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SD- 1 - Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı
SD- 2 - Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)
SD- 3 - Bilgisayar ve İnternet Kampanyası
SD- 4 - Okullarda Temel BİT Eğitimi
SD- 5 - Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları
SD- 6 - BİT Eğitimi Sertifikasyonu
SD- 7 - KİEM'ler için İnsan Kaynağı Geliştirilmesi
SD- 8 - Askerlik Hizmetinde Temel Seviye BİT Kursları
SD- 9 - Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT Kursları
SD- 10 - İnternet Güvenliği
SD- 11 - BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim
SD- 12 - BİT ile Desteklenen Yaygın Eğitim
SD- 13 – Türkiye Kültür Portalı
SD- 14 - Türkçe Çeviri Arayüzü
BİN- 15 - Çevrimiçi Çevre İzinleri
BİN- 16 - Çevrimiçi Şirket İşlemleri
BİN- 17 - Dış Ticarette e-Belge Kullanımı
BİN- 18 - Tek Nokta Bilgilendirme Portalı
BİN- 19 - Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı
BİN- 20 - İmalat Dışı Sektörler için Destek Hizmetleri Verecek Kurum Geliştirilmesi
BİN- 21 - Sektörel Mesleki Eğitimler
BİN- 22 - Türkiye Turizm Portalı
BİN- 23 - BİT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Destekleri
BİN- 24 - İş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu
BİN- 25 - Kırsal Kalkınmada BİT Kullanımı
BİN- 26 - e-Ticaret Güvenlik Altyapısı
VOHD- 27 - Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu ve Barındırma Hizmeti
VOHD- 28 - Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Uygulamaları
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VOHD- 56 – Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi
VOHD- 57 – Şirketler Bilgi Sistemi
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VOHD- 59 - Ulusal Ulaştırma Portalı
VOHD- 60 - Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek Pencere Uygulaması
VOHD- 61 - Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi
VOHD- 62 - Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları
VOHD- 63 - Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri
VOHD- 64 – Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması
VOHD- 65 - Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi
VOHD- 66 –Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm
VOHD- 67 - Yerel e-Demokrasi Programı
KYM- 68 – Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
KYM- 69 - Kurumsal Karne Uygulaması
KYM- 70 - Kamu Güvenli Ağı
KYM- 71 - e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması
KYM- 72 - Ortak Çağrı Merkezi
KYM- 73 - Ortak Hizmetlerin Oluşturulması
KYM- 74 – Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı
KYM- 75 - CBS Altyapısı Kurulumu
KYM- 76 – Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi
KYM- 77 – Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi
KYM- 78 - Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri Paylaşımı Altyapısı
KYM- 79 - TÜİK'e Bildirim Standartları ve Elektronik Paylaşım
KYM- 80 - İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar Destek Sistemi
KYM- 81 –Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi
KYM- 82 – Sayısal Haklar Yönetimine İlişkin Yasal Düzenleme
KYM- 83 – e-İmza Kullanımının Artırılması
KYM- 84 – Kamu Personel Mevzuatının Bilgi Toplumu Stratejisi Hedefleri Doğrultusunda Revizyonu
KYM- 85 – Proje ve Yetkinlik Envanteri
KYM- 86 – Kamuda BİT Projeleri Uygulama ve Geliştirme Yetkinliği
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KYM- 88 - Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı
RBS- 89 - Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme
RBS- 90 - Öğretim Üyesi Yetiştirme
RBS- 91 –Bilgi Teknolojileri Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi
RBS- 92 - Ara Eleman Yetiştirme
RBS- 93 - Girişimcilik Eğitimleri
RBS- 94 - Sektör Mesleki Tanımları
RBS- 95 - BİT Sektör Birliğinin Oluşturulması
RBS- 96 – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma
RBS- 97 - Bilişim Vadisi
RBS- 98 - Sektör İş Yetkinliklerinin Geliştirilmesi
RBS- 99 - Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma
RBS- 100 - Dışa Açılımın Desteklenmesi
RBS- 101 – Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı Düzenlemeler
RİS- 102 - Hizmetlerde Rekabetin Tesisi
RİS- 103 - Altyapıda Rekabetin Tesisi
RİS- 104 - Yerleşik İşletmecinin Toptan ve Perakende Hizmetlerinin Ayrılması ile İlgili Fizibilite
Çalışması
RİS- 105 – Veri ve Internet Hizmetlerinde Vergi İndirimi
RİS- 106 - Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon Altyapılarının Teşviki
RİS- 107 - Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı
RİS- 108 - Frekans Tahsisi
AY- 109 - Üniversite - Kamu - Sanayi Araştırma İşbirliği
AY- 110 - BİT Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi
AY- 111 – Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge ile İlişkilendirilmesi
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Sosyal Dönüşüm

SD- 1 – Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ağustos
Ağustos2006
2006
Bitiş
:
Kasım
2007
Bitiş
: Kasım 2007
Süre
: :15
Süre
15Ay
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
4
:
Valilikler
Kuruluş 4 : Valilikler
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Önceliklendirilmiş
olan
Önceliklendirilmiş olan öğrenci
öğrenci segmentinin
segmentinin BT
BT yetkinliklerinin
yetkinliklerinin ve
ve İnternet
İnternet erişimlerinin
erişimlerinin artırılması
artırılması
amacıyla
amacıylaokullardaki
okullardakimevcut
mevcutBİT
BİTaltyapısının
altyapısınıngeliştirilmesi
geliştirilmesigerekmektedir.
gerekmektedir.Okullarda
Okullardabelirli
belirlibir
birseviyede
seviyede
BİT
BİTaltyapısı
altyapısıbulunmakla
bulunmaklaberaber
beraberbu
bualtyapı
altyapıöğrencilerin
öğrencilerinihtiyaçlarına
ihtiyaçlarınacevap
cevapverecek
verecekseviyede
seviyededeğildir.
değildir.
Bu
Bu sebeple
sebeple okullarda
okullarda BT
BT Laboratuarları
Laboratuarları kurulması
kurulması gerekmektedir.
gerekmektedir. BT
BT Laboratuarları’nın
Laboratuarları’nın kurulum
kurulum
amaçları
aşağıdaki
gibidir:
amaçları aşağıdaki gibidir:
 Öğrencilere BİT eğitimi verilebilecek ortamın sağlanması
 Öğrencilere belirlenen zamanlarda serbest bir şekilde bilgisayar kullanma ve İnternete bağlanma
imkanının verilmesi
 Öğrencilerden arta kalan zamanlarda bu laboratuarlardaki kapasitenin halka açılması ile onlara
erişim sağlanması ve yetkinlik kazandırılması
 Öğrencilerin BİT konusunda ilgi alanlarını artıracak ve etkileşimi geliştirecek bir ortamın sağlanması
Proje kapsamında her lisede en az bir tane olmak üzere BT Laboratuarları kurulacaktır. Her BT
laboratuarında bulunacak donanım aşağıdaki gibidir:







Masaüstü kişisel bilgisayar
Bilgisayar masası ve sandalye
Öğretmen masası ve sandalye
Kablosuz erişim sağlayıcısı
Kablosuz İnternet adaptörü
Kesintisiz güç kaynağı

15+1 Adet
15 Adet
1 Adet
1 Adet
16 Adet
4 Adet








Projeksiyon cihazı
Projeksiyon perdesi
Siyah beyaz lazer yazıcı
Ses sistemi
Dijital İnternet kamerası
Çoklu ortam kütüphanesi

1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

Çoklu ortam kütüphanesindeki içerik sponsor firmalar ile beraber hazırlanacak ve yine aynı sponsor
firmalar tarafından güncel tutulacaktır.
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Sosyal Dönüşüm

SD- 1 – Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Bir BT laboratuarında aynı anda 15 öğrenci ders görebilecektir. Buna göre, bir öğretim dönemi boyunca
bir BT sınıfında yaklaşık 225 öğrenci eğitim alabilecektir (haftada 2 saatten 18 haftalık eğitim
programı). Diğer taraftan, haftada yaklaşık 150 öğrenci bu laboratuarlarda ihtiyaç duyduğu şekilde
bilgisayar kullanıp İnternete bağlanabilecektir (öğrenci başına haftada ortalama 2 saat serbest
bilgisayar kullanımı ve İnternet bağlantısı).
Okullardaki BT altyapısı gerekli düzenlemeler ve yönetmelikler ile halkın kullanımına açılacak ve yarı
zamanlı KİEM olarak hizmet verecektir. Bu sayede bir öğretim döneminde 105 yetişkin eğitim
alabilecektir (haftada 2 saatten 18 haftalık eğitim programı). Yetişkinlerin eğitimi hafta içi öğretim
saatleri sonrasında akşam 19.00-21.00 saatleri arasında ve hafta sonu sabah 09.00-11.00 saatleri
arasında gerçekleşecektir.
Benzer şekilde BT laboratuarları hafta sonu 11.00-21.00 saatleri arasında hem öğrencilere hem de
yetişkinlere serbest bilgisayar kullanımı ve İnternet erişimi imkanını sağlayacaktır. Bu sayede, haftada
toplam 300 yetişkin ya da öğrenci bu laboratuarlarda ihtiyaç duyduğu şekilde bilgisayar kullanıp
İnternete bağlanabilecektir (birey başına haftada ortalama 2 saat serbest bilgisayar kullanımı ve
İnternet bağlantısı).
Bir okulda minimum 15 kişilik BT laboratuarı kurulacaktır. Öğrenci sayısına göre (30 öğrenciye
minimum 1 bilgisayar) bu laboratuarlardaki bilgisayar sayısı en fazla 30 olacak şekilde artırılabilir.
Öğrenci sayısı 900’den fazla olan okullarda birden fazla BT laboratuarı kurulacaktır.

Bir BT Laboratuarının Haftalık Hizmet Programı - Örnek

09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00

Pazartesi
Eğitim /
Öğrenci
Eğitim /
Öğrenci
Eğitim /
Öğrenci
Erişim /
Öğrenci
Erişim /
Öğrenci
Eğitim /
Yetişkin

Salı
Eğitim /
Öğrenci
Eğitim /
Öğrenci
Eğitim /
Öğrenci
Erişim /
Öğrenci
Erişim /
Öğrenci
Eğitim /
Yetişkin

Çarşamba
Eğitim /
Öğrenci
Eğitim /
Öğrenci
Eğitim /
Öğrenci
Erişim /
Öğrenci
Erişim /
Öğrenci
Eğitim /
Yetişkin

Perşembe
Eğitim /
Öğrenci
Eğitim /
Öğrenci
Eğitim /
Öğrenci
Erişim /
Öğrenci
Erişim /
Öğrenci
Eğitim /
Yetişkin

Cuma
Eğitim /
Öğrenci
Eğitim /
Öğrenci
Eğitim /
Öğrenci
Erişim /
Öğrenci
Erişim /
Öğrenci
Eğitim /
Yetişkin

Cumartesi
Eğitim /
Yetişkin
Erişim /
Genel
Erişim /
Genel
Erişim /
Genel
Erişim /
Genel
Erişim /
Genel

Pazar
Eğitim /
Yetişkin
Erişim /
Genel
Erişim /
Genel
Erişim /
Genel
Erişim /
Genel
Erişim /
Genel

Kurulacak BT laboratuarlarında öğrencilere BİT erişimi sağlanması ve BT yetkinliklerinin
kazandırılması yanı sıra, onların BT konusunda ilgi alanlarını geliştirmek üzere bir kütüphane de
olacaktır. Bu kütüphanede süreli yayınların yanı sıra çoklu ortam (multimedia) araçları (cd, vcd, dvd,
vb.) bulunacaktır. Öğrenciler kütüphane sisteminde bu yayınları ve çoklu ortam araçlarını BT
Laboratuarlarındaki serbest zamanlarında kullanabilecekleri gibi, ödünç alma sistemi ile evlerine de
belirli bir süre için götürebileceklerdir.
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Sosyal Dönüşüm

SD- 1 – Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
Sosyal Dönüşüm
Dönüşüm Çalışma
Çalışma Alanı
Alanı çerçevesinde
çerçevesinde etkin
etkin kullanım
kullanım odaklı
odaklı bir
bir strateji
strateji belirlenmiş
belirlenmiş ve
ve bu
bu
bağlamda
belirli
segmentlere
odaklanılmıştır.
Hem
kısa
vadede
etkin
kullanımı,
hem
de
uzun
vadede
bağlamda belirli segmentlere odaklanılmıştır. Hem kısa vadede etkin kullanımı, hem de uzun vadede
kullanıcı
kullanıcısayısını
sayısınıartırmak
artırmakamacıyla
amacıylaöğrenciler
öğrencilerodak
odaksegmentlerden
segmentlerdenbirisi
birisiolarak
olarakbelirlenmiştir.
belirlenmiştir.
Belirlenen
Belirlenen strateji
strateji dahilinde
dahilinde 2010
2010 yılında
yılında İnternet
İnternet kullanan
kullanan öğrenci
öğrenci oranının
oranının (16
(16 yaş
yaş ve
ve üstü)
üstü) %96
%96
olması
hedeflenmektedir.
Bu
hedefe
ulaşabilmek
amacıyla
liselerden,
özellikle
de
Fen
Lisesi,
olması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla liselerden, özellikle de Fen Lisesi,Anadolu
Anadolu
Lisesi
Lisesive
veMeslek
MeslekLiselerinden
Liselerindenbaşlayarak
başlayarakBT
BTlaboratuarları
laboratuarlarıkurulması
kurulmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.
Bu
Bu program
program dahilinde
dahilinde diğer
diğer bir
bir çalışma
çalışma alanı
alanı olan
olan Etkin
Etkin Kamu
Kamu Yönetimi
Yönetimi hedeflerinden
hedeflerinden e-Devlet
e-Devlet
hizmetlerini
kullanan
birey
sayısının
artırılmasına
da
bu
proje
sayesinde
orta
ve
uzun
vadede
hizmetlerini kullanan birey sayısının artırılmasına da bu proje sayesinde orta ve uzun vadede büyük
büyük
katkılar
katkılar sağlanacaktır.
sağlanacaktır. Hem
Hem öğrencilere
öğrencilere hem
hem de
de yetişkinlere
yetişkinlere eğitim
eğitim verilirken
verilirken e-Devlet,
e-Devlet, e-Eğitim,
e-Eğitim, eeSağlık,
Sağlık,e-Kültür
e-Kültürhizmetleri
hizmetleritanıtılacaktır.
tanıtılacaktır.
Ayrıca,
Ayrıca, İşİş Ortamı
Ortamı ve
ve Girişimcilik
Girişimcilik Çalışma
Çalışma alanının
alanının hedeflerine
hedeflerine katkıda
katkıda bulunacak
bulunacak şekilde
şekilde geleceğin
geleceğin
işgücü
olan
öğrencilerle
beraber
yetişkinleri
(özellikle
çalışan
ve
işsizleri)
BİT
yetkinlikleri
ile
donatılmış
işgücü olan öğrencilerle beraber yetişkinleri (özellikle çalışan ve işsizleri) BİT yetkinlikleri ile donatılmış
olarak
olarakhazırlamak
hazırlamakda
damümkün
mümkünolacaktır.
olacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
BT
yetkinliği
kazandırılmış
öğrenciler,
BT
yetkinliği
kazandırılmış
öğrenciler,
derslerinde
bilgi
teknolojilerinden
faydalanmak
derslerinde bilgi teknolojilerinden faydalanmak
konusunda
konusunda gerekli
gerekli yetkinliklere
yetkinliklere de
de sahip
sahip olmuş
olmuş
olacaklardır.
olacaklardır.

8.8. Projenin
Projenin Devam
Devam Etmekte
Etmekte Olan
Olan Proje
Proje ve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Mevcut
Mevcut durumda
durumda devam
devam etmekte
etmekte olan
olan MEB
MEB
İnternet
İnternetErişim
ErişimProjesi
Projesidahilinde
dahilinde2005
2005yıl
yılsonu
sonu
itibari
itibariile
ilebütün
bütünokulların
okullarınve
veMEB
MEByerleşkelerinin
yerleşkelerinin
genişbant
genişbant erişim
erişim teknolojisi
teknolojisi ile
ile İnternet
İnternet
bağlantısının
sağlanması
hedeflenmektedir.
bağlantısının sağlanması hedeflenmektedir.
Ancak
Ancak mevcut
mevcut durum
durum analizinde
analizinde anlaşıldığı
anlaşıldığı
üzere
öğrenciler
okullardaki
üzere öğrenciler okullardaki İnternet
İnternet erişim
erişim
imkanlarından
istenilen
düzeyde
imkanlarından
istenilen
düzeyde
faydalanamamaktadır.
faydalanamamaktadır.

BİT
BİT ile
ile Desteklenen
Desteklenen Örgün
Örgün Eğitim
Eğitim Programı
Programı
dahilinde
öğrencilere
müfredat
dahilinde öğrencilere müfredat sadece
sadece basılı
basılı
kitaplar
vasıtası
ile
değil
aynı
zamanda
CD’ler
kitaplar vasıtası ile değil aynı zamanda CD’ler
ve
veçevirimiçi
çevirimiçieğitim
eğitimportalı
portalıile
ilede
deverilecektir.
verilecektir.
Diğer
Diğer taraftan
taraftan yetişkinler,
yetişkinler, BİT
BİT ile
ile Desteklenen
Desteklenen
Yaygın
Eğitim
Programı
dahilinde
Yaygın Eğitim Programı dahilinde verilecek
verilecek
olan
eğitimleri
alacak
ve
öğrencilerden
olan eğitimleri alacak ve öğrencilerden arta
arta
kalan
zamanlarda
okullardaki
erişim
kalan
zamanlarda
okullardaki
erişim
imkanlarından
imkanlarındanyararlanabilecektir.
yararlanabilecektir.

Diğer
Diğer taraftan
taraftan Türkiye’nin
Türkiye’nin katılımı
katılımı henüz
henüz
kesinleşmemiş
olmakla
beraber
MİT
kesinleşmemiş olmakla beraber MİTÜniversitesi
Üniversitesi
tarafından
tarafından yürütülen
yürütülen 100
100 Dolarlık
Dolarlık Dizüstü
Dizüstü
Bilgisayar
kampanyasına
katılımın
Bilgisayar
kampanyasına
katılımın
gerçekleşmesi
gerçekleşmesi durumunda
durumunda yapılan
yapılan yatırımların
yatırımların
yeniden
gözden
geçirilmesi
ve
BT
Laboratuarları
yeniden gözden geçirilmesi ve BT Laboratuarları
için
durdurulması gerekmektedir.
gerekmektedir.
için PC
PC alımının
alımının durdurulması
BT
Laboratuarlarında
BT Laboratuarlarında kiki PC
PC harici
harici diğer
diğer
donanımlar
ile
100
dolarlık
dizüstü
bilgisayarlar
donanımlar ile 100 dolarlık dizüstü bilgisayarlar
beraber
beraberkullanılmalıdır.
kullanılmalıdır.

Detayları
Detayları BİT
BİT Sektörü
Sektörü programlarında
programlarında bulunan
bulunan
Toplulaştırılmış
Kamu
Genişbant
Hizmet
Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Hizmet
Alımı
Alımı Programı
Programı kapsamına
kapsamına okulların
okulların da
da dahil
dahil
edilmesi
gerekmektedir.
edilmesi gerekmektedir.
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Sosyal Dönüşüm

SD- 1 – Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 COMENIUS: Avrupa Birliği eğitim programları dahilinde yürütülen bu program orta dereceli okullar
arasında eğitim ağı kurulması gibi altyapı projelerine destek ve kaynak sağlamaktadır.
 E-Ten: Avrupa Birliği tarafından yürütülen bu program dahilinde eğitim amaçlı altyapı
geliştirilmesine destek sağlanmaktadır.

10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası
105.855.594

Avro
66.159.746

Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım

4

4.968.800

3.105.500

Donanım

86

90.704.482

56.690.301

Ağ Altyapısı

6

6.147.646

3.842.279

Dekorasyon

1

1.053.386

658.366

Dokümantasyon

3

2.981.280

1.863.300

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

105.855.594

66.159.746

Bütçe Kaynakları

50

52.927.797

33.079.873

Kamu – Özel İşbirliği

20

21.171.119

13.231.949

Uluslararası Kaynak

30

31.756.678

19.847.924

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Sosyal Dönüşüm

SD- 1 – Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
 Eğitim teknologları ile beraber BT laboratuarlarındaki ekipmanların listesinin kesinleştirilmesi
 Donanım ve yazılım kalifikasyonlarının belirlenmesi
 Satın alma sözleşmeleri için garantili ve indirimli yenileme anlaşmalarının hazırlanması
 Okullardaki öğrenci sayısına göre her bir okul için kaç BT laboratuarı ve her bir laboratuarda
kaç bilgisayar olacağının belirlenmesi
 Belirlenen okullarda fiziksel mekanların uygunluklarının ve erişim altyapısının
değerlendirilmesi (Bu laboratuarların ayrı bir girişinin olması ve bu girişin de tekerlekli
sandalye ile girilebilecek şekilde tasarlanması önerilmektedir)
 Erişim ve fiziksel imkanı eksik olan okullarda imkanların iyileştirilmesi
 Okul listesinin kesinleştirilmesi
 Sponsor firmalar ile görüşülüp çoklu ortam kütüphanesinin içeriğinin belirlenmesi ve
materyallerin hazırlanması
 Aynı anda ülkenin farklı yerlerinde gerçekleştirilen pilot uygulamalar ile programın uygulama
detaylarının belirlenmesi
 Uygulama için detaylı zaman planlamasının (fazlar halinde) gerçekleştirilmesi
 BT Laboratuarlarında eğitim verecek öğretmenlerin atanması
 BT Laboratuarlarının halka açılabilmesi için zimmetleme ve garanti konularını içeren bir
genelgenin hazırlanıp, okul idarecilerine ve uygulamayı kontrol edecek mülki amirlere
gönderilmesi
 İhale Aşaması
 Uygulama Aşaması
 1. Faz uygulaması (kalkınmada öncelikli bölgelerde)
 1. Faz uygulamasından alınan derslerin değerlendirilmesi
 Diğer faz planlarının revize edilmesi
 Proje Fayda ve Etkinlik Çalışması
 Ölçümleme Dokümanı çerçevesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi
 Bir sonraki projeler için dersler çıkarılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Sosyal Dönüşüm

SD- 2 – Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Ekim
2007
Bitiş
: Ekim 2007
Süre
: :99Ay
Süre
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİdareler
İdarelerGenel
GenelMüdürlüğü)
Müdürlüğü)
Kuruluş
2
:
Ulaştırma
Bakanlığı
Kuruluş 2 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Kültür
Kültürve
veTurizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
4
:
Yerel
Yönetimler
Kuruluş 4 : Yerel Yönetimler
Kuruluş
Kuruluş55 : :İlgili
İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Yetişkinlerin
Yetişkinlerin (öncelikli
(öncelikli olarak
olarak çalışanlar
çalışanlar ve
ve işsizler,
işsizler, ayrıca
ayrıca ev
ev kadınları/kızları
kadınları/kızları ve
ve emekliler)
emekliler) bilgi
bilgi ve
ve
iletişim
teknolojileri
yetkinliklerinin
ve
İnternet
erişimlerinin
artırılması
gerekmektedir.
Bireylerin
erişim
iletişim teknolojileri yetkinliklerinin ve İnternet erişimlerinin artırılması gerekmektedir. Bireylerin erişim
imkanları
imkanları önündeki
önündeki en
en büyük
büyük engel
engel ekonomik
ekonomik nedenlerden
nedenlerden dolayı
dolayı bilgisayar
bilgisayar ve
ve İnternet
İnternet sahibi
sahibi
olamamalarıdır.
Gelir
seviyeleri
sebebiyle,
nüfusun
önemli
bir
kısmının
evlerinde
bilgisayarı
olamamalarıdır. Gelir seviyeleri sebebiyle, nüfusun önemli bir kısmının evlerinde bilgisayarı ya
ya da
da
İnternet
İnternetbağlantısı
bağlantısıyoktur.
yoktur.Evlerinde
Evlerindebilgisayar
bilgisayarve
veİnternet
İnternetbağlantısına
bağlantısınasahip
sahipolmayan
olmayanev
evkadınları
kadınlarıve
ve
kızları,
İnternet
Evleri
gibi
mekanların
mevcut
maskülen
yapısından
dolayı
evleri
dışında
da
BİT
erişimi
kızları, İnternet Evleri gibi mekanların mevcut maskülen yapısından dolayı evleri dışında da BİT erişimi
imkanı
imkanı bulamamakta
bulamamakta ve
ve bu
bu teknolojilerden
teknolojilerden faydalanamamaktadır.
faydalanamamaktadır. Bu
Bu sebeple
sebeple ülke
ülke genelinde
genelinde kamu
kamu
İnternet
erişim
merkezleri
kurulması
gerekmektedir.
KİEM’lerin
kurulum
amaçları
aşağıdaki
İnternet erişim merkezleri kurulması gerekmektedir. KİEM’lerin kurulum amaçları aşağıdakigibidir:
gibidir:
 Yetişkinlerin bilgisayar kullanımı ve İnternet bağlantısı ihtiyaçlarının karşılanması
 Yetişkinlere BİT eğitimi verilebilecek ortamın sağlanması
 Yetişkinlerin etkin kullanım (e-Devlet, e-Eğitim, e-Bankacılık, e-Alışveriş, vb.) için yönlendirilmesi
Ülke genelinde, gelişme öncelikleri, nüfus yoğunlukları ve ekonomiye katkı kriterleri gözönüne alınarak
belirlenecek öncelikli iller sırasına göre kurulacak KİEM’lerdeki donanım aşağıdaki gibidir:







Masaüstü kişisel bilgisayar
Bilgisayar masası ve sandalye
Formatör masası ve sandalye
Kablosuz erişim sağlayıcısı
Kablosuz İnternet adaptörü
Kesintisiz güç kaynağı

20+1 Adet
20 Adet
1 Adet
1 Adet
21 Adet
4 Adet








Projeksiyon cihazı
Projeksiyon perdesi
Siyah beyaz laser yazıcı
Ses sistemi
Dijital İnternet kamerası
Çoklu ortam kütüphanesi

1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

KİEM’ler halk eğitim merkezleri, gençlik merkezleri, kütüphaneler, e-devlet hizmeti verecek kamu
kuruluşları (hastaneler, İŞ-KUR binaları, vb.), yerel yönetim binaları (belediyelerin sosyal hizmet
binaları, kadın evleri, vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, gönüllü vakıf binaları gibi
yerlerde kurulacaktır. Özel teşebbüsler de KİEM kurabileceklerdir.
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Sosyal Dönüşüm

SD- 2 – Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Bir KİEM’de aynı anda 20 yetişkine bilgisayar ve İnternet imkanı sağlanabilecektir. Bu bağlamda
haftada yaklaşık 560 yetişkin ihtiyaç duyduğu şekilde bilgisayar kullanıp İnternete bağlanabilecektir
(yetişkin başına haftada ortalama 2 saat serbest bilgisayar kullanımı ve İnternet bağlantısı). Diğer
taraftan aynı anda 20 yetişkin ders görebilecektir. Bir yıl boyunca bir KİEM’de yaklaşık 1000 yetişkin
eğitim alabilecektir (haftada 2 saatten 14 haftalık eğitim programı, 50 hafta KİEM hizmeti).
KİEM’lerdeki eğitim ve erişim saatleri, çalışma saatlerinde işsizlere, ev kadınlarına ve emeklilere;
çalışma saatleri sonrasında ve hafta sonunda ise ağırlıklı olarak çalışanlara imkan verecek şekilde
düzenlenmiştir. 4500 tane tam zamanlı KİEM kurulması, okullardaki BT laboratuvarlarının da uygun
zamanlarda vatandaşların kullanımına açılarak yarı zamanlı KİEM olarak kullanılması planlanmaktadır.
Bir KİEM’in Haftalık Hizmet Programı - Örnek

Pazartesi

Salı

Çarşamba Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

09.00 - 11.00

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

Eğitim

11.00 - 13.00

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

13.00 - 15.00

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

15.00 - 17.00

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

Erişim

17.00 - 19.00

Erişim

Eğitim

Erişim

Eğitim

Erişim

Eğitim

Erişim

19.00 - 21.00

Eğitim

Erişim

Eğitim

Erişim

Eğitim

Erişim

Eğitim

Kurulacak KİEM’lerde yetişkinlere BT erişim imkanı sağlanması ve yetkinlik kazandırılmasının yanı
sıra, onların BİT konusunda ilgi alanlarını geliştirecek şekilde bir kütüphane de oluşturulacaktır. Bu
kütüphanede süreli yayınlar ve çokluortam (multimedia) araçları (cd, vcd, dvd, vb.) bulunacaktır.
Vatandaşlar kütüphane sisteminde bu yayınları ve çoklu ortam araçlarını KİEM’lerde kullanabileceği
gibi, ödünç alma sistemi ile evlerine de belirli bir süre için götürebileceklerdir. KİEM’lerin erişim
sağlama ve yetkinlik geliştirme dışında en büyük faydası BİT kullanımını artıracak ve yüksek
motivasyon sağlayacak şekilde bir toplum merkezi olarak hizmet verecek olmasıdır. Bu merkezlerde
çalışan görevliler vatandaşlara yardım edecek ve onları, bilgisayarın ve İnternetin gündelik hayatlarına
faydalı olabilecek tarafları hakkında bilgilendirecektir. Bununla birlikte mahalle ve aile içinde eğitimlere
katılımın artırılması amacıyla kampanyalar yapılacaktır. Örnek olarak, komşuların birbirlerinin eğitim
almasını sağlayarak ders ücretlerinden indirim kazanması (komşunu getir kampanyası), aile
bireylerinin birbirlerini teşvik etmesi (ailenden birisini getir kampanyası) uygulamaları hayata
geçirilebilir. Eğitim ve erişim mekanının aynı olması ile yetişkinler kendilerini sürekli geliştirebilecekleri
bir ortamda birbirleri ile etkileşim halinde bilgisayar kullanma ve İnternete bağlanma imkanına sahip
olacaklardır. Diğer taraftan vatandaşlar KİEM’ler hakkında her türlü bilgiyi (yer, dersler, kayıt şartları
vb.) çağrı merkezinden alabileceklerdir.
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Sosyal Dönüşüm

SD- 2 – Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
Dönüşüm
Çalışma
Alanı
çerçevesinde
etkin
kullanım
Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı
odaklı bir
bir strateji
strateji belirlenmiştir.
belirlenmiştir. Bu
Bu
bağlamda
bağlamdabelirli
belirlisegmentlere
segmentlereodaklanılmıştır.
odaklanılmıştır.Kısa
Kısavadede
vadedeetkin
etkinkullanımı
kullanımıve
vekullanıcı
kullanıcısayısını
sayısınıartırmak
artırmak
amacıyla
amacıyla çalışanlar
çalışanlar ve
ve işsizler
işsizler odak
odak segment
segment olarak
olarak seçilmiştir.
seçilmiştir. Diğer
Diğer taraftan
taraftan toplumun
toplumun önemli
önemli bir
bir
kısmını
oluşturan
ev
kadınları
ve
kızları
ile
emekliler
de
toplum
genelinde
kullanıcı
sayısını
artırmak
için
kısmını oluşturan ev kadınları ve kızları ile emekliler de toplum genelinde kullanıcı sayısını artırmak için
önemli
önemlisegmentlerdir.
segmentlerdir.
Belirlenen
Belirlenen strateji
strateji dahilinde
dahilinde 2010
2010 yılında
yılında İnternet
İnternet kullanan
kullanan çalışan
çalışan ve
ve işsiz
işsiz oranının
oranının (16-74
(16-74 yaş)
yaş)
sırasıyla
%77
ve
%56,
ayrıca
toplum
genelinde
İnternet
kullanıcısı
bireylerin
oranının
(16-74
sırasıyla %77 ve %56, ayrıca toplum genelinde İnternet kullanıcısı bireylerin oranının (16-74yaş)
yaş)%51
%51
seviyesinde
seviyesindeolması
olmasıhedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.Bu
Bubağlamda,
bağlamda,toplum
toplumgenelinde
genelindeBT
BTerişimi
erişimive
veyetkinliği
yetkinliğiönünde
önünde
duran
engelleri
önemli
ölçüde
azaltacak
KİEM’ler
açılmalıdır.
duran engelleri önemli ölçüde azaltacak KİEM’ler açılmalıdır.
Bu
Bu program
program dahilinde
dahilinde diğer
diğer bir
bir çalışma
çalışma alanı
alanı olan
olan Etkin
Etkin Kamu
Kamu Yönetimi
Yönetimi hedeflerinden
hedeflerinden “e-devlet
“e-devlet
hizmetlerini
kullanan
birey
sayısının
artırılması”
hedefine
kısa
vadede
büyük
hizmetlerini kullanan birey sayısının artırılması” hedefine kısa vadede büyük katkılar
katkılar sağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Yetişkinlere
Yetişkinlereeğitim
eğitimverilirken
verilirkene-Devlet,
e-Devlet,e-Eğitim,
e-Eğitim,e-Sağlık,
e-Sağlık,e-Kültür
e-Kültürhizmetleri
hizmetleritanıtılacaktır.
tanıtılacaktır.
Benzer
Benzerşekilde
şekildeİşİşOrtamı
Ortamıve
veGirişimcilik
GirişimcilikÇalışma
ÇalışmaAlanındaki
Alanındaki“çalışanlara
“çalışanlaraBİT
BİTyetkinliği
yetkinliğikazandırılması”
kazandırılması”
hedefi
için
kritik
bir
programdır.
hedefi için kritik bir programdır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
BT
BT yetkinliğine
yetkinliğine sahip
sahip yetişkinler
yetişkinler BİT
BİT ile
ile
Desteklenen
Yaygın
Eğitim
Programı
Desteklenen
Yaygın
Eğitim
Programı
dahilinde
verilecek
olan
eğitimleri
dahilinde
verilecek
olan
eğitimleri
alabileceklerdir.
Çalışanlar
ve
işsizler
alabileceklerdir.
Çalışanlar
ve
işsizler
KİEM’lerde
gerekli
BİT
yetkinliğini
kazandıktan
KİEM’lerde gerekli BİT yetkinliğini kazandıktan
sonra,
sonra,kişisel
kişiselve
veprofesyonel
profesyonelihtiyaçları
ihtiyaçlarıiçin
içinister
ister
evlerinde
ister
KİEM’lerde
İnternet
üzerinden
evlerinde ister KİEM’lerde İnternet üzerinden
eğitim
eğitimalabileceklerdir.
alabileceklerdir.Emekliler
Emeklilerve
veev
evkadınları
kadınları
/ / kızları
da
BİT
yetkinliğini
kazandıktan
kızları da BİT yetkinliğini kazandıktan sonra,
sonra,
kişisel
kişisel eğitimleri
eğitimleri için
için ister
ister evlerinde
evlerinde ister
ister
KİEM’lerde
İnternet
üzerinden
eğitim
KİEM’lerde
İnternet
üzerinden
eğitim
alabileceklerdir.
alabileceklerdir.

8.8. Projenin
Projenin Devam
Devam Etmekte
Etmekte Olan
Olan Proje
Proje ve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Mevcut
Mevcut durumda
durumda Kültür
Kültür Bakanlığı
Bakanlığı Kütüphaneler
Kütüphaneler
Genel
Genel Müdürlüğü
Müdürlüğü bünyesinde
bünyesinde devam
devam etmekte
etmekte
olan
olan Kütüphanelerde
Kütüphanelerde İnternet
İnternet Erişimi
Erişimi Projesi
Projesi
kapsamında
kapsamında 81
81 ilde
ilde seçilmiş
seçilmiş kütüphanelerde
kütüphanelerde
kamu
kamuİnternet
İnterneterişim
erişimmerkezleri
merkezlerikurulmaktadır.
kurulmaktadır.
Bu
Bu bağlamda
bağlamda toplam
toplam 810
810 bilgisayar
bilgisayar ülke
ülke
genelinde
çeşitli
kütüphanelerde
fiziksel
genelinde çeşitli kütüphanelerde fizikselşartların
şartların
elverdiği
elverdiğişekilde
şekildeyerleştirilmektedir.
yerleştirilmektedir.Bu
Buprojedeki
projedeki
amaç
kütüphanelerden
halka
İnternet
amaç kütüphanelerden halka İnternet erişim
erişim
imkanı
imkanısağlamaktır.
sağlamaktır.
Diğer
Diğertaraftan
taraftanKısa
KısaDönem
DönemEylem
EylemPlanı
Planıve
ve2005
2005
Eylem
Planı
dahilinde
okullardaki
kapasitenin
Eylem Planı dahilinde okullardaki kapasitenin
halka
halka açılması
açılması için
için birer
birer eylem
eylem öngörülmüştür.
öngörülmüştür.
Ancak
Ancak eylemin
eylemin uygulamasında
uygulamasında sıkıntılar
sıkıntılar
yaşanmıştır.
yaşanmıştır.

Detayları
Detayları BİT
BİT Sektörü
Sektörü Programlarında
Programlarında bulunan
bulunan
Toplulaştırılmış
Toplulaştırılmış Kamu
Kamu Genişbant
Genişbant Hizmet
Hizmet
Alımı
Alımı Programı
Programıkapsamına
kapsamına KİEM’lerin
KİEM’lerin de
de dahil
dahil
edilmesi
gerekmektedir.
edilmesi gerekmektedir.
Detayları
Detayları Etkim
Etkim Kamu
Kamu Yönetimi
Yönetimi programlarında
programlarında
bulunan
bulunan Ortak
Ortak Çağrı
Çağrı Merkezi
Merkezi KİEM’ler
KİEM’ler için
için de
de
kullanılacaktır.
kullanılacaktır.
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SD- 2 – Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Modinis ve e-Avrupa: e-Avrupa 2005 eylem planında belirlenen çerçevede, Avrupa Birliği üye ve
aday ülkelerinde bireylerin sosyal ve sayısal anlamda topluma dahil edilmesini hedefleyen
projelere destek verilmektedir.

10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

105.602.400

66.001.500

Donanım

79

83.152.800

51.970.500

Ağ Altyapısı

6

6.422.400

4.014.000

15

16.027.200

10.017.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

105.602.400

66.001.500

Bütçe Kaynakları

60

63.361.440

39.600.900

Kamu – Özel İşbirliği

10

10.560.240

6.600.150

Uluslararası Kaynak

30

31.680.720

19.800.450

Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım

Diğer
Dekorasyon

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

15

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Sosyal Dönüşüm

SD- 2 – Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
 Gelişme öncelikleri, nüfus, nüfus yoğunluklarına göre hangi illere kaç tane KİEM’in
kurulacağının belirlenmesi,
 İlgili kurumlar ile protokollerin yapılması
 Belirlenen mekanlarda fiziksel mekanların uygunluklarının ve erişim altyapısının
değerlendirilip, KİEM listesinin kesinleştirilmesi. (Bu laboratuarların ayrı bir girişinin olması
ve bu girişin de tekerlekli sandalye ile girilebilecek şekilde tasarlanması önerilmektedir)
 Yerel yönetimler, vakıflar ve özel teşebbüsler için iş modeli tasarlanması ve modelin tanıtımı
 Yerel yönetimler, vakıflar ve özel teşebbüsler ile sözleşmelerin yapılması
 Aynı anda ülkenin farklı yerlerinde gerçekleştirilen pilot uygulamalar (HEM, kütüphane,
belediye hizmet binası, vakıf ve özel teşebbüs örnekleri) ile programın uygulama
detaylarının belirlenmesi
 Sponsor firmalar ile reklam içeriği ve fiyatları hakkında anlaşılması
 KİEM’lerdeki çoklu ortam kütüphanesinin içeriği için sponsor firmalar ile anlaşılması ve
içeriğin hazırlanması
 Uygulama için detaylı zaman planlarının (fazlar) yapılması
 KİEM’lerde çalışacak formatör eğitmenlerin ve erişim destek elemanlarının atanması
 İhale Aşaması
 KİEM’lerde kurulacak donanım ve yazılımın belirlenmesi
 Satın alma sözleşmeleri için garanti ve indirimli yenileme anlaşmalarının hazırlanması
 Erişim için kontrol, eğitim için içerik ve sponsorlar için reklam imkanları sağlayacak arayüzün
oluşturulması
 Bölgesel olarak donanım ve dekorasyon malzemelerinin ihalesinin gerçekleştirilmesi
 Uygulama Aşaması
 1. Faz uygulaması
 1. Faz uygulamasından alınan derslerin değerlendirilmesi
 Diğer faz planlarının revize edilmesi
 Proje Fayda ve Etkinlik Çalışması
 Ölçümleme Dokümanı çerçevesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi
 Bir sonraki projeler için dersler çıkarılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek
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SD- 3 – Bilgisayar ve İnternet Kampanyası
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Kasım
Kasım2006
2006
Bitiş
:
Ağustos
Bitiş
: Ağustos2007
2007
Süre
: :99Ay
Süre
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
Kuruluş 1 :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBaşkanlığı)
Başkanlığı)
Kuruluş
2
:
Sanayi
ve
Ticaret
Bakanlığı
Kuruluş 2 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Çalışma
Çalışmave
veSosyal
SosyalGüvenlik
GüvenlikBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
4
:
Devlet
Planlama
Teşkilatı
Kuruluş 4 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş55 : :Dış
DışTicaret
TicaretMüsteşarlığı
Müsteşarlığı
Kuruluş
Kuruluş66 : :Devlet
DevletPersonel
PersonelBaşkanlığı
Başkanlığı
Kuruluş
Kuruluş77 : :Yüksek
YüksekÖğretim
ÖğretimKurulu
Kurulu
Kuruluş
8
:
Telekomünikasyon
Kuruluş 8 : TelekomünikasyonKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş99 : :Anadolu
AnadoluÜniversitesi
Üniversitesi––Açıköğretim
AçıköğretimFakültesi
Fakültesi

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Açıköğretim
Açıköğretimfakültesi
fakültesiöğrencileri
öğrencileribaşta
baştaolmak
olmaküzere
üzereöğrencilere
öğrencilereve
veyetişkinlere
yetişkinlereevlerinde
evlerindebilgisayar
bilgisayarve
ve
İnternet
sahibi
olma
imkanı
sağlanmalıdır.
Bireylerin
erişim
imkanları
önündeki
en
büyük
engel
İnternet sahibi olma imkanı sağlanmalıdır. Bireylerin erişim imkanları önündeki en büyük engel
ekonomik
ekonomik nedenlerden
nedenlerden dolayı
dolayı evlerinde
evlerinde bilgisayar
bilgisayar sahibi
sahibi olamamalarıdır.
olamamalarıdır. Bilgisayar
Bilgisayar olan
olan evlerin
evlerin de
de
%50’sine
yakın
kısmında
İnternet
bağlantısı
bulunmamaktadır.
Bu
sebeple
uzun
vadeli
düşük
%50’sine yakın kısmında İnternet bağlantısı bulunmamaktadır. Bu sebeple uzun vadeli düşüktaksitler
taksitler
yoluyla
yoluyla uygun
uygun ödeme
ödeme imkanı
imkanı sağlanan
sağlanan kampanyalarda
kampanyalarda vatandaşlara
vatandaşlara bilgisayar
bilgisayar ve
ve genişbant
genişbant İnternet
İnternet
erişimi
erişimiiçeren
içerenpaketler
paketlersunulmalıdır.
sunulmalıdır.Bilgisayar
Bilgisayarve
veİnternet
İnternetbağlantısı
bağlantısıkampanyasının
kampanyasınınamacı
amacıaşağıdaki
aşağıdaki
gibidir:
gibidir:
 Hanelerdeki bilgisayar ve İnternet penetrasyonunu yükseltmek
 Bireylere taşınabilir bilgisayarlar sağlayarak hem evlerinde, hem de işyerlerinde / okullarında bu
bilgisayarları kullanabilmelerini sağlamak
 Bireylerin gündelik hayatlarında bilgisayar ve İnternet kullanımını artırmak
 Haneye giren en az bir bilgisayar ve İnternet bağlantısı ile aile içindeki tüm bireyler için gerekli
erişim imkanını sağlamak
Kampanya dahilinde bireylere bilgisayar, genişbant İnternet erişimi ve kablosuz modem verilecektir.
BİT pazarında rekabetin bozulmaması ve piyasanın olumsuz etkilenmemesi için belirlenen minimum
konfigurasyonu maksimum fiyatın altında sağlayabilen tüm bilgisayar ve İnternet servis sağlayıcısı
firmalar kampanya dahilinde satış yapabileceklerdir.
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SD- 3 – Bilgisayar ve İnternet Kampanyası
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Program kapsamında evlerde bilgisayar ve İnternet bağlantısı oranı artırılacaktır. Hanelerde erişimin
artması toplum genelinde ve tüm segmentlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artırılması
için son derece önemlidir. Öğrenci, çalışan, ev kadını ve kızları, emekli, işsiz gibi segmentlerin
tamamına haneler üzerinden ulaşılabilir. Diğer taraftan hanedeki bir bilgisayar aynı anda birden fazla
kişinin BİT kullanımına ve erişimine imkan verecektir.
Hanelere bilgisayarın İnternet bağlantısı ile girmesi ve aile bireylerinin farkındalıklarının artması ile
çocukların ebeveynlerini yönlendirmesi, ebeveynlerin de çocuklarına destek vermesi kolaylaşacak ve
aile içi dinamikler sayesinde hedeflenen tüm segmentlerdeki bireylere doğrudan ve dolaylı olarak
ulaşılmış olacaktır.
Diğer taraftan, verilecek bilgisayarların dizüstü bilgisayar olması ve kablosuz erişim ile internete
bağlanma özellikleri sayesinde sadece hanelerde değil; o hanelerde yaşayan bireylerin gittikleri sosyal
ve özel mekanlarda da (okul, üniversite, işyeri, kamu kurumları, havaalanları, meydanlar, alışveriş
merkezleri, kütüphaneler, vb.) internet erişim imkanı sağlanabilecektir.

Bir Dizüstü Bilgisayarın Kullanım Alanları - Örnek

Öğrenci
Ev
İşsiz

Vb...

Çalışan

Okul
Ev
Kadını

İşyeri
Emekli

Alışveriş
Merkezi

Kütüp
hane

Kampanya dahilinde verilecek olan bilgisayarlar ile beraber e-Devlet, e-Eğitim, e-Alışveriş, eBankacılık gibi konularda hem eğitim verecek hem de kullanımı kolaylaştıracak tanıtım dokümanları
dağıtılacak, bilgisayarların içerisine tanıtım yazılımları eklenecektir. Ayrıca bu tanıtım ve bilgilendirme
dokümanlarında kullanıcılara İnternet güvenliği hakkında bilgiler verilecek ve dikkat etmeleri gereken
hususlar anlatılacaktır.
Bunlara ek olarak bu dokümanlarda mevcut Türkçe İçerik (sağlık, kültür, tarih, kütüphaneler, vb.)
hakkında tanıtımlar olacaktır. Türkçe içerik ile hizmet veren İnternet siteleri bu dokümanlara reklam
amaçlı tanıtım bölümleri ekleyebilir ve bu ilanlardan elde edilen gelir ile kampanyaya katılan
vatandaşlardan alınacak miktar azaltılabilir.
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SD- 3 – Bilgisayar ve İnternet Kampanyası
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
Dönüşüm
Çalışma
Alanı
çerçevesinde
etkin
kullanım
Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı
odaklı bir
bir strateji
strateji belirlenmiştir.
belirlenmiştir. Bu
Bu
bağlamda
bağlamdabireylerin
bireyleringündelik
gündelikhayatlarına
hayatlarınafayda
faydasağlayacak
sağlayacakşekilde
şekildebilgi
bilgive
veiletişim
iletişimteknolojilerine
teknolojilerineerişim
erişim
imkanlarına
imkanlarınasahip
sahipolması
olmasıson
sonderece
derecekritiktir.
kritiktir.Hanelerde
Hanelerdeİnternet
İnternetbağlantısı
bağlantısıve
vebilgisayar
bilgisayarsahipliği,
sahipliği,ev
ev
kadınları
ve
kızlarına
hanelerinde
gerekli
erişim
imkanlarını
sunabilmek
için
en
uygun
yoldur.
kadınları ve kızlarına hanelerinde gerekli erişim imkanlarını sunabilmek için en uygun yoldur.
Belirlenen
Belirlenen strateji
strateji dahilinde
dahilinde 2010
2010 yılında
yılında İnternet
İnternet kullanan
kullanan birey
birey oranının
oranının (16-74
(16-74 yaş)
yaş) %51,
%51, ayrıca
ayrıca
hanelerde
hanelerde İnternet
İnternet bağlantısı
bağlantısı olan
olan bilgisayar
bilgisayar oranının
oranının (16-74
(16-74 yaş)
yaş) %48
%48 olması
olması hedeflenmektedir.
hedeflenmektedir. Bu
Bu
bağlamda
bağlamdahanelerde
hanelerdeİnternet
İnternetbağlantısı
bağlantısıve
vebilgisayar
bilgisayarsahipliğinin
sahipliğininartırılması
artırılmasıiçin
içinuygun
uygunşartlar
şartlarsunan
sunanbir
bir
paket
paketkampanya
kampanyayapılması
yapılmasıgereklidir.
gereklidir.
Bu
Bu program
program dahilinde
dahilinde diğer
diğer bir
bir çalışma
çalışma alanı
alanı olan
olan Etkin
Etkin Kamu
Kamu Yönetimi
Yönetimi hedeflerinden
hedeflerinden “e-Devlet
“e-Devlet
hizmetlerini
kullanan
birey
sayısının
artırılması”
konusunda
kısa
vadede
büyük
katkılar
sağlanacaktır.
hizmetlerini kullanan birey sayısının artırılması” konusunda kısa vadede büyük katkılar sağlanacaktır.
Bilgisayarlar
Bilgisayarlarile
ileberaber
beraberpaketlerin
paketleriniçinde
içindee-Devlet,
e-Devlet,e-Eğitim,
e-Eğitim,e-Sağlık,
e-Sağlık,e-Kültür
e-Kültürhizmetleri
hizmetleritanıtılacaktır.
tanıtılacaktır.
Ayrıca
Ayrıcavatandaşlar
vatandaşlarevlerinde
evlerindeerişim
erişimsahibi
sahibiolduklarından,
olduklarından,e-Devlet
e-Devlethizmetlerini
hizmetleriniistedikleri
istediklerikadar
kadarsık
sıkve
ve
kolayca
kullanabileceklerdir.
kolayca kullanabileceklerdir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
Evlerinden
erişim
sahibi
olan
yetişkinler
Evlerinden erişim sahibi olan yetişkinler ve
ve
öğrenciler
öğrenciler BİT
BİT ile
ile Desteklenen
Desteklenen Yaygın
Yaygın Eğitim
Eğitim
Programı
Programı ve
ve BİT
BİT ile
ile Desteklenen
Desteklenen Örgün
Örgün
Eğitim
Programı
dahilinde
verilecek
Eğitim Programı dahilinde verilecek olan
olan
eğitimleri
eğitimlerialabileceklerdir.
alabileceklerdir.

8.8. Projenin
Projenin Devam
Devam Etmekte
Etmekte Olan
Olan Proje
Proje ve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Mevcut
Mevcut durumda
durumda Türk
Türk Telekom
Telekom tarafından
tarafından
genişbant
İnternet
erişimi
genişbant İnternet erişimi oranlarını
oranlarını artırmak
artırmak
amacıyla
Öğretmenlere
ve
Öğrencilere
amacıyla Öğretmenlere ve Öğrencilere
İndirimli
İndirimli ADSL
ADSL Aboneliği
Aboneliği Kampanyası
Kampanyası
yapılmaktadır.
Kampanya
yapılmaktadır. Kampanyadahilinde
dahilinde abone
abone kayıt
kayıt
ücreti
ve
ilk
aylık
abonelik
ücreti
alınmamaktadır.
ücreti ve ilk aylık abonelik ücreti alınmamaktadır.
Bu
Bu kampanyanın
kampanyanın da
da katkısı
katkısı ile
ile ADSL
ADSL abone
abone
sayısı
1
milyonun
üzerine
çıkmıştır.
sayısı 1 milyonun üzerine çıkmıştır.

Kampanya
Kampanyadahilinde
dahilindeevlerinde
evlerindeerişim
erişimsahibi
sahibiolan
olan
bireyler
eğer
yetkinlik
kazanmak
isterler
bireyler eğer yetkinlik kazanmak isterler ise
ise
KİEM’lerde
verilen
Yetişkinlere
Temel
Seviye
KİEM’lerde verilen Yetişkinlere Temel Seviye
BİT
Kursları
BİT
Kursları Programı’ndaki
Programı’ndaki kurslara
kurslara
katılabileceklerdir.
katılabileceklerdir.

Benzer
Benzer şekilde
şekilde T.C.
T.C. Milli
Milli Eğitim
Eğitim Bakanlığı
Bakanlığı ve
ve
katılımcı
bilgisayar
satış
firmaları
tarafından
katılımcı bilgisayar satış firmaları tarafından
Öğretmenlere
Dizüstü
Bilgisayar
Öğretmenlere
Dizüstü
Bilgisayar
Kampanyası
gerçekleştirilmiştir.
Kampanya
Kampanyası gerçekleştirilmiştir. Kampanya
dahilinde,
dahilinde,uzun
uzunvadeli
vadelive
vedüşük
düşükfaizli
faizlitaksitler
taksitlerile,
ile,
öğretmenlere
80
binden
fazla
dizüstü
bilgisayar
öğretmenlere 80 binden fazla dizüstü bilgisayar
satılmıştır.
satılmıştır. Bu
Bu kampanya
kampanya sayesinde
sayesinde kısıtlı
kısıtlı bir
bir
segmente
de
olsa
hanelerdeki
segmente de olsa hanelerdeki İnternet
İnternet
bağlantısı
bağlantısıve
vebilgisayar
bilgisayarsahipliği
sahipliğiartırılmıştır.
artırılmıştır.

Detayları
Detayları BİT
BİT Sektörü
Sektörü Programlarında
Programlarında bulunan
bulunan
Data
ve
İnternet
Hizmetlerinde
Data ve İnternet HizmetlerindeVergi
Vergiİndirimi
İndirimi
Programı
Programı dahilinde
dahilinde bahsi
bahsi geçen
geçen ÖTV
ÖTV yada
yada
KDV’nin
alınmaması/düşürülmesi,
kampanyanın
KDV’nin alınmaması/düşürülmesi, kampanyanın
başarılı
başarılı olmasında
olmasında en
en önemli
önemli etkenlerden
etkenlerden birisi
birisi
olan
maliyet
faktörüne
etki
etmektedir.
Fiyatın
olan maliyet faktörüne etki etmektedir. Fiyatın
düşük
düşükolması
olmasıiçin
içinvergiler
vergilerson
sonderece
derecekritiktir.
kritiktir.
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SD- 3 – Bilgisayar ve İnternet Kampanyası
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Benzer projeleri gerçekleştirmiş ülkeler ile (örnek olarak İngiltere ve İsveç) programın uygulaması
konusunda tecrübe paylaşımı yapılması fayda sağlayacaktır.

10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Bu
Buprojede
projedemaliyet
maliyetkalemlerinin
kalemlerinindiğer
diğerprojelere
projeleregöre
göredaha
dahafarklı
farklıbir
birşekilde
şekildegruplandığı
gruplandığıgörülmektedir.
görülmektedir.
Projenin
kamu
bütçesine
doğrudan
yatırım
maliyeti
olarak
bir
yansıması
Projenin kamu bütçesine doğrudan yatırım maliyeti olarak bir yansıması bulunmamakla
bulunmamakla beraber
beraber
bireylerin
bireylerin masa
masa üstü
üstü ve
ve diz
diz üstü
üstü bilgisayar
bilgisayar alımını
alımını teşvik
teşvik etmek
etmek amacıyla
amacıyla sunulacak
sunulacak vergi
vergi indirimi
indirimi
fırsatlarından
ötürü
alınmayan
vergi
maliyeti
oluşacaktır.
Kamu
tarafında
oluşacak
alınmayacak
fırsatlarından ötürü alınmayan vergi maliyeti oluşacaktır. Kamu tarafında oluşacak alınmayacak vergi
vergi
maliyetinin
maliyetinin yanı
yanı sıra
sıra projenin
projenin talep
talep tarafında
tarafında müşterilere
müşterilere de
de belirli
belirli bir
bir maliyeti
maliyeti olacaktır.
olacaktır. Diz
Diz üstü
üstü ve
ve
masa
masa üstü
üstü bilgisayarla
bilgisayarla birlikte
birlikte paket
paket olarak
olarak bireylere
bireylere sunulacak
sunulacak İnternet
İnternet bağlantısının
bağlantısının birey
birey başına
başına
kamuya
kamuyamaliyeti,
maliyeti,bireylere
bireylereaylık
aylıkve
vetoplam
toplammaliyeti
maliyetiaşağıdaki
aşağıdakitablolarda
tablolardanet
netbir
birşekilde
şekildegörülmektedir:
görülmektedir:
Diz Üstü Bilgisayar ve İnternet
Bağlantısı Maliyet Kalemleri

Aylık
(YTL)

Aylık
(Avro)

Toplam
(YTL)

Toplam
(Avro)

-

-

474

296

-

-

474

296

61

38

2 173

1 358

Diz Üstü Bilgisayar (36 Ay Vadeli)

38

24

1 366

854

Genişbant İnternet Bağlantısı
(36 Ay Abonelik)

23

14

807

504

Aylık
(YTL)

Aylık
(Avro)

Toplam
(YTL)

Toplam
(Avro)

-

-

438

274

-

-

438

274

53

33

1 909

1 193

Masa Üstü Bilgisayar (36 Ay Vadeli)

30

19

1 102

689

Genişbant İnternet Bağlantısı
(36 Ay Abonelik)

23

14

807

504

Kamu Maliyeti
Alınmayacak Vergi Maliyeti

Bireye Maliyet

Masa Üstü Bilgisayar ve İnternet
Bağlantısı Maliyet Kalemleri
Kamu Maliyeti
Alınmayacak Vergi Maliyeti

Bireye Maliyet

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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SD- 3 – Bilgisayar ve İnternet Kampanyası
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Minimum konfigurasyon, maksimum fiyat ve satış sonrası destek kriterlerinin belirlenmesi
 Maliye Bakanlığı ile vergi konusunda mutabakata varılması
 Bilgisayar satıcısı firmalar ile konfigurasyon ve fiyat konusunda mutabık kalınması
 Genişbant İnternet servis sağlayıcı firmalar ile fiyat konusunda mutabık kalınması
 Kredilendirmeyi gerçekleştirecek bankalar ile kredi oranı ve şartlar hakkında mutabık
kalınması
 Akreditasyon şartlarının belirlenmesi ve akredite olacak gruplar için yükümlülüklerin
belirlenmesi
 Satış ve ödeme süreçlerinin tanımlanması
 Akreditasyon
 Belirlenen minimum konfigürasyon ve maksimum fiyat kriterleri ile satış sonrası destek
şartlarını yerine getirmeyi taahhüt eden grupların (donanım ve genişbant erişim sağlayıcı,
bankalar) tekliflerinin değerlendirilmesi
 Kampanyaya katılacak olan grupların belirlenmesi
 Uygulama Aşaması
 Basın bülteni ile kampanya ve akredite gruplar hakkında kamuya bilgi verilmesi
 Pazarlama kampanyasının gerçekleştirilmesi (her grup kendi satış pazarlama kampanyasını
kendisi gerçekleştirecektir)
 Satış ve satış sonrası destek verilmesi (her grup kendi satış ve satış sonrası destek
faaliyetini kendi gerçekleştirecektir)
 Uygulama Sonrası Etki Analizi
 Kampanya sonuçlarının analizinin yapılası
 Uygulamanın başarısı ve talep doğrultusunda sektörün yapısını bozmayacak şekilde
kampanyanın her yıl tekrarlanması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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SD- 4 – Okullarda Temel BİT Eğitimi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ekim
Ekim2006
2006
Bitiş
:
Ekim
2007
Bitiş
: Ekim 2007
Süre
: :12
Süre
12Ay
Ay

3.3.Proje
Kuruluşlar
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Değişen
Değişenekonomik
ekonomikyapının
yapınınihtiyacı
ihtiyacıolan
olanBİT
BİTyetkinlikleri
yetkinlikleriile
iledonatılmış
donatılmışişişgücü,
gücü,okullarında
okullarındaBİT
BİTeğitimi
eğitimi
almış
bireyler
ile
karşılanacaktır.
Bu
doğrultuda
Fen
Liseleri,
Anadolu
Liseleri
ve
özellikle
de
almış bireyler ile karşılanacaktır. Bu doğrultuda Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve özellikle de Meslek
Meslek
Liselerinden
Liselerindenbaşlamak
başlamaküzere,
üzere,öğrencilere
öğrencileredüzenli
düzenlive
veher
hersene
senedaha
dahaileri
ileriseviyede
seviyedeyetkinlik
yetkinlikkazandıran
kazandıran
BİT
eğitimleri
verilmelidir.
Bu
eğitimler
için
gerekli
altyapı
BT
Laboratuarlarında
mevcut
olacaktır.
BİT eğitimleri verilmelidir. Bu eğitimler için gerekli altyapı BT Laboratuarlarında mevcut olacaktır.
Hem
Hem genç
genç neslin,
neslin, hem
hem de
de bu
bu vasıta
vasıta ile
ile gelecek
gelecek nesillerin
nesillerin gerekli
gerekli BİT
BİT yetkinlikleri
yetkinlikleri ile
ile donatılmasını
donatılmasını
sağlamak
amacı
ile
okullarda
öğrencilere
BİT
eğitiminin
verilmesi
gerekmektedir.
Okullarda
sağlamak amacı ile okullarda öğrencilere BİT eğitiminin verilmesi gerekmektedir. OkullardaBİT
BİTeğitimi
eğitimi
programının
genel
olarak
amacı
aşağıdaki
gibidir:
programının genel olarak amacı aşağıdaki gibidir:
 Öğrencilere, etkin kullanıma yönlendirecek şekilde BİT yetkinlikleri vermek
 Her bir BİT yetkinlik seviyesi için uluslararası geçerliliği olan BİT sertifikaları vermek
 Öğrencileri diğer okul dersleri ve kişisel gelişimleri için BİT kullanmaya teşvik etmek ve
yönlendirmek
Proje kapsamında okullardaki BİT Laboratuarlarında 4 aşamadan oluşan ve BİT yetkinliklerini
geliştiren bir eğitim programı uygulanacaktır. 4 aşamalı BİT eğitimi programı her bir aşamasında bir
tanesi olmak üzere aşağıda görülen konuları kapsamaktadır:





Bilgisayar okur yazarlığı ve genel bilgisayar kullanımı
Kelime İşlemcisi
Hesap Cetveli İşlemcisi
Sunum İşlemcisi

Öğrencilere verilecek BİT eğitimi ülke genelinde hem kamu kurumlarında hem de özel kurumlarda
kabul görecek bir sertifikasyon ile desteklenecektir. Her dönem sonunda alınan eğitimle ilgili öğrenciye
MEB onaylı bir sertifika verilecektir. Bu sayede bir öğrenci ortaöğretimden dört sertifika ile mezun
olacaktır.
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SD- 4 – Okullarda Temel BİT Eğitimi
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Türkiye genelinde 2004-2005 öğretim yılında resmi orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenci
sayısının 2.6 milyonun üzerinde olduğu bilinmektedir.
Haftada 2 saatten toplam 36 saatlik eğitim 18 hafta yani bir dönem içinde öğrenciye verilecektir.
Öğrenciler senede bir dönem BİT eğitimi görecek ve bu dönemde de bir kuru tamamlayabilecektir.
Program dahilinde her bir kuru bitiren öğrenciye o kurun BİT yetkinliği sertifikası verilecektir. Dört ayrı
kur aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:
 1. Kur: Bu başlık altında genel bilgisayar okur yazarlığı ve öğrencilerin bilgisayar konusunda ihtiyaç
duyabilecekleri genel fonksiyonlar öğretilecektir. Donanım, depolama gibi konularda öğrenciler
bilgilendirilecek, dosya yönetimi konusunda yetkinlikleri artırılacak ve dosya kopyalama, yapıştırma
gibi genel geçer fonksiyonlar öğretilecektir.
 2. Kur: Öğrencilerin öğrencilik hayatlarında en sık ihtiyaç duyacakları uygulamalardan birisi olan
kelime işlemcisi kullanım sıklığından dolayı BİT eğitimi programında önceliklendirilmelidir. Kelime
işlemcileri konusunda öğrencilere yetkinlik kazandırmayı hedefleyen bu kurda dosya yönetimi,
doküman düzenleme, metin düzeltme gibi temel yetkinliklerin yanında, dokümanın içine dışarıdan
çeşitli dosyalar ekleyebilme gibi ileri düzeyde yetkinlikler de verilmesi amaçlanmaktadır.
 3. Kur: Bu kurda öğrencilere hesap çizelgesi işlemcisi alanında yetkinlik kazandırılması
hedeflenmektedir. Hesap çizelgeleri alanında, katılımcılara dosya organizasyonu, metin
organizasyon, metin biçimlendirme gibi temel yetkinliklerle beraber dokümana dışarıdan dosya
ekleme gibi ileri seviye yetkinlikler kazandırılması hedeflenmektedir.


4. Kur: Son kurda öğrencilere sunum işlemcisi konusunda yetkinlikler kazandırılması
hedeflenmektedir. Bu dönem öğrencilere dağıtım ve sergilemeye yönelik sunum oluşturma,
biçimleme, hazırlama ile ilgili temel görevleri yerine getirme, farklı hedef gruplarına ve farklı
durumlara yönelik çeşitli sunumlar hazırlayabilme yetkinliği kazandırılacaktır.

Müfredat genelinde öğrencilere bir yandan belirli yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan da BİT
kullanımının gündelik hayata faydaları konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Bu şekilde, kazanılan BİT
yetkinliklerini günlük hayatta kullanıma dönüştürme motivasyonunun öğrencilerde yükseltilmesi
hedeflenmektedir.
Bu amaçla etkin kullanıma yönelik olarak





e-Devlet Uygulamaları
İnternet Güvenliği
e-Alışveriş ve e-bankacılık
Arama motorlarını kullanma

gibi İnternet kullanımıyla alakalı konular hakkında veya bu araçlar kullanılarak yapılabilecek ödevler
vasıtasıyla yukarıda bahsedilen 4 kurun tamamlanması planlanmaktadır.
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SD- 4 – Okullarda Temel BİT Eğitimi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
Sosyal Dönüşüm
Dönüşüm Çalışma
Çalışma Alanı
Alanı çerçevesinde
çerçevesinde etkin
etkin kullanım
kullanım odaklı
odaklı bir
bir strateji
strateji belirlenmiş
belirlenmiş ve
ve bu
bu
sebeple
toplumun
geneli
yerine
belirli
segmentlerine
odaklanılmıştır.
sebeple toplumun geneli yerine belirli segmentlerine odaklanılmıştır.
Öğrenciler,
Öğrenciler,kısa
kısave
veuzun
uzunvadede
vadedeetkin
etkinBİT
BİTkullanımını,
kullanımını,ayrıca
ayrıcauzun
uzunvadede
vadedekullanıcı
kullanıcısayısını
sayısınıartırmak
artırmak
için
için odaklanılacak
odaklanılacak segmentler
segmentler arasındadır.
arasındadır. Bu
Bu segment
segment geleceğin
geleceğin BİT
BİT yetkinlikleri
yetkinlikleri ile
ile donanmış
donanmış
işgücünü
işgücünüoluşturacaktır.
oluşturacaktır.
2010
2010 yılında
yılında İnternet
İnternetkullanıcısı
kullanıcısı öğrenci
öğrenci oranının
oranının (16
(16 yaş
yaş ve
ve üstü)
üstü) %96
%96 olması
olması hedeflenmektedir.
hedeflenmektedir. Bu
Bu
hedefe
ulaşabilmek
amacıyla
ortaöğretim
kurumlarında
kurulacak
BT
laboratuarlarında
hedefe ulaşabilmek amacıyla ortaöğretim kurumlarında kurulacak BT laboratuarlarında temel
temel BİT
BİT
eğitiminin
eğitimininverilmesi
verilmesigerekmektedir.
gerekmektedir.
Bu
Bu eylem,
eylem, 2010
2010 yılında
yılında %51
%51 olması
olması hedeflenen
hedeflenen eğitim
eğitim amaçlı
amaçlı İnternet
İnternet kullanan
kullanan öğrencilerin
öğrencilerin oranına
oranına
erişilmesinde
önemli
bir
etken
teşkil
edecektir.
erişilmesinde önemli bir etken teşkil edecektir.
Bu
Bu eylem
eylem dahilinde
dahilinde diğer
diğer bir
bir çalışma
çalışma alanı
alanı olan
olan Etkin
Etkin Kamu
Kamu Yönetimi
Yönetimi hedeflerinden
hedeflerinden “e-Devlet
“e-Devlet
hizmetlerini
kullanan
birey
sayısının
artırılması”
konusuna
da
orta
ve
uzun
hizmetlerini kullanan birey sayısının artırılması” konusuna da orta ve uzun vadede
vadede büyük
büyük katkılar
katkılar
sağlanacaktır.
Öğrencilere
etkin
BİT
kullanımı
çerçevesinde
e-Devlet
hizmetleri
de
tanıtılacaktır.
sağlanacaktır. Öğrencilere etkin BİT kullanımı çerçevesinde e-Devlet hizmetleri de tanıtılacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8. Projenin
Projenin Devam
Devam Etmekte
Etmekte Olan
Olan Proje
Proje ve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Okullarda
OkullardaBT
BTAltyapısının
Altyapısınınkurulması
kurulmasıokullarda
okullarda
BİT
BİT derslerinin
derslerinin verilebilmesi
verilebilmesi açısından
açısından ön
ön koşul
koşul
teşkil
etmektedir.
teşkil etmektedir.

Talim
Talimve
veTerbiye
TerbiyeKurulu’nun
Kurulu’nun2005-2006
2005-2006öğretim
öğretim
yılından
itibaren
uygulanmak
yılından itibaren uygulanmak üzere,
üzere, Yenilenen
Yenilenen
44Yıllık
YıllıkOrtaöğretim
OrtaöğretimEğitim
EğitimProgramı
Programıdahilinde
dahilinde
9.9.sınıflar
için
Bilgi
ve
İletişim
Teknolojileri
sınıflar için Bilgi ve İletişim Teknolojileridersi
dersi
verilmesi
verilmesi planlanmaktadır.
planlanmaktadır. Bu
Bu ders
ders dahilinde
dahilinde
aşağıdaki
aşağıdaki ünitelerin
ünitelerin bir
bir dönemde
dönemde öğrenciye
öğrenciye
verilmesi
planlanmaktadır:
verilmesi planlanmaktadır:

BT
BT Laboratuarlarındaki
Laboratuarlarındaki dijital
dijital kütüphaneler
kütüphaneler
sayesinde
hem
öğrenciler
hem
sayesinde hem öğrenciler hem de
de vatandaşlar
vatandaşlar
BT
vasıtası
ile
gündelik
hayatlarında
BT
vasıtası
ile
gündelik
hayatlarında
ilgilenebileceği
ilgilenebileceği kültürel
kültürel konular
konular hakkında
hakkında bilgi
bilgi
sahibi
sahibiolacaklardır.
olacaklardır.

 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları
 Bilgisayarı Kullanma ve Yönetme
 Kelime İşlem Programı
 Elektronik Tablolama Programı
 Veri Tabanı Programı
 Sunu Programı
Buİnternet
ve İletişim bir dönemde sıkıştırılmış
Bu konuların
konuların tek
tek bir dönemde sıkıştırılmış
şekilde
öğrencilere
şekilde öğrencilere verilmesi
verilmesi yerine,
yerine, 44 ayr
ayrı ı
dönemde
dönemdeve
veher
herbir
birdönem
dönemsonunda
sonundasertifika
sertifikaile
ile
verilmesinin
daha
faydalı
olaca
verilmesinin
daha
faydalı
olacağığı
düşünülmektedir.
düşünülmektedir.

Paralel
Paralel olarak
olarak BİT
BİT ile
ile Desteklenen
Desteklenen Örgün
Örgün
Eğitim
programı
dahilinde
sınıflarda
müfredatın
Eğitim programı dahilinde sınıflarda müfredatın
BİT
BİTdestekli
destekliöğretilmesi
öğretilmesihedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.
Öğrencilerin
Öğrencilerin BİT
BİT ile
ile Desteklenen
Desteklenen Örgün
Örgün Eğitim
Eğitim
programı
dahilinde
sunulan
çevrimiçi
programı
dahilinde
sunulan
çevrimiçi
müfredattan
müfredattan faydalanabilmesi
faydalanabilmesi için
için BİT
BİT eğitimi
eğitimi
almış
almışolmaları
olmalarıgerekmektedir.
gerekmektedir.
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SD- 4 – Okullarda Temel BİT Eğitimi
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 COMENIUS: Avrupa Birliği eğitim programları dahilinde yürütülen bu program okullarda çeşitli
alanlarda eğitim verecek öğretmenlerin eğitimi için okullara destek vermektedir.
 MINERVA: Avrupa Birliği tarafından yürütülen bu program dahilinde okullarda BT altyapısı
kurulması ve öğretmenlere BT yetkinliği kazandırılması için destek verilmektedir.

10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Okullarda
Okullarda BİT
BİT eğitimi
eğitimi maliyet
maliyet kalemleri
kalemleri diğer
diğer projelere
projelere göre
göre daha
daha farklı
farklı bir
bir bakış
bakış açısıyla
açısıyla
değerlendirilmelidir.
Okullarda
BİT
eğitimi
program
maliyetinin
hesaplanabilmesi
amacıyla
değerlendirilmelidir. Okullarda BİT eğitimi program maliyetinin hesaplanabilmesi amacıylaBİT
BİT eğitimi
eğitimi
verecek
öğretmenlerin
eğitimi
maliyeti
ve
eğitim
verilecek
altyapının
kurulum
maliyeti
başlığı
altında
verecek öğretmenlerin eğitimi maliyeti ve eğitim verilecek altyapının kurulum maliyeti başlığı altında22
ana
anakalem
kalemgöz
gözönünde
önündebulundurulmalıdır.
bulundurulmalıdır.
Okullarda
OkullardaBİT
BİTeğitiminin
eğitimininkurulacak
kurulacaklaboratuarlarda
laboratuarlardaverilmesi
verilmesihedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.Dolayısıyla
Dolayısıylaöğrencilere
öğrencilere
okullarda
BİT
eğitimi
verilebilmesi
için
gerekli
altyapının
kurulum
maliyeti
Okullarda
okullarda BİT eğitimi verilebilmesi için gerekli altyapının kurulum maliyeti Okullarda BT
BT Altyapısı
Altyapısı
programı
dahilinde
göz
önünde
bulundurulmuştur.
programı dahilinde göz önünde bulundurulmuştur.
Okullarda
Okullarda BİT
BİT eğitimi
eğitimi verilebilmesi
verilebilmesi için
için yeterli
yeterli yetkinliklere
yetkinliklere sahip
sahip öğretmen
öğretmen kadrosu
kadrosu oluşturulmalıdır.
oluşturulmalıdır.
Her
Herorta
ortaöğretim
öğretimkurumunda
kurumundaen
enaz
azbir
birtane
tanelaboratuar
laboratuarbulunması
bulunmasıve
vebu
bulaboratuarlarda
laboratuarlardasorumlu
sorumluolacak
olacak
bir
öğretmen
olması
hedefleri
göz
önünde
bulundurulduğunda
6211
BİT
öğretmenine
bir öğretmen olması hedefleri göz önünde bulundurulduğunda 6211 BİT öğretmenine ihtiyaç
ihtiyaç
duyulmaktadır.
duyulmaktadır.
Mevcut
Mevcut durumda
durumda kamu
kamu kurumlarında
kurumlarında görevli
görevli 3430
3430 kadrolu,
kadrolu, 1081
1081 sözleşmeli
sözleşmeli bilgisayar
bilgisayar öğretmeni
öğretmeni
bulunmaktadır.
bulunmaktadır. Bu
Bu öğretmen
öğretmen kadrosuna
kadrosuna ek
ek olarak
olarak her
her yıl
yıl yaklaşık
yaklaşık 2000
2000 bilgisayar
bilgisayar öğretmeni
öğretmeni eğitim
eğitim
fakültelerinden
fakültelerindenmezun
mezunolmaktadır.
olmaktadır.
Bu
Bu durumda
durumda okullarda
okullarda BİT
BİT eğitimi
eğitimi altyapısının
altyapısının kurulumunu
kurulumunu tamamlandığında,
tamamlandığında, bu
bu laboratuarlarda
laboratuarlarda BİT
BİT
eğitimi
verebilecek
yetkinlikte
öğretmen
kadrosu
ihtiyacı
da
mevcut
ve
yeni
eğitimi verebilecek yetkinlikte öğretmen kadrosu ihtiyacı da mevcut ve yeni mezun
mezun bilgisayar
bilgisayar
öğretmenleriyle
öğretmenleriyle karşılanabilecektir.
karşılanabilecektir. Dolayısıyla
Dolayısıyla ek
ek olarak
olarak bilgisayar
bilgisayar öğretmeni
öğretmeni eğitilmesine
eğitilmesine ihtiyaç
ihtiyaç
duyulmamakta
ve
öğretmen
eğitimi
ek
bir
maliyet
yaratmamaktadır.
duyulmamakta ve öğretmen eğitimi ek bir maliyet yaratmamaktadır.
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SD- 4 – Okullarda Temel BİT Eğitimi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
 BİT eğitimi derslerinin (4 kur) müfredatının (ünitelerin) belirlenmesi
 Geri kalan müfredatın zaman planına göre yeniden düzenlenmesi
 BİT öğretmenlerinin atanması
 Uygulama Aşaması
 1. Faz uygulaması (Pilot uygulama, farklı coğrafi bölgelerde)
 1. Faz uygulamasından alınan derslerin değerlendirilmesi
 2. Faz planlarının revize edilmesi
 Müfredatın kesinleştirilmesi
 BİT öğretmenlerinin yeni müfredat için eğitilmesi
 Proje Fayda ve Etkinlik Çalışması
 Ölçümleme Dokümanı çerçevesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi
 Bir sonraki projeler için dersler çıkarılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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SD- 5 – Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ekim
Ekim2006
2006
Bitiş
:
Ekim
2007
Bitiş
: Ekim 2007
Süre
: :12
Süre
12Ay
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Ülke
Ülke ekonomisine
ekonomisine doğrudan
doğrudan katkıda
katkıda bulunan
bulunan çalışanlar
çalışanlar ve
ve bu
bu potansiyeli
potansiyeli hayata
hayata geçirmek
geçirmek için
için
bekleyen
işsizler
öncelikli
olmak
üzere,
toplumun
tüm
segmentlerine
etkin
kullanım
için
gerekli
bekleyen işsizler öncelikli olmak üzere, toplumun tüm segmentlerine etkin kullanım için gerekliolan
olanBİT
BİT
eğitimleri
eğitimleriverilmelidir.
verilmelidir.
Kamu
Kamuİnternet
İnternetErişim
ErişimMerkezleri’nde
Merkezleri’nde(KİEM)
(KİEM)yetişkin
yetişkinbireylere
bireylereBİT
BİTeğitim
eğitimprogramları
programlarıdüzenlenmelidir.
düzenlenmelidir.
Yetişkin
Yetişkinbireylere
bireylereBİT
BİTeğitimi
eğitimiverilmesinin
verilmesininsebepleri
sebepleriaşağıda
aşağıdagörüldüğü
görüldüğügibidir:
gibidir:
 Yetişkinlere, etkin kullanımı yönlendirecek şekilde BİT yetkinliği kazandırmak
 Her bir BİT yetkinlik seviyesi için uluslararası geçerliliği olan BİT sertifikaları vermek
 Çalışanları ve işsizleri kişisel gelişimleri için BİT kullanmaya teşvik etmek ve yönlendirmek
Yetişkinlerin BİT yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen bu program aşağıda görülen konuları
kapsamaktadır:





Bilgisayar okur yazarlığı ve genel bilgisayar kullanımı
Kelime İşlemcisi
Hesap Cetveli İşlemcisi
Sunum İşlemcisi

Bireylere BİT eğitimi verilmesi, etkin BİT kullanımını açısından önemli bir etkendir. BİT eğitimiyle
bireylerin etkin kullanım yöntemleri konusunda bilgilendirilebilmesi ve etkin kullanıma
yönlendirilebilmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu sayede bireyler arasında etkin BİT
kullanımı oranı artırılabilecektir.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Yetişkinlere BİT kursu verilmesi programı dahilinde öğrenciler dışında kalan 16-74 yaş arası bireylere
ulaşılması hedeflenmektedir. Kurs programlarının Kamu İnternet Erişim Merkezlerinde uygulanması
mümkün olacaktır.
Okullardaki BT altyapısı gerekli düzenlemeler ve yönetmelikler ile yarı zamanlı KİEM olarak halkın
eğitimi amacıyla kullanıldığı takdirde bir öğretim döneminde 210 yetişkin eğitim alabilecektir (haftada 2
saatten 18 haftalık eğitim programı).
Tam zamanlı KİEM’lerde ise yetişkinlerin eğitimi hafta içi öğretim saatleri sonrasında akşam 19.0021.00 saatleri arasında, hafta sonu sabah 09.00-11.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve aynı anda
20 yetişkin ders görebilecektir. Bir yıl boyunca bir KİEM’de yaklaşık 1000 yetişkin eğitim alabilecektir
(haftada 2 saatten 14 haftalık eğitim programı, 50 hafta KİEM hizmeti).
Yetişkinlere verilecek BİT kursu dahilinde öncelikli hedef bireylerin günlük hayatlarında BİT
kullanmaları için motivasyon seviyelerini artırmak olmalıdır. Öteki taraftan bireylerin etkin BİT kullanımı
için gerekli yetkinlikleri kazanmaları ve dolayısıyla verilecek eğitim programlarının bu doğrultuda
hazırlanması gerekmektedir.
BİT kursu kapsamı okullardaki programa benzer şekilde genel bilgisayar okur yazarlığı, kelime
işlemcisi, hesap cetveli işlemcisi ve sunum işlemcisi konularını kapsamakla beraber ayrıca e-devlet
hizmetleri konusunda bilgiler içerecektir.
Genel hatlarıyla konu başlıkları kapsamı aşağıda
görülmektedir.

 Genel bilgisayar okur yazarlığı ve bireylerin bilgisayar konusunda ihtiyaç duyabilecekleri genel
fonksiyonlar öğretilecektir. Donanım, depolama, dosya yönetimi, dosya kopyalama, yapıştırma gibi
temel fonksiyonlar konuları işlenecektir.
 Bireylerin en sık ihtiyaç duyacakları uygulamalardan birisi de kelime işlemcisidir. Kelime işlemcileri
konusunda bireylere yetkinlik kazandırmayı hedefleyen bu kurda dosya yönetimi, doküman
düzenleme, metin düzeltme, dokümanın içine dışarıdan çeşitli dosyalar ekleyebilme gibi çeşitli
düzeyde yetkinlikler verilmesi amaçlanmaktadır.
 Bireylere hesap çizelgesi işlemcisi alanında da yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir. Hesap
çizelgeleri alanında, katılımcılardan dosya organizasyonu, metin organizasyon, metin
biçimlendirme, dokümana dışarıdan dosya ekleme gibi yetkinleri kazanmaları beklenecektir.
 Sunum işlemcisi konusu bireylere yetkinlikler kazandırılması hedeflenen diğer bir alandır. Bu alanda
bireylere dağıtım ve sergilemeye yönelik sunum oluşturma, biçimleme, hazırlama ile ilgili temel
yetkinlikler kazandırılacaktır.
 Son olarak e-Devlet uygulamalarının genel kapsamda kullanım şekilleri ve günlük hayata getirdiği
kolaylıklar tanıtılacaktır.

28

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Sosyal Dönüşüm

SD- 5 – Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
Sosyal Dönüşüm
Dönüşüm Çalışma
Çalışma Alanı
Alanı çerçevesinde
çerçevesinde etkin
etkin kullanım
kullanım odaklı
odaklı bir
bir strateji
strateji belirlenmiş
belirlenmiş ve
ve bu
bu
sebeple
toplumun
geneli
yerine
belirli
segmentlerine
odaklanılmıştır.
Fakat
bu
program
toplumun
bütün
sebeple toplumun geneli yerine belirli segmentlerine odaklanılmıştır. Fakat bu program toplumun bütün
segmentlerine
segmentlerine açıktır.
açıktır. Bunun
Bunun yanında
yanında gündüz
gündüz saatlerinde
saatlerinde verilen
verilen eğitimle
eğitimle işsizler
işsizler ve
ve ev
ev
kadınları/kızlarına
erişim
hedeflenirken
akşam
saatlerinde
verilen
eğitimle
çalışan
bireylere
kadınları/kızlarına erişim hedeflenirken akşam saatlerinde verilen eğitimle çalışan bireylere BİT
BİT
yetkinliklerinin
yetkinliklerininkazandırılması
kazandırılmasıhedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.
Yetişkinlere
Yetişkinlere BİT
BİT kursları
kursları verilmesiyle
verilmesiyle yetkinlik
yetkinlik düzeylerinin
düzeylerinin artırılması
artırılması hedeflenmektedir.
hedeflenmektedir. Yetkinlik
Yetkinlik
düzeyi
artırılmış
ve
kurs
süresince
etkin
kullanım
konusunda
bilgilendirilen
bireylerin
devam
düzeyi artırılmış ve kurs süresince etkin kullanım konusunda bilgilendirilen bireylerin devam eden
eden
süreçte
süreçteetkin
etkinkullanım
kullanımsergilemeleri
sergilemelerihedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.
Dolayısıyla
Dolayısıyla yetişkinlere
yetişkinlere BİT
BİT kursları
kurslarıdüzenlenmesinin,
düzenlenmesinin, 2010
2010 yılında
yılında etkin
etkin kullanım
kullanım göstergeleri
göstergeleri olarak
olarak
kabul
edilen,
%33
olması
hedeflenen
e-Bankacılık,
%30
olması
hedeflenen
e-Alışveriş
kabul edilen, %33 olması hedeflenen e-Bankacılık, %30 olması hedeflenen e-Alışveriş hizmetleri
hizmetleri ve
ve
%35
olması
hedeflenen
e-Devlet
hizmetleri
kullanım
oranlarına
erişilmesinde
etkin
rol
oynayacağı
%35 olması hedeflenen e-Devlet hizmetleri kullanım oranlarına erişilmesinde etkin rol oynayacağı
düşünülmektedir.
düşünülmektedir.
Ayrıca
Ayrıca BİT
BİT eğitimi
eğitimi sayesinde
sayesinde İnternet
İnternet kullanan
kullanan birey
birey oranında
oranında da
da genel
genel olarak
olarak bir
bir artış
artış
gözlemlenecektir.
gözlemlenecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8. Projenin
Projenin Devam
Devam Etmekte
Etmekte Olan
Olan Proje
Proje ve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

KİEM’lerin
KİEM’lerin kurulması
kurulması bireylere
bireylere BİT
BİT derslerinin
derslerinin
verilebilmesi
açısından
önemli
bir
etkendir
verilebilmesi açısından önemli bir etkendirve
veön
ön
koşul
teşkil
etmektedir.
BİT
kurslarının
koşul teşkil etmektedir. BİT kurslarının
verilebilmesi
verilebilmesi için
için duyulan
duyulan altyapı
altyapı ihtiyacının
ihtiyacının
kurulacak
tam
zamanlı
KİEM’ler
kurulacak tam zamanlı KİEM’ler ve
ve Okullarda
Okullarda
BT
BT Laboratuarları
Laboratuarları sayesinde
sayesinde karşılanması
karşılanması
hedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.

Yerel
Yerel yönetim
yönetim bünyelerin
bünyelerin ve
ve Halk
Halk Eğitim
Eğitim
Merkezlerinde
Merkezlerinde BİT
BİT eğitimi
eğitimi verilmektedir.
verilmektedir. Yerel
Yerel
yönetimler
yönetimler tarafından
tarafından bir
bir sertifikasyon
sertifikasyon sistemi
sistemi
uygulanmamaktadır.
uygulanmamaktadır.
Bu
Bu programların
programların uygulanmasında
uygulanmasında veya
veya
sonucunda
katılımcılara
sonucunda katılımcılaraverilecek
verileceksertifikalar
sertifikalariçin
için
herhangi
bir
standart
bulunmamaktadır.
herhangi bir standart bulunmamaktadır.

Bilgisayar
Bilgisayar ve
ve İnternet
İnternet Sahipliği
Sahipliği Kampanyası
Kampanyası
bireylerin
bilgisayar
sahibi
yapılması
bireylerin
bilgisayar
sahibi
yapılması
hedeflenmektedir.
Öğrencilere
BİT
hedeflenmektedir. Öğrencilere BİT eğitimi
eğitimi
verilmesi
ve
BİT
kullanımı
motivasyon
verilmesi ve BİT kullanımı motivasyon
seviyelerinin
seviyelerinin artırılması
artırılması öğrencilerin
öğrencilerin bu
bu
kampanyaya
katılım
seviyelerini
kampanyaya katılım seviyelerinietkileyecektir.
etkileyecektir.

Bu
Bu program
program dahilinde
dahilinde verilecek
verilecek kurslar
kurslar ve
ve kurs
kurs
sonucu
katılımcıların
alacağı
sertifikalar
standart
sonucu katılımcıların alacağı sertifikalar standart
hale
halegelecektir.
gelecektir.
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SD- 5 – Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Grundtvig: Avrupa Birliği programları altında bu program dahilinde, belirli standartlar içerisinde
hayat boyu eğitim programlarına ve bütün yaş gruplarındaki bireylere e-Öğrenme yoluyla çeşitli
alanlarda yetkinlikler kazandırılmasına yönelik projelere destek verilmektedir.
 Avrupa Birliği Yetişkin Eğitimi Kurumu: Bu kurum çeşitli diğer kurumlarla birlikte yetişkinlere BİT
eğitimi sağlanmasını hedefleyen projelere destek ve sponsorluk sağlamaktadır.

10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Yetişkinlere
Yetişkinlere BİT
BİT eğitimi
eğitimi maliyet
maliyet kalemleri
kalemleri Okullarda
Okullarda Temel
Temel BİT
BİT Eğitimi
Eğitimi projesine
projesine benzer
benzer şekilde
şekilde
değerlendirilmelidir.
Yetişkinlere
BİT
eğitimi
program
maliyeti
BİT
eğitimi
verecek
değerlendirilmelidir. Yetişkinlere BİT eğitimi program maliyeti BİT eğitimi verecek öğretmenlerin
öğretmenlerin
eğitilmesi
eğitilmesive
veeğitim
eğitimverilecek
verilecekaltyapının
altyapınınkurulum
kurulummaliyeti
maliyetiolarak
olarak22ana
anabaşlık
başlıkaltında
altındatoplanabilmektedir.
toplanabilmektedir.
Yetişkinlere
YetişkinlereBİT
BİTeğitiminin
eğitimininKİEM’lerin
KİEM’lerin örnek
örnek haftalık
haftalık programında
programında da
da gösterildiği
gösterildiği gibi
gibi KİEM’lerde
KİEM’lerde kurs
kurs
için
ayrılmış
özel
zamanlarda
verilmesi
hedeflenmektedir.
Bu
duruma
bağlı
olarak
yetişkinlere
BİT
için ayrılmış özel zamanlarda verilmesi hedeflenmektedir. Bu duruma bağlı olarak yetişkinlere BİT
eğitimi
eğitimi verilebilmesi
verilebilmesi için
için gerekli
gerekli altyapının
altyapının kurulum
kurulum maliyeti
maliyeti Kamu
Kamu İnternet
İnternet Erişim
Erişim Merkezleri
Merkezleri ve
ve
Okullarda
BT
Altyapısı
programlarındaki
maliyetlere
dahil
edilmiştir.
Okullarda BT Altyapısı programlarındaki maliyetlere dahil edilmiştir.
KİEM’lerde
KİEM’lerde yetişkinlere
yetişkinlere BİT
BİT eğitimi
eğitimi verebilecek
verebilecek düzeyde
düzeyde yetkinliklere
yetkinliklere sahip
sahip öğretmen
öğretmen kadrosunun
kadrosunun
oluşturulması
için
ise
ek
bir
maliyet
söz
konusudur.
Mevcut
durumda
Halk
Eğitim
Merkezlerinde
oluşturulması için ise ek bir maliyet söz konusudur. Mevcut durumda Halk Eğitim Merkezlerindegörevli
görevli
55
55kadrolu,
kadrolu,271
271sözleşmeli
sözleşmelibilgisayar
bilgisayaröğretmeni
öğretmenibulunmaktadır.
bulunmaktadır.
Görülebileceği
Görülebileceğiüzere
üzeremevcut
mevcutöğretmen
öğretmenadedi
adedi kurulması
kurulması hedeflenen
hedeflenen 4500
4500 adet
adettam
tam zamanlı
zamanlıKİEM’de
KİEM’de
görev
yapacak
kadro
ihtiyacını
karşılayamamaktadır.
Dolayısıyla
bu
kurumlarda
BİT
eğitimi
görev yapacak kadro ihtiyacını karşılayamamaktadır. Dolayısıyla bu kurumlarda BİT eğitimiverebilecek
verebilecek
doğrultuda
doğrultuda diğer
diğer alanlardan
alanlardan mezun
mezun bireylerin
bireylerin eğitilerek
eğitilerek mevcut
mevcut kadro
kadro ihtiyacının
ihtiyacının karşılanması
karşılanması
gerekmektedir.
gerekmektedir.
Fakat
FakatKİEM’lerde
KİEM’lerdegörev
görevalacak
alacakBİT
BİTöğretmenlerinin
öğretmenlerinin eğitim
eğitimmaliyetlerinin
maliyetlerininKİEM’ler
KİEM’lerİçin
İçinİnsan
İnsanKaynağı
Kaynağı
Geliştirilmesi
programında
maliyet
kalemlerine
dahil
edilmesinden
ötürü
burada
tekrar
Geliştirilmesi programında maliyet kalemlerine dahil edilmesinden ötürü burada tekrar göz
göz önünde
önünde
bulundurulmamıştır.
bulundurulmamıştır.
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SD- 5 – Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
 BİT eğitimi derslerinin (4 kur) müfredatının (ünitelerin) belirlenmesi
 BİT öğretmenlerinin atanması
 Uygulama Aşaması
 1. Faz uygulaması (Pilot uygulama, farklı coğrafi bölgelerde)
 1. Faz uygulamasından alınan derslerin değerlendirilmesi
 2. Faz planlarının revize edilmesi
 Müfredatın kesinleştirilmesi
 BİT öğretmenlerinin yeni müfredat için eğitilmesi
 Tanıtımın gerçekleştirilmesi
 Kurslar için talep toplanması
 Talepler doğrultusunda hangi KİEM’lerde hangi kurlarda kaç yetişkinin başlayacağının
belirlenmesi
 Proje Fayda ve Etkinlik Çalışması
 Ölçümleme Dokümanı çerçevesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi
 Bir sonraki projeler için dersler çıkarılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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SD- 6 – BİT Eğitimi Sertifikasyonu
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Temmuz
Bitiş
: Temmuz2007
2007
Süre
: :66Ay
Süre
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Türk
TürkStandartları
StandartlarıEnstitüsü
Enstitüsü
Kuruluş
Kuruluş22 : :Çalışma
Çalışmave
veSosyal
SosyalGüvenlik
GüvenlikBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
3
:
İlgili
Sivil
Toplum
Kuruluşları
Kuruluş 3 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Türkiye’de
Türkiye’de BİT
BİT eğitimi
eğitimi yerel
yerel yönetimler,
yönetimler, kamu
kamu eğitim
eğitim kurumları
kurumları ve
ve özel
özel eğitim
eğitim kurumları
kurumları gibi
gibi farklı
farklı
kurumların
kendi
bünyelerinde
düzenlediği
programlar
dahilinde
bireylere
sunulmaktadır.
Farklı
kurumların kendi bünyelerinde düzenlediği programlar dahilinde bireylere sunulmaktadır. Farklı
kurumların
kurumların kendi
kendi bünyelerinde
bünyelerinde düzenledikleri
düzenledikleri bu
bu eğitim
eğitim programlarının
programlarının sonucunda
sonucunda bireylere
bireylere genel
genel
geçerliliği
olan
ortak
bir
sertifikasyon
ise
verilmemektedir.
Özel
eğitim
kurumları
tarafından
geçerliliği olan ortak bir sertifikasyon ise verilmemektedir. Özel eğitim kurumları tarafından Avrupa
Avrupa
Bilgisayar
Bilgisayar Okur
Okur Yazarlığı
Yazarlığı Sertifikası
Sertifikası verilmekte,
verilmekte, kamu
kamu eğitim
eğitim kurumları
kurumları tarafından
tarafından belirli
belirli denklik
denklik
sertifikaları
sağlanmakta,
yerel
yönetimlerin
bünyesinde
verilen
kurslarda
ise
belirli
bir
sertifikasyon
sertifikaları sağlanmakta, yerel yönetimlerin bünyesinde verilen kurslarda ise belirli bir sertifikasyon
bulunmamaktadır.
bulunmamaktadır.BİT
BİTkursları
kurslarısonucunda
sonucundaortak
ortakbir
birsertifikasyonun
sertifikasyonunsağlanması
sağlanmasıbireylerin
bireylerinaldığı
aldığıeğitimin
eğitimin
tescili
ve
kalitesinin
standartlaşması
açısından
önemli
bir
fırsat
teşkil
etmektedir.
tescili ve kalitesinin standartlaşması açısından önemli bir fırsat teşkil etmektedir.
Bireylere
Bireylere verilecek
verilecek BİT
BİT eğitimlerinde
eğitimlerinde genel
genel bir
bir sertifikasyonun
sertifikasyonun sağlanabilmesi
sağlanabilmesi için
için eğitim
eğitim
programlarında
kapsam
bakımından
uyulması
gereken
standartların
belirlenmesi
gerekmektedir.
programlarında kapsam bakımından uyulması gereken standartların belirlenmesi gerekmektedir.
Standartları
Standartları sağlayan
sağlayan kurumların
kurumların eğitim
eğitim programları
programları sonucunda
sonucunda dağıtacakları
dağıtacakları tescil
tescil niteliği
niteliği taşıyan
taşıyan
sertifikaların
da
standart
hale
getirilmesi
diğer
bir
gerekliliktir.
sertifikaların da standart hale getirilmesi diğer bir gerekliliktir.
Eğitim
Eğitimkurumları
kurumlarıtarafından
tarafındanbireylere
bireyleresunulacak
sunulacakeğitim
eğitimprogramlarında
programlarındave
vesertifikasyonda
sertifikasyondabelirlenmesi
belirlenmesi
gereken
standartların
amacı
aşağıdaki
gibidir:
gereken standartların amacı aşağıdaki gibidir:

 Kamu kurumları yanında özel kurumlar tarafından da verilen BİT eğitimi programlarının kalitesinin
istenilen seviyede tutulması
 Bireylere verilmesi hedeflenen BİT eğitiminin sonunda bireylerin katılımının ve belirli yetkinlik
düzeyine eriştiklerinin yurtiçi ve uluslararası düzeyde tescil edilmesi
Kurumlar tarafından bireylere verilmesi hedeflenen eğitimin ve sertifikasyonun standart hale
getirilmesinin yanı sıra verilen sertifikaların ilgili kurum tarafından katılımcı bireylerin kimlik
numaralarıyla birlikte kaydının tutulması da önem taşıyan diğer bir husustur.
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SD- 6 – BİT Eğitimi Sertifikasyonu
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Eğitim müfredatının standartlarının belirlenmesi ülke genelinde gerek kamu kurumlarında bireylere
verilmesi hedeflenen, gerek çeşitli kurumlar tarafından bireylere halihazırda verilen eğitim
programlarında eğitim kalitesinin kontrol edilebilmesi açısından bir fırsat teşkil etmektedir. Bu
standartların belirlenmesi ile bireylere verilecek eğitimin kalitesi Avrupa Bilgisayar Okur Yazarlığı
Sertifikasyonu standartları seviyesine taşınabilecektir.
BİT eğitimi sağlayan özel kurumların katılımcılara sundukları eğitim müfredatını standartlaştırmaları
sonucunda, standartları sağlayan özel kurumların da sertifikasyon programına dahil edilmesi
sağlanacaktır. KİEM’lerde verilmesi hedeflenen BİT kurslarının yanı sıra özel kurumların da devlet
güvencesi altındaki BİT sertifikalarını dağıtabilmesi, standart BİT eğitiminin daha geniş bir tabana
yayılmasında bir etken teşkil edecektir.
BİT kursları sonucunda sertifika verilmesi ile bireylerin katılımlarının ve yetkinlik seviyelerinin yurtiçi ve
uluslararası düzeyde somut bir şekilde tescil edilmesi, bireylerde kurslara katılım konusunda
motivasyon artışı sağlayacaktır.
Eğitim programları sonucunda bireylere verilecek sertifika, çalışan ve işsiz bireyleri istihdam edecek
kurumların istihdam süreçlerinde bireylerde aradıkları BİT yetkinliklerinin bireyler tarafından
sağlanması hususunda bir garanti niteliği taşıyacaktır. Bu durumun istihdam edecekleri bireylerde BİT
yetkinliği arayan kurumlarda sertifika almış bireylerin daha yetkin bir iş gücü oluşturabileceği inancı
oluşmasına sebep olacağı, dolayısıyla istihdam sürecindeki kurumlarda BİT yetkin sertifikalı bireylerin
istihdamı yönünde bir eğilim oluşacağı düşünülmektedir. İstihdam sürecindeki kurumlarda, BİT
yetkinliği sertifikası sahibi bireylerin istihdam edilmesi yönünde oluşabilecek bir eğilim, bireylerde BİT
kurslarına katılım konusunda motivasyon artışı sağlayacaktır.
Ülke genelinde BİT eğitimlerinin standartlaşması ve sonucunda katılımcılara sertifika verilmesiyle
katılımcı bireylerin aşağıda görülen konularda istenilen yetkinlik düzeyinde olduğu garanti edilecektir:






Bilgisayar okur yazarlığı ve genel bilgisayar kullanımı
Kelime İşlemcisi
Hesap Cetveli İşlemcisi
Sunum İşlemcisi

BİT eğitimi verilen kurumlarda eğitim müfredatının standartlarının belirlenmemesi öncelikle
katılımcılara genel kabul gören bir sertifika verilmesi fırsatının kaybedilmesine sebep olacaktır.
Kalitesinden emin olunan bir eğitim programının standart hale getirilmemesi eğitim kurumları
tarafından verilecek sertifikanın güvenirliği konusunda sorun çıkarabilecektir.
Ayrıca, BİT eğitim programlarına katılım sağlayacak bireylere sertifika verilmemesi katılımcı bireyler
arasında eğitim programına duyulan güven konusunda sorunlar doğurabilecektir. Verilen eğitimin
devlet güvencesinde Avrupa standartlarında olduğunun tescil edilmesi fırsatının kaçırılması da göz
önünde bulundurulması gereken diğer bir ihtimaldir.
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SD- 6 – BİT Eğitimi Sertifikasyonu
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
dönüşüm
çalışma
alanı
tarafında
stratejik
hedefler
Sosyal dönüşüm çalışma alanı tarafında stratejik hedefler etkin
etkin kullanım
kullanım odaklı
odaklı bir
bir yaklaşımla
yaklaşımla
belirlenmiştir.
belirlenmiştir. Etkin
Etkin kullanım
kullanım hedefleri
hedefleri doğrultusunda
doğrultusunda 2010
2010 yılında
yılında e-Devlet
e-Devlet kullanım
kullanım oranının
oranının %35,
%35,
çevrimiçi
çevrimiçialışveriş
alışverişyapan
yapanbireylerin
bireylerinoranının
oranının%30
%30ve
veçevrimiçi
çevrimiçibankacılık
bankacılıkyapan
yapanbireylerin
bireylerinoranının
oranının%33
%33
olması
hedeflenmektedir.
olması hedeflenmektedir.
Bu
Bu doğrultuda
doğrultuda bireylere
bireylere verilmesi
verilmesi hedeflenen
hedeflenen BİT
BİT kurslarının
kurslarının kalitesinin
kalitesinin standartlar
standartlar çerçevesince
çerçevesince
belirlenmesi
belirlenmesi ve
ve sonucunda
sonucunda tescil
tescil niteliğinde
niteliğinde bir
bir sertifika
sertifika verilmesi
verilmesi ile
ile bu
bu kurslara
kurslara katılımda
katılımda artışın
artışın
sağlanması,
sağlanması, 2010
2010 yılında
yılında bireyler
bireyler arasında
arasında etkin
etkin BİT
BİT kullanımı
kullanımı hedeflerine
hedeflerine varılmasında
varılmasında önemli
önemli bir
bir
etkendir.
etkendir.
Ülke
Ülke genelinde
genelinde BİT
BİT eğitimlerinin
eğitimlerinin standartlaşmasıyla
standartlaşmasıyla kalitenin
kalitenin artırılması
artırılması ve
ve sonucunda
sonucunda sertifika
sertifika
verilmesiyle
de
bu
kurslara
katılımın
artması,
2010
yılında
%51
olması
hedeflenen
İnternet
kullanıcıları
verilmesiyle de bu kurslara katılımın artması, 2010 yılında %51 olması hedeflenen İnternet kullanıcıları
oranına
oranınavarılmasına
varılmasınada
dayardımcı
yardımcıolacaktır.
olacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
BİT
kurslarının
müfredatının
ve
BİT
kurslarının
müfredatının
ve
sertifikasyonunun
standart
hale
getirilmesi,
sertifikasyonunun standart hale getirilmesi,
Yetişkinlere
Yetişkinlere Temel
Temel Seviye
Seviye BİT
BİT Kursları
Kursları ve
ve
Okullarda
Temel
BİT
Eğitimi
programlarının
Okullarda Temel BİT Eğitimi programlarının
daha
daha etkin
etkin hale
hale gelmesi
gelmesi ve
ve programların
programların daha
daha
geniş
bir
kitleye
ulaşabilmesi
açısından
önemli
geniş bir kitleye ulaşabilmesi açısından önemli
bir
biretken
etkenteşkil
teşkiletmektedir.
etmektedir.

