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Türkiye’nin 2023 vizyonu için kamuda yapılması 
gereken çalışmalar önemli
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projelerinin yürütülmesine ilişkin hazırlayacakları 
yönetmeliğin önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceğini 
bildirdi.  Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Daire Başkanı 
Aydın, teknoloji ile yetişen nesilleri “Dokunmatik nesil” 
olarak nitelendirirken TÜBİTAK BİLGEM Müdürü Kahraman, 
önemli projelerin başbakanlıkça izlenmesi gerektiğine 
dikkat çekti.

17 Mayıs 2013’te başlayan 
Kamu Bilgi İşlem Merkezleri 
Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB) 

Kamu Bilişim Platformu’nun ilk oturumu 
açılış konuşmalarının ardından yapıldı. 
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Murteza 
Balcı’nın başkanlığında düzenlenen “Kamuda 
Bilişim 2023 Vizyonu” oturumuna Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Mustafa Fırat, Kalkınma Bakanlığı 
Bilgi Toplumu Daire Başkanı Emin Sadık Aydın 
ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü (YTE) Müdürü Dr. Murat 
Kahraman katıldı.

Kamu hizmetlerinin sunumunda bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımına 
ilişkin bilgiler veren Balcı, Sağlık Bakanlığı ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), BİT’i en iyi 
kullanan iki kamu kurumu olduğunu söyledi.  
Kamu BİM’lerinde yürütülen projelerin hangi 
iş süreçleri ve hangi aşamalardan geçirilerek 
verildiğinin önemine değinen Balcı, İdareyi 
Geliştirme Başkanlığı kendisine bağlanınca 
“Bu dükkânda ne satılıyor?” diye sorduğunu 
anlatıp devleti dükkân; hizmeti satılan; 
vatandaşı ise müşteriye benzetti. 
Balcı, Türkiye’nin 2023 vizyonu için kamuda 
yapılması gereken çalışmaların önemli 
olduğunu vurguladı ve bunun tartışılması 
gerektiğine dikkat çekti. Kamu Veri Merkezi 
kurulmasını kişisel olarak çok önemsediğini 
belirten Balcı, “Bundan kaçamayacağımızı 

düşünüyorum. Bakanlıkların yüzde 100’üne 
yakınının dijital ortama taşındığını biliyorum. 
Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda 
vatandaşa sunulması ve veri paylaşımında 
eksikliklerle sıkıntılar var. Bunları aşacağız” 
diye konuştu.

Balcı: Çekirdek beyin takımı 
oluşturup iyi konumlandırılmış 
projeler tasarlamalıyız
Sunulan kamu hizmetlerinin yeniden 
yorumlanması, yeni iş süreçleriyle yeniden 
tanımlanmasını isteyen Balcı, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Her kurumun bir e-devlet kapasitesi 
var. Kurumların kapasitelerini tespit edip 
neler yapılması gerektiğine karar vermeli, 
önceliklerimizi belirlemeliyiz. Kurumları kendi 
başına bırakmamalıyız. Çekirdek beyin takımı 
oluşturup gücümüzü, limitimizi belirleyip iyi 
konumlandırılmış projeler tasarlamalıyız. 
Güçlü bir danışmanlık yapısının oluşturulması 
gerekiyor.

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Fırat, bilişim sektörü, 2023 vizyonu 
ve son 10 yılda yapılan çalışmalar hakkında bir 
konuşma yaptı. 2009’da düzenlenen Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Şurası’nda ortaya 
konulan hedeflere ilişkin yapılması gereken 
çalışmalardan söz eden Fırat, birkaç yıl içinde 
bu kararların sonuçlarının alınacağını belirtip 
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Eylül 2013’te, 11. Denizcilik, Haberleşme ve 
Ulaştırma Şurası’nı toplayacaklarını duyurdu.
Fırat, e-devlet projelerinin yürütülmesine 
ilişkin bir yönetmelik çalışması yaptıklarını ve 
yönetmeliğin önümüzdeki günlerde yürürlüğe 
gireceğini açıkladı. 

Aydın: Dokunmatik nesil kamu 
hizmetlerini çok farklı bekleyecek
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Daire 
Başkanı Aydın, günümüz teknolojisi ile 
yetişen nesilleri “Dokunmatik nesil” olarak 
nitelendirdi. “Dokunmatik nesil”lerin teknoloji 
kullanarak, özellikle kamu hizmetlerini 
çok farklı bekleyeceğini, orta vadede kamu 
hizmetlerinde dönüşüm yaşanacağını söyledi. 
Aydın, hizmetleri kullanırken, kullanıcı 

olmanın ötesinde 2023 vizyonu ve kamudaki 
yansımalarına bakılması gerektiğine değindi. 
e-Devlet hizmetlerinin insan hayatını geliştiren 
hizmetler olduğunun üzerinde duran Aydın,  
“Daha iyi yönetim ve devlet için e-devlet” dedi. 
Kamudaki bilgi dönüşüm liderliğini yapacak 
bilişimcilere ihtiyaç olduğunun altını çizen 
Aydın, dönüşümün sağlanması için önemli 
projeler arasındaki etkileşimin dikkate 
alınması gerektiğini belirterek konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Dönüşüm konusunda strateji ve eylem 
planı çalışması var. Geçen yıl Kasım ayından 
bu yana danışman firma ile çalışmalara 
devam ediyoruz. Danışmanın görüş ve 
önerilerini de dikkate alarak, Bilgi Toplumu 
Stratejisi’ni yılsonuna kadar ortaya koyacağız. 

Öneriler raporu yayımlandı. Temmuz ayı 
gibi tamamlanmasına çalışıyoruz. İkinci 
aşamada da eylem planının resmileşmesini 
sağlayacağız.”
“Vizyonu biraz daha ileriye doğru bakabilecek 
bir yapıya ihtiyaç olduğunu görüyorum” 
diyen TÜBİTAK BİLGEM Müdürü Kahraman 
ise konuşmasında kamu BİM’lerine ilişkin 
izlenimlerini paylaştı. Kahraman, vatandaşın 
veriyi bir yerden yerine götürülmesi, postacı 
gibi görünmesinden rahatsız olduğunu anlatıp 
“altyapıyı” bir “beden”, “yazılımı” da bir “ruh” 
olarak gördüğünü belirtti.
Bazı önemli projelerin başbakanlıkça masaya 
yatırılıp izlenmesi gerektiğine dikkat çeken 
Kahraman, “Cari açığın bilişim sistemleri 
tarafından kapatılması hedefleniyor” dedi. 
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