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Kamuda BT yönetimi ve 
sektörün sorunları
Veri yönetimi ve analizi, bulut hizmetlerinin kullanımı, mobil 
hizmetlerin geliştirilmesi ve yakın geleceğin uzun soluklu 
konuları konuşuldu.

Devlet kurumlarının üst düzey yetkilileri ve bilişim sektörünün önde gelen firmalarının 
temsilcileri “Kamu Yönetiminde Bilişim Teknolojileri”ni tartıştılar. Belli bir 
teknolojiyi veya pazarı hedefleyerek o pazarın gündemindeki sıcak konularını ele 
alan “Dikey Sektör ve Teknoloji Etkinlikleri”nin ilki İnterpro tarafından 25 Şubat 

2014’te Sheraton Convention Center Ankara’da düzenlendi. Etkinlikte veri yönetimi ve analizi, 
bulut hizmetlerinin kurumlar arası kullanımı, mobil hizmetlerin geliştirilmesi ve kamunun 
sosyal yaşamda aldığı yer gibi, yakın geleceğin uzun soluklu konuları değerlendirildi. 

Koru: Türkiye’de kurumlar, birbirlerinin çalışmalarından habersiz

Etkinliğin davetli konuşmacısı Dışileri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Naci Koru, bilgisayarla ilk 
1985 yılında tanıştığını anlattı. Koru, Dışişleri Bakanlığı’nda bütün sınavların artık İnternet 
üzerinden gerçekleştirildiğini katılımcılarla paylaştı. Kişisel bilgisayar edinmenin kolay hale 
geldiğinin üzerinde duran Koru, İnternet’in ayağımıza gelmesinin ise devrim niteliğinde 
bir gelişme olduğunu vurguladı. İnternet’in yaygınlaşması ile birlikte hayatımızın her 
alanına girdiğinden söz eden Koru, Türkiye’nin e-devlet hizmetlerinde dünya standartlarını 
yakalayamadığının ve ilk 10 ülke içerisine giremediğinin üzerinde durdu.
Dışişleri Bakanlığı’nın e-konsolosluk, e-visa gibi projelerinden sağladığı gelişmeleri anlatarak, 
bakanlığın tüm arşivinin elektronik ortama taşındığını bildiren Koru, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) ile imzaladıkları bir protokol çerçevesinde elektronik ortamda işbirliği 
içerisinde olduklarını belirtti. Bakanlığın 221 temsilcilikle haberleşmesini e-belge üzerinden 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Koru, Diplomatik Portal Sistemi’nin çok sayıda ülkeye örnek 
olduğunu kaydetti. Koru, bakanlığın klasik yöntemlerle sürdürülen davetiye sistemini de 
elektronik ortama taşıdıklarını dile getirdi. 
Etkinlik kapsamında öğlenden sonra gerçekleştirilen “Kamu Yönetiminde Bilişim Teknolojileri” 
oturumunu Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin 
yönetti. Oturuma konuşmacı olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’ndan (TRT) Dr. Sedat 
Onay, TBD Ankara Şubesi Başkanı Kemal Nalçacı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Etem 
Akgündüz ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Adnan Yılmaz katıldı. 
Oturumda, “Ulusal Veri Merkezi kurulması”, “Kamu Bilgi İşlem Başkanları Sivil Toplum 
Kuruluşları’na (STK) nasıl bakıyor?”, “Bilişim Personeli Sıkıntısı ve Bilişim Personeli’nin Özlük 
Hakları”, “Bilişim Mevzuatı”, “Savunma Sanayindeki Ofset Uygulamalarının Bilişim Sektöründe 
de Uygulanabilirliği” ve “Big Data” gibi konular ele alındı.  Oturumda TRT’nin VEDOP, POLNET, 
MERNİS, UYAP ve TAKBİS gibi projelerin 30-40 dakikalık belgesel çekimini gerçekleştireceği 
belirtildi. 
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