
BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 2192015 OCAK218

Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi tanıtıldı
2015-2019 dönemini kapsayan Ulusal 
e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, 24 
Aralık 2014’te düzenlenen toplantıda 
açıklandı. Tüm paydaşların ihtiyacına 
yanıt verecek bütüncül yapı ve 
kurumların desteğiyle yürütülmesi 
planlanan strateji ve eylem planı, 
kamunun deneyimi, STK’ların 
bakış açısı, üniversitelerin bilimsel 
yaklaşımı ve özel sektörün dinamizmi 
ile dönüşüme birlikte yön vermeyi 
hedefliyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) BİLGEM-YTE işbirliği 

ile gerçekleştirilecek arasında imzalanan 
sözleşme çerçevesinde hazırlanan “2015-
2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem 
Planı” tanıtım toplantısı, 24 Aralık 2014’te JW 
Marriott Hotel’de gerçekleştirildi. 
Tanıtım programında, dünyadaki değişim 
ve dönüşüm sürecinin öncülüğünü bilgi ve 
iletişim sektörünün yaptığına dikkat çeken 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan 
Lütfi Elvan, bilgi ve iletişim sektörünün son 
12 yılda yıllık ortalama yüzde 10’un üzerinde 
büyüdüğünü belirterek, “Son 12 yılda yıllık 
ortalama yüzde 10’un üzerinde büyüyen bilgi 
ve iletişim sektörü var. Bu yıl yüzde 12’lik bir 
büyüme bekliyoruz” dedi.

Son 1 yılda e-devlet abone sayısında yüzde 
25’lik artışın olduğunu ifade eden Elvan, bugün 

Bakanlıkların farklı sistemleri 
kullandıklarına değinen Elvan, tüm 
kamunun yazılım ve donanımlarının 
ortak hatta tek bir veya birkaç veri 
merkezinde bu bilgilerin toplanmasını 
sağlayacaklarını açıkladı. Bu çerçevede 
“Kamu Entegre Veri Merkezi” kurma 
çalışmalarının devam ettiğini anlatan 
Elvan, KamuNet sistemiyle ilgili 
çalışmalara yeniden başladıklarını, tek 
bir bağlantıyla kamuyu birbirine güvenli 
şekilde entegre etmek istediklerini 
bildirdi. Bakanlık olarak havacılık ve 
uzay dahil bilgi ve iletişim alanında Ar-
Ge faaliyetleri çerçevesinde proje üreten 
firmalara, sivil toplum kuruluşlarına ciddi 
destek vereceklerini duyuran Elvan, “Şu 
anda 1 milyar liralık kaynağımız var. Bu 
kaynağı tüm özel kesime, bilgi ve iletişim 
alanında faaliyet gösteren taraflara 
kullandırmaya hazır olduğumuzu ifade 
etmek istiyorum” açıklamasında bulundu. 

birçok belgenin e-devlet üzerinden alındığını 
bildirdi. Vatandaşların kurum kurum dolaşmak 
yerine iş ya da sorunlarını e-devlet üzerinden 
çözmeleri gerektiğini dile getiren Elvan,”Şu 
anki sistemde, adli sicil belgesi, nüfus kaydıyla 
ilgili belgelerinizi alabiliyorsunuz ama o 
belgeleri bakanlık bakanlık dolaştırıyorsunuz. 
Böyle bir sistem olmaz. Bundan sonraki 
süreçte işte bu eylem planıyla biz, herhangi bir 
vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa ilgili kurum 
tarafından e-devlet üzerinden alınıp işleminin 
yapılmasını istiyoruz. Bu noktaya geleceğiz. 
Bununla ilgili çalışmalar başlatıldı” diye 
konuştu. 

2015-2019 Eylem Planı çerçevesinde Bakanlık 
yetkilileri, siyasiler ve bürokratlara büyük 
sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Elvan, 
özel sektörün de kamu kurumuyla ilişkilerini 
e-devlet üzerinden gerçekleştirmesini 
istediklerini, bu alanda hızlı mesafe 
alacaklarını söyledi. 

E-devlet ile sadece devletin iş yapma biçimini 
değil tüm ülkeyi dönüştürmeyi hedeflediklerinin 
altını çizen TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak, 
söz konusu uygulamanın en büyük yararlarından 
birinin “sistem getirmek” olduğunu vurgulayarak 
şunları söyledi:

“E-devletin sonunda kamu yönetimi açısından 
ciddi anlamda sıçrama gerçekleştireceğiz. Bu 
işin yüzde 20’si teknik, yüzde 80’i ise bürokratik 
süreçlerdir. Kurum içi dönüşümde kurumdaki tüm 
süreçlerin sanal ortama taşınması gerekiyor.”

Haberleşme Genel Müdürü Mustafa Koç, 2015-
2019 Ulusal e-Devlet stratejisi ve Eylem Planı’nın 
tüm paydaşların ihtiyacına cevap verecek bütüncül 
yapı ve kurumların desteğiyle yürütüleceğini 
belirterek, “Kamunun tecrübesi, sivil toplum 
kuruluşlarının bütüncül bakış açısı, üniversitelerin 
bilimsel yaklaşımı ve özel sektörün dinamizmi ile 
dönüşüme birlikte yön verelim” çağrısı yaptı. 
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