8.8. Projenin
Projenin Devam
Devam Etmekte
Etmekte Olan
Olan Proje
Proje ve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

İşİşOrtamı
Ortamıve
veGirişimcilik
Girişimcilikçalışma
çalışmaalanı
alanıtarafında
tarafında
BİT
Altyapı
Yetkinlik
Geliştirme
BİT Altyapı Yetkinlik Geliştirme Desteği
Desteği
programı
çerçevesinde
işletmelerde
en
programı çerçevesinde işletmelerde en az
az bir
bir
tane
tane BİT
BİT sertifikalı
sertifikalı çalışan
çalışan bulunması
bulunması halinde
halinde
işletmeye
işletmeye bir
bir tane
tane bilgisayar
bilgisayar verilmesi
verilmesi
hedeflenmektedir.
Dolayısıyla
BİT
kurslarına
hedeflenmektedir. Dolayısıyla BİT kurslarına
katılan
katılanbireylere
bireyleresertifika
sertifikaverilmesi
verilmesibu
buprogramın
programın
bir
ön
koşuldur.
uygulanabilmesi
açısından
uygulanabilmesi açısından bir ön koşuldur.

BİT
BİT eğitimi
eğitimi sertifikasyonu
sertifikasyonu programı,
programı, M.E.B.
M.E.B.
Onaylı
BİT
sertifikalarının
özel
Onaylı BİT sertifikalarının özelsektör
sektörtarafından
tarafından
mevcut
mevcut durumdan
durumdan daha
daha da
da fazla
fazla kabul
kabul
görmesini
görmesinisağlayacak
sağlayacakşekilde
şekildedüzenlenecektir.
düzenlenecektir.

Halk
Halk Eğitim
Eğitim Merkezleri
Merkezleri ve
ve kamu
kamu eğitim
eğitim
kuruluşları
bünyesinde
verilmekte
olan
kuruluşları bünyesinde verilmekte olan BİT
BİT
eğitimi
eğitimi kursları
kursları sonucunda
sonucunda M.E.B.
M.E.B. onaylı
onaylı
sertifika
sertifika verilmekte
verilmekte fakat
fakat yerel
yerel yönetimler
yönetimler
tarafından
verilmekte
olan
BİT
kurslarında
tarafından verilmekte olan BİT kurslarındabelirli
belirli
bir
birsertifikasyon
sertifikasyonbulunmamaktadır.
bulunmamaktadır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Uluslararası
Uluslararası platformda
platformda faaliyet
faaliyet gösteren
gösteren benzer
benzer eğitim
eğitim programlarının
programlarının (ECDL,
(ECDL, ICDL)
ICDL) müfredatları
müfredatları
incelenmeli
ve
Türkiye
koşullarında
tekrar
gözden
geçirilerek
örnek
alınmalıdır.
incelenmeli ve Türkiye koşullarında tekrar gözden geçirilerek örnek alınmalıdır.
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SD- 6 – BİT Eğitimi Sertifikasyonu
10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
 İşveren Sivil Toplum Kuruluşları ile beraber değişen işgücü ihtiyacını karşılayacak şekilde
sertifikasyonu yapılacak içeriğin müfredatının belirlenmesi
 TSE ile koordinasyon içerisinde sertifikanın standartlarının belirlenmesi
 Hangi eğitimlerde bu sertifikasyonun verileceğinin belirlenmesi
 Hangi kurumların bu sertifikayı vereceğinin belirlenmesi
 Belirlenen kurumların akreditasyonu
 Uygulama Aşaması
 Akredite olan kurumların sertifikasyon hakkında detaylı bilgilendirilmesi
 Sertifikasyonun STK’lar ile işbirliği içinde kamuya ve özel sektöre tanıtılması
 Tüm kamu kurumlarında Bilgisayar Kullanım Yetkinliği ile ilgili konularda bu sertifikasyonun
baz alınmasını sağlayacak şekilde düzenlemelerin yapılıp genelge ile kamu çalışanlarına ve
idari personele bilgi verilmesi

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Nisan
Nisan2007
2007
Bitiş
:
Ekim
2007
Bitiş
: Ekim 2007
Süre
: :66Ay
Süre
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİdareler
İdarelerGenel
GenelMüdürlüğü)
Müdürlüğü)
Kuruluş
Kuruluş22 : :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Kültür
Kültürve
veTurizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
4
:
Yerel
Yönetimler
Kuruluş 4 : Yerel Yönetimler
Kuruluş
Kuruluş55 : :İlgili
İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Mevcut
durumda
okullarda
Mevcut durumda okullarda BİT
BİT eğitimi
eğitimi verebilecek
verebilecek 3430
3430 kadrolu,
kadrolu, 1081
1081 sözleşmeli
sözleşmeli öğretmen
öğretmen
bulunmaktadır.
bulunmaktadır.Buna
Bunaek
ekolarak
olarakher
heryıl
yılüniversitelerin
üniversitelerinBilgisayar
BilgisayarÖğretmenliği
Öğretmenliğive
vebenzeri
benzeribölümlerinden
bölümlerinden
yılda
yılda2336
2336öğretmen
öğretmenadayı
adayımezun
mezunolmaktadır.
olmaktadır.Lakin
Lakinbu
bukapasite
kapasiteOkullarda
OkullardaBİT
BİTEğitimi
Eğitimiprogramı
programıiçin
için
ancak
yeterlidir.
ancak yeterlidir.
Ülke
Ülkegenelinde
genelindekademeli
kademeliolarak
olarakkurulacak
kurulacak4500
4500tam
tamzamanlı
zamanlıKamu
Kamuİnternet
İnternetErişim
Erişim Merkezi’nde
Merkezi’nde ders
ders
alacak
alacak bireylere
bireylere BİT
BİT eğitimi
eğitimi vermek
vermek üzere
üzere yarı
yarı zamanlı
zamanlı istihdam
istihdam edilecek
edilecek BİT
BİT Eğitmenleri
Eğitmenleri
gerekmektedir.
gerekmektedir. Mevcut
Mevcut durumda
durumda Halk
Halk Eğitim
Eğitim Merkezlerinde
Merkezlerinde görevli
görevli 55’i
55’i kadrolu,
kadrolu, 271’i
271’i sözleşmeli
sözleşmeli
toplam
326
BİT
eğitmeni
görev
yapmaktadır.
Kabaca
4200
BİT
eğitmeni
açığı
ortaya
çıkacaktır.
toplam 326 BİT eğitmeni görev yapmaktadır. Kabaca 4200 BİT eğitmeni açığı ortaya çıkacaktır.
Bu
Bu ihtiyacı
ihtiyacı karşılamak
karşılamak amacıyla
amacıyla ya
ya örgün
örgün eğitimde
eğitimde görev
görev yapan
yapan veya
veya yapacak
yapacak öğretmenler
öğretmenler ek
ek ücret
ücret
ödenerek
KİEM’lerde
ders
vermek
üzere
yarı
zamanlı
olarak
istihdam
edilecek
veya
aşağıdaki
ödenerek KİEM’lerde ders vermek üzere yarı zamanlı olarak istihdam edilecek veya aşağıdaki
bölümlerden
bölümlerden (iki
(iki yıllık
yıllık meslek
meslek yüksek
yüksek okulu,
okulu, ön
ön lisans
lisans bölümleri,
bölümleri, lisans
lisans bölümleri)
bölümleri) mezun
mezun bireyler
bireyler
sözleşmeli
olarak
KİEM’lerde
çalıştırılacaktır:
sözleşmeli olarak KİEM’lerde çalıştırılacaktır:






Bilgisayar Teknisyenliği ve Programcılık (iki yıllık)
Bilgisayar Operatörlüğü (iki yıllık)
Bilgisayar Mühendisliği (4 yıllık)
Bilgisayar Bilimleri (4 yıllık)
Bilgisayar ve Matematik (4 yıllık)

BİT Eğitmenlerine ek olarak tam zamanlı KİEM’lerde çalışacak, gerek operasyonel idareyi
gerçekleştirecek gerekse de KİEM’lerden faydalanan vatandaşlara kullanım desteği verecek kişilere
ihtiyaç duyulacaktır. Gönüllülerin bu bağlamda kullanılma ihtimali olmasıyla beraber, görevlendirilmiş
insanların çalışması daha uygun olacaktır. Görevlilerle beraber gönüllü insanlar da vatandaşlara
yardım amacı ile KİEM’lerde çalışabilir. Her bir KİEM için 1 tane olmak üzere toplamda 4500
operasyonel elemana ihtiyaç duyulmaktadır.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Proje kapsamında tam zamanlı KIEM’lerde eğitim verecek BİT Eğitmenleri ile operasyonel destek
elemanı ihtiyacı karşılanacaktır.
Bu kişiler sözleşmeli olarak istihdam edilecek (saat başına para ödenecek), böylece memur kadrosuna
yeni bir ekleme yapılmasına gerek kalmayacaktır.
Sivil Toplum Kuruluşları vasıtasıyla KİEM’lerde gönüllü operasyonel destek verecek bireyler, toplumsal
yardımlaşmanın yaşanmasını sağlayacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
dönüşüm
çalışma
alanında
belirlenen
stratejik
seçimin
Sosyal dönüşüm çalışma alanında belirlenen stratejik seçiminetkin
etkinkullanım
kullanımdoğrultusunda
doğrultusundaolmasına
olmasına
ek
ek olarak
olarak genel
genel İnternet
İnternet kullanıcısı
kullanıcısı sayısının
sayısının artırılması
artırılması varılması
varılması amaçlanan
amaçlanan temel
temel hedeflerden
hedeflerden
birisidir.
birisidir.
KİEM’lerde
KİEM’lerde geniş
geniş kitlelere
kitlelere BİT
BİT eğitimi
eğitimi verilmesi
verilmesi 2010
2010 yılında
yılında %51
%51 olması
olması hedeflenen
hedeflenen bilgisayar
bilgisayar
kullanıcıları
oranına
erişilmesinde
oldukça
önemlidir.
kullanıcıları oranına erişilmesinde oldukça önemlidir.
Bu
Buamaçla
amaçlaKİEM’lerde
KİEM’lerdeeğitim
eğitimalacak
alacakbireyler
bireyleriçin
içineğitim
eğitimverebilecek
verebilecekinsan
insankaynağının
kaynağınınplanlanması
planlanmasıson
son
derece
önemlidir.
derece önemlidir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
Bu
Bu proje
proje tam
tam zamanlı
zamanlı KİEM
KİEM programı
programı için
için gerekli
gerekli eğitici
eğitici insan
insan kaynağının
kaynağının sağlanmasını
sağlanmasını
amaçlamaktadır.
amaçlamaktadır.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
veÇalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi
--

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
--
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

141.009.600

88.131.000

1

278.400

174.000

Lojistik

1

417.600

261.000

Maaş*

98

140.313.600

87.696.000

Yeni Türk Lirası

Avro

141.009.600

88.131.000

Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

Bütçe Kaynakları

60

84.605.760

52.878.600

Kamu – Özel İşbirliği

10

14.100.960

8.813.100

Uluslararası Kaynak

30

42.302.880

26.439.300

Bu programda operasyonel giderlerden olan çalışan maliyetleri, yeni personelin istihdam edilme
gereğinden dolayı eklenmiştir.

*

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
 Her bir il için, kurulacak KİEM sayılarına göre gerekli eğitmen sayısının belirlenmesi
 O illerde örgün eğitimde (ortaöğretim ve ilköğretim) görev yapan BİT eğitmenlerinden ek
ücret karşılığında KİEM’lerde ders verecek personelin talep toplanarak belirlenmesi
 O illerde geriye kalan BİT Eğitmeni ihtiyacını karşılayacak şekilde, İŞKUR vasıtası ile ilgili
bölümlerden mezun olan eğitmen adaylarının belirlenmesi
 Sözleşme Aşaması
 Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundan karşılanan eğitmenler ile sözleşme yapılması
 Yarı zamanlı istihdam edilecek eğitmen adayları ile ön sözleşmelerin yapılması
 Uygulama Aşaması
 e-Öğrenme için gerekli altyapı ihtiyaçlarının ve müfredatının belirlenmesi
 İhale için teknik şartnamenin hazırlanması
 İhale Aşaması
 Eğitimlerin Verilmesi ve Akreditasyon
 Yarı zamanlı istihdam edilecek eğitmen adaylarına e-Öğrenme ile formasyon eğitiminin
verilmesi
 Eğitimi başarı ile tamamlayan adayların akreditasyonu
 Eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar ile sözleşmelerin yapılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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1. Proje Sahibi Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Genelkurmay Başkanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2007
2007
Bitiş
:
Ocak
2007
Bitiş
: Ocak 2007
Süre
: :66Ay
Süre
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Milli
MilliSavunma
SavunmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
2005
2005 yılında
yılında yaklaşık
yaklaşık 600
600 bin
bin bireyin
bireyin askerlik
askerlik görevini
görevini yerine
yerine getirdiği
getirdiği tahmin
tahmin edilmektedir.
edilmektedir. Askerlik
Askerlik
görevi
bütün
erkek
bireylerin
gerçekleştirmekle
yükümlü
olduğu
bir
hizmettir.
Bu
bağlamda
askerlik
görevi bütün erkek bireylerin gerçekleştirmekle yükümlü olduğu bir hizmettir. Bu bağlamda askerlik
hizmeti
hizmetitoplumda
toplumdaerkek
erkeknüfusa
nüfusatek
tekadımda
adımdaerişebilme
erişebilmeyolunda
yolundaönemli
önemlibir
birfırsat
fırsatteşkil
teşkiletmektedir.
etmektedir.
Bireylere
Bireylere askerlik
askerlik hizmetini
hizmetini yerine
yerine getirdikleri
getirdikleri kurumlarda
kurumlarda temel
temel seviye
seviye BİT
BİT yetkinliği
yetkinliği kazandırılması,
kazandırılması,
yaklaşık
600
bin
gibi
sayıca
fazla
bir
kitleye
erişilmesi
açısından
önemli
bir
fırsattır.
yaklaşık 600 bin gibi sayıca fazla bir kitleye erişilmesi açısından önemli bir fırsattır.Bu
Busebeple
sebepleaskerlik
askerlik
görevini
görevini icra
icra eden
eden bireylere
bireylere eğitim
eğitim seviyeleri
seviyeleri göz
göz önünde
önünde bulundurularak
bulundurularak temel
temel BİT
BİT yetkinlikleri
yetkinlikleri
kazandırılması
kazandırılması hedeflenmektedir.
hedeflenmektedir. Askerlik
Askerlik görevini
görevini yerine
yerine getiren
getiren bireylere
bireylere temel
temel BİT
BİT yetkinliklerinin
yetkinliklerinin
kazandırılmasının
amacı
aşağıdaki
gibidir:
kazandırılmasının amacı aşağıdaki gibidir:
 Bireyleri etkin kullanıma teşvik edecek ve bireylerin kişisel gelişimlerine fayda sağlayacak BİT
yetkinliklerinin kazandırılması
 Her yetkinlik seviyesi için uluslararası geçerliliği olan BİT sertifikaları verilmesi
 Askerlik görevini tamamladıktan sonra çalışan ve işsiz segmentlerine dahil olacak bireylerin kişisel
gelişimleri için BİT kullanmaya teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi
Proje kapsamında askerlik görevini yerine getirmekte olan lise ve dengi kurumlardan daha alt düzey
eğitim kurumlarından mezun bireylere genel bilgisayar okur yazarlığı eğitimi verilmesi
hedeflenmektedir. Lise ve daha ileri seviyede eğitim kurumlarından mezun bireylere ise aşağıda
görülen dört temel alanda eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.





Bilgisayar okur yazarlığı ve genel bilgisayar kullanımı
Kelime İşlemcisi
Hesap Cetveli İşlemcisi
Sunum İşlemcisi
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
KIEM’lerin atıl zamanlarında askerlik görevini yerine getirmekte olan bireylere temel BİT yetkinlikleri
kazandırılması yaklaşık 600 bin askerin büyük bir bölümüne tek bir adımda ulaşılabilmesi yolunda
önemli bir adım teşkil etmektedir. Bunun yanında askerlik hizmetini yapmakta olanların önemli bir
kısmının senelik bazda yenilenmesi daha geniş bir kitleye temel BİT yetkinliği kazandırılması için bir
fırsat olacaktır.
Askerlik görevini yerine getirmekte olan bireylerin askerliklerini tamamladıktan sonra büyük oranda iş
arayan bireyler segmentine dahil olduğu bilinmektedir. Askerlik görevini yerine getirmekte olan lise ve
daha yüksek eğitim kurumlarından mezun bireylere temel BİT yetkinlikleri kazandırılmasının, bu
bireylerin askerlik görevini tamamlamalarını takiben daha nitelikli işgücü haline gelmeleri yolunda bir
fırsat sunacağı düşünülmektedir.
Askerlik görevini yerine getirmekte olan bireylere genel anlamda bilgisayar okur yazarlığı
yetkinliklerinin kazandırılması sayesinde bireyler, amaçlanan sosyal dönüşüm sürecine de aileleriyle
birlikte daha kolay uyum sağlayacaklardır.
Askerlik görevini yerine getirmekte olan bireylere aşağıda belirtilen konu başlıkları altında mevcut
durumdaki eğitim seviyelerine göre temel BİT yetkinlikleri kazandırılması hedeflenmektedir:

 Bütün katılımcılara ilk adımda donanım, depolama, dosya yönetimi, kesme, yapıştırma benzeri
temel bilgisayar kullanım fonksiyonları ile genel bilgisayar okur yazarlığı yetkinlikleri
kazandırılacaktır.
 Sadece lise ve daha ileri düzeyde eğitim kurumlarından mezun katılımcılara ikinci aşamada
doküman düzenleme, metin düzeltme, dokümanın içine dışarıdan çeşitli dosyalar ekleyebilme gibi
kelime işlemcisi fonksiyonlarını gerçekleştirebilecek yetkinlikleri kazandırma hedeflenmektedir.
 Sadece lise ve daha ileri düzeyde eğitim kurumlarından mezun katılımcılara hesap çizelgelerinde
dosya organizasyonu, metin organizasyon, metin biçimlendirme, dokümana dışarıdan dosya
ekleme gibi becerilerin kazanılması verilecek eğitim programı dahilinde ele alınacak bir diğer
konudur.
 Sadece lise ve daha ileri düzeyde eğitim kurumlarından mezun katılımcılara sunum işlemcisi
alanında dağıtım ve sergilemeye yönelik sunum oluşturma, biçimleme, hazırlama ile ilgili temel
yetkinlikler kazandırılması hedeflenmektedir.
 Sadece lise ve daha ileri düzeyde eğitim kurumlarından mezun katılımcılara e-Devlet
uygulamalarının genel kapsamda kullanım şekilleri ve günlük hayata getirdiği kolaylıkların
tanıtılması hedeflenmektedir.
Askerlik görevini yerine getiren bireylere genel anlamda bilgisayar okur yazarlığı kazandırılmamasının
sosyal dönüşüm amacıyla geniş bir tabana ulaşılması açısından, lise ve üzeri eğitim kurumlarından
mezun askerlik görevini yerine getirmekte olan bireylere temel BİT yetkinlikleri kazandırılması fırsatının
göz ardı edilmesinin ise nitelikli iş gücü yaratma açısından önemli bir fırsatın kaçırılmasına sebep
olacağı düşünülmektedir.
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6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
dönüşüm
çalışma
alanında
belirlenen
stratejik
seçimin
Sosyal dönüşüm çalışma alanında belirlenen stratejik seçiminetkin
etkinkullanım
kullanımolmasına
olmasınaek
ekolarak
olarakgenel
genel
İnternet
İnternet kullanıcısı
kullanıcısı sayısının
sayısının artırılması
artırılması varılması
varılması amaçlanan
amaçlanan temel
temel hedeflerden
hedeflerden birisidir.
birisidir. Askerlik
Askerlik
görevini
görevini yerine
yerine getirmekte
getirmekte olan
olan geniş
geniş bir
bir kitleye
kitleye eğitim
eğitim düzeylerine
düzeylerine göre
göre BİT
BİT eğitimi
eğitimi verilmesi
verilmesi 2010
2010
yılında
%51
olması
hedeflenen
bilgisayar
kullanıcıları
oranına
erişilmesinde
önemli
bir
etkendir.
yılında %51 olması hedeflenen bilgisayar kullanıcıları oranına erişilmesinde önemli bir etkendir.
Askerlik
Askerlik görevini
görevini tamamlayan
tamamlayan pek
pek çok
çok bireyin
bireyin müteakip
müteakip süreçte
süreçte işsizler
işsizler segmentine
segmentine dahil
dahil olduğu
olduğu
bilinmektedir.
bilinmektedir.Dolayısıyla
Dolayısıylaaskerlik
askerlikgörevini
göreviniyerine
yerinegetiren
getirenbireylere
bireylereBİT
BİTyetkinliği
yetkinliğikazandırılması,
kazandırılması,2010
2010
yılında
yılında%56
%56olması
olmasıhedeflenen
hedeflenenİnternet
İnternetkullanıcısı
kullanıcısıişsizler
işsizleroranına
oranınaerişilmesi
erişilmesiyolunda
yolundaönemli
önemlibir
biretken
etken
teşkil
teşkiletmektedir.
etmektedir.
Ayrıca
Ayrıca askerliği
askerliği takip
takip eden
eden süreçte
süreçte istihdam
istihdam edilen
edilen bireylere
bireylere askerlik
askerlik sürecinde
sürecinde BİT
BİT yetkinliği
yetkinliği
kazandırılmış
olması
2010
yılında
%77
olması
hedeflenen
İnternet
kullanıcısı
çalışanlar
kazandırılmış olması 2010 yılında %77 olması hedeflenen İnternet kullanıcısı çalışanlar oranına
oranına
erişilmesi
erişilmesiyolunda
yolundada
dayine
yineönemli
önemlibir
biradımdır.
adımdır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
Kamu
İnternet
Erişim
Merkezleri
ve
Okullarda
Kamu İnternet Erişim Merkezleri ve Okullarda
BT
BT Altyapısı
Altyapısı programları
programları askerlik
askerlik görevini
görevini
yerine
getirmekte
olan
bireylere
yerine getirmekte olan bireylere BİT
BİT kurslarının
kurslarının
verilmesi
verilmesi için
için gerekli
gerekli fiziksel
fiziksel altyapının
altyapının
oluşturulabilmesi
oluşturulabilmesi bakımından
bakımından ön
ön koşul
koşul teşkil
teşkil
etmektedir.
etmektedir.

8.8. Projenin
Projenin Devam
Devam Etmekte
Etmekte Olan
Olan Proje
Proje ve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Bölgesel
Bölgeselbazda
bazdabelirli
belirliaskeri
askerikurumlarda
kurumlardaaskerlik
askerlik
görevini
yerine
getirmekte
olan
görevini yerine getirmekte olan bireylere
bireylere Halk
Halk
Eğitim
Merkezlerinde
temel
BİT
eğitimi
alma
Eğitim Merkezlerinde temel BİT eğitimi alma
fırsatı
fırsatımevcut
mevcutdurumda
durumdasunulmaktadır.
sunulmaktadır.
Bu
Bu kapsamda
kapsamda 2001-2004
2001-2004 yılları
yılları arasında
arasında 40
40
binden
fazla
er
/
erbaş
bilgisayar
eğitimi
binden fazla er / erbaş bilgisayar eğitimialmıştır.
almıştır.
Bu
Bu çalışma,
çalışma, yakınlarında
yakınlarında Halk
Halk Eğitim
Eğitim Merkezi
Merkezi
olan
askeri
yerleşkeler
ile
sınırlı
kalmıştır.
olan askeri yerleşkeler ile sınırlı kalmıştır.
KİEM’lerin
KİEM’lerin hayat
hayat geçmesi
geçmesi ile
ile beraber
beraber
yakınlarında
BT
eğitim
altyapısı
bulunan
yakınlarında BT eğitim altyapısı bulunan askeri
askeri
yerleşke
yerleşkesayısı
sayısıson
sonderece
dereceartacaktır.
artacaktır.
Bu
Buprogram
programsayesinde
sayesindeçok
çokdaha
dahafazla
fazlasayıda
sayıdaer
er
/ /erbaş
BİT
eğitimi
alabilme
fırsatı
bulacaktır.
erbaş BİT eğitimi alabilme fırsatı bulacaktır.
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9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
--

10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Askerlik
Askerlikhizmetini
hizmetiniyerine
yerinegetirmekte
getirmekteolan
olanbireylere
bireylereBİT
BİTkursları
kurslarıverilmesinin
verilmesininkamuya
kamuyamaliyeti,
maliyeti,diğer
diğerBİT
BİT
eğitimi
programlarına
benzer
şekilde,
BİT
eğitiminin
verileceği
fiziksel
altyapının
sağlanması
eğitimi programlarına benzer şekilde, BİT eğitiminin verileceği fiziksel altyapının sağlanması ve
ve BİT
BİT
eğitimini
eğitimini verecek
verecek öğretmenlerin
öğretmenlerin eğitilmesi
eğitilmesi kalemleri
kalemleri altında
altında toplanmaktadır.
toplanmaktadır. Askerlik
Askerlik hizmetini
hizmetini
gerçekleştirmekte
gerçekleştirmekteolan
olanbireylere
bireylereeğitimin
eğitiminKİEM’lerde
KİEM’lerdeverilmesi
verilmesihedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.Bu
Bubağlamda
bağlamdaeğitim
eğitim
verilmesi
verilmesi için
için ihtiyaç
ihtiyaç duyulan
duyulan altyapının
altyapının maliyeti
maliyeti Kamu
Kamu İnternet
İnternet Erişim
Erişim Merkezleri
Merkezleri ve
ve Okullarda
Okullarda BT
BT
Altyapısı
Altyapısı programlarında
programlarında halihazırda
halihazırda kapsanmıştır.
kapsanmıştır. Askerlik
Askerlik görevini
görevini yerine
yerine getirmekte
getirmekte olan
olan bireylere
bireylere
BİT
BİT eğitimi
eğitimi vermesi
vermesi hedeflenen
hedeflenen yeterli
yeterli BİT
BİT yetkinliğine
yetkinliğine sahip
sahip öğretmen
öğretmen kadrosunun
kadrosunun oluşturulması
oluşturulması ile
ile
ilgili
maliyet
kalemi
ise
genel
olarak
KİEM’ler
İçin
İnsan
Kaynağı
Geliştirilmesi
programı
ilgili maliyet kalemi ise genel olarak KİEM’ler İçin İnsan Kaynağı Geliştirilmesi programı altında
altında
kapsandığı
kapsandığıiçin
içintekrar
tekrargöz
gözönünde
önündebulundurulmamaktadır.
bulundurulmamaktadır.

11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
 Eğitim imkanı bulunan KİEM’lerin yerleri ile erlerin bulunduğu askeri birimlerin (kışla, karakol
vb.) eşleştirilmesi
 Her bir askeri birim için bu eğitim birimlerinde haftalık kontenjan ayrılması
 Belirlenen kontenjana göre eğitim görecek er / erbaş sayısının planlanması
 Uygulama Aşaması
 Her bir askeri birim ve o askeri birim için belirlenen kontenjana göre aşağıdaki öncelik sırası
gözönünde bulundurularak eğitim planlamasının yapılması:
 Üniversite mezunu er / erbaş
 Ortaöğretim mezunu er / erbaş
 İlköğretim mezunu er / erbaş

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek
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SD- 9 – Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT Kursları
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2008
2008
Bitiş
:
Ocak
2009
Bitiş
: Ocak 2009
Süre
: :18
Süre
18Ay
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Devlet
DevletPersonel
PersonelBaşkanlığı
Başkanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
2005
2005yılı
yılıitibariyle
itibariyleyaklaşık
yaklaşık1.7
1.7milyon
milyonkamu
kamuçalışanı
çalışanımevcuttur.
mevcuttur.Kamu
Kamuçalışanları
çalışanlarıarasında
arasındayaklaşık
yaklaşık300
300
bin
sağlık
personeli
ile
150
bin
idari
ve
teknik
personel
görev
almaktadır.
bin sağlık personeli ile 150 bin idari ve teknik personel görev almaktadır.
Sağlık
Sağlık personeli
personeli ile
ile idari
idari ve
ve teknik
teknik personelin
personelin işiş süreçlerinde
süreçlerinde daha
daha yetkin
yetkin ve
ve verimli
verimli hale
hale gelebilmesi
gelebilmesi
için
içintemel
temelseviyede
seviyedeBİT
BİTyetkinliklerine
yetkinliklerineihtiyaç
ihtiyaçduyabileceği,
duyabileceği,dolayısıyla
dolayısıylatoplam
toplamsayısı
sayısı450
450bini
binibulan
bulanbu
bu
personel
grubuna
BİT
yetkinlikleri
kazandırılmasının
gerekli
olduğu
düşünülmektedir.
Toplamda
personel grubuna BİT yetkinlikleri kazandırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Toplamda 450
450
bin
binolan
olangrubun
grubuniçinde
içindetahmini
tahmini50
50binlik
binlikkısmının
kısmınınistenilen
istenilenyetkinlik
yetkinlikdüzeyinde
düzeyindeolabileceği
olabileceğigöz
gözönünde
önünde
bulundurulduğunda,
bu
eğitim
programı
yaklaşık
400
bin
kişilik
geniş
bir
tabana
tek
adımda
erişilmesi
bulundurulduğunda, bu eğitim programı yaklaşık 400 bin kişilik geniş bir tabana tek adımda erişilmesi
açısından
açısındanönemli
önemlibir
birfırsat
fırsatteşkil
teşkiletmektedir.
etmektedir.
Bu
Bu sebeple
sebeple kamu
kamu personeline
personeline KİEM’lerde
KİEM’lerde yetişkinlere
yetişkinlere sağlanacak
sağlanacak BİT
BİT eğitimi
eğitimi sürecinde
sürecinde öncelik
öncelik
tanınması
ve
yetişkinlerle
öğrencilere
verilmesi
hedeflenen
BİT
eğitimiyle
aynı
şekilde
tanınması ve yetişkinlerle öğrencilere verilmesi hedeflenen BİT eğitimiyle aynı şekildedört
dörttemel
temelBİT
BİT
yetkinliği
alanında
kurs
imkanlarının
sağlanması
gerekmektedir.
Bu
kurs
imkanının,
KİEM’ler
faaliyete
yetkinliği alanında kurs imkanlarının sağlanması gerekmektedir. Bu kurs imkanının, KİEM’ler faaliyete
geçtikten
geçtikten sonra
sonra atıl
atıl kalan
kalan eğitime
eğitime ayrılmış
ayrılmış saatlerde
saatlerde yıllara
yıllara dağılacak
dağılacak şekilde
şekilde sağlanacağı
sağlanacağı
düşünülmektedir.
düşünülmektedir.
Kamu
Kamupersoneline
personelinetemel
temelBİT
BİTyetkinliklerinin
yetkinliklerininkazandırılmasının
kazandırılmasınınamacı
amacıaşağıdaki
aşağıdakigibidir:
gibidir:
 Kamu çalışanlarına etkin kullanımı teşvik edecek ve kişisel gelişimlerine fayda sağlayacak BİT
yetkinliği kazandırılması
 Kamu çalışanlarının etkin BİT kullanımı yetkinliğini geliştirerek kullanılan BİT altyapısına
entegrasyon süreçlerinin hızlandırılması
Proje kapsamında kamu çalışanlarına verilmesi hedeflenen BİT kursları daha önce de bahsi geçen
aşağıdaki dört temel konu başlığını içerecektir:
 Bilgisayar okur yazarlığı ve genel bilgisayar kullanımı
 Kelime İşlemcisi
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SD- 9 – Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT Kursları
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Proje kapsamında eğitim verilmesi hedeflenen yaklaşık 400 bin kamu personeline tek bir adımda
ulaşılabilmesi yetişkinlerin BİT yetkinliklerinin artırılması yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir.
Kamu çalışanlarına, KİEM’lerde yetişkinlere verilmesi hedeflenen BİT kurslarına katılım önceliği
tanınarak temel BİT yetkinliklerini kazanma fırsatı sunulmuş olacaktır.
Kamu personeline temel BİT yetkinlikleri kazandırılması, Bilgi Toplumu Stratejisi dahilinde kamu
kuruluşlarını hedef alan programların uygulanma ve benimsenme süreçlerinin de kısalmasına yardımcı
olacaktır. Temel seviyede BİT yetkinlikleri kazanan kamu personeli, Etkin Kamu Yönetimi çalışma
alanında gerçekleştirilmesi hedeflenen kamu kurumları içerisinde değişim sürecinin önemini daha iyi
kavrayabilecek, daha önemlisi bu dönüşüm sürecine daha hızlı uyum sağlayabilecektir. Ayrıca
kazanacakları BİT yetkinlikleriyle birlikte etkin BİT kullanımını gerçekleştirmesi hedeflenen kamu
personeli iş süreçlerinde daha verimli hale gelecektir.
Kamu çalışanlarına temel BİT yetkinliklerinin kazandırılmasıyla, kamu kurumlarında gerçekleştirilmesi
hedeflenen değişim sürecinin yanında personelin sosyal dönüşüm sürecine de aileleriyle birlikte daha
kolay uyum sağlayacakları düşünülmektedir.
BİT yetkinlikleri kazandırılması amacıyla kamu personeline verilmesi hedeflenen eğitim programının
içeriğinde aşağıdaki temel yetkinlik alanlarının kapsanması hedeflenmektedir:

 Katılımcılara ilk adımda donanım, depolama, dosya yönetimi, kesme, yapıştırma benzeri temel
bilgisayar kullanım fonksiyonları ile genel bilgisayar okur yazarlığı yetkinlikleri kazandırılacaktır.
 İkinci aşamada doküman düzenleme, metin düzeltme, dokümanın içine dışarıdan çeşitli dosyalar
ekleyebilme gibi kelime işlemcisi fonksiyonlarını gerçekleştirebilecek yetkinlikleri kazanmaları
hedeflenmektedir.
 Hesap çizelgelerinde dosya organizasyonu, metin organizasyon, metin biçimlendirme, dokümana
dışarıdan dosya ekleme gibi becerilerin kazanılması verilecek eğitim programı dahilinde ele
alınacak bir diğer konudur.
 Sunum işlemcisi alanında kamu çalışanlarına dağıtım ve sergilemeye yönelik sunum oluşturma,
biçimleme, hazırlama ile ilgili temel yetkinlikler kazandırılması hedeflenmektedir.
 Katılımcılara e-Devlet uygulamalarının genel kapsamda kullanım şekilleri ve günlük hayata getirdiği
kolaylıkların tanıtılması da etkin kullanıma teşvik açısından dikkate alınması gereken bir konu
başlığıdır.
Kamu personeline gerekli BİT yetkinlikleri kazandırılmadığı takdirde, kamu kurumlarında
gerçekleşmesi hedeflenen bilgi toplumuna dönüşüm için uygulamaya konulan programların kamu
çalışanları tarafından kabullenilmesi daha uzun bir süreçte gerçekleşecektir. Dolayısıyla bilgi
toplumuna dönüşüm sürecinde varılması amaçlanan etkin ve verimli çalışan kamu kurumları hedefine
amaçlanandan daha uzun bir vadede ulaşılacaktır.
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6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
dönüşüm
çalışma
alanında
belirlenen
stratejik
seçimin
Sosyal dönüşüm çalışma alanında belirlenen stratejik seçimin etkin
etkin kullanım
kullanım olmasının
olmasının yanında
yanında
kullanıcı
kullanıcısayısının
sayısınınartırılması
artırılmasıda
da2010
2010yılına
yılınakadar
kadarerişilmesi
erişilmesiamaçlanan
amaçlananhedeflerden
hedeflerdenbirisidir.
birisidir.
Kamu
Kamu çalışanlarına
çalışanlarına BİT
BİT eğitimi
eğitimi verilmesi
verilmesi sayesinde,
sayesinde, yaklaşık
yaklaşık 400
400 bin
bin kişilik
kişilik bir
bir gruba
gruba ulaşılması
ulaşılması
hedeflenmektedir.
Dolayısıyla
bu
program
2010
yılında
%51
olması
hedeflenen
bilgisayar
hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu program 2010 yılında %51 olması hedeflenen bilgisayarkullanıcıları
kullanıcıları
oranına
oranınaerişilmesinde
erişilmesindeönemli
önemlibir
biretkendir.
etkendir.
Kamu
Kamuçalışanları,
çalışanları,toplumun
toplumunçalışanlar
çalışanlarsegmentine
segmentinedahilen
dahilenolan
olangruplardan
gruplardanbirisidir.
birisidir.Dolayısıyla
Dolayısıyla kamu
kamu
oranı
hedeflerine
erişilmesinin
personeline
BİT
yetkinlikleri
kazandırılması
genel
olarak
kullanıcı
personeline BİT yetkinlikleri kazandırılması genel olarak kullanıcı oranı hedeflerine erişilmesinin yanı
yanı
sıra,
sıra,2010
2010yılında
yılında%77
%77olması
olmasıhedeflenen
hedeflenenİnternet
İnternetkullanıcısı
kullanıcısıçalışanlar
çalışanlaroranına
oranınaerişilmesi
erişilmesiyolunda
yolundada
da
önemli
önemlibir
biretken
etkenteşkil
teşkiletmektedir.
etmektedir.
Kamu
Kamu çalışanlarının
çalışanlarının BİT
BİT yetkinlikleri
yetkinlikleri kazanması
kazanması ve
ve kazandıkları
kazandıkları BİT
BİT yetkinlikleri
yetkinlikleri sayesinde
sayesinde işiş
süreçlerinde
daha
verimli
hale
gelmesi
sosyal
dönüşüm
hedeflerinin
yanı
sıra,
etkin
kamu
süreçlerinde daha verimli hale gelmesi sosyal dönüşüm hedeflerinin yanı sıra, etkin kamu yönetimi
yönetimi
alanında
alanında 2010
2010 yılında
yılında varılması
varılması amaçlanan
amaçlanan verimlilik
verimlilik hedeflerine
hedeflerine erişilmesi
erişilmesi açısından
açısından da
da önem
önem
taşımaktadır.
taşımaktadır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
Kamu
Çalışanlarına
Temel
Seviye
Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT
BİT
Kurslarının
KİEM’lerde
verilmesi
Kurslarının
KİEM’lerde
verilmesi
hedeflenmektedir.
hedeflenmektedir. Kamu
Kamu İnternet
İnternet Erişim
Erişim
Merkezlerinin
kurulması
ve
Okullardaki
Merkezlerinin kurulması ve Okullardaki BT
BT
Altyapısının
Altyapısının halka
halka açılması
açılması kamu
kamu çalışanlarına
çalışanlarına
BİT
BİTyetkinliklerinin
yetkinliklerininkazandırılabilmesi
kazandırılabilmesiiçin
içingerekli
gerekli
fiziksel
altyapının
oluşturulabilmesi
hususunda
fiziksel altyapının oluşturulabilmesi hususunda
ön
önkoşuldur.
koşuldur.

8.8. Projenin
Projenin Devam
Devam Etmekte
Etmekte Olan
Olan Proje
Proje ve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Hazırlanan
Hazırlanan genelgelerle
genelgelerle kamu
kamu çalışanlarının
çalışanlarının
bilgisayar
kurslarına
katılımı
bilgisayar kurslarına katılımıteşvik
teşvikedilmiştir.
edilmiştir.
Katılan
Katılan kişi
kişi sayısı
sayısı ve
ve kurs
kurs niteliklerinin
niteliklerinin
belirlenmesi
kurumların
inisiyatifine
belirlenmesi
kurumların
inisiyatifine
bırakıldığından,
bırakıldığından, kurumlar
kurumlar bazında
bazında değişiklik
değişiklik
göstermektedir.
göstermektedir.
Bu
Bu program
program ile
ile beraber
beraber kamu
kamu çalaışanlarının
çalaışanlarının
BİT
yetkinliği
standartı
belirlenmiş
BİT
yetkinliği
standartı
belirlenmiş ve
ve
yükseltilmiş
yükseltilmişolacaktır.
olacaktır.
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SD- 9 – Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT Kursları
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
MEDA:
MEDA:Avrupa
AvrupaBirliği
Birliğiüye
üyeve
veaday
adayülkelerinde
ülkelerindekamu
kamupersoneli
personelieğitimi
eğitimiiçin
içinyürütülen
yürütülenprogram
programdahilinde
dahilinde
kamu
modernizasyonu
ve
yerel
yönetimlerin
reformu
projelerine
verilen
desteklerden
faydalanılabilinir.
kamu modernizasyonu ve yerel yönetimlerin reformu projelerine verilen desteklerden faydalanılabilinir.
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Kamu
çalışanlarına
Kamu çalışanlarına BİT
BİT kursları
kursları verilmesinin
verilmesinin oluşturacağı
oluşturacağı maliyet
maliyet toplumun
toplumun diğer
diğer segmentlerine
segmentlerine
sağlanması
hedeflenen
BİT
eğitimi
programlarına
benzer
bir
yaklaşımla
incelenmelidir.
sağlanması hedeflenen BİT eğitimi programlarına benzer bir yaklaşımla incelenmelidir. Kamu
Kamu
çalışanlarına
çalışanlarına BİT
BİT kursları
kursları verilmesinin
verilmesinin kamuya
kamuya maliyeti
maliyeti BİT
BİT eğitimi
eğitimi verilecek
verilecek fiziksel
fiziksel altyapının
altyapının
sağlanması
sağlanması ve
ve BİT
BİT eğitimi
eğitimi verecek
verecek öğretmenlerin
öğretmenlerin eğitilmesi
eğitilmesi kalemleri
kalemleri altında
altında gruplanmaktadır.
gruplanmaktadır. Bahsi
Bahsi
geçen
maliyet
kalemlerinden
eğitimin
verileceği
altyapının
kurulması,
bu
bireylere
eğitimin
KİEM’lerde
geçen maliyet kalemlerinden eğitimin verileceği altyapının kurulması, bu bireylere eğitimin KİEM’lerde
verilmesi
verilmesi hedeflendiğinden
hedeflendiğinden ve
ve KİEM
KİEM maliyetleri
maliyetleri Kamu
Kamu İnternet
İnternet Erişim
Erişim Merkezleri
Merkezleri ile
ile Okullarda
Okullarda BT
BT
olduğundan
ek
bir
maliyet
oluşturmamaktadır.
KİEM’lerde
Altyapısı
programlarında
kapsanmış
Altyapısı programlarında kapsanmış olduğundan ek bir maliyet oluşturmamaktadır. KİEM’lerde kamu
kamu
çalışanlarına
çalışanlarınaBİT
BİTeğitimi
eğitimivermesi
vermesihedeflenen
hedeflenenöğretmen
öğretmenkadrosunun
kadrosununoluşturulması
oluşturulmasıburada
buradaikinci
ikincimaliyet
maliyet
kalemini
kalemini oluşturmakta
oluşturmakta fakat
fakat bu
bu maliyet
maliyet KİEM’ler
KİEM’ler İçin
İçin İnsan
İnsan Kaynağı
Kaynağı Geliştirilmesi
Geliştirilmesi programı
programı altında
altında
belirtildiği
belirtildiğiiçin
içintekrar
tekrargöz
gözönünde
önündebulundurulmamaktadır.
bulundurulmamaktadır.

11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
o Mevcut tüm kamu personelinin BİT yetkinlik seviyesinin belirlenmesi
o İş süreçleri sırasında BİT kullanan veya kullanacakların belirlenmesi
 Uygulama Aşaması
o Aşağıdaki sıralama ile öncelendirilerek KİEM’lerde halktan arta kalan kapasitelerin kamu
personeli ile doldurulması:
• İş süreçleri sırasında BİT kullanan ancak yeterli BİT yetkinliklerine sahip olmayan
• İş süreçleri sırasında BİT kullanacak olan ancak yeterli BİT yetkinliklerine sahip
olmayan
• İş süreçleri sırasında BİT kullanmayan ve kullanmayacak olan, yeterli BİT
yetkinliklerine sahip olmayan ancak bu yetkinlikleri kazanmak isteyen

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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SD- 10 – İnternet Güvenliği
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2007
Bitiş
: Temmuz 2007
Süre
: : 12
Süre
12Ay
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : : Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : : Telekomünikasyon
TelekomünikasyonKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş33 : : Radyo
Radyove
veTelevizyon
TelevizyonÜst
ÜstKurulu
Kurulu
Kuruluş
4
:
TUBİTAK-UKAE
Kuruluş 4 : TUBİTAK-UKAE
Kuruluş
Kuruluş55: :Bilişim
BilişimSTK’ları
STK’ları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacı
İnternet
İnternet kullanıcısı
kullanıcısı bireylerinin
bireylerinin güvenlik
güvenlik problemleri
problemleri yaşamadan
yaşamadan BİT
BİT kullanımı
kullanımı için
için erişim
erişim ve
ve yetkinlik
yetkinlik
kazanma
motivasyonlarını
artırabilmeleri
için
İnternet
ortamının
güvenli
hale
getirecek
kazanma motivasyonlarını artırabilmeleri için İnternet ortamının güvenli hale getirecek yasal
yasal
düzenlemelerin
düzenlemeleringerçekleştirilmesi
gerçekleştirilmesigerekmektedir.
gerekmektedir.
İnternet
İnternetüzerinde
üzerindeçeşitli
çeşitlidenetim
denetimve
veyasakların
yasaklarındüzenlenmesi
düzenlenmesive
vegereklilik
gereklilikve
veölçülülük
ölçülülükkriterlerine
kriterlerinebağlı
bağlı
kalınması
şartıyla,
çocukların
zihinsel
ve
bedensel
sağlığının,
kişilik
haklarının,
ailenin
ve
kamu
kalınması şartıyla, çocukların zihinsel ve bedensel sağlığının, kişilik haklarının, ailenin ve kamu
düzeninin
düzenininkorunmasının
korunmasınınsağlanması
sağlanmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.
Bu
Bu amaç
amaç ile
ile kuvvetli
kuvvetli yaptırımları
yaptırımları olacak
olacak ve
ve toplum
toplum genelinde
genelinde İnternet
İnternet ortamının
ortamının güvenli
güvenli bir
bir ortam
ortam
olduğu
inancını
perçinleyecek
şekilde
Anayasa’
ya
uygun
hükümler
içeren
Bilişim
Suçları
Yasası
olduğu inancını perçinleyecek şekilde Anayasa’ ya uygun hükümler içeren Bilişim Suçları Yasası
çıkarılmalıdır.
çıkarılmalıdır.Bu
Buyasanın
yasanınamaçları
amaçlarıarasında
arasındaaşağıdaki
aşağıdakihükümler
hükümleryer
yeralacaktır:
alacaktır:

 Çocukların zihinsel ve bedensel sağlığının korunması
 Kişisel hakların korunması
 Kamu düzenini bozucu nitelikte olan ve internet vasıtasıyla yapılan kişisel güvenlik ihlallerini suç
kapsamına alınması
Bu alanda önlem alınırken, İnternet üzerinden haberleşme özgürlüğü ile kamu düzeni arasındaki
hassas dengenin korunmasına özen gösterilmelidir. Haberleşme özgürlüğü ve haberleşmenin gizliliği
ilkesi Anayasa’nın 22. maddesinde, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ise 26. maddesinde
hükme bağlanmış temel hak ve özgürlüklerdendir. Yine Anayasa’nın 13. maddesi temel hak ve
özgürlüklerin, özlerine dokunulmaksızın, yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere
bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceğini belirtmiştir. Bu düzenleme yapılırken söz konusu
anayasal ilkelere bağlı kalınması gerekmektedir.
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SD- 10 – İnternet Güvenliği
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Elektronik
Elektronikyolların
yollarınkullanımına
kullanımınailişkin
ilişkinözel
özelhükümlerin
hükümlerinve
veuygulanacak
uygulanacakcezaların
cezalarınbelirlenmesi
belirlenmesisuretiyle,
suretiyle,
kişilik
haklarının
ihlali
ve
çocukların
yasadışı
içerikten
korunmasının
engellenmesi
beklenen
kişilik haklarının ihlali ve çocukların yasadışı içerikten korunmasının engellenmesi beklenen faydalar
faydalar
arasındadır.
arasındadır. Öte
Öte yandan
yandan çocukların
çocukların İnternet
İnternet üzerinde
üzerinde karşılaşabilecekleri
karşılaşabilecekleri sakıncalı
sakıncalı veya
veya yasadışı
yasadışı
içeriğe
içeriğeilişkin
ilişkinözel
özelhükümler
hükümlerbelirlenecek,
belirlenecek,böylece
böylecehem
hemçocukların
çocuklarınkorunması
korunmasıamacına
amacınahem
hemde
deailelerin
ailelerin
İnternete
daha
olumlu
bakması
amacına
hizmet
edilecektir.
Son
olarak
İnternet
servis
sağlayıcılarının
İnternete daha olumlu bakması amacına hizmet edilecektir. Son olarak İnternet servis sağlayıcılarının
konusu
konusu suç
suç teşkil
teşkil eden
eden internet
internet içeriğine
içeriğine erişimden
erişimden kaynaklanan
kaynaklanan sorumluluklarının
sorumluluklarının kapsam
kapsam niteliği
niteliği
tespit
edilerek
internet
üzerinde
denetim
belirli
hükümlere
bağlanacak
ve
kamu
düzeninin
tespit edilerek internet üzerinde denetim belirli hükümlere bağlanacak ve kamu düzeninin korunması
korunması
amacına
amacınahizmet
hizmetedilecektir.
edilecektir.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje,
çocukların
ve
de
kişilik
haklarının,
ailenin
ve
kamu
Proje, çocukların ve de kişilik haklarının, ailenin ve kamu düzeninin
düzeninin korunmasına
korunmasına yönelik
yönelik olup,
olup, eedönüşüm
projesinin
başarıya
ulaşmasının
önündeki
en
büyük
engellerden
biri
olan
İnternete
şüphe
dönüşüm projesinin başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan İnternete şüpheile
ile
yaklaşılması
yaklaşılmasısorununa
sorununaçözüm
çözümolabilecek
olabilecekniteliktedir.
niteliktedir.
Bu
Buproje
projekapsamında
kapsamındabir
biryandan
yandankişisel
kişiselhaklar
haklarkoruma
korumaaltına
altınaalınacak,
alınacak,diğer
diğeryandan
yandanda
davatandaşların
vatandaşların
bilgi
ve
iletişim
teknolojilerinin
sağladığı
imkanlardan
daha
etkin
yararlanmaları
sağlanacaktır.
bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan daha etkin yararlanmaları sağlanacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Detayları
Detayları Etkin
Etkin Kamu
Kamu Yönetimi
Yönetimi programlarında
programlarında
bulunan
bulunan Bilgi
Bilgi Güvenliği
Güvenliği ile
ile İlgili
İlgili Yasal
Yasal
Düzenlemeler
programında
yer
verilen
Düzenlemeler programında yer verilen kişisel
kişisel
verilerin
verilerin korunması
korunması ile
ile ilgili
ilgili yasal
yasal düzenlemeler
düzenlemeler
de
de bu
bu programla
programla uyumlu
uyumlu bir
bir şekilde
şekilde
gerçekleştirilecektir.
gerçekleştirilecektir.

Geliştirme
Geliştirmeve
veuygulama
uygulamaçalışmaları
çalışmalarıdevam
devameden
eden
Basın
Kanunu
ile
RTÜK
Kanunu
kapsamında
Basın Kanunu ile RTÜK Kanunu kapsamında
bahsi
bahsi geçen
geçen konuların
konuların da
da bütüncül
bütüncül bir
bir bakış
bakış
açısı
açısıile
ileele
elealınması
alınmasıgerekmektedir..
gerekmektedir..

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Avrupa
Avrupa Birliği
Birliği Müktesebatı:
Müktesebatı: İnternet
İnternet güvenliği
güvenliği konusunda
konusunda Türkiye
Türkiye ileri
ileri bir
bir noktada
noktada olsa
olsa dahi,
dahi,
uygulama
konusunda
benzer
kanunları
uygulayan
ülkeler
ile
işbirliği
yapılmalıdır.
Avrupa
Birliği
Uyum
uygulama konusunda benzer kanunları uygulayan ülkeler ile işbirliği yapılmalıdır. Avrupa Birliği Uyum
Programı
ProgramıÇerçevesinde
Çerçevesindegerçekleştirilecek
gerçekleştirilecekkanun
kanundeğişikliklerinde
değişikliklerindeinternet
internetgüvenliği
güvenliğikonusuna
konusunaöncelik
öncelik
verilmeli
ve
2001
yılında
Macaristan’ın
başkenti
Budapeşte’de
kabul
edilen
‘Avrupa
Konseyi
verilmeli ve 2001 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de kabul edilen ‘Avrupa KonseyiSiber
SiberSuç
Suç
Konvansiyonu’nun
iç
hukuka
uyumlaştırılması
çalışmaları
başlamalıdır.
Konvansiyonu’nun iç hukuka uyumlaştırılması çalışmaları başlamalıdır.
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SD- 10 – İnternet Güvenliği
10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
1.1. Aşamada
Aşamada AB
AB Yönergesi
Yönergesi ile
ile uyumlu
uyumlu bir
bir Kanun
Kanun tasarısı
tasarısı hazırlanmalıdır.
hazırlanmalıdır. Tasarıda
Tasarıda düzenlenmesi
düzenlenmesi
gereken
noktalar:
gereken noktalar:
 Çocukların sakıncalı ve/veya yasadışı içerikten korunması amacıyla ve kişilik haklarını ihlal eder
nitelikteki içeriğin engellenmesi için erişim sağlayıcılar ve sunucu servis sağlayıcıların
sorumlulukları belirlenmelidir.
 AB mevzuatı ile uyumlu olarak servis sağlayıcılara sundukları içeriği denetleme yükümlülüğü
getirilmemelidir.
 Servis sağlayıcıların sorumluluğu: (i) İçeriği sadece iletmek, saklamak ve sunmak hizmetinden öte
içeriğin hazırlanması ve değiştirilmesine katılması; (ii)Yasadışı içeriğin kaynağı ile işbirliği içinde
olması; (iii) İdari ve adli makamların içeriğin kaldırılması yada erişimin engellenmesine yönelik
kararlarına uyulmaması; ve (iv) İçeriğin yasadışı olduğunu servis sağlayıcıya bildirildiği halde
içeriğin kaldırılmaması halleri ile sınırlı olmalıdır.
 Düzenlemede hangi nitelikteki içeriğin kaldırılacağı yada bunlara erişimin engelleneceği ve
kaldırma ve engellemenin usulleri açık şekilde belirlenmelidir.
 İnternet kafe işleticilerine çocukların korunması için üst düzey filtre ve güvenlik önlemleri alma
zorunluluğu getirilmesi ve İnternet kafelerin denetimine ilişkin düzenlemeler öngörülmesi gereklidir.
2.2. aşamada
aşamada tasarının
tasarının kanunlaşması
kanunlaşması sağlanmalıdır.
sağlanmalıdır. Buna
Buna eş
eş zamanlı
zamanlı olarak
olarak sakıncalı
sakıncalı içeriğin
içeriğin
engellenmesi
için,
İnternet
servis
sağlayıcıları
derneğinin
kurulması
ve
bu
derneğin
engellenmesi için, İnternet servis sağlayıcıları derneğinin kurulması ve bu derneğin mesleki
mesleki etik
etik
kurallarının
kurallarınınbelirlenmesi
belirlenmesiteşvik
teşvikedilmelidir.
edilmelidir.

Orta

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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SD- 11 – BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Kasım
Bitiş
: Kasım2008
2008
Süre
: :21
Süre
21Ay
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Ülke
genelinde
eğitim
kalitesi
Ülke genelinde eğitim kalitesive
veimkanları
imkanlarıkonusunda
konusundabölgeler
bölgelerarası
arasıfarklılıklar
farklılıklarolduğu
olduğugörülmektedir.
görülmektedir.
İlköğretimde
İlköğretimde öğrencilere
öğrencilere BİT
BİT alanında
alanında kazandırılan
kazandırılan eğitimin
eğitimin devamı
devamı ve
ve tamamlayıcısı
tamamlayıcısı niteliğinde
niteliğinde
ortaöğretim
ortaöğretim kurumlarında
kurumlarında BİT
BİT destekli
destekli örgün
örgün eğitim
eğitim müfredatları
müfredatları ile
ile ülke
ülke genelinde
genelinde eğitim
eğitim kalitesinin
kalitesinin
yükseltilmesi
ve
eğitimde
standardın
sağlanması
mümkün
olacaktır.
Bunun
yanında
yükseltilmesi ve eğitimde standardın sağlanması mümkün olacaktır. Bunun yanında BİT
BİT ile
ile
desteklenen
destekleneneğitim
eğitimöğrenciler
öğrencilerarasında
arasındaBİT
BİTkullanımı
kullanımımotivasyon
motivasyonseviyesini
seviyesinide
deartıracaktır.
artıracaktır.
Bu
Busebeple
sebepleeğitim
eğitimsisteminin
sistemininmümkün
mümkünolan
olanoptimum
optimumseviyede
seviyedeBİT
BİTile
iledesteklenmesi
desteklenmesive
veeğitim
eğitimverilen
verilen
sınıfların
bu
sisteme
imkan
verecek
şekilde
dönüştürülmesi
gerekmektedir.
BİT
ile
destekli
sınıfların bu sisteme imkan verecek şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. BİT ile destekliörgün
örgüneğitim
eğitim
müfredatının
müfredatınınamacı
amacıaşağıdaki
aşağıdakigibidir:
gibidir:
 Eğitim kalitesinin seviyesini artırmak ve ülke genelinde standart hale getirmek
 Öğrencilerin BİT kullanımı konusunda motivasyonlarını artırmak ve Türkçe içeriği geliştirmek
Proje kapsamında her lisede seçilen senaryo doğrultusunda sınıflar belli oranda BİT altyapısıyla
donatılarak BİT ile destekli eğitim müfredatına uygun hale getirilecektir. Sınıflarda kurulacak olan
donanım aşağıdaki gibidir:






Masaüstü kişisel bilgisayar
Öğretmen masası ve sandalye
Kablosuz erişim sağlayıcısı
Kablosuz İnternet adaptörü
Kesintisiz güç kaynağı

1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet






Projeksiyon cihazı
Projeksiyon perdesi
Ses sistemi
Dijital İnternet kamerası

1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

Yukarıda bahsedilen donanıma ek olarak, örgün eğitim müfredatı içeriği İnternet’e adapte edilerek
sınıflarda BİT ile desteklenebilecek şekilde dönüştürülecektir. Adapte edilen içeriğin BİT ile destekli
sınıflarda sunulması için gerekli altyapı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde halihazırda mevcuttur.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Türkiye genelinde 6.000 den fazla orta öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumların yaklaşık 4.000
adedi anadolu lisesi, fen lisesi ve meslek lisesi kategorisine girmektedir. Orta öğretim kurumları
genelinde toplam 88.937 derslik bulunmaktadır. Senaryolara göre değişmekle beraber bu dersliklerin
belirli bir oranının BT altyapısıyla donatılması hedeflenmektedir.
Bu dersliklerin kurulma aşamasında önceliğin daha nitelikli ve hedefe yönelik eğitim verilen orta
öğretim kurumlarında olması, ileriki yıllarda nitelikli iş gücünü oluşturacak potansiyel öğrencilere sahip
bu kurumlardaki eğitim kalitesinin artırılması açısından uygun olacaktır. Bu sebeple standart
dersliklerin BİTdestekli müfredata uygun dersliklere dönüştürülmesine öncelikli olarak yabancı dil
eğitimi veren anadolu liseleri, diğer okullara göre daha teknik eğitim veren fen liseleri ve mesleki eğitim
veren meslek liselerinde başlanması göz ardı edilmemesi gereken bir husustur.
Orta öğretimin BİT destekli uygulanabilmesi için müfredatın da BİT destekli eğitime uygun hale
getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda müfredat İnternet ortamına taşınarak İnternet’ten ulaşılabilir
hale getirilecek ve kapsamı genişletilecektir. Bunun yanında yaklaşık 250 farklı ders arasında içerik
bakımından ve BİT desteğine duyulan ihtiyaç bakımından önceliklendirme yapılabilmektedir. Diğer
ülkelerdeki örneklere bakıldığında müfredat dahilinde aşağıda görülen bazı derslerin İnternet ortamına
taşımada önceliklendirildiği görülmüştür:
 Fizik dersleri hareketli uygulamalar, kısa filmler ve çoklu ortam uygulamalarıyla
desteklenebilmektedir. Bu alanda dünya çapında “phsylet” adı altında pek çok uygulama
bulunmakta ve bu uygulamaların eğitim müfredatında kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
Görselliğin fizik derslerinin vazgeçilmez bir ihtiyacı olarak görülmesi de fizik derslerinin İnternet
ortamına taşınmada öncelikli hale gelmesinin diğer bir nedenidir.
 Meslek liselerinde teknik çizim ve teknik eğitim ile mesleğe yönelik eğitim derslerinin İnternet
ortamına öncelikli olarak taşınması gerekmektedir. Meslek eğitimi alan öğrencilere meslek
hayatlarında önemli olabilecek uygulamaların BİT destekli sınıflarda gerçek zamanlı örnek
uygulamalarla verilmesi mesleki eğitim kalitesi açısından önemli bir husustur.
 Coğrafya ve tarih dersleri İnternet ortamına adapte edilmede öncelik sahibi diğer derslerdir. Son
yıllarda çeşitli ülkelerde yapılan uygulamalarda coğrafya dersinde bölgeler, coğrafi oluşumlar ve
benzeri konuların görsellerle, videolarla ve resimlerle desteklenmesi sonucunda öğrencilerden bu
konularda daha fazla verim alındığı gözlemlenmiştir. Bunun yanında aynı şekilde tarih dersinde de
anlatılan konuların görseller, çoklu ortam ve mümkün olduğunca dokümanlar ile desteklenmesi
öğrencilerden alınan verimin artışına sebebiyet vermiştir. Tarih ve coğrafya derslerinde alınacak
verimin kısa sürede yüksek oranda artırılabilmesi mümkün olduğu için bu dersler İnternet ortamına
taşıma konusunda öncelik sahibi olmalıdır.
Müfredatın İnternet ortamına taşınması sonucunda, eğitimde kalitenin artmasının yanı sıra öğrencilerin
öğrenme süreçlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile etkileşime girmeleri BİT kullanımı hususunda
motivasyon seviyelerinde bir artışa da neden olacaktır.
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6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
Sosyal Dönüşüm
Dönüşüm Çalışma
Çalışma Alanı
Alanı çerçevesinde
çerçevesinde etkin
etkin kullanım
kullanım odaklı
odaklı bir
bir strateji
strateji belirlenmiştir.
belirlenmiştir. Bu
Bu
sebeple
toplumun
geneli
yerine
belirli
segmentlerine
odaklanılmıştır.
sebeple toplumun geneli yerine belirli segmentlerine odaklanılmıştır.
Öğrenciler
Öğrencilerhem
hemkısa
kısave
veuzun
uzunvadede
vadedeetkin
etkinkullanımı
kullanımıartırmak
artırmakhem
hemde
deuzun
uzunvadede
vadedekullanıcı
kullanıcısayısını
sayısını
artırmak
artırmakamacıyla
amacıylaodaklanılacak
odaklanılacaksegmentlerden
segmentlerdenbirisidir.
birisidir.
Belirlenen
Belirlenenstrateji
stratejidoğrultusunda
doğrultusunda2010
2010yılında
yılındaeğitim
eğitimamaçlı
amaçlıİnternet
İnternetkullanan
kullananöğrencilerin
öğrencilerinoranının
oranının(16
(16
yaş
ve
üstü)
%78,
İnternet
kullanan
öğrenci
oranının
(16
yaş
ve
üstü)ise
%96
olması
hedeflenmektedir.
yaş ve üstü) %78, İnternet kullanan öğrenci oranının (16 yaş ve üstü)ise %96 olması hedeflenmektedir.
Öğrencilerin
Öğrencilerin eğitim
eğitim amaçlı
amaçlı BİT
BİT kullanımını
kullanımını artırabilmek
artırabilmek için
için öncelikli
öncelikli olarak
olarak bu
bu konuda
konuda
motivasyonlarının
artırılması
gerekmektedir.
Bu
sebeple
örgün
eğitim
müfredatının
motivasyonlarının artırılması gerekmektedir. Bu sebeple örgün eğitim müfredatının BİT
BİT ile
ile
desteklenmesi
ve
eğitimin
buna
uygun
donanımlı
sınıflarda
verilmesi
gerekmektedir.
desteklenmesi ve eğitimin buna uygun donanımlı sınıflarda verilmesi gerekmektedir.
Öğrenciler
Öğrencilerarasında
arasındaeğitim
eğitimamaçlı
amaçlıBİT
BİTkullanımı
kullanımımotivasyonunun
motivasyonununartması
artmasıİnternet
İnternetkullanan
kullananöğrencilerin
öğrencilerin
de
deartmasına
artmasınakatkıda
katkıdabulunacaktır.
bulunacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8. Projenin
Projenin Devam
Devam Etmekte
Etmekte Olan
Olan Proje
Proje ve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Okullarda
Okullarda BT
BT Altyapısı
Altyapısı BİT
BİT ile
ile Desteklenen
Desteklenen
Örgün
Eğitim
programı
dahilinde
BİT
Örgün Eğitim programı dahilinde BİTsınıflarının
sınıflarının
kurulmasıyla
kurulmasıylayakından
yakındanilişkilidir.
ilişkilidir.

Talim
Talim Terbiye
Terbiye Kurulu’nun
Kurulu’nun yürüttüğü
yürüttüğü Müfredatı
Müfredatı
Geliştirme
Geliştirme Süreci
Süreci Programı
Programı dahilinde
dahilinde
müfredatın
müfredatın çevrimiçi
çevrimiçi hale
hale getirilmesi
getirilmesi üzerine
üzerine
çalışmalar
yapılmaktadır.
çalışmalar yapılmaktadır.

Gerekli
Gerekli altyapı
altyapı kurulmadan
kurulmadan BİT
BİT destekli
destekli eğitime
eğitime
uygun
sınıflar
kurulamamakta
ve
uygun sınıflar kurulamamakta ve daha
daha önemlisi
önemlisi
İnternet
İnternet ortamına
ortamına taşınan
taşınan müfredat
müfredat öğrencilere
öğrencilere
ulaştırılamamaktadır.
ulaştırılamamaktadır.

Ancak
Ancakbu
buhizmetlerin
hizmetlerinkullanımı
kullanımıiçin
içingerekli
gereklierişim
erişim
ve
ve yetkinlik
yetkinlik seviyesi
seviyesi ne
ne öğretmenlerde
öğretmenlerde ne
ne de
de
öğrencilerde
öğrencilerdemevcut
mevcutdeğildir.
değildir.

Okullarda
Okullarda Temel
Temel BİT
BİT Eğitimi
Eğitimi dahilinde
dahilinde
öğrencilerin
BİT
konusunda
öğrencilerin BİT konusunda yetkinleşmesi
yetkinleşmesi BİT
BİT
ile
ile destekli
destekli örün
örün eğitime
eğitime uyum
uyum sağlama
sağlama
süreçlerini
süreçlerinikısaltacaktır.
kısaltacaktır.

Verilen
Verilenhizmetin
hizmetinçevresel
çevreselfaktörleri
faktörleri(sosyo-teknik
(sosyo-teknik
bütünleri)
de
değerlendirilmelidir.
bütünleri) de değerlendirilmelidir.
Ayrıca
Ayrıca bütünsellik
bütünsellik açısından
açısından sadece
sadece belirli
belirli
derslerin
değil
tüm
derslerin
eğitim
teknologları
derslerin değil tüm derslerin eğitim teknologları
tarafından
tarafından İnternet
İnternet ortamına
ortamına aktarılması
aktarılması
gerekmektedir.
gerekmektedir.

BİT
BİT ile
ile Desteklenen
Desteklenen Yaygın
Yaygın Eğitim
Eğitim Programı
Programı
ile
ile bu
bu program
program aynı
aynı altyapıdan
altyapıdan kullanıcılara
kullanıcılara
hizmet
hizmetverecektir.
verecektir.
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9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 COMENIUS: Avrupa Birliği eğitim programları dahilinde yürütülen bu program okullarda çeşitli
alanlarda eğitim verecek öğretmenlerin eğitilmesi için okullara destek vermektedir.
 MINERVA: Avrupa Birliği tarafından yürütülen bu program dahilinde okullarda BT altyapısı
kurulması, e-Öğrenme programları ve öğretmenlere BT yetkinliği kazandırılması alanlarında
okullara destek verilmektedir.

10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Okullarda dönüştürülmüş sınıflarda BİT destekli eğitim verebilecek yetkinlikte öğretmen kadrosunun
oluşturulabilmesi için formatör eğitmen eğitimi programı uygulanmakta ve formatör eğitmenler
üzerinden bu yetkinlikler öğretmenlere kazandırılmaktadır. Dolayısıyla ek bir öğretmen eğitimi maliyeti
oluşmamaktadır.
Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

207.712.416

Yazılım

6

12.500.000

7.812.500

Donanım

84

175.165.939

109.478.712

Ağ Altyapısı

5

10.767.322

6.729.576

4

9.279.155

5.799.472

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

207.712.416

Bütçe Kaynakları

50

103.856.208

64.910.130

Kamu – Özel İşbirliği

20

41.542.483

25.964.052

Uluslararası Kaynak

30

62.313.725

38.946.078

129.820.260

Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite

Diğer
Dekorasyon

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
 Tedarikçiler ve eğitim teknologları ile beraber BT sınıflarının konfigürasyonlarının
kesinleştirilmesi
 BT sınıflarının hangi tip okullarda kurulacağının belirlenmesi
 Belirlenen okullarda fiziksel mekanların uygunluklarının ve erişim altyapısının değerlendirilip,
okul listesinin ve sınıf sayısının kesinleştirilmesi
 Mevcut müfredatın BİT ile nasıl zenginleştirileceğinin eğitim teknologları ile belirlenmesi ve
standartların konması
 Hangi derslerde ne çeşit çevrimiçi içerik kullanılacağının belirlenmesi
 Mevcut müfredat içeriğinin çevrimiçi hale getirilmesi
 Öğretmenlerin yeni sistem doğrultusunda bilgilendirilmesi
 İhale Aşaması
 Uygulama Aşaması
 1. Faz uygulaması (farklı coğrafi bölgelerde pilot çalışmalar)
 1. Faz uygulamasından alınan derslerin değerlendirilmesi
 2. Faz planlarının revize edilmesi
 Tanıtımın gerçekleştirilmesi
 Proje Fayda ve Etkinlik Çalışması
 Ölçümleme Dokümanı çerçevesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi
 Bir sonraki projeler için dersler çıkarılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Ekim
2007
Bitiş
: Ekim 2007
Süre
: :99Ay
Süre
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları
Kuruluş
Kuruluş22 : :İlgili
İlgiliSivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Türkiye’de
Türkiye’de bireylerin
bireylerin eğitim
eğitim seviyeleri
seviyeleri değerlendirildiğinde
değerlendirildiğinde bireylerin
bireylerin sadece
sadece %8’inin
%8’inin üniversite,
üniversite,
%19’unun
ise
lise
mezunu
olduğu
görülmektedir.
Geri
kalan
%73’lük
kesim
ilköğretim
%19’unun ise lise mezunu olduğu görülmektedir. Geri kalan %73’lük kesim ilköğretimmezunu
mezunuya
yada
da
eğitim
görmemiş
bireylerden
oluşmaktadır.
Göreceli
olarak
düşük
eğitim
seviyesindeki
eğitim görmemiş bireylerden oluşmaktadır. Göreceli olarak düşük eğitim seviyesindeki
vatandaşlarımızın
vatandaşlarımızın eğitim
eğitim seviyesini
seviyesini yükseltmek
yükseltmek ve
ve işiş gücü
gücü içerisinde
içerisinde daha
daha nitelikli
nitelikli hale
hale gelmelerini
gelmelerini
sağlamak
amacıyla
İnternet
üzerinden
eğitim
almaları,
genel
anlamda
eğitim
seviyesinin
sağlamak amacıyla İnternet üzerinden eğitim almaları, genel anlamda eğitim seviyesininartırılması
artırılmasıve
ve
işgücünün
nitelikli
hale
getirilmesi
konusunda
bir
etken
teşkil
etmektedir.
işgücünün nitelikli hale getirilmesi konusunda bir etken teşkil etmektedir.
Bu
Bu sebeple
sebeple toplum
toplum genelinde
genelinde yetişkinlere,
yetişkinlere, özellikle
özellikle çalışanlar
çalışanlar ve
ve işsizler
işsizler için,
için, gerek
gerek profesyonel
profesyonel
ihtiyaçlara
cevap
verecek
gerek
kişisel
gelişimlerine
katkıda
bulunacak
şekilde
İnternet
ihtiyaçlara cevap verecek gerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde İnternet üzerinden
üzerinden
eğitimler
eğitimlerverilmesi
verilmesigerekmektedir.
gerekmektedir.BİT
BİTdestekli
destekliyaygın
yaygıneğitimin
eğitimingenel
genelamaçları
amaçlarıaşağıdaki
aşağıdakigibidir:
gibidir:





Yetişkinler arasında eğitim ve kültür seviyesini artırmak
Çalışan ve işsizlere profesyonel ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler vermek
Yetişkinlerin BİT kullanımı konusunda motivasyonlarını artırmak
Türkçe içeriği geliştirmek

Proje kapsamında İnternet üzerinden e-öğrenme derslerinin verilebilmesi amacıyla bir eğitim portalı
kurulmalıdır. Bu amaçla kurulması gereken altyapı aşağıdaki gibidir:
 Çevrimiçi eğitim yönetim sistemi
 Dersler için ağ ortamı geliştirilmesi
 Derslerin içerik olarak İnternet’e adaptasyonu
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Türkiye genelinde çalışan ve işsiz bireylerin toplam nüfusu yaklaşık 21 milyondur. Mevcut durumda
çalışan ve işsiz bireylerin sadece %1,2’si İnternet üzerinden verilen yaşam boyu eğitim programlarını
kullanmaktadır.
Çalışan ve işsiz bireylerin kendilerini geliştirmeleri, yeni iş alanlarında eğitim alabilmeleri ve çalışma
alanlarında daha nitelikli hale gelebilmeleri için bir eğitim portalı üzerinden e-öğrenme derslerinin
verilmesi hedeflenmektedir.
Bireylerin eğitim amaçlı İnternet kullanması için e-öğrenme dersleri İnternet ortamına taşınacaktır.
İnternet ortamında e-Öğrenme derslerinin yapılandırılması kadar, sağlanan derslerin kapsamı, içeriği,
adedi ile eğitim sonunda sınavla verilebilecek bir sertifika da bireylerin bu derslere katılımı açısından
önem taşımaktadır.
Orta senaryo kapsamında 150, iyi senaryo doğrultusunda 200 ve çok iyi senaryo doğrultusunda 250
adet farklı e-öğrenme programı sağlanarak, öncelikle işsizler ve çalışanlar olmakla beraber tüm
bireylerin kişisel yeteneklerini, iş becerilerini geliştirebilme ve nitelikli işgücü haline gelme imkanlarına
sahip olması amaçlanmaktadır.
Bilgisayar sahibi bireyler kendi bilgisayarlarını kullanarak, bilgisayar sahibi olmayan bireyler ise Kamu
İnternet Erişim Merkezlerinden faydalanarak e-öğrenme programlarına erişebilecektir. Aşağıda diğer
ülkelerde aynı amaçlar doğrultusunda geliştirilmiş örnek e-öğrenme konuları ve kapsamları mevcuttur:

 Ev ve ofis için BİT programları başlığı altında verilen BİT dersleri ile bireyler Avrupa bilgisayar okur
yazarlığı standartlarına erişebilecek düzeyde BİT eğitimi alabilmektedir. Bireyler bu alanda
kendilerini yetkinleştirebilmekte, kelime işlemcisi, hesap cetveli gibi pek çok ofis programını etkin bir
şekilde kullanabilir düzeye gelebilmektedir.
 BİT sektöründe pazara çalışan olarak girmek isteyen bireylere programlama dilleri, ağ geliştirme, ağ
kurulumu gibi özelleşmiş BİT dersleri sağlanabilmekte ve BİT alanında üst düzey yetkinlikler
kazandırılabilmektedir.
 Genel anlamda çalışan ve işsiz bireylerin iş yetkinliklerini geliştirmek amacıyla iş ve yönetim
alanlarında genel yöneticilik, pratik yöneticilik, üretkenlik, kalite gibi başlıklarda e-öğrenme
programları sağlanmaktadır.
 Çalışan ve işsiz bireylere dil eğitimi verilerek yeni alanlarda faaliyet göstermelerine ve yeterli
düzeyde bulunmadık pozisyonlar için kalifiye hale gelmelerine imkanlar sağlanmaktadır.
 Ayrıca edebiyat, günlük hayatta kolaylıklar sağlayacak hususlar, rakamsal beceriler gibi çok geniş
bir yelpazede ilgi görecek konularda e-öğrenme içeriği geliştirilerek çalışan ve işsiz bireylerin
tercihine sunulmaktadır.
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6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
Sosyal Dönüşüm
Dönüşüm Çalışma
Çalışma Alanı
Alanı çerçevesinde
çerçevesinde etkin
etkin kullanım
kullanım odaklı
odaklı bir
bir strateji
strateji belirlenmiş
belirlenmiş ve
ve bu
bu
sebeple
toplumun
geneli
yerine
belirli
segmentlerine
odaklanılmıştır.
sebeple toplumun geneli yerine belirli segmentlerine odaklanılmıştır.
Çalışanlar
Çalışanlar ve
ve işsizler
işsizler kısa
kısa vadede
vadede etkin
etkin BİT
BİT kullanımını,
kullanımını, uzun
uzun vadede
vadede ise
ise kullanıcı
kullanıcı sayısını
sayısını artırmak
artırmak
amacıyla
odaklanılacak
segmentler
arasındadır.
amacıyla odaklanılacak segmentler arasındadır.
Belirlenen
Belirlenenstrateji
stratejidoğrultusunda
doğrultusunda2010
2010yılında
yılındaçalışan
çalışanve
veişsiz
işsizbireylerin
bireylerin%39’unun
%39’ununİnternet
İnternetüzerinden
üzerinden
sağlanan
yaşam
boyu
eğitim
programlarını
kullanır
hale
getirilmesi
hedeflenmektedir.
sağlanan yaşam boyu eğitim programlarını kullanır hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca
Ayrıca e-öğrenme
e-öğrenme programlarıyla
programlarıyla çeşitli
çeşitli eğitimleri
eğitimleri alan
alan bireyler
bireyler etkin
etkin BİT
BİT kullanımının
kullanımının önemini
önemini daha
daha
çabuk
kavrayacaktır.
çabuk kavrayacaktır.
Bu
Budurum
durumBİT
BİTkullanan
kullanançalışan
çalışanve
veişsizlerin
işsizlerinartırılması
artırılmasıhedefine
hedefineolumlu
olumluyönde
yöndekatkıda
katkıdabulunacaktır.
bulunacaktır.
Kendilerini
Kendilerini e-öğrenme
e-öğrenme programıyla
programıyla geliştiren
geliştiren ve
ve dolayısıyla
dolayısıyla yetkinleşen
yetkinleşen çalışanlar
çalışanlar işiş gücünün
gücünün
kalitesinin
artmasını
sağlayacak
ve
İş
Ortamı
ve
Girişimcilik
çalışma
alanına
katkıda
kalitesinin artmasını sağlayacak ve İş Ortamı ve Girişimcilik çalışma alanına katkıdabulunacaktır.
bulunacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
İnternet
bağlantısı
da
bulunan
bilgisayar
İnternet bağlantısı da bulunan bilgisayar sahibi
sahibi
bireyler
için
e-öğrenme
programlarına
erişim
bireyler için e-öğrenme programlarına erişim
oldukça
oldukçakolaydır.
kolaydır.Bilgisayar
Bilgisayarveya
veyainternet
internetsahibi
sahibi
olmayan
bireyler
için
ise
Kamu
İnternet
olmayan bireyler için ise Kamu İnternet Erişim
Erişim
Merkezleri
Merkezleri e-öğrenme
e-öğrenme programlarına
programlarına erişim
erişim için
için
kullanılacaktır.
kullanılacaktır. Dolayısıyle,
Dolayısıyle, Kamu
Kamu İnternet
İnternet
Erişim
Erişim Merkezleri
Merkezleri ve
ve Okullarda
Okullarda BT
BT Altyapısı
Altyapısı
programları
bilgisayar
sahibi
olmayan
bireylerin
programları bilgisayar sahibi olmayan bireylerin
bu
bu eğitim
eğitim programlarından
programlarından yararlanmalarını
yararlanmalarını
sağlayacağından
sağlayacağındanönem
önemtaşımaktadır.
taşımaktadır.

8.8. Projenin
Projenin Devam
Devam Etmekte
Etmekte Olan
Olan Proje
Proje ve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi
Mevcut
Mevcut durumda
durumda devam
devam etmekte
etmekte olan
olan İşKur
İşKur
Avrupa
Birliği
Projesi
dahilinde
yürütülmekte
Avrupa Birliği Projesi dahilinde yürütülmekte
olan
olankurumsal
kurumsalyapılanma
yapılanmave
veİşKur
İşKurmodel
modelofisleri
ofisleri
uygulaması
kapsamında
kurulacak
merkezlerde,
uygulaması kapsamında kurulacak merkezlerde,
İnternet
İnternet bağlantısı
bağlantısı olan
olan bilgisayarlar
bilgisayarlar üzerinden
üzerinden
kurulacak
bir
portal
aracılığıyla
kurulacak bir portal aracılığıyla işsiz
işsiz bireyleri
bireyleri işiş
gücü
gücü piyasası
piyasası ve
ve ihtiyaçları
ihtiyaçları doğrultusunda
doğrultusunda
bilgilendirmek
bilgilendirmekhedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.
Bu
Bu merkezlerde
merkezlerde işiş gücü
gücü piyasasındaki
piyasasındaki ihtiyacı
ihtiyacı
öğrenen
işsiz
bireyler
bu
ihtiyaçlar
öğrenen
işsiz
bireyler
bu
ihtiyaçlar
doğrultusunda
doğrultusunda e-öğrenme
e-öğrenme programları
programları ile
ile
kendilerini
kendilerinigeliştirebilecektir.
geliştirebilecektir.

Bilgisayar
Bilgisayar ve
ve İnternet
İnternet Sahipliği
Sahipliği Kampanyası
Kampanyası
ile
yetişkinlerin
evlerinden
erişim
sahibi
ile yetişkinlerin evlerinden erişim sahibi olması
olması
bu
buprogramın
programınbaşarısı
başarısıiçin
içinkritiktir.
kritiktir.
BİT
BİT ile
ile Desteklenen
Desteklenen Örgün
Örgün Eğitim
Eğitim Programı
Programı
altyapıdan
ile
bu
program
aynı
kullanıcılara
ile bu program aynı altyapıdan kullanıcılara
hizmet
hizmetverecektir.
verecektir.

Bu
Bu faaliyetlere
faaliyetlere paralel
paralel olarak
olarak Sakarya
Sakarya
Üniversitesi
E-Öğrenme
Bölümlerinin
Üniversitesi E-Öğrenme Bölümlerinin bazı
bazı
içerikleri
içerikleri yetişkinlere
yetişkinlere sunulmakta
sunulmakta ancak
ancak bu
bu
dersler
sınırlı
kalmakta
ve
gerekli
tanıtım
dersler sınırlı kalmakta ve gerekli tanıtım
faaliyetleri
faaliyetlerigerçekleştirilmemektedir.
gerçekleştirilmemektedir.
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9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Grundtvig: Avrupa Birliği çatısı altında yürütülen bu program dahilinde, belirli standartlar içerisinde
hayat boyu eğitim programlarına ve bütün yaş gruplarındaki bireylerin çeşitli alanlarda yetkinlikler
kazandırılmasına yönelik projelere destek verilmektedir.
 E-Öğrenme Girişimi: Avrupa Birliği Komisyonu tarafından e-Öğrenme Girişimi adı altında üye ve
aday ülkelerin e-öğrenme programlarına kaynak sağlanmaktadır.

10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

12.500.000

7.812.500

100

12.500.000

7.812.500

Yeni Türk Lirası

Avro

12.500.000

7.812.500

Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

Bütçe Kaynakları

50

6.250.000

3.906.250

Kamu – Özel İşbirliği

10

1.250.000

781.250

Uluslararası Kaynak

40

5.000.000

3.125.000

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
 Mevcut yaygın eğitim müfredatının BİT ile nasıl zenginleştirileceğinin eğitim teknologları ile
belirlenmesi ve standartların oluşturulması
 Hangi derslerde ne çeşit çevrimiçi içerik kullanılacağının belirlenmesi
 Mevcut müfredat içeriğinin çevrim içi hale getirilmesi
 Üniversiteler ile iletişime geçilip mevcut e-Öğrenme derslerinden hangilerinin yetişkinlere
açılabileceğinin belirlenmesi
 Üniversitelerde bulunan mevcut içeriğin ortak bir standart ve arayüz ile kullanıcılara
ulaştırılması için yapının kurulması
 İhale Aşaması
 Uygulama Aşaması
 1. Faz uygulaması (farklı coğrafi bölgelerde pilot çalışmalar)
 1. Faz uygulamasından alınan derslerin değerlendirilmesi
 2. Faz planlarının revize edilmesi
 Tanıtımın gerçekleştirilmesi
 Proje Fayda ve Etkinlik Çalışması
 Ölçümleme Dokümanı çerçevesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi
 Bir sonraki projeler için dersler çıkarılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Kültür
Kültürve
veTurizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Ocak
2007
Bitiş
: Ocak 2007
Süre
: :12
Süre
12Ay
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :TBMM
TBMM(Milli
(MilliSaraylar
SaraylarDaire
DaireBaşkanlığı)
Başkanlığı)
Kuruluş
Kuruluş22 : :Başbakanlık
BaşbakanlıkDevlet
DevletArşivleri
ArşivleriGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü
Kuruluş
3
:
İçişleri
Bakanlığı
Kuruluş 3 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş44 : :Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş55 : :Radyo
Radyove
veTelevizyon
TelevizyonÜst
ÜstKurulu
Kurulu
Kuruluş
6
:
Tapu
ve
Kadastro
Genel
Kuruluş 6 : Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü
Kuruluş
Kuruluş77 : :Vakıflar
VakıflarGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü
Kuruluş
Kuruluş88 : :Türkiye
TürkiyeRadyo
Radyove
veTelevizyon
TelevizyonKurumu
Kurumu

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Türkçe
Türkçe içeriğin
içeriğin kısıtlı
kısıtlı olması
olması sebebiyle,
sebebiyle, Türkiye’ye
Türkiye’ye özgü
özgü konularla
konularla Türkçe
Türkçe içeriğin
içeriğin geliştirilmesi
geliştirilmesi ve
ve
toplum
genelinde
İnternet
erişimi
motivasyon
seviyesinin
artırılması
gerekmektedir.
Mevcut
toplum genelinde İnternet erişimi motivasyon seviyesinin artırılması gerekmektedir. Mevcut durumda
durumda
Kültür
Kültürve
veTurizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığıile
ilediğer
diğerkamu
kamukurum
kurumve
vekuruluşlarının
kuruluşlarınınİnternet
İnternetsitelerinde
sitelerindeçok
çokdeğerli
değerliiçerik
içerik
bulunmasına
rağmen
bu
içerik
kullanıcının
ilgisini
çekecek
şekilde
vatandaşlara
sunulamamaktadır.
bulunmasına rağmen bu içerik kullanıcının ilgisini çekecek şekilde vatandaşlara sunulamamaktadır.
Kullanıcıların
Kullanıcılarınmotivasyonunu
motivasyonunuartıracak
artıracakşekilde
şekildedevlet
devletkurumlarının
kurumlarınınİnternet
İnternetsitelerinde
sitelerindebulunan
bulunanmevcut
mevcut
Türkçe
içeriğin
çağın
gerekleri
doğrultusunda
derlenip
geliştirilmesi
için
bir
Türkiye
Türkçe içeriğin çağın gerekleri doğrultusunda derlenip geliştirilmesi için bir Türkiye Kültür
Kültür Portalı
Portalı
gerekmektedir.
gerekmektedir.
Kurulacak
Kurulacakolan
olanTürkiye
TürkiyeKültür
KültürPortalının
Portalınınamacı
amacıaşağıdaki
aşağıdakigibidir:
gibidir:
 Vatandaşlara ulusal kültür, tarih ve değerler hakkında bilgi sunacak bir ortam oluşturmak
 Yöresel ve genel içerik oluşturmak için interaktif bir ortam yaratmak
Bu amaçla, sürekli güncellenecek Türkçe içerikle beraber vatandaşların interaktif olarak fikir ve
görüşlerini ifade edip ulusal ve yerel düzeyde paylaşımda bulunabilecekleri sanal bir ortam
oluşturulacaktır.
Türkiye Kültür Portalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT tarafından ortaklaşa idare edilecektir. Kültür
Bakanlığı elindeki mevcut içeriğin İnternet ortamına atılmasından, TRT ise kendi arşivindeki içeriğin
çevrimiçi hale getirilmesinden sorumlu olacaktır.
Programın en önemli amaçlarından birisi olan interaktivite (etkileşim) hedefi doğrultusunda,
vatandaşların ürettiği içerikler belirli bir filtrelemeden sonra bahsi geçen Türkiye Kültür Portalında
yayınlanacak ve aynı diğer içerikler gibi TRT’de yayınlanan programlarda tanıtılacaktır.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Program dahilinde kurulacak olan İnternet portalında öncelikle www.kultur.gov.tr adresinde bulunan
aşağıdaki başlıkların içeriği yeniden derlenecek ve sürekli güncellenebilir hale getirilecektir:
 Kültür
 Sanat
 Türkiye
 Tarih
 Dil
 Geleneksel Sanatlar
 Dünya Miras
 Cumhuriyet Dönemi
Listesinde Türkiye
 Aşık - Tekke
 Kültürel İletişim
 Kültür ve Turizm
Edebiyatı
Bilgileri
 Korunan Alanlar
Bakanlığı'nca
Yaptırılan Şehitlikler
 Anlatmalar
 Ülkemizde
 Türkiye Logoları
 Osmanlı
Düzenlenen
 Şiirler
 Tanıtım Filmleri
İmparatorluğu
Festivaller
 Kalıplaşmış Sözler
 Türkiye'den Renkler
 Ermeni Sorunu ve
 Resim, Heykel
 Hayatın Dönüm
 Videolar
Gerçekler
 Gravür
Noktaları
 İller
 Antik Şehirler
 Karikatür
 Halk Bilgisi
 Türkiye'nin
 Edebiyat
 Bayramlar
 Turizm
Şaheserleri
 Müzik
 İnanışlar
 Turizm Çeşitleri
 Milli Saraylar
 Sinema
 Seyirlik Oyunlar
 Destinasyonlar
 Arkeolojik Eserler
 Tiyatro
 Oyun - Spor
 Seyahat Kılavuzu
 Kim Kimdir?
 Opera Bale
 Halk Oyunları
 İstatistikler Dans
Araştırmalar
 Müzik Kültürü

Türk
Süsleme
 Sektörel Bilgiler
 Geleneksel Sanatlar
Sanatları
- Halk Resmi
 Mavi Bayrak
 Cumhuriyet Dönemi
 Mimari
Öncesi Türk
 Törenler-Kutlamalar
 Müzeler ve Ören Yerleri Sanatları'ndan
 Giyim-Kuşam Müzeler
Örnekler
Süslenme
 Ören Yerleri
 Yiyecek - İçecek
 Sit Alanları
 Türk Dünyası
 Çalınan Eserler
 Yaylalarımız

Bu içerik TRT veritabanında bulunan görsel malzemeler ile zenginleştirilecek ve TRT’deki programlar
ile içerik eşlenerek televizyon üzerinden tanıtımı yapılacaktır. Benzer şekilde televizyonda
yayınlanacak programlar hakkında ek bilgiler hem TRT’nin kendi İnternet sitesinde hem de Türkiye
Kültür Portalı’nda çevrimiçi olarak yayınlanacaktır. Yapılacak bazı yerel ve ulusal yarışmalar ile Türkçe
İçerik geliştiren katılımcılar ödüllendirilecektir.
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SD- 13 – Türkiye Kültür Portalı
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
Sosyal Dönüşüm
Dönüşüm Çalışma
Çalışma Alanı
Alanı çerçevesinde
çerçevesinde etkin
etkin kullanım
kullanım odaklı
odaklı bir
bir strateji
strateji belirlenmiş
belirlenmiş olmasının
olmasının
yanı
sıra
İnternet
kullanıcısı
sayısının
da
belli
bir
oranda
artırılması
ve
bu
bağlamda
yanı sıra İnternet kullanıcısı sayısının da belli bir oranda artırılması ve bu bağlamdatoplum
toplumgenelinde
genelinde
İnternet
İnternetkullanıcısı
kullanıcısıbireylerin
bireylerinoranının
oranının(16-74
(16-74yaş)
yaş)%51
%51seviyesine
seviyesineçıkarılması
çıkarılmasıhedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.
Toplumun
Toplumun tüm
tüm segmentlerine
segmentlerine hitap
hitap edecek
edecek şekilde
şekilde ulusal
ulusal ve
ve yerel
yerel bağlamda
bağlamda kültürel,
kültürel, tarihsel
tarihsel ve
ve
sanatsal
sanatsal içeriğin,
içeriğin, interaktif
interaktif bir
bir ortamda
ortamda televizyon
televizyon ile
ile de
de işbirliği
işbirliği içinde,
içinde, kullanıcıların
kullanıcıların BİT
BİT kullanım
kullanım
motivasyonunu
motivasyonunuartıracak
artıracakşekilde
şekildesunulması
sunulmasıbu
bustratejik
stratejikamaç
amaçve
vehedefe
hedefebüyük
büyükkatkılar
katkılarsağlayacaktır.
sağlayacaktır.
Bu
Bueylemin
eyleminetkin
etkinbir
birşekilde
şekildeyürütülmesi
yürütülmesiBİT
BİTyetkinliği
yetkinliğive
veBİT’e
BİT’eerişim
erişimalanlarındaki
alanlarındakitemel
temelgöstergelere
göstergelere
son
derece
önemli
katkı
sağlayacaktır.
son derece önemli katkı sağlayacaktır.
Motivasyon
Motivasyonseviyesi
seviyesiartmış
artmış bireylerin
bireylerinkazandıkları
kazandıklarıerişim
erişim ve
ve yetkinlikler
yetkinlikler ile
ile e-Devlet
e-Devlet uygulamaları
uygulamaları için
için
potansiyel
birer
kullanıcı
haline
gelmeleri
mümkün
olabilecektir.
potansiyel birer kullanıcı haline gelmeleri mümkün olabilecektir.
Diğer
Diğer taraftan
taraftan sosyal
sosyal dönüşüm
dönüşüm kavramı
kavramı içerisinde
içerisinde interaktivitenin
interaktivitenin yani
yani etkileşimin
etkileşimin rolü
rolü büyüktür.
büyüktür. Bu
Bu
sayede
sayedefiziksel
fizikselolarak
olarakbirbirlerinden
birbirlerindenuzak
uzakkesimlerin
kesimlerinkendi
kendiürettikleri
ürettikleriiçerik
içeriksayesinde
sayesindeiletişim
iletişimkurması
kurması
ile
ilebüyük
büyükfaydalar
faydalarelde
eldeedilecektir.
edilecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8. Projenin
Projenin Devam
Devam Etmekte
Etmekte Olan
Olan Proje
Proje ve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

KİEM’lerde
KİEM’lerde Yetişkinlere
Yetişkinlere Temel
Temel Seviye
Seviye BİT
BİT
Eğitimi
Programı
dahilinde
verilecek
kurslar
Eğitimi Programı dahilinde verilecek kurslarve
ve
erişim
erişim imkanları
imkanları sayesinde
sayesinde yetişkinlerin
yetişkinlerin erişim
erişim
ve
ve yetkinlik
yetkinlik seviyeleri
seviyeleri artacak,
artacak, sonuç
sonuç olarak
olarak bu
bu
program
dahilinde
verilecek
hizmetlerden
program dahilinde verilecek hizmetlerden
yetişkinler
yetişkinlerfaydalanabileceklerdir.
faydalanabileceklerdir.

Kültür
Kültür ve
ve Turizm
Turizm Bakanlığı
Bakanlığı İnternet
İnternet sitesinde
sitesinde eeKütüphane,
Kütüphane, e-Müze,
e-Müze, e-Müzik
e-Müzik gibi
gibi içerikler
içerikler
bulunmakla
bulunmakla beraber
beraber bu
bu hizmetlerin
hizmetlerin tanıtımı
tanıtımı
konusunda
eksiklikler
bulunmaktadır.
konusunda eksiklikler bulunmaktadır.
Benzer
şekilde
Milli
Kütüphanedeki
Benzer
şekilde
Milli
Kütüphanedeki
kaynakların
kaynaklarınsayısallaştırılarak
sayısallaştırılarakİnternet
İnternetortamında
ortamında
halka
halkaaçılması
açılmasıile
ileilgili
ilgiliproje
projedevam
devametmektedir.
etmektedir.

Benzer
Benzerşekilde
şekildeBilgisayar
Bilgisayarve
veİnternet
İnternetSahipliği
Sahipliği
Kampanyaları
ile
hanelerdeki
Kampanyaları ile hanelerdeki erişim
erişim seviyesi
seviyesi
artacak
artacak ve
ve bireylerin
bireylerin gündelik
gündelik hayatlarında
hayatlarında BİT
BİT
kullanma
veya
bu
program
benzeri
hizmetlerden
kullanma veya bu program benzeri hizmetlerden
faydalanmaları
faydalanmalarımümkün
mümkünolacaktır.
olacaktır.

TRT
TRT İnternet
İnternet sitesinde
sitesinde de
de belirli
belirli bir
bir oranda
oranda
içerik
olmakla
beraber
bu
içerik
içerik olmakla beraber bu içerik kamu
kamu
kurumlarının
elinde
bulunan
diğer
sayısal
içerik
kurumlarının elinde bulunan diğer sayısal içerik
ile
ileilişkilendirilmemiştir.
ilişkilendirilmemiştir.
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SD- 13 – Türkiye Kültür Portalı
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
E-Content
Plus:
Avrupa
Birliği
E-Content Plus: Avrupa Birliğiçerçevesinde
çerçevesindeüye
üyeve
veaday
adayülkelerde
ülkelerdeana
anadilde
dildeiçeriğin
içeriğinzenginleştirilerek
zenginleştirilerek
farklı
farklıkültürlerin
kültürlerinbirbirleri
birbirleriile
ilekaynaşması
kaynaşmasıhedefiyle
hedefiylebir
birprogram
programgerçekleştirilmektedir.
gerçekleştirilmektedir.
BBC:
BBC: Bahsi
Bahsi geçen
geçen programın
programın bir
bir eşi
eşi İngiltere’de
İngiltere’de ulusal
ulusal radyo
radyo ve
ve televizyon
televizyon kanalı
kanalı olan
olan BBC
BBC
kurumunda
gerçekleştirilmektedir.
Programın
uygulanması
sırasında
bu
kurumun
tecrübelerinden
kurumunda gerçekleştirilmektedir. Programın uygulanması sırasında bu kurumun tecrübelerinden
faydalanılmasının
faydalanılmasının yanı
yanı sıra
sıra içerik
içerik paylaşımı
paylaşımı ve
ve interaktivite
interaktivite konusunda
konusunda uluslararası
uluslararası işbirliği
işbirliği imkanları
imkanları
araştırılmalıdır.
araştırılmalıdır.

