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11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası’nda Türkiye’nin 
2023 ve 2035 hedefleri ele alındı. Bakan Yıldırım, 2023 yılı 
için genişbant İnternet abone sayısı hedefini 45 milyona 
yükselttiklerini açıkladı. 2023 öngörüleri konusunda Türk halkının 
önünde önemli engeller olduğuna değinen Menteş ise, bu engelleri 
aşmanın planlı hedeflerle mümkün olacağını belirtti. 
Fatma Ağaç

Türkiye’nin karayolu, demiryolu, 
denizcilik, havacılık ve haberleşme 
sektörlerine ait 2023 hedeflerinin 

yenilenip 2035 yılı hedefleri belirlendi. “Herkes 
için ulaşım ve hızlı erişim” ana temasıyla 
düzenlenen  11. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Şurası İstanbul’da yapıldı.  
İstanbul Kongre Merkezi’nde 5-7 Eylül 
2013’te düzenlenen Şura’nın açılış töreni 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ulaştırma, 

2023 genişbant İnternet abone hedefi, 45 milyon

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanı 
sıra pek çok ülkeden konuk bakan ve bakan 
yardımcılarının katımıyla gerçekleştirildi. 
Konuşmasında her vatandaşın ulaşımı ve 
erişimini mümkün hale getirdiklerine değinen 
Bakan Yıldırım, 10. Şûra’da genişbant İnternet 
abone sayısının bugün 21 milyonu bulduğu ve 

toplam İnternet abone sayısının 50 milyona 
ulaştığını kaydetti. 2023 yılı için belirlenen 
genişbant İnternet abone sayısı hedefini 30 
milyondan 45 milyona yükselttiklerini anlatan 
Yıldırım, 3G kullanıcılarının ise şimdiden 44 
milyonu bulduğunu söyledi. 
11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Şurası’nın ana temasının “Herkes için ulaşım, 
hızlı erişim” olarak belirlendiğini anımsatan 
Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada kastımız ulaşımı yurdun her 
tarafına yaymak. Hatta bölgesel anlamda 
ulaşım altyapısının kalitesini standardını 
aynı düzeye getirmek. Kendi ülkenizde 
mükemmel ulaşım altyapısı yapabilirsiniz. 
Ama komşu olduğunuz ülkeden başlamak 
üzere başka ülkelere giden ulaşım ağları 
aynı standardı sağlayamazsa, burada amaca 
erişmiş olmayız. Bunun için uluslararası 
nitelikte şûra topluyoruz. Bölge ülkelerini, 
komşu ülkelerini, onların bağlantılı olduğu 
ülkeleri de bu şûraya özellikle davet 
ediyoruz ki burada aynı kaliteyi, aynı emniyet 
faktörlerini, aynı erişebilirliği sağlayalım.” 
“Ülkemizi bilgi otobanlarıyla donattık. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile yüzyılın projesi 
FATİH’e başladık” diyen Yıldırım, ulaşım, 
iletişim altyapısına önümüzdeki 10 yılda 
da hız kesmeden yatırım yapmaya devam 
edeceklerini vurguladı.  
Şuranın açılışında ilk olarak söz alan Şura 
Sektör Raporları Koordinatörü Prof. Dr. 
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Oral Erdoğan ise ulaşım ve haberleşme 
yatırımlarının ülkelerin gelişimine doğrudan 
katkı sağladığını ifade etti. Yapılan yatırımlarla 
vatandaşların çağdaş uygarlık seviyesine 
çıkmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, 
“Bin 557 kişilik ekiple 2 bin 500 sayfalık rapor 
hazırlandı ve 400 sayfalık bir özeti çıkarıldı. 
Rapor için 100’e yakın yurtdışından gelen 
uzman da destek verdi” diye konuştu.

Gül: Teknoloji toplumların kimyasını 
değiştiriyor
11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Şurası’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, sosyal medya dahil olmak 
üzere teknolojiyi yoğun bir şekilde 
kullandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı 
Gül, gelişen teknolojiyle birlikte dünyanın 
küresel bir köy olarak tanımlanabileceğine 
dikkat çekerek, insanın zaman ve mekân 
bağımlılığının ortadan kalktığı bir döneme 
girildiğini belirtti. Ulaştırma ve haberleşme 
altyapısının küresel ekonominin parçası 
olması açısından önemli olduğunu ifade eden 
Gül, bilim, teknoloji ve inovasyonla ekonomi 
üst seviyeye çıkabileceğini aktardı. Gül, Türk 
bilim insanlarının mucit yönüne güvendiğini 
belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
“Teknoloji toplumların kimyasını değiştiriyor. 
Sosyolojik ve siyasi etkileri doğrudan 
görülüyor. Olumlu etkilerinin yanı sıra bir 
ilaç gibi yan etkileri de oluyor. İnsanların, 
ürünlerin ve sermayenin özgürce dolaştığı bir 
ortam hedefliyoruz. İletişim, bilişim ve ulaşım 
çağının hayli gelişmiş bir safhasını yaşıyoruz. 
Bu çağda ulaştırma ve haberleşme herkesin 
hayat kalitesini yakından ilgilendiriyor.”
Bu çağın bir diğer önemli ilkesinin de 
verimlilik olduğunu söyleyen Gül, iletişim, 
bilişim ve inovasyonun ortaya çıkardığı 
verimlilik artışının ekonomik büyümenin de 
beşeri kalkınmanın da ana lokomotifi olduğunu 
kaydetti. Bunun için bilgi. Bilgi üretimi ve 
araştırma geliştirme faaliyetlerine daha fazla 

yatırım yapılması gerektiğine değinen Gül, 
“Türkiye’de bu konuda yürütülen çalışmaları 
yakından takip ediyor ve destekliyorum” dedi.
  
