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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ( 12 Mayıs 2009 )
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (TASAM), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü
"Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023" Projesinin 81 İl Çalıştayları kapsamında Ankara Toplantıları’nın ilki
12 Mayıs 2009 tarihinde, Dr. Mehmet Altuner Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, kurumun çalışanları
ve üst düzey yöneticileri, Türk Asya Stratejik Araştırma Merkezi TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, TASAM
Başkan Yardımcısı E. Büyükelçi Murat Bilhan, Prof. Dr. Vural Altın ve Dr. Abdullah Özkan katıldı.
Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te ülkemizin olması gereken yer ve hedeflerle ilgili kamu üst
bürokrasisine, STK’lara ve kamuoyuna yönelik çok boyutlu, etkileşimli ve stratejik bilgi aktarımını
hedefleyen "Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023" projesinin Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu çalıştayının

açılışında projeyle ilgili katılımcıları bilgilendiren TASAM Başkanı Süleyman Şensoy projenin, 2023 yılında
önümüzdeki 14 yıllık süreç içinde Türkiye, bölge ve dünyanın nerede olacağına, bunun görev alanlarımıza
ve sektörlere nasıl yansıyacağına dair çıkarımlarda bulunmaya çalışan fütüristik bir proje olduğunu
vurguladı.
Projenin sivil inisiyatifle yürütülüyor olmasının da projenin konuşulmasını ve tartışılmasını
kolaylaştırdığını; karşılıklı katkılarla vizyonun zenginleştirildiğine değinen Şensoy özellikle dünyanın
yeniden tanımlandığı günümüzde, dengelerin değişeceği, çok sayıda güç dengesinin dünya sahnesinde
yerini alacağını söyledi.

Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Gerek dış politika alanında, gerekse siyasi, ekonomik, teknolojik
ve sosyokültürel alanda belirlenecek hedeflere ulaşılması, var olan sorunları değil, vizyon ve hedeflere
odaklanan stratejilerin tüm kurumlar tarafından eş güdüm sağlanarak uygulanması ile gerçekleşecektir.
Bütün bu değişen denge ve parametrelere bakıldığında önümüzdeki 8-10 yıl içinde kutupların ve
parametrelerin yerine oturacağı, dünya güç sisteminin yeniden şekilleneceği görünüyor. Bütün bunlara
da biz “hele bir görelim ne olacak gibi bir beklenti içinde” bakarsak mevcut durumumuzu da
koruyamamama gibi bir tehlike ile karşı karşıya kalırız. Ya biz birinci lig dediğimiz ülkeler kategorisine
çıkacağız. Ya da 3 lige düşeceğiz. Ortasını korumak gibi bir alternatifimizin olmadığını açıkça

değerlendiriyoruz. Bu bakımdan Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi ülkemizi muasır medeniyetler
seviyesinin üzerine çıkaracak vizyona önemli bir katkıdır.”
İki yıldır proje üzerinde çok deneyimli bir ekiple çalıştıklarını, çalışmalar sonrasında projeyi 6 başlık altında
topladıklarını belirten Şensoy; “Proje 100. yılında Türkiye perspektifini ortaya koyan bir proje. 14 yıl sonra
Türkiye’de eğitim, kültür, sanat, sanayi, ekonomi ve diğer tüm alanlarda makro anlamda neler
olabileceğini tasarlayan, bunları tasarlarken de mevcut durumdan ve Türkiye’nin nereye gittiğinden yola
çıkarak hazırlanmış bir proje. Projenin ana amacı yerel inisiyatifi harekete geçirmek.” diye konuştu.
Oturum başkanlığını TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un yaptığı çalıştayda Uluslararası İlişkiler ve
Uluslararası Güvenlik konusu TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat Bilhan, İç Siyaset konusu
TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü Dr.Abdullah Özkan, Eğitim, Bilim ve Teknoloji ve Kültür
konusunu ise Prof. Dr. Vural Altın sundu.

BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Günümüz dünyasında küresel bilgi havuzunda toplanan bilgiye ve bilgi kaynaklarına ulaşım teknolojik
gelişmelerle çok kolaylaşmıştır. Teknoloji geliştikçe bilgi artışı, bilgi artışı gerçekleştikçe teknoloji
gelişmekte, ortaya çıkan yeni durumlarla ilgili yönetici, denetleyici ve piyasa düzenleyicisi kurumlara
ihtiyaç duyulmaktadır.
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; Kanunlarla öngörülen yetki ve sorumlulukları uygulamak ve
verilen diğer görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz özel bütçeli bir
kuruluştur.
Kurum serbestleştirme sürecinde düzenleme ağırlıklı bir işlev görürken; serbestleşme sonucunda
düzenleme işlevini asgariye indirecek, ancak sektörde sürdürülebilir rekabet ortamının tesis edilmesi
amacıyla etkin bir şekilde denetleme ve hakemlik görevlerini devam ettirecektir. Kurumun kuruluşu
sektörde devamlılığın, düzenin, güvenilirliğin ve şeffaflığın sağlanması açısından önem arz etmektedir.