10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

1.760.000

1.100.000

91

1.600.000

1.000.000

9

160.000

100.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

1.760.000

1.100.000

Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Bütçe Kaynakları

40

704.000

440.000

Kamu – Özel İşbirliği

30

528.000

330.000

Uluslararası Kaynak

30

528.000

330.000

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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SD- 13 – Türkiye Kültür Portalı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
 Mevcut Türkçe İçerik Envanteri’nin çıkarılması
 Eklenmesi gereken yeni içerik ihtiyacının belirlenmesi
 Uygulama Aşaması
 İçeriğin görsel malzemeler ile desteklenmesi
 Televizyon ve İnternet ilişkisinin kurulması
 Uluslararası işbirlikleri ile içerik paylaşımı anlaşmalarının yapılması
 Portal için gerekli altyapının kurulması
 Etkileşim için gerekli yazılımın hazır hale getirilmesi
 Gerekli tanıtımın hem televizyon hem de İnternet üzerinden gerçekleştirilmesi
 Proje Fayda ve Etkinlik Çalışması
 Ölçümleme Dokümanı çerçevesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi
 Bir sonraki projeler için dersler çıkarılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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SD- 14 – Türkçe Çeviri Arayüzü
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Türk
TürkDil
DilKurumu
Kurumu

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2008
2008
Bitiş
:
Ekim
2008
Bitiş
: Ekim 2008
Süre
: :99Ay
Süre
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
Kültür
ve
Turizm
Kuruluş 2 : Kültür ve TurizmBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Türkiye
TürkiyeRadyo
RadyoTelevizyon
TelevizyonKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş44 : :TUBİTAK
TUBİTAK(BTE)
(BTE)
Kuruluş
Kuruluş55 : :Üniversiteler
Üniversiteler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Mevcut
Mevcut durumda
durumda dünyada
dünyada WWW
WWW (World
(World Wide
Wide Web)
Web) üzerinde
üzerinde yayımlanan
yayımlanan içeriğin
içeriğin çok
çok büyük
büyük kısmı
kısmı
İngilizcedir.
Diğer
dillerde
yayımlanan
içeriğin
önemli
bir
çoğunluğu
da
aynı
zamanda
İngilizce
İngilizcedir. Diğer dillerde yayımlanan içeriğin önemli bir çoğunluğu da aynı zamanda İngilizceolarak
olarak
yayınlanmaktadır.
yayınlanmaktadır.
Türkiye’de
Türkiye’de ise
ise İngilizce
İngilizce bilen
bilen birey
birey oranı
oranı oldukça
oldukça düşüktür.
düşüktür. Dolayısıyla
Dolayısıyla gerekli
gerekli yetkinlik
yetkinlik ve
ve erişim
erişim
imkanlarına
sahip
olsa
bile
toplumun
önemli
bir
kısmı
WWW
üzerindeki
içeriğin
büyük
bölümünden
imkanlarına sahip olsa bile toplumun önemli bir kısmı WWW üzerindeki içeriğin büyük bölümünden
yararlanamayacaktır.
yararlanamayacaktır.
Bu
Bunedenle,
nedenle,mevcut
mevcutTürkçe
Türkçeiçeriğe
içeriğeek
ekolarak
olarakDünya’da
Dünya’daWWW
WWWortamında
ortamındabulunan
bulunanİngilizce
İngilizceiçeriği
içeriğibelirli
belirli
bir
algoritma
doğrultusunda
Türkçe’ye
çevirecek
İnternet
tabanlı
bir
arayüz
programı
gerekmektedir.
bir algoritma doğrultusunda Türkçe’ye çevirecek İnternet tabanlı bir arayüz programı gerekmektedir.
İhtiyaç
İhtiyaçduyulan
duyulançeviri
çeviriarayüzü
arayüzüprogramının
programınınamacı
amacıaşağıdaki
aşağıdakigibidir:
gibidir:
 Yabancı dil bilmeyen vatandaşlar için dış kaynaklı içeriğe (İngilizce) erişim imkanı sağlamak
 Türkçe içeriği sanal şekilde yüksek oranda geliştirmek
Kurulması hedeflenen bir Türkçe Kültür Portalı üzerinden sağlanacak link ile İngilizce İnternet sitelerini
Türkçe’ye çevirecek İnternet tabanlı arayüz hizmeti verilecektir.
Bu hizmet verilirken kopyalama haklarına dikkat edilecektir.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Türkiye’deki üniversiteler, Türk Dil Kurumu ve TUBİTAK UEKAE konsorsiyomu ile ya da mevcut
durumda bu hizmeti veren BabelFish ya da Google gibi uluslararası şirketler ile anlaşılarak
İngilizce’den (ve bu şirketlerin algoritmasını oluşturdukları Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi
dillerden) Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye (ve bu şirketlerin algoritmasını oluşturdukları Almanca,
Fransızca, İspanyolca gibi dillere) İnternet tabanlı arayüz üzerinden çeviri yapacak bir hizmet
verilebilecektir. Böylece gerek yurtdışı ile iletişim gerekse de mevcut uluslararası içeriğin Türkçe
görüntülenmesi sağlanabilecektir.
Özellikle akademik çevreler başta olmak üzere İnternet kullanıcısı olan bütün kesimler ihtiyaç
duyabilecekleri tüm konularda mevcut durumda hazır bulunan ve sayısı katlanarak büyümekte olan
içeriklere erişim imkanı bulacaklardır.
Bu arayüzün yüksek oranda kullanıma ulaşması durumunda, bu arayüz üzerinden gerek e-devlet
hizmetlerine bağlantılar (linkler) verilebilir, gerekse de gelir kazandıracak şekilde 3. parti şirketlerden
reklamlar alınarak bu arayüzün kullanıcıdan ücret alınmayacak, hatta gelir getirecek şekilde devamı
sağlanabilir.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sosyal
Sosyal Dönüşüm
Dönüşüm Çalışma
Çalışma Alanı
Alanı çerçevesinde
çerçevesinde etkin
etkin kullanım
kullanım odaklı
odaklı bir
bir strateji
strateji belirlenmiş
belirlenmiş olmasıyla
olmasıyla
beraber,
İnternet
kullanıcısı
sayısının
artırılması
ve
bu
bağlamda
toplum
genelinde
İnternet
kullanıcısı
beraber, İnternet kullanıcısı sayısının artırılması ve bu bağlamda toplum genelinde İnternet kullanıcısı
bireylerin
bireylerinoranının
oranının(16-74
(16-74yaş)
yaş)%51
%51seviyesine
seviyesineçıkarılması
çıkarılmasıhedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.
Diğer
Diğertaraftan
taraftançalışanlar
çalışanlarve
veişsizler
işsizlergibi
gibisegmentlerin
segmentleringerek
gerekkişisel,
kişisel,gerekse
gereksede
deprofesyonel
profesyonelihtiyaçları
ihtiyaçları
için
İnternet
ortamında
yabancı
dilde
sunulan
içeriğe
ulaşması
da
motivasyon
seviyelerini
için İnternet ortamında yabancı dilde sunulan içeriğe ulaşması da motivasyon seviyelerinison
sonderece
derece
artıracak
artıracak bir
bir konudur.
konudur. Bu
Bu eylemin
eylemin etkin
etkin biçimde
biçimde yürütülmesi
yürütülmesi BİT
BİT alanında
alanında gerek
gerek erişim
erişim gerekse
gerekse de
de
yetkinlik
ile
ilgili
temel
göstergelere
son
derece
önemli
katkı
sağlayacaktır.
Motivasyonu
yükselen
yetkinlik ile ilgili temel göstergelere son derece önemli katkı sağlayacaktır. Motivasyonu yükselen
bireyler
fırsatlarıve
vekazandıkları
kazandıklarıyetkinlikler
yetkinliklerile
ilee-Devlet
e-Devletuygulamaları
uygulamalarıiçin
içinde
de
bireylerkendilerine
kendilerinesunulan
sunulanerişim
erişimfırsatları
potansiyel
bir
kullanıcı
haline
gelecektir.
potansiyel bir kullanıcı haline gelecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
KİEM’lerde
verilecek
Yetişkinlere
Temel
KİEM’lerde verilecek Yetişkinlere TemelSeviye
SeviyeBİT
BİTKursları
Kurslarıve
veerişim
erişimimkanları
imkanlarısayesinde
sayesindeyetkinlik
yetkinlik
düzeyleri
düzeyleri artan
artan bireylere
bireylere yabancı
yabancı kaynakların
kaynakların sunumuyla
sunumuyla kaynak
kaynak zenginliği
zenginliği yaratılması
yaratılması önemli
önemli bir
bir
motivasyon
motivasyonunsuru
unsuruolacaktır.
olacaktır.
Yabancı
Yabancı kaynakların
kaynakların Türkçeleştirilerek
Türkçeleştirilerek kaynak
kaynak zenginliği
zenginliği oluşturulması,
oluşturulması, Bilgisayar
Bilgisayar ve
ve İnternet
İnternet
Sahipliği
Kampanyalarına
katılım
konusunda
motivasyon
artırıcı
bir
etken
olacaktır.
Sahipliği Kampanyalarına katılım konusunda motivasyon artırıcı bir etken olacaktır.
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8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
veÇalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi
Mevcut
durumda
özel
şirketlerin
ve
üniversitelerin
İngilizce’den
Mevcut durumda özel şirketlerin ve üniversitelerin İngilizce’den Türkçe’ye,
Türkçe’ye, Türkçe’den
Türkçe’den İngilizce’ye
İngilizce’ye
çeviri
çeviri yapabilen
yapabilen yazılımları
yazılımları mevcuttur.
mevcuttur. Lakin
Lakin bu
bu yazılımlar
yazılımlar ücretli
ücretli olmakla
olmakla beraber
beraber çevrimiçi
çevrimiçi hizmet
hizmet
vermemektedirler.
vermemektedirler. Tüm
Tüm topluma
topluma bu
bu faydanın
faydanın ulaştırılabilmesi
ulaştırılabilmesi için
için ücretsiz
ücretsiz ve
ve çevrimiçi
çevrimiçi bir
bir çeviri
çeviri
arayüzünün
kullanıcının
hizmetine
sunulması
gereklidir.
arayüzünün kullanıcının hizmetine sunulması gereklidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
E-Content
E-ContentPlus:
Plus:Avrupa
AvrupaBirliği
Birliğiçerçevesinde
çerçevesindeüye
üyeve
veaday
adayülkelerde
ülkelerdeana
anadilde
dildeiçeriğin
içeriğinzenginleştirilerek
zenginleştirilerek
farklı
kültürlerin
birbirleri
ile
kaynaşması
hedefiyle
bir
program
gerçekleştirilmektedir.
farklı kültürlerin birbirleri ile kaynaşması hedefiyle bir program gerçekleştirilmektedir.
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

800.000

500.000

100

800.000

500.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

800.000

500.000

Bütçe Kaynakları

40

320.000

200.000

Kamu – Özel İşbirliği

30

240.000

150.000

Uluslararası Kaynak

30

240.000

150.000

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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Sosyal Dönüşüm

SD- 14 – Türkçe Çeviri Arayüzü
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
 Uygulama Öncesi Detaylı Planlama Aşaması
 Yurt dışı şirketler ile (Google, BabelFish vb.) görüşülüp programları dahiline Türkçe’yi alma
şartlarının konuşulması
 Bu konuda Türkiye’de çalışma yapmış üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile (TUBITAK UEKAE)
bir araya gelinip ulusal kaynakların yetkinliğinin belirlenmesi
 Uygulama Aşaması
 Yurtdışı şirketler ile anlaşılır ise anlaşmanın yapılması
 Yurtdışı şirketler yeterli değil ise ulusal kaynaklar ile çeviri algoritmasının yazılması
 Proje Fayda ve Etkinlik Çalışması
 Ölçümleme Dokümanı çerçevesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi
 Bir sonraki projeler için dersler çıkarılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 15 – Çevrimiçi Çevre İzinleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Çevre
Çevreve
veOrman
OrmanBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Eylül
Eylül2006
2006
Bitiş
:
Eylül
2007
Bitiş
: Eylül 2007
Süre
: :12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİd.
İd.Gn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
Kuruluş22: :Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33: :Yerel
YerelYönetimler
Yönetimler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca çevre ile ilgili almak zorunda
oldukları çeşitli izinlerin başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, bu
başvuruların ilgili otoritelere iletilmesi ve otoriteler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi
tamamlanabilmesi sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Çevre ile ilgili alınması gereken tüm izinlerle ilgili bilgilendirme ve izinlere başvuru olanağının tek
bir noktadan sağlanması ile işletmelerin bilgi eksikliği nedeniyle gerekli izinleri almadan faaliyet
göstermelerinin ve bu durumun çevre üzerinde yaratacağı muhtemel olumsuz etkilerin önüne
geçilecektir.
 İşletmelerin faaliyete geçme süreci hız kazanacak, bu da girişimciliği ve ekonomik kalkınmayı
olumlu etkileyecektir.
 Çevre izin başvurularının dijital ortamda toplanması çevre yönetimi için gerekli bazı bilgilerin
zahmetsizce gerekli veritabanlarına aktarılarak karar süreçlerine entegre edilmesine imkan
tanıyacaktır.
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 15 – Çevrimiçi Çevre İzinleri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Çevre izinleri işletmelerin yaşam evresinde önemli bir yere sahip olup AB tarafından da
işletmelere yönelik 8 temel e-Devlet hizmeti arasında gösterilmektedir. Bu hizmetlerin tamamının
2007 sonuna kadar elektronik ortama aktarılması temel hedefler arasında yer almaktadır. Çevre
izin başvurularının elektronik ortamda tamamlanabilmesi işletmelere önemli zaman kazancı
sağlayarak işletmelerin kamu hizmetlerinden memnuniyetlerini de olumlu yönde etkileyecektir.
 Uygulama, işletmelerin BİT adaptasyonunu hızlandıracaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Çevreye
ilişkin
izin
başvurularının
işletmelere yönelik tüm bilgi ve kamu
hizmetlerinin birleştirildiği portala entegre
edilmesi gerekmektedir.
 Bu proje e-İmza Kullanımının Artırılması
projesi ile ilişkilidir.
 Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi
Sistemi
oluşturulduğunda
işletmeler
işlemlerini
kendilerine ait kimlik numaraları ile takip
edebileceklerdir.
 Ayrıca bu proje, hizmet hakkında telefondan
bilgi verilmesi işlevini de içerdiğinden Ortak
Çağrı Merkezi projesi ile de ilişkilidir.
 Telekomünikasyon sektöründe rekabetçi
ortamın gelişmesi, iletişim maliyetlerindeki
vergi yükünün azaltılması ve iletişim
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
geliştirilmesi
ile
BİT
adaptasyonu
hızlanacaktır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 15 – Çevrimiçi Çevre İzinleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

2.968.000

1.855.000

Danışmanlık

8

240.000

150.000

Eğitim

10

288.000

180.000

Etüd / Fizibilite

2

56.000

35.000

Yazılım

31

920.000

575.000

Donanım

31

928.000

580.000

Ağ Altyapısı

9

280.000

175.000

Diğer

9

256.000

160.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

2.968.000

1.855.000

100

2.968.000

1.855.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 15 – Çevrimiçi Çevre İzinleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
başlangıç
ve
bitiş
tarihleri
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir:
şekildedir:
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
projenin kullanımı, projeden sağlanacak fayda ve verimlilik artışı için ölçülebilir hedefler
oluşturulması; proje tamamlanma süresine ve bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin
belirlenmesi
 İşletmelerin çevre ile ilgili almak zorunda olduğu tüm izinlerin (kuruluş, uzatma, vb) ilgili olduğu
otoriteyi de içerecek şekilde envanterlerinin oluşturulması
 Tüm çevre izni başvurularında gereken form ve belgelerin elektronik ortama aktarılması
 İş süreçlerinin, tüm izin başvuruları tek bir noktada toplanacak ve gerekli bilgi ve belgeler ilgili
kurumlara elektronik ortamda aktarılacak şekilde yeniden yapılandırılması; süreçlerin standardize
edilmesi; hizmet seviyelerinin belirlenmesi
 Sistemin e-Devlet Kapısı bünyesinde kurulan e-Ödeme platformuyla entegrasyonunun sağlanması
 Başvuru ve onay sürecinde kullanılacak e-İmza altyapısının oluşturulması
 Başvuru ve rapor indirme önyüzünün e-Devlet Kapısı ve Tek Nokta Bilgilendirme Portalıyla entegre
edilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 16 – Çevrimiçi Şirket İşlemleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Temmuz
Bitiş
: Temmuz2008
2008
Süre
: :18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBşk.)
Bşk.)
Kuruluş
Kuruluş22: :Dış
DışTicaret
TicaretMüsteşarlığı
Müsteşarlığı
Kuruluş
Kuruluş33: :Gümrük
GümrükMüsteşarlığı
Müsteşarlığı
Kuruluş
4
:
Sosyal
Güvenlik
Kuruluş 4 : Sosyal GüvenlikKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş55: :KOSGEB
KOSGEB
Kuruluş
Kuruluş66: :TÜRKSAT
TÜRKSAT
Kuruluş
7
:
Türkiye
Kuruluş 7 : TürkiyeOdalar
Odalarve
veBorsalar
BorsalarBirliği
Birliği
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Yeni şirket kurulumu, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SSK
kayıtları, gümrük işlemleri, vergi beyan ve ödemeleri, iflas başvuruları, ünvan değişikliği ve genel
kurul bildirimi gibi işlemlerin tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, onaylanması,
arşivlenmesi ile bu işlemlerin gerçek zamanlı izlenebilmesi

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Yatırım ortamına ilişkin göstergeler açısından ülkemiz OECD ortalamalarının gerisinde
bulunmaktadır. Ekonomi göstergelerindeki iyileşmenin kalıcı olması için iş ve yatırım ortamının
iyileştirilmesi çalışmalarının devamı önem arz etmektedir. İşe başlama, lisans alma, iş kapama
gibi süreçlere hız kazandırılması ve bürokrasinin azaltılması hem girişimciliği artıracak, hem de
yabancı yatırımı destekleyecektir. Bunların sonucunda yatırım ortamı göstergelerinde Türkiye’nin
yukarı sıralara tırmanması sağlanacaktır.
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 16 – Çevrimiçi Şirket İşlemleri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 İşletmelerin yaşam evresinde önemli bir yer tutan kurulum, değişiklik bildirimi, iflas gibi işlemlerin
çevrimiçi sunumu kullanıcı odaklı hizmet geliştirme hedefinin bir parçasıdır. Şirketler elektronik
kanalların kullanımında vatandaşlardan daha ileri noktadadır. Bu bağlamda şirketlere yönelik
sunulacak elektronik kamu hizmetleri, 2010 yılı için hedeflenen elektronik kanallardan
gerçekleşecek işlem oranını da hızlı bir şekilde yukarı çekme potansiyeline sahiptir. Ayrıca,
şirketlere yönelik hizmetlerde kamunun zorunlu kanal yönlendirmesi yapabilme imkanı daha
yüksektir. Bu nedenle kullanım hedeflerine ve hedeflenen faydaya ulaşmada başarı şansı daha
yüksek olabilmektedir.
 Şirket kurulum sürecinde farklı noktalardan gerçekleştirilen işlemlerin tek bir noktada toplanması,
hizmet birleştirmeleri ile kamu kurumlarında hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması stratejik
hedeflerin önemli bir parçasıdır. Bu eylemin hayata geçirilmesi sırasında kuruluş, iflas gibi
işlemlerde sürecin içinde yer alan birçok kuruma entegre hizmet sunumu sağlanacaktır.
 Uygulama, işletmelerin BİT adaptasyonunu hızlandıracaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 İşletmelere yönelik tüm bilgilere ve tüm
çevrimiçi hizmetlere tek bir portaldan ulaşım
sağlanacak, bu portalın e-Devlet Kapısı ile
entegrasyonu da sağlanacaktır.
 Bu eylem Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi
Sisteminin
tamamlanmasından
sonra
başlatılacaktır.
 Ayrıca bu proje, hizmet hakkında telefondan
bilgi almak amacını da taşıması açısından
Ortak Çağrı Merkezi projesi ve hizmetlerin
seçilmesi ve önceliklendirilmesi açısından da
Odaklı
Hizmet
Sunumu
Vatandaş
Uygulamaları ve Kamu Hizmetleri Envanteri
projeleri ile de ilişkilidir.
 Telekomünikasyon sektöründe rekabetçi
ortamın gelişmesi, iletişim maliyetlerindeki
vergi yükünün azaltılması ve iletişim
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
geliştirilmesi ile adaptasyon daha hızlı
artacaktır.

 Bu proje kapsamında tek noktadan sunulacak
hizmetlerin (vergiler, dış ticaret işlemleri, SSK
bildirgesi) bir kısmı halihazırda ilgili
kurumlarca sunulmakta olan hizmetler olup,
söz
konusu
sistemlere
bağlantısının
sağlanması yeterli olacaktır.
 Ayrıca Sanayi.Net Projesi kapsamında halen
verilmekte olan ve eylem içeriğinde
bahsedilmeyen diğer hizmetler ile bu eylem
kapsamında geliştirilecek hizmetlerin aynı
portal
üzerinden
entegre
sunumu
gerekmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 16 – Çevrimiçi Şirket İşlemleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

4.560.000

2.850.000

Danışmanlık

7

320.000

200.000

Eğitim

9

400.000

250.000

Etüd / Fizibilite

4

200.000

125.000

Yazılım

46

2.120.000

1.325.000

Donanım

18

800.000

500.000

Ağ Altyapısı

7

320.000

200.000

Diğer

9

400.000

250.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

4.560.000

2.850.000

100

4.560.000

2.850.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 16 – Çevrimiçi Şirket İşlemleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
başlangıç
ve
bitiş
tarihleri
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, şirket işlemlerinin incelenmesi ve
önceliklendirilmesi; proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım ve sağlanacak fayda
için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler
konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi.
 Şirket kurulumu işlemlerinin tek bir noktaya başvurularak gerçekleştirilebilmesi için iş süreçlerinin
yeniden yapılandırılması, sistem alt yapısının oluşturulması
 Şirket kurulumu başvurusu, genel kurul bildirimi, ünvan değişikliği gibi işlemlerin elektronik ortamda
yapılabilmesine yönelik önyüzün oluşturulması ve hizmete sunulması
 Sistemin e-Devlet Kapısı bünyesinde kurulan e-Ödeme Platformuyla entegrasyonunun sağlanması
 Başvuru ve onay sürecinde kullanılacak e-İmza altyapısının oluşturulması
 Çevrimiçi işlemlerin e-kapı üzerinden Sanayi.Net ve Tek Nokta Bilgilendirme Portalı ile entegre
edilerek şirketler için tek noktadan hizmet sunumunun sağlanılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 17 – Dış Ticarette e-Belge Kullanımı
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Gümrük
GümrükMüsteşarlığı
Müsteşarlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Nisan
Nisan2006
2006
Bitiş
:
Ekim
2007
Bitiş
: Ekim 2007
Süre
: :18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBşk.)
Bşk.)
Kuruluş
Kuruluş22 : :Sağlık
SağlıkBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
4
:
Tarım
ve
Köyişleri
Kuruluş 4 : Tarım ve KöyişleriBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş55 : :Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş66 : :Çevre
Çevreve
veOrman
OrmanBakanlığı
Bakanlığı

Kuruluş 7 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 8 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 9 : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Kuruluş 10 : Türk Standardları Enstitüsü
Kuruluş 11 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 12 : Türkiye İhracatçılar Meclisi

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 İşletmelerin sadece dış ticaret beyanını değil diğer otuza yakın ilgili belgeyi de çevrimiçi olarak
sunabilmesi
 Dış ticaret işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin kurumlar arasında elektronik ortamda
paylaşılması
 Dış ticaret işlemlerinin iş süreçlerinde taraf olan kurumlarca standart “Dış Ticaret Belgeleri”
kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesi
 Kurumlar arası dış ticarete ilişkin veri paylaşımında ortak dilin oluşturulması

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Dış ticaret işlemlerine taraf kurumlar arasında belgelerin elektronik ortamda paylaşımı ile etkin, hızlı,
verimli ve güvenilir bir e-iş altyapısı geliştirilecektir.
 Proje sonunda geliştirilecek “Dış Ticaret e-Belgeleri” kullanılarak uluslararası kurumlar ile de
elektronik veri değişimi sağlanabilecektir.
 Dış ticaret işlemleri kolaylaşacak, hızlanacak ve bu sayede işletmeler uluslararası pazarlarda
rekabet avantajı sağlayacaklardır.
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6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Kurumlarda dış ticaret işlemleriyle ilgili kağıt belgelerin kaldırılması (uluslararası dolaşımda olan
belgeler hem elektronik ortamda hem de kağıt ortamında devam edecektir) ve tüm sürecin elektronik
ortamda gerçekleşmesi ciddi bir verimlilik artışı sağlayacak, idari giderleri azaltacaktır.
 Proje, dış ticaret arka-ofis süreçlerinin entegrasyonunu sağlayacaktır.
 Birçok kurum arasında bilgi akışı sağlanarak ve farklı yerlere fiziki başvuru yapılması engellenerek
“tek elden devlet” prensibine uygun bir birleşik hizmet örneği oluşturulacaktır.
 Elektronik ortamda gerçekleşen işlem yüzdesi artacaktır. Dış ticaret işlemlerinin işletmelerle devlet
arasında gerçekleşen işlemlerde önemli bir pay aldığı varsayımı ile bu göstergeye önemli katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
 İhracat işlemlerinin kolaylaştırılması işletmeler açısından da ciddi bir ekonomik fayda potansiyeli
sunmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde işletmelerin kamu hizmetleri memnuniyetinde de önemli
artış sağlanabileceği düşünülmektedir.
 Uygulama, işletmelerin BİT adaptasyonunu hızlandıracaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Metaveri standartları eylemindeki veri
alanları ile e-Belge veri alanları uyumlu
olmalıdır.
 Bu eylem e-Devlet Kapısı, e-İmza
Kullanımının Artırılması ve Ortak Çağrı
Merkezi projeleri ile de ilişkilidir.
 Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi
oluşturulduğunda işletmeler işlemlerini
kendilerine özel kimlik numaraları ile takip
edebileceklerdir.
 Telekomünikasyon sektöründe rekabetçi
ortamın gelişmesi, iletişim maliyetlerindeki
vergi yükünün azaltılması ve iletişim
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
geliştirilmesi
ile
BİT
adaptasyonu
hızlanacaktır.

 KDEP 25, 72 ve 73 no’lu eylemler ile 2005
Eylem Planı 47 no’lu dış ticarette
e-belgenin yaygınlaştırılmasını öngören
eylemin devamı niteliğindedir.
 Projede Gümrük Müsteşarlığında yürütülen
BİLGE Yazılımı gibi diğer altyapılardan
faydalacaktır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Avrupa
Avrupa Birliği’nde
Birliği’nde e-Customs
e-Customs 2007
2007 Projesi
Projesi
kapsamında
tek
pencere
uygulamasına
kapsamında tek pencere uygulamasına
geçilmesi
geçilmesi düşünüldüğünden
düşünüldüğünden bu
bu konuda
konuda
uluslararası
işbirliğine
gidilmesi
gerekmektedir.
uluslararası işbirliğine gidilmesi gerekmektedir.
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

5.856.000

3.660.000

Danışmanlık

11

656.000

410.000

Eğitim

7

400.000

250.000

Etüd / Fizibilite

2

104.000

65.000

Yazılım

33

1.920.000

1.200.000

Donanım

27

1.600.000

1.000.000

Ağ Altyapısı

8

496.000

310.000

Diğer

12

680.000

425.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

5.856.000

3.660.000

100

5.856.000

3.660.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
başlangıç
ve
bitiş
tarihleri
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Bursa’daki pilot projenin sonuçları da göz önüne alınarak fizibilite çalışması yapılması, proje
maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi, kullanım oranı, kullanıcı faydası, verimliliğe katkı
alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması, proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler
belirlenmesi
 Belgelerde kullanılan veri alanları için TÜİK ve diğer ilgili kurumlarla Türkiye çapında standartlar
geliştirilmesi
 Dış ticaret belgelerinin süreçlerinin dokümante edilmesi, bu süreçlerdeki entegrasyon imkanlarının
incelenmesi ve e-belge uygulaması için ideal süreçlerin belirlenmesi
 Dış ticaret belgelerinin ve süreçlerinin elektronik ortama aktarılması
 Elektronik onay iş sürecinin oluşturulması, hizmet seviyesi standartlarının belirlenmesi
 Belgelerde e-imza kullanımına yönelik kuralların belirlenmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Nisan
2007
Bitiş
: Nisan 2007
Süre
: :99ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
Kuruluş 1 :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
Dış
Ticaret
Kuruluş 2 : Dış TicaretMüsteşarlığı
Müsteşarlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Türkiye
TürkiyeİşİşKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş44 : :KOSGEB
KOSGEB
Kuruluş
5
:
Türkiye
Kuruluş 5 : TürkiyeOdalar
Odalarve
veBorsalar
BorsalarBirliği
Birliği
Kuruluş
Kuruluş66 : :Türkiye
TürkiyeEsnaf
Esnafve
veSanatkarları
SanatkarlarıKonfederasyonu
Konfederasyonu
Kuruluş
Kuruluş77 : :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Bu
Bu proje
proje KOBİ
KOBİ ve
ve girişimcilere
girişimcilere işleriyle
işleriyle ilgili
ilgili ihtiyaç
ihtiyaç duyacakları
duyacakları her
her türlü
türlü bilgiyi
bilgiyi sunan
sunan bir
bir portal
portal
oluşturmayı
hedeflemektedir.
Model
olarak
İngiltere’deki
Businesslink
uygulamasının
alınması
oluşturmayı hedeflemektedir. Model olarak İngiltere’deki Businesslink uygulamasının alınması ve
ve
içerik
ve
hizmetlerin
daha
kapsamlı
geliştirilmesi
planlanmaktadır.
içerik ve hizmetlerin daha kapsamlı geliştirilmesi planlanmaktadır.
Bu
Bu portal
portal girişimcilere
girişimcilere işe
işe başlamadan
başlamadan önce
önce yapmaları
yapmaları gereken
gereken ön
ön planlama,
planlama, finansal
finansal destek
destek
alabilecekleri
yerli
ve
yabancı
kaynaklar,
iş
kurarken
izlenecek
adımlar,
iş
yeri
seçiminde
dikkat
alabilecekleri yerli ve yabancı kaynaklar, iş kurarken izlenecek adımlar, iş yeri seçiminde dikkat
edilecek
edilecekkonular,
konular,vergi
vergive
vemevzuat
mevzuatbilgileri,
bilgileri,işe
işepersonel
personelalımı
alımıve
veişişidaresi
idaresi(muhasebe,finans,
(muhasebe,finans,satışsatışpazarlama,
tedarikçiler
ile
olan
ilişkiler,
ithalat-ihracat,
vb.)
konularında
bilgiler
pazarlama, tedarikçiler ile olan ilişkiler, ithalat-ihracat, vb.) konularında bilgilersunacaktır.
sunacaktır.
KOBİler
KOBİlerise
isefinansal
finansalkaynaklar/krediler/teşvikler,
kaynaklar/krediler/teşvikler,pazarlama,
pazarlama,reklam,
reklam,marka,
marka,tasarım,
tasarım,işe
işealım,
alım,insan
insan
kaynakları
kaynaklarıyönetimi,
yönetimi,bilgi
bilgive
veiletişim
iletişimteknolojileri
teknolojileri(e-Ticaret
(e-Ticaretve
vee-İş),
e-İş),uluslararası
uluslararasıticaret,
ticaret,işbirlikleri,
işbirlikleri,işiş
geliştirme,
konularındabilgi
bilgibulabileceklerdir.
bulabileceklerdir.
geliştirme,fabrika/tesis/işletme
fabrika/tesis/işletmealım
alımsatımı
satımıkonularında
Portal
yukarıdakilere
ek
olarak,
sektöre
özel
bilgiler
de
içerecektir.
Portal yukarıdakilere ek olarak, sektöre özel bilgiler de içerecektir. Bu
Bu bilgiler
bilgiler kapsamında
kapsamında portalı
portalı
kullanan
kullananKOBİler
KOBİlerkendi
kendisektörleri
sektörleriile
ileilgili
ilgiliyürürlükteki
yürürlüktekimevzuata,
mevzuata,sektörlerine
sektörlerineözel
özeluygulanan
uygulananteşvik
teşvikve
ve
destek
destek imkanları
imkanları hakkında
hakkında bilgiye,
bilgiye, sektörel
sektörel STK’lara
STK’lara ve
ve ticari
ticari organlara,
organlara, kendileriyle
kendileriyle ilgili
ilgili devlet
devlet
kurumlarının
kurumlarınıntemas
temasbilgilerine
bilgilerineulaşabileceklerdir.
ulaşabileceklerdir.
Ayrıca
Ayrıca portalde
portalde e-Devlet
e-Devlet hizmetleri
hizmetleri ile
ile ilgili
ilgili bağlantılar
bağlantılar da
da bulunacaktır.
bulunacaktır. Sadece
Sadece bilgilendirme
bilgilendirme değil
değil
işlemlerin
de
yapılması
için
portalın
e-Devlet
Kapısı
ile
entegre
edilmesi
önerilmektedir.
işlemlerin de yapılması için portalın e-Devlet Kapısı ile entegre edilmesi önerilmektedir.
Bu
Bu portal
portal için
için alanlarında
alanlarında uzman
uzman danışmanlar
danışmanlar da
da istihdam
istihdam edilecek,
edilecek, Kamu
Kamu Yönetiminde
Yönetiminde
Modernizasyon
stratejik
önceliği
altında
önerilen
Ortak
Çağrı
Merkezi
ile
İnternet
Modernizasyon stratejik önceliği altında önerilen Ortak Çağrı Merkezi ile İnternetüzerinden
üzerindengirişimci
girişimci
ve
ve KOBİlerin
KOBİlerin bilgi
bilgi ihtiyaçları
ihtiyaçları karşılanacaktır.
karşılanacaktır. Ayrıca
Ayrıca yüz
yüz yüze
yüze danışmak
danışmak isteyen
isteyen işletmeler,
işletmeler, Ticaret
Ticaret
Odaları’ndan
da
portal
hakkında
destek
alabileceklerdir.
Odaları’ndan da portal hakkında destek alabileceklerdir.
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4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)
55 Şubat
Şubat 2005
2005 tarihli
tarihli Resmi
Resmi Gazetede
Gazetede yayınlanan
yayınlanan “KOBİ
“KOBİ Bilgi
Bilgi Sitesi”
Sitesi” konulu
konulu genelgede
genelgede “Yatırım
“Yatırım
Ortamının
İyileştirilmesi
Reform
Programı"
çerçevesinde,
küçük
ve
orta
büyüklükteki
işletmelerce
Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı" çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce
kurulum
kurulumve
veişletme
işletmefaaliyetlerine
faaliyetlerineilişkin
ilişkinolarak
olarakihtiyaç
ihtiyaçduyulacak
duyulacaktüm
tümbilgilere
bilgilerehızlı
hızlıve
veetkin
etkinbir
birşekilde
şekilde
ulaşılabilmesi
amacıyla,
İnternet
ortamında
tek
elden
organize
edilecek
bir
İnternet
sitesi
kurulmasının
ulaşılabilmesi amacıyla, İnternet ortamında tek elden organize edilecek bir İnternet sitesi kurulmasının
ve
ve toplanacak
toplanacak bilgilerin
bilgilerin kullanıma
kullanıma sunulmasının
sunulmasının gerekli
gerekli görüldüğü
görüldüğü belirtilmiştir.
belirtilmiştir. Sanayi
Sanayi ve
ve Ticaret
Ticaret
Bakanlığı'nın
Bakanlığı'nın sorumluluğunda
sorumluluğunda yürütülecek
yürütülecek olan
olan proje
proje çerçevesinde;
çerçevesinde; TOBB
TOBB bünyesinde
bünyesinde kobi.org.tr
kobi.org.tr
erişim
erişimadresli
adreslibir
birİnternet
İnternetsitesi
sitesioluşturulması
oluşturulmasıkararlaştırılmıştır.
kararlaştırılmıştır.
“kobi.org.tr”,
“kobi.org.tr”, büyük
büyük oranda
oranda kamu
kamu kurum
kurum ve
ve kuruluşlarının
kuruluşlarının hizmetlerinin
hizmetlerinin tanıtıldığı
tanıtıldığı İnternet
İnternet sitelerine
sitelerine
bağlantılar
vermekte
ancak
içerik,
model
alınan
Businesslink
Portalı
gibi
kıyaslama
bağlantılar vermekte ancak içerik, model alınan Businesslink Portalı gibi kıyaslama yapılan
yapılan
örneklerden,
örneklerden,sektörlere
sektörlereve
vegirişimcilere
girişimcilereyönelik
yöneliközel
özelbilgilendirme
bilgilendirmealanlarının
alanlarınınyetersizliği,
yetersizliği,girişimcilik
girişimcilikile
ile
ilgili
konular
ve
sunumda
bütünlük
eksikliği
gibi
noktalarda
geride
kalmaktadır.
ilgili konular ve sunumda bütünlük eksikliği gibi noktalarda geride kalmaktadır.
Eklenmesi
Eklenmesi gereken
gereken öncelikli
öncelikli içerik;
içerik; çalışan
çalışan istihdamında
istihdamında işe
işe uygun
uygun personel
personel seçimi,
seçimi, işe
işe alım
alım
sözleşmesi,
iş
prosedürlerinin
ve
personel
politikalarının
belirlenmesi,
iş
idaresinde
satış-pazarlama,
sözleşmesi, iş prosedürlerinin ve personel politikalarının belirlenmesi, iş idaresinde satış-pazarlama,
finansal
finansal kontrol
kontrol ve
ve lojistik,
lojistik, bilgi
bilgi ve
ve iletişim
iletişim teknolojileri,
teknolojileri, e-Ticaret,
e-Ticaret, kamu
kamu e-İhale
e-İhale platformu,
platformu, BİT
BİT
tedarikçileri
seçimi,
danışman
ve
hizmet
seçiminde
dikkat
edilmesi
gerekenler,
tedarikçilerle
tedarikçileri seçimi, danışman ve hizmet seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, tedarikçilerle olan
olan
ilişkiler,
ilişkiler, eğitim
eğitim programları,
programları, sınıflandırılmış
sınıflandırılmış şekilde
şekilde temas
temas kurulabilecek
kurulabilecek yerler,
yerler, finansmanda
finansmanda
borçlanırken
borçlanırken vergi
vergi avantajları,
avantajları, farklı
farklı borçlanma
borçlanma araçları,
araçları, hisse
hisse senedi
senedi piyasası,
piyasası, bankacılık
bankacılık işlemleri,
işlemleri,
borç
borç yönetimi,
yönetimi, iflas
iflas işlemleri,
işlemleri, muhasebeci
muhasebeci ile
ile ilişkiler,
ilişkiler, insan
insan kaynakları
kaynakları yönetiminde
yönetiminde ödemeler
ödemeler ve
ve
emeklilik,
işçi
sağlığı
ve
işyeri
güvenliği,
sendikalarla
ilişkiler,
işten
çıkarma,
iş
geliştirme
gibi
konular
ile
emeklilik, işçi sağlığı ve işyeri güvenliği, sendikalarla ilişkiler, işten çıkarma, iş geliştirme gibi konular ile
ilgili
ilgilibilgilendirmelerdir.
bilgilendirmelerdir.
Sektörel
Sektörelbilgilendirmenin
bilgilendirmenin33ana
anabaşlık
başlıkaltında
altındayapılması
yapılmasıplanlanmaktadır:
planlanmaktadır:
Yasal
düzenleme-mevzuat,
Yasal düzenleme-mevzuat,
Sektöre
Sektöreözel
özelticaret
ticaretorganları
organları(meslek
(meslekodaları,
odaları,mecmualar,
mecmualar,ticari
ticarifuarlar)
fuarlar)ve
ve
Sektörle
ilgili
kamu
kurumları
Sektörle ilgili kamu kurumları
Yeni
Yeni modelde
modelde yukarıda
yukarıda belirtilen
belirtilen alanlarda
alanlarda içerik
içerik geliştirilecek
geliştirilecek ve
ve hizmet
hizmet sektörleri
sektörleri (turizm,
(turizm, finansal
finansal
hizmetler,
sağlık,
eğitim,
perakende-toptan
ticaret,
emlakçılık,
nakliye-depolama-dağıtım
hizmetler, sağlık, eğitim, perakende-toptan ticaret, emlakçılık, nakliye-depolama-dağıtım ve
ve diğer)
diğer) ve
ve
endüstriyel
sektörler
(imalat,
madencilik,
enerji
ve
diğer)
ayrı
ayrı
ele
alınacaktır.
endüstriyel sektörler (imalat, madencilik, enerji ve diğer) ayrı ayrı ele alınacaktır.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Portal,
Portal, işletme
işletme ve
ve girişimcilerin
girişimcilerin BİT
BİT teknolojileri
teknolojileri kullanılarak
kullanılarak bilgilendirilmesini
bilgilendirilmesini sağlayacak;
sağlayacak; bu
bu yolla
yolla
her
iki
hedef
grubun
da
bilgiye
erişimi
kolaylaştırılacaktır.
Proje,
bilgisayarı
ve
İnternet
erişimi
her iki hedef grubun da bilgiye erişimi kolaylaştırılacaktır. Proje, bilgisayarı ve İnternet erişimi
olmayan
olmayanKOBİ
KOBİve
vegirişimciler
girişimcileriçin
içinbilgiye
bilgiye etkin
etkin erişim
erişim için
için bu
bu iki
iki temel
temel altyapı
altyapıunsuruna
unsuruna sahip
sahip olma
olma
yönünde
de
bir
motivasyon
kaynağı
olacaktır.
İnternet
erişimli
bir
bilgisayar
ile
portala
yönünde de bir motivasyon kaynağı olacaktır. İnternet erişimli bir bilgisayar ile portala erişmek
erişmek
mümkün
mümkünolacağından
olacağındanbilgiye
bilgiyeulaşmada
ulaşmadakarşılaşılan
karşılaşılanbölgesel
bölgeselfarklılık
farklılıkve
vedezavantaj
dezavantajazaltılacaktır.
azaltılacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Tek
TekNokta
NoktaBilgilendirme
BilgilendirmePortalı,
Portalı,KOBİ
KOBİve
vegirişimcilerin
girişimcilerinBİT
BİTteknolojileri
teknolojilerikullanılarak
kullanılarakbilgilendirilmeleri
bilgilendirilmeleri
amacını
amacınıgerçekleştiren
gerçekleştirentemel
temelprojedir.
projedir.Bu
Buprogram,
program,“Bilim
“Bilimve
veteknoloji
teknolojiüretiminde
üretimindeodak
odaknoktası
noktasıhaline
haline
gelmiş,
bilgi
ve
teknolojiyi
etkin
bir
araç
olarak
kullanan,
bilgiye
dayalı
karar
alma
süreçleriyle
gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyledaha
daha
fazla
değer
üreten,
küresel
rekabette
başarılı
ve
refah
düzeyi
yüksek
bir
ülke
olmak”
şeklinde
fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklinde
belirlenen
belirlenen Bilgi
Bilgi Toplumu
Toplumu Vizyonu’nu
Vizyonu’nu “bilgi
“bilgi ve
ve teknolojiyi
teknolojiyi etkin
etkin bir
bir araç
araç olarak
olarak kullanan”
kullanan” KOBİ’ler
KOBİ’ler ve
ve
girişimciler
yaratarak
desteklemektedir.
Ayrıca
BİT
konusunda
sunulan
bilgilendirme
girişimciler yaratarak desteklemektedir. Ayrıca BİT konusunda sunulan bilgilendirme ile
ile BİT
BİT
farkındalığının
farkındalığınınartırılması
artırılmasıda
dasağlanacaktır.
sağlanacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Portal,
Portal, “Devlet
“Devlet ile
ile İşİş Yapma
Yapma Kolaylıklarının
Kolaylıklarının
Sağlanması”
temasındaki
Sağlanması” temasındaki projeler
projeler ile
ile ilişkilidir.
ilişkilidir.
Ayrıca
Bilgi
Toplumu
Stratejisi
çalışmasında
Ayrıca Bilgi Toplumu Stratejisi çalışmasında
sağlanacak
sağlanacak desteklerin,
desteklerin, yapısal
yapısal veya
veya yasal
yasal
düzenlemelerin
düzenlemelerin duyurulması
duyurulması da
da bu
bu kanaldan
kanaldan
yapılacaktır.
yapılacaktır.
Ortak
Ortak Çağrı
Çağrı Merkezi
Merkezi projesi
projesi ile
ile sadece
sadece portal
portal
üzerinden
üzerinden değil
değil telefon
telefon ile
ile de
de hizmet
hizmet
sunulacaktır.
sunulacaktır.
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon sektöründe
sektöründe rekabetçi
rekabetçi
ortamın
ortamın gelişmesi,
gelişmesi, iletişim
iletişim maliyetlerindeki
maliyetlerindeki
vergi
vergi yükünün
yükünün azaltılması
azaltılması ve
ve iletişim
iletişim
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
geliştirilmesi
geliştirilmesi ile
ile BİT
BİT adaptasyonu
adaptasyonu daha
daha hızlı
hızlı
artacaktır.
artacaktır.

Portalın
Portalın e-Devlet
e-Devlet Kapısı
Kapısı ile
ile entegre
entegre edilmesi
edilmesi
gerekmektedir.
gerekmektedir.
2005
2005Eylem
EylemPlanı
Planı46
46no’lu
no’lueylem
eylem(KOBİ’lere
(KOBİ’lereeeTicaret
TicaretDestekleri)
Destekleri)ile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Proje
Projeiçin
içinİngiltere’deki
İngiltere’dekiBusiness
BusinessLink
Link
Organizasyonu
model
olarak
alınacaktır.
Organizasyonu model olarak alınacaktır.
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

6.550.000

4.093.750

Danışmanlık

8

500.000

312.500

Eğitim

9

600.000

375.000

Etüd / Fizibilite

3

200.000

125.000

Yazılım

32

2.000.000

1.250.000

Donanım

23

1.500.000

937.500

Ağ Altyapısı

11

750.000

468.750

Diğer

15

1.000.000

625.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

6.550.000

4.093.750

100

6.550.000

4.093.750

Bütçe Kaynakları *
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(*) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.I.C Tedbir 6.2 ile ilişkilendirilmiştir.
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Projenin
Projenin bütününe
bütününe yönelik
yönelik bir
bir fizibilite
fizibilite çalışması
çalışması yapılması,
yapılması, maliyet
maliyet ve
ve faydaların
faydaların hesaplanması,
hesaplanması,
kullanım
hedeflerinin
konulması,
proje
tamamlanma
süresi
hedeflerinin
oluşturulması,
kullanım hedeflerinin konulması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, işiş
gereksinimlerinin
gereksinimlerininbelirlenmesi
belirlenmesi
Businesslink
Businesslinkmodel
modelalınarak
alınarakTürkiye
Türkiyeişletmeleri
işletmeleriiçin
içinuygun
uyguniçeriğin
içeriğinbelirlenmesi;
belirlenmesi;belirlenen
belirleneniçerik
içerikişe
işe
kobi.org.tr
içeriğinin
karşılaştırılması
kobi.org.tr içeriğinin karşılaştırılması
kobi.org.tr,
kobi.org.tr, çoğu
çoğu içeriği
içeriği kendi
kendi içinde
içinde barındırmamakta;
barındırmamakta; bilgi
bilgi almak
almak isteyen
isteyen işletmeyi
işletmeyi ilgili
ilgili sayfalara
sayfalara
yönlendirmektedir.
Bu
bağlamda
sonraki
adım
sitenin
kullanılırlığının
incelenmesi;
işletmelerin
yönlendirmektedir. Bu bağlamda sonraki adım sitenin kullanılırlığının incelenmesi; işletmelerin en
en
fazla
fazla faydalandıkları
faydalandıkları linklerin
linklerin belirlenmesi;
belirlenmesi; bu
bu linkler
linkler ve
ve siteye
siteye ilişkin
ilişkin iletilen
iletilen görüş
görüş ve
ve önerilerden
önerilerden
eklenecek
eklenecekiçeriğin
içeriğinönceliklendirilmesi
önceliklendirilmesi
Portalın
Portalınkurulması
kurulmasıve
vee-Devlet
e-DevletKapısı
Kapısıile
ileentegre
entegreedilmesi
edilmesi
Bilgilerin
düzenli
olarak
güncellenmesi
için
Bilgilerin düzenli olarak güncellenmesi içinilgili
ilgilikurum/kuruluşlar
kurum/kuruluşlararasında
arasındasorumluluk
sorumlulukpaylaşımlarının
paylaşımlarının
belirlenmesi
belirlenmesi
Portal
Portaliçeriği
içeriğikonusunda
konusundadanışmak
danışmakisteyen
isteyenişletmeleri
işletmelericevaplayacak
cevaplayacakher
herbir
birsektör
sektörhakkında
hakkındauzman
uzman
çağrı
merkezi
elemanlarının
Ortak
Çağrı
Merkezi
altında
istihdamı
ve
eğitilmesi
çağrı merkezi elemanlarının Ortak Çağrı Merkezi altında istihdamı ve eğitilmesi
Ticaret
TicaretOdaları’nda
Odaları’ndayüz
yüzyüze
yüzedestek
destekverecek
verecekilgili
ilgilikişilerin
kişilerineğitilmesi
eğitilmesi
İşletmelerin
İşletmelerinportal
portalhakkında
hakkındabilgilendirilmesi
bilgilendirilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Hazine
HazineMüsteşarlığı
Müsteşarlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ekim
Ekim2006
2006
Bitiş
:
Ocak
2008
Bitiş
: Ocak 2008
Süre
: :15
Süre
15ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
İçişleri
Kuruluş 1 : İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİd.
İd.Gn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
2
:
Maliye
Bakanlığı
(Milli
Emlak
Gn.
Md.)
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Gn. Md.)
Kuruluş
Kuruluş33: :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBşk.)
Bşk.)
Kuruluş
4
:
Sanayi
ve
Ticaret
Bakanlığı
Kuruluş 4 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş55: :Tapu
Tapuve
veKadastro
KadastroGn.
Gn.Md.
Md.

Kuruluş 6 : Yerel Yönetimler
Kuruluş 7 : Yabancı Sermaye Derneği

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Bu
Bu proje
proje ile
ile yabancı
yabancı yatırımcıları
yatırımcıları Türkiye’deki
Türkiye’deki fırsatlar
fırsatlar hakkında
hakkında bilgilendirmek
bilgilendirmek ve
ve yabancı
yabancı
yatırımcıların
sektörel
izinleri
elektronik
ortamdan
almalarını
sağlayarak
karşılaştıkları
yatırımcıların sektörel izinleri elektronik ortamdan almalarını sağlayarak karşılaştıkları bürokratik
bürokratik
engelleri
engelleriortadan
ortadankaldırmak
kaldırmakamaçlanmaktadır.
amaçlanmaktadır.Bunun
Bununiçin
için“www.investinturkey.gov.tr”
“www.investinturkey.gov.tr”portalı
portalıyabancı
yabancı
yatırımcı
yatırımcıodaklı
odaklıbir
biryapıya
yapıyakavuşturulacaktır.
kavuşturulacaktır.
Proje
Projeiki
ikifazda
fazdagerçekleşecektir.
gerçekleşecektir.Birinci
Birincifaz
fazHazine
HazineMüsteşarlığı
Müsteşarlığı- -Yabancı
YabancıSermaye
SermayeGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü
tarafından
2006
yılında
uygulamaya
konulan
“www.investinturkey.gov.tr”
İnternet
sitesi
aracılığıyla
tarafından 2006 yılında uygulamaya konulan “www.investinturkey.gov.tr” İnternet sitesi aracılığıyla
yatırımcıların
mevzuatlarve
veteşvikler
teşviklerhakkında
hakkındabilgilendirilmesi,
bilgilendirilmesi,e-posta
e-postaaracılığı
aracılığı
yatırımcılarınTürkiye’deki
Türkiye’dekiçeşitli
çeşitlimevzuatlar
ile
yatırımcıların
Türkiye
ile
ilgili
sorularına
uzmanlarca
cevap
verilmesi
amaçlanmaktadır.
ile yatırımcıların Türkiye ile ilgili sorularına uzmanlarca cevap verilmesi amaçlanmaktadır.
İkinci
İkincifazda
fazdaise,
ise,
Projede
ProjedeTürkiye’de
Türkiye’deyatırım
yatırımyapmayı
yapmayıdüşünen
düşünenyabancı
yabancıyatırımcılar
yatırımcılarşirketleriyle
şirketleriyleilgili
ilgilibir
birtakım
takımbilgileri
bilgileri
(sektör,
planlanan
yatırımın
büyüklüğü,
iç
piyasa
–
ihracat
odaklı
üretim,
planlanan
istihdam)
vermek
(sektör, planlanan yatırımın büyüklüğü, iç piyasa – ihracat odaklı üretim, planlanan istihdam) vermek
suretiyle
suretiylesiteye
siteyeücretsiz
ücretsizüye
üyeolabileceklerdir.
olabileceklerdir.
Yabancı
yatırımcılar
portal
Yabancı yatırımcılar portalaracılığı
aracılığıile
ileilgilendikleri
ilgilendiklerisektörlerdeki
sektörlerdekifırsatlar
fırsatlarhakkında
hakkındaanında
anındabilgi
bilgisahibi
sahibi
olabileceklerdir.
olabileceklerdir.
Merkezi
Merkezi Tüzel
Tüzel Kişilik
Kişilik Bilgi
Bilgi Sistemi
Sistemi ve
ve Şirketler
Şirketler Bilgi
Bilgi Sistemi
Sistemi ile
ile entegrasyon
entegrasyon sayesinde
sayesinde yabancı
yabancı
yatırımcı
girmek
istediği
sektördeki
parlayan
oyuncuları
(öncelikle
verilerini
paylaşan
yatırımcı girmek istediği sektördeki parlayan oyuncuları (öncelikle verilerini paylaşan veya
veya KOBİ
KOBİ
borsasında
işlem
görecek
işletmeler)
görebilecek,
dilerse
portal
aracılığıyla
uygun
gördüğü
bir
borsasında işlem görecek işletmeler) görebilecek, dilerse portal aracılığıyla uygun gördüğü birTürk
Türk
işletmesiyle
işletmesiyleiletişime
iletişimegeçebilecektir.
geçebilecektir.
Doğrudan
Doğrudan yatırım
yatırım yapmak
yapmak isteyen
isteyen yatırımcılar
yatırımcılar için
için Ortak
Ortak Coğrafi
Coğrafi Bilgi
Bilgi Sistemi
Sistemi devreye
devreye girecektir.
girecektir.
Yabancı
yatırımcı,
Sayısal
Türkiye
Haritası
üzerinde
faaliyet
gösterdiği
sektör
için
Yabancı yatırımcı, Sayısal Türkiye Haritası üzerinde faaliyet gösterdiği sektör için kritik
kritik olabilecek
olabilecek
hammadde
hammadde kaynaklarını,
kaynaklarını, önemli
önemli pazarları
pazarları ve
ve limanları,
limanları, kullanılabilecek
kullanılabilecek enerji
enerji kaynaklarını
kaynaklarını
görebilecektir.
Bu
bilgilere
ek
olarak
Sayısal
Türkiye
Haritası
üzerinde
yabancı
görebilecektir. Bu bilgilere ek olarak Sayısal Türkiye Haritası üzerinde yabancı yatırımcıya
yatırımcıya tahsis
tahsis
edilebilecek
edilebilecekarsalar
arsalarve
vegenel
genelteşvikler
teşviklerkapsamındaki
kapsamındakibölgeler
bölgeler de
deyatırımcıya
yatırımcıyagösterilecektir.
gösterilecektir.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Türkiye,
Türkiye, yabancı
yabancı sermaye
sermaye hareketlerinin
hareketlerinin akışı
akışı göz
göz önüne
önüne alındığında
alındığında Eski
Eski Doğu
Doğu Bloku
Bloku (CIS)
(CIS)
ülkeleriyle
aynı
pazar
içinde
yer
almaktadır.
Portal
ile
Türkiye,
yabancı
yatırımcıların
hedefleri
ülkeleriyle aynı pazar içinde yer almaktadır. Portal ile Türkiye, yabancı yatırımcıların hedefleri ile
ile
Türkiye’deki
Türkiye’deki fırsatların
fırsatların doğru
doğru bir
bir şekilde
şekilde eşleştirilmesini
eşleştirilmesini sağlayacak,
sağlayacak, dolayısıyla
dolayısıyla bölgeye
bölgeye yapılan
yapılan
yabancı
yabancıyatırımlardan
yatırımlardanaldığı
aldığıpayı
payıartıracaktır.
artıracaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
Projekapsamında
kapsamındabilgi
bilgive
veiletişim
iletişimteknolojileri
teknolojileriaraç
araçolarak
olarakkullanılarak
kullanılarakTürkiye’nin
Türkiye’ninyabancı
yabancısermaye
sermaye
akışından
akışındandaha
dahaçok
çokpay
payalması
almasıhedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Portalın
Portalınyatırımcı
yatırımcıodaklı
odaklıhizmet
hizmetverebilmesi
verebilmesiiçin,
için,

Türkiye’nin
Türkiye’ninyabancı
yabancıyatırım
yatırımportalı
portalı
“investinturkey.gov.tr”
“investinturkey.gov.tr”
2005
2005Eylem
EylemPlanı
Planı23
23no’lu
no’lueylem
eylem(Türkiye
(Türkiye
Yatırım
Portalı)
ile
ilişkilidir.
Yatırım Portalı) ile ilişkilidir.

Merkezi
MerkeziTüzel
TüzelKişilik
KişilikBilgi
BilgiSistemi
Sistemi
Şirketler
ŞirketlerBilgi
BilgiSistemi
Sistemi
Coğrafi
CoğrafiBilgi
BilgiSistemi
Sistemi
ile
entegrasyonunun
ile entegrasyonununsağlanması
sağlanmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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BİN- 19 – Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

8.900.000

5.562.500

Danışmanlık

6

500.000

312.500

Eğitim

7

600.000

375.000

Etüd / Fizibilite

3

300.000

187.500

Yazılım

39

3.500.000

2.187.500

Donanım

17

1.500.000

937.500

Ağ Altyapısı

17

1.500.000

937.500

Diğer

11

1.000.000

625.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

8.900.000

5.562.500

100

8.900.000

5.562.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Projenin
Projenin bütününe
bütününe yönelik
yönelik bir
bir fizibilite
fizibilite çalışması
çalışması yapılması,
yapılması, maliyet
maliyet ve
ve faydaların
faydaların hesaplanması,
hesaplanması,
kullanım
hedeflerinin
konulması,
proje
tamamlanma
süresi
hedeflerinin
oluşturulması,
kullanım hedeflerinin konulması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, işiş
gereksinimlerinin
gereksinimlerininbelirlenmesi
belirlenmesi
Portalın
Portalın oluşturulması
oluşturulması ve
ve ilk
ilk fazda
fazda bilgi
bilgi paylaşımı
paylaşımı amaçlı
amaçlı içeriğin
içeriğin (Türkiye’nin
(Türkiye’nin sosyoekonomik
sosyoekonomik
göstergeleri,
iş
ortamı,
işletmelere
yönelik
yasalar
ve
iş
kurma
prosedürleri,
göstergeleri, iş ortamı, işletmelere yönelik yasalar ve iş kurma prosedürleri, vergi
vergi sistemi,
sistemi, finansal
finansal
destekler,
vb.)
hazırlanması
destekler, vb.) hazırlanması
Portalde
Portaldesunulacak
sunulacakiçerik
içerikve
veyönlendirmeler
yönlendirmelerve
vebunların
bunlarıngüncel
günceltutulması
tutulmasıile
ileilgili
ilgilikurum
kurumve
vekuruluşlar
kuruluşlar
arasında
koordinasyonun
sağlanması
arasında koordinasyonun sağlanması
Portalın
PortalınMerkezi
MerkeziTüzel
TüzelKişilik
KişilikBilgi
BilgiSistemi,
Sistemi,Şirketler
ŞirketlerBilgi
BilgiSistemi,
Sistemi,Coğrafi
CoğrafiBilgi
BilgiSistemi
Sistemive
vee-Devlet
e-Devlet
Kapısı
Kapısıile
ileentegre
entegreedilecek
edilecekşekilde
şekildealtyapısının
altyapısınınoluşturulması
oluşturulması
Bilgi
Bilgialmak
almakiçin
içinarayacak
arayacakve/veya
ve/veyae-posta
e-postaatacak
atacakpotansiyel
potansiyelyabancı
yabancıyatırımcıları
yatırımcılarıyanıtlayacak;
yanıtlayacak;portal
portal
içeriğinin
düzenli
olarak
güncellenmesinden
sorumlu;
sistemlerin
entegrasyonunun
düzgün
işlemesini
içeriğinin düzenli olarak güncellenmesinden sorumlu; sistemlerin entegrasyonunun düzgün işlemesini
takip
takipedecek
edecekportal
portalsahiplerinin
sahiplerinineğitimi
eğitimi
İlgili
sistemlerin
tamamlanması
İlgili sistemlerin tamamlanmasıile
ileentegrasyonun
entegrasyonunve
veveri
veriakışının
akışınınaktif
aktifhale
halegetirilmesi
getirilmesi
Portalın
ilgili
taraflara
pazarlamasının
yapılması
Portalın ilgili taraflara pazarlamasının yapılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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BİN- 20 – İmalat Dışı Sektörler için Destek Hizmetleri
Verecek Kurum Geliştirilmesi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2007
Bitiş
: Temmuz 2007
Süre
: :12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :KOSGEB
KOSGEB
Kuruluş
Kuruluş22 : :Türkiye
TürkiyeOdalar
Odalarve
veBorsalar
BorsalarBirliği
Birliği

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
BİT
BİT kullanımını,
kullanımını, hizmet
hizmet sektörü
sektörü dahil
dahil ülkedeki
ülkedeki tüm
tüm KOBİ’lerde
KOBİ’lerde yaygınlaştırmak
yaygınlaştırmak için
için gerekli
gerekli teşvik,
teşvik,
destek
ve
yönlendirme
hizmetlerinin
geliştirilmesi
ve
bu
destekleri
verecek
kurumların
oluşturulması
destek ve yönlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu destekleri verecek kurumların oluşturulması
ihtiyacı
ihtiyacı vardır.
vardır. KOSGEB
KOSGEB 12.4.1990
12.4.1990 tarih
tarih ve
ve 3624
3624 sayılı
sayılı kuruluş
kuruluş kanunu
kanunu gereği
gereği yalnızca
yalnızca sanayi
sanayi
şirketlerine
(imalat
sektörüne)
hizmet
vermektedir
ancak
2003
yılı
verileri
ile
Türkiye’deki
şirketlerine (imalat sektörüne) hizmet vermektedir ancak 2003 yılı verileri ile Türkiye’deki mevcut
mevcut
KOBİ’lerin
KOBİ’lerin yalnızca
yalnızca %14,4’ü
%14,4’ü imalat
imalat sektöründedir.
sektöründedir. Proje
Proje ile
ile KOBİ’lerde
KOBİ’lerde BİT
BİT yaygınlaştırma
yaygınlaştırma
politikalarının
politikalarınınve
vedesteklerinin
desteklerininhizmet
hizmetsektörüne
sektörünede
deetkin
etkinbir
birşekilde
şekildeyönlendirilmesi
yönlendirilmesiplanlanmaktadır.
planlanmaktadır.
Bu
Bu sebeple
sebeple Bilgi
Bilgi Toplumu
Toplumu Stratejisi
Stratejisi Çalışması
Çalışması çerçevesinde
çerçevesinde öncelikle
öncelikle BİT
BİT desteklerinden
desteklerinden tüm
tüm
sektörlerdeki
işletmelerin
doğru
ve
planlı
bir
şekilde
faydalanması
amacıyla
oluşturulacak
yapı
için
sektörlerdeki işletmelerin doğru ve planlı bir şekilde faydalanması amacıyla oluşturulacak yapı içiniki
iki
seçenek
seçenekortaya
ortayaçıkmaktadır:
çıkmaktadır:
İmalat
İmalat dışı
dışı sektörler
sektörler için
için KOSGEB’in
KOSGEB’in işlevini
işlevini üstlenecek
üstlenecek yapılanmalar
yapılanmalar oluşturulması:
oluşturulması: Bu
Bu
alternatif
alternatifde
dekendi
kendiiçinde
içindeiki
ikialt
altseçeneğe
seçeneğeayrıştırılabilir:
ayrıştırılabilir:
–– Hizmet,
Hizmet,enerji,
enerji,madencilik
madencilikve
vediğer
diğerimalat
imalatdışı
dışısektörler
sektörleriçin
için yeni
yeni “KOSGEB”ler
“KOSGEB”ler yaratılması:
yaratılması: Bu
Bu
seçenek;
kamuda
koordinasyon
güçlüğü
yaratması,
kaynakların
sektörlere
aktarılmasında
seçenek; kamuda koordinasyon güçlüğü yaratması, kaynakların sektörlere aktarılmasında
önceliklendirme
önceliklendirmesorunları
sorunlarıve
vekamu
kamuyönetiminde
yönetimindeek
ekbürokrasiye
bürokrasiye yol
yol açma
açma potansiyeli
potansiyeli nedeniyle
nedeniyle
önerilmemektedir.
önerilmemektedir.
–– İmalat
İmalat dışı
dışı sektörlerdeki
sektörlerdeki meslek
meslek odalarının
odalarının kendi
kendi bünyelerindeki
bünyelerindeki KOBİ’lere
KOBİ’lere destek
destek ve
ve
danışmanlık
danışmanlıkhizmetlerini
hizmetlerinikendilerinin
kendileriningötürmesi:
götürmesi:Bu
Buseçenek
seçenekiçin
içinTOBB
TOBBile
ileyapılan
yapılangörüşmede,
görüşmede,
TOBB’un
TOBB’un bu
bu yaklaşımı
yaklaşımı desteklediği
desteklediği ve
ve kamu
kamu desteklerinin
desteklerinin üye
üye şirket
şirket ve
ve kuruluşlara
kuruluşlara
aktarılmasında
aracılık
üstlenebileceği,
danışmanlık
destekleri
için
ise
KOSGEB
aktarılmasında aracılık üstlenebileceği, danışmanlık destekleri için ise KOSGEB gibi
gibi dış
dış
kaynaklardan
kaynaklardanbu
buhizmeti
hizmetiihaleler
ihaleleryoluyla
yoluylatedarik
tedarikedip
edipüyelerine
üyelerineyönlendirebileceği
yönlendirebileceğiöğrenilmiştir.
öğrenilmiştir.
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Verecek Kurum Geliştirilmesi
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)
KOSGEB’in
KOSGEB’inkapsamının
kapsamınıngenişletilmesi:
genişletilmesi:Bu
Buseçeneğin
seçeneğinbaşlıca
başlıcaavantajı
avantajıKOSGEB’in
KOSGEB’inbilgi
bilgibirikiminin
birikiminin
ve
KOBİ’lerde
danışmanlık
destek
tecrübesinin
hizmet
ve
diğer
imalat
dışı
sektörlere
aktarılmasının
ve KOBİ’lerde danışmanlık - destek tecrübesinin hizmet ve diğer imalat dışı sektörlere aktarılmasının
nispeten
nispeten daha
daha kolay
kolay olmasıdır.
olmasıdır. Tüm
Tüm hazırlık
hazırlık çalışmalarının
çalışmalarının 2006
2006 yılı
yılı içinde
içinde tamamlanması
tamamlanması
hedeflenmelidir.
hedeflenmelidir.
Önerilen
Önerilenise
iseKOBİ’leri
KOBİ’leriyakından
yakındantanıması,
tanıması,bu
buişletmeler
işletmelerile
ileilgili
ilgilişu
şuana
anakadarki
kadarkideneyimleri
deneyimlerisebebiyle
sebebiyle
ve
devlet
içinde
yeni
yapılanmalar
yaratmamak
adına
2005
senesi
içinde
yeniden
ve devlet içinde yeni yapılanmalar yaratmamak adına 2005 senesi içinde yeniden yapılanmasını
yapılanmasını
tamamlamış
tamamlamışKOSGEB’in
KOSGEB’infaaliyet
faaliyetalanının
alanınıngenişletilmesidir.
genişletilmesidir.
Burada
Burada bahsi
bahsi geçen
geçen destekler
destekler öncelikle
öncelikle bilgi
bilgi ve
ve iletişim
iletişim teknolojileri
teknolojileri ile
ile ilgili
ilgili olanlardır.
olanlardır. KOSGEB’in
KOSGEB’in
ve
başarılı
farklı
sektörler
ile
çalışması
izlenip
koordinasyonun
sağlandığına
farklı sektörler ile çalışması izlenip koordinasyonun sağlandığına ve başarılı bir
bir geçiş
geçiş olduğuna
olduğuna
kanaat
getirilirse
BİT
dışı
destekler
için
de
kapsamın
genişletilmesi
gündeme
gelebilecektir.
kanaat getirilirse BİT dışı destekler için de kapsamın genişletilmesi gündeme gelebilecektir.
Yeni
Yeni kurulacak
kurulacak organizasyonda
organizasyonda KOSGEB
KOSGEB koordinasyon
koordinasyon görevini
görevini üstlenecek;
üstlenecek; teşviklerin
teşviklerin dağıtılması
dağıtılması
ve
işletmelere
yüz
yüze
destek
sağlanması
konularında
kurulması
planlanan
Bölgesel
ve işletmelere yüz yüze destek sağlanması konularında kurulması planlanan Bölgesel Kalkınma
Kalkınma
Ajansları’nı
Ajansları’nıve/veya
ve/veyameslek
meslekodalarını
odalarınıkullanacaktır.
kullanacaktır.
İstenen
İstenen verimin
verimin alınması
alınması için,
için, KOBİ’lerin
KOBİ’lerin destekten
destekten yararlanmasını
yararlanmasını kolay
kolay kılacak
kılacak bir
bir işleyişin
işleyişin
oluşturulması
oluşturulması kritik
kritik önemdedir.
önemdedir. Yapılan
Yapılan görüşmelerde;
görüşmelerde; desteklerin
desteklerin içeriği
içeriği ve
ve oranı
oranı ne
ne olursa
olursa olsun,
olsun,
destek
destek kullandırmada
kullandırmada kırtasiye
kırtasiye ve
ve prosedürel
prosedürel engellerle
engellerle karşılaşmaları
karşılaşmaları halinde
halinde KOBİ’lerin
KOBİ’lerin teşvik
teşvik
projelerine
beklenen
ilgiyi
göstermeyebileceği
uyarısı
alınmıştır.
Bu
problemin
Çevrimiçi
Şirket
projelerine beklenen ilgiyi göstermeyebileceği uyarısı alınmıştır. Bu problemin Çevrimiçi Şirket
İşlemleri
İşlemlerieylemi
eylemiile
ilegiderilmesi
giderilmesiplanlanmaktadır.
planlanmaktadır.
Projenin
Projenin başında,
başında, hukuki
hukuki ve
ve organizasyonel
organizasyonel yapı
yapı değiştirilecektir.
değiştirilecektir. Sonrasında
Sonrasında Çevrimiçi
Çevrimiçi Şirket
Şirket
İşlemleri
Projesi
kapsamında
desteklerin
çevrimiçi
sunulmaya
başlanması
ile
BİT
desteklerinin
İşlemleri Projesi kapsamında desteklerin çevrimiçi sunulmaya başlanması ile BİT desteklerinin
yaygınlaştırılmasının
yaygınlaştırılmasının koordinasyonu
koordinasyonu için
için gerekli
gerekli kaynak
kaynak ihtiyacının
ihtiyacının buradan
buradan sağlanacağı
sağlanacağı
öngörülmektedir.
öngörülmektedir.
Program
Programkapsamında
kapsamındaaşağıdaki
aşağıdakiörnek
örnekülke
ülkeuygulamalarından
uygulamalarındanyararlanılabilir:
yararlanılabilir:
 US
Small
Business
Administration
US Small Business Administration
 UK
UKSmall
SmallBusiness
BusinessService
Service
 Korea
KoreaSmall
Smalland
andMedium
MediumBusiness
BusinessAdministration
Administration
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Verecek Kurum Geliştirilmesi
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
BİT
BİT kullanımının
kullanımının teşviki
teşviki yalnız
yalnız imalat
imalat sanayi
sanayi şirketleri
şirketleri ile
ile sınırlı
sınırlı kalmayacak,
kalmayacak, kapsam
kapsam genişletme
genişletme
sonucu
tüm
KOBİ’ler
BİT
kullanımını
artırmaya
yönelik
desteklerden
yararlanabileceklerdir.
sonucu tüm KOBİ’ler BİT kullanımını artırmaya yönelik desteklerden yararlanabileceklerdir.
Hizmet,
Hizmet,enerji,
enerji,madencilik
madencilikve
vediğer
diğer imalat
imalatdışı
dışısektör
sektörişletmelerinin
işletmelerininde
deeklenmesi
eklenmesiile
ilegenel
genelolarak
olarakeeDönüşüm
Türkiye
Projesi,
hedeflerine
ulaşma
konusunda
hız
kazanacaktır.
Dönüşüm Türkiye Projesi, hedeflerine ulaşma konusunda hız kazanacaktır.
Desteğin
Desteğintek
teknoktadan
noktadansağlanması
sağlanmasıhalinde
halindedesteklerden
desteklerdenfaydalanan
faydalananşirketlerin
şirketlerintakibi
takibikolaylaşacak
kolaylaşacakve
ve
mükerrer
mükerrerteşviklerin
teşviklerinkısmen
kısmenönüne
önünegeçilecektir.
geçilecektir.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
İmalat
İmalat dışı
dışı tüm
tüm sektörlere
sektörlere de
de hizmet/destek
hizmet/destek sunulmaya
sunulmaya başlanması,
başlanması, yaygınlık
yaygınlık odaklı
odaklı programların
programların
izlenmesini
izlenmesinive
veülke
ülkegenelindeki
genelindekitüm
tümKOBİ’lerde
KOBİ’lerdeBİT
BİTkullanımını
kullanımınıartırma
artırmastratejik
stratejikhedefine
hedefineulaşılmasını
ulaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
kolaylaştıracaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Bu
Buprogram;
program;Bilgi
Bilgive
veİletişim
İletişimTeknolojilerinin
Teknolojilerininİşİş
Dünyasına
Nüfuzu
ve
Küresel
Dünyasına Nüfuzu ve KüreselRekabetçi
RekabetçiBilgi
Bilgi
Teknolojileri
Teknolojileri Sektörü
Sektörü alanlarında
alanlarında yürütülmesi
yürütülmesi
planlanan
planlanan ve
ve işletmelere
işletmelere parasal
parasal teşvik
teşvik
ve/veya
hizmet
sağlayacak
tüm
programları
ve/veya hizmet sağlayacak tüm programları
desteklemeye
desteklemeyeyöneliktir.
yöneliktir.
Çevrimiçi
Çevrimiçi Şirket
Şirket İşlemleri
İşlemleri ile
ile işletmelerin
işletmelerin
destekler
için
başvuruları
çevrimiçi
destekler
için
başvuruları
çevrimiçi
yapılabilecektir.
yapılabilecektir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı

93

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 20 – İmalat Dışı Sektörler için Destek Hizmetleri
Verecek Kurum Geliştirilmesi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Projenin
Projenin bütününe
bütününe yönelik
yönelik bir
bir fizibilite
fizibilite çalışması
çalışması yapılması,
yapılması, proje
proje tamamlanma
tamamlanma süresi
süresi hedeflerinin
hedeflerinin
oluşturulması,
insan
kaynağı
ve
iş
gereksinimlerinin
belirlenmesi;
organizasyonel
oluşturulması, insan kaynağı ve iş gereksinimlerinin belirlenmesi; organizasyonel yapılanmanın
yapılanmanın
tasarlanması
tasarlanması
3624
3624 sayılı
sayılı Kanun’un
Kanun’un 2.2. maddesindeki
maddesindeki işletme
işletme tanımını
tanımını imalat
imalat sanayi
sanayi dışında
dışında faaliyet
faaliyet gösteren
gösteren
KOBİ’leri
kapsayacak
nitelikte
değiştiren
bir
Bakanlar
Kurulu
kararı
alınması
ile
ilk
etapta
KOBİ’leri kapsayacak nitelikte değiştiren bir Bakanlar Kurulu kararı alınması ile ilk etaptaçalışmalara
çalışmalara
başlanması
başlanması
3624
3624 sayılı
sayılı Kanun’da
Kanun’da KOSGEB’in
KOSGEB’in faaliyet
faaliyet alanını
alanını genişletecek
genişletecek nitelikte
nitelikte değişiklik
değişiklik yapan
yapan bir
bir kanun
kanun
değişikliği
tasarısı
hazırlanması,
bu
tasarının
TBMM’ne
sunulmasından
önce
başta
TOBB
değişikliği tasarısı hazırlanması, bu tasarının TBMM’ne sunulmasından önce başta TOBB olmak
olmak
üzere
üzeresivil
siviltoplum
toplumörgütlerinin
örgütleriningörüşlerinin
görüşlerininalınması
alınması
Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı’nın
Bakanlığı’nınKOSGEB’in
KOSGEB’inBölgesel
BölgeselKalkınma
KalkınmaAjansları
Ajanslarıile
ilekoordinasyon
koordinasyoniçerisinde
içerisinde
çalışmasını
çalışmasını öngören
öngören ve
ve proje
proje çerçevesinde
çerçevesinde çalışmaları
çalışmaları düzenleyen
düzenleyen bir
bir uygulama
uygulama yönetmeliği
yönetmeliği
hazırlaması
hazırlaması
Yeni
Yenieklenecek
eklenecekimalat
imalatdışı
dışısektörlere
sektörlereyönelik
yönelikdestek,
destek,hizmet
hizmetve
veteşviklerin
teşviklerintasarlanması
tasarlanması
Bütçeden
BütçedenKOSGEB
KOSGEBbütçesine
bütçesineyapılması
yapılmasıgereken
gerekenek
ekkatkı
katkımiktarının
miktarınınhesaplanması
hesaplanması
KOSGEB
KOSGEBiçinde
içindeyeni
yenikapsama
kapsamauygun
uygunorganizasyon
organizasyondeğişikliği
değişikliğihazırlığı
hazırlığı
Desteklerin
dağıtılması
için
kanal
organizasyonunun
belirlenmesi
Desteklerin dağıtılması için kanal organizasyonunun belirlenmesi
Uygulamanın
UygulamanınBİT
BİTkapsamı
kapsamıdışındaki
dışındakidestekler
destekleriçin
içinde
dedeğerlendirilmesi
değerlendirilmesiamacıyla
amacıylafizibilite
fizibiliteçalışması
çalışması
yapılması
yapılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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BİN- 21 – Sektörel Mesleki Eğitimler
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Ocak
2010
Bitiş
: Ocak 2010
Süre
: :36
Süre
36ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş 6 : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Kuruluş
1
:
Sanayi
Kuruluş 1 : Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş 7 : Meslek Kuruluşları
Kuruluş
2
:
Türkiye
İş
Kurumu
Kuruluş 2 : Türkiye İş Kurumu
Kuruluş
Kuruluş33: :KOSGEB
KOSGEB
Kuruluş
Kuruluş44: :Türkiye
TürkiyeOdalar
Odalarve
veBorsalar
BorsalarBirliği
Birliği
Kuruluş
5
:
İşçi
ve
İşveren
Sendikaları
Kuruluş 5 : İşçi ve İşveren Sendikaları
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Bu
programın
amacı,
e-öğrenme
Bu programın amacı, e-öğrenmeteknolojisini
teknolojisinikullanarak
kullanarakçalışanların
çalışanlarınmesleki
meslekibilgi
bilgive
vebeceri
beceridüzeylerini
düzeylerini
artırmaktır.
artırmaktır.2006
2006yılı
yılıprogramında
programındainsan
insankaynaklarının
kaynaklarınıngeliştirilmesi
geliştirilmesive
veistihdam
istihdamedilebilirliğin
edilebilirliğinartırılması
artırılması
kısmındaki
kısmındakipolitika
politikaöncelikleri
önceliklerive
vetedbirlerden
tedbirlerdenbazıları
bazılarımesleki
meslekirehberlik
rehberlikve
vedanışmanlık
danışmanlıkhizmetlerinin
hizmetlerinin
geliştirilmesi,
geliştirilmesi,günümüzde
günümüzdeve
vegelecekte
gelecekteihtiyaç
ihtiyaçduyulan
duyulanmesleklerin
mesleklerinbelirlenip
belirlenipbu
bumesleklere
mesleklereyönelik
yönelik
eğitim
eğitimverilmesidir.
verilmesidir.Aynı
Aynıprogramda
programdaişletmelerin
işletmelerinrekabet
rekabetgücünün
gücününgeliştirilmesi
geliştirilmesialanında
alanındae-Öğrenim
e-Öğrenim
yoluyla
yoluylainsan
insankaynağı
kaynağıniteliğinin
niteliğiningeliştirilmesi,
geliştirilmesi,“işletmelerde
“işletmelerdeçalışanların
çalışanlarınmesleki
meslekive
veteknik
teknikniteliklerinde
niteliklerinde
iyileştirmeye
yönelik
çalışmaların
desteklenmesi”
önceliğinin
bir
tedbiridir.
8.
Kalkınma
iyileştirmeye yönelik çalışmaların desteklenmesi” önceliğinin bir tedbiridir. 8. KalkınmaPlanı’nda
Planı’nda
özellikle
özellikleturizm
turizmsektörü
sektörüiçin
içineğitim
eğitimve
vekalitede
kalitedestandardizasyonu,
standardizasyonu,verimlilik
verimlilikve
veişişkalitesinin
kalitesiningelişmesini
gelişmesini
ve
istihdam
için
gerekli
beceri
düzeylerinin
belirlenmesini
sağlayacak
belgelendirme
ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirmesisteminin
sistemininönemi
önemi
üzerinde
üzerindedurulmaktadır.
durulmaktadır.
Türkiye’de
Türkiye’deişgücünde
işgücündeverimliliğin
verimliliğinartışını
artışınıve
vemesleki
meslekiyetkinlik
yetkinlikstandartlarının
standartlarınıngeliştirilmesini,
geliştirilmesini,bu
bu
standartların
sertifikalar
aracılığı
ile
belgelenmesini
ve
bu
süreçlerin
BİT
teknolojileri
standartların sertifikalar aracılığı ile belgelenmesini ve bu süreçlerin BİT teknolojilerikullanılarak
kullanılarakyerine
yerine
getirilmesini
hedefleyen
program
kapsamında
yürütülecek
proje
adımları:
sektörlerin
önceliklendirilmesi
getirilmesini hedefleyen program kapsamında yürütülecek proje adımları: sektörlerin önceliklendirilmesi
ve
vesektöre
sektöreözel
özeliçerik
içerikgeliştirilmesi,
geliştirilmesi,e-öğrenme
e-öğrenmepaketlerinin
paketlerininhazırlanması,
hazırlanması,bilgisayar
bilgisayardestekli
desteklisınav
sınav
sisteminin
hazırlanması
ve
yasal
altyapının
kurulmasıdır.
sisteminin hazırlanması ve yasal altyapının kurulmasıdır.
Programın
Programınilk
ilkadımı
adımıprogram
programkapsamında
kapsamındaele
elealınacak
alınacaksektörlerin
sektörlerinbelirlenmesi
belirlenmesive
vebu
busektörlere
sektörlereyönelik
yönelik
eğitim
içeriklerinin
hazırlanmasıdır.
Bu
kapsamda
daha
önce
AB-Milli
Eğitim
Bakanlığı
eğitim içeriklerinin hazırlanmasıdır. Bu kapsamda daha önce AB-Milli Eğitim Bakanlığıortak
ortakprojesi
projesi
olan
olanMesleki
MeslekiEğitim
Eğitimve
veÖğretim
ÖğretimSisteminin
SistemininGüçlendirilmesi
GüçlendirilmesiProjesi
Projesi(MEGEP-SVET)
(MEGEP-SVET)dokümanlarından
dokümanlarından
yararlanmak
yararlanmakmümkün
mümküngörünmektedir
görünmektedir(önceliklendirilmiş
(önceliklendirilmiş60
60sektörel
sektöreleğitim
eğitimpaketi).
paketi).İkinci
İkinciproje
projeile
ileeğitim
eğitim
içerikleri
etkileşimli
e-öğrenme
paketleri
haline
getirilecektir.
2006
politika
öncelikleri
ve
tedbirlerinden
içerikleri etkileşimli e-öğrenme paketleri haline getirilecektir. 2006 politika öncelikleri ve tedbirlerinden
biri
biride
demesleki
meslekistandartları,
standartları,sınav
sınavve
vebelgelendirmeyi
belgelendirmeyiesas
esasalan
alanbir
birmesleki
meslekiyeterlilik
yeterliliksisteminin
sisteminin
kurulması
ve
etkin
uygulanmasıdır.
e-Öğrenme
paketlerinin
hazırlanmasından
sonra
kurulması ve etkin uygulanmasıdır. e-Öğrenme paketlerinin hazırlanmasından sonrasertifikasyon
sertifikasyonve
ve
bilgisayar
ile
sınav
sistemi
kurulabilecektir.
Son
adım
mesleki
yeterlik
standartlarının
belirlenmesi
bilgisayar ile sınav sistemi kurulabilecektir. Son adım mesleki yeterlik standartlarının belirlenmesive
ve
sertifikalandırmaya
sertifikalandırmayaait
aitgerekli
gerekliyasal
yasalaltyapının
altyapınınhazırlanmasıdır.
hazırlanmasıdır.
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BİN- 21 – Sektörel Mesleki Eğitimler
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Bu
Buproje
projeile
ileçok
çoksayıda
sayıdasektörde,
sektörde,çalışanların
çalışanlarınyetkinlik
yetkinlikdüzeylerinin
düzeylerininartırılması
artırılmasısağlanacak,
sağlanacak,
Uzaktan
öğrenme
teknolojisi
yaygın
biçimde
kullanılarak
dezavantajlı
bölgelerdeki
Uzaktan öğrenme teknolojisi yaygın biçimde kullanılarak dezavantajlı bölgelerdeki çalışanların
çalışanların ve
ve
özürlülerin
mesleki
eğitim
materyallerine
ulaşmalarının
önündeki
engel
kaldırılacak,
özürlülerin mesleki eğitim materyallerine ulaşmalarının önündeki engel kaldırılacak,
Mesleki
Mesleki yetkinlik
yetkinlik standartlarının
standartlarının belirlenmesi
belirlenmesi çalışmaları
çalışmaları ile
ile eşgüdüm
eşgüdüm halinde
halinde yürütülmesi
yürütülmesi
gerekeceğinden
standardizasyon
çalışmalarını
itici
bir
proje
olacaktır.
gerekeceğinden standardizasyon çalışmalarını itici bir proje olacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Eğitim
Eğitimmateryalleri
materyallerive
vesınavlar
sınavlarbilgisayar
bilgisayarortamında
ortamındaolacağından,
olacağından,bu
budurum
durumBİT
BİTkullanıcısı
kullanıcısıolmayan
olmayan
çalışanları
bilgisayar
ve
İnternet
kullanımı
konusunda
motive
edecek,
dolayısıyla
çalışanları bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda motive edecek, dolayısıyla KOBİ’lerde
KOBİ’lerde BİT
BİT
kullanımını
artırma
stratejik
hedefini
destekleyecektir.
kullanımını artırma stratejik hedefini destekleyecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Proje,
Proje,AB-MEB
AB-MEB(MEGEP-SVET)
(MEGEP-SVET)programı
programıile
ile
işbirliği
halinde
olacaktır.
işbirliği halinde olacaktır.
Proje,
Proje,Türkiye
TürkiyeİşİşKurumunun
Kurumununsorumlu
sorumluolduğu
olduğu
Sertifikasyon
ve
Yeterlilik
Sisteminin
Sertifikasyon ve Yeterlilik Sisteminin
Kurulması
Kurulmasıönceliği
önceliğiile
ileuyumlu
uyumluolmalıdır.
olmalıdır.

Bu
Bu proje
proje çalışanların
çalışanların BİT
BİT yetkinliklerinin
yetkinliklerinin
gelişmesi
için
itici
güç
gelişmesi için itici güç görevi
görevi görecektir.
görecektir.
Böylece
Böylece Sosyal
Sosyal Dönüşüm
Dönüşüm kısmındaki
kısmındaki
hedeflere
hedeflere ulaşılmasına
ulaşılmasına yardımcı
yardımcı olacaktır.
olacaktır.
Sektörel
Sektörel programların
programların benimsenmesini
benimsenmesini de
de
hızlandıracaktır.
hızlandıracaktır.
Mesleki
Mesleki yeterlilik
yeterlilik ve
ve sertifikalandırma
sertifikalandırma sistemi
sistemi
kurulduğunda
sonuçların
Entegre
İşİş
kurulduğunda
sonuçların
Entegre
Platformu’na
aktarılması
iş
bulma
sürecini
Platformu’na aktarılması iş bulma sürecini
hızlandıracaktır.
hızlandıracaktır.
Uygulamanın
Uygulamanın ileriki
ileriki aşamalarında
aşamalarında sınav
sınav
sisteminin
e-sınav
uygulaması
sisteminin e-sınav uygulaması olarak
olarak hayata
hayata
geçirilmesi
geçirilmesigündeme
gündemegelecektir.
gelecektir.
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon sektöründe
sektöründe rekabetçi
rekabetçi
ortamın
gelişmesi,
iletişim
ortamın gelişmesi, iletişim maliyetlerindeki
maliyetlerindeki
vergi
vergi yükünün
yükünün azaltılması
azaltılması ve
ve iletişim
iletişim
yaygınlaştırılması
ve
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
altyapılarının
geliştirilmesi
ile
BİT
adaptasyonu
daha
hızlı
geliştirilmesi ile BİT adaptasyonu daha hızlı
artacaktır.
artacaktır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Program
çerçevesinde
Program çerçevesindeaşağıdaki
aşağıdakiuluslararası
uluslararası
kuruluşlarla
kuruluşlarlaişbirlikleri
işbirlikleriyararlı
yararlıolacaktır:
olacaktır:
PROMETEUS
PROMETEUS(www.prometeus.org)
(www.prometeus.org)
ARIADNE
ARIADNE(www.ariadne-eu.org)
(www.ariadne-eu.org)
International
International Vocational
Vocational Education
Education and
and
Training
Association
(IVETA)
Training Association (IVETA)
IEEE
IEEE Learning
Learning Technology
Technology Standards
Standards
Committe
(http://ieeeltsc.org/)
Committe (http://ieeeltsc.org/)
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BİN- 21 – Sektörel Mesleki Eğitimler
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

21.250.000

13.281.250

Danışmanlık

9

2.000.000

1.250.000

Eğitim

4

750.000

468.750

Etüd / Fizibilite

2

500.000

312.500

Yazılım

85

18.000.000

11.250.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

21.250.000

13.281.250

100

21.250.000

13.281.250

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(*) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.I.C Tedbir 1.1 ile ilişkilendirilmiştir.
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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BİN- 21 – Sektörel Mesleki Eğitimler
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Projenin
Projenin bütününe
bütününe yönelik
yönelik bir
bir fizibilite
fizibilite çalışması
çalışması yapılması,
yapılması, maliyet
maliyet ve
ve faydaların
faydaların hesaplanması,
hesaplanması,
kullanım
hedeflerinin
konulması,
proje
tamamlanma
süresi
hedeflerinin
oluşturulması,
kullanım hedeflerinin konulması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, işiş
gereksinimlerinin
gereksinimlerininbelirlenmesi
belirlenmesi
MEGEP’in
MEGEP’in belirlediği
belirlediği mesleki
mesleki eğitimlerin
eğitimlerin önceliklendirilmesi
önceliklendirilmesi (örn:
(örn: öncelikle
öncelikle turizm
turizm sektörü
sektörü ile
ile ilgili
ilgili
olanlar)
ek
sektörlerin
belirlenmesi
ve
sektöre
özel
içerik
geliştirilmesi
olanlar) ek sektörlerin belirlenmesi ve sektöre özel içerik geliştirilmesi
Belirlenen
Belirlenenmesleki
meslekieğitimler
eğitimleriçin
içine-öğrenme
e-öğrenmepaketlerinin
paketlerininhazırlanması
hazırlanması
Gerekli
iletişim
faaliyetleri
ile
mesleki
eğitimler
Gerekli iletişim faaliyetleri ile mesleki eğitimlerhakkında
hakkındaişgücünün
işgücününve
veişişortamının
ortamınınbilgilendirilmesi.
bilgilendirilmesi.
Bilgisayar
destekli
sınav
sisteminin
oluşturulması
ve
sınav
mevzuatlarında
Bilgisayar destekli sınav sisteminin oluşturulması ve sınav mevzuatlarında sınavların
sınavların bilgisayar
bilgisayar
ortamında
yapılmasına
cevap
verecek
düzenlemelerin
öngörülmesi
ortamında yapılmasına cevap verecek düzenlemelerin öngörülmesi
Sertifikalandırmanın
Sertifikalandırmanın bu
bu sınav
sınav sistemi
sistemi aracılığıyla
aracılığıyla yapılmasına
yapılmasına yönelik
yönelik fizibilite
fizibilite çalışmalarının
çalışmalarının
yürütülmesi
yürütülmesi
Mesleki
Mesleki yeterlik
yeterlik standartlarının
standartlarının belirlenmesi
belirlenmesi ve
ve sertifikalandırmaya
sertifikalandırmaya ait
ait gerekli
gerekli yasal
yasal altyapının
altyapının
hazırlanması
hazırlanması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Kültür
Kültürve
veTurizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Nisan
2007
Bitiş
: Nisan 2007
Süre
: :99Ay
Süre
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :TURSAB
TURSAB
Kuruluş
Kuruluş33 : :İlgili
İlgiliSivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Dünya
Turizm
Örgütü
Dünya Turizm Örgütü verilerine
verilerine göre
göre Türkiye,
Türkiye, 2004
2004 itibariyle
itibariyle turizm
turizm geliri
geliri bakımından
bakımından dünyada
dünyada
sekizinci,
Avrupa
Birliği
içinde
ise
altıncı
sıradadır
ve
büyüme
hızı
AB
ortalamasının
sekizinci, Avrupa Birliği içinde ise altıncı sıradadır ve büyüme hızı AB ortalamasının iki
iki katıdır.
katıdır. 8.8.
Kalkınma
Kalkınma Planı’nda
Planı’nda da
da değinildiği
değinildiği gibi
gibi ülkemizde
ülkemizde son
son yıllarda
yıllarda yatak
yatak kapasitesindeki
kapasitesindeki hızlı
hızlı artışa
artışa ve
ve
kaydedilen
önemli
gelişmelere
rağmen,
tanıtım
ve
pazarlama
konusunda
bir
reform
ihtiyacı
kaydedilen önemli gelişmelere rağmen, tanıtım ve pazarlama konusunda bir reform ihtiyacı
mevcuttur.
mevcuttur.Turizm
Turizmteşviklerinde
teşviklerindeağırlığın
ağırlığınöncelikle
öncelikle tanıtıma
tanıtıma verilmesi
verilmesi gerektiği
gerektiği belirtilmiştir.
belirtilmiştir.Özellikle
Özellikle
dış
tanıtımda
kamu
ve
özel
kesimin
ortak
bir
plan
ve
program
dahilinde
koordineli
dış tanıtımda kamu ve özel kesimin ortak bir plan ve program dahilinde koordinelibir
birşekilde
şekildefaaliyet
faaliyet
göstermeleri
temin
edilememiştir.
göstermeleri temin edilememiştir.
Temel
Temelamaç
amaçtanıtma
tanıtmafaaliyetlerinin
faaliyetlerininsüreklilik
süreklilikiçerisinde;
içerisinde;yurt
yurtiçinde
içindeve
veyurt
yurtdışında
dışındaTürkiye’nin,
Türkiye’nin,kültürel
kültürel
birikimini,
tarihi
zenginliklerini
kamuoyuna
anlatarak
yanlış
ve
olumsuz
imajları
ortadan
kaldıran
birikimini, tarihi zenginliklerini kamuoyuna anlatarak yanlış ve olumsuz imajları ortadan kaldıran ve
ve
bütün
bütünbunları
bunlarıbir
birkoordinasyon
koordinasyoniçinde
içindegeliştirerek
geliştirerekülkemizin
ülkemizintanıtımıyla
tanıtımıylabirlikte
birliktebu
bufaaliyetten
faaliyettenekonomik
ekonomik
faydayı
faydayı da
da sağlayacak
sağlayacak bir
bir çerçeveye
çerçeveye kavuşturulmasıdır.
kavuşturulmasıdır. Bu
Bu bağlamda
bağlamda 8.8. Kalkınma
Kalkınma Planı’nda,
Planı’nda,
tanıtımda
teknolojik
imkanlardan
çok
yönlü
olarak
yararlanılması
esas
alınmıştır.
tanıtımda teknolojik imkanlardan çok yönlü olarak yararlanılması esas alınmıştır.
Dünyada
Dünyadaturizm
turizmsektöründe
sektöründepazarlama,
pazarlama,iletişim
iletişimve
vemüşteri
müşteriilişkileri
ilişkileriiçin
içinçevrimiçi
çevrimiçikanallar
kanallarvazgeçilmez
vazgeçilmez
hale
gelmiştir.
Çevrimiçi
rezervasyon
işlemleri
ve
e-turizm
faaliyetleri
yaygınlaşmıştır.
hale gelmiştir. Çevrimiçi rezervasyon işlemleri ve e-turizm faaliyetleri yaygınlaşmıştır.
Proje
Projeana
anahatlarıyla;:
hatlarıyla;:
www.goturkey.com
İnternetsayfasının
sayfasınıniçeriğinin
içeriğininzenginleştirilmesi,
zenginleştirilmesi,
www.goturkey.comİnternet
Turizm
tesislerinin
kendilerini
tanıtmalarına
Turizm tesislerinin kendilerini tanıtmalarına ve
ve ziyaretçilerin
ziyaretçilerin çevrimiçi
çevrimiçi rezervasyon
rezervasyon yapmalarına
yapmalarına
olanak
verecek
altyapının
kurulması,
olanak verecek altyapının kurulması,
Turizm
Turizmtesislerinin,
tesislerinin,tur
turoperatörleri
operatörlerive
veseyahat
seyahatacentelerinin
acentelerininbirbirleri
birbirleriile
ileiletişime
iletişimegeçebilecekleri
geçebilecekleribir
bir
mesajlaşma
ağının
oluşturulması,
mesajlaşma ağının oluşturulması,
Sistemin,
Sistemin,ziyaretçilerin
ziyaretçilerinşikayetlerini
şikayetleriniiletebilecekleri
iletebileceklerişekilde
şekildebir
biruygulama
uygulamaile
iledesteklenmesi
desteklenmesi
kısımlarından
kısımlarındanoluşmaktadır.
oluşmaktadır.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Turizm,
özellikle
Turizm, özellikle az
az gelişmiş
gelişmiş ve
ve gelişmekte
gelişmekte olan
olan ülkeler
ülkeler için
için yoksulluğun
yoksulluğun azaltılması,
azaltılması, ekonomik
ekonomik
büyüme
sağlaması
bakımından
önemli
fırsatlar
sağlamaktadır.
Turizm
endüstrisinin
büyüme sağlaması bakımından önemli fırsatlar sağlamaktadır. Turizm endüstrisinin büyümesine
büyümesine
yardımcı
yardımcı olacak
olacak en
en önemli
önemli etkenlerden
etkenlerden biri
biri potansiyel
potansiyel turistlerin
turistlerin bilgiye
bilgiye anlık
anlık erişimini
erişimini sağlayan
sağlayan
İnternet’tir.
İnternet’tir.
Proje
Projesayesinde,
sayesinde,Türkiye
Türkiyemarkasının
markasınınbilinirliğinin
bilinirliğininartması,
artması,turizm
turizmtesislerinin
tesislerininbirbirleri
birbirleriile
iledeneyimlerini
deneyimlerini
paylaşması,
turizmdeki
tüm
paydaşlar
için
bir
iş
değerinin
yaratılması
beklenmektedir.
paylaşması, turizmdeki tüm paydaşlar için bir iş değerinin yaratılması beklenmektedir. Türkiye
Türkiye
böylece
böylecekendi
kendimarkasını,
markasını,gelişim
gelişimstratejilerine
stratejilerineparalel
paraleloluşturacaktır.
oluşturacaktır.
Ayrıca
Ayrıcaİnternet,
İnternet,tüketici
tüketicimemnuniyetini
memnuniyetiniyansıtacak
yansıtacakkanallar
kanallarsağlamaktadır.
sağlamaktadır.Bu
Bukanalların
kanallarınkullanımının
kullanımının
rekabeti
arttırıp
kalitede
yükselmeye
neden
olacağı
düşünülmektedir.
rekabeti arttırıp kalitede yükselmeye neden olacağı düşünülmektedir.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
ile
bilgi
paylaşımı,
iş
ortaklıklarının
yaratılması
Proje ile bilgi paylaşımı, iş ortaklıklarının yaratılması ve
ve değer
değer entegrasyonu
entegrasyonu sayesinde
sayesinde turizm
turizm
organizasyonları
(oteller,
kongre
merkezleri,
tur
operatörleri,
turizm
sektörüne
hizmet
sağlayanlar,
organizasyonları (oteller, kongre merkezleri, tur operatörleri, turizm sektörüne hizmet sağlayanlar,
sektörde
sektördeçalışanlar
çalışanlarve
veturistler)
turistler)rekabet
rekabetgüçlerini
güçleriniartıracaklardır.
artıracaklardır.Projenin
Projeninkalitenin
kaliteninartırılmasını
artırılmasınıteşvik
teşvik
edici
etkisi
ile
tesislerde
verimlilik
de
dolaylı
olarak
artacaktır.
edici etkisi ile tesislerde verimlilik de dolaylı olarak artacaktır.
7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
Yaygınlık
odaklı
yayılım
Yaygınlık odaklı yayılım doğrultusunda
doğrultusunda
uygulanacak
uygulanacak programlar,
programlar, sektördeki
sektördeki küçük
küçük ve
ve
orta
ölçekli
işletmelerin
bilgisayar
sahipliğine
orta ölçekli işletmelerin bilgisayar sahipliğine
ve
veİnternet’e
İnternet’eerişimine
erişimineyardımcı
yardımcıolacaktır.
olacaktır.
Ayrıca
e-Ticaretin
güvenliğini
Ayrıca e-Ticaretin güvenliğini artırıcı
artırıcı önlemler
önlemler
sayesinde
daha
fazla
ziyaretçi
çevrimiçi
sayesinde daha fazla ziyaretçi çevrimiçi
rezervasyon
rezervasyonuygulamasını
uygulamasınıkullanacaktır.
kullanacaktır.
Turizm
eğitiminde
henüz
mesleki
Turizm
eğitiminde
henüz
mesleki
belgelendirme
sistemine
geçilememiş
belgelendirme sistemine geçilememiş olması
olması
hizmet
hizmetkalitesini
kalitesinietkilemektedir.
etkilemektedir.Mesleki
Meslekieğitim
eğitim
programı,
programı, turizm
turizm eğitimi
eğitimi ve
ve kalitesinde
kalitesinde
standardizasyonu,
standardizasyonu, verimlilik
verimlilik ve
ve işiş kalitesinin
kalitesinin
gelişmesini
ve
istihdam
için
gerekli
gelişmesini ve istihdam için gerekli beceri
beceri
düzeylerinin
düzeylerininbelirlenmesini
belirlenmesinisağlayacaktır.
sağlayacaktır.
Tek
Tek Nokta
Nokta Bilgilendirme
Bilgilendirme Portalı,
Portalı, işletmelerin
işletmelerin
bilgi
seviyesini
artıracaktır.
bilgi seviyesini artıracaktır.
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon sektöründe
sektöründe rekabetçi
rekabetçi
ortamın
gelişmesi,
iletişim
ortamın gelişmesi, iletişim maliyetlerindeki
maliyetlerindeki
vergi
vergi yükünün
yükünün azaltılması
azaltılması ve
ve iletişim
iletişim
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
geliştirilmesi
ile
adaptasyon
daha
hızlı
geliştirilmesi ile adaptasyon daha hızlı
artacaktır.
artacaktır.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Turizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığıve
veHacettepe
HacettepeÜniversitesi’nin
Üniversitesi’nin
ortak
olarak
yürütmeyi
ortak olarak yürütmeyiplanladığı
planladığıprojenin
projenin
kapsamının
kapsamınıngenişletilmesi
genişletilmesigerekmektedir.
gerekmektedir.İlgili
İlgili
projede
İnternet
teknolojisinin
dünya
projede İnternet teknolojisinin dünya
ekonomisi
ekonomisive
veözellikle
özellikleturizm
turizmekonomisinde
ekonomisinde
giderek
artan
önemi
ve
giderek artan önemi vesektörün
sektörünetkinliklerdeki
etkinliklerdeki
payı
göz
önünde
bulundurularak;
payı göz önünde bulundurularak;
 Türkiye’nin
Türkiye’ninkültürel
kültüreliletişim
iletişimihtiyacının
ihtiyacının
elektronik
ortam
üzerinden
elektronik ortam üzerindenyürütülebilir
yürütülebilir
tüm
boyutlarına
hizmet
eden
tüm boyutlarına hizmet edenbir
birortam
ortam
yaratmak,
yaratmak,
 Bir
Birturizm
turizmülkesi
ülkesiolarak
olarakTürkiye
Türkiye
markasının
tüm
iletişim
girişimlerinin
markasının tüm iletişim girişimlerinin
biriktirildiği
biriktirildiğisüreklilik
süreklilikve
vesürdürülebilirliğin
sürdürülebilirliğin
sağlanmasına
dönük
sağlanmasına dönükstratejik
stratejikbir
biraraçaraçortam
işlevi
görmek
amaçlanmaktadır.
ortam işlevi görmek amaçlanmaktadır.
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8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
veÇalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi(Devam)
(Devam)
Gelişen
Gelişene-ticaret
e-ticaretve
vee-turizm
e-turizmalanında
alanındaülkenin
ülkenintüm
tümsektörleriyle
sektörleriylebirlikte
birlikterekabet
rekabetgücünü
gücünüartıran
artıranbir
bir
araç
olarak
işlev
görmek
üzere
bir
turizm
ve
kültür
ülkesi
olarak
Türkiye’nin
İnternet
alanında
araç olarak işlev görmek üzere bir turizm ve kültür ülkesi olarak Türkiye’nin İnternet alanında
yararlanacağı
yararlanacağıve
vesektörel
sektörelunsurların
unsurlarınyararlanmasına
yararlanmasınaaçık
açıkolacak
olacakbir
birİnternet
İnternetportalının
portalınıntasarlanması,
tasarlanması,
kurulması
kurulmasıve
veişletilmesi
işletilmesiöngörülmektedir.
öngörülmektedir.
Bu
Bukapsamda;
kapsamda;Hacettepe
HacettepeÜniversitesi
Üniversitesikoordinatörlüğünde
koordinatörlüğündeyukarıda
yukarıdabelirtilen
belirtilenunsurların
unsurlarındikkate
dikkate
alındığı
alındığıbir
birturizm
turizmportalı
portalıoluşturulması,
oluşturulması,ve
vebunun
bununiçin
içingereken
gerekenaraştırma
araştırmave
vegeliştirme
geliştirmeçalışmalarının
çalışmalarının
yapılabilmesi
yapılabilmesiiçin
içinbir
birproje
projebaşlatılmıştır.
başlatılmıştır.Bu
Buçalışma
çalışmakapsamında,
kapsamında,Kültür
Kültürve
veTurizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığıile
ilede
de
işbirliği
yapılması
için
gerekli
girişimler
yapılmıştır.
işbirliği yapılması için gerekli girişimler yapılmıştır.
Projenin
Projeniniki
ikifazdan
fazdanoluşmaktadır:
oluşmaktadır:
 Bilgilendirme
Bilgilendirmefazı:
fazı:Dünyadaki
Dünyadakibenzer
benzerçalışmaların
çalışmalarınincelenmesi;
incelenmesi;inceleme
incelemesonuçları
sonuçları
doğrultusunda
ülkenin
ihtiyaçlarına
yönelik
ve
dünya
ile
entegre
olacak
turizm
doğrultusunda ülkenin ihtiyaçlarına yönelik ve dünya ile entegre olacak turizmportalının
portalının
tasarlanması
tasarlanması(2006
(2006içinde
içindeaktif
aktifolması
olmasıplanlanmaktadır)
planlanmaktadır)
 Rezervasyon
Rezervasyonfazı:
fazı:Tasarım
Tasarımçalışmaları
çalışmalarısonucunda
sonucundaaraştırma
araştırmave
vegeliştirme
geliştirmealanlarının,
alanlarının,yazılım
yazılım
ve
donanım
ihtiyaçlarının
belirlenmesi;
turizm
sektöründeki
ilgili
kuruluşlarla
temasa
geçilmesi
ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi; turizm sektöründeki ilgili kuruluşlarla temasa geçilmesi
(2007
(2007başında
başındaaktif
aktifolması
olmasıplanlanmaktadır)
planlanmaktadır)
Bunun
Bununiçin
içinKültür
KültürBakanlığı
Bakanlığıile
ileprotokol
protokolimzalanması
imzalanmasıve
vefinansal
finansalkaynak
kaynaksağlanması
sağlanmasıönem
önemarz
arz
etmektedir.
etmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Benzer
Benzerprojeler
projeleriçin
içinBirleşmiş
BirleşmişMilletler
MilletlerTicaret
Ticaretve
veKalkınma
KalkınmaÖrgütü
Örgütü(UNCTAD),
(UNCTAD),öncelikle
önceliklegelişmekte
gelişmekte
olan
ülkelere
fon
sağlamakta
ve
birikmiş
deneyimleri
ile
yol
göstermektedir.
olan ülkelere fon sağlamakta ve birikmiş deneyimleri ile yol göstermektedir.
Portalın
Portalınoluşturulmasında
oluşturulmasındawww.exploringmacedonia.com
www.exploringmacedonia.comve
vewww.visitengland.com
www.visitengland.comgibi
gibisayfalar
sayfalar
örnek
teşkil
edebilecektir.
örnek teşkil edebilecektir.
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

5.100.000

3.187.500

Danışmanlık

6

300.000

187.500

Eğitim

9

450.000

281.250

Etüd / Fizibilite

1

50.000

31.250

Yazılım

39

2.000.000

1.250.000

Donanım

20

1.000.000

625.000

Ağ Altyapısı

16

800.000

500.000

Diğer

10

500.000

312.500

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

5.100.000

3.187.500

100

5.100.000

3.187.500

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(*) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.III.C Tedbir 3.3 ile ilişkilendirilmiştir.
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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BİN- 22 – Türkiye Turizm Portalı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Projenin
Projeninbütününe
bütününeyönelik
yönelikbir
birfizibilite
fizibiliteçalışması
çalışmasıyapılması,
yapılması,maliyet
maliyetve
vefaydaların
faydalarınhesaplanması,
hesaplanması,
kullanım
hedeflerinin
konulması,
proje
tamamlanma
süresi
hedeflerinin
oluşturulması,
kullanım hedeflerinin konulması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması,işiş
gereksinimlerinin
gereksinimlerininbelirlenmesi
belirlenmesi
Ülkelerin
Ülkelerinbenzer
benzerportallarının
portallarınınaraştırılıp
araştırılıpiçiçve
vedış
dışturistleri
turistleribilgilendirmek
bilgilendirmekve
veturizmi
turizmiartırmak
artırmakiçin
için
sundukları
içeriğin
ve
bunu
sunum
şekillerinin
incelenmesi
sundukları içeriğin ve bunu sunum şekillerinin incelenmesi
Türkiye
Türkiyeportalında
portalındabu
buincelemeler
incelemelerdoğrultusunda
doğrultusundaülke
ülketurizmi
turizmihakkında
hakkındabilgilendirme
bilgilendirmeiçeriğinin
içeriğinin
genişletilmesi
(haritalar,
hava
durumu,
özel
turlar,
yerel
bilgilendirme,
etkinlikler,
genişletilmesi (haritalar, hava durumu, özel turlar, yerel bilgilendirme, etkinlikler,vb.)
vb.)
Turizm
Turizmtesislerinin
tesislerininiletişim
iletişimbilgileri,
bilgileri,yatak
yatakkapasiteleri,
kapasiteleri,mevcut
mevcutödeme
ödemesistemleri,
sistemleri,aktiviteler
aktivitelerve
vefiyatlar
fiyatlar
hakkında
bilgi
girebilecekleri,
resimlerini
sunabilecekleri
standart
bir
sayfa
yapısının
belirlenmesi
hakkında bilgi girebilecekleri, resimlerini sunabilecekleri standart bir sayfa yapısının belirlenmesive
ve
çevrimiçi
çevrimiçirezervasyon
rezervasyonaltyapısının
altyapısınıntasarlanması
tasarlanması
Üye
Üyetesislerin
tesislerinbilgilerini
bilgilerinive
vetecrübelerini
tecrübelerinipaylaşabilecekleri
paylaşabileceklerive
veziyaretçilerin
ziyaretçilerinyorumlarını
yorumlarınıiletecekleri
iletecekleri
iletişim
yapısının
ve
forumların
oluşturulması
iletişim yapısının ve forumların oluşturulması
Portalde
Portaldedüzenli
düzenligüncellemelerin
güncellemelerinyürütülmesi
yürütülmesiiçin
içinişişsüreçlerinin
süreçlerininve
vesorumluların
sorumlularıntanımlanması
tanımlanması
Tesislerin
tek
nokta
portal
hakkında
bilgilendirilmesi
ve
portala
üyeliklerinin
Tesislerin tek nokta portal hakkında bilgilendirilmesi ve portala üyeliklerininteşviki
teşviki
Yurtiçi
Yurtiçive
veyurtdışı
yurtdışıziyaretçilerin
ziyaretçilerinbilgilendirilmesi
bilgilendirilmesive
veözellikle
özellikleyurtdışında
yurtdışındaportal
portaliçin
içinyoğun
yoğuntanıtım
tanıtım
faaliyetleri
faaliyetleriyürütülmesi
yürütülmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2008
2008
Bitiş
:
Ocak
2011
Bitiş
: Ocak 2011
Süre
: :36
Süre
36ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
4
:
KOSGEB
Kuruluş 4 : KOSGEB
Kuruluş
Kuruluş55 : :Türkiye
TürkiyeOdalar
Odalarve
veBorsalar
BorsalarBirliği
Birliği
Kuruluş
6
:
İlgili
Sivil
Toplum
Kuruluşları
Kuruluş 6 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Bu
Buprogram
programile
ileişletmelerde
işletmelerdebilgisayar
bilgisayarve
veİnternet
İnternetkullanımının
kullanımınınyaygınlaştırılması
yaygınlaştırılmasıve
vebilgisayar
bilgisayarkullanan
kullanan
çalışan
ve
genişbant
İnternet
erişimine
sahip
işletme
sayısının
artırılması
hedeflenmektedir.
çalışan ve genişbant İnternet erişimine sahip işletme sayısının artırılması hedeflenmektedir.
BİT
BİT adaptasyonunun
adaptasyonunun artırılması
artırılması için
için öncelikle
öncelikle KOBİ’lerin
KOBİ’lerin en
en az
az bir
bir bilgisayara
bilgisayara sahip
sahip ve
ve İnternet’e
İnternet’e
erişiyor
erişiyor hale
hale gelmeleri
gelmeleri gereklidir.
gereklidir. İnternet
İnternet erişiminde
erişiminde ise
ise özellikle
özellikle genişbant
genişbant erişim
erişim hedeflenmelidir.
hedeflenmelidir.
Herhangi
Herhangi bir
bir işletmeye
işletmeye bir
bir genişbant
genişbant erişimi
erişimi sağlandığında
sağlandığında işletme
işletme içinde
içinde uygulanacak
uygulanacak çok
çok düşük
düşük
çalışan,
İnternet’e
maliyetli
ek
donanımlar
ile
(örn.
dağıtıcılar-routers)
bağlantı
üzerinden
çok
sayıda
maliyetli ek donanımlar ile (örn. dağıtıcılar-routers) bağlantı üzerinden çok sayıda çalışan, İnternet’e
erişim
erişimolanağı
olanağıbulabilmektedir.
bulabilmektedir.
Proje,
Proje,Sosyal
SosyalDönüşüm
Dönüşümçalışma
çalışmaalanında
alanında yapılacak
yapılacak “Bilgisayar
“Bilgisayar ve
ve İnternet
İnternet Sahipliği
Sahipliği Kampanyası”nın
Kampanyası”nın
işletmeler
işletmeler için
için genişletilmiş
genişletilmiş biçimidir.
biçimidir. Masa
Masa üstü
üstü bilgisayar,
bilgisayar, modem,
modem, 11 yıllık
yıllık genişbant
genişbant İnternet
İnternet
bağlantısı,
bağlantısı, e-İmza
e-İmza yazılımı,
yazılımı, web
web barındırma
barındırma (hosting)
(hosting) ve
ve danışmanlık
danışmanlık içeren
içeren paket
paket tek
tek ödemeli
ödemeli ve
ve
%50’lik
kısmı
devlet
tarafından
karşılanacak
biçimde
sağlanacaktır.
Paket
içindeki
bilgisayarların
ana
%50’lik kısmı devlet tarafından karşılanacak biçimde sağlanacaktır. Paket içindeki bilgisayarların ana
sayfalarında
sayfalarındaTek
TekNokta
NoktaBilgilendirme
BilgilendirmePortalı
Portalıarayüzü
arayüzübulunacaktır.
bulunacaktır.
Sosyal
Sosyal Dönüşüm
Dönüşüm çalışma
çalışma alanındaki
alanındaki projelerden
projelerden biri
biri Kamu
Kamu İnternet
İnternet Erişim
Erişim Merkezleridir
Merkezleridir (KİEM).
(KİEM).
Yetişkinlerin
bilgisayar
kullanımı
ve
İnternet
bağlantısı
ihtiyaçlarının
karşılanması;
etkin
kullanım
Yetişkinlerin bilgisayar kullanımı ve İnternet bağlantısı ihtiyaçlarının karşılanması; etkin kullanım (e(eDevlet,
Devlet, e-Eğitim,
e-Eğitim, e-Bankacılık,
e-Bankacılık, e-Alışveriş,
e-Alışveriş, vb.)
vb.) için
için yönlendirilmesi
yönlendirilmesi ve
ve yetişkinlere
yetişkinlere BİT
BİT eğitimi
eğitimi
verilebilecek
verilebilecek ortamın
ortamın sağlanması
sağlanması amacıyla
amacıyla kurulacak
kurulacak KİEM’lerde
KİEM’lerde uluslararası
uluslararası geçerliliği
geçerliliği olan
olan BİT
BİT
sertifikaları
verilecektir.
sertifikaları verilecektir.
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4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)
İşletmelerin
İşletmelerinBİT
BİTAltyapı
Altyapıve
veYetkinlik
YetkinlikGeliştirme
GeliştirmeDesteklerinden
Desteklerindenfaydalanabilmesi
faydalanabilmesiiçin
için çalışanlardan
çalışanlardanen
en
az
birinin
Sosyal
Dönüşüm
çalışma
alanında
belirtilen
KİEM’lerde
sağlanacak
BİT
yetkinlik
az birinin Sosyal Dönüşüm çalışma alanında belirtilen KİEM’lerde sağlanacak BİT yetkinliksertifikasını
sertifikasını
alması
alması gerekmektedir.
gerekmektedir. Bu
Bu uygulamada
uygulamada amaçlanan
amaçlanan verilecek
verilecek destek
destek paketinin
paketinin bu
bu paketi
paketi kullanma
kullanma
yetkinliğine
yetkinliğinesahip
sahipbir
birçalışan
çalışanile
ileişletmeye
işletmeyekazandırılmasıdır.
kazandırılmasıdır.
Teşvikten
Teşvikten yararlandırılacak
yararlandırılacak işletmeler
işletmeler öncelikle
öncelikle Vatandaş
Vatandaş Odaklı
Odaklı Hizmet
Hizmet Dönüşümü
Dönüşümü stratejik
stratejik önceliği
önceliği
altında
altında yer
yer alan
alan Şirketler
Şirketler Bilgi
Bilgi Sistemi
Sistemi projesi
projesi ile
ile belirlenen
belirlenen bilgisayarı
bilgisayarı olmayan
olmayan işletmeler
işletmeler olacaktır.
olacaktır.
Şirketler
ŞirketlerBilgi
BilgiSistemi’nin
Sistemi’nintamamlanması
tamamlanmasıile
ileTürkiye’deki
Türkiye’dekiişletmelerin
işletmelerinteknolojik
teknolojikaltyapıları
altyapılarıhakkında
hakkındabilgi
bilgi
sahibi
olunacaktır.
sahibi olunacaktır.
Proje
Projekapsamında
kapsamındaher
heryıl
yıl50.000
50.000işletme
işletmeolacak
olacakşekilde
şekildetoplam
toplam150.000
150.000işletmeye
işletmeyedestek
desteksağlanması
sağlanması
planlanmaktadır.
planlanmaktadır.
Destek
Destek paketinin
paketinin içeriğindeki
içeriğindeki kalemlerin
kalemlerin her
her biri
biri için
için minimum
minimum konfigürasyon
konfigürasyon ve
ve maksimum
maksimum fiyat
fiyat
belirlenecektir.
BİT
pazarında
rekabetin
bozulmaması
ve
piyasanın
olumsuz
etkilenmemesi
belirlenecektir. BİT pazarında rekabetin bozulmaması ve piyasanın olumsuz etkilenmemesi için
için bu
bu
konfigürasyonu
maksimum
fiyat
altında
sağlayabilen
tüm
bilgisayar
ve
İnternet
servis
sağlayıcısı
konfigürasyonu maksimum fiyat altında sağlayabilen tüm bilgisayar ve İnternet servis sağlayıcısı
firmalar
firmalarihaleye
ihaleyekatılabileceklerdir.
katılabileceklerdir.
Proje,
Proje, ayrılacak
ayrılacak kaynaklar
kaynaklar ölçüsünde,
ölçüsünde, KOBİ’lerin
KOBİ’lerin İnternet-bilgisayar
İnternet-bilgisayar sahipliğine
sahipliğine ihtiyaçları
ihtiyaçları olduğunu
olduğunu
hissettirecek
hissettirecekunsurlar
unsurlarile
ile zenginleştirilebilecektir
zenginleştirilebilecektir(örn:
(örn:Organize
OrganizeSanayi
SanayiBölgeleri’ndeki
Bölgeleri’ndekiKOBİ’lerin
KOBİ’lerinOSB
OSB
yönetimleri
yönetimleri ile,
ile, diğer
diğer KOBİ’lerin
KOBİ’lerin bağlı
bağlı oldukları
oldukları meslek
meslek odaları
odaları ile
ile resmi
resmi yazışmalarının
yazışmalarının İnternet
İnternet
ortamından
ortamındanyapılması).
yapılması).