İnternet kullanıcı sayısı birkaç yılda 
4 milyara çıkacak
Şura kapsamında ilk gün öğleden sonra 
Bakan Yıldırım’ın başkanlığında yapılan konuk 
ülke Bakanlarının katılımıyla “Ulaştırma ve 
Haberleşmenin Geleceği ve Ortak Yatırım 
Olanakları” konulu yuvarlak masa toplantısı 
yapıldı. 

Toplantıda konuşan, Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Ticaret Bakan Yardımcısı 
Lawrence Strickling, İnternet’in yönetim 
merkezi işlevi gören ve İnternet’in Birleşmiş 
Milletler’i olarak adlandırılan İnternet 
Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu’nun 
(Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers-ICANN) İstanbul’da faaliyete 
başlamasına değinerek, “ICANN’in Türkiye’ye 
gelmesi ve İstanbul’u bir merkez olarak 
seçmesi takdire şayan bir gelişme” dedi. 
Strickling, şu anda 2 milyardan fazla kişinin 

İnternet kullanıcısı olduğunu belirterek, 
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde İnternet 
kullanıcı sayısının 2 milyar daha artacağını 
kaydetti. Mevcut ihtiyaç ve zorlukları çok iyi 
algılamak gerektiğini dile getiren Strickling, 
“Mevcut fırsatları geliştirmeli ve yeni fırsatlar 
ortaya koymalıyız” dedi. 
Yuvarlak masa toplantısında, Türkiye 
Cumhuriyeti Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakan Yardımcısı Yahya Baş, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Kaşif, 

Kazakistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı 
Askar Zhumagaliev, Kosova Altyapı Bakanı 
Fehmi Mujota, Malta Ulaştırma Bakanı Joe 
Mizzi, Tunus Ulaştırma Bakanı Abdulkerim 
Harouni, Makedonya Ulaştırma ve Haberleşme 
Bakanı Mile Janakiewski, Karadağ Ulaştırma 
ve Denizcilik İşleri Bakanı Ivan Brajovic, 
Filistin Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri 
Bakanı Safa Nasser Eldin, Letonya Ulaştırma 
Bakan Yardımcısı Kaspars Ozolins ile İran, 
Afganistan, Balerus, Moldova, Bulgaristan, 
İspanya, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Litvanya, 

Moldova, Tacikistan ve Fas bakan ve bakan 
yardımcıları da birer konuşma yaptılar.

Menteş: 2023 için Türkiye’nin yüzde 
8.5’lik büyümeyi yakalaması gerekli
Şuranın ikinci günü gerçekleştirilen “2023’e 
Doğru Haberleşme Sektörü-STK” konulu 
toplantıda konuşan Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) Başkanı Turhan Menteş, 2023’te 
Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına girebilmesi için yüzde 8.5’lik büyümeyi 
yakalaması gerektiği uyarısında bulundu. 2023 
öngörüleri konusunda Türk halkının önünde 
önemli engeller olduğuna değinen Menteş, bu 
engelleri aşmanın planlı hedeflerle mümkün 
olacağını kaydetti. 2023-2035 ve 2050 için 
sadece Türkiye’nin hedeflerinin bulunmadığını 
anlatan Menteş, 2023 için şu an dünyada 
kullanılacak teknolojilerin üretilmiş durumda 
olduğuna dikkat çekti. Menteş, Türkiye’nin 
2023 yılı için lobi faaliyetlerini yapması 
gerektiğine işaret ederek, “Ne üreteceğimizi 
düşünmemiz lazım” dedi. 2023 hedefi için 
e-Türkiye İcra Kurulu’nun iyi bir model 
olduğunu savunan Menteş, “2023 hedeflerini 
birkaç firma ile gerçekleştiremeyiz” şeklinde 
konuştu.
 
Menteş, Avrupa Birliği’nin (AB) aralarında, 
Tek pazar yaratma; Beraber çalışma 
standartlarının belirlenmesi; Doğruluk 
ve güvenirliğin sağlanması; Sayısal okur-
yazarlığın artırılması gibi 7 ayrı hedef 
belirlediğini anlattı. Dijital Türkiye Platformu 
olarak bu çalışmaları başlattıklarına değinen 
Menteş, İnternet için özel ilgi kurulları 
oluşturulması gerektiğini vurguladı.  
Üç gün boyunca yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı 
Şura’da 7 salonda eş zamanlı olarak, sektör 
panelleri gerçekleştirildi. Panellerde, 30’u 
yabancı olmak üzere 100 civarında anahtar 
konuşmacı, moderatör ve panelist; sunum ve 
konuşma yaptı. 

http://www.bilisimdergisi.org/s158

http://www.bilisimdergisi.org/s158

