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TBD ve IDC’nin 
organize ettiği “Kamu Bilişim 
Platformu”,  “Sayısal Gündem 

2020” ana temasıyla 13-15 Ekim’de 
Antalya’da toplandı. Etkinlikte “Kamu 

Entegre Veri Merkezi”, büyük veri, 
kamu bilişim projelerinin uluslararası 
platformda tanıtımı ile “Bilişimsizliğin 

maliyeti” konularında hazırlanan 
raporlar, paylaşıp yayına hazır 

hale getirildi.

T
ürkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) her yıl düzenlediği geleneksel 
etkinliklerinden biri olan Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri 
Birliği (Kamu-BİB), Kamu Bilişim Platformu etkinliği, 
International Data Corporation (IDC) Türkiye organizasyonu ile 
13-15 Ekim 2014 tarihleri arasında Susesi Luxury Resort Hotel 
Antalya’da gerçekleştirildi. 
Dünyada başka örneği bulunmayan, tüm kamu bilgi işlem 

yöneticilerinin doğal üyesi oldukları TBD Kamu-BİB, bir yıl boyunca 
yüzlerce kişinin gönüllü katkısı ve katılımıyla ortaya çıkardığı 
raporlarına son biçimini vermek üzere tüm bilişimcileri, 16. Kamu 
Bilişim Platformu etkinliğinde bir araya getirdi. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 
desteklediği etkinlik, Türkiye Dijital Platformu’nun işbirliğiyle yapıldı.
1997 yılında çalışma grubu olarak kurulan TBD Kamu-BİB, öncelikle 
bilişim teknolojilerinin etkili ve yaygın kullanımını, kamu kurumlarının 
hizmetlerini etkin ve verimli sunabilmesini, ulusal bilişim politikalarının 
oluşturulmasına katkı sağlamayı, bilgi işlem birimleri arasında 

            Kamu bilgi işlemciler,
 “Sayısal Gündem 2020” g ü n d e m i y l e  b u l u ş t u

http://www.bilisimdergisi.org/s170

http://www.bilisimdergisi.org/s170


BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 292014 KASIM28

bilgi paylaşımının artırılmasını, mesleki 
dayanışmanın geliştirilmesini, sorunlara 
ortak çözümler oluşturulması konularında 
farkındalık yaratma ve sinerji oluşturmayı 
hedefliyor. 
Ülke sorunlarına çözüm üreten bilişimcilerin 
birikimlerini paylaştığı, ortak akıl platformu 
olan TBD Kamu-BİB, bu yıl “Sayısal Gündem 
2020: Akıllı Devlet Dönüşümü” ana temasıyla 
düzenlendi. “Sayısal Gündem 2020”nin kamuya 
ait değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte, 
Kamu Entegre Veri Merkezi, kamuda 

daha aktif, daha verimli, bir hale getirmeliyiz. 
Sadece raporlar oluşturmakla kalmamalı, 
bu raporların eyleme dönüşmesini de 
sağlamalıyız” diyerek tamamladı. 

Menteş: Teknoloji ve bilgide rekabeti 
sağlayıp…
TBD Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş, 
TBD hakkında kısa bilgi vererek başladığı 
konuşmasında TBD’nin dünyada bilgi toplumu 
teriminin ilk kullanıldığı yıllarda kurulduğunu, 
Türkiye bilişim tarihinde bilinen her konunun 
öncüsü olduğunu, kullanılan tüm teknolojileri 
en az beş yıl önceden duyurusunu yapıp 
farkındalık yaratmaya çalıştığını söyledi. 

Avrupa Birliği’nin (AB), Ağustos 2010’da, 
7 eylem alanını içeren “Sayısal Gündem 
2020” hedefini ortaya koyduğuna dikkat 

