Analizi ve Öneriler” raporunu Ebru Sezer; 
“E-Hizmetlerin İnternet Vasıtasıyla 
Sunumunun Değerlendirilmesi” raporunu ise 
Mustafa Afyonoğlu sundu.

 

Ekonomi Bakanı Danışmanı 
Arslan: Bilgi ekonomisine geçiş 
1-2 yılda olacak şey değil
Kamu-BİB’in ikinci günü, Ekonomi Bakanı 
Danışmanı, Ekonomik Araştırmalar ve 
Değerlendirmeler Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Halil Bader Arslan’ın, dünyada ve Türkiye’deki 
ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği 
bilgilendirme oturumu ile başladı. 
Bakanlık olarak bilişim sektörü ile daha yakın 
çalışmaya başladıklarını bildiren Arslan, 
“Bilişim/yazılım sektörü ekonomik kalkınma, 
katma değer yaratma anlamında çok önemli” 
dedi.
İkinci gün daha sonra oturum başkanlığını TBD 
Başkanı Turhan Menteş’in üstlendiği “Özel 
Sektör Gözüyle 2023 Kamu Bilişim Merkezleri 
ve Yöneticileri” oturumu gerçekleştirildi. 
Oturuma Turkcell Superonline Kurumsal 
Satış Yöneticisi Borga Erbil, İntel Türkiye İş 
Geliştirme Müdürü Göker Öztürk ve Ulaştırma 
Bakanlığı’nın İnternet Tahsisli Sayılar ve 
İsimler Kurumu temsilcisi İhsan Durdu 
konuşmacı olarak katıldı. 
Daha sonra gerçekleştirilen oturumda “Büyük 
Veri”, NoSQL konuları ele alındı. TBD Başkanı 
Menteş’in yaptığı oturuma, SAFTAŞ Bilgi ve 
Bilgisayar Teknolojileri ve Ticaret A.Ş’den 
Oral Barkay, Teredata Firması Çözüm Mimarı 
Burak Biçen, SAFTAŞ Bilgi ve Bilgisayar 
Teknolojileri ve Ticaret A.Ş Teknoloji Yöneticisi 
Öykü Gençay konuşmacı olarak katıldı. 
İkinci gün ise “Bilişimsizlik Maliyeti, Kamu 
Projelerinin Getirisi ve Maliyet Analizi” 
raporu Meltem İmamoğlu; “Kamu Kurumları 
ile BT Stratejisi Oluşturmak” raporu Suna 
Öztop Sarıoğlu ve “Kamu Bilişim Projelerinin 
Uluslararası Platformda Tanıtımı” raporu ise 
Ali Rıza Çam tarafından aktarıldı.  

“Bilişimcilerin Başından Geçen İlginç 
Olaylar” başlığı altında bilgi işlem yönetici ve 
çalışanlarının rol aldığı “Yeniden Başlat” adlı 
tiyatro oyunu da sergilenen etkinlik, Kamu 
Bilgi İşlem Daire Başkanları Çalıştayı ile sona 
erdi.  
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