105

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Temel
yapısal
Temel yapısal ve/veya
ve/veya yasal
yasal regülasyonlar
regülasyonlar ve
ve yaygınlaşan
yaygınlaşan e-devlet
e-devlet uygulamalarına
uygulamalarına rağmen
rağmen halen
halen
BİT
kullanmayan
işletmeler
için
maliyet
engeli
bir
derece
ortadan
kaldırılacaktır.
Bilgisayar
BİT kullanmayan işletmeler için maliyet engeli bir derece ortadan kaldırılacaktır. Bilgisayarsahipliği
sahipliği
ve
ve İnternet
İnternet erişimi
erişimi olmadan
olmadan işletme
işletme düzeyinde
düzeyinde ve
ve genel
genel ekonomide
ekonomide BİT’e
BİT’e dayalı
dayalı verimlilik
verimlilik artışı
artışı
sağlanamayacağından
program
vasıtası
ile
altyapı
maliyetleri
paylaşılacak
ve
bu
işletmelere
sağlanamayacağından program vasıtası ile altyapı maliyetleri paylaşılacak ve bu işletmeleresadece
sadece
altyapı
altyapıdeğil
değilbu
bualtyapıyı
altyapıyıkullanabilecek
kullanabilecekyetkin
yetkinçalışanlar
çalışanlarda
dakazandırılacaktır.
kazandırılacaktır.
e-İmza
paketleri
ve
hosting
destekleri
ile
elektronik
ortamda
ticaret
e-İmza paketleri ve hosting destekleri ile elektronik ortamda ticaretyatkınlığı
yatkınlığıgeliştirilecektir.
geliştirilecektir.
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
KOBİ’lerde
bilgisayar
sayısının
artırılması
ile
KOBİ’lerde bilgisayar sayısının artırılması ile ülke
ülke genelinde
genelinde işgücünde
işgücünde BİT
BİT yetkinliği
yetkinliği olan
olan çalışan
çalışan
sayısının
artırılması,
genişbant
İnternet
kullanıcısı
şirket
sayısının
artırılması
ile
İnternet’e
sayısının artırılması, genişbant İnternet kullanıcısı şirket sayısının artırılması ile İnternet’e erişen
erişen
çalışan
sayısının
en
yüksek
düzeye
çıkarılmasında
şirketlerin
en
düşük
maliyetleri
yüklenmesi,
çalışan sayısının en yüksek düzeye çıkarılmasında şirketlerin en düşük maliyetleri yüklenmesi, eeTicaret
görerektanımaları
tanımalarıve
vezaman
zamaniçinde
içindebu
bu
Ticaretve
vee-İş
e-İşuygulamalarını
uygulamalarınıKOBİ’lerin
KOBİ’lerinİnternet
İnternetaracılığıyla
aracılığıylagörerek
uygulamaları
uygulamalarıtalep
talepeder
ederhale
halegelmeleri
gelmelerihedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
Bu
Bu program
program temel
temel düzeyde
düzeyde altyapı
altyapı desteği
desteği
sağlaması
sağlaması bakımından
bakımından etkin
etkin bilgi
bilgi paylaşımına
paylaşımına
olanak
olanaksağlayan
sağlayane-Devlet
e-DevletKapısı
Kapısı hizmetlerinin
hizmetlerinin
yaygınlaştırılması,
e-imza
kullanımının
yaygınlaştırılması,
e-imza
kullanımının
artırılması
artırılması ve
ve e-iş
e-iş hizmetlerinin
hizmetlerinin kullanımının
kullanımının
artırılması
ve
e-ticaretin
yaygınlaştırılması
artırılması ve e-ticaretin yaygınlaştırılması ile
ile
ilişkilidir.
ilişkilidir.
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon sektöründe
sektöründe rekabetçi
rekabetçi
ortamın
gelişmesi
ile
adaptasyon
daha
ortamın gelişmesi ile adaptasyon daha hızlı
hızlı
artacaktır
artacaktır ve
ve özel
özel olarak
olarak vergi
vergi yükünün
yükünün
azaltılması
azaltılmasıpaket
paketmaliyetini
maliyetinidüşürecektir.
düşürecektir.
Verilecek
donanımda
TekNokta
NoktaBilgilendirme
Bilgilendirme
Verilecek donanımdaTek
Portalı
önyüz
olarak
sunulacaktır.
Portalı önyüz olarak sunulacaktır.
Ayrıca
Ayrıca ön
ön koşul
koşul olarak
olarak sertifika
sertifika aranması
aranması
sebebiyle
Sosyal
Dönüşüm
çalışma
sebebiyle Sosyal Dönüşüm çalışmaalanındaki
alanındaki
Eğitim
Eğitim Programlarının
Programlarının Standartlaştırılması
Standartlaştırılması ve
ve
Sertifikasyon
Sertifikasyonile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.
Destek
Destek verilecek
verilecek işletmelerin
işletmelerin ve
ve yapılacak
yapılacak
desteklerin
içeriklerinin
doğru
bir
desteklerin içeriklerinin doğru bir şekilde
şekilde
belirlenmesi
belirlenmesi için
için Şirketler
Şirketler Bilgi
Bilgi Sisteminin
Sisteminin
tamamlanması
tamamlanmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi
2005
2005Eylem
EylemPlanı
Planı34
34no’lu
no’lueylem
eylem(Bilgisayar
(Bilgisayar
Sahipliğinin
SahipliğininYaygınlaştırılması)
Yaygınlaştırılması)ile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.
KOSGEB,
KOSGEB,2006
2006yılında
yılındae-KOBİ
e-KOBİprojesini
projesini
hayata
geçirmeyi
planlamaktadır.
hayata geçirmeyi planlamaktadır.Projenin
Projenin
amacı,
bilişim
kuruluşlarını
bir
araya
amacı, bilişim kuruluşlarını bir arayagetirerek,
getirerek,
KOBİ’leri
KOBİ’leribilinçlendirerek
bilinçlendirerekve
veeğitim
eğitimdesteği
desteği
sağlayarak
sağlayarakKOBİ’lerin
KOBİ’lerinbilişim
bilişimteknolojisi
teknolojisi
ihtiyaçlarını
en
avantajlı
şartlarla
ihtiyaçlarını en avantajlı şartlarlakarşılamak,
karşılamak,
bilişim
bilişimteknolojilerinin
teknolojilerininyararını
yararınıanlatmak
anlatmakve
ve
ekonominin
ekonominingelişimine
gelişiminekatkıda
katkıdabulunmak
bulunmakolarak
olarak
belirtilmektedir.
Projenin
kapsamı
ise
üye
belirtilmektedir. Projenin kapsamı ise üye
KOBİ’lere
KOBİ’lere44ana
anasınıfta
sınıfta%0
%0faizli,
faizli,22yıl
yılgeri
geri
ödemeli
kredi
sağlanmasıdır.
KOSGEB’in
ödemeli kredi sağlanmasıdır. KOSGEB’inbu
bu
akışı
bu
program
için
proje
için
belirlediği
iş
de
proje için belirlediği iş akışı bu program içinde
iyi
iyibir
birörnek
örnekteşkil
teşkiledecektir.
edecektir.Ayrıca
Ayrıcakazanacağı
kazanacağı
tecrübe
tecrübebu
buprogramın
programınfaydası
faydasıiçin
içinkritiktir.
kritiktir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Proje
için
Dünya
Proje için DünyaBankası
Bankasıkaynaklarından
kaynaklarındanfon
fon
oluşturulabilir.
oluşturulabilir.
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

172.000.000

107.500.000

Masaüstü Bilgisayar

31

53.320.000

33.325.000

Bir Yıllık Genişbant İnternet Erişimi

35

60.200.000

37.625.000

Modem + Router + Güvenlik Duvarı

5

8.600.000

5.375.000

E-İmza Kurulum

4

6.880.000

4.300.000

Bir Yıllık E-İmza Sertifikası

5

8.600.000

5.375.000

Hosting Desteği

10

17.200.000

10.750.000

Danışmanlık

9

15.480.000

9.675.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

172.000.000

107.500.000

100

172.000.000

107.500.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(*) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.III.C Tedbir 3.3 ile ilişkilendirilmiştir.
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Destek
Destek paketi
paketi içeriğinin
içeriğinin belirlenmesi
belirlenmesi (minimum
(minimum konfigürasyon,
konfigürasyon, maksimum
maksimum fiyat
fiyat ve
ve satış
satış sonrası
sonrası
destek
kriterlerinin
belirlenmesi)
destek kriterlerinin belirlenmesi)
 Hizmet/ürün
Hizmet/ürünsağlayıcı
sağlayıcıfirmalar
firmalarile
ilekonfigürasyon
konfigürasyonve
vefiyat
fiyatkonusunda
konusundamutabık
mutabıkkalınması
kalınması
 Genişbant
İnternet
servis
sağlayıcı
firmalar
(Telekom
ve/veya
diğer)
Genişbant İnternet servis sağlayıcı firmalar (Telekom ve/veya diğer) ile
ile fiyat
fiyat konusunda
konusunda
mutabık
kalınması
mutabık kalınması
Destek
Desteksağlanacak
sağlanacakişletme
işletmeve
vemaliyet
maliyetpaylaşım
paylaşımhedeflerinin
hedeflerininkonulması
konulması
Proje
zaman
ve
maliyet
planının
çıkarılması
Proje zaman ve maliyet planının çıkarılması
Satış
Satışve
veödeme
ödemesüreçlerinin
süreçlerinintanımlanması,
tanımlanması,destek
destekdağıtım
dağıtımmekanizmasının
mekanizmasınıntespit
tespitedilmesi
edilmesi
İhale
süreci
İhale süreci
 Belirlenen
Belirlenen minimum
minimum konfigürasyon
konfigürasyon ve
ve maksimum
maksimum fiyat
fiyat kriterleri
kriterleri ile
ile satış
satış sonrası
sonrası destek
destek
şartlarını
yerine
getirmeyi
taahhüt
eden
grupların
tekliflerinin
değerlendirilmesi
şartlarını yerine getirmeyi taahhüt eden grupların tekliflerinin değerlendirilmesi
 Kampanyaya
Kampanyayakatılacak
katılacakolan
olangrupların
gruplarınbelirlenmesi
belirlenmesi
Şirketler
ŞirketlerBilgi
BilgiSistemi
Sistemivasıtasıyla
vasıtasıylabilgisayarı
bilgisayarıolmayan,
olmayan,destek
destekalabilecek
alabilecekişletmelerin
işletmelerinbelirlenmesi
belirlenmesi
Destek
içeriği,
faydalanma
koşulları
konusunda
işletmelerin
tanıtım
yoluyla
Destek içeriği, faydalanma koşulları konusunda işletmelerin tanıtım yoluylabilgilendirilmeleri
bilgilendirilmeleri

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2008
2008
Bitiş
:
Ocak
2011
Bitiş
: Ocak 2011
Süre
: :36
Süre
36ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBşk.)
Bşk.)
Kuruluş
2
:
KOSGEB
Kuruluş 2 : KOSGEB
Kuruluş
Kuruluş33 : :Türkiye
TürkiyeOdalar
Odalarve
veBorsalar
BorsalarBirliği
Birliği
Kuruluş
Kuruluş44 : :Sivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
2006
2006 programının
programının “işletmelerin
“işletmelerin rekabet
rekabet gücünün
gücünün geliştirilmesi”
geliştirilmesi” kısmındaki
kısmındaki tedbirlerden
tedbirlerden biri
biri de
de
işletmelerin
bilgi
ve
iletişim
teknolojilerini
kullanmalarının
desteklenmesi
ile
işletmelerin,
iş
süreçlerini
işletmelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarının desteklenmesi ile işletmelerin, iş süreçlerini
yeniden
yenidentanımlamaları
tanımlamalarıve
vetüm
tümsüreçlerde
süreçlerdeBİT’ten
BİT’tenfaydalanarak
faydalanarak verimliliklerini
verimlilikleriniartırmalarıdır.
artırmalarıdır.
Bu
Buproje
projeile,
ile,farkındalık
farkındalıkve
vetemel
temeldüzeyde
düzeydeBİT
BİTkullanımı
kullanımıaşamalarını
aşamalarınıgeçmiş
geçmişKOBİ’lerin
KOBİ’lerinbilgi
bilgive
veiletişim
iletişim
teknolojilerini
iş
süreçlerinin
daha
büyük
bölümünde
kullanmaları
amaçlanmaktadır.
Özet
bir
tanımla
teknolojilerini iş süreçlerinin daha büyük bölümünde kullanmaları amaçlanmaktadır. Özet bir tanımla
ofis,
ofis,arka
arkaofis
ofisuygulamaları,
uygulamaları,müşteri
müşteriilişkileri
ilişkileriyönetimi,
yönetimi,tedarik
tedarikzinciri
zinciriyönetimi
yönetimive
vediğer
diğerBİT
BİTteknolojileri
teknolojileri
ile
yerine
getirilebilecek
tüm
uygulamaların
birbirleriyle
entegre
biçimde
uygulanması
programın
ile yerine getirilebilecek tüm uygulamaların birbirleriyle entegre biçimde uygulanması programınideal
ideal
hedefini
oluşturmaktadır.
hedefini oluşturmaktadır.
Bu
Bu program
program dahilinde
dahilinde KOBİ’ler,
KOBİ’ler, hizmet
hizmet sağlayıcı
sağlayıcı (ASP)
(ASP) modeli
modeli ile
ile KOBİ’lere
KOBİ’lere İnternet
İnternet üzerinden
üzerinden
kurumsal
kaynak
planlaması,
tedarik
zinciri
yönetimi
ve
müşteri
ilişkileri
yönetimi
uygulamalarını
kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarınısunan
sunan
(örnek
uygulamalar:
salesforce.com,
luca.com.tr)
ve
üye
işletmelere
gerekli
eğitimleri
veren
özel
şirket
(örnek uygulamalar: salesforce.com, luca.com.tr) ve üye işletmelere gerekli eğitimleri veren özel şirket
veya
veya STK’lara
STK’lara üyeliklerinde
üyeliklerinde belli
belli oranda
oranda desteklenecektir
desteklenecektir (kayıt
(kayıt ücretinin
ücretinin %25’i,
%25’i, yıllık
yıllık aidat
aidat ücretinin
ücretinin
%50’si).
%50’si).
Uygulama
Uygulamasayesinde
sayesindeüyelerin
üyelerinofislerindeki
ofislerindekiher
herbilgisayar
bilgisayariçin
içinprogram
programsatın
satınalma
almazorunluluğu
zorunluluğuortadan
ortadan
kalkmaktadır.
Ayrıca
İnternet
tabanlı
merkezi
sistem
olması
sebebiyle
kurulum,
servis,
kalkmaktadır. Ayrıca İnternet tabanlı merkezi sistem olması sebebiyle kurulum, servis,yedekleme
yedeklemeve
ve
veri
taşıma
ihtiyaçları
ortadan
kalkmaktadır.
Bu
da
üyelere
ciddi
bir
maliyet
ve
zaman
tasarrufu
veri taşıma ihtiyaçları ortadan kalkmaktadır. Bu da üyelere ciddi bir maliyet ve zaman tasarrufu
sağlayacaktır.
sağlayacaktır.
Proje
Projekapsamında
kapsamında33yılda
yıldatoplam
toplam50.000
50.000işletmenin
işletmeninERP,
ERP,45.000
45.000işletmenin
işletmeninSCM
SCMve
ve20.000
20.000işletmenin
işletmenin
CRM
CRMdesteği
desteğialması
almasıplanlanmaktadır.
planlanmaktadır.
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4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)
Hangi
Hangi hizmet
hizmet sağlayıcılara
sağlayıcılara üyelikte
üyelikte destek
destek sağlanacağı
sağlanacağı konusu
konusu net
net bir
bir şekilde
şekilde belirlenmelidir.
belirlenmelidir. Devlet
Devlet
minimum
hizmet
standartlarını
belirledikten
sonra
bu
standartları
karşılayan
minimum hizmet standartlarını belirledikten sonra bu standartları karşılayan herhangi
herhangi bir
bir hizmet
hizmet
sağlayıcıya
sağlayıcıya üyelikte
üyelikte destek
destek sağlanacaktır.
sağlanacaktır. Örneğin
Örneğin bu
bu tip
tip bir
bir sistemde
sistemde minimum
minimum gereksinimler:
gereksinimler: her
her
yerden,
yerden,ek
ekbir
biryazılım
yazılımgerektirmeden
gerektirmedenulaşılabilmesi;
ulaşılabilmesi;sade
sadeve
vekullanımının
kullanımınınkolay
kolayolması;
olması;dinamik
dinamikolması
olması
(tüm
(tüm değişikliklerin
değişikliklerin merkezden
merkezden yapılabiliyor
yapılabiliyor olması);
olması); üyelik
üyelik başında
başında standart
standart bir
bir eğitim
eğitim sağlanması;
sağlanması;
üyelik
boyunca
danışmanlık
verilmesi
(örneğin
hizmet
sağlayıcıların
İnternet
portalında
üyelik boyunca danışmanlık verilmesi (örneğin hizmet sağlayıcıların İnternet portalında verilen
verilen her
her
hizmet
ile kullanıcı
kullanıcı ve
ve potansiyel
potansiyel
hizmet alanında
alanında uzmanlar
uzmanlar istihdam
istihdam etmesi;
etmesi; çağrı
çağrı merkezleri
merkezleri aracılığı
aracılığı ile
kullanıcılara
kullanıcılara yardım
yardım hizmeti
hizmeti sunması,
sunması, vb.);
vb.); üye
üye işletmelerin
işletmelerin iletişime
iletişime geçebileceği
geçebileceği ortak
ortak bir
bir teknolojik
teknolojik
platform
destekli,
yüksek
güvenlikli
(örneğin
sistem
yöneticileri
tarafından
dahi
erişilemeyecek
platform destekli, yüksek güvenlikli (örneğin sistem yöneticileri tarafından dahi erişilemeyecekşekilde),
şekilde),
vb.
olabilir.
Hizmet
sağlayıcı
seçiminde
yerel
yazılımın
artı
puan
olarak
belirtilmesi
göz
vb. olabilir. Hizmet sağlayıcı seçiminde yerel yazılımın artı puan olarak belirtilmesi göz önünde
önünde
bulundurulmalıdır.
bulundurulmalıdır.
Hizmet
Hizmetsağlayıcıların
sağlayıcılarınstandart
standartpaketleri
paketleriözellikle
özellikleotomotiv
otomotivve
vetekstil
tekstilsektörlerine
sektörlerineuyarlamaları
uyarlamaları
desteklenecektir.
desteklenecektir.Ek
Ekolarak
olarakimalat
imalatendüstrisine
endüstrisineözgü
özgüCIM
CIM(bilgisayar
(bilgisayardestekli
destekliüretim),
üretim),tekstil
tekstilsektörü
sektörüiçin
için
tasarım
programları
gibi
uygulamalar
da
benzer
ASP
modelleri
olarak
sonraki
aşamalarda
dikkate
tasarım programları gibi uygulamalar da benzer ASP modelleri olarak sonraki aşamalarda dikkate
alınmalıdır.
alınmalıdır.
İşletmelerin
İşletmelerinservis
servissağlayıcılara
sağlayıcılarayönlendirilmesi
yönlendirilmesive
vekullanımın
kullanımınteşvik
teşvikedilmesi
edilmesiamacıyla
amacıylastandartları
standartları
sağlayan
tüm
hizmet
sağlayıcılar
ve
destek
mekanizması
hakkında
işletmelere
bilgi
verilecektir.
sağlayan tüm hizmet sağlayıcılar ve destek mekanizması hakkında işletmelere bilgi verilecektir.Destek
Destek
için
içinbaşvuran
başvuranişletmelerin
işletmeleringereksinimleri,
gereksinimleri,Şirketler
ŞirketlerBilgi
BilgiSistemi
Sistemivasıtasıyla
vasıtasıylaaraştırılacak
araştırılacakve
vedestek
destek
verilip
verilipverilmeyeceği
verilmeyeceğikararı
kararıyine
yineaynı
aynısistem
sistemkullanılarak
kullanılarakverilecektir.
verilecektir.Başvuran
Başvuranişletmelerin
işletmelerinNACE
NACE
kodları
incelenecek;
tekstil
ve
otomotiv
sektöründe
faaliyet
gösteren
işletmeler
önceliklendirilecektir.
kodları incelenecek; tekstil ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmeler önceliklendirilecektir.
Yani
Yanidestekten
destektenfaydalanacak
faydalanacakişletmelerin
işletmelerinöncelikle
öncelikletekstil
tekstilve
veotomotiv
otomotivsektöründeki
sektöründekiişletmeler
işletmelerolmasına
olmasına
dikkat
edilecektir.
dikkat edilecektir.
KOBİ’lerde
KOBİ’lerdee-İş
e-İşuygulamaları
uygulamalarıve
vegetireceği
getireceğiyararların
yararlarınbilinirlik
bilinirlikdüzeyi
düzeyiçok
çokdüşük
düşükolduğundan
olduğundanbu
buprojeyi
projeyi
desteklemek
için
bilgilendirme-iletişim
projesinin
kesintisiz
olarak
ve
yıllar
içinde
içeriği
değiştirilerek
desteklemek için bilgilendirme-iletişim projesinin kesintisiz olarak ve yıllar içinde içeriği değiştirilerek
sürdürülmesi
sürdürülmesigerekmektedir.
gerekmektedir.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Muhasebe
sistemlerinin
Muhasebe sistemlerininkullanımının
kullanımının artması
artmasıile
ile işletmeler
işletmeler finansal
finansal kuruluşlara
kuruluşlara zamanında,
zamanında, sağlıklı,
sağlıklı,
yeterli
ve
doğru
bilgi
sağlayabilecek
ve
finansal
kuruluşlardan
kredi
alma
yeterli ve doğru bilgi sağlayabilecek ve finansal kuruluşlardan kredi alma konusunda
konusunda sıkıntı
sıkıntı
çekmeyeceklerdir.
çekmeyeceklerdir.
Çok
Çoksayıda
sayıdaKOBİ’nin
KOBİ’nine-iş
e-iş uygulamalarını
uygulamalarınıdüşük
düşükmaliyetlerle
maliyetlerlekullanır
kullanırhale
halegelmesi
gelmesimümkün
mümkünolacaktır.
olacaktır.
e-İş
uygulamaları
ile
ilgili
sektörler
içi
ve
KOBİ’ler
arası
bir
iletişim
ağı
oluşacaktır.
e-İş uygulamaları ile ilgili sektörler içi ve KOBİ’ler arası bir iletişim ağı oluşacaktır. Ayrıca
Ayrıca sistem
sistem
sayesinde
üye
tüm
işletmeler
ortak
bir
platformda
karşılıklı
iletişim
imkanı
bulacaklardır.
sayesinde üye tüm işletmeler ortak bir platformda karşılıklı iletişim imkanı bulacaklardır.
İletişim
İletişim teknolojileri
teknolojileri işletmelerin
işletmelerin sınırlarını
sınırlarını genişleterek
genişleterek hizmetin
hizmetin her
her noktadan
noktadan verilebilmesini
verilebilmesini
sağlamaktadır.
Çalışanların
gerekli
her
türlü
bilgiye
istedikleri
yerden
kolay
sağlamaktadır. Çalışanların gerekli her türlü bilgiye istedikleri yerden kolayerişimi,
erişimi,çalışma
çalışmasürecini
sürecini
daha
aktif
ve
verimli
kılacaktır.
daha aktif ve verimli kılacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Bu
Buproje,
proje,KOBİ’lerde
KOBİ’lerdeBİT
BİTkullanımının
kullanımınınyaygınlaştırılması,
yaygınlaştırılması,BİT
BİTkullanımı
kullanımısonucu
sonucu şirketler
şirketler bazında
bazında ve
ve
genel
ekonomide
maliyetlerin
düşürülmesi
ve
verimliliğin
artırılması
hedeflerine
hizmet
edecektir.
genel ekonomide maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedeflerine hizmet edecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
TOSYÖV
TOSYÖV ve
ve TURMOB’un
TURMOB’un bu
bu alanda
alanda
planladıkları
bir
proje
mevcuttur.
Uygulamanın
planladıkları bir proje mevcuttur. Uygulamanın
daha
daha hızlı
hızlı harekete
harekete geçirilmesi
geçirilmesi için
için öncelikle
öncelikle
bu
proje
değerlendirilebilir.
bu proje değerlendirilebilir.
Proje
Proje KOSGEB’in
KOSGEB’in yazılım
yazılım ve
ve danışmanlık
danışmanlık
alanında
verdiği
destekler
ile
alanında
verdiği
destekler
ile
ilişkilendirilmelidir.
ilişkilendirilmelidir.
2005
2005Eylem
EylemPlanı
Planı46
46no’lu
no’lueylem
eylem(KOBİ’lere
(KOBİ’lereeeTicaret
Destekleri)
ile
ilişkilidir.
Ticaret Destekleri) ile ilişkilidir.

Destek
Destek verilecek
verilecek işletmelerin
işletmelerin ve
ve yapılacak
yapılacak
desteklerin
içeriklerinin
doğru
desteklerin içeriklerinin doğru bir
bir şekilde
şekilde
belirlenmesi
belirlenmesi için
için Şirketler
Şirketler Bilgi
Bilgi Sisteminin
Sisteminin
tamamlanması
tamamlanmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon sektöründe
sektöründe rekabetçi
rekabetçi
ortamın
gelişmesi,
iletişim
ortamın gelişmesi, iletişim maliyetlerindeki
maliyetlerindeki
vergi
vergi yükünün
yükünün azaltılması
azaltılması ve
ve iletişim
iletişim
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
geliştirilmesi
ile
BİT
adaptasyonu
daha
hızlı
geliştirilmesi ile BİT adaptasyonu daha hızlı
artacaktır.
artacaktır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

40.000.000

25.000.000

Üyelik Maliyeti

78

31.000.000

19.375.000

Kurumsal Kaynak Planlaması/Yönetimi Aidat

10

4.000.000

2.500.000

Tedarik Zinciri Yönetimi Aidat

9

3.500.000

2.187.500

Müşteri İlişkileri Yönetimi Aidat

4

1.500.000

937.500

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

40.000.000

25.000.000

100

40.000.000

25.000.000

Bütçe Kaynakları *
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(*) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.III.C Tedbir 3.3 ile ilişkilendirilmiştir.
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

112

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 24 – İş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Destek
Desteksağlanacak
sağlanacakişletme
işletmeve
vemaliyet
maliyetpaylaşım
paylaşımhedeflerinin
hedeflerininkonulması
konulması
Proje
zaman
ve
maliyet
planının
çıkarılması
Proje zaman ve maliyet planının çıkarılması
Destek
Destekmekanizmasının
mekanizmasınıntespit
tespitedilmesi
edilmesi
Hizmet
sağlayıcılar
için
destek
Hizmet sağlayıcılar için destekkriterlerinin
kriterlerininbelirlenmesi
belirlenmesi
 Altyapı
için
Altyapı için teknolojik
teknolojik gereksinimlerin
gereksinimlerin (yazılım,
(yazılım,güvenlik,
güvenlik, forum,
forum, yedekleme,
yedekleme, vs.)
vs.)
belirlenmesi
belirlenmesi
 Hizmet
Hizmetstandartlarının
standartlarının(eğitim,
(eğitim,danışmanlık,
danışmanlık,vb.)
vb.)belirlenmesi
belirlenmesi
Öncelikle
hizmet
sağlayıcı
olarak
ilgi
gösterebilecek
işletmelere,
Öncelikle hizmet sağlayıcı olarak ilgi gösterebilecek işletmelere, STK’ların
STK’ların destek
destek ve
ve kriterler
kriterler
hakkında
bilgilendirilmesi
hakkında bilgilendirilmesi
Tüm
Tüm bu
bu ürün
ürün ve
ve hizmet
hizmet kriterlerine
kriterlerine uyan
uyan kurumsal
kurumsal kaynak
kaynak yönetimi/planlaması,
yönetimi/planlaması, tedarik
tedarik zinciri
zinciri
yönetimi
ve
müşteri
ilişkileri
yönetimi
servis
sağlayıcılarının
değerlendirilmesi
ve
seçilen
yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi servis sağlayıcılarının değerlendirilmesi ve seçilen kritik
kritik
sektörlere
özel
uygulama
sunup
sunmama
kriterleri
de
göz
önünde
bulundurularak
uygun
servis
sektörlere özel uygulama sunup sunmama kriterleri de göz önünde bulundurularak uygun servis
sağlayıcıların
sağlayıcılarınbelirlenmesi
belirlenmesi
Şirketler
ŞirketlerBilgi
BilgiSistemi
Sistemiyardımıyla
yardımıylauygulamalara
uygulamalaraihtiyaç
ihtiyaçduyacak
duyacakişletmelerin
işletmelerinbelirlenmesi
belirlenmesi
Uygulamaların
faydaları,
destek
içeriği,
destekten
faydalanma
koşulları
Uygulamaların faydaları, destek içeriği, destekten faydalanma koşulları konusunda
konusunda işletmelerin
işletmelerin
tanıtım
tanıtımyoluyla
yoluylabilgilendirilmeleri
bilgilendirilmeleri
İşletmelerin
İşletmelerinservis
servissağlayıcılara
sağlayıcılarayönlendirilmesi
yönlendirilmesive
vekullanımın
kullanımınteşvik
teşvikedilmesi
edilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Tarım
Tarımve
veKöy
Köyİşleri
İşleriBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2008
2008
Bitiş
:
Ocak
2009
Bitiş
: Ocak 2009
Süre
: :12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
Çevre
Kuruluş 2 : Çevreve
veOrman
OrmanBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
3
:
Devlet
Planlama
Teşkilatı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş44: :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
2006
2006programının
programınıntedbirlerinden
tedbirlerindenbiri
biride
desosyal
sosyaldışlanmanın
dışlanmanınve
vebu
bubağlamda
bağlamdayoksulluğun
yoksulluğunyoğun
yoğunolduğu
olduğu
dezavantajlı
gruplara
yönelik
ekonomik
faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi
amacıyla
gelir
artırıcı
dezavantajlı gruplara yönelik ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla gelir artırıcı projelerin
projelerin
desteklenmesidir.
desteklenmesidir. DPT
DPT Tarım
Tarım Stratejisi’nin
Stratejisi’nin (2006-2010)
(2006-2010) hedefleri
hedefleri arasında
arasında da
da üreticilerin
üreticilerin bireysel
bireysel ve
ve
birlikte
oluşturacakları
dikey
entegrasyon
projelerine
teknik
ve
finansal
destek
sağlanması
birlikte oluşturacakları dikey entegrasyon projelerine teknik ve finansal destek sağlanması ve
ve
üreticilerin
üreticilerin pazara
pazara entegrasyonunu
entegrasyonunu sağlayacak
sağlayacak desteklerin
desteklerin verilmesi
verilmesi yer
yer almaktadır.
almaktadır. Tarım
Tarım
işletmelerinin
küçük
ölçekli
olması
nedeni
ile
üreticilerin
teknoloji
kullanımı,
pazar
ve
sanayi
işletmelerinin küçük ölçekli olması nedeni ile üreticilerin teknoloji kullanımı, pazar ve sanayi ile
ile
entegrasyonu
entegrasyonu açısından
açısından problemler
problemler oluşmaktadır.
oluşmaktadır. Bu
Bu nedenle
nedenle üretici
üretici örgütlenmesinin
örgütlenmesinin teşvik
teşvik edilmesi
edilmesi
gerekmektedir.
gerekmektedir.
Projenin
Projeninamacı
amacıbilgi
bilgive
veiletişim
iletişimteknolojileri
teknolojilerikullanımı
kullanımıaçısından
açısındanoldukça
oldukçageride
gerideolan
olanve
veçoğunluğu
çoğunluğukırsal
kırsal
ile
tanıştırmak
ve
BİT
aracılığıyla
bilgilendirmektir.
kesimlerde
bulunan
sektör
çalışanlarını
BİT
kesimlerde bulunan sektör çalışanlarını BİT ile tanıştırmak ve BİT aracılığıyla bilgilendirmektir.Ayrıca
Ayrıca
kırsal
kırsal bölgelerin
bölgelerin birbirine
birbirine ve
ve dünyanın
dünyanın geri
geri kalanına
kalanına bağlanması
bağlanması ya
ya da
da yerel
yerel yönetim
yönetim hizmetlerinin
hizmetlerinin
vatandaş
vatandaşilişkilerini
ilişkilerinigüçlendirecek
güçlendirecekbiçimde
biçimdeyapılandırılması
yapılandırılmasıhedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.
Projenin
Projenin uygulayıcıları
uygulayıcıları ilgili
ilgili kurum
kurum tarafından
tarafından atanmış,
atanmış, her
her bölge
bölge için
için seçilecek
seçilecek girişimcilerdir.
girişimcilerdir. Proje
Proje
kapsamında
kapsamında altyapı
altyapı uygunluğu
uygunluğu ve
ve nüfus
nüfus yoğunluğu
yoğunluğu bakımından
bakımından seçilecek
seçilecek pilot
pilot köyler
köyler için
için bu
bu
girişimciler
girişimciler eğitilecektir.
eğitilecektir. Görevlendirilen
Görevlendirilen girişimcilerin
girişimcilerin sorumluluğu
sorumluluğu bölgedeki
bölgedeki kişilere
kişilere BİT
BİT vasıtasıyla
vasıtasıyla
bilgi
bilgi edinmeleri
edinmeleri ve/veya
ve/veya çeşitli
çeşitli işlerini
işlerini yapmaları
yapmaları konusunda
konusunda yardımcı
yardımcı olmaktır.
olmaktır. Modelde,
Modelde, seçilecek
seçilecek
girişimcilere
gerekli
donanım
altyapısı
(bilgisayar,
modem
ve
bir
yıllık
İnternet
erişimi)
ve
girişimcilere gerekli donanım altyapısı (bilgisayar, modem ve bir yıllık İnternet erişimi) ve ofis
ofis kira
kira
desteği
sağlanacaktır.
Tüm
bakım
maliyetleri
girişimci
tarafından
karşılanacaktır.
Girişimcilerin
desteği sağlanacaktır. Tüm bakım maliyetleri girişimci tarafından karşılanacaktır. Girişimcilerin geliri
geliri
çiftçilerin
çiftçilerinfaydalanacağı
faydalanacağıhizmetler
hizmetleriçin
içinbelirlenecek
belirlenecekcüzi
cüziücretlerden
ücretlerdengelecektir.
gelecektir.
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4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)
Böylece
Böylece çiftçiler,
çiftçiler, tarım
tarım ürünleri
ürünleri alım
alım satım
satım fiyat
fiyat oranları
oranları hakkında
hakkında güvenilir
güvenilir bilgiye
bilgiye ulaşacak,
ulaşacak, tapu
tapu
kayıtları
gibi
resmi
bilgilere
erişecek,
tarım
faaliyetlerinin
sürdürülmesi
için
gerekli
resmi
kayıtları gibi resmi bilgilere erişecek, tarım faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli resmi işlemlerde
işlemlerde
bulunacak,
bulunacak, meteorolojik
meteorolojik koşullardan
koşullardan haberdar
haberdar olacaklardır.
olacaklardır. Ayrıca
Ayrıca bölgedeki
bölgedeki çiftçilerin
çiftçilerin mallarını,
mallarını,
kadınların
kadınlarınkendi
kendiyaptıkları
yaptıklarıelelişlerini
işlerinisatabilecekleri
satabilecekleribir
birportal
portalkurulması
kurulmasıplanlanmaktadır.
planlanmaktadır.
Aynı
Aynı zamanda
zamanda kullanıcıların
kullanıcıların ekim
ekim ya
ya da
da hasat
hasat ile
ile ilgili
ilgili sisteme
sisteme ilettikleri
ilettikleri ihtiyaçlar,
ihtiyaçlar, bölgenin
bölgenin tarımsal
tarımsal
arazi
arazibilgilerinin
bilgilerininbilgisayar
bilgisayarortamına
ortamınakaydedilip
kaydedilipharita
haritatemelli
temellibir
birveri
veribankasına
bankasınaaktarılarak
aktarılarakcoğrafi
coğrafibilgi
bilgi
sisteminin
sistemininoluşturulmasında
oluşturulmasındakullanılabilecektir.
kullanılabilecektir.
Projenin
Projenin pilot
pilot uygulaması
uygulaması yaklaşık
yaklaşık 30
30 köy
köy için
için yapılacaktır.
yapılacaktır. Maliyet,
Maliyet, girişimcilerin
girişimcilerin belirlenmesi,
belirlenmesi,
eğitilmesi
ve
donanım
ve
kira
desteğinin
sağlanması
ve
satış
portalının
kurulmasıdır.
Proje başarılı
başarılı
eğitilmesi ve donanım ve kira desteğinin sağlanması ve satış portalının kurulmasıdır. Proje
olduğu
olduğutakdirde
takdirdegenişletilmesi
genişletilmesiplanlanacaktır.
planlanacaktır.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Sisteme
Sisteme entegre
entegre edilen
edilen bilgi
bilgi sistemi
sistemi yardımıyla
yardımıyla kullanıcılar,
kullanıcılar, uzaktan
uzaktan eğitim,
eğitim, ulaşım
ulaşım bilgileri,
bilgileri, sağlık,
sağlık,
posta,
banka
hizmetleri
ve
alım
satım
hizmetlerinden
faydalanabilecektir.
posta, banka hizmetleri ve alım satım hizmetlerinden faydalanabilecektir.
Çiftçiler
Çiftçilerdevlet
devletile
ileişlemlerini
işlemlerinitakip
takipetmek
etmekiçin
içinzaman
zamanve
vepara
parakaybına
kaybınasebep
sebepolan
olanuzak
uzaknoktalardaki
noktalardaki
merkezlere
gitmek
zorunda
kalmayacaktır.
merkezlere gitmek zorunda kalmayacaktır.
Proje
Proje ile
ile sayısal
sayısal uçurumdan
uçurumdan en
en olumsuz
olumsuz etkilenen
etkilenen ve
ve uygulamanın
uygulamanın yararlarına
yararlarına en
en çok
çok ihtiyacı
ihtiyacı olan
olan
kesime
kesimeyönelik
yönelikiyileştirmeler
iyileştirmelersağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Çiftçi
Çiftçikayıt
kayıtsistemine
sistemineiletilmesi
iletilmesigereken
gerekenbilgiler
bilgilerdaha
dahakolay
kolayulaştırılacaktır.
ulaştırılacaktır.
Tarım
ürünlerinin
ağ
üzerinden
bölge
pazarlarına
sevkıyatı
Tarım ürünlerinin ağ üzerinden bölge pazarlarına sevkıyatıve
veülke
ülkeçapında
çapındasatışı
satışıgerçekleştirilerek
gerçekleştirilerek
köylülere
köylülereek
ekgelir
gelirimkanları
imkanlarıyaratılacaktır.
yaratılacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Projenin
Projenin temel
temel hedefi
hedefi bilgi
bilgi ve
ve iletişim
iletişim teknolojilerini
teknolojilerini tarım
tarım çalışanlarının
çalışanlarının verimliliğini
verimliliğini ve
ve üretkenliğini
üretkenliğini
artırmak
artırmakiçin
içinkullanmaktır.
kullanmaktır.Proje
Projekapsamında
kapsamındaçiftçilere
çiftçilereverimliliği
verimliliğiartıracak
artıracakbilgiler
bilgilerulaştırılacak,
ulaştırılacak,tarım
tarım
ve
vehayvancılık
hayvancılıksektörlerinde
sektörlerindevar
varolan
olanmerkezi
merkezive
vebölgesel
bölgeselbilgi
bilgiaçığı
açığıkapatılmaya
kapatılmayaçalışılacaktır.
çalışılacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Köylülerin
Köylülerinkamu
kamuhizmetlerine
hizmetlerinesistem
sistemüzerinden
üzerinden
ulaşabilmesi
ulaşabilmesi e-Devlet
e-Devlet Kapısı
Kapısı hizmetlerinin
hizmetlerinin
kullanımının
kullanımının yaygınlaştırılmasına
yaygınlaştırılmasına katkıda
katkıda
bulunacaktır.
bulunacaktır.
İletişim
İletişim altyapılarının
altyapılarının yaygınlaştırılması
yaygınlaştırılması ve
ve
geliştirilmesi
ile
adaptasyon
geliştirilmesi ile adaptasyon daha
daha hızlı
hızlı
artacaktır.
artacaktır.
e-Ticaret
e-Ticaret hacminin
hacminin artırılması
artırılması programına
programına
kırsal
kesimlerin
de
katkısı
kırsal kesimlerin de katkısısağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Proje
Proje ile
ile tarım
tarım sektöründeki
sektöründeki kişiler
kişiler Tek
Tek Nokta
Nokta
Bilgilendirme
Portalındaki
bilgilendirme
Bilgilendirme
Portalındaki
bilgilendirme
faaliyetlerinden
faaliyetlerindenyararlanabilecektir.
yararlanabilecektir.
Çiftçiler
Çiftçiler Tarım
Tarım Bilgi
Bilgi Sisteminde
Sisteminde sunulan
sunulan
bilgilerden
faydalanabilecektir.
bilgilerden faydalanabilecektir.
Ağ
toplanan bilgiler
bilgiler Coğrafi
Coğrafi Bilgi
Bilgi
Ağ vasıtasıyla
vasıtasıyla toplanan
Sistemine
girdi
sağlayacaktır.
Sistemine girdi sağlayacaktır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Proje
için
Birleşmiş
Milletler
Proje için Birleşmiş MilletlerGıda
Gıdave
veTarım
Tarım
Örgütü’nden
Örgütü’nden(FAO)
(FAO)fon
fonsağlanabileceği
sağlanabileceği
düşünülmektedir.
düşünülmektedir.
Proje
Projeuygulamasında
uygulamasındaHindistan
HindistanDhar
DharBölgesi
Bölgesi
Gyandoot
GyandootİçİçAğı
AğıProjesi,
Projesi,Warana-Bağlı
Warana-BağlıKöyler
Köyler
Projesi
Projesive
vee-Sri
e-SriLanka
Lankaprojeleri
projeleriörnek
örnekteşkil
teşkil
edebilir.
edebilir.
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BİN- 25 – Kırsal Kalkınmada BİT Kullanımı
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

1.650.000

1.031.250

Danışmanlık

6

100.000

62.500

Eğitim

11

180.000

112.500

Etüd / Fizibilite

2

30.000

18.750

Yazılım

25

400.000

250.000

Donanım

31

504.000

315.000

Ağ Altyapısı

19

320.000

200.000

Diğer

7

116.000

72.500

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

1.650.000

1.031.250

100

1.650.000

1.031.250

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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BİN- 25 – Kırsal Kalkınmada BİT Kullanımı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Projenin
Projeninbütününe
bütününeyönelik
yönelikbir
birfizibilite
fizibiliteçalışması
çalışmasıyapılması,
yapılması,maliyet
maliyetve
vefaydaların
faydalarınhesaplanması,
hesaplanması,proje
proje
tamamlanma
süresi
hedeflerinin
oluşturulması,
iş
gereksinimlerinin
belirlenmesi
tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, iş gereksinimlerinin belirlenmesi
Altyapı
Altyapı uygunluğu
uygunluğu ve
ve nüfus
nüfus yoğunluğu
yoğunluğu göz
göz önünde
önünde bulundurularak
bulundurularak pilot
pilot projenin
projenin uygulanacağı
uygulanacağı
bölgelerin
belirlenmesi
bölgelerin belirlenmesi
Uygulama
Uygulama hakkında
hakkında bölgelerde
bölgelerde tanıtım
tanıtım yapılması,
yapılması, bölgelerde
bölgelerde uygulamanın
uygulamanın ve
ve getireceği
getireceği faydaların
faydaların
anlatılması
anlatılması
Bölgelerde
Bölgelerdebilgisayar
bilgisayarve
veİnternet
İnternetbağlantısı
bağlantısıile
ilehizmet
hizmetverecek
verecekgirişimcilerin
girişimcilerinseçilmesi
seçilmesi
Girişimcilerin
süreç,
seçildikleri
bölgedeki
halka
yardımda
bulunmaları
Girişimcilerin süreç, seçildikleri bölgedeki halka yardımda bulunmalarıbeklenen
beklenenkonular
konularhakkında
hakkındave
ve
fiyatlama
konularında
eğitilmesi
fiyatlama konularında eğitilmesi
Girişimcilere
Girişimcilerebelirlenen
belirlenendonanım
donanımve
vekira
kiradesteğinin
desteğininsağlanması
sağlanması
Bölgeler
arasında
ağ
kurulması
ve
kurulacak
Bölgeler arasında ağ kurulması ve kurulacakağa
ağasağlık,
sağlık,eğitim,
eğitim,vergi,
vergi,gıda
gıdaile
ileilgili
ilgilikurumların
kurumlarındirek
direk
bağlantısının
sağlanması
bağlantısının sağlanması
Çiftçilerin
Çiftçilerinmallarını
mallarınıveya
veyakadınların
kadınlarınelelişlerini
işlerinisatabilecekleri
satabilecekleriİnternet
İnternetsayfasının
sayfasınınkurulması
kurulması
Çiftçilere
sunulacak
hizmetlerin
içeriğinin
ve
bedellerinin
belirlenmesi
Çiftçilere sunulacak hizmetlerin içeriğinin ve bedellerinin belirlenmesi
Uygulamanın
Uygulamanın hedef
hedef kitle
kitle tarafından
tarafından kullanımına,
kullanımına, projeden
projeden duyulan
duyulan memnuniyete
memnuniyete göre
göre pilot
pilot projede
projede
karşılaşılan
karşılaşılanproblemler
problemlergöz
gözönünde
önündebulundurularak
bulundurularakbölgelerin
bölgeleringenişletilmesi
genişletilmesiiçin
içinfizibilite
fizibiliteçalışmasının
çalışmasının
yapılması,
yapılması,genişletilme
genişletilmeprogramının
programınınbelirlenmesi
belirlenmesi
 Ek
bölgelerin
planlanması
Ek bölgelerin planlanması
 Zaman
Zamanve
vemaliyetin
maliyetinplanlamasının
planlamasınınyapılması
yapılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı

118

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 26 – e-Ticaret Güvenlik Altyapısı
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Türk
TürkStandardları
StandardlarıEnstitüsü
Enstitüsü

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2007
2007
Bitiş
:
Temmuz
2008
Bitiş
: Temmuz 2008
Süre
: :12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
Kuruluş 6 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Kuruluş 1 :Dış
DışTicaret
TicaretMüsteşarlığı
Müsteşarlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :TÜBİTAK
TÜBİTAK(UEKAE)
(UEKAE)
Kuruluş
3
:
Bankacılık
Kuruluş 3 : BankacılıkDüzenleme
Düzenlemeve
veDenetleme
DenetlemeKurumu
Kurumu
Kuruluş
4
:
Türk
Akreditasyon
Kurumu
Kuruluş 4 : Türk Akreditasyon Kurumu
Kuruluş
Kuruluş55 : :Bankalararası
BankalararasıKart
KartMerkezi
Merkezi
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Araştırmamızın
Araştırmamızınsonuçlarına
sonuçlarınagöre
göreKOBİ’ler
KOBİ’lere-ticaret
e-ticaretyapmamaları
yapmamalarıönündeki
önündekien
enbüyük
büyükengellerden
engellerdenbiri
biri
olarak
güvenlik
endişesini
göstermektedirler.
Bu
engelin
ortadan
kaldırılması
gereğinden
olarak güvenlik endişesini göstermektedirler. Bu engelin ortadan kaldırılması gereğinden hareketle
hareketle
öncelikle
öncelikle güvenlik
güvenlik altyapısının
altyapısının oluşturulması
oluşturulması ihtiyacı
ihtiyacı vardır.
vardır. Güvenlik
Güvenlik altyapısının
altyapısının sağlanması
sağlanması
programında
temel
proje
e-ticaret
güvenlik
sertifikasyon
mekanizmasının
oluşturulmasıdır.
programında temel proje e-ticaret güvenlik sertifikasyon mekanizmasının oluşturulmasıdır.
Güvenli
Güvenli e-ticaret
e-ticaret için
için uygulanması
uygulanması gereken
gereken standartların
standartların belirlenerek
belirlenerek e-ticaret
e-ticaret yapan
yapan firmaların
firmaların
yetkilendirilmiş
kuruluşlarca
bu
standartlara
uygunluk
açısından
denetlenmesini
yetkilendirilmiş kuruluşlarca bu standartlara uygunluk açısından denetlenmesini esas
esas alan
alan bir
bir
sertifikasyon
mekanizması
kurularak
İnternet
üzerinden
yapılan
alışverişin
güvenli
ve
güvenilir
sertifikasyon mekanizması kurularak İnternet üzerinden yapılan alışverişin güvenli ve güvenilirolması
olması
için
içinuygun
uygunortam
ortamoluşturulacaktır.
oluşturulacaktır.
Temel
programları ile
ile e-ticaret
e-ticaret sitelerinde
sitelerinde bulunan
bulunan
Temel amaç,
amaç, geliştirilecek
geliştirilecek güvenlik
güvenlik değerlendirme
değerlendirme programları
açıkların
tespiti
ve
bu
açıkların
tehdit
unsuru
olmasının
önlenmesi,
buna
bağlı
açıkların tespiti ve bu açıkların tehdit unsuru olmasının önlenmesi, buna bağlı olarak
olarak özellikle
özellikle
yurtiçindeki
yurtiçindekitüketiciler
tüketicileraçısından
açısındane-ticaret
e-ticaretiçin
içingüven
güvenortamın
ortamınyaratılmasıdır.
yaratılmasıdır.
Bu
Buprograma
programaparalel
paralelolarak
olarakelektronik
elektronikortamda
ortamdayapılan
yapılanalışverişlerde
alışverişlerdekarşılaşabilecek
karşılaşabileceksorunlarla
sorunlarlailgili
ilgili
olarak
tüketiciler
bilgilendirilecek;
e-ticaret
siteleri
için
güvenlik
standartları
oluşturulduğu,
olarak tüketiciler bilgilendirilecek; e-ticaret siteleri için güvenlik standartları oluşturulduğu,kamuya
kamuyave
ve
şirketlere
İnternetsayfası
sayfasıaracılığıyla
aracılığıylahem
hem
şirketlerehem
hemTek
TekNokta
NoktaBilgilendirme
BilgilendirmePortalı
Portalıve
vewww.e-ticaret.gov.tr
www.e-ticaret.gov.trİnternet
de
de değişik
değişik etkinlik
etkinlik ve
ve medya
medya araçları
araçları yardımıyla
yardımıyla duyurulacaktır.
duyurulacaktır. Ayrıca
Ayrıca elektronik
elektronik ortamda
ortamda yapılan
yapılan
alışverişlerde
herhangi
bir
problem
ortaya
çıktığında
tüketiciler
için
şikayet
sistemi
kurulacaktır.
alışverişlerde herhangi bir problem ortaya çıktığında tüketiciler için şikayet sistemi kurulacaktır.
Tüketiciler
Tüketiciler için
için karmaşa
karmaşa yaratmaması
yaratmaması açısından
açısından ülke
ülke içinde
içinde standart
standart bir
bir etiketin
etiketin olması
olması önemlidir.
önemlidir.
Ayrıca
bu
mekanizmanın
devlet
ve
özel
sektör
ile
birlikte
oluşturulması
kritiktir.
Sadece
Ayrıca bu mekanizmanın devlet ve özel sektör ile birlikte oluşturulması kritiktir. Sadeceözel
özelsektörün
sektörün
söz
söz sahibi
sahibi olduğu
olduğu içiç denetim
denetim (pure
(pure self-reguation)
self-reguation) mekanizmalarının
mekanizmalarının başarısız
başarısız olma
olma sebepleri
sebepleri kural
kural
tanımlama
tanımlama zorlukları,
zorlukları, sektör
sektör içinde
içinde organizasyonel
organizasyonel anlamda
anlamda eksiklikler,
eksiklikler, paydaşların
paydaşların farklı
farklı beklentileri
beklentileri
ve
vemaliyet
maliyetpaylaşımında
paylaşımındayaşanan
yaşanangüçlüklerdir.
güçlüklerdir.
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BİN- 26 – e-Ticaret Güvenlik Altyapısı
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)
Sertifikasyon
Sertifikasyoniçin
içinyetkilendirilmiş
yetkilendirilmişkuruluşlardan
kuruluşlardanistenecek
istenecekaşamalar
aşamalariçin
içinörnek
örnekişişakışı
akışıaşağıda
aşağıda
verilmiştir:
verilmiştir:
Yetkilendirilmiş
Yetkilendirilmiş şirket
şirket (code
(code owner)
owner) olmak
olmak isteyen
isteyen kurum
kurum ya
ya da
da kuruluş
kuruluş akreditasyon
akreditasyon kurumuna
kurumuna
başvurur.
başvurur.
Başvuru,
Başvuru,oluşturulacak
oluşturulacakkomite
komitetarafından
tarafındanbelirlenen
belirlenenstandartlara
standartlarauygunluğa
uygunluğagöre
göreincelenir.
incelenir.
Sertifika
vermek
için
yetkilendirilmiş
kuruluş
her
yıl
tekrar
denetlenme
sürecine
Sertifika vermek için yetkilendirilmiş kuruluş her yıl tekrar denetlenme sürecine girer
girer (sene
(sene içinde
içinde
yürütme
kuralları
uyguladığı
üye
e-ticaret
siteleri
hakkında
gelen
şikayetler,
bu
şikayetleri
yürütme kuralları uyguladığı üye e-ticaret siteleri hakkında gelen şikayetler, bu şikayetleri yönetme
yönetme
biçimi,
biçimi, yetkilendirilmiş
yetkilendirilmiş şirketin
şirketin düzenli
düzenli hazırladığı
hazırladığı raporlar,
raporlar, varsa
varsa tüketicilerin
tüketicilerin bizzat
bizzat sertifika
sertifika veren
veren
kuruluş
kuruluşile
ileilgili
ilgilişikayetleri,
şikayetleri,vs.
vs.göz
gözönünde
önündebulundurularak).
bulundurularak).
Bunun
Bunundışında
dışındayetkilendiren
yetkilendirenkuruluş
kuruluşhabersiz
habersizolarak
olarakdenetleme
denetlemeyapabilir.
yapabilir.
İhlal
tespit
edildiğinde
yetkilendirilmiş
kuruluş,
bu
ihlali
belirlenen
İhlal tespit edildiğinde yetkilendirilmiş kuruluş, bu ihlali belirlenen zaman
zaman içinde
içinde çözmekle
çözmekle
yükümlüdür.
yükümlüdür.
Çözülmediği
Çözülmediğitakdirde
takdirdeyetkilendirilmiş
yetkilendirilmişkuruluşun
kuruluşunyetkisi
yetkisialınır.
alınır.
e-Ticaret
e-Ticaretyapan
yapanve
vesertifikasyon
sertifikasyonalmak
almakisteyen
isteyenişletmeler
işletmeleriçin
içinörnek
örnekdenetleme
denetlemesüreci:
süreci:
Yetkilendirilmiş
Yetkilendirilmiş kuruluşlardan
kuruluşlardan birine
birine başvuran
başvuran işletme
işletme uyması
uyması gereken
gereken koşulları
koşulları (code
(code ofof practice)
practice)
belirten
bir
anlaşma
imzalar.
belirten bir anlaşma imzalar.
Yetkilendirilmiş
Yetkilendirilmişkuruluş
kuruluşİnternet
İnternetsitesini,
sitesini,çevrimiçi
çevrimiçipazarlama
pazarlamailetişimini
iletişiminidenetler.
denetler.
Uygun
Uygunolan
olanişletme,
işletme,etiketi
etiketisitelerinde
sitelerindeyayınlar.
yayınlar.
Yetkilendirilmiş
Yetkilendirilmiş kuruluş
kuruluş düzenli
düzenli olarak
olarak üye
üye işletmeleri
işletmeleri denetler.
denetler. Üye
Üye işletme
işletme bu
bu denetimler
denetimler için
için yıl
yıl
içindeki
şikayetlerin
ve
bu
şikayetlerin
nasıl
çözümlendiğinin
anlatılığı
bir
rapor
hazırlar.
içindeki şikayetlerin ve bu şikayetlerin nasıl çözümlendiğinin anlatılığı bir rapor hazırlar.
Tüketiciler
Tüketiciler tarafından
tarafından ilgili
ilgili e-ticaret
e-ticaret sitesi
sitesi hakkında
hakkında yetkilendirilmiş
yetkilendirilmiş kuruluşa
kuruluşa doğrudan
doğrudan yapılan
yapılan
şikayetler
ise
ilgili
işletmeye
iletilir
ve
en
kısa
zamanda
çözümlenmesi
talep
edilir.
şikayetler ise ilgili işletmeye iletilir ve en kısa zamanda çözümlenmesi talep edilir.
Koşulların
Koşulların ihlali
ihlali ve
ve sonrasında
sonrasında ilgili
ilgili problemin
problemin belirlenen
belirlenen zaman
zaman içinde
içinde giderilmemesi
giderilmemesi durumunda
durumunda
işletme
üyelikten
men
edilir.
işletme üyelikten men edilir.
Proje,
Proje,e-ticaret
e-ticarettüketici
tüketicive
vekullanıcılarının
kullanıcılarınınhaklarını
haklarınıkoruyan
koruyanyasal
yasalaltyapı
altyapıve
veSosyal
SosyalDönüşüm
Dönüşümçalışma
çalışma
alanındaki
İnternet
Güvenliği
programındaki
yasal
düzenlemeler
ile
de
desteklenmelidir.
alanındaki İnternet Güvenliği programındaki yasal düzenlemeler ile de desteklenmelidir.Halen
Haleneetüketici
tüketici23
23Şubat
Şubat1995
1995tarihli
tarihlive
ve 4077
4077sayılı
sayılıTüketicinin
TüketicininKorunması
KorunmasıHakkında
HakkındaKanunun
Kanunun9/A
9/Amaddesi
maddesi
kapsamında
kapsamındakorunmaktadır.
korunmaktadır.Ancak,
Ancak,kişisel
kişiselverilerin
verilerinkorunmasına
korunmasınailişkin
ilişkinkanun
kanuntasarısı
tasarısıhenüz
henüz
yasalaşmamıştır.
Tüketicinin
Korunması
Hakkında
Kanun’a
aykırı
davranmanın
yasalaşmamıştır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı davranmanınyaptırımları
yaptırımlarıise
ise
yeterince
yeterinceağır
ağırdeğildir
değildirve
veKanun’da
Kanun’daİnternet’e
İnternet’eözel
özelhükümlere
hükümlereyer
yerverilmemiştir.
verilmemiştir.Öte
Öteyandan
yandan15
15Ocak
Ocak
2004
2004tarihli
tarihlive
ve5070
5070sayılı
sayılıElektronik
Elektronikİmza
İmzaKanunu’nun
Kanunu’nunyürürlüğe
yürürlüğegirmesi
girmesive
vebu
buKanun
Kanundoğrultusunda
doğrultusunda
ikincil
ikincildüzenlemelerin
düzenlemelerinOcak
Ocak2005’te
2005’teTelekomünikasyon
TelekomünikasyonKurumu
Kurumutarafından
tarafındantamamlanmasını
tamamlanmasınımüteakip
müteakip
elektronik
imza
uygulamalarının
önünün
açılmasıyla
bu
alanda
önemli
bir
adım
elektronik imza uygulamalarının önünün açılmasıyla bu alanda önemli bir adımatılmıştır.
atılmıştır.
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BİN- 26 – e-Ticaret Güvenlik Altyapısı
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
e-Ticaret
e-Ticaretiçin
içingerekli
gerekligüvenlik
güvenlikaltyapısı
altyapısımerkezi
merkezibir
birotorite
otoritetarafından
tarafındandüzenlenip
düzenlenipdenetlendiği
denetlendiğiiçin
içinve
ve
minimum
e-ticaret
yazılım
ve
donanım
güvenlik
standartları
uygulamaya
geçirileceği
için
işletmelerin
minimum e-ticaret yazılım ve donanım güvenlik standartları uygulamaya geçirileceği için işletmelerin
ve
ve tüketicilerin
tüketicilerin e-ticarete
e-ticarete olan
olan güven
güven eksikliğinin
eksikliğinin ortadan
ortadan kaldırılması
kaldırılması yönünde
yönünde önemli
önemli bir
bir aşama
aşama
kaydedilmiş
olacaktır.
kaydedilmiş olacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
KOBİ’lerin
KOBİ’lerin e-ticareti
e-ticareti etkin
etkin biçimde
biçimde kullanmaya
kullanmaya başlaması
başlaması işletmeler
işletmeler düzeyinde
düzeyinde maliyet
maliyet avantajı,
avantajı,
işlemlerin
daha
kısa
zamanda
yapılanması
ve
verimlik
artışı
sağlayacaktır.
e-Ticaretin
işlemlerin daha kısa zamanda yapılanması ve verimlik artışı sağlayacaktır. e-Ticaretin güvenli
güvenli
olduğuna
inanan
ve
e-ticaret
yapmak
isteyen
işletmeler
ile
BİT
adaptasyonu
da
hızlanacaktır.
olduğuna inanan ve e-ticaret yapmak isteyen işletmeler ile BİT adaptasyonu da hızlanacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi
TÜBİTAK
TÜBİTAK Vizyon
Vizyon 2023
2023 belgesinde
belgesinde belirtilen
belirtilen
bilgi
toplumuna
geçiş
için
teknolojik
bilgi toplumuna geçiş için teknolojikaltyapının
altyapının
güçlendirilmesi
güçlendirilmesi hedefi
hedefi doğrultusunda
doğrultusunda bilgi
bilgi
güvenliğinin
sağlanması
belirtilen
güvenliğinin sağlanması belirtilen amaçlardan
amaçlardan
biridir.
biridir.
e-Ticaretin
e-Ticaretin güvenliğine
güvenliğine ilişkin
ilişkin önlemler
önlemler
alınırken
alınırken AB’nin
AB’nin 2000/31/EC
2000/31/EC sayılı
sayılı Direktifi
Direktifi
başta
e-ticaret
başta olmak
olmak üzere
üzere
e-ticaret ile
ile ilgili
ilgili
yönergeleri
dikkate
alınmalıdır.
yönergeleri dikkate alınmalıdır.
KDEP
KDEP 17
17 no’lu
no’lu eylem
eylem (güvenli
(güvenli İnternet
İnternet
kullanımı
konusunda
toplumda
kullanımı konusunda toplumda farkındalık
farkındalık
yaratılması)
yaratılması)ile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.

Proje,
Proje,İnternet
İnternetGüvenliği
Güvenliğiprojesi
projesiile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.
e-Ticaret
için
güvenli
bir
ortam
yaratılması
e-Ticaret için güvenli bir ortam yaratılması ve
ve
e-fatura
ile
ilgili
düzenlemeler
sonucunda
e-fatura ile ilgili düzenlemeler sonucunda
işletmelerin
işletmelerin çevrimiçi
çevrimiçi alışveriş
alışveriş yapmaları
yapmaları
yönündeki
eğilimler
hızlanacak
yönündeki eğilimler hızlanacak ve
ve BİT
BİT
kullanımı
ihtiyacı
daha
hızlı
gelişecektir.
Proje
kullanımı ihtiyacı daha hızlı gelişecektir. Proje
ile
ileartan
artantalebin
talebinbir
birkısmı
kısmıbilgilendirme
bilgilendirmeportalı,
portalı,
BİT
altyapı
ve
yetkinlik
geliştirme
BİT altyapı ve yetkinlik geliştirmedestekleri
destekleriile
ile
giderilecektir.
giderilecektir.
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon sektöründe
sektöründe rekabetçi
rekabetçi
ortamın
gelişmesi,
iletişim
ortamın gelişmesi, iletişim maliyetlerindeki
maliyetlerindeki
vergi
vergi yükünün
yükünün azaltılması
azaltılması ve
ve iletişim
iletişim
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
altyapılarının
yaygınlaştırılması
ve
geliştirilmesi
ile
İnternet
kullanımı
geliştirilmesi
ile
İnternet
kullanımı
yaygınlaşacak
yaygınlaşacak ve
ve e-ticaret
e-ticaret için
için potansiyel
potansiyel
pazar
pazarbüyüyecektir.
büyüyecektir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Çalışmalar
Çalışmalar 460/2004
460/2004 sayılı
sayılı ve
ve 10
10 Mart
Mart 2004
2004
tarihli
Avrupa
Parlamentosu
ve
AB
Konseyi’nin
tarihli Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin
Tüzüğü
Tüzüğüile
ileeşgüdüm
eşgüdümhalinde
halindeyürütülmelidir.
yürütülmelidir.
Proje
uygulamasında
Proje uygulamasındaTrustUK
TrustUKörnek
örnekteşkil
teşkil
edebilir.
edebilir.
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BİN- 26 – e-Ticaret Güvenlik Altyapısı
10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin,başlangıç
başlangıçve
vebitiş
bitiştarihleri
tarihleriarasında
arasındayapılması
yapılmasıgereken
gerekenüst
üstseviye
seviyeuygulama
uygulamaadımları
adımlarışu
şu
şekildedir:
şekildedir:
Dünyadaki
Dünyadakibenzer
benzermekanizmaların
mekanizmalarınve
vestandartların
standartlarındetaylı
detaylıolarak
olarakincelenmesi
incelenmesi
Proje
tamamlanma
süresi
hedeflerinin
oluşturulması,
iş
ve
Proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, iş ve insan
insan kaynağı
kaynağı gereksinimlerinin
gereksinimlerinin
belirlenmesi
belirlenmesi
AB’nin
AB’nin2000/31/EC
2000/31/ECsayılı
sayılıDirektifi
Direktifibaşta
baştaolmak
olmaküzere
üzeree-ticaret
e-ticaretile
ileilgili
ilgiliyönergeler
yönergelerdikkate
dikkatealınarak
alınarakeeticaretin
denetimi
için
bir
mekanizmanın
kurularak
mevzuatın
hazırlanması
ticaretin denetimi için bir mekanizmanın kurularak mevzuatın hazırlanması
Bu
Bu incelemeler
incelemeler ve
ve İnternet
İnternet güvenliği
güvenliği programı
programı sonrasında
sonrasında konulacak
konulacak kanunlar
kanunlar da
da göz
göz önünde
önünde
bulundurularak
e-ticaret
yapmak
isteyen
işletmeler
için
standart
gereksinimlerin
(içerik,
bulundurularak e-ticaret yapmak isteyen işletmeler için standart gereksinimlerin (içerik, donanım,
donanım,
yazılım,
yazılım,sertifika,
sertifika,vs.)
vs.)belirlenmesi
belirlenmesi
Yetkilendirilmiş
kuruluşlar
Yetkilendirilmiş kuruluşlariçin
içinbaşvuru,
başvuru,onay
onayve
vedenetleme
denetlememekanizmalarının
mekanizmalarınınoluşturulması
oluşturulması
İnternet
İnternetsiteleri
siteleriiçin
içinbaşvuru,
başvuru,onay
onayve
vedenetleme
denetlememekanizmalarının
mekanizmalarınınoluşturulması
oluşturulması
Bu
Bustandartların
standartlarındenetimini
denetiminiüstlenecek
üstlenecekkuruluşların
kuruluşlarınseçilmesi
seçilmesive
veizlenmesi
izlenmesi
İşletmelerin
yeni
yapı
ile
ilgili
bilgilendirilmeleri
İşletmelerin yeni yapı ile ilgili bilgilendirilmeleri
e-Ticaretin
e-Ticaretin güvenli
güvenli olduğu
olduğu mesajının
mesajının tüm
tüm kanallarından
kanallarından yoğun
yoğun bir
bir şekilde
şekilde iletişiminin
iletişiminin yapılması
yapılması ve
ve
güvenlik
etiketinin
pazarlanması
güvenlik etiketinin pazarlanması
Düzenli
Düzenli olarak
olarak dünyadaki
dünyadaki gelişmelerin
gelişmelerin ve
ve ortak
ortak etiketleme
etiketleme mekanizmalarının
mekanizmalarının takip
takip edilmesi
edilmesi ve
ve bu
bu
alandaki
alandakiuluslararası
uluslararasıkuruluşlar
kuruluşlarile
ileortak
ortakçalışmalar
çalışmalaryürütülmesi
yürütülmesi

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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VOHD- 27 – Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu ve
Barındırma Hizmeti
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

TÜRKSAT
TÜRKSAT

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
Bitiş
: Temmuz2007
2007
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş22: :TÜBİTAK
TÜBİTAK
Kuruluş
Kuruluş33: :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Kamu kurumları internet sitelerinde yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde görsel, hizmet
kalitesi, kullanılabilirlik, kimlik yönetimi konularında standardizasyonu sağlanması ve böylelikle
vatandaş karşısında tek devlet görüntüsünün güçlendirilmesi
 Kamu kurumları internet sitelerinde sunulması gerekli minimum bilgilere ilişkin standartların
oluşturulması
 Kamu internet siteleri için belirlenen minimum güvenlik standartlarının hayata geçirilmesi
 Kamu internet sitelerinin özürlüler tarafından da kullanılabilmesine yönelik geliştirilmesi
 Talep eden kamu kurumlarının internet sitelerinin merkezi bir sunucu üzerinden faaliyet
göstermesi konusunda fizibilite çalışması yapılması ve geçiş planının hazırlanması

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Merkezi sunucu üzerinden web sitelerinin faaliyet göstermesi ile önemli tasarruf imkanı
yaratılacaktır.
 Kamu internet siteleri arasında görsel farklılıkların giderilmesi kullanıcılarda tek bir kurumla
temasta oldukları hissini kuvvetlendirecektir.
 Farklı internet siteleri arasında içerik ve hizmet kalitesi standardizasyonu sağlanacaktır.
 Kullanıcıların istedikleri bilgiye daha çabuk ulaşabilmesi sağlanacaktır.
 Özürlülerin devlet hizmetlerine ulaşmasının önündeki engeller azalacaktır.
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VOHD- 27 – Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu ve
Barındırma Hizmeti
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında seçilen strateji kullanıcı odaklılığa önem
vermektedir. Kamu kurumları web sitelerinde mevcut durumdaki görsel, içeriksel ve kalite
farklılıkları ile kullanım zorlukları kullanıcı memnuniyetini sınırlayabilecek unsurlardır.
 Öncelikli hizmetlerin elektronik ortamda sunumu kadar bunların kullanımının sağlanması da
stratejik hedefler arasındadır. Kamu kurumları web sitelerinin standardizasyonu, kullanım
motivasyonunu yükselterek kullanım seviyelerinin artıracaktır.
 Kamu web sitelerinde özürlülerin de kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılması
vatandaşlara hizmetlerin eşitlik prensibine bağlı kalarak sunumunu sağlayacaktır.
 Merkezi sunucu ile yaratılacak olan tasarruf imkanı verimlilik hedefleri ile paralellik
göstermektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Web sitesi standardizasyonuna yönelik
çalışmalar e-Devlet Kapısı projesi ile
paralel yürütülmelidir.
 TÜBİTAK-UEKAE’ye atanan eylemlerden
biri tüm kamu kurumlarının mevcut
sistemlerinin güvenlik seviyelerini
belirlemesine yönelik testlerin
gerçekleştirilmesidir. Kamu kurumlarının
web siteleri için güvenlik seviyeleri bu
testlerle belirlenecektir.
 Proje kapsamında oluşturulacak standartlar
dahilinde yenilenecek İnternet sitelerinin
altyapı maliyetlerinin azaltılması için
e-kapının yaygınlaştırılmasına yönelik
eylem kapsamında kurulacak ortak web
sitesi teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile
ilişkilidir.
 Oluşturulacak standartlarda birlikte
çalışabilirlik standartları ile paralellik
sağlanmalıdır.

 2005 Eylem Planı 38 no’lu eylem
doğrultusunda TÜBİTAK-BTE tarafından
Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu
hazırlanmıştır. Bu kılavuz bir Başbakanlık
Genelgesi marifetiyle kamu kurum ve
kuruluşlarına duyurulacaktır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Web sitesi standartlarının belirlenmesi
aşamasında uluslararası ISO
kullanılabilirlik standartlarından
faydalanılmalıdır.
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VOHD- 27 – Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu ve
Barındırma Hizmeti
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

2.460.000

1.537.500

Danışmanlık

16

400.000

250.000

Eğitim

33

800.000

500.000

Etüd / Fizibilite

2

60.000

37.500

Yazılım

33

800.000

500.000

Donanım

7

160.000

100.000

Ağ Altyapısı

7

160.000

100.000

Diğer

3

80.000

50.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

2.520.000

1.575.000

100

2.520.000

1.575.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 27 – Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu ve
Barındırma Hizmeti
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye
yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Çeşitli kamu kurumlarından oluşan bir çalışma grubu oluşturulması
 Kamu kurumları İnternet sitesi kılavuzu yönlendirmeleri doğrultusunda kurum sayfalarında minimum
içeriğin oluşturulması, içeriğin sunumu ile ilgili standartların uluslararası standartlara uygun olarak
belirlenmesi
 e-Devlet Kapısı projesine paralel şekilde kamu kurumları tarafından kullanılacak görsel şablonun
belirlenmesi, standart şablonların oluşturulması
 Kamu kurumları için standart bir portalı veya İnternet sayfasını belirlenecek standartlara uygun
şekilde üreten genel bir yazılım aracının tasarlanması ve geliştirilmesi
 Web sitesi yönetimi için ortak yazılımın geliştirilmesi ve kurumlara dağıtımı
 Tüm kamu kurumlarının kendi web sitelerini belirlenen şablona uyumlu hale getirmesi
 Talep eden kamu kurumlarının web sitelerinin merkezi bir sunucu üzerinden faaliyet göstermesi
konusunda fizibilite çalışması yapılması ve geçiş planının hazırlanması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 28 – Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu
Uygulamaları
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

TÜRKSAT
TÜRKSAT

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Temmuz
Bitiş
: Temmuz2008
2008
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Başbakanlık
Başbakanlık(İdareyi
(İdareyiGeliştirme
GeliştirmeBaşkanlığı)
Başkanlığı)
Kuruluş
Kuruluş22: :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİdareler
İdarelerGn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
3
:
Devlet
Planlama
Teşkilatı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş44: :Türkiye
Türkiyeİstatistik
İstatistikKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş55: :Yerel
YerelYönetimler
Yönetimler
Kuruluş
Kuruluş66: :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Kurumlarda vatandaş beklentileri ve ihtiyaçları tespit edilerek kamuda elektronik hizmetlerin
geliştirilmesi, sunumu ve iyileştirilme süreçlerinde bu ihtiyaçlar doğrultusunda bütünleşik hizmet
sunumu sağlanacaktır.
 Kamu kurumlarının vatandaş görüşlerini elektronik ortamda toplayabileceği e-Danışma
fonksiyonları tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırılacak, e-Danışma oturumları ve ilgili kurumlara
bağlantıları tek bir noktada toplanacaktır.
 Kurumlar özelinde memnuniyet anketleri, odak grup çalışmaları, ilgili STK’lar ve taraflar ile ortak
çalışma grupları oluşturulacaktır.
 e-Hizmetler için “kullanıcı memnuniyeti endeksi” oluşturularak düzenli ölçümü sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Elektronik hizmet geliştirme ve iyileştirme süreçlerinin kullanıcı beklenti ve ihtiyaçları
doğrultusunda yürütülmesi kullanımın da artışını destekleyecektir.
 Kullanıcı memnuniyetinin düzenli olarak ölçülmesi hedeflere ulaşmadaki başarı takibini mümkün
kılacak, hesap verilebilirliği artıracaktır.
 Kurum bazında memnuniyet anketlerinin zorunlu kılınması iyileştirme alanlarının daha net ortaya
konmasını sağlayacaktır.
 Katılımcılığın artırılmasına yönelik danışma faaliyetleri kamuda şeffaflığı da olumlu yönde
etkileyecektir.
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VOHD- 28 – Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu
Uygulamaları
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 e-Devlet sadece hizmetlerin elektronik ortama atılmasından ibaret olmayıp, bu hizmetlerde
kullanımın da sağlanması hedeflenen faydalara ulaşılabilmesi için gereklidir. Vatandaş odaklı bir
yaklaşım kapsamında beklenti ve ihtiyaçların sunulacak hizmetlere entegre edilmesi kullanım
hedeflerine ulaşılmasını sağlayacaktır. Strateji kapsamında hedefimiz, 2010 yılında her üç kamu
işleminden birinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yönündedir.
 Kamu hizmetleri ve e-Hizmetlerden memnuniyet dünyanın birçok ülkesinde düzenli olarak
ölçülmekte ve böylelikle kıyaslamalar da mümkün olabilmektedir. Türkiye’de mevcut durumda bu
yönde düzenli bir ölçümleme olmaması memnuniyetin artırılmasın önünde de bir eksiklik olarak
değerlendirilmektedir. Ana bileşenlerinin tanımlanarak kamu hizmetlerinden memnuniyet
seviyesinin ölçülmesi performans takibini ve iyileştirme alanlarını ortaya koyacaktır. Strateji
bağlamında 2010 yılında e-Hizmetler memnuniyet hedefi %80 olarak seçilmiştir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 E-Devlet kapısında sunulacak hizmetlerin
yaygınlaştırılmasında vatandaş odaklılık
prensibi kapsamında, kullanıcı ihtiyaç ve
önceliklerinin tespitine yönelik geri bildirim
sistemleri kurulmalı, yaygınlaştırma
sürecindeki hizmet önceliklendirmesine
dahil edilmelidir.
 Hizmet dönüşümleri, süreç iyileştirmeleri
gibi yapıtaşı programlarının hayata
geçirilmesi öncesinde kurum veya
hizmetler bazında sorunlara ve çözüm
önerilerine yönelik kullanıcı görüşleri
alınmalı ve değerlendirilmelidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 28 – Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu
Uygulamaları
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

100

8.587.520

5.367.200

Danışmanlık

2

211.200

132.000

Eğitim

4

376.320

235.200

93

8.000.000

5.000.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

8.587.520

5.367.200

100

8.587.520

5.367.200

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 28 – Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu
Uygulamaları
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
şekildedir: :
 Eyleme yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler
konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi; teknik gereksinimlerin belirlenmesi
 Kullanıcı memnuniyet endeksinin bileşenleriyle birlikte ölçüm metodunun ve güncelleme
süreçlerinin oluşturulması
 Her kurumda kullanıcı memnuniyetiyle ilgili faaliyetleri yürütecek kişi / birimlerin belirlenmesi, görev
tanımlarının ve ölçüm süreçlerinin oluşturulması
 E-Danışma faaliyetlerinin gerek kurumlar özelinde gerek toplu olarak sürdürülmesine yönelik
önyüzün ve buradan elde edilen geri bildirimin karar süreçlerine dahil edilmesine yönelik süreçlerin
oluşturulması
 Odak grupları ve ortak çalışma grupları ile yürütülecek faaliyetlerin belli bir zaman planına
oturtulması
 Kurumlarda vatandaş ve kullanıcı tercih ve ihtiyaçlarını kaydeden; bu kayıtlara bağlı analiz ve
kişiselleştirmeler sunan sistemlerin kurulumu

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 29 – Kamu Hizmetleri Envanteri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Başbakanlık
Başbakanlık(İdareyi
(İdareyiGeliştirme
GeliştirmeBaşkanlığı)
Başkanlığı)

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Mart
2007
Bitiş
: Mart 2007
Süre
: : 99ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİdareler
İdarelerGn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
Kuruluş22: :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş33: :Yerel
YerelYönetimler
Yönetimler
Kuruluş
4
:
TODAİE
Kuruluş 4 : TODAİE
Kuruluş
Kuruluş55: :İlgili
İlgilikamu
kamukurum
kurumve
vekuruluşları
kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Merkezi ve yerel kamu kurumları tarafından sunulan tüm hizmetleri içeren bir envanter
oluşturulacak ve bu envanterde yer alan bilgiler bazında “elektronik kanallar üzerinden sunulan
hizmet yüzdesi göstergesi” hesaplanacaktır.
 Ayrıca, hizmet önceliklendirilmesi sırasında bu envanterde yer alan bilgiler esas alınacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Kamu hizmet envanterinin oluşturulması e-devlet alanındaki çalışmaların yürütülmesine temel
teşkil edecektir. Hizmet envanterinin tamamlanmasıyla birlikte elektronik ortama aktarılacak
hizmetler arasında bir önceliklendirme yapılabilecek, hizmet seviye hedeflerindeki ilerleme
izlenebilecektir.
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VOHD- 29 – Kamu Hizmetleri Envanteri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje,
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen temel göstergelerden biri kamu
hizmetlerinin elektronik ortamda sunum seviyesine ilişkindir. Halihazırda bir kamu hizmet
envanteri olmadığından, bu gösterge seviyesi bilinememektedir. Bu hedefteki ilerlemeye yönelik
ölçümlerin düzenli olarak yapılması ise stratejide başarıya ulaşılıp ulaşılamadığının takibi için
gereklidir.
 Strateji kapsamında kamu hizmetleri arasında hızlı kazanım potansiyeline sahip olanlar ve
AB’nin önceliklendirdiği 20 temel kamu hizmeti zaman geçirilmeden elektronik ortama
aktarılacak iken, diğer hizmetlerin önceliklendirmesi analitik bir çalışmaya dayandırılmalıdır. Bu
çalışmanın yapılabilmesi için eylemde öngörüldüğü şekilde bir envanter hazırlanması
gerekmektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Kamuda e-devlet alanındaki projelerin
envanterinin hazırlanması ile hizmet
envanterinin hazırlanması paralel olarak
yürütülecek, mevcut projelerle hizmetlerin
hangi seviyede sunulduğu bilgisi hizmet
envanterine entegre edilecektir.
 e-Kapının yaygınlaştırılması eylemi
içerisinde ileriki yıllarda e-kapıya entegre
edilecek hizmetlerin belirlenmesi
aşamasında hizmet listesi ve tanımlama
envanteri kullanılacaktır.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
portalin altyapı maliyetlerinin azaltılması
için e-kapının yaygınlaştırılmasına yönelik
eylem kapsamında kurulacak ortak
İnternet sitesi teknik altyapısından
faydalanılması gerekmektedir. Bu nedenle
bu proje ile ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 29 – Kamu Hizmetleri Envanteri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

785.600

491.000

Danışmanlık

67

528.000

330.000

Eğitim

31

240.000

150.000

2

17.600

11.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

785.600

491.000

100

785.600

491.000

Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 29 – Kamu Hizmetleri Envanteri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
başlangıç
ve
bitiş
tarihleri
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik
hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Envanterde yer alması gereken detayların ve bilgi sağlanacak kurum ve kuruluşların tespiti
(envanterde standart bir formatta hizmetin tanımı, kimlere sunulduğu, senelik kullanıcı sayısı,
stratejik önemi, bağlı diğer hizmetlerin listesi, istenen evraklar, kullanıcı kitlesi büyüklüğü, hangi
kurumlardan hangi bilgi / onayların alındığı, yaklaşık tamamlanma süresi, hizmete ait süreçler ve bu
süreçlerin dokümantasyonunun olup olmadığı, elektronik kanallar üzerinden maksimum hangi
sunum seviyesinde verilebileceği gibi bilgiler yer alacaktır.)
 Hizmet envanterinin oluşturulmasına yönelik bilgi toplama süreci
 Hizmet envanteri güncelleme süreçlerinin ve görev tanımlarının oluşturulması
 Kurumların hizmet envanterini güncellemesine yönelik önyüzün oluşturulması, kurumlara eğitim
verilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 30 – Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

DPT
DPT

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Aralık
2010
Bitiş
: Aralık 2010
Süre
: : 48
Süre
48ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Başbakanlık
Başbakanlık(İdareyi
(İdareyiGeliştirme
GeliştirmeBaşkanlığı)
Başkanlığı)
Kuruluş
Kuruluş22: :TÜRKSAT
TÜRKSAT
Kuruluş
Kuruluş33: :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Kamu hizmetlerinin bütünleşik ve etkin şekilde sunumuna yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Çalışmalar kapsamında, mevcut hizmetler için yazılı hale getirilmiş iş süreçleri analiz edilerek
vatandaş odaklı yaklaşım ile süreç yeniden yapılandırma fırsatları belirlenecek, en çok fayda
potansiyeli getirecek hizmet birleştirmeleri tespit edilecektir. Bu çalışma, sürekli olacak şekilde bir
zaman planına bağlanacaktır.
 Kamu hizmetleri, vatandaş ve işletmeleri hayat evreleri ile eşleştirilecektir. Böylelikle birbiriyle
yakından ilişkili ve birleştirme potansiyeli taşıyan hizmetlerin ortaya çıkması kolaylaşacaktır.
 Kamu hizmetlerinin tasarlanması aşamasında mevcut süreçler analiz edilecek, mümkün olduğu
kadar iyileştirmeler yapılarak süreçler basitleştirilecek, ilgili hizmet gereksinimleri azaltılacak veya
sadeleştirilecek (başvuru belgeleri, kurumlar arası bilgi toplama, vs) ve toplam hizmet süresi
kısaltılacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir yaklaşımla daha hızlı ve kaliteli olarak sunulması
sağlanacaktır.
 Mevcut durumdaki iş akışlarında yer alan gereksiz adımlar belirlenerek süreçlerden
çıkarılabilecektir.
 Süreçlerin yeniden yapılandırılması sonucu yeni hizmetler oluşturulacaktır.
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VOHD- 30 – Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 2010 yılına yönelik vatandaş odaklı hizmet dönüşümü stratejisi, kurumlar arası işbirliğinin
yapılabilirliğini sağlayacak hazırlık çalışmaları sonrasında hizmet dönüşümleri ve
birleştirmelerinin de hayata geçirilmesini öngörmektedir. Projede seçilen yan göstergelerden biri
de 2010 yılında sunulacak birleştirilmiş hizmet sayısına ilişkindir. Bu proje ile uygulama kolaylığı
ve stratejik fayda bakımından öncelikli hizmetler belirlenecek ve uygulama planına temel
oluşturulacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Ayrıca hizmetlerin birbirleri ile ilişkilerini
içeren ve hizmet birleştirmelerinden
doğacak potansiyel faydanın
hesaplanmasına yönelik veriler içeren
hizmet listesi envanterinin tamamlanması
gerekmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 30 – Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti
Danışmanlık

Yeni Türk Lirası

Avro

100

1.821.600

1.138.500

13

237.600

148.500

87

1.584.000

990.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

1.821.600

1.138.500

100

1.821.600

1.138.500

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 30 – Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik
hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Mevcut hizmet süreçlerinde birlikte çalışan kurumların, iş akışlarındaki ilişkilerin, evrak akışlarının,
vb. değerlendirilerek potansiyel hizmet birleştirme alanlarının tespit edilmesi
 Belirlenen potansiyel hizmet birleştirmelerinin fayda ve maliyetleri ortaya konularak bir
önceliklendirme yapılması
 Hizmet birleştirme projelerine yönelik mekanizma oluşturmak için gerekli yasal düzenlemelerin
yapılması
 Belirlenen projelere yönelik eylem planının çıkarılması.
 Hizmet dönüşümü fizibilite çalışması her sene tekrarlanmalıdır.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 31 – İletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı

Başlangıç
Başlangıç: : Ekim
Ekim2006
2006
Bitiş
:
Ocak
2008
Bitiş
: Ocak 2008
Süre
: : 15
Süre
15ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :TÜRKSAT
TÜRKSAT
Kuruluş
2
:
TÜİK
Kuruluş 2 : TÜİK
Kuruluş
Kuruluş33: :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Etkin devlet prensipleri doğrultusunda kamu kurumlarının kullanıcılara İnternet dışında diğer
elektronik kanallardan da bağlantı noktası seçenekleri sunması gerekmektedir. Bu çerçevede,
kullanıcılarla en yakın temas halindeki kurumların en çok işlem sayısına sahip hizmetlerine
yönelik kanal maliyeti ve kanal kullanımı ölçümleri yapması sağlanacaktır.
 Kurumların elektronik kanallara aktardıkları hizmetler için kanal göç stratejileri ve bu stratejilere
yönelik uygulama planları oluşturmaları sağlanacaktır.
 Kamu kurumlarının vatandaş, işletme ve diğer kullanıcılarla iletişime geçmesinde uyulması
gereken ana prensipler merkezi iletişim stratejisi ile uyumlu olarak belirlenecek ve bu doğrultuda
yasal düzenlemeler yapılarak uygulamalara standardizasyon getirilecektir. Bu düzenlemeler,
kurulacak iletişimdeki mesajın içeriği, kullanılabilecek kanallar, yapılabilecek kontak sayısı gibi
farklı başlıkları içerecektir.
 Kamu kurumlarının sundukları ve hayata geçirecekleri e-Hizmetlerle ilgili iletişim stratejilerini
oluşturmaları hedeflenen başarıya ulaşılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu
kapsamda ilk etapta kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim stratejilerini oluşturmaları gerekli
kılınacaktır. Ayrıca, uzun dönemde iletişim stratejilerinin gözden geçirilerek revize edilmesine
yönelik süreçler oluşturulacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Kullanıcılara çok çeşitli kanallardan hizmet sunulması, elektronik kanalların kullanım oranını
artıracağı gibi, hizmet sunum maliyetlerini düşürerek kamu operasyonel giderlerini de azaltacaktır.
Bu kapsamda kanal göç stratejilerinin oluşturulması, kullanıcıların geleneksel kanallardan
diğerlerine aktarılmasını hızlandırmak için önemli bir araç oluşturacaktır.
 İletişim stratejilerinin oluşturulması kurumların hizmetlerini çok daha iyi anlatmalarını sağlayacak,
bilinçlenme ve farkındalık artışını destekleyecek, iletişim kurallarının oluşturulması ise kamunun
vatandaşla iletişime geçişinde oluşabilecek olumsuz etkilerin önüne geçilmesini sağlayacaktır.
Bu, vatandaşın kamuya güvenini artıracak bir unsurdur.
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VOHD- 31 – İletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında hizmet sunum seviyesine yönelik belirlenen temel
gösterge birden fazla kanal üzerinden değerlendirme yapılacak şekilde tanımlanmış olup, 2010
yılında bu gösterge için çok iyi senaryo hedefi %70 seviyesindedir. Bu kapsamda, çok kanallı
hizmet sunumuna geçilmesi önemli bir hedef olarak konmuştur. Bu stratejiden sağlanacak
faydaların ölçülebilmesi için kanal maliyetlerinin bilinmesi gerekmektedir. Her hizmet için farklı
kanal maliyetlerinin ve kullanım sıklıklarının bilinmesi, göç stratejilerinin bilgiye dayalı
oluşturulmasına destek olacaktır.
 Elektronik hizmet seviyesi kadar bunların kullanımı da önem taşımaktadır. Bu kapsamda
kurumların iletişim stratejilerini oluşturarak e-Hizmetler konusunda farkındalık yaratması
gerekmektedir.
 Etkin devlet, vatandaş-devlet bağını güçlendiren, ihtiyaçları önceden tespit edip vatandaşıyla
proaktif bir şekilde iletişime geçerek hizmet sunabilen devlettir. Bu süreçte, kişisel haklar ve bilgi
gizliliği gibi kurallara bağlı kalınması kamu sektöründe de özel sektör kadar önemlidir. İletişime
yönelik ortak prensip ve kuralların oluşturulması bu alandaki mevcut eksikliklerin giderilmesini
sağlayacağından mutlaka atılması gereken bir adımdır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 Düzenlemeler yapılırken, AB’nin ilgili
projesi IDABC projesi göz önünde
bulundurulmalıdır.