Temsilcisi Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, 
etkinliğin açılış konuşmasına, “Günümüzün 
bilgiye dayalı ekonomilerinin önemli bir 
bileşeni, devletin ta kendisidir. Devletin 
vatandaşlarına ya da ülkenin şirketlerine ve 
kurumlarına verdiği hizmetleri daha kaliteli, 
hızlı ve doğru bir şekilde sağlaması, ancak 
bilişimle mümkündür. Bunun farkında olan 
devletler, hem dünya çapında, hem ülke 
içinde ekonomisini iyi bir yere taşımaktadır, 
taşıyacaktır” diyerek başladı.
Devletin bilişimle ara yüzünün “kamu bilişim 
daireleri” olduğunu söyleyen Özbilgin, kamu 
bilişim daireleri sayesinde son 10 yıl Türkiye 
bilgi toplumu olma yolunda önemli adımlar 
attığı, bilişim projeleri ve yatırımlarının hız 
kazandığını kaydetti. 
Türkiye’deki pek çok başarılı BT projelerinden 
söz edip akıllı devlet sistemine geçilmesi 
gerektiğini belirten Özbilgin, “Vatandaşlarına 
daha iyi hizmet veren devlet fikri artık yeterli 
değil. ‘Yeni Türkiye’ için artık bir başka adıma 
geçmemiz lazım. O da akıllı devlet” dedi.
“Akıllı devlet” kavramı, yapısı, vatandaşa 
sunulan hizmetler ve çıktılarına ilişkin bilgiler 
veren Özbilgin, Türkiye’de bilişimin daha 
etkin kullanılması ve bu alanda yeni projeler 
üretilmesi gerektiğine işaret ederken bu 
açıdan bu tür toplantıları önemsediklerini 
bildirdi.  
2023 hedefleri konusuna da değinen Özbilgin, 
“2023 hedeflerine bakarsak, ‘Bilişim’i sadece 
kullanmak değil kaldıraç etkisinden de 
yararlanmak, ülkemizin önünü açmak ve 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
girmek için kullanmanın ötesine geçmemiz 
gerektiğini, yani artık ‘proaktif bir devlet’ 
olmak ve öngörü yapma aracı olarak 
kullanmak lazım geldiğini göreceksiniz. Bunun 
da anahtarı biz kamu bilişimcilerinin ellerinde” 
diye konuştu. 
TBD’nin kamu bilişimi konusundaki 
öncülüğüne ve bu anlamda yaptığı çalışmalara 
da değinen Özbilgin, devlete rehberlik 
etmeye çalışıldığını, her yıl değişen temalar 
çerçevesinde, her zaman öncü raporlar 
oluşturup devletin hizmetine sunulduğunu 
anlattı. Özbilgin, konuşmasını “Hep birlikte 
TBD’nin KAMU-BİB ortamını daha katılımcı, 

büyük veri, kamu projelerinin uluslararası 
platformda tanıtımı ile kamuda bilişimsizlik 
maliyeti konuları tartışıldı. 
TBD, Dijital Türkiye Platformu tarafından 
ülkemiz gündemine getirilen “Sayısal 
Gündem 2020” konusunda 40 uzmanlık grubu 
oluşturdu. Uzmanlık gruplarında konunun 
uzmanları yaklaşık bir yıldır yoğun bir çalışma 
yürüttü. BİM yöneticileri, sektör ve uzmanlarını 
bir araya getiren etkinlik, çalışma gruplarının 
raporları, panel ve firma sunumlarıyla zengin 
bir içerikle gerçekleştirildi. 

16. Kamu-BİB’in açış konuşmasını yapan IDC 
Türkiye Ülke Müdürü Nevin Çizmecioğulları, 
konuşmasına TBD ile yapılan işbirliğinden 
söz ederek başlayıp “Sektörümüzde bu 
tür işbirliklerinin artırılması ülke olarak 
kısıtlı kaynaklarımızın en verimli şekilde 
paylaşılması ve bu sinerjinin başarılı olması 
için sizlerin de bizzat destekleriniz bizim için 
çok önemli” dedi.
Etkinliğin format ve içeriğinin TBD yönetiminin 
yanı sıra bilişim CEO’ların önerileri 
doğrultusunda belirlenmeye çalışıldığını 
anlatan Çizmecioğulları, Türkiye kamu sektörü 
ve bilişim tedarikçileri tarafından güçlü bir 
şekilde desteklenen etkinliğin, Türkiye kamu 
sektörü için yatırım planlarını ve önceliklerini 
anlamak ve öğrenmek amacıyla oluşturulan 
mükemmel bir platform olduğunu belirtti.
Etkinlik gündemini aktaran Çizmecioğulları, 

bu yıla özel Türkiye genelinde farklı 
sektörlerdeki deneyimli CEO’ları dahil ederek 
Türkiye’de  ve Türkiye’yi dünya genelinde 
temsil edecek bir Teknoloji Danışma Kurulu 
belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca 
güvenlik, büyük veri,  veri analitiği veri 
merkezleri ile Türkiye ve başka ülkelerdeki 
BT altyapılarını yönetenler gibi farklı farklı alt 
grupları oluşturmayı planladıklarını belirten 
Çizmecioğulları, artan sorumlulukları, değişen 
rolleri ve yeni baskılar altında CEO’ların 
değişim ve dönüşüm yapmalarının kaçınılmaz 
olduğuna dikkat çekti. Çizmecioğulları, 
etkinlik süresince dünyanın ve Türkiye’nin 
önde gelen BT ürün servis sağlayıcıları ve fikir 
liderlerinin, BT’yi kurumlara fayda sağlayacak 
şekilde kullanmanın en yeni stratejilerini 
sunacaklarını anlattı. 
TBD Yönetim Kurulu Üyesi ve Kamu-BİB 
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çeken Menteş, Türkiye’nin de bu yapıda yer 
alması, ortaya konulan strateji ve hedeflerin 
benzerlerini belirlemek zorunda olduğunun 
altını çizdi. Bu programda Türkiye’nin de 
olması gerektiğine dikkat çeken Menteş, 
“Teknoloji ve bilgide rekabeti sağlayıp bilgi ve 
teknolojiye dayalı yeni bir ekonomi ve büyüme 
modeli belirlemeliyiz” dedi.

Türkiye’nin geleceği açısından programın 
önemli olduğuna işaret eden Menteş, sözlerine 
şöyle devam etti:
“AB 2010’da bir program ilan etti. Bu 
programa bakan herkes, Sayısal Gündem 2020 
içindeki her şeyin Türkiye içinde gerçekleşmek 
zorunda olduğu görür.  Biz de Dijital Türkiye 
Platformu olarak konuyu yakından izliyoruz. 
Avrupa Birliği kenarında dolaşan bir ülkeyiz, 
alırlar almazlar, hiç önemli değil. Ama 
biz yolumuzda ilerleyelim AB’nin koyduğu 
normları bizim de gerçekleştirmemiz 
gerektiğini her zaman söylüyoruz. Bu 
program bizim için de geçerli, bu programda 
var olmalıyız. 2020’ye kadar birçok konuda 
uzmanlıklar yaratmamız gerekiyor. Ama 7 ana 
eksende oluşan 136 aksiyon olarak belirlenen 
eylem adımlarının yarısında Türkiye’nin ne 
ilgili kurumu ne de uzmanı var. 

28 ülkede sayısal tek Pazar yaratmaya çalışan 
AB’de bu çalışmalar için inanılmaz bir güç 
ve çaba harcıyor. Bunu biz de yapmalıyız. 
AB bunu sivil inisiyatifi öne plana çıkararak 
yapıyor. Her şeyi hükümetlerden beklemiyor. 
Standartlar ve birlikte çalışabilirlik AB’nin 
en büyük sorunu ve 28 ülkede birlikte 
çalışabilirlilik ve standartlar konusunda 
ortaklaştırmaya çalışan bir Avrupa var. Bunun 
dışında kalma lüksümüz yok. Bu nedenle 
geçen yıl bir açık çağrı yaptık. 136 eylemi 40 
ana başlıkta toplayıp bu gruplarda çalışmak 
isteyenleri bir araya getirmeye çalıştık. 650 
kişi başvurup katkı vermeye başladı.
Dijital Türkiye Platformu olarak bir ön 
çalışmayı da uzmanlara yaptırdık. 8 uzman 
çalışıp ilk raporu hazırlayıp durum saptaması 
yaptı. Dolayısıyla sivil bir inisiyatifle izleme 
sürecini de başlattık.”

31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda 40 çalıştayın 
ilk defa aynı anda yapılacağını bildiren Menteş, 
“Bütün kuruluş, kurum ve şirketlere şunu 
söylemek istiyorum: Eğer Türkiye’nin geleceği 
ile ilgili bir şey söyleyecekseniz TBD’nin 
etkinliklerinde olmak durumundasınız. Burada 
yoksanız, gelecekte de yok olacaksınız.  Bunu 
özellikle vurgulamak istiyorum.  TBD’nin açık, 
geleceği belirlemeye yönelik toplantılarında 
herkesin olması gerektiğini düşünüyorum” 
çağrısında bulundu.
Türkiye’nin geleceği için bilişim projelerine 
yönelinmesi gerektiği ve bilişim alanında 
projeler üretilmesini öneren Menteş, 
“Türkiye’nin geleceğini aydınlatacak büyük 
projelere ihtiyacı var. Büyük bilişim firmaları 
(sistem entegratörleri) yaratmak, olanları 
büyütmek durumundayız. 30 yıldan beri bilişim 
sektörünün yüzde 50’den fazla bütçesini 
kamudan sağladık. O nedenle büyük bilişim 
projelerini telafuz etmekten çekinmeyin. 
Türkiye’deki kamu projelerinin birçoğu 
Avrupa’da yok. Önümüzdeki dönemde bu 
projeleri yurtdışına satmaya başlayacağız, bu 
noktalara geleceğiz. Sizlerden büyük bilişim 
firmalarını koruma ve büyük 
kamu bilişim projelerini 
yaratma konusunda çaba 
sarf etmenizi diliyorum” 
diye konuştu.
Kamu-BİB’i destekleyen 
Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu 
Başkanı Tayfun Acarer 
ise bilişim ve iletişim 
alanında büyük firmaların 
desteklenmesi ancak 
bunların standartasyon 
ve sertifikasyonlarının 
belirlenmesi gerektiğini 
söyledi. Bilişim sektöründe 
nitelikli eleman konusuna 
değinen Acarer, “Bilişim 
sektöründe nitelikli elemen 
konusunda ithal eden 
ülkeden ihraç eden ülke 
konumuna geçeceğine 
inanıyorum” dedi. 