 Merkezi olarak oluşturulacak kamu
hizmetleri marka stratejisi ile uyum
sağlanmalıdır.
 Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu
Uygulamaları eylemiyle uyum içerisinde
yürütülmelidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 31 – İletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

4.302.080

2.688.800

Danışmanlık

85

3.674.880

2.296.800

Eğitim

15

627.200

392.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

4.302.080

2.688.800

100

4.302.080

2.688.800

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 31 – İletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Kamu kurumlarının vatandaş ve diğer kullanıcılarla iletişime geçmesinde söz konusu olacak
ortak prensip ve kuralların merkezi iletişim stratejisi ile uyumlu olarak belirlenmesi, gerekli yasal
düzenlemelerin yapılması
 Kullanıcılarla en çok temas halinde olan kurumlar seçilerek, bunların en sık kullanılan
hizmetlerine yönelik farklı kanalların kullanım oranlarının ve maliyetlerinin belirlenmesine yönelik
bir çalışma yapılması
 Her kurumun ilk adımda oluşturulan temel prensiplerle uyumlu olarak iletişim stratejisi ve
uygulama planı oluşturmasına yönelik genelge çıkarılması
 Elektronik ortamda sunulan hizmetlere yönelik kanal göç (kullanıcıların elektronik kanallara
yönlendirilmesi) stratejilerinin oluşturulması
 Kanal göç stratejilerinde belirlenen uygulama adımlarının ilgili kurumlar tarafından hayata
geçirilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 32 – Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sağlık
SağlıkBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2007
Bitiş
: Temmuz 2007
Süre
: :12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Çalışma
Çalışmave
veSosyal
SosyalGüvenlik
GüvenlikBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :Türkiye
Türkiyeİstatistik
İstatistikKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş33: :Türk
TürkStandardları
StandardlarıEnstitüsü
Enstitüsü
Kuruluş
4
:
TÜBİTAK
(UEKAE)
Kuruluş 4 : TÜBİTAK (UEKAE)
Kuruluş
Kuruluş55: :İlgili
İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
6
:
İlgili
Sivil
Toplum
Kuruluş 6 : İlgili Sivil ToplumKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
•• Ülke
Ülkegenelinde
genelindesağlık
sağlıksektöründe
sektöründegörev
görevalan
alantüm
tümaktörlerin
aktörlerinkatkısıyla
katkısıylaoluşturulacak
oluşturulacakulusal
ulusalsağlık
sağlıkbilgi
bilgi
sisteminin
sistemininve
veveritabanının
veritabanınınoluşturulması
oluşturulması
•• Erişim
Erişim hakları
hakları tanımlanmış
tanımlanmış yetkili
yetkili kişi
kişi ve
ve kuruluşlarca
kuruluşlarca ulaşılabilir,
ulaşılabilir, tüm
tüm vatandaşları
vatandaşları kapsayan,
kapsayan, her
her
bireyin
kendi
bilgilerine
erişebildiği,
doğum
ile
başlayıp
tüm
yaşam
süresince
sağlıkla
ilgili
verilerinden
bireyin kendi bilgilerine erişebildiği, doğum ile başlayıp tüm yaşam süresince sağlıkla ilgili verilerinden
oluşan
oluşan işlevsel
işlevsel bir
bir veritabanının;
veritabanının; yüksek
yüksek bant
bant genişlikli
genişlikli ve
ve tüm
tüm ülkeyi
ülkeyi kapsayan
kapsayan bir
bir iletişim
iletişim
omurgasında
paylaşılması
omurgasında paylaşılması
••Sağlıkla
Sağlıklailgili
ilgilitüm
tümkurumlarda
kurumlardauygulanacak
uygulanacaksağlık
sağlıkveri
verisözlüğü
sözlüğüve
vestandartların
standartlarıntanımlanması
tanımlanması
••Kurulacak
sistemleriile
ilesağlık
sağlıkrisklerinin
risklerininyönetilebilmesi
yönetilebilmesi
Kurulacakbilgi
bilgisistemi
sistemiüzerinde
üzerindeçalışacak
çalışacakerken
erkenuyarı
uyarısistemleri

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
••Proje
Projeile
ileTürkiye’nin
Türkiye’ninbütüncül
bütüncülbir
birsağlık
sağlıkenvanteri
envanterioluşacak,
oluşacak,sağlık
sağlıkkarar
kararsüreçleri
süreçlerietkinleşecektir.
etkinleşecektir.
••Kişisel
sağlık
kayıtları
ile
vatandaşlara
yönelik
sağlık
hizmetleri
daha
kısa
sürede
Kişisel sağlık kayıtları ile vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri daha kısa sürede verilecek,
verilecek, eski
eski
hastalıklar
da
görülebileceğinden
hatalı
teşhis
ve
tedavi
riski
azaltılacaktır.
hastalıklar da görülebileceğinden hatalı teşhis ve tedavi riski azaltılacaktır.
••Sağlık
Sağlıkalanında
alanındastandardizasyon
standardizasyonsağlanacaktır.
sağlanacaktır.
••Erken
uyarı
sistemleri
ile
bulaşıcı
Erken uyarı sistemleri ile bulaşıcı hastalıkların
hastalıkların kısa
kısa zamanda
zamanda kontrol
kontrol altına
altına alınması;
alınması; diğer
diğer
hastalıklara
hastalıklara yönelik
yönelik sağlık
sağlık tedbirlerinin
tedbirlerinin de
de etkinleştirilmesi;
etkinleştirilmesi; proaktif
proaktif risk
risk yönetiminin
yönetiminin geliştirilmesi
geliştirilmesi
sağlanmış
sağlanmışolacaktır.
olacaktır.
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VOHD- 32 – Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
desteklemektedir: :
Proje,
Proje, kamuda
kamuda veriye
veriye dayalı
dayalı karar
karar süreçlerinin
süreçlerinin oluşturulmasında
oluşturulmasında sağlık
sağlık alanında
alanında en
en önemli
önemli rolü
rolü
oynayacaktır.
Sağlık
alanında
geliştirilecek
diğer
projelerin
büyük
bir
kısmı
sağlık
bilgi
sisteminin
oynayacaktır. Sağlık alanında geliştirilecek diğer projelerin büyük bir kısmı sağlık bilgi sisteminin
varlığına
varlığınabağlıdır.
bağlıdır.
Proje,
Proje,kurumlar
kurumlararasında
arasındaveri
veripaylaşımını
paylaşımınıkolaylaştırıcı
kolaylaştırıcıadımlar
adımlariçermektedir.
içermektedir.Bu,
Bu,kurumlar
kurumlararasında
arasında
koordinasyonun
geliştirilmesini
desteklemektedir.
koordinasyonun geliştirilmesini desteklemektedir.
Ayrıca
AyrıcaAvrupa
AvrupaBirliği,
Birliği,2008
2008yılına
yılınadoğru
doğrugeniş
genişbant
bantaltyapısı
altyapısıve
vegrid
gridteknolojilerine
teknolojilerine bağlı
bağlısağlık
sağlıkbilgi
bilgi
ağlarının
kurulumunu
hedeflemektedir.
ağlarının kurulumunu hedeflemektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Sağlık
Sağlıkalanında
alanındayapılacak
yapılacakbirçok
birçokuygulama
uygulamaiçin
için
temel
altyapı
projesi
olacaktır.
temel altyapı projesi olacaktır.

Sağlık
Sağlıkbilgi
bilgisistemi
sistemiprojesi
projesi2005
2005Eylem
EylemPlanı
Planı
41,
42,
43
ve
44.
eylemler
ve
KDEP
53,
54,
41, 42, 43 ve 44. eylemler ve KDEP 53, 54,56,
56,
57,
57,58,
58,60,
60,61,
61,62,
62,63,
63,4,4,5,5,66
66numaralı
numaralıeylemler
eylemler
ile
ileilişkilidir
ilişkilidirve
vetüm
tümbu
bueylemleri
eylemlerikapsamaktadır.
kapsamaktadır.
Bu
sistem
geliştirilirken
kişisel
verilerin
Bu sistem geliştirilirken kişisel verilerin
korunması
korunmasıhakkındaki
hakkındakiyasa
yasatasarısı
tasarısıve
veözellikle
özellikle
95/46/EC
sayılı
Yönerge
olmak
üzere,
95/46/EC sayılı Yönerge olmak üzere,AB
AB
düzenlemeleri
düzenlemeleridikkate
dikkatealınmalıdır.
alınmalıdır.
Kişisel
Kişiselverilerin
verilerinkorunması
korunmasıhakkında
hakkındakanun
kanun
tasarısının
da
en
kısa
sürede
tasarısının da en kısa süredekanunlaşmasına
kanunlaşmasına
ihtiyaç
ihtiyaçvardır.
vardır.
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Yürütülmekte
olan
proje
Yürütülmekte olan projekapsamında
kapsamındaDünya
Dünya
Bankası
Bankasıile
ileişbirliğinin
işbirliğinindevamı
devamısöz
sözkonusudur.
konusudur.
2006
2006yılı
yılısonuna
sonunakadar
kadarAvrupa
AvrupaBirliği
Birliğiteşhis
teşhisve
ve
birlikte
çalışabilirlik
standartlarını
belirlemeyi
birlikte çalışabilirlik standartlarını belirlemeyi
hedeflemektedir.
hedeflemektedir.Bu
Buproje
projekapsamında
kapsamında
belirlenecek
standartlarının
belirlenecek standartlarınınAB
ABstandartları
standartlarıile
ile
uyumlu
olması
gerekmektedir.
uyumlu olması gerekmektedir.
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VOHD- 32 – Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

8.800.000

5.500.000

Danışmanlık

27

2.400.000

1.500.000

Eğitim

7

640.000

400.000

Etüd / Fizibilite

5

480.000

300.000

Yazılım

9

800.000

500.000

Donanım

36

3.200.000

2.000.000

Ağ Altyapısı

9

800.000

500.000

Diğer

5

480.000

300.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

8.800.000

5.500.000

100

8.800.000

5.500.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.I.C Tedbir 6.1 ve Öncelik 13 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 32 – Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımlar
Adımlar
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Ulusal
Ulusal sağlık
sağlık veri
veri sözlüğünün
sözlüğünün tanımlama,
tanımlama, klinik
klinik verileri,
verileri, tanılar
tanılar ve
ve iletişim
iletişim verilerini
verilerini kapsayacak
kapsayacak
şekilde
oluşturulması
şekilde oluşturulması
 Ulusal
Ulusalsağlık
sağlıkveri
verisözlüğü
sözlüğüoluşturulması
oluşturulması
 Veri
sözlüğü
editör
Veri sözlüğü editör(browser)
(browser)uygulamasının
uygulamasınınyazılması
yazılması
Veri
operasyon
merkezinin
kurulması
ve
ulusal
sağlık
Veri operasyon merkezinin kurulması ve ulusal sağlıkveri
verimodelinin
modelininoluşturulması
oluşturulması
 Elektronik
Elektroniksağlık
sağlıkkaydı
kaydıveritabanının
veritabanınıntasarlanması
tasarlanması
 Merkezi
Merkezibilgi
bilgireferans
referanssunucusunun
sunucusunun(MBRS)
(MBRS)geliştirilmesi
geliştirilmesi
Erken
uyarıya
yönelik
karar
destek
sistemleri
geliştirilmesi
Erken uyarıya yönelik karar destek sistemleri geliştirilmesi
 Karar-destek
Karar-desteksistemi
sistemianaliz
analizve
vetasarımı
tasarımı
hizmetleri
yönetim
bilgi
sisteminin
Sağlık
Sağlık hizmetleri yönetim bilgi sisteminingeliştirilmesi
geliştirilmesi(hastane
(hastaneyönetimi
yönetimibilgi
bilgisistemi)
sistemi)
 Mevcut
bilgi
sistemlerinin
entegrasyon
çalışması
Mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyon çalışması
 Entegrasyon
Entegrasyonanaliz
analizve
vetasarımı
tasarımı
 Hastane
bilgi
sistemleri
Hastane bilgi sistemleristandartlarının
standartlarınınbelirlenmesi
belirlenmesi
Birinci
basamak
sağlık
hizmetleri
Birinci basamak sağlık hizmetlerive
veaile
ailehekimliği
hekimliği
 Birinci
Birinci basamak
basamak sağlık
sağlık kuruluşları
kuruluşları ve
ve aile
aile hekimliği
hekimliği bilgi
bilgi sistemlerinin
sistemlerinin hastane
hastane bilgi
bilgi
sistemleriyle
sistemleriylebirlikte
birlikteçalışabilirliğinin
çalışabilirliğininsağlanması
sağlanmasıve
veentegrasyonu
entegrasyonu
 Sistemlerin
Sistemlerinyurt
yurtçapında
çapındakullanımın
kullanımınyaygınlaştırılması
yaygınlaştırılması
Sağlık
bilgileri
ile
ilgili
dijital
güvenlik
kurallarının
Sağlık bilgileri ile ilgili dijital güvenlik kurallarınınbelirlenmesi
belirlenmesi
 Sağlık
Sağlıkbilgilerinin
bilgilerininmahremiyeti
mahremiyetikonusunda
konusundaihtiyaç
ihtiyaçanalizi
analizi
Yazılım
ve
donanım
şartnamelerinin
hazırlanması
Yazılım ve donanım şartnamelerinin hazırlanması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

146

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 33 – Kan Bankaları Veri Paylaşımı
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sağlık
SağlıkBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2007
2007
Bitiş
:
Temmuz
2008
Bitiş
: Temmuz 2008
Süre
: :12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Kızılay
KızılayKan
KanMerkezi
Merkezi
Kuruluş
Kuruluş22 : :Kan
KanBankaları
Bankaları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Kan
arama
sürecinde
Kan arama sürecindeTürkiye
Türkiyegenelinde
genelindetek
teknoktadan
noktadansorgulama
sorgulamaimkanının
imkanınınoluşturulması
oluşturulması
Kan
bankaları
arasında
veri
paylaşımının
kolaylaştırılması
Kan bankaları arasında veri paylaşımının kolaylaştırılması
Kan
Kanarama
aramasürecinin
sürecininelektronik
elektronikkanalların
kanallarınyardımıyla
yardımıyla(SMS,
(SMS,İnternet,
İnternet,vb)
vb)desteklenmesi
desteklenmesi

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Kişi
Kişive
vekurumların
kurumlarınaradıkları
aradıklarıkana
kanadaha
dahahızlı
hızlıulaşımı
ulaşımısağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Sağlık
hizmeti
sunan
kurumlar
arasında
kan
paylaşımına
Sağlık hizmeti sunan kurumlar arasında kan paylaşımına ilişkin
ilişkin idari
idari süreç
süreç elektronik
elektronik ortama
ortama
aktarılarak
daha
etkin
hale
getirilecektir.
aktarılarak daha etkin hale getirilecektir.
İhtiyaç
İhtiyaçfazlası
fazlasıkan
kanverilmesinin
verilmesininönüne
önünegeçilecektir.
geçilecektir.
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VOHD- 33 – Kan Bankaları Veri Paylaşımı
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
Kan
Kan ararken
ararken daha
daha geniş
geniş bir
bir topluluğa
topluluğa güvenilir
güvenilir kanallar
kanallar üzerinden
üzerinden ulaşabilmek
ulaşabilmek kullanıcı
kullanıcı
memnuniyetini
artıracaktır.
memnuniyetini artıracaktır.
Kurumların
Kurumların kan
kan arama
arama sürecinde
sürecinde sağlanacak
sağlanacak verimlilik
verimlilik artışı
artışı idari
idari giderlerin
giderlerin düşmesini
düşmesini
destekleyecektir.
destekleyecektir.
Kurumlar
Kurumlararasında
arasındaelektronik
elektronikortamda
ortamdaveri
veripaylaşımı
paylaşımıvatandaş
vatandaşodaklı
odaklıhizmet
hizmetdönüşümü
dönüşümüstratejisinin
stratejisinin
temel
amaçlarından
biri
olup,
kan
bilgilerinin
paylaşımı
da
bu
amacı
desteklemektedir.
temel amaçlarından biri olup, kan bilgilerinin paylaşımı da bu amacı desteklemektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

••Proje
Proje sağlık
sağlık verilerine
verilerine ait
ait standartların
standartların
belirlenmesinden
sonra
başlamalıdır.
belirlenmesinden sonra başlamalıdır.
Proje
Projekapsamında
kapsamındakurulması
kurulmasıplanlanan
planlananİnternet
İnternet
sitesi
/
portalin
altyapı
maliyetlerinin
sitesi / portalin altyapı maliyetlerininazaltılması
azaltılması
için
içine-kapının
e-kapınınyaygınlaştırılmasına
yaygınlaştırılmasınayönelik
yönelikeylem
eylem
kapsamında
kapsamındakurulacak
kurulacakortak
ortakteknik
teknikaltyapıdan
altyapıdan
faydalanılması
faydalanılmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.Bu
Bunedenle
nedenlebu
bu
proje
ile
ilişkilidir.
proje ile ilişkilidir.
Proje
Projekapsamında
kapsamındaverilecek
verilecekhizmetler
hizmetleriçin
içinSMS
SMS
ve
mobil
hizmet
altyapısına
ihtiyaç
duyulacaktır.
ve mobil hizmet altyapısına ihtiyaç duyulacaktır.
Bu
Bunedenle
nedenle“e-kapının
“e-kapınınyaygınlaştırılması”
yaygınlaştırılması”eylemi
eylemi
kapsamında
kurulacak
mobil
hizmetler
kapsamında kurulacak mobil hizmetler
altyapısından
altyapısındanfaydalanılması
faydalanılmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.

Bu
Busistem
sistemgeliştirilirken
geliştirilirkenkişisel
kişiselverilerin
verilerin
korunması
korunmasıhakkındaki
hakkındakiyasa
yasatasarısı
tasarısıve
veözellikle
özellikle
95/46/EC
sayılı
Yönerge
olmak
üzere,
95/46/EC sayılı Yönerge olmak üzere,AB
AB
düzenlemeleri
düzenlemeleridikkate
dikkatealınmalıdır.
alınmalıdır.
KDEP
KDEP55
55numaralı
numaralıeylem
eylemile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 33 – Kan Bankaları Veri Paylaşımı
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

4.540.813

2.838.008

Danışmanlık

4

171.707

107.317

Eğitim

7

316.748

197.967

Etüd / Fizibilite

0

13.333

8.333

Yazılım

35

1.586.992

991.870

Donanım

22

976.911

610.569

Ağ Altyapısı

22

983.415

614.634

Diğer

11

491.707

307.317

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

4.540.813

2.838.008

100

4.540.813

2.838.008

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 33 – Kan Bankaları Veri Paylaşımı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Fizibilite
Fizibiliteçalışması
çalışmasıyapılması;
yapılması;proje
projemaliyetlerinin
maliyetlerininve
vefaydalarının
faydalarınınbelirlenmesi;
belirlenmesi;işişgerekliliklerinin
gerekliliklerinindetay
detay
seviyede
belirlenmesi,
proje
faydaları
ile
ilgili
ölçülebilir
hedefler
oluşturulması;
proje
tamamlanma
seviyede belirlenmesi, proje faydaları ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma
süresi
süresive
vebütçeye
bütçeyeyönelik
yönelikhedefler
hedeflerkonulması
konulması
Gerekli
altyapı
tespiti
(sağlık
Gerekli altyapı tespiti (sağlıkpersoneli,
personeli,bilgi
bilgiteknolojileri
teknolojileriuzmanı,
uzmanı,altyapı)
altyapı)
Ulusal
kan
bilgi
bankası
yol
haritasının
oluşturulması
ve
süreç
analizi
Ulusal kan bilgi bankası yol haritasının oluşturulması ve süreç analizi
Kan
Kanve
vekan
kanürünleri
ürünleriile
ileilgili
ilgiliolarak
olarakbelirlenen
belirlenenstandartların
standartlarınuyarlanarak
uyarlanarakkullanıma
kullanımahazır
hazırhale
halegetirilmesi
getirilmesi
Donanım,
yazılım
ve
iletişim
altyapısı
şartnamesinin
geliştirilmesi
Donanım, yazılım ve iletişim altyapısı şartnamesinin geliştirilmesi
Kan
Kanbankaları
bankalarıve
veilgili
ilgilikurumlar
kurumlararasında
arasındaveri
veripaylaşım
paylaşımsisteminin
sistemininoluşturulması
oluşturulması
Kan
Kanarama
aramailanlarının
ilanlarınınilgili
ilgilibölgedeki
bölgedekikişilere
kişilereçeşitli
çeşitlikanallardan
kanallardan(SMS,
(SMS,e-posta,
e-posta,vb)
vb)iletilmesine
iletilmesineyönelik
yönelik
sistemin
geliştirilmesi
sistemin geliştirilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 34 – Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sağlık
SağlıkBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2007
2007
Bitiş
:
Ocak
2009
Bitiş
: Ocak 2009
Süre
: :18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Sosyal
SosyalGüvenlik
GüvenlikKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş22: :İlgili
İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Proje
Projekapsamında
kapsamındavatandaşa
vatandaşayönelik
yönelikrandevu,
randevu,sağlık
sağlıkraporu
raporugibi
gibisağlık
sağlıkhizmetlerinin
hizmetlerininçevrimiçi
çevrimiçisunumu
sunumu
amaçlanmaktadır.
Bu
kapsamda
:
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda :
Hastaların
Hastalarınçevrimiçi
çevrimiçidoktor,
doktor,hastane,
hastane,kan
kanverme
vermerandevusu
randevusuyapabilmesi
yapabilmesi
Hastaların
kişisel
kayıtlarına
çevrimiçi
ulaşabilmesi
Hastaların kişisel kayıtlarına çevrimiçi ulaşabilmesi
Çevrimiçi
Çevrimiçisağlık
sağlıkraporu
raporubaşvurusu
başvurusuyapılması
yapılmasıve
veraporun
raporunindirilmesi
indirilmesi
Sağlık
hizmeti
ödemelerinin
çevrimiçi
yapılabilmesi
Sağlık hizmeti ödemelerinin çevrimiçi yapılabilmesi
Çevrimiçi
Çevrimiçieczaneden
eczanedenilaç
ilaçsipariş
siparişedilebilmesi
edilebilmesi
Elektronik
reçete
uygulamasına
Elektronik reçete uygulamasınageçilmesi,
geçilmesi,eczane,
eczane,hastaneler
hastanelerve
vesosyal
sosyalgüvenlik
güvenlikkurumları
kurumlarıarasında
arasında
entegrasyonun
sağlanması
entegrasyonun sağlanması

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Vatandaşa
Vatandaşa sağlık
sağlık randevusunu
randevusunu elektronik
elektronik ortamda
ortamda yapabilmesi
yapabilmesi imkanı
imkanı tanınarak
tanınarak zaman
zaman tasarrufu
tasarrufu
sağlanması,
sağlık
personelinin
zamanını
daha
iyi
yönetebilmesi,
sağlık
tesislerindeki
sağlanması, sağlık personelinin zamanını daha iyi yönetebilmesi, sağlık tesislerindeki kuyrukların
kuyrukların
azaltılması
azaltılması
Standart
Standart sağlık
sağlık raporlarının
raporlarının sağlık
sağlık kayıt
kayıt sistemindeki
sistemindeki bilgilere
bilgilere dayanarak
dayanarak çevrimiçi
çevrimiçi sunulması
sunulması ile
ile
vatandaşa
zaman
tasarrufu
sağlanacaktır.
vatandaşa zaman tasarrufu sağlanacaktır.
Çevrimiçi
Çevrimiçi sağlık
sağlık hizmeti
hizmeti ödemeleri,
ödemeleri, vatandaşa
vatandaşa sağladığı
sağladığı kolaylığın
kolaylığın yanı
yanı sıra
sıra sağlık
sağlık kurumlarının
kurumlarının da
da
ödeme
ödemetakibini
takibinikolaylaştıracaktır.
kolaylaştıracaktır.
Çevrimiçi
olantezgah
tezgahüstü
üstüilaçları
ilaçlarıevlerinden
evlerindensipariş
siparişedebilecektir.
edebilecektir.
Çevrimiçieczane
eczaneile
ilevatandaşlar
vatandaşlarihtiyacı
ihtiyacıolan
Eczane-sağlık
kurumları
entegrasyonu
ile
ilaç
kaçaklarında
ve
hatalı
Eczane-sağlık kurumları entegrasyonu ile ilaç kaçaklarında ve hatalı reçetelerde
reçetelerde azalma
azalma
gerçekleşecek,
uyuşturucu
maddelerin
eczaneler
üzerinden
dağıtımı
kontrol
altına
alınacaktır.
gerçekleşecek, uyuşturucu maddelerin eczaneler üzerinden dağıtımı kontrol altına alınacaktır.
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VOHD- 34 – Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
Proje
Projekapsamında
kapsamındasunulan
sunulançevrimiçi
çevrimiçihizmetler
hizmetlerkullanıcı
kullanıcımemnuniyetinde
memnuniyetindeartış
artışsağlayacaktır.
sağlayacaktır.
Vatandaşların
sağlık
hizmeti
alırken
harcadıkları
zaman
kısaltılarak
kullanıcı
Vatandaşların sağlık hizmeti alırken harcadıkları zaman kısaltılarak kullanıcı açısından
açısından verimlilik
verimlilik
artışı
sağlanacaktır.
artışı sağlanacaktır.
 Sağlık
Sağlıkhizmetleriyle
hizmetleriyleilgili
ilgiliçeşitli
çeşitliidari
idariişlemlerin
işlemlerinelektronik
elektronikortama
ortamaaktarılmasıyla
aktarılmasıylaidari
idariverimlilik
verimlilikartışı
artışı
sağlanacaktır.
sağlanacaktır.



7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
••Proje
Proje kapsamında
kapsamında sunulması
sunulması planlanan
planlanan bazı
bazı
hizmetler
hizmetlerelektronik
elektronikhasta
hastakayıtları
kayıtlarısistemindeki
sistemindeki
bilgilerin
bilgilerintamamlanmasına
tamamlanmasınabağlıdır.
bağlıdır.
••Proje
Proje sağlık
sağlık verilerine
verilerine ait
ait gerekli
gerekli tüm
tüm
standartların
belirlenmesinden
sonra
standartların
belirlenmesinden
sonra
başlamalıdır.
başlamalıdır.
Proje
Projekapsamında
kapsamındakurulması
kurulmasıplanlanan
planlananİnternet
İnternet
sitesi
/
portalin
altyapı
maliyetlerinin
sitesi / portalin altyapı maliyetlerininazaltılması
azaltılması
için
içine-kapının
e-kapınınyaygınlaştırılmasına
yaygınlaştırılmasınayönelik
yönelik
eylem
kapsamında
kurulacak
ortak
İnternet
eylem kapsamında kurulacak ortak İnternet
sitesi
sitesiteknik
teknikaltyapısından
altyapısındanfaydalanılması
faydalanılması
gerekmektedir.
gerekmektedir.Bu
Bunedenle
nedenlebu
buproje
projeile
ile
ilişkilidir.
ilişkilidir.
Proje
Projekapsamında
kapsamındaçağrı
çağrımerkezi
merkezihizmetleri
hizmetleri
öngörülmektedir.
Bu
hizmetlerin
öngörülmektedir. Bu hizmetlerinortak
ortakçağrı
çağrı
merkezi
üzerinden
verilmesi
gerektiğinden
merkezi üzerinden verilmesi gerektiğinden
“ortak
“ortakçağrı
çağrımerkezi”
merkezi”projesi
projesiile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.
Proje
kapsamında
verilecek
hizmetler
Proje kapsamında verilecek hizmetlere-ödeme
e-ödeme
altyapısına
ihtiyaç
duyacaktır.
Bu
nedenle
altyapısına ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle“e“eDevlet
DevletKapısı
Kapısıhizmetlerinin
hizmetlerininyaygınlaştırılması”
yaygınlaştırılması”
eylemi
eylemikapsamında
kapsamındakullanılacak
kullanılacake-ödeme
e-ödeme
altyapısından
faydalanılması
gerekmektedir.
altyapısından faydalanılması gerekmektedir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi
 Proje
Projekapsamındaki
kapsamındakiçevrimiçi
çevrimiçisağlık
sağlıkhizmeti
hizmeti
ödemesi,
2005
Eylem
Planının
40.
eylemi
ödemesi, 2005 Eylem Planının 40. eylemi
olan
olan“sağlık
“sağlıkhizmeti
hizmetiveren
verenve
veödeme
ödemeyapan
yapan
kurumlar
arasında
klinik
ve
idari
kurumlar arasında klinik ve idariverilerin
verilerin
değişimi”
değişimi”ile
ileve
veKDEP
KDEP59
59numaralı
numaralıeylemi
eylemiile
ile
ilişkilidir.
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 34 – Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

34.088.130

21.305.081

Danışmanlık

9

3.167.480

1.979.675

Eğitim

9

2.997.073

1.873.171

Etüd / Fizibilite

3

1.090.407

681.504

Yazılım

37

12.616.585

7.885.366

Donanım

24

8.275.772

5.172.358

Ağ Altyapısı

10

3.370.407

2.106.504

Diğer

8

2.570.407

1.606.504

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

34.088.130

21.305.081

100

34.088.130

21.305.081

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 34 – Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımlar
Adımlar
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Fizibilite
Fizibilite çalışması
çalışması yapılması;
yapılması; proje
proje maliyetlerinin
maliyetlerinin ve
ve faydalarının
faydalarının belirlenmesi;
belirlenmesi; proje
proje işiş gereklerinin
gereklerinin
detay
seviyede
belirlenmesi,
kullanıcı
faydası,
kullanım,
verimliliğe
katkı
alanlarında
detay seviyede belirlenmesi, kullanıcı faydası, kullanım, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir
ölçülebilir
hedefler
hedefleroluşturulması;
oluşturulması;proje
projetamamlanma
tamamlanmasüresi
süresive
vebütçeye
bütçeyeyönelik
yönelikhedefler
hedeflerkonulması.
konulması.
Kişisel
Kişiselsağlık
sağlıkbilgileri
bilgilerisistemi
sistemiüzerine
üzerinekurulu
kurulusağlık
sağlıkraporu
raporubaşvuru
başvurusisteminin
sisteminingeliştirilmesi.
geliştirilmesi.
Çevrimiçi
randevuya
yönelik
sistemin
standartlarının
ve
hastanelerin
uyması
Çevrimiçi randevuya yönelik sistemin standartlarının ve hastanelerin uyması gereken
gereken rehberin
rehberin
oluşturulması,
oluşturulması,tüm
tümhastanelerde
hastanelerdeuygulama
uygulamaalınması
alınması
Elektronik
Elektronikkanallardan
kanallardanverilecek
verilecekhizmetler
hizmetlerve
vebilgilendirmeler
bilgilendirmeleriçin
içinsağlık
sağlıkçağrı
çağrımerkezinin,
merkezinin,ortak
ortakçağrı
çağrı
merkezi
bünyesinde
oluşturulması.
merkezi bünyesinde oluşturulması.
Çevrimiçi
Çevrimiçieczanenin
eczaneninözel
özelsektöre
sektöreihale
ihaleedilmesi
edilmesi
Hizmet
ödemelerinin
çevrimiçi
Hizmet ödemelerinin çevrimiçi yapılabilmesine
yapılabilmesine yönelik
yönelik e-ödeme
e-ödeme sisteminin
sisteminin e-Devlet
e-Devlet Kapısı
Kapısı
altyapısından
yararlanılarak
oluşturulması,
özel
sağlık
kurumları,
finans
kurumları
ve
altyapısından yararlanılarak oluşturulması, özel sağlık kurumları, finans kurumları vesosyal
sosyalgüvenlik
güvenlik
kurumlarının
kurumlarınınsisteme
sistemeentegrasyonu
entegrasyonu
Eczane,
sağlık
Eczane, sağlık kurumları
kurumları ve
ve sosyal
sosyal sigorta
sigorta kurumları
kurumları arasında
arasında entegrasyonu
entegrasyonu sağlayan
sağlayan altyapının
altyapının
mevcut
durumda
Emekli
sandığı,
Bağkur
ve
SSK’nın
kurduğu
altyapının
da
mevcut durumda Emekli sandığı, Bağkur ve SSK’nın kurduğu altyapının da etkin
etkin bir
bir şekilde
şekilde
kullanılması
ile
oluşturulması
kullanılması ile oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 35 – Teletıp Sistemleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sağlık
SağlıkBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2007
2007
Bitiş
: :Temmuz
Bitiş
Temmuz2010
2010
Süre
: :36
Süre
36ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: : TÜRKSAT
TÜRKSAT

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Yönetim,
eğitim,
araştırma,
Yönetim, eğitim, araştırma,yerinde
yerindesağlık
sağlıkbakımı
bakımıgerektiren
gerektirendurumlarda,
durumlarda,sağlık
sağlıkhizmetlerine
hizmetlerineerişimde
erişimde
sorun
yaşanan
bölgelerde,
afet
koşullarında
ve
özel
uzmanlık
gerektiren
durumlara
sorun yaşanan bölgelerde, afet koşullarında ve özel uzmanlık gerektiren durumlara yönelik
yönelik teletıp
teletıp
uygulamalarının
yaygın
kullanımı.
uygulamalarının yaygın kullanımı.
Teletıp
Teletıpuygulamaları
uygulamalarıvatandaş
vatandaşve
vehastane
hastaneolarak
olarakiki
ikifarklı
farklıkullanıcıya
kullanıcıyahizmet
hizmetverecektir.
verecektir.Vatandaşlara
Vatandaşlara
çağrı
merkezi
ve
oluşturulacak
sağlık
yazılımı
yardımı
ile
danışmanlık
ve
yönlendirme
çağrı merkezi ve oluşturulacak sağlık yazılımı yardımı ile danışmanlık ve yönlendirmeyapılırken,
yapılırken,sağlık
sağlık
kurumlarına
ileri
teknolojiler
ile
teşhis
ve
tedavi
desteği
sağlanacaktır.
kurumlarına ileri teknolojiler ile teşhis ve tedavi desteği sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Sağlık
Sağlık personeli
personeli eksikliği
eksikliği çekilen
çekilen bölgelerde
bölgelerde çeşitli
çeşitli tıp
tıp hizmetlerinin
hizmetlerinin vatandaşa
vatandaşa ulaştırılabilmesi
ulaştırılabilmesi
sağlanacaktır.
Vatandaşın
personel
veya
uzmanlık
eksikliği
nedeniyle
merkezi
sağlanacaktır. Vatandaşın personel veya uzmanlık eksikliği nedeniyle merkezi sağlık
sağlık kurumlarına
kurumlarına
gitme
zorunluluğu
ortadan
kalkacaktır.
gitme zorunluluğu ortadan kalkacaktır.
Birincil
Birincil sağlık
sağlık hizmetlerinin
hizmetlerinin kalitesi
kalitesi artırılacak
artırılacak sevk
sevk sisteminin
sisteminin etkinliği
etkinliği artırılacaktır.
artırılacaktır. Merkezi
Merkezi sağlık
sağlık
kuruluşlarına
yığılmaların
önüne
geçilebilecektir.
kuruluşlarına yığılmaların önüne geçilebilecektir.
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VOHD- 35 – Teletıp Sistemleri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
desteklemektedir: :
 Sağlık
Sağlık hizmetleri
hizmetleri sunumundaki
sunumundaki aksaklıklar
aksaklıklar Türkiye’nin
Türkiye’nin önemli
önemli problemlerinden
problemlerinden biridir.
biridir. Özellikle
Özellikle
sağlık
sağlık personeli
personeli eksikliği
eksikliği bunun
bunun önemli
önemli nedenlerinden
nedenlerinden birini
birini oluşturmaktadır.
oluşturmaktadır. Teletıp
Teletıp uygulamaları
uygulamaları
ağırlıklı
ağırlıklı olarak
olarak vatandaşa
vatandaşa sunulan
sunulan sağlık
sağlık hizmeti
hizmeti kalitesini
kalitesini artırmaya
artırmaya yönelik
yönelik olup
olup vatandaş
vatandaş odaklı
odaklı
hizmet
geliştirilmesi
prensibinin
sonucudur.
hizmet geliştirilmesi prensibinin sonucudur.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 Türkiye
TürkiyeUlusal
UlusalSağlık
SağlıkBilgi
BilgiSistemi
Sistemi
kapsamında
teletıpla
ilgili
kapsamında teletıpla ilgiliolarak
olarakyapılan
yapılan
çalışmalar
projenin
fizibilite
aşamasında
çalışmalar projenin fizibilite aşamasında
kullanılabilir.
kullanılabilir.

••Proje
Proje sağlık
sağlık verilerine
verilerine ait
ait standartların
standartların
belirlenmesinden
sonra
başlamalıdır.
belirlenmesinden sonra başlamalıdır.
••Teletıp
Teletıpprojesi
projesikapsamında
kapsamındavatandaşlara
vatandaşlarasağlık
sağlık
konusunda
çağrı
merkezi
aracılığı
konusunda çağrı merkezi aracılığı ile
ile
bilgilendirme
bilgilendirme yapılmasında
yapılmasında “ortak
“ortak çağrı
çağrı
merkezinin”
merkezinin”kullanılması
kullanılmasıdeğerlendirilmelidir.
değerlendirilmelidir.
Proje
kapsamında
kurulması
Proje kapsamında kurulmasıplanlanan
planlananİnternet
İnternet
sitesi
sitesi/ /portalin
portalinaltyapı
altyapımaliyetlerinin
maliyetlerininazaltılması
azaltılması
için
içine-Devlet
e-DevletKapısı
Kapısıhizmetlerinin
hizmetlerinin
yaygınlaştırılmasına
yönelik
yaygınlaştırılmasına yönelikeylem
eylemkapsamında
kapsamında
kullanılacak
kullanılacakaltyapıdan
altyapıdanfaydalanılması
faydalanılması
gerekmektedir.
gerekmektedir.Bu
Bunedenle
nedenlebu
buproje
projeile
ile
ilişkilidir.
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı

156

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 35 – Teletıp Sistemleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

24.100.000

15.062.500

Danışmanlık

5

1.200.000

750.000

Eğitim

27

6.400.000

4.000.000

Etüd / Fizibilite

1

300.000

187.500

Yazılım

17

4.200.000

2.625.000

Donanım

33

8.000.000

5.000.000

Ağ Altyapısı

10

2.400.000

1.500.000

Diğer

7

1.600.000

1.000.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

24.100.000

15.062.500

100

24.100.000

15.062.500

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 35 – Teletıp Sistemleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımlar
Adımlar
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
şekildedir: :
 Teletıp
Teletıp uygulamaları
uygulamaları ile
ile ilgili
ilgili dünya
dünya örnekleri
örnekleri incelenerek
incelenerek ülke
ülke için
için uygun
uygun bir
bir modelin/modellerin
modelin/modellerin
önerisini
kapsayan
bir
rapor
hazırlanması;
teletıp
hizmeti
ihtiyacı
olan
bölgelerin
ve
önerisini kapsayan bir rapor hazırlanması; teletıp hizmeti ihtiyacı olan bölgelerin veverilecek
verilecekteletıp
teletıp
servislerinin
tespiti;
fizibilite
çalışması
kapsamında
proje
maliyetlerinin
ve
faydalarının
servislerinin tespiti; fizibilite çalışması kapsamında proje maliyetlerinin ve faydalarınınbelirlenmesi;
belirlenmesi;
kaynak
kaynak (sağlık
(sağlık personeli,
personeli, altyapı,
altyapı, haberleşme)
haberleşme) ihtiyacının
ihtiyacının tespiti;
tespiti; kullanıcı
kullanıcı faydası,
faydası, kullanım,
kullanım,
verimliliğe
katkı
alanlarında
ölçülebilir
hedefler
oluşturulması;
proje
tamamlanma
süresi
ve
verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi vebütçeye
bütçeye
yönelik
yönelikhedefler
hedeflerkonulması.
konulması.
1.Faz
1.Faz: :
 Vatandaşların
Vatandaşlarınsağlık
sağlıksorunlarıyla
sorunlarıylailgili
ilgilibilgi
bilgive
veyönlendirme
yönlendirmealabileceği
alabileceğiçevrimiçi
çevrimiçisorgu
sorgusistemlerinin
sistemlerinin
ve
veçağrı
çağrımerkezi
merkezihizmetlerinin
hizmetlerininoluşturulması
oluşturulması
2.Faz
2.Faz: :
 Teletıp
Teletıp merkezinin
merkezinin ülkenin
ülkenin belirlenen
belirlenen yerlerinde
yerlerinde kurulması
kurulması ve
ve altyapı
altyapı çalışmaları
çalışmaları (haberleşme,
(haberleşme,
donanım,
donanım,personel
personelistihdamı,
istihdamı,vb.)
vb.)
 Ülkenin
Ülkenin teletıp
teletıp hizmetlerine
hizmetlerine öncelikli
öncelikli olarak
olarak ihtiyaç
ihtiyaç duyan
duyan bölgelerinde
bölgelerinde sağlık
sağlık tesislerine
tesislerine gerekli
gerekli
donanımın
sağlanması
donanımın sağlanması
 Sağlık
Sağlıkpersoneline
personelineteletıp
teletıparaçlarının
araçlarınınkullanımı
kullanımıkonusunda
konusundaeğitim
eğitimverilmesi
verilmesi
 Sağlık
personelinin
teletıp
araçlarını
kullanımını
özendirici
tedbirlerin
Sağlık personelinin teletıp araçlarını kullanımını özendirici tedbirlerinalınması.
alınması.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda
Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 36 – Elektronik Yüksek Öğretim Kayıtları
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Yükseköğretim
YükseköğretimKurulu
Kurulu

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Ocak
2008
Bitiş
: Ocak 2008
Süre
: :18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: : Üniversiteler
Üniversiteler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Yüksek
Yüksek öğretim
öğretim kurumlarında
kurumlarında öğrenci
öğrenci ve
ve ders
ders kayıtlarının
kayıtlarının elektronik
elektronik ortamda
ortamda gerçekleştirilmesi
gerçekleştirilmesi
sağlanacaktır.
sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Üniversite
kayıt
Üniversite kayıtsürecinin
sürecininçevrimiçi
çevrimiçiortama
ortamaaktarılması
aktarılmasısonucu
sonucuöğrencilere
öğrencilereve
vevelilere
velilerezaman
zamankazancı
kazancı
sağlanacak,
birçok
belgenin
fiziksel
olarak
çeşitli
kurumlardan
toplanmasına
gerek
kalmayacaktır.
sağlanacak, birçok belgenin fiziksel olarak çeşitli kurumlardan toplanmasına gerek kalmayacaktır.
Öğrenciler
Öğrencilerher
hersene
seneders
dersseçim
seçimsürecinde
sürecindeokulda
okuldafiziksel
fizikselolarak
olaraksıra
sırabeklemek
beklemekzorunda
zorundakalmayacak,
kalmayacak,
harç
ödemesini
de
elektronik
ortamdan
gerçekleştirebilecektir.
Bu,
kurum
içi
verimliliğe
harç ödemesini de elektronik ortamdan gerçekleştirebilecektir. Bu, kurum içi verimliliğe de
de olumlu
olumlu
yönde
yansıyacaktır.
yönde yansıyacaktır.
Öğrenci
Öğrenci ve
ve ders
ders kayıtlarının
kayıtlarının dijital
dijital ortama
ortama aktarılması
aktarılması kurum
kurum içi
içi süreçlerde
süreçlerde de
de verimlilik
verimlilik artışı
artışı
sağlayacak,
elektronik
ortamda
gelen
başvurular
daha
hızlı
değerlendirilebilecektir.
sağlayacak, elektronik ortamda gelen başvurular daha hızlı değerlendirilebilecektir.
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VOHD- 36 – Elektronik Yüksek Öğretim Kayıtları
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
Yüksek
Yüksek öğretim
öğretim kayıtlarının
kayıtlarının çevrimiçi
çevrimiçi sunumu
sunumu AB
AB tarafından
tarafından belirlenen
belirlenen 20
20 temel
temel e-Devlet
e-Devlet hizmeti
hizmeti
arasında
yer
almaktadır.
arasında yer almaktadır.
Kayıtların
Kayıtların elektronik
elektronik ortamda
ortamda tek
tek bir
bir noktadan
noktadan gerçekleştirilmesi
gerçekleştirilmesi kamu
kamu idari
idari giderlerinde
giderlerinde düşüş
düşüş
sağlayacak,
sağlayacak,kırtasiyecilik
kırtasiyecilikazalacak,
azalacak,işişakışı
akışıhızlanacaktır.
hızlanacaktır.
Yüksek
Yükseköğretim
öğretimders
dersve
veöğrenci
öğrencikayıt
kayıtişlemleri
işlemlerigeniş
genişbir
birkitleye
kitleyehitap
hitapetmekte
etmekteolup,
olup,bunların
bunlarınçevrimiçi
çevrimiçi
gerçekleştirilmesi
ile
elektronik
ortamda
gerçekleştirilen
işlem
yüzdesinde
de
artış
sağlanacaktır.
gerçekleştirilmesi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen işlem yüzdesinde de artış sağlanacaktır.
Öğrenci
Öğrencive
veveliler
velileraçısından
açısındangerek
gerekkullanıcı
kullanıcımemnuniyeti
memnuniyetiartışı,
artışı,gerek
gerekzaman
zamantasarrufu
tasarrufusağlanacaktır.
sağlanacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Yüksek
Yüksek öğretim
öğretim kayıtlarında
kayıtlarında kullanılması
kullanılması için
için
eğitim
eğitim bilgi
bilgi sistemi
sistemi ile
ile entegre
entegre çalışılması
çalışılması
gerekmektedir.
gerekmektedir.
Proje
Projekapsamında
kapsamındakurulması
kurulmasıplanlanan
planlananİnternet
İnternet
sitesi
sitesi/ /portalin
portalinaltyapı
altyapımaliyetlerinin
maliyetlerininazaltılması
azaltılması
için
içine-kapının
e-kapınınyaygınlaştırılmasına
yaygınlaştırılmasınayönelik
yönelikeylem
eylem
kapsamında
kurulacak
ortak
İnternet
sitesi
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik
teknikaltyapısından
altyapısındanfaydalanılması
faydalanılması
gerekmektedir.
gerekmektedir.Bu
Bunedenle
nedenlebu
buproje
projeile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı

160

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 36 – Elektronik Yüksek Öğretim Kayıtları
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

4.093.875

2.558.672

Danışmanlık

4

150.027

93.767

Eğitim

9

350.027

218.767

Etüd / Fizibilite

0

13.333

8.333

Yazılım

48

1.963.577

1.227.236

Donanım

27

1.123.469

702.168

Ağ Altyapısı

7

300.054

187.534

Diğer

5

193.388

120.867

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

4.093.875

2.558.672

100

4.093.875

2.558.672

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 36 – Elektronik Yüksek Öğretim Kayıtları
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin,başlangıç
başlangıçve
vebitiş
bitiştarihleri
tarihleriarasında
arasındayapılması
yapılmasıgereken
gerekenüst
üstseviye
seviyeuygulama
uygulamaadımları
adımlarışu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Fizibilite
Fizibilite çalışması
çalışması kapsamında
kapsamında proje
proje maliyetlerinin
maliyetlerinin ve
ve faydalarının
faydalarının belirlenmesi;
belirlenmesi; kullanım
kullanım oranı,
oranı,
kullanıcı
faydası,
verimliliğe
katkı
alanlarında
ölçülebilir
hedefler
oluşturulması;
proje
tamamlanma
kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma
süresi
süresive
vebütçeye
bütçeyeyönelik
yönelikhedefler
hedeflerkonulması
konulması
Yüksek
öğretim
kayıtlarında
Yüksek öğretim kayıtlarındagerekli
gereklibilgilerin
bilgilerinilgili
ilgilikurumlar
kurumlartarafından
tarafındanelektronik
elektronikortamda
ortamdapaylaşımına
paylaşımına
yönelik
altyapının
kurulması;
tek
noktadan
çevrimiçi
kayıt,
ödeme
ve
ders
seçimi
için
gerekli
yönelik altyapının kurulması; tek noktadan çevrimiçi kayıt, ödeme ve ders seçimi için gerekliyazılım
yazılım
standartlarının
standartlarınınbelirlenmesi
belirlenmesi
Standartların
Standartlarıntüm
tümüniversitelerde
üniversitelerdeuygulanması
uygulanmasıiçin
içinyasal
yasalyaptırımın
yaptırımınbelirlenerek
belirlenerekuygulanması
uygulanması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 37 – Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Yüksek
Yüksek Öğrenim
Öğrenim Kredi
Kredi ve
ve Yurtlar
Yurtlar Genel
Genel
Müdürlüğü
Müdürlüğü

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Ocak
2008
Bitiş
: Ocak 2008
Süre
: :18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Yükseköğretim
YükseköğretimKurulu
Kurulu
Kuruluş
Kuruluş22 : :Üniversiteler
Üniversiteler
Kuruluş
Kuruluş33 : :Burs
BursVeren
VerenVakıf
Vakıfve
veDernekler
Dernekler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Yüksek
öğrenim
öğrencilerinin
Yüksek öğrenim öğrencilerinin burs,
burs, kredi
kredi ve
ve yurt
yurt başvurularının
başvurularının tek
tek noktadan,
noktadan, çevrimiçi
çevrimiçi olarak
olarak
yapılabilmesi
sağlanacaktır.
yapılabilmesi sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Yüksek
öğrenim
Yüksek öğrenimöğrencilerinin
öğrencilerininburs,
burs,kredi
kredive
veyurt
yurtbaşvurularının
başvurularınınçevrimiçi
çevrimiçiortama
ortamaaktarılması
aktarılmasısonucu
sonucu
öğrencilere
zaman
kazancı
sağlanacak,
birçok
belgenin
fiziksel
olarak
çeşitli
öğrencilere zaman kazancı sağlanacak, birçok belgenin fiziksel olarak çeşitli kurumlardan
kurumlardan
toplanmasına
toplanmasınagerek
gerekkalmayacaktır.
kalmayacaktır.
Burs,
kredi
ve
Burs, kredi ve yurt
yurt başvurularının
başvurularının dijital
dijital ortama
ortama aktarılması
aktarılması kurum
kurum içi
içi süreçlerde
süreçlerde de
de verimlilik
verimlilik artışı
artışı
sağlayacak,
elektronik
ortamda
gelen
başvurular
daha
hızlı
değerlendirilebilecektir.
sağlayacak, elektronik ortamda gelen başvurular daha hızlı değerlendirilebilecektir.
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VOHD- 37 – Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
Burs,
Burs,kredi
kredive
veyurt
yurtbaşvuruları
başvurularıgibi
gibisüreçlerin
süreçlerinelektronik
elektronikortamda
ortamdatek
tekbir
birnoktadan
noktadangerçekleştirilmesi
gerçekleştirilmesi
kamu
idari
giderlerinde
düşüş
sağlayacak,
kırtasiyecilik
azalacak,
iş
akışı
hızlanacaktır.
kamu idari giderlerinde düşüş sağlayacak, kırtasiyecilik azalacak, iş akışı hızlanacaktır.
Burs,
Burs, kredi
kredi ve
ve yurt
yurt başvuru
başvuru işlemleri
işlemleri geniş
geniş bir
bir kitleye
kitleye hitap
hitap etmekte
etmekte olup,
olup, bunların
bunların çevrimiçi
çevrimiçi
gerçekleştirilmesi
gerçekleştirilmesiile
ileelektronik
elektronikortamda
ortamdagerçekleştirilen
gerçekleştirilenişlem
işlemyüzdesinde
yüzdesindede
deartış
artışsağlanacaktır
sağlanacaktır
Öğrenci
Öğrenci açısından
açısındangerek
gerekkullanıcı
kullanıcımemnuniyeti
memnuniyetiartışı,
artışı,gerek
gerekzaman
zamantasarrufu
tasarrufusağlanacaktır.
sağlanacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Proje
Projekapsamında
kapsamındakurulması
kurulmasıplanlanan
planlananİnternet
İnternet
sitesi
sitesi/ /portalin
portalinaltyapı
altyapımaliyetlerinin
maliyetlerininazaltılması
azaltılması
için
içine-kapının
e-kapınınyaygınlaştırılmasına
yaygınlaştırılmasınayönelik
yönelikeylem
eylem
kapsamında
kurulacak
ortak
İnternet
sitesi
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik
teknikaltyapısından
altyapısındanfaydalanılması
faydalanılması
gerekmektedir.
gerekmektedir.Bu
Bunedenle
nedenlebu
buproje
projeile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 37 – Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

4.093.875

2.558.672

Danışmanlık

4

150.027

93.767

Eğitim

9

350.027

218.767

Etüd / Fizibilite

0

13.333

8.333

Yazılım

48

1.963.577

1.227.236

Donanım

27

1.123.469

702.168

Ağ Altyapısı

7

300.054

187.534

Diğer

5

193.388

120.867

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

4.093.875

2.558.672

100

4.093.875

2.558.672

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 37 – Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Fizibilite
Fizibilite çalışması
çalışması kapsamında
kapsamında proje
proje maliyetlerinin
maliyetlerinin ve
ve faydalarının
faydalarının belirlenmesi;
belirlenmesi; kullanım
kullanım oranı,
oranı,
kullanıcı
faydası,
verimliliğe
katkı
alanlarında
ölçülebilir
hedefler
oluşturulması;
proje
tamamlanma
kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma
süresi
süresive
vebütçeye
bütçeyeyönelik
yönelikhedefler
hedeflerkonulması
konulması
Standartların
tüm
üniversitelerde
Standartların tüm üniversitelerdeuygulanması
uygulanmasıiçin
içingerekli
gerekliyasal
yasalyaptırımın
yaptırımınhazırlanması
hazırlanması
Mevcut
durumda
burs
ve
yurt
olanağı
vermekte
olan
farklı
kuruluşların
burs
Mevcut durumda burs ve yurt olanağı vermekte olan farklı kuruluşların burs başvuru
başvuru süreçlerinin
süreçlerinin
entegre
entegreedilerek
edilerektek
teknoktadan
noktadanve
veçevrimiçi
çevrimiçiyapılması
yapılmasıiçin
içinolabilirlik
olabilirlikçalışması
çalışmasıyapılması;
yapılması;gerekli
gerekliyeni
yeni
süreç
süreçyapılanma
yapılanmaihtiyaçlarının
ihtiyaçlarınıntespiti
tespiti
Burs,
Burs,kredi
kredive
veyurt
yurtbaşvurularının
başvurularınıntek
teknoktadan
noktadanverilmesi
verilmesiiçin
içinsistem
sistemgeliştirmesi
geliştirmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 38 – Entegre e-Kütüphane Sistemi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Kültür
Kültürve
veTurizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2008
Bitiş
: Temmuz 2008
Süre
: :24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Başbakanlık
Başbakanlık(Devlet
(DevletArşivleri
ArşivleriGenel
GenelMüdürlüğü)
Müdürlüğü)
Kuruluş
Kuruluş22: :Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33: :Yükseköğretim
YükseköğretimKurulu
Kurulu
Kuruluş
4
:
TÜBİTAK
(ULAKBİM)
Kuruluş 4 : TÜBİTAK (ULAKBİM)
Kuruluş
Kuruluş55: :Üniversiteler
Üniversiteler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Ülkedeki
tüm
kütüphanelerde
Ülkedeki tüm kütüphanelerdeyer
yeralan
alankaynakların
kaynaklarıntek
tekbir
birnoktadan
noktadansorgulanabilmesi
sorgulanabilmesi
Kitap
ayırtma,
talep,
uzatma,
ceza
ödeme
gibi
işlemlerin
Kitap ayırtma, talep, uzatma, ceza ödeme gibi işlemlerin çevrimiçi
çevrimiçi gerçekleştirilmesi;
gerçekleştirilmesi; elektronik
elektronik
kanallardan
kullanıcılara
çeşitli
bilgilendirme
mesajları
(kitap
süre
dolumu,
ceza
ödemesi,
kanallardan kullanıcılara çeşitli bilgilendirme mesajları (kitap süre dolumu, ceza ödemesi, vb)
vb)
iletilmesi
iletilmesi
Seçili
Seçilikütüphane
kütüphanemateryallerine
materyallerine(kitap,
(kitap,tez,
tez,saydam,
saydam,vb)
vb)çevrimiçi
çevrimiçierişim
erişimimkanı
imkanısağlanması
sağlanması
Devlet
arşivlerinde
yer
alan
en
önemli
veya
en
sık
kullanılan
belgelerin
elektronik
Devlet arşivlerinde yer alan en önemli veya en sık kullanılan belgelerin elektronikortama
ortamaaktarılması,
aktarılması,
bu
bubelgelere
belgelereçevrimiçi
çevrimiçierişim
erişimsağlanması
sağlanması
Farklı
Farklıkurumlar
kurumlartarafından
tarafındanyürütülen
yürütülene-Kütüphane
e-Kütüphaneçalışmalarının
çalışmalarınınbirleştirilmesi
birleştirilmesi

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Kullanıcıların
Kullanıcıların farklı
farklı yerlerde
yerlerde bulunan
bulunan kaynaklara
kaynaklara ulaşabilme
ulaşabilme imkanının
imkanının artması,
artması, arama
arama süresinin
süresinin
kısaltılması
kısaltılması
Kitap
Kitap uzatma
uzatma veya
veya ceza
ceza ödeme
ödeme gibi
gibi işlemler
işlemler için
için fiziksel
fiziksel olarak
olarak kütüphaneye
kütüphaneye gitme
gitme zorunluluğunun
zorunluluğunun
kalkması,
kalkması, elektronik
elektronik kanallardan
kanallardan yapılan
yapılan hatırlatmalarla
hatırlatmalarla kullanıcıların
kullanıcıların hizmet
hizmet memnuniyetinin
memnuniyetinin
artırılması
artırılması
Çeşitli
Çeşitli kütüphane
kütüphane işlemlerinin
işlemlerinin elektronik
elektronik ortamda
ortamda yapılması
yapılması sonucu
sonucu kütüphanelerde
kütüphanelerde işiş yükünün
yükünün
azalması,
arka-ofis
süreçlerinin
de
elektronik
ortamda
gerçekleşmesi
sonucu
verimliliğin
artması
azalması, arka-ofis süreçlerinin de elektronik ortamda gerçekleşmesi sonucu verimliliğin artması
Ortak
Ortakveritabanı
veritabanıkullanımı
kullanımıile
ilekütüphaneler
kütüphanelerarasında
arasındakitap
kitappaylaşımı
paylaşımıve
vetakibinin
takibininkolaylaşması
kolaylaşması
Çevrimiçi
sunulan
kütüphane
materyalleriyle
kullanıcılara
mekandan
Çevrimiçi sunulan kütüphane materyalleriyle kullanıcılara mekandan bağımsız
bağımsız olarak
olarak ve
ve hızlı
hızlı bir
bir
şekilde
bilgiye
erişim
imkanı,
mevcut
kaynak
sayısı
ile
daha
çok
kullanıcıya
hizmet
imkanı
şekilde bilgiye erişim imkanı, mevcut kaynak sayısı ile daha çok kullanıcıya hizmet imkanı
Arşiv
Arşivbelgelerinde
belgelerindeyer
yeralan
alançeşitli
çeşitlibilgilerin
bilgilerinzamanın
zamanınyaratacağı
yaratacağıolumsuz
olumsuzfiziksel
fizikseletkilere,
etkilere,yangın
yangıngibi
gibi
risklere
karşı
daha
iyi
korunuyor
hale
gelmesi
risklere karşı daha iyi korunuyor hale gelmesi
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VOHD- 38 – Entegre e-Kütüphane Sistemi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
Kütüphane
Kütüphane hizmetleri
hizmetleri çevrimiçi
çevrimiçi sunum
sunum için
için AB
AB tarafından
tarafından belirlenen
belirlenen 20
20 temel
temel hizmet
hizmet arasında
arasında yer
yer
almaktadır.
Bu
nedenle
ivedilikle
tamamlanması
gerekmektedir.
almaktadır. Bu nedenle ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.
Çeşitli
Çeşitlikütüphanecilik
kütüphanecilikişlemlerine
işlemlerineilişkin
ilişkinarka-ofis
arka-ofissüreçleri
süreçlerielektronik
elektronikortama
ortamaaktarılarak
aktarılarakidari
idarigiderler
giderler
azalacak,
çevrimiçi
arka-ofis
süreçlerine
sahip
hizmet
yüzdesi
artacaktır.
azalacak, çevrimiçi arka-ofis süreçlerine sahip hizmet yüzdesi artacaktır.
Gerek
Gerek kütüphane
kütüphane hizmetlerinin
hizmetlerinin sunumu
sunumu ve
ve bilgiye
bilgiye erişim
erişim imkanlarını
imkanlarını artırarak
artırarak dış
dış kullanıcılara,
kullanıcılara,
gerekse
gerekse kütüphaneler
kütüphaneler arası
arası kaynak
kaynak paylaşımını
paylaşımını kolaylaştırarak
kolaylaştırarak içiç kullanıcılara
kullanıcılara fayda
fayda sağlayarak
sağlayarak
kullanıcı
kullanıcımemnuniyetinin
memnuniyetininartması
artmasısağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Elektronik
Elektronikortamda
ortamdagerçekleşen
gerçekleşenişlem
işlemyüzdesinde
yüzdesindeartış
artışsağlanacaktır.
sağlanacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Proje
Projekapsamında
kapsamındakurulması
kurulmasıplanlanan
planlananİnternet
İnternet
sitesi
/
portalin
altyapı
maliyetlerinin
sitesi / portalin altyapı maliyetlerininazaltılması
azaltılması
için
içine-Devlet
e-DevletKapısı
Kapısıhizmetlerinin
hizmetlerinin
yaygınlaştırılmasına
yaygınlaştırılmasınayönelik
yönelikeylem
eylemkapsamında
kapsamında
kullanılacak
ortak
altyapıdan
faydalanılması
kullanılacak ortak altyapıdan faydalanılması
gerekmektedir.
gerekmektedir.Bu
Bunedenle
nedenlebu
buproje
projeile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.
Proje
Projekapsamında
kapsamındaverilecek
verilecekhizmetler
hizmetleriçin
içineeödeme
ödemealtyapısına
altyapısınaihtiyaç
ihtiyaçduyacaktır.
duyacaktır.Bu
Bu
nedenle
nedenlee-Devlet
e-DevletKapısı
Kapısıhizmetlerinin
hizmetlerinin
yaygınlaştırılması
yaygınlaştırılmasıeylemi
eylemikapsamında
kapsamında
kullanılacak
kullanılacakortak
ortake-ödeme
e-ödemealtyapısından
altyapısından
faydalanılması
gerekmektedir.
faydalanılması gerekmektedir.

MEB’in
MEB’indaha
dahaönce
öncebaşlatmış
başlatmışolduğu
olduğuBilgiye
Bilgiye
Erişim
ErişimMerkezi
Merkeziprojesi
projesiile
ileyakından
yakındanilişkilidir.
ilişkilidir.
YÖK’ün
YÖK’ünakademik
akademiktez
tezveritabanındaki
veritabanındakitezleri
tezleri
elektronik
ortama
aktarması
yönündeki
eylem
elektronik ortama aktarması yönündeki eylembu
bu
proje
projeile
iledesteklenmiş
desteklenmişolacaktır
olacaktır
ULAKBİM
ULAKBİMkapsamındaki
kapsamındakikatalog
katalogbütüncül
bütüncül
katalog
çalışmalarında
kullanılabilecektir.
katalog çalışmalarında kullanılabilecektir.
Proje
ProjeKDEP
KDEP52
52numaralı
numaralıeylem
eylemkapsamında
kapsamında
planlanan
ancak
henüz
tamamlanmamış
planlanan ancak henüz tamamlanmamışdevlet
devlet
arşivlerinin
arşivlerininelektronik
elektronikortamdan
ortamdansunumunu
sunumunuda
da
kapsamaktadır.
kapsamaktadır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 38 – Entegre e-Kütüphane Sistemi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

100

40.001.084

25.000.678

Danışmanlık

1

460.054

287.534

Eğitim

2

973.442

608.401

Etüd / Fizibilite

1

380.054

237.534

Yazılım

23

9.227.100

5.766.938

Donanım

24

9.500.271

5.937.669

8

3.373.442

2.108.401

40

16.086.721

10.054.201

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

40.001.084

25.000.678

100

40.001.084

25.000.678

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 38 – Entegre e-Kütüphane Sistemi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımlar
Adımlar
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Fizibilite
Fizibilite çalışması
çalışması kapsamında
kapsamında proje
proje maliyetlerinin
maliyetlerinin ve
ve faydalarının
faydalarının belirlenmesi;
belirlenmesi; kullanım
kullanım oranı,
oranı,
kullanıcı
faydası,
verimliliğe
katkı
alanlarında
ölçülebilir
hedefler
oluşturulması;
proje
tamamlanma
kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma
süresi
süresive
vebütçeye
bütçeyeyönelik
yönelikhedefler
hedeflerkonulması
konulması
Bütünleşik
katalog
hizmeti
Bütünleşik katalog hizmetisunulacak
sunulacakkütüphanelerin
kütüphanelerinbelirlenmesi
belirlenmesi
Oluşturulacak
e-kütüphane
sisteminde
mevcut
işletimde
Oluşturulacak e-kütüphane sisteminde mevcut işletimdeolan
olanYÖK
YÖKve
veULAKBİM
ULAKBİMgibi
gibialtyapılarından
altyapılarından
faydalanılma
faydalanılma olanaklarını
olanaklarını ve
ve potansiyel
potansiyel sinerjilerin
sinerjilerin araştırılması,
araştırılması, buna
buna bağlı
bağlı olarak
olarak sistemin
sistemin hangi
hangi
bileşenlerinin
bileşenlerininmevcut
mevcutaltyapılardan
altyapılardansağlanacağının
sağlanacağınınbelirlenmesi
belirlenmesi
Kütüphanelerin
Kütüphanelerin muhtemelen
muhtemelen farklı
farklı sistemleri
sistemleri üzerine
üzerine oturacak
oturacak ortak
ortak bir
bir katalog
katalog arama
arama sistemi
sistemi
geliştirilmesi
geliştirilmesi
Geliştirilecek
Geliştirilecek çevrimiçi
çevrimiçi kitap
kitap ayırma,
ayırma, talep,
talep, uzatma,
uzatma, ceza
ceza ödeme
ödeme sisteminin
sisteminin farklı
farklı kütüphanelerin
kütüphanelerin
sistemleriyle
entegrasyonu;
kütüphane
personellerine
sistemin
kullanımıyla
ilgili
eğitim
sistemleriyle entegrasyonu; kütüphane personellerine sistemin kullanımıyla ilgili eğitimverilmesi
verilmesi
Çevrimiçi
Çevrimiçisunulacak
sunulacakmateryallerin
materyallerinsayısallaştırılması
sayısallaştırılmasıve
veelektronik
elektronikortama
ortamaaktarılması
aktarılması
Sunulacak
hizmetler
için
fiyatlandırma
politikasının
belirlenmesi
ve
iş
Sunulacak hizmetler için fiyatlandırma politikasının belirlenmesi ve işsüreçlerinin
süreçlerininoluşturulması
oluşturulması
Yapılacak
Yapılacaködemelerin
ödemelerine-Devlet
e-DevletKapısı
Kapısıortak
ortake-ödeme
e-ödemeplatformuyla
platformuylaentegrasyonu
entegrasyonu

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 39 – Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Ocak
2009
Bitiş
: Ocak 2009
Süre
: :24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :İlgili
İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Eğitim
bilgi
sistemi
için
iki
Eğitim bilgi sistemi için ikitemel
temelamaç
amaçöngörülmektedir:
öngörülmektedir:
1)
1)Eğitim
EğitimBilgi
BilgiSistemi
Sistemi: :Ülke
Ülkegenelinde
genelindeokul,
okul,öğrenci
öğrencive
veöğretmen
öğretmenbilgilerini
bilgileriniiçeren
içerenbütüncül
bütüncülbir
bireğitim
eğitim
veritabanı
oluşturulması,
özel
okulların
sistem
ile
veri
paylaşımının
sağlanması,
velilerin
ve
öğrencilerin
veritabanı oluşturulması, özel okulların sistem ile veri paylaşımının sağlanması, velilerin ve öğrencilerin
sisteme
sisteme erişimine
erişimine yönelik
yönelik arayüzün
arayüzün oluşturulması,
oluşturulması, gerek
gerek veli
veli gerek
gerek öğrencilere
öğrencilere alternatif
alternatif kanallar
kanallar
aracılığı
ile
(İnternet,
mobil
v.s.)
ile
bilgilendirme
(sınav
sonuçları,
devamsızlıkları,
vb)
yapılmasına
aracılığı ile (İnternet, mobil v.s.) ile bilgilendirme (sınav sonuçları, devamsızlıkları, vb) yapılmasına
yönelik
yönelikaltyapının
altyapınınoluşturulması,
oluşturulması,veritabanı
veritabanıüzerine
üzerinekurulu
kuruluçeşitli
çeşitliraporlama
raporlamave
veveri
verianaliz
analizyöntemlerinin
yöntemlerinin
geliştirilmesi,
bu
bilgilerden
kamuya
açık
olanlarına
portal
üzerinden
erişim
sağlanması
geliştirilmesi, bu bilgilerden kamuya açık olanlarına portal üzerinden erişim sağlanması
2)
2)Öğrenci
Öğrenciİşleri
İşleriHizmetleri
Hizmetleri: :Okul
Okulkaydı
kaydıyaptırma
yaptırma/ /yenileme,
yenileme,ücret
ücretödeme,
ödeme,ders
dersseçimi,
seçimi,öğrenci
öğrencibelgesi,
belgesi,
not
dökümü,
diploma
gibi
hizmetlere
yönelik
standart
bir
modül
geliştirilmesi
ve
ana
portaldan
not dökümü, diploma gibi hizmetlere yönelik standart bir modül geliştirilmesi ve ana portaldançevrimiçi
çevrimiçi
işlem
işlemyapılabilmesi
yapılabilmesi

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Oluşturulacak
eğitim
bilgi
Oluşturulacak eğitim bilgi sistemi
sistemi sayesinde
sayesinde Türkiye’nin
Türkiye’nin eğitim
eğitim envanterinin
envanterinin bütüncül
bütüncül bir
bir yapıya
yapıya
ulaştırılması,
ulaştırılması, öğrencilerin
öğrencilerin öğrenim
öğrenim geçmişlerine
geçmişlerine tek
tek bir
bir noktadan
noktadan ulaşılabilmesi,
ulaşılabilmesi, velilerin
velilerin çocuklarının
çocuklarının
öğrenim
öğrenim performansını
performansını yakından
yakından takip
takip edebilmesi,
edebilmesi, okul
okul ve
ve öğretmen
öğretmen performanslarının
performanslarının kıyaslamalı
kıyaslamalı
şekilde
izlenebilmesi,
eğitim
otoritelerinin
politikalarının
daha
rasyonel
temellere
oturtulabilmesi
şekilde izlenebilmesi, eğitim otoritelerinin politikalarının daha rasyonel temellere oturtulabilmesi
Veri
Veritabanı
tabanıüzerine
üzerinekurulacak
kurulacakkarar
karardestek
desteksistemleri
sistemleriile
ilemilli
millieğitim
eğitimpolitikalarının
politikalarınınbilgiye
bilgiyedayalı
dayalıolarak
olarak
oluşturulmasının
sağlanması
oluşturulmasının sağlanması
Toplumun
Toplumungeniş
genişbir
birkesimini
kesiminioluşturan
oluşturanöğrencilerin
öğrencilerinen
ençok
çokihtiyaç
ihtiyaçduydukları
duyduklarıidari
idarihizmetlere
hizmetlereçevrimiçi
çevrimiçi
ulaşımının
öğretim kurumlarının
kurumlarının elektronik
elektronik ortama
ortama
ulaşımının sağlanarak
sağlanarak büyük
büyük zaman
zaman tasarrufu
tasarrufu sağlanması;
sağlanması; öğretim
aktarılan
aktarılanidari
idariişlemler
işlemlersonucu
sonucuverimlilik
verimlilikartışı
artışısağlaması
sağlaması
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VOHD- 39 – Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Projenin,
Projenin,vatandaş
vatandaşodaklı
odaklıhizmet
hizmetdönüşümü
dönüşümüalanında
alanındabelirlenen
belirlenenstratejik
stratejikamaç
amaçve
vehedefleri
hedefleriyakından
yakından
destekleyeceği
düşünülmektedir
:
destekleyeceği düşünülmektedir :
Geniş
Geniş bir
bir kitleye
kitleye (öğrenciler,
(öğrenciler, aileleri,
aileleri, öğretmenler)
öğretmenler) ihtiyaçları
ihtiyaçları doğrultusunda
doğrultusunda kullanıcı
kullanıcı faydası
faydası
sağlanarak
kullanıcı
odaklılık
prensibi
desteklenmiş
olacaktır.
Ayrıca
öğrenim
alanındaki
sağlanarak kullanıcı odaklılık prensibi desteklenmiş olacaktır. Ayrıca öğrenim alanındaki temel
temel
hizmetlerin
hizmetlerin verilecek
verilecek olması
olması hayat
hayat evresi
evresi prensibi
prensibi açısından
açısından da
da önem
önem taşımaktadır.
taşımaktadır. Bunların
Bunların
sonucunda
sonucundakullanıcı
kullanıcımemnuniyeti
memnuniyetigöstergesinin
göstergesininde
deolumlu
olumluyönde
yöndeetkilenmesi
etkilenmesibeklenmektedir.
beklenmektedir.
Kamuda
veriye
dayalı
karar
mekanizmalarının
oluşturulması
stratejimizin
Kamuda veriye dayalı karar mekanizmalarının oluşturulması stratejimizintemel
temelprensiplerinden
prensiplerindenbirini
birini
oluşturmaktadır.
Eğitim
bilgi
sistemi
bu
prensibi
eğitim
alanında
yakından
desteklemektedir.
oluşturmaktadır. Eğitim bilgi sistemi bu prensibi eğitim alanında yakından desteklemektedir.
Öğrenci
Öğrenci işleriyle
işleriyle ilgili
ilgili standart
standart bir
bir modülün
modülün oluşturularak
oluşturularak kullanıma
kullanıma sokulması,
sokulması, okulların
okulların bu
bu alanda
alanda
yapabilecekleri
mükerrer
yatırımların
da
önüne
geçerek
tasarruf
sağlayacaktır.
yapabilecekleri mükerrer yatırımların da önüne geçerek tasarruf sağlayacaktır.
Öğrenci
Öğrenci işlerinin
işlerinin elektronik
elektronik ortamda
ortamda gerçekleştirilmesine
gerçekleştirilmesine yönelik
yönelik süreçler
süreçler arka-ofis
arka-ofis verimliliğini
verimliliğini
artıracak
artıracak eğitim
eğitim kurumlarının
kurumlarının idari
idari giderlerinde
giderlerinde tasarruf
tasarruf imkanı
imkanı getirecek,
getirecek, ayrıca
ayrıca elektronik
elektronik ortamda
ortamda
gerçekleşen
gerçekleşenişlemlerin
işlemlerintoplam
toplamişlemler
işlemleriçindeki
içindekipayını
payınıartıracaktır.
artıracaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Eğitim
Eğitimportalı
portalıiçerisinde
içerisindeburs
bursve
veyurt
yurt
başvurularının
entegrasyonu
sağlanmalıdır.
başvurularının entegrasyonu sağlanmalıdır.
Proje
Projekapsamında
kapsamındakurulması
kurulmasıplanlanan
planlananİnternet
İnternet
sitesi
/
portalin
altyapı
maliyetlerinin
sitesi / portalin altyapı maliyetlerininazaltılması
azaltılması
için
içine-Devlet
e-DevletKapısı
Kapısıhizmetlerinin
hizmetlerinin
yaygınlaştırılmasına
yönelik
yaygınlaştırılmasına yönelikeylem
eylemkapsamında
kapsamında
kurulacak
kurulacakortak
ortakİnternet
İnternetsitesi
sitesiteknik
teknik
altyapısından
altyapısındanfaydalanılması
faydalanılmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.Bu
Bu
nedenle
bu
proje
ile
ilişkilidir.
nedenle bu proje ile ilişkilidir.
Proje
Projekapsamında
kapsamındaverilecek
verilecekhizmetler
hizmetleriçin
içinSMS
SMS
ve
mobil
hizmet
altyapısına
ihtiyaç
duyulacaktır.
ve mobil hizmet altyapısına ihtiyaç duyulacaktır.
Bu
Bunedenle
nedenlede
de“e-Devlet
“e-DevletKapısı
KapısıHizmetlerinin
Hizmetlerinin
Yaygınlaştırılması”
Yaygınlaştırılması”eylemi
eylemikapsamında
kapsamında
kurulacak
kurulacakmobil
mobilhizmetler
hizmetleraltyapısından
altyapısından
gerekmektedir.
faydalanılması
faydalanılması gerekmektedir.

MEB
MEBbünyesinde
bünyesindehayata
hayatageçirilmesi
geçirilmesiplanlanan
planlanan
Eğitim
Karar
Destek
Sistemine
temel
Eğitim Karar Destek Sistemine temel
oluşturacaktır.
oluşturacaktır.
Proje,
Proje,2005
2005Eylem
EylemPlanı
Planı10
10no’lu
no’lueylemin
eylemin
devamı
niteliğindedir.
devamı niteliğindedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 39 – Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

41.381.463

25.863.415

Danışmanlık

6

2.330.407

1.456.504

Eğitim

13

5.204.553

3.252.846

Etüd / Fizibilite

1

474.146

296.341

Yazılım

36

15.016.585

9.385.366

Donanım

30

12.414.959

7.759.350

Ağ Altyapısı

12

4.970.407

3.106.504

Diğer

2

970.407

606.504

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı (*)

100

41.381.463

25.863.415

100

41.381.463

25.863.415

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 5.I.C Tedbir 6.3 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımlar
Adımlar
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Fizibilite
Fizibilite çalışması
çalışması yapılması;
yapılması; proje
proje maliyetlerinin
maliyetlerinin ve
ve faydalarının
faydalarının belirlenmesi;
belirlenmesi; kullanım
kullanım oranı,
oranı,
kullanıcı
faydası,
verimliliğe
katkı
alanlarında
ölçülebilir
hedefler
oluşturulması;
proje
tamamlanma
kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma
süresi
süresive
vebütçeye
bütçeyeyönelik
yönelikhedefler
hedeflerkonulması
konulması
Eğitim
EğitimBilgi
BilgiSistemi
Sistemi: :
Okul,
Okul, öğrenci
öğrenci ve
ve öğretmen
öğretmen veritabanı
veritabanı yapılarının
yapılarının oluşturulması
oluşturulması ve
ve mevcut
mevcut bilgilerin
bilgilerin dijitalleştirilerek
dijitalleştirilerek
veritabanına
aktarımı
veritabanına aktarımı
Veri
Veritabanının
tabanınındüzenli
düzenligüncellenmesi
güncellenmesiiçin
içinsüreçlerin
süreçlerinkurumlar
kurumlararası
arasıgeliştirilmesi
geliştirilmesi
Ara
yüzün
veliler,
öğrenciler,
öğretmenler,
okul
yöneticileri
olmak
Ara yüzün veliler, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri olmak üzere
üzere kullanıcı
kullanıcı grupları
grupları bazında
bazında
kişiselleştirilmesi
kişiselleştirilmesi
Veli
Velive
veöğrencilere
öğrencilerebilgilendirme
bilgilendirmeyapmaya
yapmayayönelik
yönelikİnternet
İnternetve
veSMS
SMSaltyapısı
altyapısıkurulması
kurulması
Veritabanındaki
bilgiler
üzerine
kurulu
raporlama
ve
veri
analiz
modellerinin
Veritabanındaki bilgiler üzerine kurulu raporlama ve veri analiz modellerinin geliştirilmesi,
geliştirilmesi, eğitim
eğitim
uzmanlarının
uzmanlarınınkullanımına
kullanımınayönelik
yönelikkarar
karardestek
desteksistemleri
sistemlerioluşturulması
oluşturulması
Öğrenci
Öğrenciİşleri
İşleriHizmetleri
Hizmetleri: :
Sık
Sık kullanılan
kullanılan öğrenci
öğrenci işlerine
işlerine (kayıt,
(kayıt, ders
ders seçimi,
seçimi, not
not dökümü,
dökümü, öğrenci
öğrenci belgesi,
belgesi, diploma)
diploma) yönelik
yönelik
standart
bir
modül
geliştirilmesi
ve
tüm
okullara
kurulması
standart bir modül geliştirilmesi ve tüm okullara kurulması
Modülün
Modülünözel
özelokullara
okullaratanıtımı
tanıtımıve
vesatışı
satışı
Çevrimiçi
Çevrimiçibelge
belgeverilebilmesine
verilebilmesineyönelik
yönelikelektronik
elektronikimza
imzaaltyapısının
altyapısınınoluşturulması
oluşturulması
Elektronik
ödeme
altyapısı
ve
sürecinin
oluşturulması
Elektronik ödeme altyapısı ve sürecinin oluşturulması
Sistemin
Sisteminçevrimiçi
çevrimiçihizmet
hizmetsunumuna
sunumunaaçılması
açılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Ocak
2009
Bitiş
: Ocak 2009
Süre
: :24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Yükseköğretim
YükseköğretimKurulu
Kurulu
Kuruluş
Kuruluş22 : :Emniyet
EmniyetGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü
Kuruluş
Kuruluş33 : :ÖSYM
ÖSYM

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Merkezi
olarak
yapılan
Merkezi olarak yapılan sınavlarının
sınavlarının kayıt,
kayıt, sınav,
sınav, değerlendirme,
değerlendirme, tercih
tercih sürecinin
sürecinin elektronik
elektronik ortama
ortama
aktarılması
aktarılması
Sınav
Sınavsonuçlarının
sonuçlarınınadaylara
adaylaraçoklu
çoklukanallardan
kanallardanulaştırılması
ulaştırılması
Sınav
sonuçlarının
detaylı
bilimsel
Sınav sonuçlarının detaylı bilimselanalizine
analizineimkan
imkantanıyan
tanıyankarar
karardestek
desteksistemlerinin
sistemlerininoluşturulması,
oluşturulması,
eğitim
bilgi
sistemi
ile
veri
paylaşımı
ve
entegrasyonunun
sağlanması
eğitim bilgi sistemi ile veri paylaşımı ve entegrasyonunun sağlanması
Çeşitli
Çeşitlikurumlar
kurumlariçin
içinmerkezi
merkeziolarak
olarakyapılan
yapılansınavlara
sınavlarailişkin
ilişkinverilerin
verilerinortak
ortakkullanımının
kullanımınınsağlanması,
sağlanması,
veri
iletişiminin
güvenli
ve
hızlı
hale
getirilmesi
veri iletişiminin güvenli ve hızlı hale getirilmesi

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Sınav
Sınav başvuru,
başvuru, tercih
tercih ve
ve sonuç
sonuç bildirim
bildirim sürecinin
sürecinin elektronik
elektronik ortama
ortama taşınması
taşınması sonucu
sonucu sağlanacak
sağlanacak
tasarruf
(kağıt,
ulaşım,
vb)
ve
işlemlerde
kazanılacak
hız
tasarruf (kağıt, ulaşım, vb) ve işlemlerde kazanılacak hız
Elektronik
Elektronikortama
ortamataşınabilecek
taşınabileceksınavlarda
sınavlarda(ehliyet,
(ehliyet,meslek
meslekiçi
içiyükselme,
yükselme,vb)
vb)sonuçların
sonuçlarınanında
anındabelli
belli
olması,
sınav
zamanlamasıyla
ilgili
kullanıcılara
sunulacak
esneklik,
sınav
gözetim
yükünün
hafiflemesi
olması, sınav zamanlamasıyla ilgili kullanıcılara sunulacak esneklik, sınav gözetim yükünün hafiflemesi
Kullanılacak
Kullanılacakkarar
karardestek
desteksistemleri
sistemleriile
ilesınav
sınavsonuçlarından
sonuçlarındanpolitika
politikaoluşturulması
oluşturulmasısürecinde
sürecindedaha
dahaçok
çok
fayda
sağlanabilmesi
fayda sağlanabilmesi
Sınav
Sınav kayıtlarının
kayıtlarının elektronik
elektronik ortamda
ortamda tutulması
tutulması ile
ile diğer
diğer kurumlara
kurumlara sonuçların
sonuçların aktarılmasında
aktarılmasında
kullanıcılara
yaratılan
yükün
azaltılması,
sahtecilik
risklerinin
azaltılması
kullanıcılara yaratılan yükün azaltılması, sahtecilik risklerinin azaltılması
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VOHD- 40 – e-Sınav Uygulamaları
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
Hayatlarının
Hayatlarının çeşitli
çeşitli dönemlerinde
dönemlerinde farklı
farklı sınavlara
sınavlara girmek
girmek durumundaki
durumundaki kullanıcılara
kullanıcılara sınav
sınav başvuru
başvuru
sürecinde
sağlanan
kolaylıklar
kullanıcı
memnuniyetini
artıracak
bir
faktördür.
Her
sene
çeşitli
sınavlara
sürecinde sağlanan kolaylıklar kullanıcı memnuniyetini artıracak bir faktördür. Her sene çeşitli sınavlara
33milyon
milyoncivarında
civarındakişinin
kişiningirdiği
girdiğidüşünülürse
düşünülürseburada
buradasağlanacak
sağlanacakfaydanın
faydanınboyutu
boyutuortaya
ortayaçıkmaktadır.
çıkmaktadır.
Sınav
başvuru,
değerlendirme
ve
sonuç
bildirimine
yönelik
süreçlerin
elektronik
Sınav başvuru, değerlendirme ve sonuç bildirimine yönelik süreçlerin elektronik ortama
ortama aktarılması
aktarılması
arka-ofis
arka-ofisverimliliğini
verimliliğiniartırarak
artırarakkamu
kamuidari
idarigiderlerinde
giderlerindetasarruf
tasarrufimkanı
imkanıgetirecek,
getirecek,entegre
entegredijital
dijitalarka-ofis
arka-ofis
süreçlerine
sahip
çevrimiçi
hizmetlerine
yönelik
göstergeyi
yükseltecek,
elektronik
ortamda
süreçlerine sahip çevrimiçi hizmetlerine yönelik göstergeyi yükseltecek, elektronik ortamda
gerçekleşen
gerçekleşenişlem
işlemyüzdesini
yüzdesinide
deartıracaktır.
artıracaktır.
Kamuda
veriye
dayalı
karar
Kamuda veriye dayalı kararmekanizmalarının
mekanizmalarınınoluşturulması
oluşturulmasıstratejimizin
stratejimizintemel
temelprensiplerinden
prensiplerindenbirini
birini
oluşturmaktadır.
Sınav
sonuçlarının
karar
destek
sistemleriyle
analizi
ve
politika
geliştirmede
oluşturmaktadır. Sınav sonuçlarının karar destek sistemleriyle analizi ve politika geliştirmede
kullanılması
kullanılmasıbu
buprensibi
prensibi

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
2005
2005Eylem
EylemPlanı
Planı15
15nol’lu
nol’lueylemin
eyleminbir
birkısmını
kısmını
içermektedir.
içermektedir.
Temel
TemelEğitim
EğitimProgramı
ProgramıBT
BTPolitika
PolitikaRaporu
Raporu
Eylem
Planı
9.
maddesi
de
e-Sınav
konusunda
Eylem Planı 9. maddesi de e-Sınav konusunda
çeşitli
çeşitliadımları
adımlarıiçermektedir.
içermektedir.Bakanlık
Bakanlık
bünyesinde
başlatılmış
bünyesinde başlatılmışprojeler
projeler%35
%35
seviyesinde
tamamlanmıştır.
seviyesinde tamamlanmıştır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 40 – e-Sınav Uygulamaları
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

11.368.022

7.105.014

Danışmanlık

5

588.401

367.751

Eğitim

4

508.401

317.751

Etüd / Fizibilite

1

106.667

66.667

Yazılım

34

3.855.610

2.409.756

Donanım

21

2.408.672

1.505.420

Ağ Altyapısı

19

2.188.401

1.367.751

Diğer

15

1.711.870

1.069.919

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

11.368.022

7.105.014

100

11.368.022

7.105.014

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 40 – e-Sınav Uygulamaları
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımlar
Adımlar
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Fizibilite
Fizibilite çalışması
çalışması kapsamında
kapsamında hangi
hangi sınavların
sınavların elektronik
elektronik ortamda
ortamda yapılabileceğinin
yapılabileceğinin belirlenmesi;
belirlenmesi;
proje
maliyetlerinin
ve
faydalarının
belirlenmesi;
kullanım
oranı,
kullanıcı
faydası,
verimliliğe
proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım oranı, kullanıcı faydası, verimliliğe katkı
katkı
alanlarında
alanlarında ölçülebilir
ölçülebilir hedefler
hedefler oluşturulması;
oluşturulması; proje
proje tamamlanma
tamamlanma süresi
süresi ve
ve bütçeye
bütçeye yönelik
yönelik hedefler
hedefler
konulması
konulması
Elektronik
Elektroniksınav
sınavuygulamaları
uygulamaları(kayıt,
(kayıt,sonuç
sonuçbildirimi)
bildirimi)için
içingerekli
gerekliyazılımların
yazılımlarıngeliştirilmesi,
geliştirilmesi,elektronik
elektronik
ödeme
ödemeiçin
içingerekli
gereklialtyapının
altyapınınkurulması
kurulması
e-Sınavların
e-Sınavların gerçekleştirileceği
gerçekleştirileceği fiziksel
fiziksel lokasyonların
lokasyonların belirlenmesi
belirlenmesi ve
ve buralarda
buralarda gerekli
gerekli
düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi,
donanımın
ve
yazılımın
alınması
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, donanımın ve yazılımın alınması
Sınav
Sınavsonuçlarının
sonuçlarınınilgili
ilgilikurumlarla
kurumlarlaelektronik
elektronikortamda
ortamdapaylaşımına
paylaşımınayönelik
yönelikprotokollerin
protokollerinoluşturulması
oluşturulması
Sınav
sonuçlarının
bilimsel
analizine
yönelik
karar
destek
sistemlerinin
alınması,
Sınav sonuçlarının bilimsel analizine yönelik karar destek sistemlerinin alınması,kullanacak
kullanacakkişilere
kişilere
eğitim
eğitim verilmesi
verilmesi ve
ve analiz
analiz sonuçlarının
sonuçlarının ilgili
ilgili kullanıcı
kullanıcı ve
ve sistemlerle
sistemlerle paylaşımına
paylaşımına yönelik
yönelik altyapının
altyapının
oluşturulması
oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 41 – Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet İşlemleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Emniyet
EmniyetGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2008
Bitiş
: Temmuz 2008
Süre
: :24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
Milli
Kuruluş 2 : MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş44 : :Karayolları
KarayollarıGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
5
:
Kuruluş 5 :Türkiye
Türkiyeİstatistik
İstatistikKurumu
Kurumu
Kuruluş
6
:
Türkiye
Noterler
Birliği
Kuruluş 6 : Türkiye Noterler Birliği
Kuruluş
Kuruluş 77 : :Araç
AraçMuayene
Muayeneİstasyonları
İstasyonları
Kuruluş
8
:
İlgili
Kamu
Kuruluş 8 : İlgili KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları
Kuruluş
9
:
İlgili
Sivil
Toplum
Kuruluşları
Kuruluş 9 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Araç ruhsatı alımına ve değişikliğine ilişkin bilgilerin tek noktadan sunulması
• Araç trafik ve tescil belgelerine ve ehliyet işlemlerine ilişkin tüm işlemlerin ödeme dahil olarak
elektronik ortamda yapılabilmesi
• Araç vergi borcu ve trafik cezası, çalıntı araç gibi kayıtlar ile ile tescil kayıtlarının entegrasyonunun
sağlanması
• Noterlerin araç satış işlemleri sırasında araç bilgilerini gerçek zamanlı sorgulayabilecekleri
altyapının oluşturulması
• Araç muayene bilgilerinin elektronik ortamda diğer araç bilgileriyle entegrasyonu

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Vatandaş ve işletmelerin araç trafik tescil işlemlerinde harcadıkları süre kısalacaktır. Aylık ortalama
60 binin üzerinde tescil işlemi yapıldığı düşünülürse bu proje kullanıcılara önemli zaman tasarruf
imkanı sağlayabilecektir.
 Kurumlar arasında elektronik veri paylaşımı ile verimlilik artışı sağlanacaktır.
 Araç sahiplerine yapılacak hatırlatmalarla ceza ve vergi ödemelerinin zamanında gerçekleşmesi
sağlanacaktır.
 Kullanıcıların araçlarını düzenli bir şekilde muayene ettirmesi sağlanacaktır.
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VOHD- 41 – Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet İşlemleri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Araç ruhsat kayıt işlemleri AB’nin belirlediği 20 temel e-Devlet hizmetleri arasındadır. Bu hizmetlerin
tamamının 2007’ye kadar çevrimiçi sunulması hedeflenmektedir.
 Kullanıcılara sağlanacak zaman faydası, vatandaş odaklı yaklaşım stratejik amacıyla paraleldir.
 Bu proje ile çeşitli kurumların bir arada çalışması ve kurumlar arasında bilgi paylaşımı gerekmekte
olup, entegre sunulan hizmet sayısında artış sağlanacaktır.
 Elektronik ortamda gerçekleştirilen işlem yüzdesi artacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Proje
Projekapsamında
kapsamındasunulacak
sunulacakhizmetlere
hizmetlereait
ait
İnternet
sitesi
/
portalin
altyapı
maliyetlerinin
İnternet sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin
azaltılması
azaltılmasıiçin
içine-kapının
e-kapınınyaygınlaştırılmasına
yaygınlaştırılmasına
yönelik
yönelikeylem
eylemkapsamında
kapsamındakurulacak
kurulacakortak
ortak
İnternet
sitesi
teknik
altyapısından
İnternet sitesi teknik altyapısından
faydalanılması
faydalanılmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.Bu
Bunedenle
nedenlebu
bu
proje
projeile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.
Proje
Projekapsamında
kapsamındaverilecek
verilecekhizmetler
hizmetleriçin
içineeödeme
altyapısına
ihtiyaç
duyacaktır.
Bu
ödeme altyapısına ihtiyaç duyacaktır. Bu
nedenle
nedenle“e-kapının
“e-kapınınyaygınlaştırılması”
yaygınlaştırılması”eylemi
eylemi
kapsamında
kurulacak
kapsamında kurulacakortak
ortake-ödeme
e-ödeme
altyapısından
altyapısındanfaydalanılması
faydalanılmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.

 KDEP 2005 Eylem Planı 24. maddesi
genişletilerek bu proje hayata geçirilecektir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı

180

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 41 – Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet İşlemleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

5.281.626

3.301.016

Danışmanlık

5

250.081

156.301

Eğitim

5

250.081

156.301

Yazılım

45

2.370.732

1.481.707

Donanım

15

790.244

493.902

Ağ Altyapısı

9

500.163

312.602

Diğer

21

1.120.325

700.203

Yeni Türk Lirası

Avro

Etüd / Fizibilite

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

5.281.626

3.301.016

100

5.281.626

3.301.016

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 41 – Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet İşlemleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Fizibilite çalışması yapılması; proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; proje iş
gerekliliklerinin detay seviyede belirlenmesi, kullanım oranı, kullanıcı faydası, kurum içi verimliliğe
katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik
hedefler konulması
• Tescil ve ehliyet işlemlerinde diğer kurumlardan alınması gereken bilgilerin kurumlar arasında
elektronik ortamda paylaşımına yönelik sistemin oluşturulması
• Trafik tescil şubelerinin POLNET yaygınlaştırma aşamasında merkez ile bağlanması
• Tescil ve ehliyet işlemlerinde e-İmza kullanımına yönelik altyapının oluşturulması
• Ruhsata bağlı vergi, trafik cezası gibi işlemlere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kurumlar
arasında paylaşımı
• Trafik tescil ve ehliyet işlemlerinin çevrimiçi yapılmasına yönelik önyüzün hazırlanması
• Araç sahiplerine elektronik kanallar (Mobil, İnternet) üzerinden çeşitli hatırlatmalar gönderilmesi
(araç muayene dönemi, vergi ödemesi, ceza ödemesi, vb) altyapısının oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 42 – Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Gümrük
GümrükMüsteşarlığı
Müsteşarlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2008
Bitiş
: Temmuz 2008
Süre
: :24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
Maliye
Kuruluş 2 : MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBşk.)
Bşk.)
Kuruluş
3
:
Emniyet
Genel
Müdürlüğü
Kuruluş 3 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş
Kuruluş44: :Sahil
SahilGüvenlik
GüvenlikKomutanlığı
Komutanlığı

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Kaçakçılıkla mücadele kapsamında diğer kurumlarla elektronik veri paylaşımı ve koordinasyon
artırılacaktır. Bu kapsamda Gümrük Müsteşarlığı’nca kullanılan veritabanları ile Emniyet Genel
Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlara ait veritabanlarında tutulan bilgilerin paylaşımı sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Kaçakçılıkla daha etkin bir şekilde mücadele sağlanması, yasadışı faaliyetlerin ve suç oranının
azaltılmasını destekleyecektir.
 Yasadışı insan ve mal trafiğinin azaltılması Türkiye’nin uluslararası prestijini de yükseltecektir.
 Kurulan sistemler AB müzakereleri çerçevesinde gümrük alanındaki gerekliliklerin sağlanmasına da
altyapı oluşturacaktır.
 Kurumlar arası veri paylaşımının elektronik ortama aktarılması kaçakçılıkla mücadelede etkinliği
artıracak, takip süreçlerine hız kazandıracak ve kurumlarda operasyonel verimliliği artıracaktır.
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VOHD- 42 – Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Kaçakçılığın engellenmesi amacına yönelik kontroller birden fazla kurum arasında bilgi paylaşımını
gerekli kılmaktadır. Kamu yönetiminde modernizasyon, bu bilgi paylaşımının kamu içindeki iş
süreçleri verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak şekilde hayata geçirilmesini öngörmektedir. Mevcut
durumda bu alanda halen eksiklikler bulunmaktadır. Örneğin, Gümrük Müsteşarlığı ve EGM
arasında kaçakçılıkla ilgili bilgi paylaşımının önemli kısmı halen yazılı olarak yerine getirilmektedir.
Kamu yönetiminde modernizasyon stratejisi doğrultusunda bu paylaşımlarının bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımı ile elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 2003 yılı sonunda tamamlanan GÜMSİS
projesi ile kaçakçılıkla mücadelede önemli
adımlar atılmıştır. Bu eylem çerçevesinde
GÜMSİS kapsamında değerlendirilmesi
gereken bazı donanımların sınır kapılarına
yaygınlaştırılması da öngörülmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Sınır kapılarına yönelik çeşitli malzeme alımı
AB kaynakları ile fonlanacaktır.
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VOHD- 42 – Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

19.989.377

12.493.360

Danışmanlık

8

1.683.469

1.052.168

Eğitim

10

2.086.938

1.304.336

Etüd / Fizibilite

1

266.667

166.667

Yazılım

43

8.614.417

5.384.011

Donanım

10

1.940.813

1.213.008

Ağ Altyapısı

21

4.170.407

2.606.504

Diğer

6

1.226.667

766.667

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

19.989.377

12.493.360

100

19.989.377

12.493.360

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 42 – Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik fizibilite çalışması yapılması; proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
verimlilik alanında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik
hedefler belirlenmesi
 Kaçakçılıkla mücadelede hangi kurumlar arasında hangi verilerin ne sıklıkla paylaşılması
gerektiğine yönelik bir analiz çalışması yapılması
 Kurumlar arası paylaşılacak verilere ilişkin paylaşım format, süreç ve kurallarının oluşturulması
 Belirlenen standartlara ve kurallara uygun veri paylaşımı platformlarının kurulması
 Kaçakçılıkla ilgili paylaşılan verilerin analizi yapılarak erken uyarı veren sistemlerin geliştirilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 43 – Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet
Hizmetlerine Erişim
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :2006
2006
Bitiş
:
2008
Bitiş
: 2008
Süre
: : 24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(İ)
(İ)
Kuruluş
2
:
İçişleri
Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı(Nüfus
(Nüfusve
veVatandaşlık
Vatandaşlıkİşleri
İşleriGenel
GenelMüdürlüğü)
Müdürlüğü)(İ)
(İ)
Kuruluş
3
:
Jandarma
Genel
Komutanlığı
(İ)
Kuruluş 3 : Jandarma Genel Komutanlığı (İ)
Kuruluş
Kuruluş44: :Gümrük
GümrükMüsteşarlığı
Müsteşarlığı(İ)
(İ)
Kuruluş
5
:
Emniyet
Genel
Kuruluş 5 : Emniyet GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü(İ)
(İ)
Kuruluş
6
:
Tapu
ve
Kadastro
Genel
Müdürlüğü
Kuruluş 6 : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü(İ)
(İ)
Kuruluş
Kuruluş77: :Türkiye
TürkiyeBarolar
BarolarBirliği
Birliği(İ)
(İ)
Kuruluş
Kuruluş88: :Türkiye
TürkiyeNoterler
NoterlerBirliği
Birliği(İ)
(İ)
Kuruluş
9
:
İlgili
Kamu
Kurum
ve
Kuruluşları
Kuruluş 9 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları(İ)
(İ)

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
- -UYAP
UYAPveri
veritabanı
tabanıüzerinde
üzerindekarar
karardestek
desteksistemleri
sistemlerikurularak
kurularakveri
verianalizleri
analizleriile
ilekoruyucu
koruyucutedbirlerin
tedbirlerin
alınması
alınmasısağlanacaktır.
sağlanacaktır.
- -Adalet
Adaletsisteminde
sistemindegerek
gerekduyulan
duyulantüm
tümbilgilere
bilgilereilişkin
ilişkinilgili
ilgilikurumlarla
kurumlarlaelektronik
elektronikortamda
ortamdaveri
veripaylaşımı
paylaşımı
sağlanacaktır.
sağlanacaktır.
- -Yargıda
Yargıdayüksek
yüksekteknolojilerin
teknolojilerinkullanımı
kullanımıhakkında
hakkındabir
birfizibilite
fizibiliteçalışması
çalışmasıyapılacaktır.
yapılacaktır.
- -UYAP’ın
vatandaş
yanı
geliştirilerek
adli
sicil
kaydı
gibi
temel
hizmetler
UYAP’ın vatandaş yanı geliştirilerek adli sicil kaydı gibi temel hizmetlerelektronik
elektronikortamdan
ortamdan
verilecektir.
verilecektir.
- -Adli
Adlisüreç
süreçve
vehaklar
haklarkonusunda
konusundavatandaş
vatandaşsorularının
sorularınınİnternet
İnternetüzerinden
üzerindenyanıtlanması
yanıtlanmasısağlanacaktır.
sağlanacaktır.
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VOHD- 43 – Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet
Hizmetlerine Erişim
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Vatandaşlara
Vatandaşlaratemel
temelhukuksal
hukuksalkonularda
konulardadaha
dahakolay,
kolay,etkin
etkinve
vehızlı
hızlıbilgiler
bilgileralma
almaimkânı
imkânısağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Hukuksal
Hukuksalproblemi
problemiolanlar,
olanlar,daha
dahakolay
kolayve
veetkin
etkinbir
birşekilde
şekildehukuksal
hukuksalkonularda
konulardayardımcı
yardımcıolacak
olacakmerci
merci
ve
kişilere
ulaşmaları
sağlanacaktır.
ve kişilere ulaşmaları sağlanacaktır.
Vatandaşlar
Vatandaşlar ve
ve avukatlar
avukatlar mekândan
mekândan ve
ve kişiden
kişiden bağımsız
bağımsız çevrimiçi
çevrimiçi izin
izin verilen
verilen tüm
tüm hukuksal
hukuksal
işlemlerini
yapabilecektir.
işlemlerini yapabilecektir.
Mahkeme
Mahkemedışı
dışıuzlaşma
uzlaşmaprosedürleri
prosedürlerigeliştirilmiş
geliştirilmişolacak
olacakve
veYargının
Yargınınişişyükü
yükühafifletilecektir.
hafifletilecektir.
Hâkim
ve
savcıların
AB
Hukuku
ve
İnsan
hakları
konusunda
daha
yaygın,
Hâkim ve savcıların AB Hukuku ve İnsan hakları konusunda daha yaygın,daha
dahauzun
uzunvadeli
vadelive
vedaha
daha
rahat
ortamlarda
ve
daha
gelişmiş
teknik
olanaklarla
meslek
içi
eğitime
kavuşacaklarıdır.
rahat ortamlarda ve daha gelişmiş teknik olanaklarla meslek içi eğitime kavuşacaklarıdır.
Adlî
AdlîYardım
Yardımmüessesi
müessesigüçlendirilmiş
güçlendirilmişolacaktır.
olacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Vatandaş
odaklı
hizmet
sunumu
kamu
yönetiminin
temel
ilkelerindendir.
Vatandaş odaklı hizmet sunumu kamu yönetiminin temel ilkelerindendir. Bu
Bu proje
proje adalet
adalet sisteminin
sisteminin
daha
vatandaş
odaklı
bir
yapıya
kavuşturulmasını
ve
vatandaşlara
sunulan
hizmetlerin
artırılması
daha vatandaş odaklı bir yapıya kavuşturulmasını ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin artırılması
hedeflemektedir.
hedeflemektedir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Projenin ulusal yargı ağının geliştirilmesi
projesi
ile
uyum
ile
geliştirilmesi
gerekmektedir.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sitesi / portalin altyapı
maliyetlerinin azaltılması için e-kapının
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile
ilişkilidir.
 Proje kapsamında verilecek hizmetler için
e-ödeme altyapısına ihtiyaç duyacaktır. Bu
nedenle “e-kapının yaygınlaştırılması”
eylemi kapsamında kurulacak ortak eödeme altyapısından faydalanılması
gerekmektedir.