Bakan Yardımcısı Kavranoğlu: 
Ar-Ge için kaliteli proje 
bulamıyoruz

Açılışın son konuşmacısı olan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, 
1990’ların başlarında başlayan 
İnternet devrimi, sonra 
yaşanan mobil iletişim çağı 
ve SMS’nin endüstriyel hale 
gelişinden söz etti. Türkiye’nin 
son yıllarda çok hızlı bir 
değişim ve gelişme sürecinden 
geçtiğini anlatan Kavranoğlu, 
son 12 yılda Türkiye sessiz 
bir devrim yaşadığını söyledi. 
Kavranoğlu, yeni Türkiye 
döneminde de Türkiye’nin ekonomide, bilimde, 
insan hakları ve demokratik standartlarda 
dünyanın en ileri ülkeleri arasına girmeyi 
hedeflediğini vurguladı.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemine 
değinen Kavranoğlu, “Bilgi 
ve iletişim teknolojileri 
geride kalmış toplumlar için 
çok büyük bir hızla kalkınıp 
yoksulluktan kurtulmak 
için tarihi bir fırsattır. 
Gerektirdiği tek şey, iyi 
yetişmiş insan potansiyeli ve 
bu insanların önünü açan bir 
yönetimdir” dedi. 
  
Türkiye’nin 2023 yılı 
hedeflerine değinen 
Kavranoğlu, sözlerine şöyle 
devam etti:
“Bu hedeflere eski 
Türkiye’nin sistemiyle 
varılamaz. Türkiye’nin 
gelişmiş, kalkınmış bir ülke 
olmasına giden çabası, 
bilimden, teknolojiden, 
bilgiden, inovasyondan 
geçer. Hiçbirimiz 500 milyar 
dolar ihracat hedefine bugün 

sattığımız mallardan daha fazla satarak, 
miktarı artırarak varacağımıza inanmıyoruz. 
Daha fazla domates, hıyar, fındık, limon 
satarak bu hedeflere varamayız.”

Ar-Ge çalışmalarına da değinen Kavranoğlu, 
devlet olarak Ar-Ge’ye ayrılan kaynağın 
tümünü verecek kaliteli proje bulamadıklarını, 
son 11 yılda Ar-Ge’ye ayrılan paranın 8 katına 
çıktığına dikkati çekip “Ar-Ge’ye bu yıl 8 milyar 
dolar değil de 80 milyar dolar ayırsak, çok 
bir şey değişir mi? Bence değişmez, sadece 
israf artar. Demek ki bizim problemimiz para, 
kaynak problemi değil, sistem” diye konuştu. 
 
Etkinlikte, Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, 
“Türkiye’nin Avrupa Sayısal Gündemine 
Uyum Projesi” konusunu gündeme getirirken 
CIO Paneli’nde “Kamunun sosyal medyayı 
kullanma rehberi” ele alındı. TÜBİTAK-
BİLGEM YTE’den Mustafa Afyonluoğlu, “Kamu 
Entegre Veri Merkezi”; Arzu Altın, “Kamu 
Bilişim Projelerinin Uluslararası Platformda 
Tanıtımı”; Burak Biçen, “Kamuda Büyük Veri 
ve Analizi”; Yavuz İnal, Kamu İnternet Siteleri 
Rehberi (KAMİS) Projesi; Altan Özkil ise, 
“Bilişimsizlik Maliyet Tahminleri ve Kamu 
Örnekleri” sunumlarını yaptılar.
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