 UYAP projesinde oluşan veriler ve altyapı
kullanılacaktır.
 Adli sicil kayıtlarına ilişkin hizmetlerin
elektronik ortamda sunulmasında kişisel
verilerin korunması hakkındaki yasa
tasarısı ve özellikle 95/46/EC sayılı
Yönerge olmak üzere AB düzenlemeleri
dikkate alınmalıdır.
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı

188

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 43 – Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet
Hizmetlerine Erişim
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

23.436.995

14.648.122

Danışmanlık

8

1.820.410

1.137.756

Eğitim

8

1.831.220

1.144.512

Etüd / Fizibilite

2

575.610

359.756

Yazılım

39

9.229.268

5.768.293

Donanım

22

5.102.439

3.189.024

Ağ Altyapısı

8

1.951.220

1.219.512

Diğer

12

2.926.829

1.829.268

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı
Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 43 – Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet
Hizmetlerine Erişim
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Proje bütçe ve zaman hedefinin belirlenmesi, iş gereksinimlerinin ve teknik gereksinimlerin tespit
edilmesi, projenin ihaleye çıkarılması
 Temel hizmetlerin elektronik ortama taşınması için gerekli teknik geliştirmenin yapılması ve
süreçlerin oluşturulması
 Mevzuat, uygulama ve doktrinin birbiriyle ilişkilendirildiği bir ve vatandaşın ve hukukçuların tam
donanımlı, her türlü hukuki bilgiye ulaşılabilecekleri bir portal oluşturulması
 Temel hukuksal konular, Türk Hukuk Sisteminin genel yapısı, hukuksal olaylarda işleyen süreler
ve bunların genel açıklamaları, daha geniş ve özel adli yardım alınabilecek merci, kişi ve
kurumlara yönlendirme ve sorulan sorulara genel yanıtlar oluşturulması ve hukuk bilgi
bankasının kurulması.
 Bilgi bankasının interaktif yönlendirme özelliği taşıyacak şekilde geliştirilmesi ve internet
üzerinden kullanıma sunulması
 Vatandaşın temel hukuksal konularda bilgilendirilmesi, böylece adalete ulaşımın etkin bir
biçimde sağlanması için hukuksal kurumlar, üniversiteler, barolar ve diğer mesleki kuruluşlar,
emekli olmuş hakim ve savcılar ile meslek mensupları, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
içerisinde, toplumu ve hukukçuları aydınlatıcı, seminerler, paneller, toplantılar, konferanslar
düzenlenmesi tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması.
 Adliyelerde kioskların ve internet odalarının kurulumu ve tanıtım

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 44 – Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu İşlemleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Emniyet
EmniyetGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2008
2008
Bitiş
:
Ocak
2010
Bitiş
: Ocak 2010
Süre
: :18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
Kuruluş 1 :Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
İçişleri
Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 :Jandarma
:JandarmaGenel
GenelKomutanlığı
Komutanlığı
Kuruluş
4
:
İlgili
Kamu
Kuruluş 4 : İlgili KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları
Kuruluş
5
:
Özel
Sigorta
Şirketleri
Kuruluş 5 : Özel Sigorta Şirketleri
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Çeşitli polis raporlarının (trafik kaza tutanakları, vb) çevrimiçi alınabilmesi
 Raporların ilgili kurumlarla elektronik ortamda paylaşılabilmesi
 Vatandaşların emniyete intikal etmiş şikayet veya diğer işlemlere dair taleplerinin hangi aşamada
bulunduğunun çevrimiçi sorgulayabilmesi ve takip edebilmesi

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Çeşitli kullanıcı gruplarının ihtiyaç duydukları polis raporlarına hızlı ve zahmetsizce ulaşabilmesi
sağlanacak, böylece bu kullanıcılara zaman tasarrufu ve kolaylık yaratılmış olacaktır.
 Vatandaşların emniyetteki işleri ve şikayetleriyle ilgili durumu çevrimiçi sorgulayabilmeleri şeffaflığın
artırılmasında ve iş süreçlerinin daha hızlı ilerlemesini sağlamada kolaylaştırıcı bir etken olacaktır.
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VOHD- 44 – Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu İşlemleri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Proje, kullanıcı odaklı hizmet geliştirme stratejisinin bir ürünü olarak düşünülebilir. Mevcut durumda
vatandaşın ancak yüzyüze alabildiği kullanımı sık bazı hizmetler elektronik ortama aktarılarak
kullanıcı memnuniyetinde artış sağlanacaktır.
 Çeşitli belgelerin verilmesi süreci çevrimiçi tamamlanarak elektronik ortamda gerçekleşen işlem
yüzdesinde artış sağlanacaktır.
 Proje kapsamındaki bazı hizmetler kurumlar arası veri paylaşımını gerektirmekte olup, bu yönde
yapılacak çalışmalar stratejimizin temel prensipleriyle de birebir uyum içindedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

..
Proje
Projekapsamında
kapsamındakurulması
kurulmasıplanlanan
planlananİnternet
İnternet
sitesi
/
portalin
altyapı
maliyetlerinin
sitesi / portalin altyapı maliyetlerininazaltılması
azaltılması
için
içine-kapının
e-kapınınyaygınlaştırılmasına
yaygınlaştırılmasınayönelik
yönelikeylem
eylem
kapsamında
kurulacak
ortak
İnternet
kapsamında kurulacak ortak İnternetsitesi
sitesi
teknik
teknikaltyapısından
altyapısındanfaydalanılması
faydalanılması
gerekmektedir.
Bu
nedenle
gerekmektedir. Bu nedenlebu
buproje
projeile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.
Proje
Projekapsamında
kapsamındaverilecek
verilecekhizmetler
hizmetleriçin
içineeödeme
ödemealtyapısına
altyapısınaihtiyaç
ihtiyaçduyacaktır.
duyacaktır.Bu
Bu
nedenle
nedenle“e-kapının
“e-kapınınyaygınlaştırılması”
yaygınlaştırılması”eylemi
eylemi
kapsamında
kapsamındakurulacak
kurulacakortak
ortake-ödeme
e-ödeme
altyapısından
altyapısındanfaydalanılması
faydalanılmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 44 – Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu İşlemleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

2.780.813

1.738.008

Danışmanlık

5

145.041

90.650

Eğitim

5

145.041

90.650

Yazılım

52

1.450.407

906.504

Donanım

14

395.122

246.951

Ağ Altyapısı

9

250.081

156.301

Diğer

14

395.122

246.951

Yeni Türk Lirası

Avro

Etüd / Fizibilite

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

2.780.813

1.738.008

100

2.780.813

1.738.008

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 44 – Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu İşlemleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Fizibilite çalışması yapılması; proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; proje iş
gerekliliklerinin ortaya çıkarılması, hizmet bazında kullanım oranı, kullanıcı faydası, kurum içi
verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye
yönelik hedefler konulması
 Vatandaş ve kurumlar ile paylaşılabilecek raporların ve işlemlerin belirlenmesi
 Mümkün olan tüm raporların elektronik kayıt olarak üretilmesini ve/ya kağıt ortamda olan kayıtların
taranarak elektronik kayıt haline getirilmesi için emniyet müdürlüklerinde gerekli sistemsel
donanımın oluşturulması. Buna yönelik olarak iş süreçlerinde değişikliklerin yapılması
 Çevrimiçi sunulacak raporlar için e-İmza altyapısının oluşturulması
 Diğer kurumlarla güvenli veri paylaşımı standartlarının ve sisteminin oluşturulması
 Olay takip sürecinin elektronik ortama aktarılması için gerekli web tabanlı yazılımın oluşturulması,
işlem süreçlerinde bilgilerin bu sisteme aktarılması için gerekli süreçlerin belirlenmesi ve uygun
bilgilerin çevrimiçi sunumu

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 45 – Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sosyal
SosyalGüvenlik
GüvenlikKurumu
KurumuBaşkanlığı
Başkanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :2006
2006
Bitiş
:
2008
Bitiş
: 2008
Süre
: :24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş1:
1:SSK
SSK
Kuruluş
Kuruluş2:
2:Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBaşkanlığı)
Başkanlığı)
Kuruluş
3:
Sağlık
Bakanlığı
Kuruluş 3: Sağlık Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş4:
4:Çalışma
Çalışmave
veSosyal
SosyalGüvenlik
GüvenlikBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş5:
5:Sosyal
SosyalSigortalar
SigortalarKurumu
KurumuBaşkanlığı
Başkanlığı
Kuruluş
Kuruluş6:
6:Emekli
EmekliSandığı
SandığıGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü
Kuruluş
7:
Bağ-Kur
Genel
Müdürlüğü
Kuruluş 7: Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Sosyal güvenliğe ilişkin bilgi sistemleri entegre edilecek, e-bildirge, prim ödemeleri, emeklilik
işlemleri, sağlık harcamaları denetimi gibi alanlarda en iyi uygulamaların tüm sosyal güvenlik
sistemine yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Sosyal Güvenlik kurumlarınınn birleşmesiyle, farklı kurumlar altında yürütülen benzer amaçlı
projelerin tek bir yapı altında toplanması sonucu koordinasyon artacak, mükerrer yatırımlar
engellenecektir.
 Sosyal güvenlik hizmetlerinin aynı kalite standartlarında sunumu mümkün hale gelecektir.
 Merkezi yapı altında kurulacak bütüncül sistemlerle sosyal güvenlik primlerinin ve harcamalarının
daha etkin bir şekilde kontrolü mümkün hale gelecektir. Bu, Türkiye’nin yüksek sosyal güvenlik
açığının (GSYİH’nın %4.7’si) kontrol altına alınmasını da destekleyecektir.
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VOHD- 45 – Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Kurumlar arası koordinasyon, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü hedefine ulaşılmasının en
önemli sağlayıcıları arasında yer almaktadır. Bu proje, mevcut durumda üç farklı yapı altında
işleyen sosyal güvenlik hizmetlerinin tek bir kurum çerçevesinde sunumuna paralel olarak bilgi ve
iletişim teknolojilerine yönelik kurumsal stratejilerin de birleştirilmesini sağlayarak sosyal güvenlik
alanında vatandaş odaklı hizmet dönüşümüne katkıda bulunacaktır.
 Verimlilik odaklı strateji, ülkede etkin bir şekilde kullanılamayan kamu kaynaklarının doğru
yönlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu eylem kapsamında sosyal güvenlik alanının bütününe
yayılacak bazı uygulamalar (örneğin sağlık harcamaları denetimi) bu stratejik amaca doğrudan
katkı sağlayacaktır.
 Sosyal güvenlik, toplumun en geniş kesimini ilgilendiren alanlar arasında yer almaktadır. Mevcut
durumda sosyal güvenlik kurumlarının bir kısmı tarafından sunulan örnek hizmetlerin tüm
kullanıcılara yayılması sonucu kullanıcı memnuniyetinde de artış sağlanacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

 Tüm kamu kurumlarını birleştirecek güvenli
kamu ağı eyleminin hayata geçirilmesi
durumunda ayrı olarak üç sosyal güvenlik
kurumu için ortak bir ağ altyapısı
geliştirilmesine gerek kalmayacaktır.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin
azaltılması için e-kapının
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile
ilişkilidir.

 2005 Eylem Planı’nda temel sosyal
güvenlik hizmetlerinin elektronik ortamda
sunumunu öngörülmektedir. Bu proje, söz
konusu eylemin bütüncül bir yapı altında
hayata geçirilmesini sağlayacaktır..

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 45 – Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

42.432.087

26.520.054

Danışmanlık

9

3.960.542

2.475.339

Eğitim

8

3.533.875

2.208.672

Etüd / Fizibilite

2

1.020.271

637.669

Yazılım

39

16.428.835

10.268.022

Donanım

26

10.968.022

6.855.014

Ağ Altyapısı

9

3.693.875

2.308.672

Diğer

7

2.826.667

1.766.667

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

42.432.087

26.520.054

100

42.432.087

26.520.054

Bütçe Kaynakları (*)
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.II.C Tedbir 2.1 ve 2.2 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 45 – Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik öncelikle bir fizibilite çalışması yapılacaktır.
 Fizibilite çalışmasında proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenecek, sunulacak hizmetlerin
kullanım oranı, kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulacaktır.
Ayrıca, proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler ile iş gereksinimleri proje yönetime
ilkelerine uygun şekilde belirlenecektir.
 Entegre olacak sosyal güvenlik kurumları (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) için ortak bir bilgi sistemi
ve veritabanı geliştirilecektir.
 Üç farklı kurumu birleştirecek tek bir ağ altyapısı oluşturulacaktır.
 Üç farklı kurum tarafından geliştirilmiş uygulamaların analiz edilerek, en iyi uygulamaların sosyal
güvenlik kurumun tamamına yaygınlaştırılacaktır.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 46 – Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve
Yaygınlaştırılması
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

İçişleri
İçişleri Bakanlığı
Bakanlığı (Nüfus
(Nüfus ve
ve Vatandaşlık
Vatandaşlık İşleri
İşleri
Genel
Müdürlüğü)
Genel Müdürlüğü)

Başlangıç
Başlangıç: : Eylül
Eylül2006
2006
Bitiş
:
Eylül
2010
Bitiş
: Eylül 2010
Süre
: : 48
Süre
48ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
Maliye
Bakanlığı
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBaşkanlığı)
Başkanlığı)
Kuruluş
Kuruluş33 : :Sağlık
SağlıkBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş44: :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
5
:
Sosyal
Güvenlik
Kuruluş 5 : Sosyal GüvenlikKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş66: :Sosyal
SosyalSigortalar
SigortalarKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş77: :Emniyet
EmniyetGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü
Kuruluş
Kuruluş88: :TÜBİTAK
TÜBİTAK- -UEKAE
UEKAE

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı

- Biyometrik unsurlar da içeren elektronik vatandaşlık kartının kimlik doğrulama için
kullanımı sağlanacak ve tüm kimlik doğrulama fonksiyonları tek bir elektronik kartta
toplanacaktır.
- Pilot uygulama sosyal güvenlik alanında hayata geçirilecek, yaygınlaştırma çalışmaları bu
uygulamanın sonuçlarına göre yapılacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Akıllı kart pilot uygulamasının sosyal güvenlik alanında başlatılması bu alandaki kaçakların önüne
geçerek sosyal güvenlik açığının azaltılması yönünde fayda sağlayacaktır.
 Akıllı kart kullanımının hayata geçirilmesinde karşılaşılan zorluklar ortaya koyularak diğer kamu
kurumlarının sistemlerinin entegrasyonu kolaylaşacaktır.
 Akıllı kartın tüm vatandaşlara ve daha çok kamu kurumuna yaygınlaştırılması ile güvenlik, kimlik
doğrulama ve etkin veri yönetimi alanlarında fayda sağlanacaktır.
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VOHD- 46 – Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve
Yaygınlaştırılması
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü stratejisi çerçevesinde kamu kurumlarının vatandaş bilgilerini
etkin bir şekilde yönetebilmesi hizmet kalitesi açısından önem taşımaktadır. Akıllı kart
uygulamaları ile hizmet hız ve kalitesinde sağlanacak artış kullanıcı memnuniyetini de olumlu
yönde etkileyecektir.
 Akıllı kart kullanımı ile hizmet sunumu aşamasında vatandaş bilgilerinin tekrar tekrar
toplanmasına gerek kalmayacak olması, kamu kurumlarında verimliliğin artırılması ve iş
süreçlerinin kısaltılması amaçlarını desteklemektedir.
 Akıllı kart uygulamaları müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının da hayata geçirilmesini
kolaylaştıracak, bu kapsamda kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi kolaylaşacak, vatandaş odaklı
hizmet geliştirilebilmenin önü açılacaktır. Kullanıcı odaklı hizmet geliştirilmesi stratejik öncelikler
arasında yer almaktadır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü tarafından yeni nüfus kartlarının
oluşturulmasına yönelik toplanan
biyometrik unsurların bu eylem
kapsamındaki akıllı kartlarla birleştirilmesi
mümkün olabilecektir.

 TÜBİTAK-UEKAE tarafından kamuda akıllı
kartların kullanımına yönelik bir rapor
hazırlanmıştır. Pilot uygulamanın hayata
geçirilmesinde bu rapor doğrultusunda
alınacak kararlar önem taşıyacaktır.
 Proje 2005 Eylem Planındaki 5 numaralı
eylem ile ilişkilidir ve bu kapsamında
üretilen raporun proje kapsamında
değerlendirilmesi gerekmektedir.
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 46 – Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve
Yaygınlaştırılması
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

44.925.008

28.078.130

Danışmanlık

10

4.289.301

2.680.813

Eğitim

9

4.065.301

2.540.813

Etüd / Fizibilite

4

1.744.650

1.090.407

Yazılım

36

16.356.553

10.222.846

Donanım

16

7.121.951

4.451.220

Ağ Altyapısı

5

2.384.650

1.490.407

Diğer

20

8.962.602

5.601.626

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

44.925.008

28.078.130

100

44.925.008

28.078.130

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 46 – Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve
Yaygınlaştırılması
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
kullanım ve sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve
bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Vatandaşlık kartının elektronik kamu hizmetleri kullanımında kimlik doğrulamak için kullanımı ve
tüm kimlik doğrulama fonksiyonlarının tek bir kartta toplanması konusunun ayrı bir fizibilite
çalışması kapsamında tekrar değerlendirilmesi
 Akıllı kart kullanımına yönelik TÜBİTAK-UEKAE tarafından 2006 başında tamamlanan rapor
doğrultusunda akıllı kartta yer alacak bilgilerin yüklenerek sosyal güvenlik kurumu hizmetlerinden
faydalanan vatandaşlara dağıtımı
 Sosyal güvenlik kurumlarında akıllı kart kullanımına yönelik sistemlerin kurulması, kurum veritabanı
ile akıllı kart arasında veri akışı sağlanması
 Sosyal güvenlik kurumları veritabanındaki bilgilerle sağlık bilgi sisteminin entegrasyonunun
sağlanması, akıllı kartın sağlık hizmetlerinde de kullanıma sokulması
 Akıllı kart üzerinden toplanan veriler ile ilaç kaçaklarının önlenmesi gibi sosyal güvenlik karar
destek sistemlerinin kurulumu
 İlgili kamu kurumlarının iş süreçlerinin incelenmesi
 Pilot uygulama sonrasında akıllı kart uygulanabilirlik analizinin yenilenmesi, akıllı kartın kimlik
doğrulamada kullanım kapsamının belirlenmesi ve diğer kurumlarda kullanım için geçiş planının
hazırlanması
 Akıllı kart’ın ülke genelinde yaygınlaştırılmasında ulusal olanakların araştırılması ve kart üretimi ile
ilgili ön yapılabilirlik çalışmasının gerçekleştirilmesi
 Akıllı kart kullanımının diğer kamu kamu kurumlarına da yaygınlaştırılmasına yönelik teknolojik
altyapının kurulması
 Vatandaş kartı olarak kullanılacak akıllı kartların güvenliğinin geliştirilmesi
 Akıllı kartın tüm vatandaşlara dağıtılmasına yönelik eylem planının oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 47 – Entegre İş Platformu
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Türkiye
TürkiyeİşİşKurumu
Kurumu

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Ocak
2008
Bitiş
: Ocak 2008
Süre
: : 12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Nüfus
(Nüfusve
veVatandaşlık
Vatandaşlıkİşleri
İşleriGn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
2
:
Devlet
Personel
Başkanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş
Kuruluş33: :KOSGEB
KOSGEB
Kuruluş
4
:
İlgili
Kuruluş 4 : İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde iş arayanlarla işverenleri bir araya getiren tek bir
portal oluşturulacaktır. İŞKUR tarafından şu anda yürütülen e-İŞKUR projesinin kamu işe
alımlarında aşağıdaki özellikleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanacaktır :
9 Kamu kurumlarına gerek işçi gerek memur statüsünde iş başvurularının aynı portal
üzerinden yapılabilmesi sağlanacak, portalın kamuda iş arayanlar için ilk temas noktası
olması yönünde farkındalığı artırmak üzere iletişim faaliyetleri yürütülecektir.
9 Portala girilen bilgilerin doğru ve güncel olmasına yönelik kontrol mekanizmaları kurulacak,
başvuru sahiplerinin giriş yapması gereken bilgileri en aza indirebilmek için KPSS ve adres
kayıtları veritabanı ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.
9 KPSS ve kurumlara özel işe alım sınavlarına başvurularının portal üzerinden yapılabilmesi
sağlanacaktır.
9 Tüm kamu kurumlarının veritabanı üzerinden istediği özelliklerde personel arayabilmesine
yönelik fonksiyonlar geliştirilecektir.
9 İş başvurularının kolay oluşturulabilen tek bir özgeçmiş ile yürütülebilmesi, başvuru
sonuçlarının çevrimiçi takip edilebilmesi, yeni iş ilanlarıyla ilgili uygun özelliklerde kişilere
çeşitli kanallardan (e-posta, SMS, vb) bilgilendirme hizmetleri sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 İş arayanların iş imkanlarına tek bir sistemden ulaşabilmesi ve sistemde yer alan bilgileri ile
başvurularını kolaylıkla yapabilmesi önemli zaman tasarrufu sağlayacak, arz-talebin etkin bir
şekilde bir araya getirilmesi işsizliği azaltacaktır.
 Kamu kurumları aradıkları nitelikte personele kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecektir.
 Kamu işe alımına yönelik sınav başvuru süreci kolaylaşacak, kırtasiyecilik ve başvuru süreci idari
giderlerinden tasarruf sağlanabilecektir.
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VOHD- 47 – Entegre İş Platformu
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Kamu personel alım sürecinde işçi ve memur alımlarının birbirinden bağımsız işlemesi mevcut
durumda idari süreçlerde entegrasyonun önünde bir engel olarak düşünülmektedir. Öte yandan,
kamunun personel alımda kullanabileceği bütüncül bir insan kaynağı havuzu bulunmamaktadır.
Bu eylemin hayata geçirilmesi ile bu şekilde bir insan kaynağı havuzunun kamu kullanımına
sokulması sağlanacak, bu kamunun daha yetkin insan kaynağına erişebilmesini sağlayacak, işe
alım süreçlerindeki idari masrafların düşürerek verimlilik hedeflerine katkıda bulunacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Bilgi toplumu projesi kapsamında önerilen
eylemlerden biri de ortak hizmetlerin
oluşturulması ve çeşitli kamu kurumlarının
ayrı ayrı yürüttükleri bazı ortak kurum içi
hizmetlerin birleştirilmesi ve ortak bir
noktada toplanmasıdır. Bu hizmetlerden biri
de personel işlerine ilişkindir. Kuruma
personel alımı sürecinde yer alan hizmetler
de bunlar arasında değerlendirilebilir. Tüm
kamu kurumlarının iş başvurularının tek
noktada
toplanması
ve
süreçlerin
standardizasyonu
bazı
personel
hizmetlerinin ortak olarak sunulabilmesi
açısından önemli bir adımı oluşturacaktır.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sitesi / portalın altyapı
maliyetlerinin azaltılması için “e-Devlet
Kapısı hizmetlerinin yaygınlaştırılması”
eylemi kapsamında kullanılacak ortak
altyapıdan faydalanılması gerekmektedir.
Bu nedenle bu proje ile ilişkilidir.
 Proje kapsamında verilecek hizmetler için
SMS ve mobil hizmet altyapısına ihtiyaç
duyulacaktır. Bu nedenle “e-Devlet Kapısı
hizmetlerinin yaygınlaştırılması” eylemi
kapsamında kurulacak mobil hizmetler
altyapısından faydalanılması
gerekmektedir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem
Planı 25 no’lu eylemi doğrultusunda İŞKUR
tarafından geliştirilmekte olan iş ve işçi
bulma platformu, mevcut durumda kamu
sektöründe sadece işçi statüsünde iş
arayanlara hitap etmektedir. Bu proje
kapsamında söz konusu portalın kapsamı
genişletilecektir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 47 – Entegre İş Platformu
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

25.008.130

15.630.081

Danışmanlık

6

1.450.407

906.504

Eğitim

13

3.151.220

1.969.512

Yazılım

40

10.003.252

6.252.033

Donanım

32

7.902.439

4.939.024

Ağ Altyapısı

10

2.500.813

1.563.008

Diğer

0

-

0

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

25.008.130

15.630.081

100

25.008.130

15.630.081

Etüd / Fizibilite

Bütçe Kaynakları (*)
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* )2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.I.C Tedbir 6.1 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 47 – Entegre İş Platformu
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, bu kapsamda İŞKUR tarafından hazırlanan iş ve
işçi bulma platformuna eklenmesi gereken fonksiyonların belirlenmesi, maliyet analizinin
yapılması, kamu kurumlarına ve kullanıcılara sağlanacak faydanın ortaya koyulması, proje bütçe
ve zaman hedefinin belirlenmesi, iş gereksinimlerinin ve teknik gereksinimlerin tespit edilmesi,
projenin ihaleye çıkarılması
 Belirlenen ek fonksiyonların platforma eklenmesi
 İş arayanların sisteme bilgi girişini kolaylaştırabilecek veri paylaşımı platformunun ilgili
kurumlarla tesis edilmesi
 Mobil bilgilendirme hizmetleri yapılabilmesi için ortak mobil hizmetler platformu ile
entegrasyonun yapılması
 KPSS ve kurumlara özel işe giriş sınavlarına başvuruların portal üzerinden yapılabilmesine
yönelik önyüzün ve iş süreçlerinin oluşturulması ve hizmetin hayata geçirilmesi
 Tüm kamu iş başvurularının aynı noktadan yapılarak sürecin geri kalanının ortak hizmetler
kapsamında yürütülebilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 48 – Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Başbakanlık
Başbakanlık(Sosyal
(SosyalYardımlaşma
Yardımlaşmave
ve
Dayanışma
Genel
Müdürlüğü)
Dayanışma Genel Müdürlüğü)

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Temmuz
Bitiş
: Temmuz2008
2008
Süre
: :18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Sağlık
SağlıkBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş44 : :Çalışma
Çalışmave
veSosyal
SosyalGüvenlik
GüvenlikBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
5
:
Türkiye
İstatistik
Kurumu
Kuruluş 5 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş
Kuruluş66 : :Vakıflar
VakıflarGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü

Kuruluş 7 : Sosyal Güvenlik Kurumu
Kuruluş 8 : SHÇEK
Kuruluş 9 : Valilikler
Kuruluş 10 : Yerel Yönetimler
Kuruluş 11 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kuruluş 12 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardımların tek bir çatı altında toplanması
 Sosyal yardımlarla ilgili veri tabanlarının entegre edilmesi; sosyal yardımlarda hane halkı
yaklaşımının geliştirilmesi ve bu sayede bilgi teknolojileri kullanımı ile sosyal yardımların daha
adaletli dağıtımının sağlanması
 Özürlüler veri tabanı da dahil olmak üzere veri tabanları arasında bilgi paylaşımı ve etkin denetim
sağlanması
 Vatandaşlara sosyal yardımlarla ilgili tüm bilgilerin çeşitli kanallardan (İnternet, çağrı merkezi, yüz
yüze) olacak şekilde tek noktadan ulaştırılması; sosyal yardım konusunda etkin yönlendirme
yapılabilmesi
 Çeşitli sosyal yardım başvurularının elektronik kanallardan yapılabilmesi
 Sosyal yardım kurumlarınca ihtiyaç duyulan bilgilerin kurumlar arasında paylaşımının sağlanması
 İş zekası araçları kullanımı ile sosyal güvenlik politikalarının karar destek sistemleri ile
desteklenmesi

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Benzer hizmetler sunan kurumlar tek çatı altında birleştirilerek mükerrerliklerin önüne geçilecektir.
 Sosyal yardım bilgilerinin bütüncül bir şekilde yönetilmesi ile sosyal yardım kararları etkinleşecek,
daha adil kaynak dağıtımı sağlanacaktır.
 Sosyal yardımlara ilişkin desteğin tek noktadan sunumu ile vatandaşa sağlıklı bilgilendirme
yapılabilecek, daha doğru yönlendirmeler ile hem kurumsal verimlilik artırılacak hem de vatandaşın
ihtiyaç duyduğu yardıma daha hızlı ulaşabilmesi sağlanacaktır.
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VOHD- 48 – Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Türkiye’de sosyal yardıma muhtaç vatandaş sayısı oldukça fazladır. Vatandaş odaklılık prensibi, bu
yardımların hakkaniyetli bir şekilde dağıtımını gerekli kılmaktadır. Önerilen projenin sağlayacağı
faydalar bu yönden bakıldığında stratejik prensiplerimizle uyum içerisindedir.
 Kamuda mükerrerliklerin önüne geçilmesi vatandaş odaklı hizmet dönüşümünün ön şartlarındandır.
Bu kapsamda sosyal yardımlar alanında yapılacak kurumsal yapı değişiklikleri vatandaş odaklı
hizmet dönüşümü stratejik amaçlarını doğrudan desteklemektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
Projenin
tamamlanabilmesi
Projenin tamamlanabilmesiiçin
içinsosyal
sosyalgüvenlik
güvenlik
sistemleri
entegrasyonunun
bitmesi
sistemleri
entegrasyonunun
bitmesi
gerekmektedir.
gerekmektedir.
Proje
Projekapsamında
kapsamındakurulması
kurulmasıplanlanan
planlananİnternet
İnternet
sitesi
/
portalin
altyapı
maliyetlerinin
azaltılması
sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin azaltılması
için
içine-Devlet
e-DevletKapısı
Kapısıhizmetlerinin
hizmetlerinin
yaygınlaştırılması
yaygınlaştırılmasıeylemi
eylemikapsamında
kapsamında
kullanılacak
ortak
altyapıdan
kullanılacak ortak altyapıdanfaydalanılması
faydalanılması
gerekmektedir.
gerekmektedir.Bu
Bunedenle
nedenlebu
buproje
projeile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Sosyal
SosyalYardımlaşma
Yardımlaşmave
veDayanışma
DayanışmaGenel
Genel
Müdürlüğü’nce
yürütülen
Müdürlüğü’nce yürütülensosyal
sosyalriski
riskiazaltma
azaltma
projesini
destekleyecek
daha
kapsamlı
projesini destekleyecek daha kapsamlıbir
bir
uygulamadır.
uygulamadır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 48 – Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

10.521.626

6.576.016

Danışmanlık

8

796.748

497.967

Eğitim

5

530.081

331.301

Etüd / Fizibilite

1

80.000

50.000

Yazılım

47

4.957.398

3.098.374

Donanım

21

2.197.073

1.373.171

Ağ Altyapısı

11

1.166.829

729.268

Diğer

8

793.496

495.935

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı (*)

100

10.521.626

6.576.016

100

10.521.626

6.576.016

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.II.C Tedbir 3.2 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 48 – Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Fizibilite çalışması yapılması; proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım oranı,
kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma
süresi ve bütçeye yönelik hedefler konulması
 Sosyal yardımlara ilişkin kurumsal yapılanma modelinin belirlenmesi ve gerekli kurumsal
değişiklikler
 Tüm sosyal yardım bilgilerine tek noktadan erişimi sağlayacak erişim mekanizmalarının
oluşturulması
 Sosyal yardım kurumlarının ihtiyacı olan bilgilerin diğer kurumlarca güvenli bir şekilde elektronik
ortamda paylaşımına yönelik kuralların belirlenmesi, sistemlerin oluşturulması
 Veri bütünlüğünün sağlanarak, gerekli destek yazılımlarının geliştirilmesi, personelin bu konuda
eğitimi
 Bilgilerin vatandaş ve hane halkı bazında tekilleştirilmesi
 Sosyal yardımlar için kullanılacak tek noktadan erişilen bilgilerin iş süreçlerinde kullanımına yönelik
iş kurallarının belirlenmesi, otomatik kontrollere yönelik teknik geliştirme
 Raporlama ve iş zekası araçlarının kurulumu
 Çevrimiçi başvuruya yönelik web sitesinin geliştirilmesi; e-Devlet Kapısına entegrasyonu

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 49 – Adres Kayıt Sistemi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

İçişleri
İçişleri Bakanlığı
Bakanlığı (Nüfus
(Nüfus ve
ve Vatandaşlık
Vatandaşlık İşleri
İşleri
Genel
Müdürlüğü)
Genel Müdürlüğü)

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Ocak
2008
Bitiş
: Ocak 2008
Süre
: :18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİdareler
İdarelerGn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
Kuruluş22 : :Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Yüksek
YüksekSeçim
SeçimKurulu
Kurulu
Kuruluş
4
:
Türkiye
İstatistik
Kuruluş 4 : Türkiye İstatistikKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş55 : :TOBB
TOBB
Kuruluş
Kuruluş66 : :Yerel
YerelYönetimler
Yönetimler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı

- Ülke çapında vatandaş, işletme ve diğer adres bilgilerinin AB standartlarına uygun şekilde
tek noktada tutulması sağlanacaktır.
- Adres bilgilerinin, ilgili kurumlar arasında belirlenmiş ilkeler çerçevesinde paylaşımı
sağlanacak, farklı kurumların adres toplama çalışmaları birleştirilecektir.
- İkametgah belgelerinin kurumlar arasında çevrimiçi paylaşılabilmesi sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Vatandaş ve işletmelerin kamu kurumlarıyla yaptıkları her işlemde adres bilgisi verme zorunluluğu
ortadan kalkacaktır.
 Kamu kurumlarının vatandaş ve işletme adres bilgilerinin tekrar tekrar işleme zorunluluğu ortadan
kalkacaktır.
 Birçok kamu hizmetinde hane halkı yaklaşımının geliştirilmesi mümkün hale gelecektir.
 Nüfus sayımları kolaylaşacaktır.
 Asayiş, askerlik gibi işlerde aranan kişilere daha hızlı ulaşılabilmesi sağlanacaktır.
 Adres değişikliğinin çevrimiçi bildirimi vatandaşlara zaman tasarrufu sağlayacak, kamudaki adres
bilgilerinin güncelliğini sağlayacaktır.
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VOHD- 49 – Adres Kayıt Sistemi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Adres bilgisi kamu hizmetlerinde en sık gereken temel bilgiler arasındadır. Bu proje mevcut
durumda adres bilgilerini ayrı ayrı toplayan kamu kurumlarına büyük verimlilik artışı sağlayacaktır.
Kamuda mükerrer işlemlerin ortadan kaldırılması seçilen stratejinin ana unsurlarından olduğundan,
bu proje önem taşımaktadır.
 Vatandaş ve işletmeler kamu ile işlemlerinin çoğunda adres bilgisi vermek durumundadır. Bu
bilgilerin kamu kurum veritabanlarında tutulması hizmet sunumu süresini kısaltarak kullanıcılara
zaman faydası sağlayacak, bu şekilde kullanıcı memnuniyetini de artıracaktır.
 Mevcut durumda bu amaca yönelik olarak farklı kurumlar tarafından planlanan projeler bulunmakta
olup, kurumlar arası koordinasyon anlamında ise sıkıntılar mevcuttur. Bu eylemin ilk adımında
yapılacak fizibilite çalışması ve iş gereksinimlerinin ortaya koyulması ile bu koordinasyon sorunun

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Adres kayıtlarının tapu kadastro kayıtları
ile entegre edilmesi gerekmektedir.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sitesi / portalın altyapı
maliyetlerinin azaltılması için e-kapının
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile
ilişkilidir.
 Adres kayıtlarında metaveri
standartlarına uyum sağlanmalıdır.

 KDEP 46 numaralı eylem ve 2005 Eylem
Planı 29’ncu eylem adres kayıt sisteminin
oluşturulmasını öngörmektedir. Mevcut
durumda bu eylemle ilgili kurumlar arası
koordinasyonda eksiklikler söz
konusudur.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 49 – Adres Kayıt Sistemi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

20.477.398

12.798.374

Danışmanlık

9

1.845.203

1.153.252

Eğitim

12

2.410.407

1.506.504

Etüd / Fizibilite

4

778.537

486.585

Yazılım

33

6.708.293

4.192.683

Donanım

18

3.652.683

2.282.927

Ağ Altyapısı

9

1.770.407

1.106.504

Diğer

16

3.311.870

2.069.919

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

20.477.398

12.798.374

100

20.477.398

12.798.374

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 49 – Adres Kayıt Sistemi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Adres standartlarının toplanacak adres alanlarının NVİ, TÜİK ve STB arasında ortak bir şekilde
belirlenmesi
 Adreslerin belirlenmiş standartlar dahilinde yerel yönetimler tarafından elektronik ortamda ve
geleneksel yöntemlerle toplanması
 Tüm adreslerin (vatandaş, işletme ve diğer) tek bir veri tabanında toplanması
 İşletme adreslerinin STB’deki veritabanına, vatandaş adreslerinin MERNİS veritabanına eklenmesi,
okul, hastane gibi diğer adres bilgilerinin tüm ilgili kurumlara iletilmesi
 Kurumlar arasında adres bilgilerinin paylaşımına yönelik sistemlerin oluşturulması ve güvenlik
kuralların belirlenmesi
 Vatandaş ve tüzel kişilerin adres değişikliklerini çevrimiçi bildirebilmesi, ikametgah belgeleri
indirebilmesine yönelik önyüzün oluşturulması;

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 50 – Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİd.
İd.Gn.
Gn.Md.)
Md.)

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Şubat
2008
Bitiş
: Şubat 2008
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
Kuruluş 1 :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBşk.)
Bşk.)
Kuruluş
2
:
Bayındırlık
ve
İskan
Bakanlığı
Kuruluş 2 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33: :Tapu
Tapuve
veKadastro
KadastroGn.
Gn.Md.
Md.
Kuruluş
4
:
İl
Özel
İdareleri
Kuruluş 4 : İl Özel İdareleri
Kuruluş
Kuruluş55: :Belediyeler
Belediyeler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Yapı ruhsatı başvuru sürecinin elektronik ortama aktarılması
 Cins değişikliği başvurularının ilgili Kadastro Müdürlüğüne elektronik ortamda yapılabilmesi
 Yerel yönetimlerle TKGM arasında gerekli belge ve verilerin elektronik ortamda paylaşımı

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Ruhsat başvurularının elektronik ortama aktarılması, bu bilgilerin TKGM ile paylaşımı kaçak
yapılanma takibini kolaylaştıracaktır.
 Yapı ruhsatı izin süreçlerinde kurumlar arası veri ve belge paylaşımlarının dijital ortamda
gerçekleşmesi gerek süreç verimliliği gerek tasarruf imkanı yaratacaktır.
 Bina ruhsat başvurusu hizmetine ihtiyaç duyan kullanıcıların bu hizmete daha kolay ve hızlı
ulaşımı sağlanacaktır.
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VOHD- 50 – Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Bina ruhsat işlemleri AB tarafından önceliklendirilen 20 e-Devlet hizmeti arasında yer almaktadır.
Bu hizmetlerinin tamamının 2008’ye kadar elektronik ortama aktarılması temel hedeflerimiz
arasında yer almaktadır.
 Yapı ruhsatı sürecinde yer alan kurumlar arası işbirliği ve veri paylaşımı ile entegre hizmet
sunumunu destekleyecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Projenin tamamlanabilmesi için Tapu
Kadastro kayıtlarının ve adres kayıtlarının
bitirilmesi gerekmektedir.
 Yerel yönetimler tarafından sunulacak bir
hizmet olduğu için yerel sinerji ve
hizmetler eylemi ile ilişkilidir.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
internet sayfası / portalin altyapı
maliyetlerinin azaltılması için e-kapının
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem
kapsamında kurulacak ortak İnternet
sitesi teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı

216

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 50 – Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

9.341.355

5.838.347

Danışmanlık

6

588.401

367.751

Eğitim

7

643.469

402.168

Etüd / Fizibilite

3

241.734

151.084

Yazılım

36

3.320.542

2.075.339

Donanım

22

2.035.339

1.272.087

Ağ Altyapısı

10

911.870

569.919

Diğer

17

1.600.000

1.000.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

9.341.355

5.838.347

100

9.341.355

5.838.347

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 50 – Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, hizmetin hangi belediyelerce sunulacağına yönelik
bir önceliklendirme yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım ve
sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye
yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Yapı ruhsatı başvuruları için gerekli belge ve formların elektronik ortamda iletilmesine yönelik
önyüzün oluşturulması
 Belediyeler ve ilgili kurumlar arasında elektronik ortamda veri ve belge paylaşım süreç ve
sistemlerinin oluşturulması
 Belgelerin elektronik ortamda teslimi için e-imza altyapısının kurulumu
 Hizmetin e-kapıya entegrasyonu

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

218

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 51 – e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliSavunma
SavunmaBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2008
Bitiş
: Temmuz 2008
Süre
: : 24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Genelkurmay
GenelkurmayBaşkanlığı
Başkanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :Dışişleri
DışişleriBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33: : Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
4
:
İçişleri
Bakanlığı
Kuruluş 4 : İçişleri Bakanlığı(Nüfus
(Nüfusve
ve
Vatandaşlık
Vatandaşlıkİşleri
İşleriGn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
Kuruluş5:
5: Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Kuruluş 6 : Yükseköğretim Kurulu
Kuruluş 7 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 8 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 9 : Gençlik ve Spor Gn. Md.
Kuruluş 10 : Üniversiteler
Kuruluş 11 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 12 : İlgili Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 ASAL otomasyon projesi yeniden ele alınarak askerlik şubeleri ile merkez arasındaki bilgi
paylaşımının tamamen elektronik ortama aktarılması
 Askeralma Dairesi Başkanlığı ile ilgili diğer kamu kurumları (NVİ, EGM, Üniversiteler) arasında
elektronik ortamda bilgi paylaşımı sağlanması
 Vatandaşın elektronik kanallardan askerlik durumlarına ve belge eksikliklerine ilişkin sorgu
yapabilmesi, farklı kanallar (SMS, e-posta, vb) üzerinden hatırlatmalar yapılması
 Orta vadede askere alma başvuruları, tecil belgeleri vb hizmetlerin çevrimiçi sunumu
 Seferberlik Otomasyon Projesi kapsamında ilgili kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı sağlanması
ve seferberlik faaliyetlerinin elektronik ortamda koordine edilmesi
 Vatandaşların, terhislerinden itibaren yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar yedeklik yoklaması,
erteleme vb. işlemlerinin çevrimiçi yürütülmesi

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Askerlik şubelerinde verimlilik artışı sağlanacak, bu birimlerde görevlendirilen askerlerin başka
görevlerde kullanılması mümkün hale gelecektir. Kırtasiye, iletişim gibi çeşitli işletme
giderlerinden de tasarruf sağlanacaktır.
 Vatandaşların askerlik işlemlerine ilişkin hizmetlere daha hızlı erişimi sağlanacak, askerlik
belgeleri için birçok kurumla temasa geçme gereksinimi ortadan kalkacaktır.
 Kurumlar arası veri paylaşımı sonucu asker kaçakları daha etkin bir şekilde takip edilebilecek,
yaptırımların (örneğin yurtdışına çıkışın engellenmesi) uygulanmasında gerçek zamanlı bilgiler
kullanılacaktır; öte yandan bilgilerin elektronik ortamda paylaşımı ilgili kurumların tamamında
verimlilik artışı sağlayacaktır.
 Lojistik seferberliği kapsamında vatandaşların ve kamu kurumlarının elinde bulunan lojistik
kaynaklarının seferberlik ile ilgili konularının takibi yapılabilecektir.
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VOHD- 51 – e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Askerlik erkek vatandaşların yaşam döngüsünde önemli bir yer tutmakta olup belli bir dönemde
çeşitli amaçlarla birçok kez askerlikle ilgili işlemler yapılması gerekebilmektedir. Geniş bir kitleyi
ilgilendiren bu hizmetlerin hız ve kalitesinin artırılması vatandaş memnuniyetini ciddi ölçüde
artıracaktır.
 Askeralma Dairesi Başkanlığı diğer kamu kurumlarıyla yoğun ve düzenli bir şekilde veri
paylaşımı ihtiyacı bulunan bir kurumdur. Bu veri paylaşımı mevcut durumda etkin bir şekilde
hayata geçirilmektedir.
 Askere alma işlemleriyle ilgili giderlerin azaltılması kamu idari giderlerindeki düşüşe katkıda
bulunacaktır.
 Seferberlik ve savaş hazırlıkları etkin ve koordineli bir şekilde yapılacak ve uygulanacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 e-Asal uygulamasının Nüfus ve
Vatandaşlık kayıtları ile veri paylaşımında
bulunması ve e-vatandaşlık projesi ile
koordinasyon halinde yürütülmesi
gerekmektedir.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sitesi / portalın altyapı
maliyetlerinin azaltılması için “e-Devlet
Kapısı hizmetlerinin yaygınlaştırılması”
eylemi kapsamında kurulacak ortak
İnternet sitesi teknik altyapısından
faydalanılması gerekmektedir. Bu nedenle
bu proje ile ilişkilidir.
 Proje kapsamında verilecek hizmetler için
SMS ve mobil hizmet altyapısına ihtiyaç
duyulacaktır. Bu nedenle “e-Devlet Kapısı
hizmetlerinin yaygınlaştırılması” eylemi
kapsamında kurulacak mobil hizmetler
altyapısından faydalanılması
gerekmektedir.

 KDEP 2005 Eylem Planı 31. maddesi
askerlikle ilgili işlemlerin İnternet üzerinden
vatandaşlara açılması yönünde
uygulamalar geliştirilmesini öngörmekte
olup, MSB bünyesinde bu yönde çalışmalar
henüz başlangıç seviyesindedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 51 – e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

20.981.897

13.113.686

Danışmanlık

3

613.333

383.333

Eğitim

10

2.125.095

1.328.184

Etüd / Fizibilite

2

320.000

200.000

Yazılım

37

7.790.569

4.869.106

Donanım

29

6.059.187

3.786.992

Ağ Altyapısı

7

1.468.618

917.886

Diğer

12

2.605.095

1.628.184

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

20.981.897

13.113.686

100

20.981.897

13.113.686

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 51 – e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 ASAL projesine yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının
belirlenmesi; kullanım ve verimlilik alanında sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması;
proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 ASAL teşkilatında taşra ile merkez arasındaki mevcut otomasyon altyapısının gözden geçirilerek
eksikliklerin giderilmesi; şubelerin tamamı için tüm bilgi akışının elektronik ortamda
gerçekleştirilmesine yönelik yazılım ve donanım ihtiyaçlarının giderilmesi
 ASAL Dairesi Başkanlığı ile ilgili kurumlar arasında veri paylaşım kurallarının ve süreçlerinin
oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi
 Kullanıcıların çevrimiçi sorgu yapabilmesi için önyüz oluşturulması
 Vatandaşlara elektronik kanallardan hatırlatmalar yapılması için gerekli altyapının kurulması
 Çevrimiçi askerlik işlemleri için gerekli kimlik doğrulama standartlarının ve sisteminin oluşturulması,
e-imza altyapısının kurulması
 Askerlik işlemlerinin çevrimiçi tamamlanabilmesine için iş süreçlerinde gerekli değişikliklerin hayata
geçirilmesi
 Askerlik işlemlerinin tamamının çevrimiçi sunumuna yönelik önyüz oluşturulması ve kullanıma
sokulması
 SEFOP projesine yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının
belirlenmesi; kullanım ve verimlilik alanında sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması;
proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Yedek personel erteleme işlemlerinin yapılması ve lojistik seferberliği faaliyetleri kapsamında
Başbakanlık Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi (2005) esaslarına uygun olarak gerekli
güvenlik tedbirleri alınması, böylelikle kaynak bilgilerinin İnternet ortamında alınabilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 52 – e-Vatandaşlık Hizmetleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Nüfus
Nüfusve
veVatandaşlık
Vatandaşlıkİşleri
İşleriGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
: : Aralık
Bitiş
Aralık2010
2010
Süre
: : 54
Süre
54ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Dışişleri
DışişleriBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
İlgili
kamu
Kuruluş 2 : İlgili kamukurum
kurumve
vekuruluşları
kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı

- Vatandaşlık işlemleri ve çeşitli belge başvurularının (doğum, evlilik, boşanma vb.) çevrimiçi olarak
gerçekleştirilmesi sağlanacak, vatandaşlık evrakı ve dayanak belgeleri elektronik ortama alınarak
MERNİS sistemindeki kayıtlarla eşleştirilecektir.
- Konsolosluklardan gerçekleştirilen vatandaşlık işlemleri de çevrimiçi yapılabilecektir.
- Yetkili makamlarca hazırlanan dayanak belgelerine ilişkin standartlar oluşturulacak ve kurumlar
arasında elektronik ortamda iletilmesine yönelik süreçler ve gerekli mevzuat düzenlemeleri hayata
geçirilecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Kişiler ihtiyaçlarına göre belirlenmiş çevrimiçi vatandaşlık hizmetlerine tek noktadan ve hızlı bir
şekilde erişebilecek, işlemlerinin hangi aşamada olduğunu anında öğrenebileceklerdir.
 Mevcut durumda MERNİS veritabanına elle işlenen bilgilerin elektronik ortamda otomatik olarak
yapılabilmesi kurum içi süreçlere hız kazandıracaktır. Kurum içi hizmetlere elektronik ortam
aracılığıyla hızlı bir şekilde erişim sağlanacak ve işlemlerin takibi daha kolay ve hızlı olacaktır.
 Sağlıklı bir dosya ve arşivleme sistemi oluşturulacak, zaman içerisinde yıpranan, zarar gören,
aşınan belgelerde yer alan bilgilerin elektronik ortamda güvenliği sağlanacak, geriye dönük
çalışmalarda istenilen bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşılabilecektir.
 Yeni kimlik kartlarına biyometrik unsurların dahil edilmesi nüfus cüzdanlarının güvenilir bir niteliğe
sahip olmasını sağlayarak taklit, tahrif ve sahteciliğin önüne geçilmesini destekleyecektir.
 Kamu ile yapılan ve biyometrik unsurlarla elektronik kimlik doğrulama gereksinimi nedeniyle mevcut
durumda çevrimiçi yapılamayan işlemlerin de elektronik ortama aktarılması mümkün olacaktır.
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VOHD- 52 – e-Vatandaşlık Hizmetleri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Nüfus hizmetleri alanındaki işlemler toplumun tamamına hitap eden alanlardan biridir. Her vatandaş
hayatının belli bir döneminde bu hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, işlem sayısı
düşünüldüğünde bu olaylara ilişkin nüfus işlemlerinin elektronik ortama aktarılmasında büyük fayda
görülmektedir. Bu, süreçleri kısaltmanın yanı sıra geçmişe dönük veri ve bilgi yönetimini de daha
güvenli ve etkin hale getirmektedir. Bu bağlamda, söz konusu proje gerek vatandaş odaklılık, gerek
verimlilik açısından stratejik hedeflerimize hizmet etmektedir.
 Doğum, evlilik gibi belgelere çevrimiçi ulaşılabilmesi AB tarafından belirlenen 20 temel e-Devlet
hizmeti arasında yer almaktadır. Stratejimiz çerçevesinde bu hizmetlerin tamamının 2007 sonuna
kadar hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
 Mevcut durumda Dış Temsilciliklerde ve illerde tüm başvurular kağıt ortamında alınmakta ve Genel
Müdürlükte vatandaşlık dosyaları oluşturularak bu dosyalar üzerinden işlem yapılmaktadır. Kamu
kurumlarında verimlilik artışı ve buna yönelik olarak arka-ofis süreçlerinin olabildiğince elektronik
ortamda gerçekleşmesi strateji kapsamındaki amaçlar arasında yer almaktadır.
 Öncelikli kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve bu hizmetlerde yüksek kullanıma
ulaşılması başlıca stratejik hedefler arasındadır. Bazı hizmetlerin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi biyometrik unsurların da (örneğin fotoğraf) elektronik ortamda var olmasını
gerektirmektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Proje
Projekapsamında
kapsamındakurulması
kurulmasıplanlanan
planlananİnternet
İnternet
sitesi
/
portalin
altyapı
maliyetlerinin
sitesi / portalin altyapı maliyetlerininazaltılması
azaltılması
için
içine-kapının
e-kapınınyaygınlaştırılmasına
yaygınlaştırılmasınayönelik
yönelikeylem
eylem
kapsamında
kurulacak
ortak
İnternet
sitesi
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik
teknikaltyapısından
altyapısındanfaydalanılması
faydalanılması
gerekmektedir.
gerekmektedir.Bu
Bunedenle
nedenlebu
buproje
projeile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.

 Proje kapsamında dijitalleştirilecek nüfus
belgeleri ve toplanacak biyometrik
unsurların MERNİS veritabanı ile
eşleştirilmesi gerekmektedir.
 Proje kapsamında kişisel verilerin
korunması hakkındaki yasa tasarısı ve
özellikle 95/46/EC sayılı Yönerge olmak
üzere AB düzenlemeleri dikkate alınmalıdır

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Yeni kimlik kartlarının düzenlenmesinde AB
ile uyum da önem taşıdığından toplanacak
biyometrik unsurların belirlenmesinde bu
faktör göz önüne alınmalıdır.
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VOHD- 52 – e-Vatandaşlık Hizmetleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

45.352.033

28.345.020

Danışmanlık

10

4.662.602

2.914.126

Eğitim

10

4.625.203

2.890.752

Etüd / Fizibilite

2

900.000

562.500

Yazılım

19

8.700.813

5.438.008

Donanım

26

11.813.008

7.383.130

Ağ Altyapısı

18

8.325.203

5.203.252

Diğer

14

6.325.203

3.953.252

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

45.352.033

28.345.020

100

45.352.033

28.345.020

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 52 – e-Vatandaşlık Hizmetleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
Hazırlık :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması; proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
kullanım oranı, kullanıcı faydası, verimlilik artışı yönünden ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje
tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
Vatandaşlık işlemleri :
 Verilecek hizmetlerin iş süreç tanımlarının oluşturulması
 Her bir işlem için gereken tanımların yapılmasını, verilerin saklanmasını, işlemlerin
gerçekleştirilmesini sağlayan uygulama ve veritabanı sunucularının (yazılım ve donanım) kurulması
 Güvenli ve tutarlı olarak bilgi akışının yürütülmesi için gerekli standartların belirlenmesi
 Gerekli analiz çalışmaları yapılarak şema ve veri yapılarının belirlenmesi
 Nüfus ve vatandaşlık mevzuatı çerçevesinde yürütülmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasının
sağlanması, gerekli yönerge ve talimatlarının hazırlanması ve bu kapsamda standartların
belirlenmesi
Belgelerin dijitalleştirilmesi :
 Şimdiye dek üretilmiş tüm Vatandaşlık evraklarının ve dayanak belgelerinin elektronik ortama
alınması ve MERNİS kayıtlarıyla eşleştirilmesi
 Nüfus dayanak belgeleri ve Nüfus kütükleri için standartların belirlenmesi ve elektronik ortamda
oluşturulması
 Kamu kurumları arasında Nüfus dayanak belgelerinin ve Nüfus kütüklerinin belirlenen standartlara
uygun ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletilmesine yönelik süreçlerin ve belge iletim
platformlarının oluşturulması
Biyometrik unsurların toplanması :
 Biyometrik unsurların toplanmasına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması
 Biyometrik unsurların toplanması ve güncellenmesine yönelik süreçlerin belirlenmesi
 Taşra teşkilatı tarafından biyometrik unsurların tam teşekküllü cihazlarla toplanması ve MERNİS
veritabanına aktarılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 53 – Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Tapu
Tapuve
veKadastro
KadastroGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü

Başlangıç
Başlangıç: : Nisan
Nisan2006
2006
Bitiş
: : Aralık
Bitiş
Aralık2010
2010
Süre
: : 57ay
Süre
57ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
Kuruluş 1 :Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Nüfus
(Nüfusve
veVatandaşlık
Vatandaşlıkİşleri
İşleriGn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
3
:
İçişleri
Bakanlığı
(Mahalli
İd.
Gn.
Md.)
Kuruluş 3 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)
Kuruluş
Kuruluş44 : :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBşk.)
Bşk.)
Kuruluş
5
:
Belediyeler
Kuruluş 5 : Belediyeler
Kuruluş
Kuruluş66 : :İlgili
İlgilikurum
kurumve
vekuruluşlar
kuruluşlar
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 TAKBİS 2008’e kadar 225 tapu sicil müdürlüğü ile 40 kadastro müdürlüğüne, 2010 yılına kadar
ise ülkedeki tüm tapu sicil müdürlükleri ile kadastro müdürlüklerinin asgari % 50’sine
yaygınlaştırılacaktır.
 Mevzuat çerçevesinde tapu kayıtları ve kadastro haritaları eksiksiz ve hatasız sayısal ortama
aktarılacaktır.
 Oluşturulan veritabanı Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Belediyeler gibi kamu kurumlarının yanı sıra Noterler ve Lisanslı Ölçme Büroları gibi ihtiyaç
duyan kuruluşlarla paylaşılacaktır.
 Tapu ve kadastro kayıtlarının MERNİS kayıtları ile entegrasyonu sağlanacaktır.
 Vatandaşlar yasal mevzuat çerçevesinde kendi taşınmazlarına ilişkin bilgilere çevrimiçi
ulaşabilecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Mahkemelerde önemli bir paya sahip mülkiyet davaları, kurulacak olan tapu ve kadastro bilgi
sistemi ile daha hızlı çözüme kavuşturulabilecektir.
 Taşınmaz mallardan vergi toplamanın yanında arazi ekonomisi, arazi planlaması, arazi istatistiği
ve arazi yönetimi gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kolaylaşacaktır.
 Üretilen veriler ile diğer kurum ve kuruluşların taşınmazlarla ilgili doğru, güncel ve güvenilir bilgi
ihtiyacı karşılanabilecektir.
 Ekonomik suçlarla ilgili araştırmalar en güncel verilerle ve en hızlı şekilde sonuçlandırılabilecektir.
 Yabancı mülkiyetindeki taşınmazlar ve yabancıların hangi yörelerde taşınmaz hareketinde
bulundukları, yoğunlaştıkları hususu Milli Güvenlik açısından merkezden ve kolaylıkla
izlenebilecektir.
 Vatandaş işlem sırasını ve işleminin hangi aşamada olduğunu çevrimiçi veya çevrimdışı
izleyebilecektir.
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VOHD- 53 – Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Hizmet, hız ve kaynak kalitesinde sağlanacak artış ile vatandaşların memnuniyeti yükselecektir.
 Mülkiyet bilgileri kamuda birçok kurum tarafından çeşitli durumlarda ihtiyaç duyulan bilgilerdir.
Bu bilgilerin kamu kurumları arasında paylaşımının sağlanması, entegre hizmet geliştirilmesini
de destekleyecek bir unsurdur.
 e-Devletin omurgasının oluşturulmasına katkı sağlayacak gayrimenkul mülkiyet bilgilerine ilişkin
güncel ve güvenilir bilgiler tutulacaktır.
 Kayıp ve kaçakların engellenmesi ve kamu gelirlerinin artırılması sağlanacak, arazi politikaları
oluşturulabilecek, kamu yönetiminde şeffaflık, güvenilirlik ve hesap verebilirlik artırılacaktır.
 TKGM genelinde süreç verimliliği ile tasarruf sağlanacak ve verimlilik odaklı stratejiye katkıda
bulunulacaktır.
 Ülke çapında uygulama standardı sağlanacak ve çevrimiçi işlem arşivi oluşturulacak; en alt
hiyerarşide yapılan işlem ve oluşan bilginin en üst hiyerarşiden izlenmesi ve değerlendirilmesi
mümkün olacak, suistimal ve hatalı işlemler minimize edilerek hizmet kalitesi yükselecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Projede elde edilen veriler Coğrafi Bilgi
Sistemi altyapısının oluşturulması
eylemine girdi sağlayacaktır.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sayfası / portalin altyapı
maliyetlerinin azaltılması için e-Devlet
Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması
eylemi kapsamında kurulacak teknik
altyapıdan faydalanılması gerekmektedir.
Bu nedenle bu proje ile ilişkilidir.
 Tarım Bilgi Sistemi projesine girdi
sağlayacaktır.

 Yürütülmekte olan TAKBİS 2 projesi ile
2008’e kadar 225 tapu sicil müdürlüğü ile
40 kadastro müdürlüğünün dahil edilmesi
söz konusudur. Bu eylem, projenin
vatandaş odaklı bir bakış açısı ile gözden
geçirilmesini, ülkedeki tüm tapu sicil
müdürlükleri ile kadastro müdürlüklerinin
asgari % 50’sine yaygınlaştırılmasını ve
tapu kadastro bilgilerinin etkin biçimde
diğer kurumlarla paylaşılmasını
içermektedir.
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 53 – Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
**Projenin
Projenintoplam
toplammaliyeti,
maliyeti,mevcut
mevcutdurumda
durumdadevam
devameden
edenTAKBİS
TAKBİS22projesinin
projesininihale
ihalebedeli
bedelibaz
bazalınarak
alınarak
tahmin
edilmiştir.
tahmin edilmiştir.
Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

158.560.000

99.100.000

Danışmanlık

1

800.000

500.000

Eğitim

0

320.000

200.000

Etüd / Fizibilite

0

160.000

100.000

Yazılım

1

960.000

600.000

Donanım

0

400.000

250.000

Ağ Altyapısı

0

320.000

200.000

Diğer

98

155.600.000

97.250.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

158.560.000

99.100.000

100

158.560.000

99.100.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 53 – Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Genel Müdürlük merkez birimlerinin otomasyon çalışmaları
 Uygulamaya geçirilecek tüm birimlerdeki verilerin TAKBİS bilgi sistemine ilgili mevzuat
çerçevesinde eksiksiz ve hatasız aktarılması
 Veri girişi için kalite kontrol mekanizmasının kurulması
 TAKBİS veri tabanında grafik ve sözel bilgilerin ilişkilendirilmesinin sağlanması
 Birimlerde görevli personelin uygulamalar ile ilgili eğitimleri
 TAKBİS Yardım Masası hizmetlerinin oluşturulması
 Sistemin güvenli ve sürekli çalışmasını sağlamaya yönelik kurumsal önlemlerin alınması
 Diğer kurumlarla veri paylaşımına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması
 Diğer kurumlarla olan veri iletişiminin sağlanması
 TAKBİS uygulamalarında e-İmza kullanılabilirliğinin sağlanması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 54 – e-Noter Hizmetleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Türkiye
TürkiyeNoterler
NoterlerBirliği
Birliği

Başlangıç
Başlangıç: :Nisan
Nisan2008
2008
Bitiş
:
Ekim
2009
Bitiş
: Ekim 2009
Süre
: :18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
Adalet
Kuruluş 1 : AdaletBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33: :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
4
:
Emniyet
Kuruluş 4 : EmniyetGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü
Kuruluş
5
:
Gümrük
Müsteşarlığı
Kuruluş 5 : Gümrük Müsteşarlığı
Kuruluş
Kuruluş66:Tapu
:Tapuve
veKadastro
KadastroGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü
Kuruluş
7
:
Belediyeler
Kuruluş 7 : Belediyeler
Kuruluş
Kuruluş88:TÜRKSAT
:TÜRKSATA.Ş.
A.Ş.

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 E-Noterlik ile ilgili bir uygulama yol haritası hazırlanılacak, çalışma kapsamında bu kanaldan
sunulabilecek noterlik hizmetleri, gerekli teknik, süreçsel, örgütsel ve yasal değişiklikler ,
oluşturulacak yeni sistemin noterler üzerindeki etkisi, merkezi veya dağınık e-Noter teşkilatlanma
alternatiflerinin kıyaslanması gibi konular ele alınacak ve Türkiye için en uygun model tespit
edilecektir
 Noterlerin farklı kurumların veri tabanlarından yararlanarak yapmak durumunda oldukları çeşitli bilgi
kontrollerinin gerçek zamanlı olarak ve elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla
oluşturulacak veritabanına her kurumdan sağlanması uygun olan veriler tespit edilecek, bu verilerin
güvenli bir şekilde ortak veritabanına çevrimiçi aktarımı ve noterlerin bu bilgileri çevrimiçi
sorgulayabilmesi sağlanacaktır.
 Tüm noterleri kapsayacak şekilde bir çevrimiçi bilgilendirme portalı oluşturulacak, bu portaldan noter
işlemlerine yönelik bilgilendirme (gereken belgeler, ücret, devam eden işlemin statüsü vb), gibi
hizmetler sunulacaktır.
 Noterler tarafından Noterler Birliği’ne yapılan çeşitli düzenli raporlamaların otomasyonu
sağlanacaktır.
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Noterlerin ilgili kamu kurumlarıyla elektronik ortamda ve gerçek zamanlı veri paylaşımı yapabilmesi,
işlemlerin hız, doğruluk ve güvenilirliğini artıracaktır.
 Bilgilendirme portalı ihtiyaç sahiplerinin noterlerle yapacakları işlemleri daha bilinçli bir şekilde
planlayabilmelerini sağlayacaktır.
 Ticaretin büyük bir kısmı, yapılan hukuki sözleşmeler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu
sözleşmelerin elektronik ortama aktarılmasında da aynı durum büyük ölçüde geçerli olacaktır. ENoterlik uygulamaları bu kapsamda elektronik ticareti de destekleyecektir. Öte yandan kanunen belirli
bir merasim zorunluluğu gerektirmeyen sözleşmelere ilişkin olan noterlik hizmetlerinin elektronik
ortamda sağlanması vatandaşlara önemli zaman tasarrufu sağlayacaktır.
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VOHD- 54 – e-Noter Hizmetleri
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Noterlerle yapılan işlemler gerek vatandaşlar, gerek işletmeler, gerek kurumlar açısından önem
taşımaktadır. Birçok alım-satım işleminde noterler de devreye girmekte olduğundan, noter
işlemlerine hız kazandıracak uygulamaların fayda potansiyeli oldukça büyüktür. Bu proje,
noterlerin gerekli kurumlarla veri paylaşımına etkinlik kazandırarak bu ihtiyacı karşılayacaktır.
Öte yandan, ilgili kamu kurumlarının idari süreçlerinde de verimlilik artışı getirecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sayfası / portalin altyapı
maliyetlerinin azaltılması için e-kapının
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 54 – e-Noter Hizmetleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

6.452.033

4.032.520

Danışmanlık

6

402.602

251.626

Eğitim

11

725.203

453.252

Etüd / Fizibilite

5

322.602

201.626

Yazılım

39

2.500.813

1.563.008

Donanım

28

1.775.610

1.109.756

Ağ Altyapısı

11

725.203

453.252

Diğer

0

-

0

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

6.452.033

4.032.520

6.452.033

4.032.520

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer (Noterler Birliği)

100

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 54 – e-Noter Hizmetleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik
hedefler konması; iş gereksinimlerinin ve teknik gereksinimlerin belirlenmesi
 Noterlerin düzenli olarak bilgi aldığı kurumların ve paylaşımı gereken bilgilerin belirlenmesi, bu
bilgilerin gerçek zamanlı olarak paylaşılabileceği veritabanı ve veri paylaşımı yapısının ve
kurallarının oluşturulması
 Noterlik hizmetleriyle ilgili çevrimiçi bilgilendirme sağlayan portalın geliştirilmesi ve kullanıma
sokulması
 Türkiye’de verilebilecek e-Noterlik hizmetleri ve en uygun e-Noterlik modeline ilişkin fizibilite
çalışması yapılması
 E-Noterlik ile ilgili bir uygulama yol haritası hazırlanması; çalışma kapsamında bu kanaldan
sunulabilecek noterlik hizmetleri, gerekli teknik, süreçsel, organizasyonel değişikliklerle mevzuat
değişiklikleri, sistemin noterler üzerindeki etkisi, merkezi veya dağınık e-Noter teşkilatlanma
alternatiflerinin kıyaslanması gibi konuların ele alınması ve Türkiye için en uygun modelin tespit
edilmesi.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 55 – Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Tarım
Tarımve
veKöyişleri
KöyişleriBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2007
2007
Bitiş
:
Temmuz
2009
Bitiş
: Temmuz 2009
Süre
: : 24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Çevre
Çevreve
veOrman
OrmanBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :Türkiye
Türkiyeİstatistik
İstatistikKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş33: : Tapu
Tapuve
veKadastro
KadastroGn.
Gn.Md.
Md.
Kuruluş
4
:
Devlet
Meteoroloji
İşleri
Kuruluş 4 : Devlet Meteoroloji İşleriGn.
Gn.Md.
Md.
Kuruluş
5
:
Devlet
Su
İşleri
Gn.
Md.
Kuruluş 5 : Devlet Su İşleri Gn. Md.
Kuruluş
Kuruluş66: : Harita
HaritaGenel
GenelKomutanlığı
Komutanlığı
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Ülkede tarımla ilgili her türlü bilginin bütünleşik bir yapı içerisinde yönetilmesi, kullanılması ve
gerek çiftçilerle gerek ihtiyaç sahibi kamu kurumlarıyla paylaşımı sağlanacaktır. Bu kapsamda,
halen çalışmaları sürdürülen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Veteriner Bilgi Sistemi (VIS), Toprak,
Tarım Arazileri Tasnifi, Arazi Sınıflandırma (CORINE), Bitki Pasaportu, Çiftlik Muhasebe Veri
Ağı, Organik Tarım Veritabanı ile Gıda Kontrol ve Denetimi Sistemi başta olmak üzere tüm
tarımsal veritabanları oluşturulacak ve güncellenecektir.
 Kurumlar arasında elektronik ortamda düzenli veri paylaşımına yönelik platformlar
oluşturulacaktır.
 Tarım bilgi sistemi üzerine kurulacak karar destek sistemleri ile tarım politikalarının
oluşturulmasına katkı sağlanacak ve bu çerçevede tarımsal destek mekanizmalarından gerçek
üreticilerin yararlanmasını sağlayacak şekilde kontrol ve izlemeye de imkan verilecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Doğru ve güvenilir bir tarım envanteri oluşacaktır.
 Destekleme politikaları başta olmak üzere bakanlık tarafından daha isabetli karar verme imkanı
oluşacaktır.
 Tarımsal ve toprağa dayalı planlama için önemli bir altyapı oluşmuş olacaktır.
 Gıda kontrol ve denetimi daha sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir.
 Tarımsal konularda vatandaş ve çiftçinin ihtiyaçlarına daha hızlı ve doğru cevap verilebilecektir.
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VOHD- 55 – Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu iş süreçlerinde sağladığı etkinlik ve birlikte çalışabilirlik
yeteneği sayesinde, kayıp ve kaçakların engellenmesi, kamu gelirlerinin artırılması ve bilgiye
dayalı politikalar oluşturulacaktır. Tarım alanında verilecek kararların sağlıklı bir temele
dayandırılması için öncelikle tarımsal verilerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi gerekmektedir.
Etkin veri yönetimi prensipleri ise gerekli bilgilerin toplanmasından karar destek süreçlerine
entegre edilmesine kadar adımları içeren bir süreci içermektedir. Tarım Bilgi Sistemi tüm bu
süreçleri içerecek ve böylelikle tarımda bilgiye dayalı etkin yönetim prensiplerine
ulaşılabilecektir.

7.7. Projenin
Projenin Diğer
Diğer Proje
Proje ve
ve Eylemlerle
Eylemlerle
İlişkisi
İlişkisi
 Kamu kurumları için oluşturulacak Coğrafi
Bilgi Sistemi Altyapısına girdi
sağlayacaktır.
 TAKBIS, tarım bilgi sistemine girdi
sağlayacaktır.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 KDEP’de 49, 2005 Eylem Planı’nda 32 no’lu
eylem Tarım Bilgi Sistemi’nin oluşturulmasına
yöneliktir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın alt
birimlerinde birbirinden bağımsız yürütülen
projeler bulunmakla beraber Tarım Bilgi
Sistemine ait tanım ve kapsam henüz ortaya
konmamıştır. Bakanlığın kendi bünyesindeki
Genel Müdürlükler arasında kopukluklar ve
diğer kurumlar ile ihtilaflar bulunmaktadır. Bu
nedenle Tarım Bilgi Sistemi projesinin
bileşenlerinin ve iş gereksinimlerinin net bir
şekilde planlanması önem taşımaktadır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Mevcut durumda farklı Genel Müdürlükler
tarafından yürütülen veya ihale aşamasına
gelen projelerin önemli kısmı AB veya
Dünya Bankası kaynaklıdır. Tarım Bilgi
Sistemi’nin
oluşturulmasını
sağlayacak
projelerin önemli kısmında AB ve Dünya
Bankası
desteğinin
kullanılabileceği
düşünülmektedir.
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VOHD- 55 – Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

61.080.325

38.175.203

Danışmanlık

5

3.226.016

2.016.260

Eğitim

7

4.052.033

2.532.520

Etüd / Fizibilite

4

2.186.016

1.366.260

Yazılım

42

25.808.130

16.130.081

Donanım

26

16.130.081

10.081.301

Ağ Altyapısı

11

6.452.033

4.032.520

Diğer

5

3.226.016

2.016.260

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

61.080.325

38.175.203

100

61.080.325

38.175.203

Bütçe Kaynakları (*)
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 5.V.C Tedbir 2.1 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

237

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 55 – Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Tarım Bilgi Sistemine yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, projenin mevcut durumdaki ilerleme
seviyesinin tespiti, projenin tamamlanma maliyetlerinin belirlenmesi; ölçülebilir fayda hedefleri
oluşturulması; proje takvimi ve bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Sistemde yer alması istenen ve mevcut durumda toplanmış olan veri kategorilerinin listelenmesi,
veri kaynaklarının ve sahiplerinin belirlenmesi
 Belirlenmiş olan veri sahipliğine göre, farklı bilgi kaynaklarının merkezi sistemle elektronik ortamda
veri paylaşımı yapmasına yönelik süreç, kurallar ve teknik platformun oluşturulması
 Tarım Bilgi Sistemindeki projelerde yazılım ve donanım mükerrerliklerinin önüne geçilmesi
 Coğrafi Bilgi Sistemi Portalından tarımla ilgili bilgilere ulaşımın sağlanması
 Veritabanındaki bilgileri kullanarak tarım politikalarına yön verecek karar destek modelleri ve
sistemlerinin oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 56 – Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Ocak
2007
Bitiş
: Ocak 2007
Süre
: : 66ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBşk.)
Bşk.)
Kuruluş
2
:
İçişleri
Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33: :Dış
DışTicaret
TicaretMüsteşarlığı
Müsteşarlığı
Kuruluş
4
:
Gümrük
Müsteşarlığı
Kuruluş 4 : Gümrük Müsteşarlığı
Kuruluş
Kuruluş55: :Türkiye
Türkiyeİstatistik
İstatistikKurumu
Kurumu
Kuruluş
6
:
Türkiye
Odalar
Kuruluş 6 : Türkiye Odalarve
veBorsalar
BorsalarBirliği
Birliği
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Bilgi sistemi oluşturulması kapsamında kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan
bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilgilerin vergi numarası ile bir
sistemde birleştirilmesi
 Sistemde tutulan şirket bilgilerinin sektör (NACE) kodları dahil olmak üzere uluslararası
standartlara uyumlu hale getirilmesi
 Sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesebatı çerçevesinde
belirlenecek kurallara göre çeşitli özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Kamu kurumlarının şirketlerle ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilmesi
sağlanacak, her işlemde şirketlere ilişkin bilgi ve belge toplama ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Bu,
birçok kamu kurumunda iş süreçlerini hızlandıracak, bilgi toplama maliyetlerini azaltacaktır.
 Tüzel kişilik bilgilerinin tekilleştirilmesi önemli bir altyapı projesi olup, işletmelere yönelik diğer
projelerin de önünü açacaktır.
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VOHD- 56 – Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Şirket kayıtları sisteminin oluşturulması ve ilgili tüm kamu kurumlarına açılması kurumlar arası
veri paylaşımında en büyük fayda potansiyeline sahip projeler arasında yer almaktadır. Veri
paylaşımı ile verimlilik sağlayacak birçok proje bu bilgi altyapısının varlığına dayalıdır.
 Etkin veri yönetimi prensipleri doğrultusunda veri sahipliğinin belirlenmesi ve burada tutulan
verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması önem taşımaktadır. Mevcut durumda işletmelerin
kamuyla yaptıkları işlemlerde birçok kurum ayrı ayrı bilgi toplamakta, tek bir işletme numarası
bulunmaması veri toplama süreçlerinde mükerrerlikler yaratmanın yanı sıra, farklı kurumlarda
farklı bilgilerin yer almasına da sebep olabilmektedir. Bu kapsamda, şirket kayıtlarının ortak bir
sistemde tutulması ve güncellemelerin bunun üzerinden gerçekleşmesi, etkin veri yönetimi
açısından gerekli görülmektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Şirket veritabanında yer alan çeşitli bilgilerin
diğer eylemler kapsamında oluşturulacak
sistemler ile veri paylaşımına yönelik
entegrasyon sağlanmalıdır. Örneğin, şirket
adres bilgilerinin, adres kayıtları projesiyle
etkileşiminin sağlanması açısından, veri
tiplerinin aynı şekilde yapılandırılması önem
taşımaktadır. Bu nedenle 79’nolu eylem
kapsamında oluşturulacak meta veri
standartları ile uyum sağlanılmalıdır.

 2005 Eylem Planı içinde yer alan 45 no’lu
eylem henüz tamamlanmamış olup, bu proje
söz konusu eylemin tamamlanmasına
yönelik planlanmıştır.
 KDEP 44 numaralı eylem kapsamında
oluşturulmakta olan tekil tüzel kişilik
numarası çalışması bu proje için altyapı
oluşturacaktır.
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 56 – Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

1.449.600

906.000

Danışmanlık

44

633.600

396.000

Eğitim

1

16.000

10.000

55

800.000

500.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

1.449.600

906.000

100

1.449.600

906.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 56 – Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Maliye Bakanlığı bilgilerinin aktarılması, veri temizliği ve eşleştirme çalışmaları ile merkezi tüzel
kişilik bilgi sisteminin oluşturulması
 Şirket veritabanında yer alması istenen verilerin tespit edilmesi, veri sahiplerinin belirlenmesi ve
veri toplama / paylaşım süreçlerinin oluşturulması
 “Şirket Bilgi Formları” verilerinin yeni yapıya aktarılması, TSM’ler tarafından şirketlere ait bilgilerin
belirlenen yapıya uygun şekilde veri tabanına girişinin yapılması
 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının veri paylaşımı sunucusundan bilgi almasını sağlayacak yapının
oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 57 – Şirketler Bilgi Sistemi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Türkiye
Türkiyeİstatistik
İstatistikKurumu
Kurumu

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2006
2006
Bitiş
:
Nisan
2007
Bitiş
: Nisan 2007
Süre
: : 15
Süre
15ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBşk.)
Bşk.)
Kuruluş
2
:
Sanayi
ve
Ticaret
Bakanlığı
Kuruluş 2 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33: :Çalışma
Çalışmave
veSosyal
SosyalGüvenlik
GüvenlikBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
4
:
Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Kuruluş 4 : Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş55: :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş66: :KOSKEB
KOSKEB
Kuruluş
Kuruluş77: :Türkiye
TürkiyeOdalar
Odalarve
veBorsalar
BorsalarBirliği
Birliği
Kuruluş
8
:
İlgili
Kamu
Kurum
ve
Kuruluşları
Kuruluş 8 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Türkiye’nin sanayi ve ticaret strateji ve politikalarının belirlenmesi sürecinde kullanılmak üzere
sanayi ve ticari envanterini içeren bilgi sistemi oluşturulması
 Sanayi Bilgi Sistemi ve ticaret alanındaki faaliyetleri içeren Şirketler Bilgi Sisteminde yer alacak
bilgilerin kurumlar arasında elektronik ortamda paylaşımının sağlanması
 Türkiye’nin Sanayi ve Ticaret Haritası’nın çıkarılması
 Sanayi ve ticari politikaların oluşturulmasında Şirketler Bilgi Sistemi üzerine kurulacak karar
destek sistemlerinden yararlanılması
 Şirketler Bilgi Sistemi’nde yer alan bazı bilgilerin gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bilgilerin gizliliği
ilkesi gözetilerek özel sektörle (örneğin bankalar) de paylaşımı
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VOHD- 57 – Şirketler Bilgi Sistemi
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Ticari ve üretim faaliyetleri ile işletme sayısı sektörler itibariyle iller ve bölgeler temelinde
belirlenebilecek, sektörel ve bölgesel yoğunlaşmalar saptanabilecektir.
 Sanayi sektörü için sektörel bazda kurulu ve fiili kapasite belirlenerek kapasite kullanım oranları
tespit edilebilecektir.
 Mevcut istihdam seviyesi, istihdamın eğitim durumu ve niteliği belirlenecektir.
 İmalat sanayi için kullanılan hammaddeler, üretilen mamuller, üretim miktarları ve üretimde
kullanılan teknolojiler belirlenecektir.
 Sektörlerin ihracat / ithalat miktarı ve toplam ihracat / ithalat içindeki payı belirlenecektir.
 İşletmelerin bulunduğu yer ile, bölgeye ve ülkeye yarattığı katma değer tespit edilecektir.
 Geliştirilmesi gereken sektörler tespit edilecek, yaşanan sorun ve darboğazlar belirlenerek gerekli
önlemlerin alınması ve çözüm önerilerinin üretilmesi sağlanacaktır.
 Kullanılan enerji türleri ve miktarları tespit edilebilecektir.
 İşletmelerin şirket ve sermaye yapıları, Ar-Ge yatırımları bilinebilecektir.
 Tüm bu veriler kullanılarak ülkemizin “Sanayi ve Ticari Haritası” oluşturulabilecektir.
 Sistemde toplanan veriler üzerine kurulacak karar destek sistemleri politika yapıcıların veriye
dayalı, doğru, etkin kararlar alabilmelerini mümkün kılacaktır.
 Bilgi sisteminde yer alacak verilerin belirlenerek ilgili kurumlarla elektronik kanallar üzerinden
paylaşımına yönelik altyapının oluşturulması veri toplama maliyetlerinde tasarruf doğuracak,
kurumların veri sahipliğinin de netleşmesini sağlayacaktır.
 Bazı bilgilerin özel sektörle paylaşımı kamuya gelir kaynağı sağlamanın yanı sıra ihtiyaç duyan
özel sektör oyuncularının da daha etkin yatırım ve iş kararları alabilmelerini sağlayacaktır.
 İmalat ve ticari sektöre ilişkin sözü geçen bilgilerin tespit edilebilmesi, ülkeye yabancı yatırım
girişine de destek olacaktır.

244

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 57 – Şirketler Bilgi Sistemi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Kamu yönetiminde modernizasyonun ana prensipleri arasında belirlenmiş olan veriye dayalı karar
süreçleri için her karar alanında sağlıklı bilgi tutulması bir ihtiyaçtır. Bu proje, sanayi alanında
ihtiyaç duyulan tüm verileri bütüncül bir şekilde toplayarak bu amaca hizmet edecektir.
 Proje kapsamında sanayi alanındaki veri sahiplikleri ile veri paylaşım kural ve yöntemlerinin
belirlenmesi kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği hedefine önemli katkı sağlayacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Projenin tamamlanması için şirket kayıtları
projesinin bitirilmesi gerekmektedir.
 Proje kapsamında coğrafi bilgi sitemi
öngörüldüğünden ortak coğrafi bilgi sistemi
eylemi ile ilişkilidir.
 Şirketler bilgi sistemindeki bazı veriler
TÜİK’e bildirileceği için, kurulacak veri
şablonları formları TÜİK’e bildirim
standartları ve elektronik paylaşım
eyleminde belirlenecek standartlar ile
uyumlu olmalıdır.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sayfası / portalın altyapı
maliyetlerinin azaltılması için e-kapının
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir.

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir
Sanayi Bilgi Sistemi kurulmasına yönelik
planlar olup, bu eylem ile söz konusu proje
tüm sektörleri içerecek şekilde
genişletilmektedir.
 Proje ayrıca KDEP 68 numaralı eylem ile
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 57 – Şirketler Bilgi Sistemi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

10.656.043

6.660.027

Danışmanlık

21

2.216.802

1.385.501

Eğitim

6

590.136

368.835

Etüd / Fizibilite

1

80.000

50.000

Yazılım

30

3.201.084

2.000.678

Donanım

22

2.367.480

1.479.675

Ağ Altyapısı

7

753.604

471.003

Diğer

14

1.446.938

904.336

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı (*)

100

10.656.043

6.660.027

100

10.656.043

6.660.027

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 5.VI.C Öncelik 3 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 57 – Şirketler Bilgi Sistemi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
kullanım ve sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve
bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Bilgi sisteminde yer alması istenen verilerin listesinin oluşturulması, her veriyi toplayacak kurumun
tespit edilmesi, veri güncelleme süreçlerinin belirlenmesi
 Verilerin kurumlar arasında elektronik ortamda paylaşımına yönelik standartların ve süreçlerin
belirlenmesi
 Projenin bilgisayar yazılım ve donanım altyapısının tamamlanması
 Alan çalışması yapacak anketörlerin eğitilmesi
 Gerekli verilerin toplanması
 Toplanan verilerin elektronik ortama aktarılması
 Veritabanı üzerinde çalışacak karar destek modelleri oluşturularak uygulamanın hayata geçirilmesi
 Verilerin analizine yönelik analitik modellerin ve raporlamaların geliştirilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 58 – Tüketici Bilgi Ağı
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Ocak
2008
Bitiş
: Ocak 2008
Süre
: : 12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Tüketici
TüketiciHakları
HaklarıDerneği
Derneği
Kuruluş
Kuruluş22: : İlgili
İlgiliSivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Tüketicilere ilişkin çeşitli konularda bilgilerin tek noktadan verileceği bir portal oluşturulması
 Tüketicilere şikayetlerini doğru şekilde iletmek üzere çeşitli kanallar üzerinden teknik destek
sağlanması
 Tüketici hakem heyetleri tarafından yürütülen işlemlerin etkinliğini artırmak üzere, tüm tüketici
şikayetlerinin toplandığı merkezi bir bilgi sistemi oluşturulması

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Tüketicilerin şikayetlerini gerektiği format ve şekilde iletmesi sağlanacak, bu da şikayetlerin
değerlendirme sürecini kolaylaştıracak, gerek ilgili kamu kurumlarının gerek işletmelerin şikayet
değerlendirme süreçlerinde verimlilik artışı imkanı yaratacaktır.
 Tüketici şikayet bilgi sistemi, şirketlere daha yüksek mal ve hizmet kalitesi sunumu yönünde itici
güç oluşturacaktır.
 Bilgi sisteminde toplanan verilerin tarihsel analizi işletmelerin kalite iyileştirmelerine ilişkin
gösterge oluşturabilecektir.
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VOHD- 58 – Tüketici Bilgi Ağı
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Proje, vatandaş odaklı hizmet geliştirme amacının doğrudan bir sonucudur. Tüketicilerin
şikayetlerine daha hızlı, etkin ve adil çözümler getirilmesi kullanıcı memnuniyeti göstergesinde
artış sağlayacaktır.
 Kamu yönetiminde modernizasyon stratejisi bilgiye dayalı karar süreçlerinin geliştirilmesini
öngörmektedir. Proje, tüketicilerin şirket hizmet kalitelerine ilişkin algılamalarını devletin doğrudan
verilere dayalı olarak ölçmesini sağlayacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sayfası / portalın altyapı
maliyetlerinin azaltılması için e-Devlet Kapısı
hizmetlerinin yaygınlaştırılması” eylemi
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile
ilişkilidir.
 İçişleri Bakanlığınca yürütülen ve İlçe
kaymakamlıkları ve İl özel idarelerinin
merkez ve birbirleri ile entegrasyonunu
içeren e-devlet projesi ile altyapı alanında
entegrasyon sağlanacaktır.

 Teşvik mekanizmaları oluşturulurken, devlet
teşviklerine ilişkin AB müktesebatı dikkate
alınmalıdır. Bu alandaki müktesebat
sektörlere özel yönergeler ile düzenlenmiş
olup her sektör için ilgili yönerge
incelenmelidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 58 – Tüketici Bilgi Ağı
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

7.080.542

4.425.339

Danışmanlık

9

656.694

410.434

Eğitim

7

470.027

293.767

Etüd / Fizibilite

3

186.667

116.667

Yazılım

47

3.333.550

2.083.469

Donanım

22

1.550.136

968.835

Ağ Altyapısı

7

513.388

320.867

Diğer

5

370.081

231.301

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

7.080.542

4.425.339

100

7.080.542

4.425.339

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 58 – Tüketici Bilgi Ağı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
kullanım ve sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve
bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Tüketici hakem heyetlerinde görev alan personelin eğitilmesi
 Tüketici portalının temel içeriğinin hazırlanması ve çevrimiçi sunumu
 Şikayet veri tabanındaki verilerin analitik yöntemlerle analizine yönelik sistemlerin ve modellerin
kurulumu

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 59 – Ulusal Ulaştırma Portalı
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Nisan
2008
Bitiş
: Nisan 2008
Süre
: : 15
Süre
15ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİd.
İd.Gn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
2
:
Emniyet
Genel
Müdürlüğü
Kuruluş 2 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş
Kuruluş33 : :Karayolları
KarayollarıGn.
Gn.Md.
Md.
Kuruluş
Kuruluş44 : :TCDD
TCDD
Kuruluş
Kuruluş55 : :Devlet
DevletHava
HavaMeydanları
Meydanlarıİşletmesi
İşletmesiGn.
Gn.Md.
Md.
Kuruluş
6
:
Türkiye
Denizcilik
İşletmeleri
Kuruluş 6 : Türkiye Denizcilik İşletmeleri
Kuruluş
Kuruluş77 : :Yerel
YerelYönetimler
Yönetimler
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Ülke çapında ulaşım bilgilerinin ihtiyaç sahiplerine tek bir noktadan sunulacağı portal
oluşturulacaktır. Bu portalda yer alması planlanan temel bilgi ve fonksiyonlar aşağıdaki şekilde
olacaktır :
9 Bir yerden başka bir yere belli bir tarih ve saatte nasıl gidilebileceğine dair alternatif ulaşım
yollarının tahmini varış süresi ve yolculuk maliyeti detayı ile birlikte sunulacaktır.
9 Toplu taşıma ve özel araçla yolculuk seçenekleri birleştirilebilecektir.
9 İki nokta arasında ulaşıma ilişkin aramalar maliyet, zaman, belli bir yolun kullanılmaması
gibi kriterlere dayandırılabilecektir.
9 İstenen yerin haritasına çevrimiçi ulaşılabilecektir.
9 Ülke çapında ulaşımla ilgili acil durum ve önemli uyarılar (yol çalışması, kaza, vs)
elektronik kanallardan sunulacaktır.
9 Portaldan ilgili iş ortaklarına sağlanan bağlantılarla çevrimiçi olarak tren, gemi, uçak,
otobüs bileti alınabilecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Alternatif ulaşım metodları konusunda detaylı bilgilendirme gerek vatandaşların gerek turistlerin
yurt içi seyahatlerini daha kolay bir şekilde planlamasına yardımcı olacaktır. Ulaşım
alternatiflerinin tamamına tek bir noktadan ulaşılabilmesi, farklı kurumların bu amaca yönelik
bağımsız uygulamalar geliştirmeleri ihtiyacını da ortadan kaldıracaktır.
 Bazı ulaşım metodlarının (demiryolu, deniz taşımacılığı, vb) çeşitli güzergahlardaki kullanımının
bilgi eksikliği nedeniyle düşük kalmasının önüne geçilebilecektir.
 Ulaşımla ilgili acil durum uyarılarının çevrimiçi sunumu vatandaşların önceden tedbir alabilmesini
mümkün kılacaktır.
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VOHD- 59 – Ulusal Ulaştırma Portalı
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü stratejisi çerçevesinde elektronik hizmet geliştirilmesi ve
sunumunda vatandaş odaklılık öncelikli prensipler arasında yer almaktadır. Yurtiçi yolculuklar
birçok vatandaş için olduğu kadar ülkemize gelen turistler için de önem taşımaktadır. Bu
kapsamda, yolculuk planlamaya ve ilgili kuruluşlarla yapılacak ortaklıklarla bilet satışı gibi
hizmetlerin tek bir noktadan sunulması önemli bir kullanıcı faydasına sahiptir. Kullanıcılar
böylelikle zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra, portal üzerinden yapabilecekleri aramalarla
yolculuklarını daha düşük maliyetle de gerçekleştirebileceklerdir. Vatandaşın ulaşımla ilgili bilgi
ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamayı amaçlayan bu proje kullanıcı memnuniyetinde artış
sağlayacaktır.
 Portalın hayata geçmesi için gereken sistemsel çalışmalar, farklı ulaşım sistemleri arasındaki
fiziksel ilişkilerin elektronik ortamda da kurulmasını gerektirdiğinden kamuda etkin ve veriye
dayalı ulaştırma yönetimi için gereken veri paylaşımı altyapısının kurulmasına da temel
oluşturacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Portalda sunulacak haritaya dayalı bilgiler
için ülke çapında geliştirilecek ortak Coğrafi
Bilgi Sistemi altyapısı kullanılacaktır.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sayfası / portalin altyapı
maliyetlerinin azaltılması için e-kapının
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 59 – Ulusal Ulaştırma Portalı
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

8.634.146

5.396.341

Danışmanlık

9

758.374

473.984

Eğitim

12

1.079.024

674.390

Etüd / Fizibilite

3

239.350

149.593

Yazılım

37

3.186.992

1.991.870

Donanım

11

976.911

610.569

Ağ Altyapısı

8

675.122

421.951

Diğer

20

1.718.374

1.073.984

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

8.634.146

5.396.341

100

8.634.146

5.396.341

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

254

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 59 – Ulusal Ulaştırma Portalı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
kullanım ve sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve
bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Ülke çapında hangi detayda ulaşım bilgisi sağlanacağı belirlenerek konumsal veritabanının
oluşturulması
 Farklı ulaşım türleri (karayolu, demiryolu, havayolu, deniz) için kamu ve özel sektör hizmet
veritabanının oluşturulması
 Farklı kurumların sisteme bilgi girmeleri girmeleri için gerekli süreçlerin belirlenmesi ve
yükümlülüklerin yasal altyapısının hazırlanması
 Konumsal veritabanı ile ulaştırma hizmet veritabanı ilişkilendirilerek arama fonksiyonlarının ve
portalda kullanıcı önyüzünün oluşturulması
 Acil durum duyurusu sistemi için yetkili birimlerin belirlenerek merkezi sistemle veri paylaşımı
süreçlerinin oluşturulması
 Ortak Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kullanılarak harita arama fonksiyonunun oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 60 – Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek
Pencere Uygulaması
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Gümrük
GümrükMüsteşarlığı
Müsteşarlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Ocak
209
Bitiş
: Ocak 209
Süre
: :24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş1:
1: Kültür
Kültürve
veTurizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :Emniyet
EmniyetGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü
Kuruluş
Kuruluş33: :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Sınır kapılarında yolcu işlemlerinin tek bir noktadan yapılabilmesine yönelik çalışmalar
yürütülecek, sınır kapılarının bu amaca yönelik organizasyonu yapılacak, tek pencere
uygulaması için gerekli kurum içi ve kurumlar arası veri paylaşımlarının elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Sınır kapılarında yolcu giriş ve çıkışları hızlanacak, kuyruklar azalacaktır.
 Yolcuların sınırdaki gümrük işlemleri için tek bir noktaya başvurması zaman kazancının yanı sıra
hizmet kolaylığı da sağlayacaktır.
 Ülkenin dış dünyaya da açılan yüzünü oluşturan sınır kapılarında modern uygulamaların hayata
geçirilmesi ülke imajını da olumlu yönde etkileyecektir.
 Yolcu giriş-çıkışlarında bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı ile veri paylaşımının yaygınlaştırılması
kaçakçılıkla mücadele etkinliğini de artıracaktır.
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VOHD- 60 – Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek
Pencere Uygulaması
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü stratejisi sunulacak hizmetlere kullanıcı odaklılığı ana
prensiplerden biri olarak ele almaktadır. Yolcuların Türkiye’ye giriş-çıkış sürecinde kamunun ana
fonksiyonu pasaport, gümrük, emniyet, vb konularında gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesidir.
Kurumlar arası entegrasyon sağlanarak bu işlemlerin tamamının kullanıcının tek bir noktaya yaptığı
başvuru sonucu hayata geçirilmesi kullanıcı odaklılık prensibinin gereklerindendir. Bunun
sağlanması kamu hizmetleri memnuniyet seviyesini olumlu yönde etkileyecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Sınır kapılarındaki yolcu işlemlerinin tek bir
noktadan sunumuna yönelik gereken
kurumlar arası veri paylaşımı, kaçakçılıkla
mücadelenin
genişletilmesi
eylemi
kapsamında kurulacak veri paylaşımı
platformları ile paralellik içerdiğinden bu
projelerin teknik gereksinimlerinin birlikte
ele alınması gerekmektedir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 GÜMSİS Projesi kapsamında yürütülmekte
olan kara kapıları araç takip sistemi ile
entegrasyon sağlanabilir

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Kara sınır kapılarında geçişleri hızlandırmak
amacıyla
komşu
ülkelerle
işbirliği
sağlanabilir
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VOHD- 60 – Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek
Pencere Uygulaması
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

33.120.000

20.700.000

Danışmanlık

4

1.400.000

875.000

Eğitim

7

2.480.000

1.550.000

Etüd / Fizibilite

1

440.000

275.000

Yazılım

24

8.000.000

5.000.000

Donanım

36

12.000.000

7.500.000

Ağ Altyapısı

14

4.800.000

3.000.000

Diğer

12

4.000.000

2.500.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

33.120.000

20.700.000

%100

33.120.000

20.700.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 60 – Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek
Pencere Uygulaması
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik fizibilite çalışması yapılması; proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
kullanıcı memnuniyeti, sağlanacak fayda alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje
tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler belirlenmesi, iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Sınır kapıları yolcu işlemleri süreçlerinin tek noktadan başvuruyla tamamlanabilecek şekilde
yeniden yapılandırılması
 Yeni süreçler dahilinde gereken kurumlar arası veri paylaşımı ihtiyaçlarının tespiti
 Veri paylaşım platformunun oluşturulması
 Sınır kapılarında görev alan personelin yeni sistem ve süreçlerle ilgili eğitimi
 Yeni sistem ve süreçlerin seçilecek pilot uygulamada test edilmesi
 Pilot uygulama sonuçlarına göre uygulamanın yaygınlaştırılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 61 – Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Nisan
Nisan2008
2008
Bitiş
:
Kasım
2009
Bitiş
: Kasım 2009
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİd.
İd.Gn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
Kuruluş22 : :Yerel
YerelYönetimler
Yönetimler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Ulaşımda yoğunluğun engellenmesi ve mevcut altyapının etkin kullanılabilmesi için yeni
teknolojilerden
faydalanarak
ulaşım
talebinin
yönetilmesine
yönelik
uygulamalar
gerçekleştirlecektir.
 Gerek şehirler arası, gerek şehir içi farklı ulaşım modlarına yönelik ihtiyaçların, alışkanlıkların ve
eğilimlerin yanı sıra hava ve ses kirliliği gibi çevresel faktörlerin belirlenmesinde ve buna bağlı
politikalar geliştirilmesinde faydalanılacak veriye dayalı karar destek sistemleri oluşturulacaktır.
 Ulaştırma talebinin yönlendirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak farklı
kanallar üzerinden (İnternet, mobil, elektronik levhalar) yolcu / sürücü bilgilendirme sistemleri
kurulacaktır.
 Özel sektörle yapılacak işbirlikleri çerçevesinde ulaştırma ihtiyaçlarına yönelik veri ve bilgi
paylaşımı sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Mevcut ulaştırma altyapısı kullanılarak ulaşım talebinin etkin bir şekilde dağıtılması trafik sıkışıklığını
engellemenin yanı sıra olumsuz çevresel etkilerin de (hava kirliliği, ses kirliliği, vb) azalmasını
destekleyecektir.
 Ana arterlerdeki ve şehirler arası yollardaki talebin verilere dayalı şekilde değerlendirilmesiyle etkin
yol ücretlendirme politikaları oluşturulabilecektir.
 Özellikle kentlerde trafik talep yönetiminde işverenlerle işbirliği önem taşımaktadır. Çalışanların
ulaşım taleplerinin toplulaştırması ve etkili olabilecek teşvik mekanizmalarının kurulabilmesi için bu
konuda bilgi paylaşımı önem taşımaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin de kullanılmasıyla
kurulacak işbirliği sistemleri böylelikle hem işverenlere, hem çalışanlara, hem de kent sakinlerinin
tamamına fayda sağlayacaktır.
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VOHD- 61 – Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Ulaştırma alanında vatandaş odaklı hizmet dönüşümü düşünüldüğünde akla gelen vatandaşların
ve diğer ihtiyaç sahiplerinin bir yerden bir yere en hızlı, kolay ve güvenli şekilde ulaşımının kamu
kaynaklarının en verimli kullanımıyla, çevreye olumsuz etkileri en az olacak ve ülkenin ekonomik
kalkınmasına en fazla fayda yaratacak şekilde sağlanması gelmektedir. Mevcut durumda
Türkiye’nin ulaştırma alanında önemli sorunları ve ciddi iyileştirme potansiyeli bulunmaktadır.
Örnek ülkelerde de etkili bir şekilde kullanılan ulaştırma talep yönetimi yukarıda belirtilen
amaçlara ulaşmaya yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de mevcut durumda yeterli
seviyede kullanılmayan bu yöntemlerin yaygınlaştırılması ve karar alma süreçlerine entegre
edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
 Projenin uygulanmasıyla uzun vadede elde edinilecek kazanımlar kamu hizmetlerinden
memnuniyet seviyesini olumlu yönde etkileyecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Ulaştırma portalının geliştirilmesi sırasında
kurulacak veritabanları bu proje için de
gerekli altyapıyı altyapı sağlayacak şekilde
geliştirilmelidir. Ulaştırma portalında
yapılacak sorgular, farklı noktalar arasındaki
ulaşım talebinin ölçümünde veri kaynağı
olarak da kullanılabilmelidir.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sayfası / portalın altyapı
maliyetlerinin azaltılması için e-Devlet Kapısı
hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik
eylem kapsamında kullanılacak ortak
altyapıdan faydalanılması gerekmektedir. Bu
nedenle bu proje ile ilişkilidir.
 Proje kapsamında verilecek hizmetler için
SMS ve mobil hizmet altyapısına ihtiyaç
duyulacaktır. Bu nedenle “e-Devlet Kapısı
hizmetlerinin yaygınlaştırılması” eylemi
kapsamında kurulacak mobil hizmetler
altyapısından faydalanılması gerekmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 61 – Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

7.760.000

4.850.000

Danışmanlık

10

800.000

500.000

Eğitim

6

480.000

300.000

Etüd / Fizibilite

1

80.000

50.000

Yazılım

62

4.800.000

3.000.000

Donanım

10

800.000

500.000

Ağ Altyapısı

5

400.000

250.000

Diğer

5

400.000

250.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

7.760.000

4.850.000

%100

7.760.000

4.850.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 61 – Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
kullanım ve sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve
bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Karar destekte kullanılacak teorik modellerin oluşturulması, veri gereksinimlerinin ve veri toplama
metot ve süreçlerinin tespit edilmesi
 İşbirliği yapılacak özel sektör şirketlerinin, vb belirlenmesi; bilgi paylaşım süreç ve sistemlerinin
oluşturulması
 Oluşturulan teorik karar destek modellerin elektronik ortamda geliştirilmesi, modele veri sağlayacak
veritabanlarının kurulması
 Kullanıcılara gerçek zamanlı yol bilgileri sunmak için gerekli donanımın kurulması ve yazılımların
geliştirilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 62 – Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Nisan
Nisan2009
2009
Bitiş
:
Nisan
2010
Bitiş
: Nisan 2010
Süre
: : 12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİd.
İd.Gn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
Kuruluş22 : :TÜBİTAK-UEKAE
TÜBİTAK-UEKAE
Kuruluş
Kuruluş33 : :Belediyeler
Belediyeler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Ülke çapında toplu taşımada elektronik ödeme sistemleri, akıllı kart, mobil ve e-Bilet
uygulamalarının yaygınlaştırılması ve entegrasyonuna yönelik bir fizibilite raporu hazırlanacaktır.
Bu raporda kamu toplu taşıma hizmetlerinde ülke çapında ortak bir elektronik ödeme sistemi
altyapısı oluşturulması, e-ödeme aracı olarak vatandaş kartın kullanımı, özel sektör toplu taşıma
şirketleriyle (örneğin İDO) işbirliği potansiyeli, sistemlerin birlikte çalışabilirliği, gelirin dağıtımı
gibi konulara değinilecek, dünyada bu alandaki örnek uygulamalar incelenerek Türkiye için en
uygun toplu taşıma ödeme sistemi modeline yönelik öneriler oluşturulacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Toplu taşımada elektronik ödeme sistemleri kullanımının hem vatandaş hem de hizmet
sağlayıcılar önemli faydalar bulunmaktadır. Türkiye’de bu uygulamalar henüz tüm illere
yaygınlaşmamış olup, mevcut uygulamaların da kapsamı sınırlıdır. Akıllı kart veya benzeri
uygulamalara sahip iller ise birbirinden bağımsız şekilde farklı uygulamaları hayata geçirmektedir.
Bu alanda mevcut yatırımlar da göz önüne alınarak en uygun modelin belirlenmesi bundan sonra
yapılacak yatırımların mükerrerlik yaratmaması ve kurulacak sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin
sağlanmasını mümkün kılacaktır.
 Toplu taşımada elektronik ödeme ve akıllı kart uygulamalarının yaygınlaştırılması bilet sırasında
bekleme, bozuk para taşıma, transferlerde farklı araçlar için ayrı biletler alma gibi zorlukların
önüne geçerek vatandaşlara fayda sağlayacaktır. Hizmet sağlayıcılara ise ödemelerin daha kolay
yönetilmesi, taşımaya ilişkin veri sağlanması, kullanıma yönelik teşviklerin uygulanabilirliği, vb gibi
birçok avantaj getirmektedir.
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VOHD- 62 – Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 e-Devlet stratejisi kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini en önemli konular arasında ele
almaktadır. Toplu taşıma hizmetleri çoğunlukla yerel yönetimler tarafından sunulduğundan
elektronik ödemedeki yeni teknolojilerin bu alanda kullanımında da kamuda koordinasyon eksikliği
görülebilmektedir. Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar kamuda bu alandaki mevcut
uygulamalar ve ihtiyaçların tespit edilmesini sağlayacak, önerilecek modelde sistemler arası birlikte
çalışabilirlik prensipleri de ele alınacaktır. Nihai olarak önerilecek modelin mevcut yatırımları da göz
önüne alarak kamu kaynaklarının verimli kullanımını sağlayacak şekilde yapılandırılacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Oluşturulacak
standartlar
yerel
yönetimleri de içereceğinden Yerel
Hizmetlerde e-Dönüşüm eylemi ile
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 62 – Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

790.400

494.000

100

790.400

494.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

790.400

494.000

100

790.400

494.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 62 – Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Raporu hazırlayacak kurumun tespit edilmesi, çalışma gurubunun oluşturulması
 Rapor kapsamında yer alacak konuların belirlenmesi
 Türkiye’de toplu taşımada elektronik ödeme ve akıllı kart uygulamalarına yönelik mevcut durumun
ortaya koyulması
 Örnek ülke modelleri de göz önüne alınarak kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak modele yönelik
stratejilerin geliştirilmesi
 Paydaşlarla beraber Türkiye’de uygulanacak modelin seçimi
 Modelin hayata geçirilmesine dair eylem planının hazırlanması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 63 – Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBaşkanlığı)
Başkanlığı)

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2008
Bitiş
: Temmuz 2008
Süre
: : 24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Gümrük
GümrükMüsteşarlığı
Müsteşarlığı
Kuruluş
2
:
Türkiye
İstatistik
Kuruluş 2 : Türkiye İstatistikKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş33: :Tapu
Tapuve
veKadastro
KadastroGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü
Kuruluş
4
:
İlgili
Kurum
ve
Kuruluşlar
Kuruluş 4 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
2006 Yılı Hükümet Programı içerisinde kamu kesimi borçlanma ihtiyacını ortadan kaldırmaya
yönelik uygulamalar temel öncelik olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede gelirlerin artırılmasına yönelik
projeler büyük önem kazanmaktadır. Bilgi teknolojileri gelir yönetiminde 2 temel alanda katkı
sağlamaktadır. Birincisi vergi düzenlemelerinin veriye dayalı analizler ile etkilerinin ölçülmesi ise
vergi politikası kararlarının kamu gelirlerini azami seviyeye getirecek şekilde verilmesidir. İkincisi
ise vergi kaçaklarını kontrol etmede verilerden faydalanılması ile otomatik kontrollerin hayata
geçirilmesi, kaçak riski yüksek mükelleflerin tespiti ve denetim ekiplerinin yönlendirilmesidir. Buna
göre bu proje kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenecek uygulamalar şunlardır:
Veriye dayalı vergi düzenlemeleri etki analizi sisteminin kurulması
Farklı veri kaynaklarından çapraz beyanname kontrol Yapılarının Hayata Geçirilmesi
Denetim Süreçlerinin Analitik Yöntemlerle Desteklenmesi
Grup bazında analitik vergi kaçağı tespit modellerinin kurulması, mükelleflerin ödememe,
ödeyememe, geç ödeme risklerinin tahmin edilmesi ve kaçak riski yüksek mükelleflerin bulunması
sisteminin oluşturulması
Yapılan analitik çalışmalar sonra denetim ekiplerinin yönlendirilmesine yönelik takip
mekanizmaları ve programların hayata geçirilmesi.
Gelir yönetimi sistemi içerisinde ayrıca veri paylaşımının etkin olarak sağlanması amacıyla
aşağıdaki uygulamaların da hayata geçirilmesi hedeflenmelidir.
Gümrük Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlülüğü ve diğer finans kuruluşları gibi
kurumlarla yapılan veri paylaşımının entegre sistemler ile yüksek güvenlik standartları içerisinde
gerçekleştirilmesi
 Vatandaş ve işletmelerin özel ve kamu kuruluşlarına gelir teyidi gereken başvurularında (örneğin
kredi başvuruları, burs başvuruları, sosyal yardım başvuruları v.b.) sadece başvuru sahibine ait
bilginin Maliye tarafından diğer kurumlarla elektronik ortamda paylaşımına imkan veren yapının
kurulması.
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VOHD- 63 – Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Proje
Proje kapsamında
kapsamında gerçekleştirilecek
gerçekleştirilecek uygulamalarla
uygulamalarla vergi
vergi denetimlerinin
denetimlerinin etkinleştirilmesi,
etkinleştirilmesi,

düzenlemelerin
gelirleri
artıracak
şekilde
belirlenmesi,
vergi
kaçaklarının
azaltılması
sağlanacak,
düzenlemelerin gelirleri artıracak şekilde belirlenmesi, vergi kaçaklarının azaltılması sağlanacak, bu
bu
sayede
sayedekamu
kamubütçe
bütçedengesinde
dengesindeiyileşmeler
iyileşmeleryaratılacaktır.
yaratılacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Kamu
yönetiminde
modernizasyon
kapsamında,
etkinlik
ve
verimlilik
Kamu yönetiminde modernizasyon kapsamında, etkinlik ve verimlilik ana
ana hedef
hedef olarak
olarak belirlenmiştir.
belirlenmiştir.
Bununla
Bununla beraber
beraber bilginin
bilginin politika
politika oluşturması
oluşturması aşamasında
aşamasında temel
temel araç
araç olarak
olarak kullanılması
kullanılması ve
ve bilgiye
bilgiye
dayalı
karar
verilmesi
temel
prensiplerden
birini
oluşturmaktadır.
Gelirlerin
bilgi
analizleri
yöntemi
dayalı karar verilmesi temel prensiplerden birini oluşturmaktadır. Gelirlerin bilgi analizleri yöntemi ile
ile
yönetimi
yukarıda
bahsedilen
bu
temel
hedef
ve
prensipleri
destekleyen
temel
uygulamalardan
biri
yönetimi yukarıda bahsedilen bu temel hedef ve prensipleri destekleyen temel uygulamalardan biri
olacaktır.
olacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 VEDOP 2 projesinin sonlandırılması ve veri
bankalarında bilgilerin oluşması sonrası
uygulama geçilmesi gerekmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 63 – Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

5.276.020

3.297.512

Danışmanlık

18

942.361

588.976

Eğitim

3

138.537

86.585

Etüd / Fizibilite

1

39.024

24.390

Yazılım

53

2.780.488

1.737.805

Donanım

19

985.366

615.854

Ağ Altyapısı

6

292.683

182.927

Diğer

2

97.561

60.976

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

5.276.020

3.297.512

100

5.276.020

3.297.512

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 63 – Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Proje bütçe ve zaman hedefinin belirlenmesi, iş gereksinimlerinin ve teknik gereksinimlerin tespit
edilmesi, projenin ihaleye çıkarılması
 Etkin denetim ve etki analizleri için stratejilerin belirlenmesi, vergi mükellefi segmentasyonunun
ve segment bazında stratejilerin belirlenmesi, veri madenciliği sistemi için gerekli veri
gereksinimlerinin belirlenmesi
 Risk analizi ve düzenleme etki analizi için gerekli datamart yapısının ve veri madenciliği
sistemlerinin kurulumu
 Çapraz kontrol sistemleri, kaçak tespit ve tahmin modellemelerinin geliştirilmesi
 Denetim süreçlerinin veriye dayalı etkin denetim için yeniden yapılandırılması, takip
programlarının ve kanal stratejilerinin hayata geçirilmesi
 Eğitimler
 Veri paylaşım sistemlerinin ve gelir doğrulama sisteminin kurulumu (Bu aşama diğer
aşamalardan bağımsız olarak paralel yürüyebilir)

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 64 – Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı(Gelir
(Gelirİdaresi
İdaresiBaşkanlığı)
Başkanlığı)

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2008
2008
Bitiş
:
Ocak
2009
Bitiş
: Ocak 2009
Süre
: :24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : : Üniversiteler
Üniversiteler
Kuruluş
Kuruluş22 : : TÜRMOB
TÜRMOB
Kuruluş
Kuruluş33 : : İlgili
İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
••
••
••
••
••
••
••
••

İşletmeler
İşletmelerve
vevatandaşlar
vatandaşlartarafından
tarafındanticari
ticarihayatta
hayattayoğun
yoğunolarak
olarakkullanılan
kullanılanfatura
faturave
veticari
ticari
defterlerin
defterlerinelektronik
elektronikortamda
ortamdatutulması
tutulmasıve
veresmi
resmimakamlara
makamlaraibrazına
ibrazınaimkan
imkansağlayacak
sağlayacak
uygulama
uygulamabaşlatılacaktır.
başlatılacaktır.
Bu
eylemle
Bu eylemletüm
tümmuhasebe
muhasebekayıtlarının
kayıtlarınınelektronik
elektronikortamda
ortamdatutulması
tutulmasısağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Zaman
Zamaniçinde
içindeher
hertürlü
türlüalış
alışve
vesatışta
satıştaelektronik
elektronikbelge
belgedüzenine
düzeninegeçilecek.
geçilecek.Elektronik
Elektronik
muhasebe
muhasebetümüyle
tümüyledevreye
devreyegirecek.
girecek.
Kayıt
Kayıtdışı
dışıile
iledaha
dahaetkin
etkinmücadeleye
mücadeleye katkı
katkısağlanacak.
sağlanacak.Vergi
Vergikayıp
kayıpve
vekaçağına
kaçağınaulaşmak
ulaşmak
kolay
hale
gelecektir.
kolay hale gelecektir.
Her
Hertürlü
türlübilgi,
bilgi,elektronik
elektronikortamda
ortamdadenetime
denetimehazır
hazırolacaktır.
olacaktır.
Elektronik
muhasebe
ile
birlikte,
kağıt
ortadan
Elektronik muhasebe ile birlikte, kağıt ortadankalkacak,
kalkacak,mükellefler,
mükellefler,defter
defterve
vebelge
belgeibraz
ibraz
etmeyecek,
her
türlü
işlem,
elektronik
ortamda
gerçekleştirilecektir.
etmeyecek, her türlü işlem, elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
İşletmelerin
İşletmelerindaha
dahadüzenli
düzenlikayıt
kayıttutarak,
tutarak,verimlilikleri
verimliliklerive
verekabet
rekabetgüçlerini
güçleriniartırmaları
artırmaları
sağlanacak.
sağlanacak.
Kayıtdışı
Kayıtdışıekonomi
ekonomiile
ilede
dedaha
dahaetkin
etkinmücadele
mücadeleedilmesi
edilmesi yolu
yoluaçılacaktır.
açılacaktır.
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VOHD- 64 – Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Proje
Proje ile
ile vergilerin
vergilerin etkin
etkin olarak
olarak toplanması,
toplanması, vergi
vergi beyanlarında
beyanlarında sahteciliğin
sahteciliğin ve
ve naylon
naylon fatura
fatura
düzenlenmesinin
önüne
geçilerek,
etkin
kamu
yönetimi
ile
ilgili
amaçlara
ulaşılmış
olacaktır.
düzenlenmesinin önüne geçilerek, etkin kamu yönetimi ile ilgili amaçlara ulaşılmış olacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Proje
Proje 63
63 no’lu
no’lu veriye
veriye dayalı
dayalı gelir
gelir sistemleri
sistemleri
eylemi
ile
ilişkilidir.
eylemi ile ilişkilidir.

2005
2005Eylem
EylemPlanı
Planı49
49ve
ve50
50nolu
nolueylemleri
eylemleriile
ile
ilgilidir.
ilgilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 64 – Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

100000

100000

Danışmanlık

85

85000

85000

Eğitim

15

15000

15000

Avro

Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Toplam Finansman İhtiyacı

100

160.000

Bütçe Kaynakları (*)

100

Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.V.C Tedbir 4.4 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 65 – Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİd.
İd.Gn.
Gn.Md.)
Md.)

Başlangıç
Başlangıç
Bitiş
Bitiş
Süre
Süre

: : Temmuz.2006
Temmuz.2006
: : Temmuz
Temmuz2009
2009
: : 36
36ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
Kuruluş 1 :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
İller
Bankası
Kuruluş 2 : İller Bankası
Kuruluş
Kuruluş33 : :TODAİE
TODAİE
Kuruluş
Kuruluş44 : :İlİlÖzel
Özelİdareleri
İdareleri
Kuruluş
5
:
Belediyeler
Kuruluş 5 : Belediyeler
Kuruluş
Kuruluş66 : :İlgili
İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Yerel yönetimlerle ilgili çeşitli bilgileri tek noktada toplamayı amaçlayan Yerel Bilgi ve YerelNet
projeleri arasında bilgi alışverişi sağlanacaktır.
 Belediyelerin performans ölçümünü amaçlayan BEPER projesi tüm belediyeleri kapsayacak
şekilde yaygınlaştırılacak ve diğer yerel bilgi toplayan projelerle arasında veri paylaşımı altyapısı
oluşturulacaktır.
 BEPER gerekli geliştirmeler yapılarak belediyelerde yasal olarak zorunlu hale getirilecek ve
performans ölçümüne temel oluşturacaktır.BEPER sonuçlarının performansa dayalı kaynak
dağıtımına esas oluşturmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 YerelNet ve Yerel Bilgi projeleri farklı kurumlar tarafından benzer amaca yönelik olarak
yürütülmektedir. İki farklı kurum bazında bu projelere idari kaynak ayrılması da mükerrerliğe
sebep olmaktadır. Bu projeler arasında işbirliğine gidilerek iyileştirilmesi sağlanacaktır.
 Vatandaşa direk hizmet sunumunda önemli bir role sahip olan belediyelerde gerek hizmet sunum
kalitesinin gerek iç performansın düzenli olarak ölçümü ve kamuoyu ile paylaşılması şeffaflık,
hesap sorma-verme mekanizmaları ve iyileştirmeler açısından önem taşımaktadır.
 Proje kapsamında performans ölçümünün net kriterlere bağlanması belediyelerde bilinçlenme
yaratacak ve performans değerlendirmesi sonuçlarına muhtemel itirazların da önüne geçecektir.
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VOHD- 65 – Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Mükerrer şekilde toplanan veriler mevcut durum analizinde ortaya çıkan ve giderilmesi öngörülen
önemli eksikliklerdendir. Bu kapsamda kurumlar arası veri paylaşımının sağlanması birçok diğer
projeye altyapı oluşturacağı ortaya konulmuştur. Bu proje, belirtilen bu stratejik hedefe yerel
idarelere ilişkin bilgilerde ulaşabilmek için ortaya koyulmaktadır.
 Veriye dayalı karar süreçleri kamuda performans ölçümü ve buna bağlı teşvik ve yaptırım
sistemlerinin oluşturulmasında da önemli rol oynayacaktır. Tüm belediyeler için performans
ölçümünün ortak kriterlere bağlanması ve buna yönelik veriler toplanması yerel idarelerde
politikaların bu sonuçlar da değerlendirilerek alınmasına temel oluşturacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek
olan İLEMOD Projesinin Geliştirilmesi
eylemi kapsamında İLEMOD’a belediyeler
tarafından sağlanan verilerin belirlenmesi
ve bunların hangilerinin entegrasyonu
sağlanacak Yerel Bilgi veritabanından
temin edilebileceğinin tespiti ve veri
paylaşım süreç ve platformunun
oluşturulması gerekmektedir.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sayfası / portalin altyapı
maliyetlerinin azaltılması için e-kapının
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile
ilişkilidir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi
 BEPER’in yaygınlaştırma çalışmaları
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
tarafından sürdürülmektedir. Öte yandan
mali bilgilerin Yerel Bilgi veritabanıyla
paylaşımına yönelik yapılan anlaşma veri
paylaşımına yönelik ilk adımı
oluşturmaktadır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 65 – Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

8.240.000

5.150.000

Danışmanlık

8

640.000

400.000

Eğitim

19

1.600.000

1.000.000

Etüd / Fizibilite

5

400.000

250.000

Yazılım

29

2.400.000

1.500.000

Donanım

19

1.600.000

1.000.000

Ağ Altyapısı

19

1.600.000

1.000.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

8.240.000

5.150.000

100

8.240.000

5.150.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 65 – Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
kullanım ve sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve
bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Yerel Bilgi ve Yerel Net projelerinde toplanan veriler ve kaynaklar ile bunların hangilerinin
toplanmaya devam edeceğinin belirlenmesi
 Yerel Bilgi ve Yerel Net veritabanları yönetimleri arasında işbirliğinin sağlanması;
 BEPER projesinde gerekli verilerin toplanmasına yönelik sistemlerin tüm belediyelerde
oluşturulması
 BEPER sistemine gerekli verilerin doğru bir şekilde iletilmesini zorunlu hale getiren, kriterlere göre
yaptırım ve teşvikleri belirleyen düzenlemelerin yapılması
 BEPER, Yerel Bilgi ve İLEMOD veritabanları arasında paylaşılabilecek verilerin belirlenmesine
yönelik veri envanteri çalışması yapılması
 Ortak kullanılan verilerin düzenli paylaşımına yönelik süreç ve kuralların oluşturulması
 BEPER projesinin yaygınlaştırılması kapsamında performans ölçümü için gerekli modellerin
oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 66 – Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİd.
İd.Gn.
Gn.Md.)
Md.)

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Şubat
2008
Bitiş
: Şubat 2008
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
Kuruluş 1 :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
2
:
İl
Özel
İdareleri
Kuruluş 2 : İl Özel İdareleri
Kuruluş
Kuruluş33 : :Belediyeler
Belediyeler
Kuruluş
Kuruluş44 : :İlgili
İlgiliSivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Mükelleflerin bütün yükümlülüklerinin (elektrik, su, emlak vergisi, vb) yerel yönetimler tarafından
entegre bir şekilde takip edilmesine ve tüm tahsilatların elektronik kanallar üzerinden
gerçekleştirilmesine imkan verecek sistemler e-kapı bünyesinde oluşturulan ortak platformlardan
da faydalanacak şekilde kurularak ülke çapında belirlenen belediyelere yaygınlaştırılacaktır.
 Vatandaşların belediyelerden çeşitli taleplerini (örneğin bakım-onarım, trafik lambası isteği,
inşaata su saati takılması, vb), adres sorgularını elektronik kanallar üzerinden iletebilmesine
yönelik uygulamalar talep tipi ve belediye bazında yaygınlaştırılacaktır.
 Yerel yönetimlerin vatandaş ve işletmelere sundukları e-Devlet hizmetlerinde merkezi kurumlarla
ve kendi aralarında elektronik veri paylaşımının sağlanmasına yönelik standartlar ve kurallar
belirlenecektir.
 Belediyelerin belirlenen hizmet standartlarına uyumu denetlenecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Vatandaşlara doğrudan hizmetin önemli bir kısmını yerine getiren yerel yönetimlerde ortak hizmet
standartları geliştirilmesi ve belediyelere yaygınlaştırılması, daha geniş bir kullanıcı kesiminin aynı
kalitede hizmete ulaşabilmesini sağlayacaktır.
 Yerel yönetimlerle merkezi teşkilat arasında gerekli verilerin elektronik ortamda paylaşımı iş
süreçlerine hız kazandıracak, kamu içi verimliliğine katkı sağlayacaktır.
 Belediyeler gelir kaynaklarına yönelik daha etkin takip sağlayarak gelirlerini artırabilecektir.
 Sunulacak elektronik hizmetler kullanıcılara zaman tasarrufu sağlayacaktır.
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VOHD- 66 – Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Kamuda e-dönüşüm için çizilen strateji esasında kamu kurumlarında verimliliği hedef alsa da ilk
yıllarda fayda potansiyeli yüksek öncelikli hizmetlerin elektronik ortama aktarılmasını
öngörmektedir. Belediyeler tarafından sunulan abonelik, tahsilat, vb gibi temel hizmetler geniş bir
kesime hitap ettiğinden ve bunların elektronik ortamdan sunumunun uygulama kolaylığı yüksek
olduğundan öncelikli olarak elektronik ortama aktarılabilecek hizmetler arasında
değerlendirilerek bu proje kapsamına alınmaktadır.
 Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü prensipleri doğrultusunda elektronik hizmet sunumunda
vatandaş odaklılık prensibi ön plana çıkmaktadır. Bu proje kapsamında elektronik yerel yönetim
hizmetlerinin daha geniş bir kesime sunumu kullanıcı memnuniyeti hedefine olumlu katkı
sağlayacaktır.
 Yerel yönetim birimleri ile merkezi kurumlar arasındaki veri paylaşımının elektronik ortama
aktarılması arka-ofis süreçlerindeki dijitalleşmeye de yardımcı olacaktır. Elektronik ortama
aktarılan hizmetler için tüm arka-ofis süreçlerinin de dijital ortamda gerçekleşmesi stratejimizin
ana hedeflerinden birini oluşturmaktadır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Proje ve yetkinlik envanteri oluşturulmasına
yönelik eylem kapsamında yerel yönetimler
tarafından sunulan ve sunulması planlanan
e-Devlet hizmetleri de tespit edilecektir. Bu
kapsamda yerel yönetim örnek
uygulamalar ortaya konulabilecek, yerel
yönetimler için minimum e-Devlet hizmet
standartları oluşturulacaktır.
 Belediyeler tarafından verilecek
hizmetlerde elektronik ödeme altyapısı
olarak e-devlet kapısı projesinde
oluşturulan platformdan faydalanılması ve
mükerrer yatırım yapılmaması
gerekmektedir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 66 – Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

7.796.800

4.873.000

Danışmanlık

16

1.267.200

792.000

Eğitim

2

129.600

81.000

82

6.400.000

4.000.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

7.796.800

4.873.000

100

7.796.800

4.873.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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VOHD- 66 – Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Belediyelerce sunulan hizmetlerin belediye tipi ve kullanıcı kitlesi bazında sınıflandırılması; hangi
hizmetlerin hangi belediyelerce elektronik ortamda sunulacağının tespit edilmesi; maliyet ve
faydaların belirlenmesi; kullanım ve sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje
tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Sunulan hizmetler ile ilgili belediyeler arası sinerji fırsatlarının belirlenmesine yönelik bir rapor
hazırlanması, ortak altyapı için fizibilite çalışmasının yapılması
 Sunulacak hizmetlerde kurumlar arası veri paylaşımı ihtiyaçlarının belirlenmesi, paylaşılacak
verilere ilişkin standartların oluşturulması
 Mükelleflerin tüm yükümlülüklerinin T.C. Kimlik No ile entegre takibine yönelik veritabanının
oluşturulması
 Elektronik veri paylaşımı platformunun oluşturulması
 Belediyelerin belirlenen hizmet standartlarına uyumunun denetlenmesine yönelik süreçlerin
oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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VOHD- 67 – Yerel e-Demokrasi Programı
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Mahalli
Mahalliİdareler
İdarelerGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak 2008
2008
Bitiş
:
Ocak
2010
Bitiş
: Ocak 2010
Süre
: : 24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Belediyeler
Belediyeler
Kuruluş
Kuruluş22 : :Kent
KentKonseyleri
Konseyleri
Kuruluş
3
:
İlgili
Kuruluş 3 : İlgiliSivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Öncelikle tüm il belediyeleri, daha sonra da bir önceliklendirme doğrultusunda ilçe
belediyelerince yerel e-Demokrasi uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu uygulamalara bir
standart getirilmesi ve uygulama yapacak tüm belediyelerin minimum standartları karşılaması
sağlanacaktır.
 Belediye meclisi toplantı notları ve tutanakları elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılacak, ileri
tarihli toplantı gündemleri yayınlanacak ve kayıt yaptıran vatandaşlara SMS, e-posta gibi
kanallarla ana gündem ve karar başlıkları iletilecektir. Bu konularda elektronik anket, forum gibi
uygulamalar hayata geçirilecektir.
 Vatandaşlar şikayet, dilek ve görüşlerini belediyelere elektronik ortamda iletebilecek, elektronik
ortamda istenen konuda imza toplanıp meclis görüşüne sunulabilecektir (e-Dilekçe).
 Yerel politika önceliklerinin vatandaşa iletişiminin daha iyi yapılabilmesi için sesli ve görüntülü
multimedya kaynakları belediye web sitelerinde yayınlanacaktır.
 Vatandaşlara, belediye meclis üyelerinin her birine elektronik ortamda direk iletişim imkanı
sağlanacaktır. Belediye meclis üyelerine istedikleri takdirde kişisel web sayfaları sağlanacaktır.
 Elektronik oy ile ilgili bir fizibilite çalışması yapılacak ve belirlenecek bir il belediyesinde pilot
uygulama hayata geçirilecektir

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Bu proje ile yerel yönetimlerin şeffaflığı artacak, alınacak kararlarda vatandaş katılımcılığı da
önemli ölçüde sağlanarak yerel hizmet kalitesi artırılacaktır.
 Vatandaşların e-Dilekçe gibi uygulamalarla isteklerini belediye meclislerine iletebilmesi
vatandaşlara zaman tasarrufu ve kolaylık sağlamanın yanı sıra isteklerin daha hızlı bir şekilde ele
alınabilmesini de mümkün kılabilecektir.
 Belediye meclis üyelerinin mesajlarını vatandaşlara daha etkin bir şekilde iletebilmesi mümkün
hale gelecektir.
 Elektronik oy uygulamalarının yaygınlaştırılması yönündeki pilot uygulama ve fizibilite çalışması
gelecekte bu alanda önemli kazanımlar (maddi, zaman, şeffaflık, vb) elde edilebilmesine yönelik
ilk adımı oluşturacaktır.
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VOHD- 67 – Yerel e-Demokrasi Programı
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
alanında
belirlenen
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında oluşturulan strateji sadece teknoloji uygulamalarının
hayata geçirilmesinden ibaret değildir. Vatandaş katılımının en yüksek ölçüde sağlandığı bir
kamu yönetimi mekanizması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşa günlük hayatında en sık
karşı karşıya kaldığı hizmetler yerel yönetimler tarafından sunulmakta olup, burada sağlanacak
katılımcılık ve iyileştirmeler hızlı bir kazanım potansiyeli taşımaktadır. Bu çerçevede, yerel
yönetimlerin vatandaşların hayatlarını etkileyecek kararları alırken onların görüşlerini de
değerlendirmeye alabilmesi vatandaş odaklılık prensi açısından büyük öneme sahiptir. Bunun
sağlanması, vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyet göstergesini de olumlu yönde
etkileyebilecek bir faktör olacaktır.
 Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi kamunun önem verdiği alanların başında gelmektedir. Bu
amaca ulaşabilmek için yerel yönetimlerde demokrasinin güçlendirilmesi etkin bir yönetişim
yaklaşımı için önemli bir unsurdur.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Sunulacak e-Demokrasi uygulamaları için
belirlenen standartlar “Yerel Yönetimlerde
e-dönüşüm” eyleminde tespit edilecek
standartlar arasında yer almaktadır.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 Çeşitli belediyelerin kendi inisiyatifleri
doğrultusunda sundukları e-Hizmetler arasında
e-Demokrasi kapsamında değerlendirilebilecek
uygulamalar bulunmakla birlikte, bunların belli
bir standart çerçevesinde ülke geneline
yaygınlaştırılması gerekmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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VOHD- 67 – Yerel e-Demokrasi Programı
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

100

9.360.000

5.850.000

17

1.600.000

1.000.000

Eğitim

5

480.000

300.000

Etüd / Fizibilite

5

480.000

300.000

Yazılım

51

4.800.000

3.000.000

Donanım

13

1.200.000

750.000

9

800.000

500.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti
Danışmanlık

Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

9.360.000

5.850.000

100

9.360.000

5.850.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Hangi e-Demokrasi uygulamalarının sunulması gerektiğine yönelik vatandaşların ve çeşitli
paydaşları kapsayan bir pazar araştırması yapılması
 Pazar araştırması sonuçları da göz önüne alınarak tüm il belediyelerince sunulması gereken
uygulamaların belirlenmesi
 İlçe belediyelerince hayata geçirilecek uygulamalara yönelik bir zaman planı oluşturulması
 Belirlenen e-Demokrasi uygulamalarına yönelik minimum içerik ve fonksiyon standartlarının
tanımlanması ve yerel hizmetler standartlarına entegre edilmesi
 E-Dilekçe gibi uygulamalarla yapılan taleplerin belediye meclisi gündemine alınması ve geri bildirim
sağlanmasına yönelik süreçlerin belirlenmesi ve standart hale getirilmesi, hizmet seviye
standartlarının oluşturulması
 Tespit edilen hizmetlerin ve içeriğin sunumuna yönelik teknik platformların oluşturulması ve
belediye web sitelerinde hizmet sunumuna geçişi
 Elektronik oy sistemine yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, Türkiye’de uygulanabilirliğin
incelenmesi ve gereksinimlerin belirlenmesi; seçilecek bir ilde pilot uygulama olarak hayata
geçirilmesi, elde edilecek sonuçlara bağlı olarak yaygınlaştırma planı oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 68 – Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
1.1.Eylem
EylemSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama
Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
: :Aralık
Bitiş
Aralık2006
2006
Süre
: :66ay
Süre
ay

Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı

3.3.Eylem
Eylemİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
Başbakanlık
Kuruluş 1 : Başbakanlık
Kuruluş
Kuruluş22 : :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
3
:
İlgili
Kuruluş 3 : İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları
4.4.Eylemin
EyleminAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Türkiye’nin
bilgi
Türkiye’nin bilgi toplumuna
toplumuna dönüşüm
dönüşüm sürecinde
sürecinde temel
temel yol
yol haritası
haritası niteliği
niteliği taşıyan
taşıyan Bilgi
Bilgi Toplumu
Toplumu
Stratejisi
ve
Eylem
Planının
hayata
geçirilmesi
sürecinde
çalışmaların
etkin
bir
biçimde
yürütülmesi,
Stratejisi ve Eylem Planının hayata geçirilmesi sürecinde çalışmaların etkin bir biçimde yürütülmesi,
koordinasyonu,
koordinasyonu, yönlendirilmesi,
yönlendirilmesi, izlenmesi
izlenmesi ve
ve denetlenmesine
denetlenmesine yönelik
yönelik kurumsal
kurumsal yapıların
yapıların
geliştirilmesi
gerekmektedir.
Bilgi
Toplumu
Stratejisinde,
strateji
ve
eylem
planının
geliştirilmesi gerekmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisinde, strateji ve eylem planının uygulamasında
uygulamasında
esas
esasolacak
olacaktemel
temelyetki
yetkive
vesorumluluklar;
sorumluluklar; siyasi
siyasi ve
ve idari
idari liderlik,
liderlik, karar
kararalma,
alma, programlama,
programlama, kaynak
kaynak
tahsisi,
tahsisi,uygulama,
uygulama,koordinasyon
koordinasyonve
vedenetim
denetimdüzeyinde
düzeyindetanımlanarak
tanımlanarakkamu
kamukurum
kurumve
vekuruluşları
kuruluşlarıile
ile
ilişkilendirilmiştir.
ilişkilendirilmiştir. Bu
Bu doğrultuda,
doğrultuda, eylem
eylem çerçevesinde,
çerçevesinde, bahse
bahse konu
konu yetki
yetki ve
ve sorumluluklar
sorumluluklar
ayrıntılandırılacak
ayrıntılandırılacakve
vesorumlu
sorumlukurum
kurumve
vekuruluşların
kuruluşlarınbirbirleri
birbirleriile
ileilişkileri
ilişkileritanımlanacaktır.
tanımlanacaktır.
Strateji
Stratejiçerçevesinde
çerçevesindeen
enüst
üstdüzeyde
düzeydepolitika
politikabelirleme
belirlemeve
vekarar
kararalma,
alma,değerlendirme
değerlendirmeve
veyönlendirme
yönlendirme
yetki
ve
sorumluluğu,
e-Dönüşüm
Türkiye
İcra
Kurulunun
uhdesinde
bulunacaktır.
Bu
doğrultuda
yetki ve sorumluluğu, e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun uhdesinde bulunacaktır. Bu doğrultudaeeDTr
DTrİcra
İcraKuruluna
Kurulunailişkin
ilişkinmevzuat
mevzuatdeğişikliği
değişikliğive
veyönetişim
yönetişimsüreçlerinin
süreçlerininyeniden
yenidendüzenlenmesi
düzenlenmesiile
ilebilgi
bilgi
toplumuna
toplumunadönüşüm
dönüşümsürecini
sürecinihızlandıracak
hızlandıracakyaptırım
yaptırımmekanizmaları
mekanizmalarıgüçlendirilecektir.
güçlendirilecektir.
Devlet
Devlet Planlama
Planlama Teşkilatı,
Teşkilatı, stratejinin
stratejinin genel
genel koordinasyonu,
koordinasyonu, politika
politika belirlemede
belirlemede İcra
İcra Kuruluna
Kuruluna
müşavirlik,
gerekli
kaynakların
tahsisi,
bütünleşik
e-devlet
yapısının
oluşumu
için
standartların
müşavirlik, gerekli kaynakların tahsisi, bütünleşik e-devlet yapısının oluşumu için standartların ve
ve
uyum
uyummekanizmalarının
mekanizmalarınınbelirlenmesi,
belirlenmesi,uygulamaların
uygulamalarınstrateji
stratejihedeflerine
hedeflerineuyumunun
uyumununtakibi,
takibi,uygulama
uygulama
projelerinin
projelerinin yürütülmesinde
yürütülmesinde kurumlara
kurumlara rehberlik,
rehberlik, iletişim,
iletişim, ölçme,
ölçme, değerlendirme
değerlendirme ve
ve raporlama
raporlama
işlevlerini
işlevleriniyerine
yerinegetirecektir.
getirecektir.
Kurumlarda
Kurumlardastratejinin
stratejininsahiplenilmesini
sahiplenilmesinisağlamak,
sağlamak,uygulamaların
uygulamalarınetkin
etkinbir
birşekilde
şekildeyürütülmesini
yürütülmesinitemin
temin
etmek
etmek ve
ve kuruluşun
kuruluşun politika
politika düzeyinde
düzeyinde e-dönüşüm
e-dönüşüm çalışmalarını
çalışmalarını yönlendirmek
yönlendirmek üzere
üzere her
her kamu
kamu
kurum
kurum ve
ve kuruluşunda
kuruluşunda “dönüşüm
“dönüşüm liderleri”
liderleri” belirlenecek,
belirlenecek, bu
bu dönüşüm
dönüşüm liderleri
liderleri arasından
arasından stratejinin
stratejinin
etkin
şekilde
hayata
geçirilmesi
ve
kurumlararası
işbirliğinin
temini
için
ortak
bir
platform
teşkil
etkin şekilde hayata geçirilmesi ve kurumlararası işbirliğinin temini için ortak bir platform teşkiletmek
etmek
üzere
üzere“Dönüşüm
“DönüşümLiderleri
LiderleriKurulu”
Kurulu”oluşturulacaktır.
oluşturulacaktır.
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KYM- 68 – Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
4.4.Eylemin
EyleminAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Bilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejisinin
Stratejisininönemli
önemliunsurlarından
unsurlarındanolan
olankamu
kamuyönetiminde
yönetimindemodernizasyon
modernizasyonve
vevatandaş
vatandaş
odaklı
hizmet
dönüşümü
çalışmaları
ağırlıklı
olarak
kamu
yönetiminin
yeniden
yapılandırılmasına
odaklı hizmet dönüşümü çalışmaları ağırlıklı olarak kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasına
yönelik
yönelik faaliyetlerdir.
faaliyetlerdir. Bu
Bu çerçevede,
çerçevede, strateji
strateji uygulamaları
uygulamaları ile
ile Türkiye’nin
Türkiye’nin gündeminde
gündeminde olan
olan kamu
kamu
yönetiminin
yeniden
yapılandırılmasına
yönelik
çalışmalar
arasında
uyum
ve
koordinasyonun
yönetiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar arasında uyum ve koordinasyonun
sağlanmasından
sağlanmasından Başbakanlık
Başbakanlık İdareyi
İdareyi Geliştirme
Geliştirme Başkanlığı
Başkanlığı sorumlu
sorumlu olacaktır.
olacaktır. Başbakanlık
Başbakanlık
bünyesinde
bünyesinde yürütülen
yürütülen kurumsal
kurumsal yeniden
yeniden yapılanma
yapılanma çalışmaları
çalışmaları sonrası
sonrası koordinasyon,
koordinasyon, kurum
kurum
bünyesinde
bünyesinde oluşturulması
oluşturulması öngörülen
öngörülen Kamu
Kamu Yönetimini
Yönetimini Geliştirme
Geliştirme Genel
Genel Müdürlüğü
Müdürlüğü tarafından
tarafından
yürütülecektir.
yürütülecektir.
Bilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejisinin
Stratejisinin yerel
yerel düzeyde
düzeyde hayata
hayata geçirilmesinde
geçirilmesinde koordinasyondan
koordinasyondan İçişleri
İçişleri Bakanlığı
Bakanlığı
Mahalli
İdareler
Genel
Müdürlüğü
sorumlu
olacaktır.
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü sorumlu olacaktır.
Stratejinin
Stratejininkurumlar
kurumlardüzeyinde
düzeyindeuygulanması
uygulanmasıgörev
görevve
vesorumluluğu,
sorumluluğu,5436
5436sayılı
sayılıKanunla
Kanunlayönetim
yönetimbilgi
bilgi
sistemleri
kurulması
ve
geliştirilmesi
görevi
verilen
Strateji
Geliştirme
birimlerine
ait
olacaktır.
sistemleri kurulması ve geliştirilmesi görevi verilen Strateji Geliştirme birimlerine ait olacaktır.
Mükerrerliği
Mükerrerliğiönlemek
önlemekve
vee-dönüşüm
e-dönüşümsürecinin
sürecininetkinliğini
etkinliğiniartırmak
artırmaküzere
üzerekurum
kurumiçi
içibilgi
bilgiişlem
işlembirimleri
birimleri
tek
çatı
altında
toplanacaktır.
tek çatı altında toplanacaktır.
Toplumun
Toplumun tüm
tüm kesimlerinin
kesimlerinin bilgi
bilgi toplumuna
toplumuna geçiş
geçiş sürecine
sürecine etkin
etkin katılım
katılım ve
ve desteğini
desteğini sağlamak,
sağlamak,
birikimlerinden
istifade
etmek
ve
gerekli
dayanışma
ve
işbirliği
ortamını
tesis
etmek
amacıyla
birikimlerinden istifade etmek ve gerekli dayanışma ve işbirliği ortamını tesis etmek amacıyla sivil
sivil
toplum
toplum kuruluşları,
kuruluşları, üniversiteler
üniversiteler ve
ve özel
özel kesim
kesim temsilcilerinden
temsilcilerinden müteşekkil
müteşekkil bir
bir Danışma
Danışma Kurulu
Kurulu
oluşturulacaktır.
oluşturulacaktır.Kurulun,
Kurulun,stratejinin
stratejininuygulama
uygulamasürecinde
sürecindeİcra
İcraKurulunun
Kurulununfaaliyet
faaliyetve
vekararlarına
kararlarınakatkı
katkı
mekanizmaları
geliştirilecektir.
mekanizmaları geliştirilecektir.

5.5.Eylemden
EylemdenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Kurumsal
Kurumsal yapının
yapının genel
genel çerçevesinin
çerçevesinin tanımlanması
tanımlanması suretiyle
suretiyle her
her düzeyde
düzeyde yaptırım
yaptırım gücünün
gücünün
artırılması,
uygulamaları
hızlandıracak,
hedeflere
zamanında
ulaşılmasını
sağlayacaktır.
artırılması, uygulamaları hızlandıracak, hedeflere zamanında ulaşılmasını sağlayacaktır.
Danışma
Danışmasürecinin
sürecinintanımlanmasıyla
tanımlanmasıylakatılımcılık
katılımcılıktesis
tesisedilecek,
edilecek,yerel
yerelyönetimler
yönetimlerde
dedahil
dahilolmak
olmaküzere
üzere
idarenin
tamamının
ve
toplumun
farklı
kesimlerinin
bilgi
toplumuna
dönüşüm
idarenin tamamının ve toplumun farklı kesimlerinin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini
sürecini
benimsemeyerek
benimsemeyerekbu
busüreçte
süreçteetkin
etkinrol
rolalması
almasısağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Bilgi
Bilgi toplumuna
toplumuna dönüşüm
dönüşüm sürecindeki
sürecindeki faaliyetlerin
faaliyetlerin Türkiye’nin
Türkiye’nin siyasi,
siyasi, idari,
idari, ekonomik,
ekonomik, sosyal
sosyal ve
ve
kültürel
alanlardaki
faaliyetleriyle
koşut
ve
eşgüdümlü
bir
şekilde
yürütülmesi
sağlanacaktır.
kültürel alanlardaki faaliyetleriyle koşut ve eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
Bilgi
BilgiToplumu
Toplumustratejisi
stratejisive
veeylem
eylemplanının
planınınkoordinasyonu
koordinasyonuile
ilekamu
kamuyatırımlarının
yatırımlarınındeğerlendirilmesi
değerlendirilmesi
süreci
etkinleştirilecektir.
süreci etkinleştirilecektir.
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KYM- 68 – Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
5.5.Eylemden
EylemdenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Stratejinin
Stratejinin kurumlar
kurumlar düzeyinde
düzeyinde en
en üst
üst düzeyde
düzeyde sahiplenilerek
sahiplenilerek kurumun
kurumun ana
ana hizmet
hizmet birimleri
birimleri ile
ile
irtibatın
sağlanması
suretiyle
süreçlerden
bağımsız
teknoloji
uygulamalarının
önüne
irtibatın sağlanması suretiyle süreçlerden bağımsız teknoloji uygulamalarının önüne geçilecek,
geçilecek,
kurumlar
kurumlararası
arasıişbirliği
işbirliğive
vekoordinasyon
koordinasyonsüreçleri
süreçlerigeliştirilecektir.
geliştirilecektir.

6.6.Eylemin
EyleminBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Bilgi
Bilgi Toplumu
Toplumu Stratejisi,
Stratejisi, siyasi,
siyasi, idari,
idari, ekonomik,
ekonomik, sosyal
sosyal ve
ve kültürel
kültürel alanlara
alanlara nüfuz
nüfuz eden
eden bir
bir süreci
süreci
yönlendirmek
yönlendirmek ve
ve koordine
koordine etmek
etmek üzere
üzere toplumun
toplumun tüm
tüm kesimlerinin
kesimlerinin yaşamlarında
yaşamlarında etkisi
etkisi belirgin
belirgin
biçimde
biçimde hissedilecek
hissedilecek kapsamda
kapsamda hazırlanmıştır.
hazırlanmıştır. Bu
Bu çerçevede
çerçevede stratejinin
stratejinin gerek
gerek kamu
kamu kurumları
kurumları
tarafından
gerekse
iş
dünyası,
vatandaşlar
ve
sivil
toplum
kuruluşları
tarafından
benimsenerek
tarafından gerekse iş dünyası, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından benimsenereketkin
etkin
bir
bir şekilde
şekilde uygulanması
uygulanması kurumsal
kurumsal yapının
yapının görev
görev ve
ve sorumluluk
sorumluluk tanımlarıyla
tanımlarıyla da
da koşutluk
koşutluk arz
arz
etmektedir.
etmektedir.
7.7.Eylemin
EyleminDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
Strateji
Stratejive
veEylem
EylemPlanının
Planınınuygulanması
uygulanmasıve
vetakibi
takibibu
bueylem
eylem
çerçevesinde
çerçevesindekurgulanan
kurgulanankurumsal
kurumsalyapılanma
yapılanmaçerçevesinde
çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.
gerçekleştirilecektir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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8.8.Eylemin
EyleminDevam
DevamEtmekte
Etmekte
Olan
Proje
Olan Projeve
veÇalışmalarla
Çalışmalarla
İlgisi
İlgisi
Eylem,
Eylem,mevcut
mevcutkurumsal
kurumsal
yapıların
yanı
sıra
yapıların yanı sıraBaşbakanlık
Başbakanlık
bünyesinde
bünyesindeyürütülen
yürütülenreform
reform
çalışmaları
çalışmalarıve
vekurumsal
kurumsal
düzeyde
düzeydegerçekleştirilen
gerçekleştirilen
yeniden
yenidenyapılanma
yapılanmaçalışmaları
çalışmaları
ile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.
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10.
10.Eylemin
EyleminTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Varsayımlar:
Varsayımlar:
Bilgi
BilgiToplumu
ToplumuGenel
GenelMüdürlüğünün
Müdürlüğününyapılanması
yapılanmasıkapsamında
kapsamındabaşlangıç
başlangıçaşamasında
aşamasındayaklaşık
yaklaşık20
20ek
ek
personelin
Bilgi
Toplumu
Stratejisinin
koordinasyonu
için
yeterli
olacağı
öngörülmektedir.
Kamu
personelin Bilgi Toplumu Stratejisinin koordinasyonu için yeterli olacağı öngörülmektedir. Kamu
personel
personelmaaşları
maaşları+20
+20kişi
kişiiçin
içinaylık
aylıkortalama
ortalama1,600
1,600YTL/personel
YTL/personelolarak
olarakhesaplanmıştır.
hesaplanmıştır.Mevcut
Mevcut
durumda
görevde
olan
personelin
maaşları
toplam
proje
maliyetine
dahil
edilmemiştir.
durumda görevde olan personelin maaşları toplam proje maliyetine dahil edilmemiştir.
Bilgi
BilgiToplumu
ToplumuGenel
GenelMüdürlüğünün
Müdürlüğününkapasite
kapasitegelişimi
gelişimiaşamasında
aşamasındaorganizasyonel
organizasyonelyapılanma
yapılanmave
ve
detaylı
koordinasyon
sürecinin
oluşturulması
için
danışmanlık
hizmeti
alınması
önerilmektedir.
detaylı koordinasyon sürecinin oluşturulması için danışmanlık hizmeti alınması önerilmektedir.
Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

2.530.464

1.581.540

Danışmanlık Hizmeti

11

288.000

180.000

Personel

83

2.098.464

1.311.540

Eğitim

6

144.000

90.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

2.530.464

1.581.540

100

2.530.464

1.581.540

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Eylemin
EyleminÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
e-Dönüşüm
e-DönüşümTürkiye
Türkiyeİcra
İcraKurulunun
KurulununYeniden
YenidenYapılandırılması
Yapılandırılması
••Kurumun
görev
tanımının
yeniden
Kurumun görev tanımının yeniden belirlendiği,
belirlendiği, yaptırım
yaptırım gücünün
gücünün artırılmasına
artırılmasına yönelik
yönelik mevzuat
mevzuat
düzenlemesi
düzenlemesi
••Katılımcıların
Katılımcıların Bilgi
Bilgi Toplumu
Toplumu Stratejisi
Stratejisi çerçevesinde
çerçevesinde yeniden
yeniden belirlenmesi
belirlenmesi ve
ve Sivil
Sivil Toplum
Toplum
Kuruluşları
Kuruluşlarıve
veözel
özelkesim
kesimtemsilcilerinin
temsilcilerininkatılımına
katılımınailişkin
ilişkindanışma
danışmasürecinin
sürecinintanımlanması
tanımlanması
Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatıbünyesinde
bünyesindeBilgi
BilgiToplumu
ToplumuGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğüoluşturulması
oluşturulması
••Bilgi
Toplumu
Daire
Başkanlığının
Genel
Müdürlük
yapılmasına
Bilgi Toplumu Daire Başkanlığının Genel Müdürlük yapılmasına ilişkin
ilişkin Kanun
Kanun Teklifinin
Teklifinin
yasalaştırılması,
yasalaştırılması,Genel
GenelMüdürlüğün
Müdürlüğünstratejide
stratejidetanımlanan
tanımlanangörevler
görevlerçerçevesinde
çerçevesindeyapılandırılması
yapılandırılması
Başbakanlık
Başbakanlıkbünyesinde
bünyesindeKamu
KamuYönetimini
YönetiminiGeliştirme
GeliştirmeGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğüoluşturulması
oluşturulması
••Başbakanlık
bünyesinde
gerçekleştirilmesi
öngörülen
Başbakanlık bünyesinde gerçekleştirilmesi öngörülen yeniden
yeniden yapılanma
yapılanma çalışmaları
çalışmaları
tamamlanarak
Kamu
Yönetimini
Geliştirme
Genel
Müdürlüğü
oluşturulana
kadar
Stratejinin
tamamlanarak Kamu Yönetimini Geliştirme Genel Müdürlüğü oluşturulana kadar Stratejininkamu
kamu
yönetiminde
yönetiminde yeniden
yeniden yapılanma
yapılanma çalışmaları
çalışmaları ile
ile koordinasyonu
koordinasyonu Başbakanlık
Başbakanlık İdareyi
İdareyi Geliştirme
Geliştirme
Başkanlığı
Başkanlığı koordinasyonunda
koordinasyonunda gerçekleştirilecek,
gerçekleştirilecek, Başkanlık
Başkanlık e-DTr
e-DTr İcra
İcra Kurulunda
Kurulunda temsil
temsil
edilecektir.
edilecektir.
Dönüşüm
DönüşümLiderleri
LiderleriKurulu
Kuruluoluşturulması
oluşturulması
••Kamu
kurum
ve
Kamu kurum vekuruluşlarında
kuruluşlarındaStrateji
StratejiGeliştirme
GeliştirmeBirimi
Birimibaşkanları
başkanlarıdüzeyinde
düzeyindedönüşüm
dönüşümliderleri
liderleri
belirlenecek,
bu
temsilciler
arasından
kurumlararası
işbirliği
ve
koordinasyonu
sağlamaya
belirlenecek, bu temsilciler arasından kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamayayönelik
yönelik
“Dönüşüm
Liderleri
Kurulu”
belirlenecektir.
“Dönüşüm Liderleri Kurulu” belirlenecektir.
••Kurulun
Kurulungörev
görevtanımı
tanımıyapılacak,
yapılacak,çalışma
çalışmausul
usulve
veesasları
esaslarıbelirlenecektir.
belirlenecektir.
Yerel
düzeyde
koordinasyonun
Mahalli
İdareler
Genel
Müdürlüğü
Yerel düzeyde koordinasyonun Mahalli İdareler Genel Müdürlüğütarafından
tarafındanyürütülmesi
yürütülmesi
••Genel
Müdürlük
genel
politikalarla
uyumlu
ve
tamamlayıcı
nitelikte
Genel Müdürlük genel politikalarla uyumlu ve tamamlayıcı nitelikteyerel
yerelpolitikaların
politikalarınbelirlenmesi,
belirlenmesi,
yerel
yönetimler
arasında
etkin
koordinasyonun
sağlanması,
benzer
teknoloji
uygulamalarında
yerel yönetimler arasında etkin koordinasyonun sağlanması, benzer teknoloji uygulamalarında
teknoloji
teknoloji paylaşımı
paylaşımı ve
ve belirlenen
belirlenen standartlara
standartlara uyumun
uyumun tesisi
tesisi suretiyle
suretiyle yatırımlarda
yatırımlarda etkinliğin
etkinliğin
sağlanması,
uygulamaların
izlenmesi
ve
performans
ölçümlenmesinden
sorumlu
sağlanması, uygulamaların izlenmesi ve performans ölçümlenmesinden sorumluolacaktır.
olacaktır.
••Bu
Bugörevlerin
görevlerinyerine
yerinegetirilmesi
getirilmesiiçin
içinGenel
GenelMüdürlük
Müdürlükbünyesinde
bünyesindeyeni
yenibir
birbirim
birimoluşturulacaktır.
oluşturulacaktır.
••Genel
Genel Müdürlük,
Müdürlük, bu
bu görevlerin
görevlerin ifasında
ifasında Devlet
Devlet Planlama
Planlama Teşkilatı
Teşkilatı Bilgi
Bilgi Toplumu
Toplumu Genel
Genel
Müdürlüğü
ile
yakın
işbirliği
içinde
çalışacaktır.
Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.
Stratejinin
Stratejininkurumlar
kurumlardüzeyinde
düzeyindeuygulanması
uygulanması
••Strateji
Geliştirme
birimleri
Strateji Geliştirme birimleri tarafından
tarafından koordine
koordine edilecek,
edilecek, en
en üst
üst düzeyde
düzeyde dönüşüm
dönüşüm lideri
lideri
tarafından
takip
edilecektir.
tarafından takip edilecektir.
••Kurum
Kurumiçi
içibilgi
bilgiişlem
işlembirimleri
birimleritek
tekçatı
çatıaltında
altındatoplanacaktır.
toplanacaktır.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda
Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı

Başlangıç
Başlangıç: : Eylül
Eylül2006
2006
Bitiş
:
Şubat
Bitiş
: Şubat2008
2008
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :TÜİK
TÜİK
Kuruluş
2
:
İlgili
Kuruluş 2 : İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Bilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejisi
Stratejisiana
anatemaları
temalarıbazında
bazındamakro
makrostratejiler
stratejilerile
ileilgili
ilgiliprogramların
programlarınbelirlenmesi
belirlenmesi ve
ve
yürütülmesi
kadar,
yürütüldüğü
süreç
öncesi,
sonrası
ve
sürecin
uygulanması
sırasında
sonuçların
yürütülmesi kadar, yürütüldüğü süreç öncesi, sonrası ve sürecin uygulanması sırasında sonuçların
ölçümlenmesi
ölçümlenmesi de
de hedef
hedef takibi
takibi açısından
açısından kritik
kritik önem
önem taşımaktadır.
taşımaktadır. Dolayısıyla
Dolayısıyla gerek
gerek kurumlar
kurumlar üstü
üstü
yapıda,
gerekse
kurumlar
arası
yapıda
hedef
takibini
sağlayacak
Kurumsal
Karne
mekanizmasının
yapıda, gerekse kurumlar arası yapıda hedef takibini sağlayacak Kurumsal Karne mekanizmasının
oluşturulması
oluşturulmasıstratejinin
stratejininuygulama
uygulamabaşarısının
başarısınınölçülebilmesi
ölçülebilmesiiçin
içinönem
önemarzetmektedir.
arzetmektedir.
Çeşitli
dönemlerde
İcra
Kurulunca
kullanılabilecek
somut
raporlama
Çeşitli dönemlerde İcra Kurulunca kullanılabilecek somut raporlama mekanizması
mekanizması uygulamaya
uygulamaya
alınacaktır.
alınacaktır.
Uygulamaya
Uygulamaya alınacak
alınacak eylemlerin
eylemlerin her
her seviyede
seviyede performans
performans takibinin
takibinin yapılması
yapılması sağlanarak
sağlanarak kurumlar
kurumlar
bazında
hesap
verebilirlik
mekanizmaları
hayata
geçirilecektir.
bazında hesap verebilirlik mekanizmaları hayata geçirilecektir.
Kamu
KamuYönetimi
YönetimiReformunun
Reformununbir
birgerekliliği
gerekliliğiolan
olan“performansa
“performansadayalı
dayalıbütçeleme”
bütçeleme”esasına
esasınauygulamada
uygulamada
baz
sağlayacak
ölçümleme
platformu
oluşturulacaktır.
baz sağlayacak ölçümleme platformu oluşturulacaktır.
Kurumsal
Kurumsalkarne
karneuygulaması,
uygulaması,Bilgi
BilgiToplumu
ToplumuEylem
EylemPlanı
Planıbazında
bazındaoperasyonel
operasyonel(projelerin
(projelerinzamanında
zamanında
ve
ve bütçe
bütçe kısıtları
kısıtları içerisinde
içerisinde tamamlanması),
tamamlanması), mali
mali (verimlilik
(verimlilik tasarrufları)
tasarrufları) ve
ve kullanıcı
kullanıcı fayda
fayda
(memnuniyet,
(memnuniyet,mükellefiyet
mükellefiyetyükü)
yükü)ölçütlerini
ölçütleriniiçerecektir.
içerecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Bilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejisinin
Stratejisininkurumlar
kurumlarüstü
üstüyapılanmada
yapılanmadagöstergeler
göstergelerbazında
bazındatakip
takipedilmesi
edilmesisağlanarak
sağlanarak
gerektiğinde
gerektiğindesomut
somutyönlendirmelere
yönlendirmelereışık
ışıktutulacaktır.
tutulacaktır.
Uygulama
Uygulama performansının
performansının ölçülebilir
ölçülebilir verilerle
verilerle değerlendirilmesiyle,
değerlendirilmesiyle, temel
temel göstergeler
göstergeler bazındaki
bazındaki
hedeflere
ne
oranda
yaklaşıldığı
belirlenebilecek;
herhangi
bir
sapma/yavaşlama
durumunun
hedeflere ne oranda yaklaşıldığı belirlenebilecek; herhangi bir sapma/yavaşlama durumunun
önceden
öncedenfarkına
farkınavarılabilmesi
varılabilmesisağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Hedefe
zamanında
Hedefe zamanındaya
yada
daerken
erkenulaşılması
ulaşılmasıdurumunda,
durumunda,bu
buölçümlemeler
ölçümlemelerödüllendirme
ödüllendirmemekanizmaları
mekanizmaları
için
de
bir
baz
oluşturacaktır.
için de bir baz oluşturacaktır.
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6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Projenin
Projenin temel
temel amacı,
amacı, stratejik
stratejik ve
ve taktik
taktik seviyede
seviyede verilen
verilen kararların
kararların güvenilir,
güvenilir, anlamlı
anlamlı ve
ve tutarlı
tutarlı
bilgilerle
desteklenmesidir.
bilgilerle desteklenmesidir.
Bu
Buproje
projeile
ilehedef
hedefyapı
yapıiçin
içintanımlanmış
tanımlanmışolan
olannorm
normyönetişim
yönetişimsürecindeki
sürecindekiölçümleme
ölçümlemeve
ve performans
performans
değerlendirme
alt
süreçleri
geliştirilmiş
olacaktır.
Mevcut
durumda
Sayıştay’ın
sorumluluğunda
değerlendirme alt süreçleri geliştirilmiş olacaktır. Mevcut durumda Sayıştay’ın sorumluluğundaolan
olan
e-Dönüşüm
Türkiye
projesinin
performans
takibi
bu
uygulama
ile
desteklenecektir.
e-Dönüşüm Türkiye projesinin performans takibi bu uygulama ile desteklenecektir.
Uygulamanın
Uygulamanınsadece
sadecekurumlar
kurumlarüstü
üstüyapıda
yapıdakalmayarak,
kalmayarak,kurumlar
kurumlariçinde
içindeeylem
eylemtakibi
takibidüzeyine
düzeyinekadar
kadar
indirilmesi
ile,
hedef
yapıda
öngörülen
Dönüşüm
Liderleri
için
kurum
içindeki
ve
hatta
indirilmesi ile, hedef yapıda öngörülen Dönüşüm Liderleri için kurum içindeki ve hatta kurumlar
kurumlar
arasındaki
arasındakikarmaşık
karmaşıkve
veçok
çoksayıda
sayıdaprojenin
projenintakibi
takibikolaylaştırılacak
kolaylaştırılacakve
vegerekli
gereklinoktalarda
noktalardazamanında
zamanında
manevra
kabiliyeti
sağlayacak
bir
mekanizma
oluşturulacaktır.
manevra kabiliyeti sağlayacak bir mekanizma oluşturulacaktır.
Özellikle
Özellikle vatandaş
vatandaş odaklı
odaklı hizmet
hizmet dönüşümü
dönüşümü çerçevesinde
çerçevesinde kullanım
kullanım faydalarının
faydalarının somutlaştırılması
somutlaştırılması
sağlanacaktır.
sağlanacaktır.

7.7.Projenin
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
ProjeninDiğer
DiğerProje

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Kurumsal
Kurumsalkarne
karneuygulamasının
uygulamasınınhazırlık
hazırlık
aşaması,
diğer
bir
deyişle
gerekli
aşaması, diğer bir deyişle gereklisüreçsel
süreçselve
ve
teknolojik
altyapının
kurulması
kurumlar
teknolojik altyapının kurulması kurumlarüstü
üstü
yapılanmaya
yapılanmayayönelik
yönelikiyileştirmelere
iyileştirmelereparalel
paralel
olarak
yürütülebilir.
Ancak,
kurumsal
olarak yürütülebilir. Ancak, kurumsalkarne
karne
uygulaması
uygulamasıölçümleme
ölçümlemeaçısından
açısındanoldukça
oldukça
kritik
kritikbir
biraltyapı
altyapıoluşturduğundan
oluşturduğundanBilgi
Bilgi
Toplumu
Stratejisi
eylemleri
arasında
Toplumu Stratejisi eylemleri arasındaöncelikli
öncelikli
olarak
olarakdeğerlendirilmelidir.
değerlendirilmelidir.
İcracı
İcracıkurumların
kurumlarınuygulama
uygulamasırasındaki
sırasındakive
ve
sonrasındaki
performansının
değerlendirilmesi
sonrasındaki performansının değerlendirilmesi
için
içinkurumsal
kurumsalkarne
karneuygulamasının
uygulamasınınsözkonusu
sözkonusu
uygulamalar
hayata
geçirilmeden
uygulamalar hayata geçirilmedenve/veya
ve/veya
tamamlanmadan
tamamlanmadanönce
öncehazırlanması
hazırlanması
gerekmektedir.
gerekmektedir.

 Kurumsal
KurumsalKarne
Karneuygulamasının
uygulamasınıntüm
tümhedefler
hedefler
bazında
tutarlılığının
sağlanması
bazında tutarlılığının sağlanmasıamacıyla,
amacıyla,
mevcut
mevcutdurumda
durumdae-Dönüşüm
e-DönüşümTürkiye
Türkiye
projesinin
idari
denetiminden
sorumlu
projesinin idari denetiminden sorumluolan
olan
Sayıştay’ın
Sayıştay’ınperformans
performansdeğerlendirme
değerlendirmesüreci
süreci
ile
ileparalel
paralelve
veuyumlu
uyumluyürütülmesi
yürütülmesi
gerekmektedir.
gerekmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Uluslararası
Uluslararasıişbirliği
işbirliğiihtiyacı
ihtiyacıbulunmamaktadır.
bulunmamaktadır.
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Varsayımlar:
Varsayımlar:
Kurumsal
KurumsalKarnenin
Karneninkurumlar
kurumlarüstü
üstü(merkezi
(merkeziteşkilatta)
teşkilatta)ve
vekurumlar
kurumlariçi
içiyapılanmalarda
yapılanmalardahayata
hayata
geçirileceği
öngörülmektedir.
geçirileceği öngörülmektedir.
Kurum
Kurumbazlı
bazlıuygulamalarda
uygulamalarda10
10öncelikli
önceliklikamu
kamukurumunda
kurumundauygulamaya
uygulamayaalınacağı
alınacağıvarsayılmaktadır.
varsayılmaktadır.
Eğitim
kaleminde
kurum
bazında
bilgi
toplumu
projelerinin
uygulamasında
Eğitim kaleminde kurum bazında bilgi toplumu projelerinin uygulamasındayer
yeralacak
alacakpersonelden
personelden
yaklaşık
15
kişinin
kurumsal
karne
eğitimi
alacağı
varsayılmaktadır.
Söz
konusu
15
personel
yaklaşık 15 kişinin kurumsal karne eğitimi alacağı varsayılmaktadır. Söz konusu 15 personelmevcut
mevcut
çalışmalarının
çalışmalarınınve
veprojelerinin
projelerininyanı
yanısıra
sırakurumsal
kurumsalkarne
karneuygulamasının
uygulamasınıntakibinden
takibindende
desorumlu
sorumlu
olacaklardır.
olacaklardır.
Kurumsal
Kurumsalkarne
karneuygulaması
uygulamasısırasında
sırasındakurum
kurumiçi
içiilgili
ilgiliişişsüreçlerinin
süreçlerininuyarlanması,
uyarlanması,teknolojik
teknolojikaltyapının
altyapının
işişsüreçlerine
süreçlerineuygun
uygunolarak
olarakkurgulanması
kurgulanmasıve
vehayata
hayatageçirilmesine
geçirilmesineyönelik
yönelikdanışmanlık
danışmanlıkhizmeti
hizmeti
alınması
alınmasıöngörülmektedir.
öngörülmektedir.

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

2.114.800

1.321.750

Danışmanlık

85

1.800.000

1.125.000

Eğitim

2

39.600

24.750

Yazılım

11

240.000

150.000

Donanım

2

35.200

22.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

2.114.800

1.321.750

100

2.114.800

1.321.750

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 69 – Kurumsal Karne Uygulaması
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Kurumlar
Kurumlar üstü,
üstü, kurumlar
kurumlar arası
arası ve
ve kurumlar
kurumlar içi
içi yapılarda
yapılarda ölçümleme
ölçümleme ve
ve performans
performans metriklerine
metriklerine
ilişkin
prensiplerin
oluşturulması
(Bilgi
Toplumu
Stratejisi
ekinde
yer
alan
ölçümleme
metrikleri
ilişkin prensiplerin oluşturulması (Bilgi Toplumu Stratejisi ekinde yer alan ölçümleme metriklerive
ve
yöntemi
yöntemidoğrultusunda)
doğrultusunda)
 Teklif
Teklifisteme
istemedokümanlarının
dokümanlarının(RFI
(RFIve
veRFP)
RFP)hazırlanması
hazırlanması
 Danışmanlık
hizmeti
ve
teknoloji
uygulamalarına
Danışmanlık hizmeti ve teknoloji uygulamalarına yönelik
yönelik ihale
ihale sürecinin
sürecinin yürütülmesi
yürütülmesi ve
ve
sonuçlandırılması
sonuçlandırılması
 Projelendirme
Projelendirme
 Planlama
Planlama
 Kurumsal
Kurumsalkarne
karnetakibine
takibineyönelik
yönelikişişsüreçlerinin
süreçlerininoluşturulması
oluşturulması
 Teknik
Teknikgeliştirme
geliştirme(yazılım,
(yazılım,donanım,
donanım,altyapı,
altyapı,vb.)
vb.)
 Test
Test
 Pilot
Pilotuygulama
uygulama
 Kurumlar
Kurumlarüstü
üstükarnenin
karneninuygulamaya
uygulamayaalınması
alınması
 Öncelikli
kurumlarda
pilot
Öncelikli kurumlarda pilotuygulama
uygulamave
verevizyonlar
revizyonlar
 Tüm
ilgili
kurumlarda
uygulamaya
geçiş
Tüm ilgili kurumlarda uygulamaya geçiş

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 70 – Kamu Güvenli Ağı
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

TÜRKSAT
TÜRKSAT

Başlangıç
Başlangıç: :Eylül
Eylül2006
2006
Bitiş
:
Aralık
Bitiş
: Aralık2008
2008
Süre
: :27
Süre
27ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş33 : :TÜBİTAK
TÜBİTAK(UEKAE)
(UEKAE)

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı
••Kamu
Kamukurumları
kurumlarıarasında
arasındave
vekurumların
kurumlarınkendi
kendiiçlerinde
içlerindebilgi
bilgive
veveri
verialışverişinin
alışverişininyüksek
yüksekgüvenlikte
güvenlikteve
ve
ortak
bağlantı
standartlarıyla
yapılmasını
sağlamak
amaçlanmaktadır.
ortak bağlantı standartlarıyla yapılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
••Kurumların
Kurumların farklı
farklı ağ
ağ yatırımlarını
yatırımlarını ve
ve İnternet
İnternet bağlantılarını
bağlantılarını birleştirerek
birleştirerek maliyet
maliyet tasarrufu
tasarrufu yaratmak
yaratmak
amacıyla
tüm
kamu
kurumlarının
kullanacağı
ortak
bir
şebekenin
kurulması
hedeflenmektedir.
amacıyla tüm kamu kurumlarının kullanacağı ortak bir şebekenin kurulması hedeflenmektedir.

E-kapı

Arka Ofis Sistemleri
(İş Akışı Yönetimi ve
Entegrasyon Teknolojisi)

Kurum 1

Ön Yüz

Vatandaş
ve
İşletmeler

Kamuya
Açık
Şebeke

Kamu
Güvenli
Ağı

Kamu
Güvenli Ağı
Ağı

Kurum
Teşkilatı
Kurum 2
Kamu
Güvenli Ağı
Kurum n
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KYM- 70 – Kamu Güvenli Ağı
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)
••Temel
Temelolarak
olarakkurumlar
kurumlararası
arasıveri
verialışverişi
alışverişiüç
üçşekilde
şekildeolmaktadır:
olmaktadır:
•• Elektronik
kanallar
üzerinden
verilen
e-hizmetlerde
Elektronik kanallar üzerinden verilen e-hizmetlerde birden
birden fazla
fazla kurumun
kurumun veri
veri alışverişinin
alışverişinin
gerektiği
gerektiği durumlar.
durumlar. (Bu
(Bu tip
tip bir
bir veri
veri alışverişinde
alışverişinde e-kapı
e-kapı ile
ile kurumlar
kurumlar arasında
arasında güvenli
güvenli veri
veri
alışverişi
alışverişisağlayan
sağlayanbir
birşebekeye
şebekeyeihtiyaç
ihtiyaçduyulmaktadır).
duyulmaktadır).
•• Kurum
Kurumiçi
içive
vekurumlar
kurumlararası
arasıe-posta
e-postave
veyazışmalar.
yazışmalar.
•• Kurumlar
Kurumlararası
arasıortak
ortakveri
veritabanlarının
tabanlarınınkullanımında
kullanımındave
vekurumlar
kurumlararası
arasıveri
verialışverişleri.
alışverişleri.(Bu
(Butip
tip
bir
veri
alışverişinde
kurumlar
arası
bir
güvenli
ağa
ihtiyaç
duyulmaktadır)
bir veri alışverişinde kurumlar arası bir güvenli ağa ihtiyaç duyulmaktadır)
••Yukarıda
Yukarıda belirtilen
belirtilen her
her üç
üç durumda
durumda da
da verilerin
verilerin kurumlar
kurumlar arasında
arasında güvenli
güvenli olarak
olarak taşınması
taşınması genel
genel
güveni
artırıcı
bir
unsurdur.
güveni artırıcı bir unsurdur.
••Bu
Buveri
verialışverişlerinde
alışverişlerindemaksimum
maksimumgüvenliğin
güvenliğinsağlanması
sağlanmasıiçin
içinkamu
kamukurumlarını
kurumlarınıbirbirine
birbirinebağlayan
bağlayan
bu
şebeke
aşağıdaki
prensipler
doğrultusunda
tasarlanacaktır:
bu şebeke aşağıdaki prensipler doğrultusunda tasarlanacaktır:
•• Güvenliği
Güvenliğiön
önplanda
plandatutan,
tutan,
•• Kullanıcı
bilgi
gizliliğine
Kullanıcı bilgi gizliliğineriayet
riayeteden,
eden,
•• Uzun
vadede
toplam
sahiplik
Uzun vadede toplam sahiplikmaliyetini
maliyetiniasgariye
asgariyeindiren,
indiren,
•• Veri
talebini
karşılayan,
Veri talebini karşılayan,
•• Ölçeklenebilir,
Ölçeklenebilir,
•• Afete
Afetekarşı
karşıdayanıklı,
dayanıklı,
•• Veri
iletişimi
Veri iletişimiile
ileilgili
ilgiliişişkararlarına
kararlarınadayalı
dayalıpolitikaları
politikalarıdestekleyen.
destekleyen.
••Şebeke
Şebekebir
birönceki
öncekisayfadaki
sayfadakigrafikte
grafiktegösterildiği
gösterildiğigibi,
gibi,e-kapı
e-kapıile
ilekurumlar
kurumlararasında,
arasında, kamu
kamukurumları
kurumları
arasında
ve
kamu
kurumlarının
kendi
teşkilatı
içerisinde
olmak
üzere
üç
ana
kısımdan
arasında ve kamu kurumlarının kendi teşkilatı içerisinde olmak üzere üç ana kısımdanoluşmaktadır.
oluşmaktadır.
Birinci
Birinci aşamada
aşamada güvenlik
güvenlik ihtiyaçlarının
ihtiyaçlarının yüksek
yüksek olması
olması nedeniyle
nedeniyle dünyada
dünyada çoğunlukla
çoğunlukla uygulanan
uygulanan
yöntem
yöntem olan
olan özel
özel bir
bir ağ
ağ (private
(private network)
network) kurulması,
kurulması, ikinci
ikinci ve
ve üçüncü
üçüncü aşamada
aşamada ise
ise maliyet
maliyet
avantajları
avantajlarıdoğrultusunda
doğrultusundasanal
sanalözel
özelağ
ağ(VPN)
(VPN)oluşturulması
oluşturulmasımümkündür.
mümkündür.Ancak
Ancakhangi
hangikurumlarda
kurumlarda
VPN
VPN hangi
hangi kurumlarda
kurumlarda özel
özel ağ
ağ kurulumu
kurulumu olması
olması gerektiğine
gerektiğine kurumların
kurumların veri
veri alışverişi
alışverişi ihtiyacı
ihtiyacı
bazında
yapılacak
maliyet,
trafik
ihtiyacı
ve
güvenlik
analizi
sonrası
karar
verilecektir.
bazında yapılacak maliyet, trafik ihtiyacı ve güvenlik analizi sonrası karar verilecektir.
••Ayrıca
Ayrıca özel
özel ağ
ağ bağlantısı
bağlantısı yapılan
yapılan kurumlarda
kurumlarda İnternet
İnternet talebinin
talebinin ve
ve İnternet
İnternet çıkış
çıkış noktalarının
noktalarının
toplulaştırılması
ile
bu
konuda
bir
maliyet
avantajı
yaratılacaktır.
toplulaştırılması ile bu konuda bir maliyet avantajı yaratılacaktır.
••Ağın
Ağınkurulması
kurulmasısonrasında
sonrasındakurumların
kurumlarınsürekli
süreklive
vedüzenli
düzenliolarak
olarakyaptıkları
yaptıklarıveri
verialışverişlerinin
alışverişleriningüvenli
güvenli
kamu
vee-kapı
e-kapıüzerinden
üzerindenyapılması
yapılmasımümkün
mümkünolacaktır.
olacaktır.
kamuağı
ağıve
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KYM- 70 – Kamu Güvenli Ağı
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
Proje
Proje ile
ile kurumlar
kurumlar arası
arası koordinasyon
koordinasyon ve
ve işbirliği
işbirliği için
için temel
temel bir
bir altyapı
altyapı oluşturulacak,
oluşturulacak, şebeke
şebeke
konularında
mükerrer
yatırımlar
engellenecek,
bu
sayede
operasyonel
verimlilik
konularında mükerrer yatırımlar engellenecek, bu sayede operasyonel verimlilikartacaktır.
artacaktır.Ayrıca
Ayrıcaveri
veri
alışverişinde
yüksek
güvenlik
sağlanacaktır.
alışverişinde yüksek güvenlik sağlanacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
Veri
Veri paylaşımını
paylaşımını içeren
içeren tüm
tüm eylemler
eylemler ve
ve
kamuda
kamuda elektronik
elektronik iletişimin
iletişimin yaygınlaştırılması
yaygınlaştırılması
eylemleri
eylemleribu
buprojenin
projenintamamlanması
tamamlanmasıile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.
Kamu
Kamu güvenli
güvenli ağının
ağının oluşturulması
oluşturulması sırasında
sırasında
kamuda
kamuda geniş
geniş bant
bant alımlarının
alımlarının toplulaştırılması
toplulaştırılması
eylemi
ile
paralel
olarak
toplu
eylemi ile paralel olarak toplu alım
alım tercih
tercih
edilmelidir.
edilmelidir. Ancak
Ancak bu
bu alımın
alımın boyutu
boyutu kamu
kamu
güvenli
güvenli ağının
ağının fizibilitesi
fizibilitesi aşaması
aşaması sonrası
sonrası
netleşecektir.
netleşecektir.
Kurumlar
Kurumlar ile
ile e-kapı
e-kapı arasındaki
arasındaki bağlantı
bağlantı kamu
kamu
güvenli
ağı
ile
sağlanacağından
güvenli ağı ile sağlanacağından bu
bu iki
iki eylem
eylem
yakından
yakından ilişkilidir.
ilişkilidir. E-kapı’nın
E-kapı’nın etkin
etkin işleyişinin
işleyişinin
sağlanması
için
kamu
güvenli
ağının
kurulumu
sağlanması için kamu güvenli ağının kurulumu
sırasında
sırasında öncelik
öncelik e-kapıya
e-kapıya aktarılan
aktarılan ve
ve
aktarılacak
olan
hizmetleri
sunan
aktarılacak olan hizmetleri sunan kurumlara
kurumlara
verilmelidir.
verilmelidir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Tübitak
TübitakVizyon
Vizyon2023
2023belgesinde
belgesindebelirtilen
belirtilenBilgi
Bilgi
Toplumuna
Geçiş
İçin
Teknolojik
Altyapının
Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının
Güçlendirilmesi
GüçlendirilmesiHedefi
HedefiDoğrultusunda
DoğrultusundaBilgi
Bilgi
toplumunda
toplumundabilgi
bilgigüvenliğinin
güvenliğininsağlanması
sağlanmasıve
ve
elektronik
elektroniksavaşlara
savaşlarahazır
hazırolunması
olunmasıhedefi
hedefiile
ile
paralel
paralelbir
bireylemdir.
eylemdir.
KDEP
KDEP66numaralı
numaralıeylem
eylemile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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KYM- 70 – Kamu Güvenli Ağı
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Kamu
KamuGüvenli
GüvenliAğının
Ağınınmaliyetinin
maliyetinindetaylı
detaylıbir
birfizibilite
fizibiliteçalışması
çalışmasıyapılmadan
yapılmadanbilinmesi
bilinmesimümkün
mümkünolmayıp,
olmayıp,
aşağıdaki
tablo
sadece
söz
konusu
çalışmaya
ilişkin
maliyetleri
içermektedir.
aşağıdaki tablo sadece söz konusu çalışmaya ilişkin maliyetleri içermektedir.
Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti
Danışmanlık

Yeni Türk Lirası

Avro

100

2.240.000

1.400.000

86

1.920.000

1.200.000

14

320.000

200.000

Avro

Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Toplam Finansman İhtiyacı

100

2.240.000

Bütçe Kaynakları (*)

100

Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.V.C Tedbir 4.4 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 70 – Kamu Güvenli Ağı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımlar
Adımlar
Projenin
Projeninana
anaadımları
adımlarışu
şuşekilde
şekildeolacaktır:
olacaktır:
Fizibilite
Fizibiliteçalışması
çalışmasıve
veteknik
teknikanaliz
analiz
Tüm
kamu
kurumlarını
kapsayan
Tüm kamu kurumlarını kapsayan bir
bir şebekenin
şebekenin tasarımı
tasarımı için
için bir
bir teknik
teknik analiz
analiz ve
ve fizibilite
fizibilite çalışması
çalışması
gerekecektir.
gerekecektir.Bu
Buçalışma
çalışmaesnasında
esnasındabazı
bazıbilgilerin
bilgilerinanaliz
analizedilmesi
edilmesigerekmektedir:
gerekmektedir:Bu
Buveriler
verilerve
veanaliz
analiz
kapsamı
içerisinde
aşağıdakiler
bulunmalıdır::
kapsamı içerisinde aşağıdakiler bulunmalıdır::
•• Kamu
Kamu kurumlarının
kurumlarının diğer
diğer hangi
hangi kamu
kamu kurumlarıyla
kurumlarıyla ne
ne tür
tür hizmetler
hizmetler kapsamında
kapsamında veri/bilgi
veri/bilgi
iletişiminde
iletişiminde bulunduğu
bulunduğu ve
ve bulunacağı
bulunacağı (bugün
(bugün ve
ve önümüzdeki
önümüzdeki 1-2
1-2 yıl
yıl içerisinde)
içerisinde) ve
ve bu
bu veri/bilgi
veri/bilgi
iletişiminin
iletişiminin gerçekte
gerçekte kurumların
kurumların hangi
hangi lokasyonları
lokasyonları arasında
arasında olacağı
olacağı ve
ve kullanım
kullanım bazında
bazında
beklenen
bant
genişliği
talebi,
beklenen bant genişliği talebi,
•• Veri/bilgi
Veri/bilgi iletişiminin
iletişiminin hangi
hangi uygulama/protokolleri
uygulama/protokolleri kullanacağı
kullanacağı (burada
(burada iletişim
iletişim şebekelerinin
şebekelerinin yedi
yedi
katmanı
bazında
bir
tasarım
yapmak
gerekli
olacaktır;
bu
katmanlar
fiziksel,
veri
katmanı bazında bir tasarım yapmak gerekli olacaktır; bu katmanlar fiziksel, veri hattı,
hattı, şebeke,
şebeke,
iletim,
iletim,oturum,
oturum,sunum
sunumve
veuygulama
uygulamakatmanlarıdır),
katmanlarıdır),
•• Her
bir
uygulama
ve
protokol
için
hangi
Her bir uygulama ve protokol için hangigüvenlik
güvenlikunsurlarının
unsurlarınınve
vepolitikalarının
politikalarınınuygulanacağı,
uygulanacağı,
•• Kritik
Kritik bağlantıların
bağlantıların belirlenip
belirlenip kesintisiz
kesintisiz çalışmayı
çalışmayı sağlamak
sağlamak üzere
üzere alternatif
alternatif bağlantılarla
bağlantılarla
desteklenmesi
desteklenmesi(örneğin,
(örneğin,kiralık
kiralıkhat
hatbağlantılarının
bağlantılarınınuydu
uyduhatları
hatlarıile
ileyedeklenmesi),
yedeklenmesi),
•• Sinerjik
Sinerjikhususların
hususlarınneler
nelerolduğu
olduğu(ekipman,
(ekipman,İnternet
İnternetbağlantısı,
bağlantısı,vb),
vb),
•• E-Devlet
E-DevletKapısı’nın
Kapısı’nınşebekeye
şebekeyenasıl
nasılve
vehangi
hanginoktada
noktadabağlanacağı.
bağlanacağı.
•• Kurumların
Kurumlarınİnternet
İnternetbağlantı
bağlantıtalebi
talebive
vebu
butalebin
talebinhangi
hanginoktalarda
noktalardakonsolide
konsolideedilebileceği
edilebileceği
•• Şebekenin
hizmet
prensiplerinin
ve
seviyelerinin
belirlenmesi
ve
operasyonel
Şebekenin hizmet prensiplerinin ve seviyelerinin belirlenmesi ve operasyonelolarak
olarakkamu
kamuağının
ağının
nasıl
nasılve
vehangi
hangisüreçler
süreçlerkapsamında
kapsamındasunulacağı
sunulacağı
•• Uygulama
Uygulama aşamasında
aşamasında kurum
kurum bazında
bazında önceliklerin
önceliklerin belirlenmesi
belirlenmesi ve
ve uygulama
uygulama için
için farklı
farklı
aşamaların
planlanması
aşamaların planlanması
Uygulama
Uygulama
Teknik
Teknikanalizden
analizdensonra,
sonra,yüksek
yüksekihtimalle
ihtimalleortaya
ortayatopolojik
topolojikolarak
olarakhiyerarşik
hiyerarşikbir
birşebeke
şebekeyapısı
yapısıçıkacaktır.
çıkacaktır.
Bu
hiyerarşik
yapıda,
kurumları
birbirine
bağlayan
birinci
seviye
bir
ortak
şebeke,
kurumların
Bu hiyerarşik yapıda, kurumları birbirine bağlayan birinci seviye bir ortak şebeke, kurumların içinde
içinde
kurumlara
ait
birimleri
birbirine
bağlayan
ikinci
seviyede
bir
şebeke
yapısı
ortaya
çıkacaktır.
Bu
şebeke
kurumlara ait birimleri birbirine bağlayan ikinci seviyede bir şebeke yapısı ortaya çıkacaktır. Bu şebeke
yapısının
yapısınınkurulması
kurulmasıbir
birsonraki
sonrakiadım
adımolacaktır.
olacaktır.Ağ
Ağaltyapısının
altyapısınınkurulumunda
kurulumundafarklı
farklıkurumlarda
kurumlardabulunan
bulunan
mevcut
ağ
bağlantılarından
da
gereken
yerlerde
faydalanılması
gerekmektedir.
mevcut ağ bağlantılarından da gereken yerlerde faydalanılması gerekmektedir.
Şebekenin
Şebekenin kesintisiz
kesintisiz hizmet
hizmet verebilmesi
verebilmesi için
için bir
bir şebeke
şebeke yönetim
yönetim merkezi
merkezi oluşturup,
oluşturup, gerekli
gerekli teknik
teknik işiş
süreçlerinin,
bu
süreçleri
uygulamaya
geçirecek
organizasyonun
ve
çalışan
profilinin
belirlenmesi
süreçlerinin, bu süreçleri uygulamaya geçirecek organizasyonun ve çalışan profilinin belirlenmesi
gerekecektir.
gerekecektir.Şebeke’nin
Şebeke’ninyönetiminin
yönetiminindış
dışkaynak
kaynakkullanımı
kullanımıya
yada
daprogram
programyönetim
yönetimofisi
ofisiüzerinde
üzerindeolması
olması
konusu
konusugüvenlik
güvenlikriskleri,
riskleri,maliyet
maliyetve
veyönetim
yönetimkonusunda
konusundaetkinlik
etkinlik konuları
konuları bazında
bazında değerlendirilmeli
değerlendirilmeli ve
ve
analiz
analizedilerek
edilerekiki
ikialternatiften
alternatiftenbiri
biriseçilmelidir.
seçilmelidir.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda
Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

TÜRKSAT
TÜRKSAT

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
: : Temmuz
Bitiş
Temmuz2008
2008
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
Devlet
Kuruluş 2 : DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş33: :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı
 e-Devlet Kapısı projesi birinci fazın tamamlanması ve pilot hizmetlerin elektronik ortama
aktarılmasını takiben, bu proje çerçevesinde hazırlanan e-Hizmetler Fizibilite Raporları
doğrultusunda belirlenen kamu hizmetlerinin elektronik ortama aktarılması sağlanacaktır.
 e-Devlet Kapısında sunulan hizmetlerin yaygınlaştırılmasına paralel olarak kullanım ihtiyaçları ve
vatandaş grupları bazında ayrıştırmalar yapılarak hizmet gruplamaları yapılacaktır. Sunulan
hizmetlere yönelik arama, yön bulma, yönlendirme, eski bilgileri hatırlama fonksiyonları
geliştirilecektir.
 Kullanıcı profili bazında toplanmış olan kullanım istatistiklerine dayalı olarak ihtiyaçların önceden
belirlenmesi ve proaktif yönlendirmeler yapılmasına yönelik MİY (CRM) sistemleri geliştirilecektir
 e-Devlet Kapısı kapsamında oluşturulan ödeme altyapısının henüz e-Devlet kapısında sunumu
olmayan hizmetler ve yerel idare hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ile tüm kamu
kurumlarıyla hizmet kullanıcıları arasındaki ödemelerin tamamen ortak bir ödeme altyapısı
üzerinden yürütülmesi sağlanacaktır.
 e-Devlet Kapısında yer alan hizmetlerle ilişkili olarak sunulacak mobil hizmetlere yönelik ortak bir
platform oluşturulacak, tüm kurumlar mobil hizmetlerini bu platform üzerinden sunacaktır.
 Kamu kurumlarındaki farklı portal ve web siteleri için ortak altyapı geliştirilecek, bu bağlamda
devlet hizmetlerinin sunulduğu portal/web sitesi ile eylem planı kapsamında kurulacak diğer web
sitelerinin aynı teknik altyapıyı kullanması mümkün olacaktır. Böylelikle teknik donanım ve
altyapısından en etkin şekilde faydalanılacak ve kamu hizmetlerinin teknik olarak sunulmasında
ortak bir altyapı kullanılacaktır.
 Kurulacak web sitesi altyapısı, e-ödeme platformu ve mobil hizmetler platformu gibi ortak
altyapıların işletimi için organizasyona ve süreçlere ilişkin gerekli yapılar hayata geçirilecektir.
Özellikle 24x7 hizmet vermenin gereksinimleri düşünüldüğünde her kamu kurumunun bu hizmet
yükümlülüklerini yerine getirmesi ciddi boyutlarda kaynak israfı yaratacaktır. Oysa kamu hizmetleri
ortak altyapısı kurum ihtiyaçlarını karşılarken teknik sinerjilerden de etkin olarak faydalanacak ve
kamuda verimliliği artıracaktır.
 e-Devlet Kapısı çerçevesinde TÜRKSAT’a yüklenen görevlerin şirket tarafından etkin olarak ifasını
sağlamak üzere gerekli hukuki ve organizasyonel düzenlemeler yapılacaktır.
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6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir:
desteklemektedir:
 Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü stratejisi kapsamında 2010 yılında en iyi senaryoda kamu
hizmetlerinin tanımlanmış olan gösterge bazında %70 seviyesinde elektronik ortamda sunulması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda e-Devlet kapısında sunulmak üzere kamu
hizmetlerinin
önceliklendirilmesi ve fayda potansiyeli yüksek hizmetlerin hızlı bir şekilde elektronik ortama
aktarılması gerekmektedir.
 Kamu kaynaklarının etkin kullanımı stratejinin hayata geçirilmesinde öncelikli olarak dikkat edilmesi
gereken hususlardandır. Bu çerçevede, farklı kurumların aynı amaçlı teknolojilere bağımsız ve
birbirinden habersiz şekilde yatırım yapmaması gerekmektedir. Bu proje ile elektronik ödeme, mobil
hizmet sunumu vb. altyapı yatırımlarında mükerrer yatırımların ve israfının önüne geçilecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinin artması kullanıcılara önemli kolaylık ve zaman
kazancı sağlayacaktır.
 Vatandaş odaklılık kapsamında geliştirilecek kişiselleştirme ve CRM fonksiyonları devletin
kullanıcıları daha iyi tanımasını, ihtiyaçlarını tespit edebilmesini, hizmetlerin elektronik kullanımını
daha iyi pazarlayabilmesini, yeni hizmetler geliştirebilmesini sağlayacaktır.
 e-Devlet Kapısı bünyesinde kullanılacak elektronik ödeme altyapısının ve ihtiyaç duyan kurumlar
için web sitesi altyapısının kullanılabilmesinin sağlanması, mükerrer teknoloji yatırımlarının önüne
geçecek, web sitelerinin ve web siteleri üzerindeki işlevlerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini
sağlayacaktır. Benzer şekilde, ortak mobil hizmetler platformu ile e-Devlet Kapısı üzerindeki
hizmetlerin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması sağlanırken her kurumun kendi bünyesinde
altyapı yatırımı yapmasına gerek kalmayacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Yaygınlaştırma kapsamında e-Devlet kapısına
koyulacak hizmetlerin çağrı merkezi kanalından
sunumunda “Ortak Çağrı Merkezi” kullanılmalıdır.
 Mevcut e-Devlet Kapısı projesi kapsamında pilot
kamu hizmetleri elektronik ortama aktarılırken diğer
bir eylem doğrultusunda kamu hizmet envanteri
hazırlanıyor olacaktır. Yaygınlaştırma çalışmasına
yönelik hizmet önceliklendirmesinde bu envanterde
yer alacak hizmetler baz alınabilecektir.
 Güvenli kamu ağı, e-Devlet Kapısı üzerinden
hizmet sunumunda Kapı ile kurumlar arasındaki
bağlantıyı sağlayacağı için e-Devlet Kapısı
projesini tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.
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8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 Mevcut durumda devam eden e-Devlet
Kapısı projesinde 19 pilot kamu hizmeti
kapıda birleştirilecektir. Öte yandan
teknik şartname doğrultusunda her 3
ayda bir 30 kamu hizmetinin elektronik
ortamda sunumuna yönelik bir fizibilite
raporu hazırlanacaktır. Bu raporların
bulgu ve değerlendirmeleri e-Devlet
Kapısında
sunulan
hizmetlerin
yaygınlaştırılmasına temel oluşturacaktır.
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9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Elektronik
Elektronikhizmetlerin
hizmetlerinmerkezi
merkezibir
birnoktadan
noktadan sunumu
sunumuve
veortak
ortakaltyapı
altyapıprojelerini
projelerinibaşarıyla
başarıyla
gerçekleştirmiş,
A.B.D.,
Kanada,
Singapur
ve
İngiltere
gibi
ülkelerin
çalışmalarının
gerçekleştirmiş, A.B.D., Kanada, Singapur ve İngiltere gibi ülkelerin çalışmalarınınincelenmesi
incelenmesive
veproje
proje
kapsamında
kapsamındaplanlanan
planlananuygulamalar
uygulamalariçin
içinörnek
örnekmodeller
modellerolarak
olarakdeğerlendirilmesi
değerlendirilmesigerekmektedir.
gerekmektedir.
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

14.608.130

9.130.081

Danışmanlık

4

650.407

406.504

Eğitim

9

1.300.813

813.008

Etüd / Fizibilite

9

1.300.813

813.008

Yazılım

53

7.804.878

4.878.049

Donanım

15

2.250.407

1.406.504

Ağ Altyapısı

4

650.407

406.504

Diğer

4

650.407

406.504

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

14.608.130

9.130.081

100

14.608.130

9.130.081

Bütçe Kaynakları (*)
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.V.C Tedbir 4.1 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 TBMM gündemine alınmış olan, Elektronik Haberleşme Yasa Tasarısı’nda yapılacak değişiklik ile,
e-Devlet Kapısı ile ilgili olarak TÜRKSAT’a verilen görevlerin, kanun ile belirlenmesi.
 Elektronik hizmetlerin e-Devlet Kapısından verilebilmesi için hizmet aktarım süreç ve standartlarının
belirlenmesi (elektronik form ve içerik standartları)
 Birden fazla kurumun dahil olduğu işlemlerde kurumların birbirleri arasında iş akışlarını yönetecek
ve kurumlar arası veri alışverişini sağlayacak iş akış yönetimine ilişkin mekanizmaların ve
platformların oluşturulması
 Mevcut e-Devlet Kapısı Projesi kapsamında hazırlanan e-hizmetler fizibilite raporlarına ek olarak
kamu hizmet envanterinde yer alan diğer hizmetlerin de önceliklendirmesine yönelik bir fizibilite
çalışması yapılması, hizmetlerin elektronik ortama aktarılmasının fayda ve maliyetlerinin analiz
edilmesi ve bu doğrultuda nihai önceliklendirme yapılarak zaman planının oluşturulması
 Oluşturulan zaman planı doğrultusunda hizmetlerin elektronik ortama aktarılmasının pilot
hizmetlerde de uygulanan iş gereksinimleri çerçevesinde hayata geçirilmesi
 e-Devlet Kapısı kapsamında oluşturulan e-ödeme altyapısının tüm kamu kurumlarınca kullanımına
yönelik teknolojik yapıların ve süreçlerin oluşturulması
 Kamu kurumları tarafından sunulan ve sunulması planlanan mobil hizmetler değerlendirilerek mobil
hizmetler platformuna yönelik ortak ihtiyaçların belirlenmesi
 Ortak mobil hizmetler platformunun oluşturulması ve kurumların mobil hizmetlerinin bu platforma
entegre edilmesi
 Birden fazla portal/web sitesinin ve entegrasyon hizmetlerinin sunulmasını sağlayacak web sitesi
altyapısının tasarım aşamasında altyapı ile bu hizmetlerin ayrıştırılacağı şekilde kurulması. e-Devlet
Kapısı Projesi kapsamında kurulan kayıt ve kimlik doğrulama mimarisinin ortak altyapıya entegre
edilmesi
 Kamu hizmetleri ortak altyapısının operasyonel açıdan belirli standartlar (örneğin CoBIT, ITIL, vs)
ve hizmet seviyeleri doğrultusunda işletilmesi için ilgili süreçlerin tasarlanması
 Altyapının yönetimi için gerekli insan kaynağının temini ve eğitimi.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

TÜRKSAT
TÜRKSAT

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Temmuz
Bitiş
: Temmuz2008
2008
Süre
: :18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
Devlet
Kuruluş 2 : DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş3:
3: İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı
••Proje
Proje ile
ile tek
tek noktadan
noktadan kamu
kamu hizmetlerinin
hizmetlerinin sunumunu
sunumunu hedefleyen
hedefleyen e-Devlet
e-Devlet Kapısına
Kapısına alternatif
alternatif bir
bir
kanalın
eklenmesi
hedeflenmektedir.
kanalın eklenmesi hedeflenmektedir.
••Ayrıca
Ayrıca farklı
farklı kurumların
kurumların elektronik
elektronik hizmetlere
hizmetlere ilişkin
ilişkin çağrı
çağrı merkezi
merkezi yatırımlarının
yatırımlarının konsolide
konsolide edilmesi
edilmesi
sağlanacak
sağlanacakve
vemaliyet
maliyetavantajı
avantajıyaratılacaktır.
yaratılacaktır.
••Kurulacak
Kurulacakçağrı
çağrımerkezi,
merkezi,bilgilendirme,
bilgilendirme,uyarma,
uyarma,kullanıcı
kullanıcıisteği
isteğive
veonayı
onayıile
ileişlemleri
işlemleriyürütme,
yürütme,süreç
süreç
sorgulama,
işlem
sonuçlarını
bildirme
ve
kullanıcı
desteği
gibi
hizmetleri
bilgi
iletişim
sorgulama, işlem sonuçlarını bildirme ve kullanıcı desteği gibi hizmetleri bilgi iletişim teknolojileri
teknolojileri
aracılığıyla
aracılığıyla Türkçe
Türkçe ve
ve İngilizce
İngilizce dil
dil seçenekleri
seçenekleri ile
ile sunabilecektir.
sunabilecektir. Ayrıca,
Ayrıca, çağrı
çağrı merkezi,
merkezi, farklı
farklı
lokasyonlardan
hizmet
verebilir
yapıda
olacaktır.
lokasyonlardan hizmet verebilir yapıda olacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Alternatif
Alternatif bir
bir kanalın
kanalın kamu
kamu hizmetleri
hizmetleri sunumunda
sunumunda kullanılması
kullanılması ile
ile vatandaş
vatandaş memnuniyeti
memnuniyeti ve
ve
kullanımda
artış
beklenmektedir.
kullanımda artış beklenmektedir.
Kamu
Kamukurumları
kurumlarıçağrı
çağrımerkezi
merkeziyatırımlarının
yatırımlarınınbirleştirilmesi
birleştirilmesiile
ilemaliyet
maliyettasarrufu
tasarrufubeklenmektedir.
beklenmektedir.
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KYM- 72 – Ortak Çağrı Merkezi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
Proje
Proje ile
ile kamu
kamu hizmetlerinin
hizmetlerinin sunumunda
sunumunda alternatif
alternatif bir
bir kanal
kanal kurulacaktır.
kurulacaktır. Böylelikle
Böylelikle telefon
telefon
kullanımının
yüksek
olduğu
ülkemizde
elektronik
hizmetlerin
kullanım
hedeflerine
ulaşılmasına
kullanımının yüksek olduğu ülkemizde elektronik hizmetlerin kullanım hedeflerine ulaşılmasına katkı
katkı
sağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Ayrıca
Ayrıca kurumların
kurumların elektronik
elektronik hizmetlere
hizmetlere ilişkin
ilişkin çağrı
çağrı merkezi
merkezi altyapılarında
altyapılarında ortak
ortak yatırım
yatırım yapmaları
yapmaları
sağlanarak
işbirliği
ve
sinerji
fırsatları
ortaya
çıkarılacak,
verimlilik
hedefi
desteklenecektir.
sağlanarak işbirliği ve sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, verimlilik hedefi desteklenecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
Ortak
çağrı
merkezinin
e-Devlet
Kapısı
Ortak çağrı merkezinin e-Devlet Kapısı ile
ile
entegrasyonu
entegrasyonu sağlanması
sağlanması gerektiğinden
gerektiğinden eeDevlet
Devlet Kapısı
Kapısı hizmetlerinin
hizmetlerinin yaygınlaştırılması
yaygınlaştırılması
eylemi
eylemiile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Çağrı
Çağrımerkezinde
merkezindekurulacak
kurulacakaltyapının
altyapınıne-Devlet
e-Devlet
Kapısı
altyapısına
entegre
olması
Kapısı altyapısına entegre olmasısağlanmalıdır.
sağlanmalıdır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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KYM- 72 – Ortak Çağrı Merkezi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

22.880.000

14.300.000

Danışmanlık

5

1.200.000

750.000

Eğitim

2

480.000

300.000

Etüd / Fizibilite

2

480.000

300.000

Yazılım

21

4.720.000

2.950.000

Donanım

35

8.000.000

5.000.000

Ağ Altyapısı

7

1.600.000

1.000.000

Diğer

28

6.400.000

4.000.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

22.880.000

14.300.000

100

22.880.000

14.300.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 72 – Ortak Çağrı Merkezi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımlar
Adımlar
Projenin
Projeninana
anaadımları
adımlarışu
şuşekilde
şekildeolacaktır:
olacaktır:
••Tüm
Tümkamu
kamukurumlarının
kurumlarınınihtiyaç
ihtiyaç duyacağı
duyacağıdış
dışarama
aramave
vearanma
aranmatalepleri
talepleritoplanarak
toplanarakanaliz
analizedilecek,
edilecek,
bu
çerçevede
gerekli
çağrı
merkezi
büyüklüğü
belirlenecektir.
Ayrıca
projenin
maliyet
bu çerçevede gerekli çağrı merkezi büyüklüğü belirlenecektir. Ayrıca projenin maliyet ve
ve faydaları
faydaları
belirlenecek
hedefler
ölçümlenebilir
göstergelerle
ifade
edilerek
projenin
uygulanabilirlik
çalışması
belirlenecek hedefler ölçümlenebilir göstergelerle ifade edilerek projenin uygulanabilirlik çalışması
tamamlanacaktır.
tamamlanacaktır.
••Çağrı
Çağrımerkezi
merkeziteknolojik
teknolojikve
vefiziki
fizikialtyapısı
altyapısıkurulacaktır.
kurulacaktır.
••Çağrı
merkezi
e-Devlet
Kapısı
Çağrı merkezi e-Devlet Kapısı hizmetlerine
hizmetlerine entegre
entegre edilecektir.
edilecektir. Buna
Buna yönelik
yönelik ilk
ilk aşamada
aşamada bir
bir
entegrasyon
planı
oluşturulacaktır.
entegrasyon planı oluşturulacaktır.
••Çağrı
Çağrımerkezinde
merkezindeçalışmak
çalışmaküzere
üzeregerekli
gerekliinsan
insankaynağı
kaynağıtahsisinin
tahsisininyapılması
yapılmasıve
veeğitilmesi.
eğitilmesi.
••Kamu
kurumlarına
hizmet
verilmesi
amacıyla
çağrı
merkezi
fiyat
ve
yönetim
prensipleri
Kamu kurumlarına hizmet verilmesi amacıyla çağrı merkezi fiyat ve yönetim prensiplerioluşturulacak,
oluşturulacak,
kamu
kurumlarına
hizmet
verme
süreçleri
ve
hizmet
seviyesi
anlaşmaları
oluşturulacaktır.
kamu kurumlarına hizmet verme süreçleri ve hizmet seviyesi anlaşmaları oluşturulacaktır.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 73 – Ortak Hizmetlerin Oluşturulması
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama
Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Ocak
2011
Bitiş
: Ocak 2011
Süre
: : 48
Süre
48ay
ay

Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİd.
İd.Gn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
3
:
Devlet
Personel
Başkanlığı
Kuruluş 3 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş
Kuruluş44: :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı
 Kamu kurum ve kuruluşlarında ortak olarak yürütülen bazı fonksiyonların niteliğine göre e-Devlet
Kapısı ve/veya ilgili bir başka kurum tarafından merkezi olarak sunumu konusunda çalışmalar
yapılacak ve gerekli koordinasyon sağlanacaktır.
 Ayrıca, gerekli hallerde kamu kurumlarında ortak kullanılabilecek ve paylaşılabilecek yazılımlar
konusunda inceleme yapılacak, belirlenen yazılımların diğer kurumlara da yaygınlaştırılmak
üzere ilgili kurum tarafından geliştirilmesi sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Ortak yürütülebilecek çeşitli destek hizmetlerinin merkezileştirilmesi ile idari giderlerde tasarruf
sağlanacaktır. Bazı araştırmalar, ortak hizmet sunumunun %20-30 civarında tasarruf potansiyeli
olduğunu ortaya koymaktadır. Böylelikle kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı sağlanacaktır.
 Kamu kurumlarının ellerindeki kaynakları stratejik faaliyet alanlarına daha fazla eğilmelerine
imkan tanınacaktır.
 Ortak hizmet sunularak sağlanan ölçek ekonomisi ile yeni sistem ve teknolojilere yatırım imkanı
artacak, bu da iş süreçlerinin verimliliğini artıracaktır.
 Ortak hizmet veren birimlerde çalışan personelin yetkinlik seviyesinde artış görülecek, bu da
hizmet kalitesini artıracaktır.
 Tüm kamu kurumlarının çeşitli destek hizmetlerine benzer kalite standartlarında ulaşması
sağlanacaktır. Bu dolaylı olarak kurumun genel hizmet performansına da olumlu yansıyacaktır.
 Tüm kurumlar için ortak bir altyapı platformu kullanımı sağlanacak, yeni teknolojilere geçiş
kolaylaşacaktır.
 Kurumlarda aynı amaca yönelik olarak geliştirilen yazılımlar tespit edilerek, belirlenen yazılımların
diğer kurumlarca da kullanılacak şekilde ilgili kurum tarafından geliştirilmesi sağlanarak,
mükerrerlikler önlenecektir.
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KYM- 73 – Ortak Hizmetlerin Oluşturulması
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Ortak hizmetlerin merkezi olarak sunumu özel sektörde yaygın olarak kullanılan ve ciddi verimlilik
artışı sağlayan bir uygulamadır. 2010’a kadar seçilmiş olan verimlilik odaklı strateji kamu
kurumlarında mükerrerliklerin giderilmesine öncelik vermektedir. Bu doğrultuda paylaşımı mümkün
olan iç hizmetlerin merkezileştirmesi kamu idari giderlerinde ciddi düşüş sağlayabilecektir.
 Kamu iç hizmetlerinde sağlanacak hız artışı, dolaylı olarak vatandaşlara sunulan hizmetlere de hız
kazandıracak, sunulan hizmet kalitesindeki artış kullanıcı memnuniyetini yükseltecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Mevcut
Mevcutdurumda
durumdaMaliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığıbünyesinde
bünyesinde
ortak
bir
muhasebe
programının
geliştirilmesi
ortak bir muhasebe programının geliştirilmesi
konusunda
konusundaçalışmalar
çalışmalaryürütülmektedir.
yürütülmektedir.Bu
Bu
projenin
de
ortak
hizmetler
projenin de ortak hizmetlerkapsamında
kapsamında
değerlendirilmesi
değerlendirilmesigerekmektedir.
gerekmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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KYM- 73 – Ortak Hizmetlerin Oluşturulması
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

14.368.000

8.980.000

Danışmanlık

6

1.056.000

660.000

Eğitim

22

4.800.000

3.000.000

Etüd / Fizibilite

6

2.112.000

1.320.000

Yazılım

44

4.800.000

3.000.000

0

0

1.600.000

1.000.000

0

0

Yeni Türk Lirası

Avro

Donanım
Ağ Altyapısı

22

Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

14.368.000

8.980.000

100

14.368.000

8.980.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 73 – Ortak Hizmetlerin Oluşturulması
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Ortak Hizmetler Modelinin oluşturulması
 Fizibilite çalışması kapsamında paylaşılacak hizmetlerin ve bu hizmetlerin hangi
adımlarının/süreçlerinin ortak hizmet kapsamında yürütüleceğinin seçilmesi, proje maliyetlerinin
ve faydalarının belirlenmesi; verimlilik artışı yönünden ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje
tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi.
 İlk adımda seçilen her bir ortak hizmet için gerekli modelin fizibilite çalışması kapsamında
belirlenmesi: Ortak hizmetler temel olarak üç farklı şekilde oluşturulabilir
1.Merkezi bir sunucu üzerinde çalışan yazılımlar olarak
2.Merkezi bir kurum tarafından sağlanan hizmet olarak (Merkezi bir kurum tarafından
sağlanan destek hizmetlerinde farklı kurumlarda yapılanmanın tamamen yok edilmemesi
gerekmektedir. Özellikle kurumların özlük işlerini ilgilendiren ve kurum işleyişi ve çalışanları
hakkında bilgi gerektiren aktiviteler için kurum içi yapılanma korunmalıdır. Örneğin, insan
kaynakları bölümlerinin işlevleri arasında olan eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi
kurumun özlük işlerini de ilgilendiren ve personel hakkında detaylı bilgi gerektiren işlerin bu
model içerisinde yine kurum bünyesinde yapılması, ancak kurumun özlük işleri ile ilgisi
olmayan bordro basma ve personel bilgilerinin saklanması gibi işlemlerinin merkezi olarak
yapılması söz konusudur.)
3.Merkezi olarak geliştirilen ve kurumlara dağıtılan yazılım olarak
 Ortak hizmetler için gerekli süreçler ve teknik altyapı gereksinimlerinin belirlenmesi ve bir rapor
ile sunumu
 Ortak Hizmet Kurumlarının Yapılanması ve Operasyon
 Merkezi kurum opsiyonu seçilen hizmetler için kurumsal yapılanmanın oluşturulması. Ortak
hizmet merkezinin ve yeni yapı altında kurumların her birinde yer alan birimlerin vereceği
hizmetlere yönelik iş süreçlerinin oluşturulması
 Ortak hizmetler ile ilgili teknolojik ve fiziksel altyapının kurulması, yazılım geliştirmesi ve teknik
ekipmanın kurulumu
 Ortak hizmetler için kullanılacak yazılımların kurumlarda kullanıma sokulması ve kurumlarda bu
hizmetlere yönelik standart süreçlerin uygulamaya konulması
 Tüm Kurumlarda ortak hizmetler ile ilgili organizasyonel değişikliklerin ve yeni iş süreçlerinin
hayata geçirilmesi
 Merkezi hizmet sunumu opsiyonu seçilen hizmetler için hizmeti veren ile kurumlar arasında
hizmet seviyesi anlaşmalarının oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek
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KYM- 74 – Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

TÜBİTAK
TÜBİTAK- -UEKAE
UEKAE

Başlangıç
Başlangıç: : Eylül
Eylül2006
2006
Bitiş
:
Haziran
Bitiş
: Haziran2008
2008
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş1:
1:Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş2:
2:Pilot
PilotUygulama
Uygulamaİçin
İçinSeçilecek
SeçilecekKamu
KamuKurumu
Kurumu

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı



Kamuda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı için örnek oluşturmak üzere bir kurumda
pilot uygulama yapılacak ve bu uygulamada elde edilen tecrübelere göre açık kaynak
kod kullanımının uygulanabilirlik analizi geliştirilecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Kamu BİT yatırımlarında önemli maliyet kalemlerinden birisi yazılım lisanslarıdır. Kamu’da açık
kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılmasıyla, maliyeti daha düşük ve güvenli bilgi sistemleri
kurulabilecektir.
 Kamu kurumlarında mevcut durumda birbirinden bağımsız yürüyen açık kaynak kodlu yazılım
geliştirme çalışmaları arasında paylaşım ve sinerji yaratılacak, bu da mükerrer yatırımların
engellenmesini sağlayacaktır.
 Sürdürülebilirliği artırıcı tedbirler ile açık kaynak kodlu yazılım kullanımının önündeki en büyük
engellerde sayılan teknik destek eksikliğinin önüne geçilecektir.
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KYM- 74 – Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım kullanımı AB tarafından bir öncelik olarak
belirlenmiştir. Kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen strateji uygulanırken AB ile
uyum da gözetilmesi gereken hususlar arasındadır. Bu nedenle kamu kurumlarında açık kaynak
kodlu yazılım kullanımının önündeki engellerin bertaraf edilmesine yönelik uygulamalar önem
taşımaktadır.
 Açık kaynak kodlu yazılım kullanımında kurumlar arası koordinasyon olmaması mevcut durumda
gereksiz yatırımlara neden olabilmektedir. Kamuda gereksiz harcamaların önüne geçerek
verimlilik sağlanması amacıyla bağlantılı olarak kurumlar arasında bu alanda koordinasyon
sağlanması gerekmektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Kamuda elektronik kayıt yönetimi
konusunda kullanılacak standartlar ve
birlikte çalışabilirliğe yönelik veri paylaşımı
açık kaynak kodlu yazılım kullanımı ile
ilişkili konulardır. Bu nedenle bu alanlarda
açık kaynak kodlu yazılım kullanımını
destekleyecek düzenlemeler hayata
geçirilmelidir.

 TÜBİTAK-UEKAE’nin açık kaynak kodlu
yazılım kullanımına ilişkin hazırladığı
olabilirlik raporu ve göç rehberinin Aralık
2006’ya kadar DPT’ye sunulması
planlanmaktadır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Açık kaynak kod çalışmalarında IDABC ve
tOSSad bilgi kaynaklarından
yararlanılmalıdır.
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KYM- 74 – Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

1.998.400

1.249.000

Danışmanlık

21

422.400

264.000

Eğitim

4

80.000

50.000

Etüd / Fizibilite

40

792.000

495.000

Yazılım

35

704.000

440.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

1.998.400

1.249.000

100

1.998.400

1.249.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 74 – Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi,
sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması, proje tamamlanma süresi ve bütçeye
yönelik hedefler konması, iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Pilot uygulama kurumunun ve kurum içerisinde açık kaynak kod ile kullanılabilecek yazılımların
seçilmesi. Pilot kamu kurumu için bir göç programı hazırlanması
 Söz konusu kurumdaki belirli uygulamaların açık kaynak kodlu yazılım olacak şekilde geliştirilmesi
 Pilot uygulamadan elde edilen sonuçlara göre uygulanabilirlik analizinin yenilenmesi ve açık kaynak
kodlu yazılım geliştirme ve kullanım prensiplerinin oluşturulması
 İyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde açık kaynak kodlu yazılımlara ilişkin faaliyet gösteren Sivil
Toplum Kuruluşlarıyla etkin bilgi paylaşımı ve işbirliği olanakları araştırılacaktır.
 Kamuda hangi yazılımların merkezi olarak geliştirilebileceğine ve halihazırda kurumlarda kullanılan
yazılımların hangilerinin paylaşılabileceğine yönelik bir analiz yapılması; bu uygulamanın fayda ve
maliyetlerinin, özel sektöre muhtemel etkilerinin ortaya koyulması
 Bir önceki adımda ortaya çıkan sonuçlara da bağlı olarak kurumlarda geliştirilen yazılımların kamu
kurumları arasında paylaşıma yönelik süreçlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi
 Açık kaynak kodlu yazılım kullanımında sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde teknik destek alanında
özel sektörle işbirlikleri kurulması, TÜBİTAK bünyesinde teknik destek yapısının kurulması ve
eğitim programlarının oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 75 – Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Tapu
Tapuve
veKadastro
KadastroGenel
GenelMüdürlüğü
Müdürlüğü

Başlangıç
Başlangıç: : Eylül
Eylül2006
2006
Bitiş
:
Mart
2008
Bitiş
: Mart 2008
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİdareler
İdarelerGenel
GenelMüdürlüğü)
Müdürlüğü)
Kuruluş
2
:
Bayındırlık
ve
İskan
Bakanlığı
Kuruluş 2 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Tarım
Tarımve
veKöy
Köyİşleri
İşleriBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş44 : :Çevre
Çevreve
veOrman
OrmanBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş55 : :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
6
:
Türkiye
İstatistik
Kurumu
Kuruluş 6 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş
Kuruluş77 : :Harita
HaritaGenel
GenelKomutanlığı
Komutanlığı
Kuruluş
8
:
Belediyeler
Kuruluş 8 : Belediyeler
Kuruluş
Kuruluş99 : :İlgili
İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere de uygun coğrafi bilgi sistemi altyapısı kurulacaktır.
 Kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden
kullanıcılara sunmaları amacıyla bir portal oluşturulacaktır.
 Coğrafi verilerin, tüm kullanıcı kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içerik standartları
oluşturulacaktır.
 Coğrafi veri değişim standartları belirlenecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Kurulacak portal sayesinde mevcut coğrafi verilerin özellikleri öğrenilebilecek ve kullanıcıların
ihtiyaç duydukları coğrafi verilere kolaylıkla erişebilmeleri sağlanacaktır.
 Kurumlarda farklı standartlara sahip veri üretiminin önüne geçilerek kaynak tasarrufu
sağlanacaktır.
 Coğrafi veri değişimi için ortak standartların oluşturulması coğrafi bilgiye ihtiyaç duyan kurumlar
veya işletmelerle veri paylaşımını kolaylaştıracak, mükerrer veri üretimini de engelleyecektir.
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KYM- 75 – Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Mevcut durum analizinde kamu kurumlarında mükerrer yatırımlar ve kaynak israfı en önemli
sorunlardan biri olarak ortaya çıkmıştır. Bu proje kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi alanında
yapılan çalışmalara bütüncül bir çerçeve kazandırılması, veri sahipliği ve veri içeriği konularına
açıklık getirilmesi ve birlikte çalışabilir coğrafi veri standartlarının belirlenmesi mükerrer
yatırımların önüne geçerek kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı hedefimize hizmet
edecektir.
 Bilgiye dayalı karar süreçleri oluşturulması kamuda etkin yönetimin ana prensiplerindendir. Tüm
kurumların kullanabileceği ortak standartlarda üretilmiş coğrafi bilgiye erişimin sağlanması
bilginin karar süreçlerinde kullanımına imkan tanıyacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

 “Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri
Paylaşımı Altyapısı” eylemine paralel
çalışmalar yürütülmelidir.
 Kurulacak portalin e-Devlet Kapısı ile
entegrasyonu sağlanmalıdır.
 Coğrafi verilerin üretiminde ve kullanımında
büyük rolü olan yerel yönetimlere ilişkin
çalışmalarla koordinasyonun sağlanması
için Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm eylemi
izlenmelidir.
 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Tarım Bilgi
Sistemi ve Ulusal Ulaştırma Portalı bu
eylemde kurulacak portale veri
sağlayacaktır. Bu projelerdeki üretim ve
veri standartlarının bu eylem kapsamında
belirlenecek standartlarda olması
gerekmektedir.

 Kısa Dönem Eylem Planı 47. eylemde
ülkemizdeki mevcut durum ortaya konmuş,
2005 Eylem Planı 36. eylemde ise Türkiye
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmaya
yönelik strateji dokümanı hazırlanmıştır.
Projenin uygulamasında bu strateji
dokümanındaki bulgular göz önüne
alınmalıdır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Avrupa’da Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda
çalışmalar yürüten EUROGI, INSPIRE,
GINIE gibi kuruluşlardan teknik destek
alınmasında fayda olacaktır.
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KYM- 75 – Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

232.001.301

145.000.813

Danışmanlık

7

15.808.130

9.880.081

Eğitim

5

10.664.065

6.665.041

Etüd / Fizibilite

2

4.664.065

2.915.041

Yazılım

53

124.080.650

77.550.407

Donanım

16

38.072.195

23.795.122

Ağ Altyapısı

11

24.848.130

15.530.081

Diğer

6

13.864.065

8.665.041

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

232.001.301

145.000.813

100

232.001.301

145.000.813

Bütçe Kaynakları (*)
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 5.VIII.C Tedbir 2.5 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 75 – Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 36. Eylem kapsamında hazırlanan rapor da göz önüne alınarak coğrafi bilgi portali kurulmasına
yönelik fizibilite çalışması yapılması, hangi kurumların coğrafi bilgi sistemi ihtiyacı bulunduğunun
tespit edilmesi, hangi teknolojinin kullanılacağının belirlenmesi, fayda ve maliyetlerin hesaplanması,
iş gereksinimlerinin ortaya konması, proje takvimi ve bütçesine yönelik hedeflerin oluşturulması
 Coğrafi bilgi sistemi çalışmalarını yürütecek kurumsal yapılanmaların oluşturularak faaliyete
geçmesi
 Coğrafi Bilgi Portalına kurumlar tarafından eklenecek verilerin listesinin oluşturulması, veri ve
metaveri standartlarının belirlenmesi
 Standartlara uygun biçimde metaverilerin oluşturulması
 Kurumların kendi iç uygulamalarında ve dış kullanıcılara bilgi sunumunda kullanabilmelerine yönelik
sistemlerinin oluşturulması veya mevcut sistemlerin uygun hale getirilmesi
 Coğrafi Bilgi Portalında yer alması gereken minimum verilerin ilgili kurumlar tarafından dinamik bir
şekilde güncellenmesi ve belirlenen metaveri standartlarına göre portalde sunulmak üzere dış
kullanıma açılması
 Diğer verilerin sisteme entegrasyonu için planlamanın yapılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 76 – Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim
Merkezi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

TÜRKSAT
TÜRKSAT

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Ocak
2008
Bitiş
: Ocak 2008
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Başbakanlık
Başbakanlık(Türkiye
(TürkiyeAcil
AcilDurum
DurumYönetimi
YönetimiGenel
GenelMüdürlüğü)
Müdürlüğü)
Kuruluş
Kuruluş22 : :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş33: :TÜBİTAK
TÜBİTAK- -UEKAE
UEKAE
Kuruluş
4
:
İlgili
Kamu
Kurum
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı

- Kamu kurumlarının ortak ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sistemleri olağanüstü durum
yönetim merkezi kurulacak, hizmet verilecek kurumların acil durumlarda kritik
fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayacak sistemler ve bilgi yedeklemeleri
oluşturulacaktır.
- İstisna tutularak merkezi sistem dışında kalacak kamu kurumlarının yürütecekleri
olağanüstü durum yönetim sistemi kurma çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Belirlenen kamu kurumlarının deprem, yangın, sel gibi felaket durumlarında tuttukları en önemli
bilgileri kaybetme riskinin önüne geçilecek, minimum fonksiyonların sürdürülebilmesi
sağlanacaktır.
 Kamu kurumlarının bağımsız bir şekilde yürüttükleri bilgi sistemleri olağanüstü durum yönetimi
çalışmalarının bir kısmının merkezileştirilmesi ortak bir altyapıdan yararlanılarak tasarruf
sağlanmasını mümkün kılacaktır.
 Olağanüstü durum yönetimi konusunda kamuda sahip olunan yetkinlikler daha kısa sürede
geliştirilebilecektir.
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KYM- 76 – Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim
Merkezi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Mevcut durumda birçok kamu kurumu bilgi sistemleri olağanüstü durum yönetimi konusunda
yatırımlar planlamaktadır. Bu alanda duyulan ortak ihtiyaçlar doğrultusunda ortak bir olağanüstü
yönetim merkezi kurulması kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemlidir. İhtiyaç
duyan kamu kurumlarının kendi başlarına acil durum yönetim sistemleri oluşturması hem ilk
yatırım hem de ilerleyen yıllardaki bakım giderleri düşünüldüğünde verimlilik odaklı stratejiye ters
düşmektedir.
 Kamu kurumlarının sahip oldukları önemli bilgilerin etkin bir şekilde korunabilmesi hizmetlerin
sürekliliğinin sağlanabilmesi için gereklidir. Olası bir olağanüstü durumda önemli kamu
kurumlarının ellerindeki bilgileri kaybetmesi veya faaliyetlerinin tamamen durması riski toplumun
bu kurumların sunduğu hizmetlere duyduğu güveni azaltacak bir unsurdur. Bu risklerin
azaltılması kullanıcı memnuniyeti endeksimizin bileşenlerinden güvenlik ve erişimi olumlu yönde
etkileyebilecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 E-Dönüşüm Türkiye 2005 Eylem Planı 33
no’lu eylem kapsamında TÜBİTAK-UEKAE
tarafından kamu bilgi sistemleri olağanüstü
durum yönetimi ihtiyaçlarının
belirlenmesine yönelik hazırlanan kılavuz
bu projeye temel oluşturacaktır.
 TÜBİTAK Vizyon 2023 belgesinde belirtilen
Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik
Altyapının Güçlendirilmesi Hedefi
Doğrultusunda Bilgi toplumunda bilgi
güvenliğinin sağlanması ve bilgi
savaşlarına elektronik savaşlara hazır
olunması hedefi ile paralel bir eylemdir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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KYM- 76 – Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim
Merkezi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

42.682.818

26.676.762

Danışmanlık

3

1.318.808

824.255

Eğitim

6

2.358.808

1.474.255

Etüd / Fizibilite

0

120.000

75.000

Yazılım

31

13.151.653

8.219.783

Donanım

34

14.378.320

8.986.450

Ağ Altyapısı

17

7.396.423

4.622.764

Diğer

9

3.958.808

2.474.255

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

42.749.485

26.718.428

100

42.749.485

26.718.428

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 76 – Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim
Merkezi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Mevcut durumda TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan rapor da göz önüne alınarak projeye
yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; sağlanacak
fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler
konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Acil durum yönetim merkezi donanım ve ağ gereksinimlerinin belirlenmesi ve gerekli altyapının
kurulması
 Acil durum yönetim merkezinde görev alacak personel kadrosunun oluşturulması ve eğitimi
 Acil durum yönetim merkezinden hizmet sunulacak kurumların veri yedekleme ihtiyaçlarının
belirlenmesi, veri yedekleme sistemlerinin kurulması
 İlgili kamu kurumlarında acil durum yönetim süreçlerinin yazılı hale getirilerek kurum içinde
bilinçlendirme sağlanması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 77 – Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Kamu
Kamuİhale
İhaleKurumu
Kurumu

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Nisan
Bitiş
: Nisan2008
2008
Süre
: : 21
Süre
21ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:
Adalet
Kuruluş 1 : AdaletBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
İçişleri
Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİdareler
İdarelerGn.Md.)
Gn.Md.)
Kuruluş
Kuruluş33: :Devlet
DevletMalzeme
MalzemeOfisi
Ofisi
Kuruluş
Kuruluş44: :İlgili
İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Kamu satın alımlarının elektronik ortamda gerçekleşmesine yönelik e-ihale sistemi ile elektronik
katalog alımları sistemi tamamlanacak ve kullanımının yaygınlaşması sağlanacaktır.
 Kamu İhale Kanunu’nda yapılacak değişiklikler sonucu, kamu ihalelerinde elektronik yolların
kullanılması mümkün kılınacak ve ayrıca ihale sonuçlarında risk paylaşımı esasının
kullanılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet – Devret Modeli Çerçevesinde Yapılması
Hakkında Kanun’da (“YİD Kanunu”) yapılacak değişiklikler ile kamu özel sektör ortaklıklarına ilişkin
düzenlemeler bilgi toplumu amaç ve hedeflerine uyumlu hale getirilecektir.
 Kamu BİT alımlarını etkinleştirecek düzenlemeler yapılacaktır.
 Kamu ile tedarikçiler arasında BİT alımları için çerçeve anlaşmaları imzalanacaktır.
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Talep toplulaştırması ve artan rekabet sonucu kamu alımlarında fiyat düşüşü sağlanacaktır.
Dünya örneklerine bakıldığında e-ihale uygulamalarının satın alımlarda %10-20 arasında tasarruf
sağlayabildiği görülmektedir.
 İhaleler daha hızlı sonuçlandırılabilecek, kağıt ortamda yürüyen süreçlerin elektronik ortama
aktarımı verimliliği artıracaktır.
 İhale katılımcılarının benzer belgeleri tekrar tekrar sağlamalarına gerek kalmayacak, işletmelere
ciddi zaman tasarrufu sağlanacaktır.
 İhalelere daha çok sayıda işletmenin katılabilmesi sağlanacak, bu da rekabeti artırmanın yanı sıra
KOBİ sektörüne de ivme kazandıracaktır.
 Kamu alımlarında eşitlik, şeffaflık ve hesap sorulabilirlik artacaktır.
 BİT alımlarının etkinlik kazanması e-dönüşüm sürecini kolaylaştıracaktır.
 Çerçeve anlaşmaları ile kamu satın alımlarında minimum standartlar sağlanacak, kurumlar arası
farklılıklar ortadan kalkacak, tedarikçilerin kamu kurumlarına mal ve hizmetleri asgari kalite ve
fiyatlarla sunması temin edilecektir.
 Kamu özel sektör ortaklıklarının daha yaygın ve etkin kullanımı ile kamu projelerinin finansman
sıkıntılarına çözüm getirilmesi ve projelerin özel sektör desteği ile daha hızlı ve kaliteli şekilde
yürütülmesi beklenmektedir.
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KYM- 77 – Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Kamu kaynaklarının etkin kullanımına yönelik ilk adım kamunun kendi ihtiyaç duyduğu mal ve
hizmetlerin mümkün olan en rekabetçi fiyat ve kalitelerde temin edilebilmesinden geçmektedir.
Türkiye’de kamu alımlarının yüksek miktarı düşünüldüğünde bu alandaki iyileştirmelerin ciddi
tasarruf imkanı sağlayarak diğer projelere de kaynak yaratabileceği düşünülmektedir.
 Kamu ihalelerinin elektronik ortamda gerçekleşmesi AB’nin de 20 temel e-devlet hizmeti arasında
yer almaktadır. Öte yandan AB müzakereleri de önemli başlıklarından birini oluşturmaktadır. Bu
nedenle eylem planı çerçevesinde öncelikli olarak ele alınması gereken konulardandır. AB 2007 yılı
sonuna kadar üye ülkelerin tamamen elektronik kamu alımına geçmesini hedeflemektedir.
 Verimlilik alanında seçilen temel göstergelerden biri kamu alımlarının yüzde kaçının elektronik
ortamda gerçekleştiğidir. Bu göstergede hedeflenen noktaya ulaşılması için e-ihale sisteminin hızlı
bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir.
 Kamu özel sektör ortaklıklarının daha etkin ve yaygın kullanımı, özel sektörün üstün teknolojisinden
ve finansman imkanlarından yararlanılması suretiyle e-dönüşüm projesi çerçevesindeki projelerin
gerçekleştirilmesini olumlu şekilde etkileyecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Kamu dış kaynak hizmet alımları eyleminin
temel prensipleri oluşturulacak çerçeve
anlaşmalarına yansıtılmalıdır.
 Proje kapsamında kurulması planlanan
İnternet sitesi / portalin altyapı
maliyetlerinin azaltılması için e-kapının
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem
kapsamında kurulacak ortak İnternet sitesi
teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile
ilişkilidir.

 KDEP 2005 Eylem Planı 22. Madde
kapsamında KİK tarafından e-İhaleye
yönelik yürütülen çalışmalar bulunmaktadır.
 DMO’nun e-İhale ve bilgi sistemleri
otomasyon projesi kapsamındaki
çalışmaların ise Mart 2006’da
tamamlanması planlanmaktadır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 KİK tarafından yürütülen çalışmalar Dünya
Bankası, Inter-Amerikan Kalkınma Bankası
ve Asya Kalkınma Bankası işbirliğinin
oluşturduğu yaklaşıma paralel şekilde
yürütülmektedir. AB müzakere sürecine
paralel olarak AB’den de destek
sağlanabileceği düşünülmektedir.
 Ayrıca IDABC e-satınalma standartlarına
ve AB Direktiflerine uyum sağlanmalıdır.
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KYM- 77 – Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

10.889.600

6.806.000

Danışmanlık

16

1.689.600

1.056.000

Eğitim

4

400.000

250.000

Yazılım

44

4.800.000

3.000.000

Donanım

22

2.400.000

1.500.000

Ağ Altyapısı

15

1.600.000

1.000.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Etüd / Fizibilite

Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

10.889.600

6.806.000

100

10.889.600

6.806.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 77 – Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin,
başlangıç
ve
bitiş
tarihleri
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
hem kamu hem de işletmelere sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje
tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Gerek e-İhale, gerek çerçeve anlaşmalarına yönelik gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması

Kamu İhale Kanunu’nda basılı evrak aranması zorunluluğu getiren tüm maddelerin
değiştirilmesi ve elektronik belgelerin geçerliliğini kabul eden ifadelerin eklenmesi
gerekmektedir.

Ayrıca, Kamu İhale Kanunu’nda kabul edilmiş olan, tekliflerde fiyatların belirli olmasına
ilişkin maddede değişiklik yapılarak yüklenicilerin başarısızlık durumunda riski
paylaşmasına imkan verecek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Kamu BİT alımlarını etkinleştirecek düzenlemeler yapılacaktır.

Hazırlanacak olan ve Kamu İhaleleri Kanunu’nda değişiklik öngören yasa taslağının
yasalaşması gerekmektedir.
 Tüm kamu BİT alımları için çerçeve anlaşması yapılabilecek tedarikçilerin (yazılım, donanım, ağ
altyapısı, yönetilen hizmetler, dış kaynak kullanımı v.s.) belirlenmesi, anlaşma şartları üzerinde
mutabakat sağlanması ve anlaşmaların uygulanmaya başlanması, kamu kurumlarında bunun
takibine yönelik süreçlerin oluşturulması
 DMO ve KİK tarafından ayrı yürütülen e-satın alma projelerin altyapılarının birleştirilmesine yönelik
analiz yapılması, e-ihale sisteminin katalog alımlarına elverir şekilde genişletilmesi
 KİK tarafından yürütülmekte olan projede e-ihale sisteminin kurulumu
 Kamu kurumlarında elektronik ihale kullanımının artırılmasına yönelik göç stratejilerinin
belirlenmesi, yaptırım için yasal dayanağın hazırlanması ve hayata geçirilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 78 – Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri
Paylaşımı Altyapısı
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı

Başlangıç
Başlangıç: :Ekim
Ekim2006
2006
Bitiş
:
Ekim
Bitiş
: Ekim2008
2008
Süre
:
24
ay
Süre
: 24 ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Başbakanlık
Başbakanlık(Devlet
(DevletArşivleri
ArşivleriGn.
Gn.Md.)
Md.)
Kuruluş
2
:
Türkiye
İstatistik
Kurumu
Kuruluş 2 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş
Kuruluş33: :TÜRKSAT
TÜRKSAT
Kuruluş
4
:
İlgili
Kuruluş 4 : İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 2005/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile belirlenen birlikte çalışabilirlik standartları; e-Devlet
Kapısı projesi kapsamında belirlenecek olan entegrasyon standartları ile, 79 numaralı eylem
kapsamında belirlenen TÜİK’e veri bildirimi standartları ile ve elektronik belge yönetimi standartları
ile uyumlu olacak şekilde güncellenecek, ayrıca tüm bu standartların birbirleri ile uyumlu olması
sağlanacaktır.
 Kamu kurumları veri sözlüklerine bir noktadan erişimi sağlayacak mekanizma geliştirilecektir. Bu
amaçla öncelikle Kamu Kurumları Veri Sözlüğü Hazırlama Standardı geliştirilecek, sonrasında ise
kurumlar, kurumsal stratejiler ve Kamu Kurumları Veri Sözlüğü Standardı'na göre veri altyapılarını
oluşturarak ve güncel tutacaktır. Veri sözlüğü ve standartlarının hazırlanması sırasında uluslararası
standartlardan faydalanılacak, ayrıca sürekli güncellenerek yeni sürümler oluşturulacaktır.
 Kamu kurumlarında tutulan çeşitli bilgilerin ve kaynakların keşfini sağlayacak ve bu bilgilere erişimi
kolaylaştıracak metaveri standartları oluşturulacaktır.
 Veri sözlüğü oluşturulduktan sonra gerekli analizler yapılarak kamu kurumları veri sahipliği kuralları
belirlenecek, çeşitli verileri toplama, saklama ve güncelleme görevleri belli kurumlara atanacaktır.
 Kurumların veriye ne şekilde erişebileceğine yönelik temel kurallar oluşturulacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Veri toplama, güncelleme, saklama, paylaşım kurallarının oluşturulabilmesi için öncelikle kamu
veri envanterinin elde olması gerekmektedir.
 Veri sözlüklerinin oluşturulması kamuda potansiyel veri paylaşımı imkanlarının ortaya çıkmasına
temel oluşturacaktır. Kurumlar, ihtiyaçları olan veriyi hangi kamu kurumundan erişebileceğini
kolaylıkla görebilecektir. Bu, kurum iş süreçlerine de hız kazandıracaktır.
 Kamu kurumlarında veri toplama alanındaki mükerrerlikler ortaya koyulabilecek, veri sahipliğinin
atanmasıyla bunun önüne geçilebilecektir. Aynı zamanda veri sahipliğinin belirlenmesi, veri
güncelleme süreçlerinin de oluşturulabilmesine temel oluşturacaktır.
 Veri erişim kurallarının oluşturulması, bilgi gizliliği açısından önemli olup, vatandaş ve işletmelerin
kamu kurumlarıyla işlemlerinde duydukları güvenin artmasını sağlayabilecektir.
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KYM- 78 – Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri
Paylaşımı Altyapısı
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
Proje kamu
kamu yönetiminde
yönetiminde modernizasyon
modernizasyon alanında
alanında belirlenen
belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 E-Dönüşüm projesinde başarının en önemli sağlayıcılarından biri kurumlar arası işbirliği olup,
bunun temel bileşenlerinden biri de kurumlar arası bilgi paylaşımıdır. Bu eylem kurumlar arası
bilgi paylaşımına temel olacak hazırlık evresini oluşturmaktadır.
 Kamu yönetiminde modernizasyon için gerekli unsurlardan biri karar destek süreçlerinin bilgiye
dayalı olarak oluşturulmasıdır. Verilerin etkin kullanımı, doğruluk ve güncellikleri ile doğrudan
ilgilidir. Mevcut durumda kamu kurumlarında veri toplanması ve güncellemesine bağlı süreçler
net olarak tanımlanmamış durumdadır. Bu eylem, söz konusu eksikliğin de giderilmesini
amaçlamaktadır.
 Kamu yönetiminde modernizasyonun en önemli prensiplerinden biri kamu hizmetleri kullanıcı
memnuniyetinin artırılmasıdır. Bu kapsamda, sunulacak hizmetlerin hızı da önem taşımaktadır.
Veri sahiplikleri, paylaşım kuralları, güncelleme süreçlerinin oluşturulması kamu iş süreçleri
hızına da yansıyarak kullanıcı memnuniyetini artıracaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 e-Devlet Kapısı projesinde belirlenmekte olan
entegrasyon standartları ile uyum
sağlanmalıdır.
 79 numaralı eylem içerisinde belirlenmekte
olan TÜİK’e veri bildirimi standartları ile uyum
sağlanmalıdır.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 DPT koordinasyonunda KDEP 34 numaralı
eylem kapsamında hazırlanmış olan Birlikte
Çalışabilirlik Esasları Rehberi, kamu
kurumlarının veri sözlüklerini belirli
standartlar çerçevesinde oluşturmasını
öngörmektedir. Tek noktadan erişilebilecek
bu meta sözlük DPT sorumluluğunda
hazırlanacak ve güncel tutulacaktır. Bu
eylem, söz konusu veri sözlüğü kapsamını
etkin veri yönetimi prensipleri çerçevesinde
genişleterek detaylandırmaktadır.
 TÜBİTAK Vizyon 2023 belgesinde belirtilen
Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik
Altyapının Güçlendirilmesi Hedefi
Doğrultusunda Bilgi yönetimi ve iletiminde
yüksek hizmet kalitesinin sağlanması hedefi
ile paralel bir eylemdir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Standartların belirlenmesi sırasında
uluslararası standartlardan faydalanılmalı ve
uyum sağlanmalıdır.
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KYM- 78 – Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri
Paylaşımı Altyapısı
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

2.383.360

1.489.600

Danışmanlık

27

633.600

396.000

Eğitim

8

188.160

117.600

Yazılım

39

934.400

584.000

Donanım

26

627.200

392.000

Yeni Türk Lirası

Avro

100

2.383.360

1.489.600

100

2.383.360

1.489.600

Etüd / Fizibilite

Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı
Bütçe Kaynakları (*)
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.V.C Tedbir 4.2 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 78 – Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri
Paylaşımı Altyapısı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
şekildedir: :
 Eyleme yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler
konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Kamu Kurumları Veri Sözlüğü standardının uluslararası standartlara uyumlu bir şekilde
oluşturulması
 2005/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile belirlenen birlikte çalışabilirlik standartları; e-Devlet Kapısı
projesi kapsamında belirlenecek olan entegrasyon standartları ile, 79 numaralı eylem kapsamında
belirlenen TÜİK’e veri bildirimi standartları ile ve elektronik belge yönetimi standartları ile uyumlu
olacak şekilde güncellenmesi
 Kurumlarda veri envanterinin belirlenmesi için standartlara uygun şekilde giriş yapabilecekleri, veri
sözlüğü veritabanı ile bağlantılı önyüzün oluşturulması
 Veri sözlüğünün entegrasyonu sonrasında mükerrerliklerin tespitine yönelik analiz çalışması
yapılması
 Veri sahipliğinin kurumlara atanması
 Kurumlara atanmış verilere ilişkin ve veri standartlarına ilişkin güncelleme ve yeni sürüm oluşturma
süreçlerinin tanımlanması,
 Veri sözlüğünde yer alan her veri için erişim kurallarının oluşturulması
 Kamu kurumları arasında elektronik bilgi paylaşımı süreçlerinin oluşturulması
 Standartların senelik olarak güncellenmesi.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 79 – TÜİK’e Bildirim Standartları ve Elektronik
Paylaşım
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Türkiye
Türkiyeİstatistik
İstatistikKurumu
Kurumu

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Ocak
2008
Bitiş
: Ocak 2008
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :DPT
DPT
Kuruluş
Kuruluş22: : İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı
 TÜİK’e yollanan istatistiki verilere ilişkin bildirim standartlarının oluşturulması
 Diğer kamu kurumları ile TÜİK arasında elektronik ortamda veri paylaşımı sağlanması
 İşletmelerden düzenli olarak anketler yoluyla toplanan bilgilerin elektronik ortamda alınması

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 TÜİK’e iletilen verilerde belli standartların takip edilmesi sağlanarak TÜİK bünyesinde verileri
kullanıma uygun hale getirmek için harcanan gereksiz çabaların önüne geçilecek, bu da istatistik
kurumunun verimliliğini ve etkinliğini artıracaktır.
 Diğer kurumlar ve işletmelerden alınan verilerin elektronik ortamda toplanması verilerin işlenmesi
sürecine hız kazandıracak, veri toplamaya yönelik kaynak gereksinimini azaltacaktır.
 Çeşitli verilerin doğrudan üretim noktasından toplanması veri sağlığını da artıracaktır.
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KYM- 79 – TÜİK’e Bildirim Standartları ve Elektronik
Paylaşım
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Bilgiye dayalı karar süreçleri ile değer yaratılması bilgi toplumu vizyonunun önemli bir parçasıdır.
İstatistik bilimi bu açıdan azami öneme sahip olup, bu alanda etkin bilgi yönetimi sağlanması ana
vizyona destek oluşturmaktadır.
 Kamuda verimlilik ve tasarruf imkanı sağlayan iş süreçleri kamu yönetiminde modernizasyon
vizyonunun ana unsurlarından biri olup kurumlar arasında işbirliği ve paylaşımın artırılması da
bu amaca yönelik temel prensipler arasındadır. Kamu kurumları arasında istatistiki verilerin daha
verimli şekilde elektronik kanallar üzerinden paylaşımı bu prensibi desteklemektedir.
 İşletmelerin istatistik kurumuna elektronik ortamda veri aktarması AB tarafından önceliklendirilen
20 temel e-Devlet hizmeti arasında yer almakta olup, bu hizmetlerin tamamının strateji
kapsamında 2007’ye kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

 Bu proje kapsamında belirlenecek veri
standartları tüm kamu kurumları için
metaveri standartlarının belirlenmesine
yönelik “CBS Altyapısı Kurulumu; Birlikte
Çalışabilirlik Standartları ve Veri Paylaşımı
Altyapısı; İl Envanter Sisteminin
Geliştirilmesi ve Karar Destek Sistemi” adlı
eylemlerle paralel yürütülmelidir.

 TÜİK bünyesinde istatistiki verilere ilişkin
metadata standartlarının belirlenmesine
yönelik yürütülen çalışmalar bulunmaktadır.
Öte yandan büyük süpermarketler gibi
işletmelerden çeşitli verilerin (örneğin ürün
fiyatları) elektronik ortamda alınmasına
yönelik planlar da bu projeyle
gerçekleşecektir.
 Tübitak Vizyon 2023 belgesinde belirtilen
Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik
Altyapının Güçlendirilmesi Hedefi
Doğrultusunda Bilgi yönetimi ve iletiminde
yüksek hizmet kalitesinin sağlanması hedefi
ile paralel bir eylemdir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 İstatistiki veri standartlarının belirlenmesi
sırasında AB ile de yakından çalışılması
gerekmektedir. Eurostat ile uyumlu bir yapı
oluşturulması AB müzakere sürecinde
önem taşıyacaktır.
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KYM- 79 – TÜİK’e Bildirim Standartları ve Elektronik
Paylaşım
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

4.444.011

2.777.507

Danışmanlık

11

480.867

300.542

Eğitim

6

267.534

167.209

Etüd / Fizibilite

4

186.667

116.667

Yazılım

40

1.795.339

1.122.087

Donanım

18

803.469

502.168

Ağ Altyapısı

13

588.401

367.751

Diğer

7

321.734

201.084

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

4.444.011

2.777.507

100

4.444.011

2.777.507

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 79 – TÜİK’e Bildirim Standartları ve Elektronik
Paylaşım
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
kullanım ve sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve
bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 TÜİK’in kurumlardan ve işletmelerden aldığı verilerin envanteri üzerinden bu verilerin hangi
standartlarda sağlanması gerektiğinin belirlenmesi ve bir rehber oluşturarak ilgili kurumlarla
paylaşımı
 Diğer kamu kurumlarının TÜİK’e elektronik ortamda veri iletebilmesine yönelik teknik altyapının ve
web tabanlı önyüzün oluşturulması
 İşletmelerin TÜİK’e düzenli olarak ilettiği bilgilerin belirlenmesi, bunların ne şekilde iletilebileceğine
ilişkin kategorilerin oluşturulması
 Belirlenen kategoriler doğrultusunda mümkün olan verilerin işletmelerce elektronik ortamda güvenli
bir şekilde iletilmesine yönelik süreçlerin belirlenmesi
 Elektronik ortamda veri paylaşımına yönelik platformun oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 80 – İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar
Destek Sistemi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

İçişleri
İçişleri Bakanlığı
Bakanlığı (Mahalli
(Mahalli İdareler
İdareler Genel
Genel
Müdürlüğü)
Müdürlüğü)

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2007
2007
Bitiş
:
Temmuz
2008
Bitiş
: Temmuz 2008
Süre
: : 12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Kültür
Kültürve
veTurizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
TÜİK
Kuruluş 2 : TÜİK
Kuruluş
Kuruluş33 : :Valilikler
Valilikler
Kuruluş
Kuruluş44 : :İlgili
İlgiliKamu
Kamukurum
kurumve
vekuruluşları
kuruluşları
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı
 İLEMOD veritabanının üzerine kurulacak karar destek sistemi ile illerdeki planlama ve yatırım
kararlarının etkinleştirilmesi
 İLEMOD kapsamında toplanan verilerin dinamik bir şekilde illerdeki yenilikleri de kapsayacak
şekilde genişletilmesi
 İLEMOD sisteminde yer alan verilerin üretim noktasında elektronik ortama girilmesi
 İLEMOD ile diğer kurum ve kuruluşlara ait veri toplayan elektronik sistemler arasında veri
paylaşımı sağlanması
 Sistem içerisindeki ham veri ve raporların diğer kamu kurumları ile paylaşımının sağlanması
 İllerde doğal, tarihi ve kültürel değerler envanteri hazırlanması

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 İLEMOD projesi ile bugüne kadar ciddi ölçüde veri toplanmıştır. Ancak bu verilerin politikalarda ve
karar süreçlerinde kullanımına yönelik çalışmalar yetersiz kalmış olup, havuzda biriken veriler bu
açıdan atıl durumdadır. Bu eylem ile karar alıcıların ihtiyaçlarına yönelik karar destek modelleri
geliştirilecek, görsel öğelerle de desteklenerek pratik kullanımı sağlanacaktır. Böylelikle İLEMOD
projesinin esas hedefine ulaşılması kolaylaşacaktır.
 İl envanter bilgileri mevcut durumda çeşitli kaynaklardan toplanarak İl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlükleri tarafından girilmektedir. Bu, ciddi insan kaynağı ihtiyacı doğurmakta öte yandan
sistemdeki verilerin güncel olmasının önüne geçmektedir. Bu eylem ile verilerin üretim
noktasından girişine yönelik çalışmalar yapılacak, böylelikle bu işin daha az insan kaynağı
kullanarak ve daha etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
 Yerel idarelere ilişkin diğer projelerle (Yerel Bilgi, BEPER) ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla
veri paylaşımı sağlanarak veri toplamada mükerrerliklerin önüne geçilecektir.
 Doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunması, geliştirilmesi ve bu değerlerden ekonomik fayda
yaratılması sağlanacaktır.
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KYM- 80 – İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar
Destek Sistemi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Bilgiye dayalı yönetim e-Devletin etkinlik alanındaki ana prensiplerinden biridir. Bu kapsamda
illerin yönetimine, yatırımlara ve uzun vadeli planlamalara dayanak oluşturacak verilerin kamu
kurumlarında etkin bir şekilde kullanımı, bilimsel yöntemlerin karar süreçlerine entegrasyonu
önem taşımaktadır.
 Toplanan verilerin kurumlar arası paylaşımına yönelik çalışmalarla mükerrer yatırımların önüne
geçilerek kamu harcamalarında tasarruf sağlanacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Proje
Projekapsamında
kapsamındakurulan
kurulanİnternet
İnternetsitesi
sitesi/ /
portalin
altyapı
maliyetlerinin
azaltılması
portalin altyapı maliyetlerinin azaltılmasıiçin
için
e-kapının
yaygınlaştırılmasına
yönelik
eylem
e-kapının yaygınlaştırılmasına yönelik eylem
kapsamında
kapsamındakurulacak
kurulacakortak
ortakİnternet
İnternetsitesi
sitesi
teknik
altyapısından
faydalanılması
teknik altyapısından faydalanılması
gerekmektedir.
gerekmektedir.Bu
Bunedenle
nedenlebu
buproje
projeile
ile
ilişkilidir.
ilişkilidir.

 İçişleri Bakanlığı’nın İLEMOD’un karar
destek sistemleriyle genişletilmesine
yönelik planları olup buna yönelik ihalenin
kısa süre içinde yapılması planlanmaktadır.
 TÜBİTAK Vizyon 2023 belgesinde belirtilen
Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik
Altyapının Güçlendirilmesi Hedefi
Doğrultusunda Bilgi yönetimi ve iletiminde
yüksek hizmet kalitesinin sağlanması
hedefi ile paralel bir eylemdir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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KYM- 80 – İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar
Destek Sistemi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

100

6.861.355

4.288.347

16

1.121.734

701.084

Eğitim

5

321.734

201.084

Etüd / Fizibilite

4

293.333

183.333

Yazılım

42

2.868.943

1.793.089

Donanım

20

1.397.073

873.171

Ağ Altyapısı

7

510.136

318.835

Diğer

5

348.401

217.751

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti
Danışmanlık

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

6.861.355

4.288.347

100

6.861.355

4.288.347

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 80 – İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar
Destek Sistemi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi;
kullanım ve sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve
bütçeye yönelik hedefler konması; iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 İLEMOD kapsamındaki verilerin il yatırım planlama sürecine ne şekilde entegre edilebileceğinin
belirlenmesi, karar süreçlerinde ihtiyaç duyulan ancak sistemde yer almayan verilerin tanımlanması,
yerel idarelerden veri toplamaya yönelik diğer projelerden alınabilecek verilerin belirlenmesi ve
paylaşım süreç ve standartlarının oluşturulması
 İLEMOD kapsamında biriken verilerin planlama süreçlerinde etkin kullanımı için karar destek, veri
madenciliği ve raporlama araçlarının kurulumu, politika oluşturma için tüm kamu kurumlarının
ihtiyaç duyacağı analizlerin tespit edilmesi; verilerin analizi için analitik modellerin kurulması
 Oluşturulan teorik karar destek modellerinin, sistemde yaratılan bilgi ve analizlerin ülke çapında
oluşturulacak coğrafi bilgi sistemiyle birlikte çalışabileceği şekilde ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre
kişiselleştirilmiş biçimde yazılarak İLEMOD veritabanı üzerine oturtulması
 Üretim noktalarında veri girişinde kullanılacak kimlik doğrulama sisteminin, girilen verilerin merkez
veritabanı ile paylaşım standartlarının ve veri güncelleme süreç ve kurallarının belirlenmesi
 Üretim noktasından veri girişine yönelik ve veri doğruluğuna ilişkin otomatik kontrolleri de içeren
önyüzün geliştirilmesi ve uç noktalara dağıtılması
 Veritabanında toplanan bilgilere hangi kurumların ihtiyaç duyabileceğine yönelik bir çalışma
hazırlanması ve sonrasında bu kurumlarla veri paylaşımına yönelik süreç ve standartların
oluşturulması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 81– Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar
Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Temmuz
Bitiş
: Temmuz2007
2007
Süre
: : 66ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :Kültür
Kültürve
veTurizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
3
:
Devlet
Planlama
Kuruluş 3 : Devlet PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
4
:
İlgili
Kamu
Kurum
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Kamu kaynağı kullanılarak elde edilen kamu bilgisinin devlet, işletmeler ve bireyler tarafından
ticari veya ticari amaç dışında katma değer yaratılacak şekilde tekrar kullanılmasına yönelik
politika belirlenecek ve AB Mevzuatı da dikkate alınarak düzenleme yapılacaktır.
 Kamu bilgisinin ücretsiz paylaşımı esas olmak üzere, bilginin ücretli sunulmasını gerektiren özel
haller tanımlanacak ve ücretlendirme politikaları belirlenecektir.
 Bu kapsama alınacak kamu bilgisinin belirlenmesinde ulusal güvenlik, savunma, kamu
düzeninin korunması, lisanslama, fikri ve sınai haklar, şeffaflık ve rekabet ilkeleri gözönünde
bulundurulacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Bilgi toplumuna dönüşüm yolunda bireylerin ve kurum/kuruluşların bilgiye erişimleri önündeki
engellerin kaldırılması ve mevcut sayısal içeriğin ulaşılabilir hale getirilmesi, ekonomik ve sosyal
açıdan bilgi toplumuna katkıda bulunacaktır.
 Kamu, farklı alanlarda sözel ve mekansal bilgiyi toplamakta ve üretmektedir. Dolayısıyla,
kamunun elinde tuttuğu bilgi zengin bir içerik oluşturmaktadır. Bu zengin içeriğin ücretsiz veya
sadece üretim maliyeti gözönüne alınarak ihtiyaç duyan bireylere ve kurum/kuruluşlara
sağlanması, bu verinin tekrar üretilmesinin önüne geçerek kaynak tasarrufu sağlayacağı gibi,
arşivlerde, belki de atıl durumdaki, verinin üretimde tekrar kullanılması yoluyla ekonomiye
kazandırılmasının da önünü açacaktır.
 Sayısal bilgiye erişim, Türkçe içeriğin artmasına katkı sağlayacaktır.
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KYM- 81– Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar
Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Kamu kurumları arasında işbirliği ve birlikte çalışabilirlik yeteneklerinin geliştirilmesi ve kaynak
israfının azaltılması hedeflenmektedir. Kamu bilgisinin diğer kamu kurumları tarafından tekrar
kullanılmasına yönelik ilkelerin belirlenmesi bu amaçlara hizmet edecektir.
 Toplum için önemli bir değer taşıyan kamudaki bilgilerin, katma değerli yeni hizmetlerin
oluşumuna imkan sağlamak üzere ilgili taraflarla paylaşılması ve kamu kaynağı ile üretilen
bilgilerin ücretsiz paylaşımının esas alınması benimsenmiştir. Bu çerçevede, kamu kaynağı ile
üretilen bilgilerin, katma değerli yeni hizmetlerin oluşumuna imkan sağlamak üzere ücretsiz
paylaşımı sağlanarak vatandaş veya işletmelerin mükerrer yatırımlarının önüne geçilmiş olacak
ve kamudaki veriler ekonomiye kazandırılacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Paylaşılacak bilginin içeriği ve formatına
ilişkin kriterlerin belirlenmesinde, metaveri
standartlarının belirlenmesine yönelik
“Birlikte Çalışabilirlik Standartları, Veri
Deposu ve Kullanım Kurallarının
Oluşturulması” adlı eylem ile coğrafi bilgiye
ilişkin içerik ve veri değişim standartlarının
belirleneceği “CBS Altyapısı Kurulumu”
eylemi çalışmaları gözönüne alınmalıdır.
 TÜİK tarafından derlenen verilere ilişkin
düzenlemeyi amaçlayan “TÜİK’e Bildirim
Standartları ve Elektronik Paylaşım” eylemi
çalışmaları gözönüne alınmalıdır.
 Paylaşılacak verinin sunumunun nasıl
yapılacağına ilişkin düzenlemeler için,
verinin sunumuna yönelik “e-Kapı
Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması” ve CBS
verilerinin sunumu için portal kurulmasını
tasarlayan “CBS Altyapısı Kurulumu”
eylemi çalışmaları dikkate alınmalıdır.
 Bilgi güvenliği konusunu ele alan “Güvenlik
ile İlgili Yasal Düzenlemeler” eylemi dikkate
alınmalıdır.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi
 TÜİK bünyesinde istatistiki verilere ilişkin
metadata standartlarının belirlenmesine
yönelik çalışmalar bulunmakta, 2007-2011
dönemini kapsayan Resmi İstatistik
Programı çalışmaları da devam etmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Eylem kapsamındaki düzenleme, kamu
bilgisinin tekrar kullanımına ilişkin AB
direktifine uygun olmalıdır.
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KYM- 81– Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar
Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti
Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri
Toplam Finansman İhtiyacı
Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 81– Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar
Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Kamu bilgisi kavramının tartışılarak, paylaşımı çeşitli nedenlerle (ulusal güvenlik, lisans sınırlaması
vb.) sınırlı tutulan veya paylaşılmayan bilgilerin belirlenmesi
 Kurumların halen üretmekle yükümlü oldukları veya arşivlerinde bulunan kamu bilgilerinin mülkiyet,
lisans ve içerik açısından kategorilerinin belirlenmesi
 Farklı kategorilere yönelik, kullanım ve ücretlendirme esaslarının belirlenmesi
 Uygulamanın hayata geçmesi için gerekli yasal mevzuat değişikliklerinin hazırlanması ve yürürlüğe
konması.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 82 – Sayısal Haklar Yönetimine İlişkin Yasal
Düzenleme
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Kültür
Kültürve
veTurizm
TurizmBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Haziran
2007
Bitiş
: Haziran 2007
Süre
: : 12
Süre
12Ay
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :İlgili
İlgiliMeslek
MeslekBirlikleri
Birlikleri

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacı
- - Sayısal
Sayısal ortamda
ortamda ve
ve özellikle
özellikle İnternet
İnternet ortamında
ortamında sunulan
sunulan ürünlere
ürünlere ilişkin
ilişkin fikri
fikri hakların
hakların korunması,
korunması,
Sayısal
Haklar
Yönetimi
sistemlerinin
hizmet
sunumunda
birlikte
işler
teknolojilerin
Sayısal Haklar Yönetimi sistemlerinin hizmet sunumunda birlikte işler teknolojilerin kullanımını
kullanımını
zorlayıcı,
zorlayıcı, rekabeti
rekabeti düzenleyici
düzenleyici ve
ve tüketiciyi
tüketiciyi koruyucu
koruyucu düzenlemelere
düzenlemelere yer
yer verilmesi,
verilmesi, ve
ve Sayısal
Sayısal Haklar
Haklar
Yönetimi
hizmetlerinin
izlenmesi
veya
kısıtlanmasıyla
ilgili
yasal
düzenlemeler,
bu
alandaki
Avrupa
Yönetimi hizmetlerinin izlenmesi veya kısıtlanmasıyla ilgili yasal düzenlemeler, bu alandaki Avrupa
Birliği
Birliğimüktesebatı
müktesebatıda
dadikkate
dikkatealınarak
alınarakyapılacaktır.
yapılacaktır.
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KYM- 82 – Sayısal Haklar Yönetimine İlişkin Yasal
Düzenleme
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Sayısal
Sayısalyöntemler
yöntemlerkullanarak
kullanarakmedya
medyaüzerinde
üzerindebulunan
bulunanfikri
fikrihakların
haklarınkullanılan
kullanılantekniğe
tekniğegöre
görekorunması,
korunması,
izlenmesi,
kısıtlanması
Dijital
Hak
Yönetimi
(DRM),
olarak
tanımlanmaktadır.
DMR
sistemlerinin
izlenmesi, kısıtlanması Dijital Hak Yönetimi (DRM), olarak tanımlanmaktadır. DMR sistemlerinin
kullandıkları
kullandıkları işiş süreçlerinde
süreçlerinde fikri
fikri hakların,
hakların, tüketici
tüketici haklarının
haklarının ve
ve rekabet
rekabet ortamının
ortamının korunması
korunması önem
önem
arzetmektedir.
Bu
projenin
tüketiciler
açısından
faydası;
DMR
sistemlerini
kullanan
arzetmektedir. Bu projenin tüketiciler açısından faydası; DMR sistemlerini kullanan tüketicilerin,
tüketicilerin, en
en
azından
analog
ortamda
sağlanan
haklara
eşit
haklara
sahip
olmalarının
sağlanmasıdır.
Yine
DMR
azından analog ortamda sağlanan haklara eşit haklara sahip olmalarının sağlanmasıdır. Yine DMR
sistemlerinin
sistemlerinin kullanılması,
kullanılması, rekabetin
rekabetin korunması
korunması bakımından
bakımından da
da hakim
hakim durumdaki
durumdaki içerik
içerik ve
ve teknoloji
teknoloji
sağlayıcı
firmaların
kendi
içerik
ve
teknolojilerini
başka
firmaların
da
uygulamalarında
kullanılabilir
sağlayıcı firmaların kendi içerik ve teknolojilerini başka firmaların da uygulamalarında kullanılabilirhale
hale
getirilmesini
getirilmesinisağlayacak
sağlayacakve
vebu
buşekilde
şekildehaksız
haksızrekabeti
rekabetiengelleyici
engelleyicibir
biretkiye
etkiyesahip
sahipolacaktır.
olacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sayısal
Sayısal ortamdaki
ortamdaki veri
veri paylaşımını
paylaşımını İnternette
İnternette alan
alan adı
adı kullanımı
kullanımı gibi
gibi konularda
konularda fikri
fikri ve
ve sınai
sınai hakların
hakların
korunması;
Bilgi
Toplumuna
geçiş
sürecinde
yapılması
gereken
en
önemli
eylemlerden
korunması; Bilgi Toplumuna geçiş sürecinde yapılması gereken en önemli eylemlerden birisi
birisi olarak
olarak
büyük
büyük önem
önem taşımaktadır.
taşımaktadır. Fikri
Fikri ve
ve sınai
sınai haklar
haklar elektronik
elektronik ticaretle
ticaretle karşılıklı
karşılıklı etkileşim
etkileşim içerisinde
içerisinde
bulunmaktadır.
bulunmaktadır.Toplumun
Toplumunbilgiyi
bilgiyikullanan
kullananve
veüreten
üretenbir
biraşamaya
aşamayaerişmesi
erişmesi ve
vegünlük
günlükhayatta
hayattayapılan
yapılan
ticaretin
sayısal
ortama
kaydırılması
için
üretici
ve
tüketicinin
motivasyonu
artırılması
ve
ticaretin sayısal ortama kaydırılması için üretici ve tüketicinin motivasyonu artırılması vee-ticaretle
e-ticaretleilgili
ilgili
sorunların
sorunların bir
bir an
an önce
önce çözülmesi
çözülmesi gerekmektedir.
gerekmektedir. Bu
Bu sorunların
sorunların çözümünde
çözümünde sayısal
sayısal ortamda
ortamda yapılan
yapılan
veri
veripaylaşımının
paylaşımınıntemini,
temini,bu
buveri
veripaylaşımına
paylaşımınakonu
konuolan
olaniçerikle
içerikleilgili
ilgilifikri
fikrive
vesınai
sınaihakların
haklarınkorunması,ve
korunması,ve
teknolojinin
teknolojinin birlikte
birlikte çalışabilir
çalışabilir olması
olması gibi
gibi konular
konular büyük
büyük önem
önem taşımaktadır.
taşımaktadır. Bu
Bu proje
proje ile
ile söz
söz konusu
konusu
hakların
kullanımı
sadece
yasal
çerçevede
değil,
kullanılan
teknolojinin
de
belirli
teknik
kriterler
hakların kullanımı sadece yasal çerçevede değil, kullanılan teknolojinin de belirli teknik kriterler ve
ve
kurallar
çerçevesinde
de
belirlenmesi
öngörülmektedir.
kurallar çerçevesinde de belirlenmesi öngörülmektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

‘e-Ticaret
‘e-Ticaret Güvenlik
Güvenlik Altyapısı
Altyapısı ve
ve tüketicinin
tüketicinin
korunması
korunması ile
ile ilgili
ilgili yasal
yasal düzenlemeler
düzenlemeler ile
ile
‘Internet
‘Internet Güvenliği’
Güvenliği’ programında
programında yer
yer verilen
verilen
internet
internet servis
servis sağlayıcılarının
sağlayıcılarının sorumluluk
sorumluluk
kapsamının
kapsamınınbelirlemesi
belirlemeside
debu
buprogramla
programlauyumlu
uyumlu
bir
birşekilde
şekildegerçekleştirilecektir.
gerçekleştirilecektir.
9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı

Avrupa
AvrupaBirliği
BirliğiMüktesebatı:
Müktesebatı:Sayısal
SayısalHaklar
HaklarYönetimi
Yönetimikonusunda
konusundaözellikle
özellikle 2001/29
2001/29sayılı
sayılıve
ve22
22Mayıs
Mayıs
2001
tarihli
Bilgi
Toplumunda
Eser
Sahibinin
Hakları
ve
Bağlantılı
Hakların
Uyumlaştırılması
Hakkında
2001 tarihli Bilgi Toplumunda Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Hakların Uyumlaştırılması Hakkında
Parlamento
Parlamentove
veKonsey
KonseyDirektifi
Direktifiile
ile2000/31
2000/31sayılı
sayılıElektronik
ElektronikTicaret
TicaretDirektifleri
Direktifleride
dedikkate
dikkatealınarak
alınarakAB
AB
müktesebatına
uyumun
sağlanması
önem
arz
etmektedir.
müktesebatına uyumun sağlanması önem arz etmektedir.
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KYM- 82 – Sayısal Haklar Yönetimine İlişkin Yasal
Düzenleme
10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
1.1.Aşamada
Aşamada5846
5846sayılı
sayılıFikir
Fikirve
veSanat
SanatEserleri
EserleriKanununda
KanunundaSayısal
SayısalHakları
Haklarıda
dabu
bukanun
kanunkapsamında
kapsamında
etkin
koruma
altına
alacak
ve
AB
Yönergesi
ile
uyumlu
bir
Kanun
tasarısı
hazırlanmalı
etkin koruma altına alacak ve AB Yönergesi ile uyumlu bir Kanun tasarısı hazırlanmalı ve
ve
kanunlaşmalıdır.
kanunlaşmalıdır.Tasarıda
Tasarıdadüzenlenmesi
düzenlenmesigereken
gerekennoktalar:
noktalar:
 .
 AB mevzuatı ile uyumlu olarak servis sağlayıcılara sundukları içeriği denetleme yükümlülüğü
getirilmemelidir.
 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 73/1.c maddesinde de ifade edildiği üzere ‘Yegâne amacı bir
bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın geçersiz kılınmasına veya izinsiz
ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı, ticarî amaç için elinde bulunduran veya
dağıtanlara ‘verilen cezai yaptırımın kapsamı sadece bilgisayar programlarına ilişkin olmaktan
çıkartılıp tüm Sayısal Haklar Yönetimi sistemlerinin ihlallerini kapsayacak şekilde genişletilmesi
gerekmektedir.
 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen umuma iletme hakkı ile çoğaltma hakkının ihlaline
ilişkin hükümler yeniden ele alınarak Sayısal Haklar Yönetimi sistemlerinin getirdiği yeni teknolojik
olanaklar da bu kapsamda ele alınmalıdır.
2.2. Gerek
Gerek Sayısal
Sayısal Haklar
Haklar Yönetimi
Yönetimi ile
ile ilgili
ilgili çalışmalara
çalışmalara ilişkin
ilişkin olarak
olarak kamuoyunda
kamuoyunda ve
ve bağlantılı
bağlantılı hak
hak
sahipleri
arasında
farkındalık
oluşturacak,
katılımcılık
teşvik
edilecektir.
sahipleri arasında farkındalık oluşturacak, katılımcılık teşvik edilecektir.

Orta

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
UygulamaKolaylığı
Kolaylığı
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KYM- 83 – e-İmza Kullanımının Artırılması
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Ocak
2008
Bitiş
: Ocak 2008
Süre
: : 18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş1:
1:Başbakanlık
Başbakanlık
Kuruluş
Kuruluş2:
2:Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
3:
Telekomünikasyon
Kuruluş 3: TelekomünikasyonKurumu
Kurumu
Kuruluş
4:
TÜBİTAK
(UEKAE)
Kuruluş 4: TÜBİTAK (UEKAE)
Kuruluş
Kuruluş5:
5:İlgili
İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Kamu hizmetlerinde farklı işlemler için gerekli minimum kimlik doğrulama güvenlik standartları
belirlenecektir.
 E-İmza kullanımının kamu kurumlarında otomasyonu destekleyecek şekilde yaygınlaştırılması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, e-İmzanın sadece kişilerce değil yazılımlar tarafından da
atılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 Özel sektörde elektronik ortamda verilen birçok belgenin (örneğin banka dekontları) e-İmza ile
yasal geçerliliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.
 E-imza’nın vatandaş ve işletmeler tarafından kullanımının artırılması için kampanyalar
gerçekleştirilecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 e-Dönüşüm kapsamında hayata geçirilecek birçok uygulama elektronik ortamda hizmet
sunumuna yöneliktir. Ancak bu uygulamalarda elektronik ortamda akışı gerçekleşecek belgelere
e-İmzanın yine o kurumlarda çalışan kişilerce atılma zorunluluğu bilgi ve iletişim teknolojilerinden
sağlanacak faydayı kısıtlayacaktır. Bu nedenle, elektronik imza ve diğer kimlik doğrulama
teknolojilerinin kapsamının yaygınlaştırılması iş süreçlerinde hızlanma hedeflerinin realize
edilmesini kolaylaştıracaktır.
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KYM- 83 – e-İmza Kullanımının Artırılması
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Kamu kurumlarında verimliliğin artırılması stratejisi doğrultusunda iş süreçlerinin otomasyonu ve
arka-ofis süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleşmesi yönünde çalışmalar yapılması
gerekmektedir. E-İmza uygulamalarının bu çalışmaları destekleyecek şekilde yaygınlaştırılması
verimlilik alanındaki hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.
 E-İmza ve diğer kimlik doğrulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması güvenlik konusundaki
algılamaları da olumlu yönde etkileyerek gerek kamu hizmetlerinin elektronik ortamda
kullanımını artıracak, gerek e-Hizmetlerden memnuniyeti olumlu yönde etkileyecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 E-imza’nın yaygınlaştırılması elektronik
ortamdan sunum aşamasında bir kamu
çalışanı tarafından imzalanma süreci
içeren tüm e-Devlet projeleri ile ilişkilidir.

 KDEP 16 numaralı
niteliğindedir.

eylemin

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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KYM- 83 – e-İmza Kullanımının Artırılması
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

5.673.647

3.546.029

Danışmanlık

1

65.041

40.650

Eğitim

23

1.308.201

817.626

Etüd / Fizibilite

2

97.561

60.976

Yazılım

11

600.481

375.301

63

3.602.363

2.251.477

Yeni Türk Lirası

Avro

Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

5.673.647

3.546.029

100

5.673.647

3.546.029

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 83 – e-İmza Kullanımının Artırılması
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Projeye yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi,
sağlanacak fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması, proje tamamlanma süresi ve bütçeye
yönelik hedefler konması, iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 Kamu hizmetlerinde farklı işlemler için gerekli minimum kimlik doğrulama güvenlik standartlarının
maliyet, potansiyel kullanıcı sayısı, gerekli güvenlik seviyesi gibi kriterlerin detaylı analizi sonrası
belirlenmesi
 Kurumların e-imza altyapısının geliştirilmesine yönelik bir geçiş planı yapılması, kamu çalışanlarının
elektronik sertifika kullanımının teşvik edilmesi için programlar geliştirilmesi
 e-İmzanın yazılımlar tarafından da atılabilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması
 Yazılımlar ve sistemler tarafından atılabilen e-imzanın hangi kamu hizmetlerinin sunumunda
kullanılabileceği hakkında güvenlik sorunlarına değinen bir uygulanabilirlik çalışması yapılması
 İş süreçlerinin e-imza ve kimlik doğrulama teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik
olarak yeniden yapılandırılması
 Uygulamaların kurumlar arasında veya kurum ile kullanıcı arasında paylaşılan belgelerde uygun
olan sayısal imzaların otomatik olarak atılmasına yönelik değiştirilmesi
 Kamu hizmetlerinde e-imza uygulaması arttıktan sonra vatandaş ve işletmelerde e-imza kullanımını
artırmaya yönelik kampanyalar hayata geçirilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

351

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 84 – Kamu Personel Mevzuatının Bilgi Toplumu
Stratejisi Hedefleri Doğrultusunda Revizyonu
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Devlet
DevletPersonel
PersonelBaşkanlığı
Başkanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Ocak
2007
Bitiş
: Ocak 2007
Süre
: : 66Ay
Süre
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş2:
2: Milli
MilliSavunma
SavunmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33: :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş44: :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş55: :Yükseköğretim
YükseköğretimKurulu
Kurulu
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı
••Amaç
Amaçkısaca
kısacakamu
kamupersonelinin
personelininBilgi
BilgiToplumu
Toplumustratejisinin
stratejisininöngördüğü
öngördüğüyetkinliğe
yetkinliğeulaşması
ulaşmasıiçin
içingerekli
gerekli
hukuki
hukukialtyapının
altyapınınhazırlanmasıdır.
hazırlanmasıdır.
••Bu
Bu bağlamda
bağlamda bir
bir yandan
yandan kamu
kamu personelinin
personelinin yetkinliğinin
yetkinliğinin arttırılması
arttırılması amaçlanırken,
amaçlanırken, diğer
diğer yandan
yandan
varolan
personelin
işe
alımına,
işten
çıkarılmasına,
performanslarının
değerlendirilmesine
varolan personelin işe alımına, işten çıkarılmasına, performanslarının değerlendirilmesine ve
ve buna
buna
bağlı
ödül
ve
yaptırımların
uygulanmasına,
ücretlendirmelerine,
kurumlarda
e-dönüşümü
yüklenecek
bağlı ödül ve yaptırımların uygulanmasına, ücretlendirmelerine, kurumlarda e-dönüşümü yüklenecek
ve
ve bilgi
bilgi teknolojilerini
teknolojilerini kullanacak
kullanacak personelin
personelin motivasyonunu
motivasyonunu artıracak
artıracak BİT
BİT sertifikasyonu
sertifikasyonu sahipliği
sahipliği
tazminatının
ödenmesine,
teknik
personelin
idari
kadro
içerisindeki
yerlerinin
belirlenmesine
tazminatının ödenmesine, teknik personelin idari kadro içerisindeki yerlerinin belirlenmesineve
veesnek
esnek
görevlendirme
imkanlarının
tanınmasına
ilişkin
hükümlerin
öngörüldüğü
bir
kanunun
yürürlüğe
görevlendirme imkanlarının tanınmasına ilişkin hükümlerin öngörüldüğü bir kanunun yürürlüğe
girmesi
girmesiamaçlanmaktadır.
amaçlanmaktadır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 .........hiyerarşik yapılanma ve yürürlükteki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu çalışanlarına
Yerleşik
Yerleşik hiyerarşik yapılanma ve yürürlükteki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu çalışanlarına
yönelik
yöneliktemel
temelmevzuat
mevzuatkonumundadır.
konumundadır.657
657sayılı
sayılıKanun,
Kanun,kamu
kamupersonelinin
personelininBilgi
BilgiToplumuna
Toplumunadönüşüm
dönüşüm
projesinin
gereğine
uygun
şekilde
etkin
bir
şekilde
çalışması
ve
yetkinliklerinin
arttırılmasına
projesinin gereğine uygun şekilde etkin bir şekilde çalışması ve yetkinliklerinin arttırılmasına elverişli
elverişli
değildir.
değildir.
Kamu
Kamu Personeli
Personeli Reformu
Reformu çerçevesinde,
çerçevesinde, kamu
kamu personelinin
personelinin tek
tek bir
bir rejim
rejim altında
altında toplanması,
toplanması, liyakat
liyakat
ilkesinin
etkin
uygulanmasını
sağlayacak
hükümlerin
ve
çalışma
ve
ücretlendirme
sistemi
performans
ilkesinin etkin uygulanmasını sağlayacak hükümlerin ve çalışma ve ücretlendirme sistemi performans
değerlendirmesi
değerlendirmesisiteminin
sitemininbenimsenmesi
benimsenmesiamaçlanmaktadır.
amaçlanmaktadır.
Bu
bağlamda,
kamu
personelinin
Bu bağlamda, kamu personelinindaha
dahaverimli
verimlive
veetkin
etkinçalışması
çalışmasıve
vedaha
dahayetkin
yetkinpersonelin
personelin istihdam
istihdam
edilmesinin
sağlanması
beklenmektedir.
edilmesinin sağlanması beklenmektedir.
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KYM- 84 – Kamu Personel Mevzuatının Bilgi Toplumu
Stratejisi Hedefleri Doğrultusunda Revizyonu
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Bilgi toplumu stratejisi çerçevesinde kamu personelinin veriminin ve yetkinliklerinin arttırılması
hem kamu yönetiminde modernizasyon çalışma alanı hem de ağırlıklı olarak kurumsal
yapılanma ve yönetişim modeli çalışma alanının stratejik amaç ve hedeflerine doğrudan hizmet
edecektir.
 Bu bağlamda hem bilgi toplumuna geçiş sürecinin etkin olarak yürütülmesine, hem de kamu
hizmetlerinin etkin, şeffaf ve nitelikli şekilde sunulmasına imkan sağlayacak bir yapılanma modeli
benimsenmiş olacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları
ile yakından ilgilidir.
 KDEP 15 numaralı eylem ile ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Uluslararası
Uluslararasıişbirliğine
işbirliğineihtiyaç
ihtiyaçduyulmayacaktır.
duyulmayacaktır.
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KYM- 84 – Kamu Personel Mevzuatının Bilgi Toplumu
Stratejisi Hedefleri Doğrultusunda Revizyonu
10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Halihazırda kanun tasarısı taslağı aşamasında bulunan Kamu Personeli Kanunu tasarısı
taslağının, mevzuata uygun şekilde kanunlaşması ve yürürlüğe girmesi
 Kamu Personel Kanunu taslağı’nın kanunlaşmasını müteakip;

Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin;

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin;ve

İlgili diğer ikincil mevzuatın Kamu Personel Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi
 Bu bağlamda, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin Kamu Personel Kanunu ile uyumsuzluğu
göz önüne alınarak mülga edilmesi ve Kamu Personel Kanunu’na dayanarak yeni bir yönetmeliğin
yayınlanması
 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin de yeni personel
sistemine uygun hale getirilmesi

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 85 – Proje ve Yetkinlik Envanteri
1.1.Eylem
EylemSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Nisan
2007
Bitiş
: Nisan 2007
Süre
: : 99ay
Süre
ay

3.3.Eylem
Eylemİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :İçişleri
İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİdareler
İdarelerGenel
GenelMüdürlüğü)
Müdürlüğü)
Kuruluş
Kuruluş22 : :TÜRKSAT
TÜRKSAT
4.4.Eylemin
EyleminAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Merkezi ve yerel tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tamamlanmış ve yürütülen e-devlet
projelerine yönelik kapsamlı bir envanter oluşturulacaktır. Bu envanterde projelerin içerikleri,
amaçları, hitap ettiği kesimler, kullanılan teknolojiler, geliştirilen yazılımlar, kimler tarafından ve
hangi adımlarla hayata geçirildiğine ve maliyetlerine dair bilgiler belirlenmiş standartlara uygun
olarak ortaya koyulacaktır.
 Mükerrer projeler tespit edilecektir.
 Kurumların, daha önce yapılan projelere ilişkin bilgilere ulaşmaları sağlanacak bu sayede kendi
projeleri ile karşılaştırmalar yapmaları mümkün olacaktır.
 Kurumlar arası uzmanlık ve bilgi birikimi transferi için gerekli altyapı oluşturulacaktır.
 Kamu kurumlarında BİT konusunda insan kaynakları ve altyapı yetkinliğinin ne seviyede olduğu
belirlenecektir.

5.5.Eylemden
EylemdenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Proje envanteri ile mevcut durumda yürütülen projelerle ilgili mükerrerlikler belirlenecek ve
gereksiz yatırımların önüne geçmeye yönelik önlemler alınabilecektir.
 Kurumların elde ettiği yetkinliklerden diğer kurumlarda hayata geçirilecek projelerde de
faydalanılması sağlanabilecek, bu bilgi ve tecrübe paylaşımı yeni projelerin daha etkin, verimli,
kısa sürede ve düşük maliyetle uygulanmasını mümkün kılacaktır.
 Kurumların insan kaynakları yetkinliklerinin net ve kıyaslamalı bir şekilde tespit edilmesi,
eğitimlerin, işe alımların, kurumlar arası personel atamalarının daha rasyonel ve gereksinimleri
karşılayacak şekilde planlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca özel sektör ile işbirliği yapılması gereken
alanlar daha iyi tespit edilebilecektir.
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KYM- 85 – Proje ve Yetkinlik Envanteri
6.6.Eylemin
EyleminBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Kamu yönetiminde modernizasyon stratejik yönü çerçevesinde kamuda verimlilik sağlanması
için gereksiz yatırımların önüne geçilmesi, mükerrerliklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Bu eylem ile kurumlar arası işbirliği sağlanarak kamuda BİT yatırımlarının etkinleştirilmesi
desteklenecektir.
 Bilgi ve tecrübe paylaşımı ile kamu kurumları yetkinliklerinin geliştirilmesi, uzun vadede kamuda
gerek verimlilik gerek hizmet sunumu odaklı e-devlet projelerinin hayata geçirilmesine katkı
sağlanacaktır.

8.8.Eylemin
EyleminDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

7.7.Eylemin
EyleminDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Proje
Projekapsamında
kapsamındakurulması
kurulmasıplanlanan
planlanan
İnternet
sitesi
/
portalin
altyapı
İnternet sitesi / portalin altyapımaliyetlerinin
maliyetlerinin
azaltılması
azaltılmasıiçin
içine-Devlet
e-DevletAna
AnaKapısı
Kapısıteknik
teknik
altyapısından
altyapısındanfaydalanılması
faydalanılmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.

 Mevcut durumda DPT tarafından e-devlet
uygulamalarına ilişkin düzenli yayınlanan
bir rapor olmakla birlikte, bu çalışma tüm
projelerde benzer standartlarda olacak
şekilde ve yerel yönetim projelerini de
kapsayacak şekilde geliştirilecek, projelerle
ilgili güncelleme süreçleri oluşturulacaktır.
 KDEP 32 numaralı eylem ile ilişkili olan
proje kapsamında bu eylem çalışmalarında
üretilen bilgi ve belgelerden faydalanılması
gerekmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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KYM- 85 – Proje ve Yetkinlik Envanteri
10.
10.Eylemin
EyleminTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

803.200

502.000

Danışmanlık

59

475.200

297.000

Eğitim

32

257.600

161.000

9

70.400

44.000

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

803.200

502.000

100

803.200

502.000

Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 85 – Proje ve Yetkinlik Envanteri
11.
11.Eylemin
EyleminÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Proje envanterinde yer alması istenen bilgilere ilişkin standartların oluşturulması
BİT alanında insan kaynakları ve altyapı yetkinliği envanterinde yer alacak bilgilerin belirlenmesi
Proje bilgilerinin sisteme aktarımı için ilgili süreçlerin belirlenmesi
Merkezi kurumlar ve yerel idarelerde proje ve yetkinlik envanteri bilgilerinin toplanması
Projeler arasında mükerrerliklerin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması
Proje ve yetkinlik bilgilerinin web tabanlı olarak kurumlar arası paylaşımına yönelik önyüzün
oluşturulması
 Yetkinlikler için minimum standartların belirlenmesi, buna göre kurumlardaki eksikliklerin tespit
edilmesi
 Kurumlar arası edinilen yetkinlikler ile ilgili dayanışma süreçlerinin oluşturulması
 Çalışmada toplanan bilgilerin yıllık olarak kurumların güncellenmesi.







12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 86 – Kamuda BİT Projeleri Uygulama ve Geliştirme
Yetkinliği
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

DPT
DPT

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Nisan
2008
Bitiş
: Nisan 2008
Süre
: :15
Süre
15ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
1
:İçişleri
Kuruluş 1 :İçişleriBakanlığı
Bakanlığı(Mahalli
(Mahalliİdareler
İdarelerGenel
GenelMüdürlüğü)
Müdürlüğü)
Kuruluş
2
:
Devlet
Personel
Başkanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş
Kuruluş33: :TODAİE
TODAİE
Kuruluş
Kuruluş4:
4: Üniversiteler
Üniversiteler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı
 Kamu kurum ve kuruluşlarında BİT ve e-devlet projelerinin etkin yönetimine ilişkin eğitim
programları oluşturularak koordine edilecek, standart proje yönetimi süreçlerini yaygınlaştırmaya
yönelik uygulamalar hayata geçirilecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar

 Hayata geçirilecek programlar ile kamuda proje yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi, projelerin
zaman ve bütçe hedefleri içinde tamamlanma şansını artıracaktır.
 Projeler arasındaki ilişkiler daha etkin bir şekilde belirlenebilecek, gereksiz yatırımların önüne
geçilmesi sağlanacaktır.
 Üst yönetimin proje performansını yakından takip edebilmesi sağlanacaktır.
 Yaratıcı proje ve uygulamaların geliştirilmesi sağlanacaktır.
 Üst düzey yöneticilerin alacakları eğitim, bilgi toplumu dönüşüm sürecini daha yüksek motivasyon
seviyesiyle sahiplenmelerine ve bu motivasyonlarını alt kademelere de yansıtarak alt
kademelerdeki sahiplenme düzeyini de artırmalarına, dolayısı ile uygulamaların yürütme
sürecinde verimlilik artışına sebep olacaktır.
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KYM- 86 – Kamuda BİT Projeleri Uygulama ve Geliştirme
Yetkinliği
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenmiş olan temel göstergelerden biri de bütçe
içinde ve zamanında tamamlanan projelerin oranına ilişkin olup, 2010 yılında bu gösterge için en
iyi senaryo hedefi %90’dır. Bu hedefin yakalanması kamuda proje yönetim yetkinliklerinin
geliştirilmesine ve etkin proje yönetim araçlarının geliştirilmesine yakından bağlıdır.
 Stratejik yönetişim sürecinin sağlanması yolunda önemli bir hedef teşkil eden merkezden teknik
yönlendirme ve bilgi birikiminin aktarılması fonksiyonunun yerine getirilmesi sağlanacaktır.
 Bilgi toplumuna geçiş sürecinde diğer önemli hedeflerden birisi olan kamu kurumlarında üst
düzey karar mekanizmalarına uygulanmasına karar verilmiş programların daha alt kademelerce
yüksek oranda sahiplenilmesi hedefine erişilmesini sağlayacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Kamu genelinde, kurumlar üstü, arası ve
kurum içi seviyelerin tamamında Bilgi Toplumu
ve proje yönetimi hususunda düzenlenecek
eğitim programları, icracı kurumların program
uygulama süreçlerinde sergileyecekleri vizyon
ve performansı doğrudan etkileyecektir. Bu
sebeple diğer bütün çalışma alanlarının
uygulanmasını önerdiği programların yürütme
süreçlerinin etkinliği ve verimliliğini artıracaktır.
 Kurumsal Yapılanma ve Yönetişim sürecinde
kurulacak stratejik planlama başkanlıkları,
program yönetim ofisi gibi kurumların
yetkilileriyle, dönüşüm liderleri gibi kurumlar içi
düzeyde Bilgi Toplumuna dönüşüm sürecinde
önemli rol oynayacak yetkililerin eğitimler ile
dönüşüm sürecinin önemini daha iyi
kavrayarak bütün programların daha etkin bir
şekilde yürütülmesine yardımcı olacağı
düşünülmektedir.
 Verilecek eğitimlerin içeriğinin oluşturulması
aşamasında proje ve yetkinlik envanteri
çalışmasının çıktıları kullanılmalıdır.

 Proje uygulama yetkinliklerinin
geliştirilmesi ve kamu yönetiminde
modernizasyon kavramının üst düzey
yöneticiler tarafından anlaşılması, bu
programların daha etkin bir biçimde
yürütülmesini sağlayacaktır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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KYM- 86 – Kamuda BİT Projeleri Uygulama ve Geliştirme
Yetkinliği
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

13.276.000

8.297.500

Danışmanlık

3

396.000

247.500

Eğitim

49

6.440.000

4.025.000

Yazılım

19

2.576.000

1.610.000

Donanım

29

3.864.000

2.415.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Etüd / Fizibilite

Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

13.276.000

8.297.500

100

13.276.000

8.297.500

Bütçe Kaynakları (*)
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.V.C Tedbir 4.3 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 86 – Kamuda BİT Projeleri Uygulama ve Geliştirme
Yetkinliği
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Eyleme yönelik fizibilite çalışması yapılması; eğitim verilecek personel sayısı, proje yönetimi
kullanımı sağlanacak kurum sayısı, bütçe ve zamanlama hedeflerinin oluşturulması, iş
gereksinimlerinin tespit edilmesi, ihaleye çıkılması
 BİT projelerinin yönetimine yönelik ortak bir şablon oluşturulması
 Kamu kurumları BİT proje yönetimi için ortak yazılım standartlarının geliştirilmesi
 Kamu yazılım alımlarında yüklenici firmalardan projenin doğasına göre CMMI-2 veya 3’ncü seviye
olmaları şartının aranması,
 İcracı kurumlarda kurumlar içi düzeyde ilgili personele belirli aralıklarla proje yönetim şablonu ve
yazılımı konusunda eğitim verilmesi,
 Kurumlar üstü ve arası düzeyde, üst düzey yöneticilere Bilgi Toplumu ve etkin proje yönetimi
konusunda belirli aralıklarla eğitim verilmesi
 Proje yönetimi yazılımının kurumlar arasında yapılacak önceliklendirmeye göre uygulamaya
geçirilmesi
 Kamu kurumlarında proje yönetimi performansını destekleyecek mali teşviklerin oluşturulması,
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması
 Yaratıcı proje geliştirme teşviklerinin kamu kurum ve üniversiteleri de kapsayacak şekilde
belirlenmesi ve uygulamaya konulması
 Kurumlara verilen eğitimler, senelik düzenli olarak tekrarlanacaktır.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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KYM- 87 – Bilgi Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Adalet
AdaletBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Ocak
2007
Bitiş
: Ocak 2007
Süre
: : 99Ay
Süre
Ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Milli
MilliSavunma
SavunmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22:İçişleri
:İçişleriBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33: :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
4
:
TÜBİTAK-UAKAE
Kuruluş 4 : TÜBİTAK-UAKAE
Kuruluş
Kuruluş55: :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı
 Ulusal
UlusalBilgi
BilgiGüvenliği
GüvenliğiTeşkilatı
Teşkilatıve
veGörevleri
GörevleriHakkında
HakkındaKanun
Kanuntasarısının,
tasarısının,ülke
ülkegüvenliğini
güvenliğiniilgilendiren
ilgilendiren
bilgilerin
elektronik
ortamda
korunması
ve
devletin
bilgi
güvenliği
sistemlerinin
geliştirilmesi
bilgilerin elektronik ortamda korunması ve devletin bilgi güvenliği sistemlerinin geliştirilmesiamacına
amacına
uygun
hale
getirilecektir.
uygun hale getirilecektir.
 AB
AB müktesebatına
müktesebatına uyumlu
uyumlu olarak
olarak Kişisel
Kişisel Verilerin
Verilerin Korunması
Korunması Hakkında
Hakkında Kanun
Kanun tasarısı
tasarısı
yasalaşacaktır.
Bu
şekilde
ülke
güvenliğini
ilgilendiren
bilgilere
ve
devletin
bilgi
güvenliğine
yasalaşacaktır. Bu şekilde ülke güvenliğini ilgilendiren bilgilere ve devletin bilgi güvenliğineyönelik
yönelik
elektronik
ortamdan
kaynaklanacak
tehlikelere
karşı
tedbirlerin
alınması
sağlanacaktır.
Ayrıca
elektronik ortamdan kaynaklanacak tehlikelere karşı tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıcabilgi
bilgi
toplumuna
toplumuna dönüşüm
dönüşüm çerçevesinde
çerçevesinde kişisel
kişisel verilerin
verilerin elektronik
elektronik ortamda
ortamda işlenmesi
işlenmesi sonucu
sonucu ortaya
ortaya
çıkabilecek
çıkabilecek kişilik
kişilik hakları
hakları ihlallerinin
ihlallerinin engellenmesine
engellenmesine ve
ve kişiliğin,
kişiliğin, temel
temel hak
hak ve
ve özgürlüklerin
özgürlüklerin daha
daha
etkin
korunmasına
yönelik
önlemler
alınacaktır.
etkin korunmasına yönelik önlemler alınacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Verilerin
Verilerin elektronik
elektronik ortamda
ortamda işlenmesi
işlenmesi bilgi
bilgi toplumuna
toplumuna dönüşüm
dönüşüm projesinin
projesinin hedefleri
hedefleri açısından
açısından zaruri
zaruri
olup,
kamu
kuruluşları,
özel
sektör
ve
vatandaşların
işlemlerini
büyük
ölçüde
kolaylaştıracaktır.
Ancak
olup, kamu kuruluşları, özel sektör ve vatandaşların işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Ancak
bu
budurum
durumelektronik
elektronikortamda
ortamdaişlenen
işlenenverilerin
verilerinkorunması
korunmasısorunu
sorunuortaya
ortayaçıkarmaktadır.
çıkarmaktadır.Ulusal
Ulusalgüvenliğe
güvenliğe
ilişkin
verilerin
korunması
amacıyla
bir
kamu
kurumunun
kurulması
ve
bu
amaçla
alınacak
ilişkin verilerin korunması amacıyla bir kamu kurumunun kurulması ve bu amaçla alınacakönlemlerin
önlemlerin
belirlenmesi
belirlenmesive
vekişisel
kişiselverilerin
verilerinilgilinin
ilgilininrızası
rızasıdışında
dışındave
vekanuna
kanunaaykırı
aykırıolarak
olarakişlenmesinin
işlenmesininönlenmesi
önlenmesi
gereklidir.
gereklidir.
Projeden
Projedenbeklenen
beklenenbir
birdiğer
diğerfayda
faydaise
iseverilerin
verilerinelektronik
elektronikortamda
ortamda işlenmesinden
işlenmesinden kaynaklanan
kaynaklanan ulusal
ulusal
güvenlik
ve
kişilik
hakları
ihlallerine
karşı
önlemler
alınması,
yaptırımların
belirlenmesi
ile
ulusal
güvenlik ve kişilik hakları ihlallerine karşı önlemler alınması, yaptırımların belirlenmesi ile ulusal
güvenlik
güvenlikve
vekişilik
kişilikhaklarının
haklarınınkorunmasıdır.
korunmasıdır.
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6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Bilgi toplumu projesi çerçevesinde, birçok işlem elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden
elektronik ortamda ulusal güvenliğin sağlanması ve kişisel verilerin korunması için özel
düzenlemelerin öngörülmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
 Aynı şekilde elektronik ticaretin geliştirilmesi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin önlemler
alınmadan mümkün olmayacaktır.
 Bu nedenle yaşamın her alanında elektronik ortamın kullanımı teşvik edilirken, ortaya
çıkabilecek tehlikelere karşı önlemler alınması bilgi toplumuna dönüşümün güvenli şekilde
gerçekleştirilmesi için zaruridir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
Tübitak
TübitakVizyon
Vizyon2023
2023belgesinde
belgesindebelirtilen
belirtilenBilgi
Bilgi
Toplumuna
Geçiş
İçin
Teknolojik
Altyapının
Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının
Güçlendirilmesi
GüçlendirilmesiHedefi
HedefiDoğrultusunda
DoğrultusundaBilgi
Bilgi
toplumunda
bilgi
güvenliğinin
sağlanması
toplumunda bilgi güvenliğinin sağlanmasıhedefi
hedefi
ile
ileparalel
paralelbir
bireylemdir.
eylemdir.
KDEP
KDEP18
18numaralı
numaralıeylem
eylemile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Uluslararası
Uluslararasıişbirliği
işbirliğigerekmemektedir.
gerekmemektedir.
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10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısının bir an evvel yasalaşması
gerekmektedir.

Adı geçen yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip, Ulusal Bilgi Güvenliği
Teşkilatı’nın faaliyete geçmesi ve görev alanına giren yasa tasarılarını hazırlaması
gerekmektedir.
 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun tasarısında aşağıdaki değişikliklerin yapılması ve bunu
müteakip tasarının kanunlaşması gereklidir:

Kanun kapsamına giren kişisel verilerin tanımı net bir şekilde yapılmalıdır;

Özel nitelikli verilerin işlenebilmesi için ön koşul olarak belirtilmiş olan güvenlik önlemleri
açıkça tanımlanmalıdır;

İlgilinin itiraz hakkı AB mevzuatına uygun olarak düzenlenmelidir, böylece hem sadece
özel nitelikli verilerin değil tüm kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkı olmalı, hem de
kamu kurumlarının kişisel verileri işlemelerine itiraz hakkı olmalıdır;

Kişisel Veriler Kurumu’na gerekli mali ve idari özerklik tanıyacak düzenlemeler
getirilmelidir.

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

TÜBİTAK
TÜBİTAK- -UEKAE
UEKAE

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Ocak
2009
Bitiş
: Ocak 2009
Süre
: : 24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : : İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları
Kuruluş
Kuruluş22: : Üniversiteler
Üniversiteler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı
- Siber alemdeki güvenlik tehditlerini sürekli olarak takip edecek, uyarılar yayınlayacak, bu risklere
karşı ne şekilde tedbir alınabileceğine dair bilgilendirme yapacak, risklerin ortaya çıkması
durumunda karşı tedbirleri koordine edebilecek bir “bilgisayar olaylarına acil müdahale merkezi
(CERT)” kurulacaktır.
- Kamu kurumları için gerekli minimum güvenlik seviyeleri kurum ve yapılan işlem bazında
tanımlanacak, kurumlar tarafından kullanılan sistem, yazılım ve ağların güvenlik seviyeleri tespit
edilecek ve eksikliklerin giderilmesi yönünde öneriler oluşturulacaktır.
- Kamu kurumlarının bütünü için üst seviye bir güvenlik çerçevesi hazırlanacak, operasyonel
süreçleri de kapsayacak şekilde kamu kurumları için gerekli minimum güvenlik seviyeleri kurum
bazında tanımlanacaktır. ISO 17799 (ISO 27001) standartlarını sağlaması gereken kurumlar
belirlenecek ve geçiş planı oluşturulacaktır.
- Kamu kurumları tarafından kullanılan sistem, yazılım ve ağların güvenlik seviyeleri tespit
edilecek ve eksikliklerin giderilmesi yönünde öneriler oluşturulacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Kamu kurumlarında güvenlik konusunda bilinçlenme sağlanacak, ileride yapılacak yatırımlarda
güvenlik konusunun baştan ele alınması temin edilecektir.
 Kamu kurumları tarafından tutulan bilgilerin ve kullanılan sistemlerin güvenliğinin artırılması ve
ortak güvenlik standartlarının hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
 Mevcut eksiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek riskler belirlenerek tedbirler alınması
sağlanacaktır.
 Güvenlik riskleri sonucu ortaya çıkan zararların minimize edilmesi sağlanacaktır.
 Toplumdaki farklı çevrelerde İnternet’e güvensizliğin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
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6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
kamu
yönetiminde
modernizasyon
alanında
belirlenen
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki
aşağıdaki stratejik
stratejik amaç
amaç ve
ve hedefleri
hedefleri
desteklemektedir
:
desteklemektedir :
 Kamu yönetiminde modernizasyon stratejisi çerçevesinde, gerek kamu kurumlarının, gerek
işletmeler ve vatandaşların elektronik ortamda gerçekleştirecekleri faaliyetlerde güvenliğin
sağlanması önem taşımaktadır. Günümüzde güvenlik riskleri ilk ortaya çıktığı noktadan diğer
kullanıcılara çok hızlı bir şekilde yayılarak ciddi hasara yol açabilmektedir. Gerek kamu
kurumlarında, gerek özel sektörde bu risklerin yaratacağı olumsuz sonuçların önüne geçilmesi
ekonomik zararların da azaltılmasını destekleyecektir.
 Kamu kurumlarında güvenlik risklerine yönelik proaktif tedbirler alınması hizmet kalitesinin de
sürekli olarak aynı seviyede tutulabilmesi açısından önem taşımaktadır.
 Bilgi toplumuna dönüşümde elektronik kanalların yoğun olarak kullanılabilmesi için potansiyel
kullanıcı kitlelerinin bilgi güvenlikleri konusundaki çekincelerinin önüne geçilmesi gerekmektedir.
Ulusal çapta bu amaca yönelik faaliyet gösteren bir merkezin kurumu bu güven unsurunun
oluşturulmasını da destekleyeceğinden stratejik hedeflerimizden yaygın kullanım sağlanması
açısından önemlidir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı’nın
kurulmasını öngören “Güvenlik ile ilgili Yasal
Düzenlemeler” eylemi ile ilişkilidir. Bu
kurumun kurulması halinde bu eylemin
hayata geçirilmesinde ilgili kurum olacaktır.

 TÜBİTAK-UEKAE’nin Ortak Kriterler Test
Merkezi sistem, yazılım ve ağ güvenliği
konusunda çalışmalar sürdürmektedir. Öte
yandan bir CERT merkezi kurulmasına
yönelik çalışmalar yapılmış ve büyük ölçüde
tamamlanmıştır. Bu eylem ile kurulacak
CERT Merkezi ile Ortak Kriterler Test
Merkezi’nin faaliyetleri koordine edilecektir.
 Tübitak Vizyon 2023 belgesinde belirtilen
Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik
Altyapının Güçlendirilmesi Hedefi
Doğrultusunda Bilgi toplumunda bilgi
güvenliğinin sağlanması ve bilgi savaşlarına
elektronik savaşlara hazır olunması hedefi ile
paralel bir eylemdir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti
Danışmanlık

Yeni Türk Lirası

Avro

100

5.248.000

3.280.000

40

2.112.000

1.320.000

60

3.136.000

1.960.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

5.248.000

3.280.000

100

5.248.000

3.280.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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KYM- 88 – Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
CERT Merkezi :
 CERT merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, sunulacak
hizmetlerin ve ana kullanıcı kitlesinin tespiti, projenin maliyet ve faydaların belirlenmesi; sağlanacak
fayda için ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler
konması; iş gereksinimlerinin ve teknik gereksinimlerin belirlenmesi
9 Merkezin faaliyetlerine yönelik operasyonel bileşenlerin (çalışma saatleri, iş akışı süreçleri,
iletişim araçları, network altyapısı) oluşturulması
9 Merkezin işleyişine yönelik ana prensiplerin (iletişim politikası, bilgi sınıflandırma politikası,
bilgi yayınlama politikası, güvenlik politikası, vb) oluşturulması
9 Merkezin kendi güvenliğinin sağlanmasına yönelik teknolojik ve süreçsel tedbirlerin
oluşturulması
9 Personel alımının gerçekleştirilmesi
Kamu kurumları güvenlik standartları :
 Kamu kurumları için gerekli minimum veri, sistem, yazılım ve ağ güvenliği seviyelerinin
tanımlanmasına yönelik farklı güvenlik seviyeleri için oluşacak maliyetleri de inceleyen bir analiz
çalışması yapılması
 Veri ve işlem hassasiyetlerine göre minimum güvenlik standartlarının ve güvenlik sertifikasyonu
gereksinimlerinin belirlenmesi, ISO 17799 (ISO 27001) standartlarını sağlaması gereken kurumların
tespit edilmesi
 Kurumlarda sistem ve ağ güvenliğinin yönetimi ile ilgili (güvenliği yönetecek birimlerin sahip olması
gereken minimum yetkinlikler ve iş tanımları) yönetim ve işletim standartlarının belirlenmesi
 Tüm kamu kurumlarının 2007 sonuna kadar gerekli güvenlik testlerini yaptırarak sistem güvenlik
seviyelerini belirlemesine yönelik genelge çıkarılması
 Kamu kurumlarında gerekli güvenlik seviyeleriyle testler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar
arasındaki açıkların kapatılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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RBS- 89 – Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Yüksek
YüksekÖğretim
ÖğretimKurulu
Kurulu

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Aralık
2008
Bitiş
: Aralık 2008
Süre
: : 30
Süre
30ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş33: :TÜBİTAK
TÜBİTAK
Kuruluş
Kuruluş44: :Üniversiteler
Üniversiteler
Kuruluş
Kuruluş55: :İlgili
İlgiliSivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları
Kuruluş
6
:
İlgili
Kurum
Kuruluş 6 : İlgili Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Projenin temel amaçları aşağıda özetlenmiştir:
 Bilgi teknolojileri sektörünün büyümesini destekleyecek, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde
ihtiyaç duyulacak nitelikli sektör çalışanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 Oluşturulan strateji doğrultusunda katma değerli üretim yapabilecek yetkinlikteki çalışanların bilgi
teknolojileri sektörüne kazandırılması öngörülmektedir.
 Nitelikli insan gücü tanımı kapsamına, sektör içerisinde katma değerli üretim yapacak çalışanlar
dahil edilmektedir. Sektör gereksinimleri çerçevesinde tanımlanabilecek “ara eleman” kapsamı
dışında bırakılan ve değer zincirinin farklı alanlarında (ürün ve hizmet geliştirme, pazarlama,
satış, satış sonrası hizmetler vb.) görev yapacak çalışanların yetiştirilmesi planlanmaktadır.
 Bilgi teknolojileri sektörü büyüme hedeflerine paralel olarak oluşturulması gerekli insan gücü,
çalışan niteliği bazında ayrılmıştır;

Bilgisayar ve elektrik / elektronik başta olmak üzere mühendislik bölümlerinin lisans ve
lisansüstü bölümlerinden mezun, yüksek katma değer üreten çalışanlar nitelikli,

2 yıllık meslek yüksekokulu ve 4 yıllık bilgisayar programcılığı gibi bölümlerden mezun
çalışanlar orta nitelikli,

Teknik lise mezunları ağırlıklı olmak üzere sektörde çalışanlar ara eleman olarak
sınıflandırılmıştır.
 Mevcut insan kaynağı envanterinin oluşturulması ve insan kaynağı ihtiyaç planlaması:
Sektördeki mevcut insan kaynağı ve bağlı kırılımları (meslek, çalışılan fonksiyon, mezuniyet
seviyesi, nitelik, dil bilgisi, çalışma süresi, vb.) bilinmediğinden kapasite planlaması üst seviye
tahminlerle yapılmaktadır. Sektördeki insan kaynağının belirlenmesi için detaylı bir çalışma
yapılacak ve gereksinim planlaması bu çalışma sonuçlarına bağlı olarak detaylandırılacaktır.
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RBS- 89 – Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)
 Lisans
Lisans ve
ve yüksek
yüksek lisans
lisans kontenjan
kontenjan açığının
açığının kapatılması:
kapatılması: 2010
2010 yılında,
yılında, orta,
orta, iyi
iyi ve
ve en
en iyi
iyi
senaryolarda
nitelikli
çalışan
yetiştiren
lisans
bölümü
kontenjan
açığı
2700
ile
3600
arasında
senaryolarda nitelikli çalışan yetiştiren lisans bölümü kontenjan açığı 2700 ile 3600 arasında
değişen
değişendeğerlerde
değerlerdehesaplanmıştır.
hesaplanmıştır.
 Belirtilen
Belirtilen ihtiyacın
ihtiyacın karşılanabilmesi
karşılanabilmesi için
için ortalama
ortalama kontenjan
kontenjan büyüklüğü
büyüklüğü 300
300 olan
olan 10
10 adet
adet yeni
yeni
bölümün
2006
yılı
itibariyle
öğrenci
alımına
başlaması
gerekmektedir.
TBMM
Plan
ve
Bütçe
bölümün 2006 yılı itibariyle öğrenci alımına başlaması gerekmektedir. TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda
Komisyonu’nda Aralık
Aralık 2005
2005 itibariyle
itibariyle onanan
onanan 15
15 üniversite
üniversite içerisinde
içerisinde açılacak
açılacak bölümler
bölümler ile
ile 2010
2010
yılına
kadar
bu
alanda
gerekli
insan
kaynağı
ihtiyacı
“nicelik
olarak”
karşılanabilecektir.
yılına kadar bu alanda gerekli insan kaynağı ihtiyacı “nicelik olarak” karşılanabilecektir.
 IEEE
IEEEtarafında
tarafındatanımlanmış,
tanımlanmış,bilgisayarla
bilgisayarlailgili
ilgili44temel
temeleğitim
eğitimprogramı
programıbulunmaktadır:
bulunmaktadır:
 Bilgisayar
Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri
 Bilgisayar
BilgisayarMühendisliği
Mühendisliği
 Yazılım
YazılımMühendisliği
Mühendisliği
 Bilgi
BilgiSistemleri
Sistemleri
 Ülkemizde
Ülkemizdeyaygın
yaygınolarak
olaraktakip
takipedilen
edilenbilgisayar
bilgisayarmühendisliğinin
mühendisliğininyanı
yanısıra
sırabilgi
bilgisistemleri
sistemlerikonusunda
konusunda
bölümler
açılmaya
başlanmıştır.
Bunlara
ilaveten
“hizmet
olarak
yazılım”,
“özel
bölümler açılmaya başlanmıştır. Bunlara ilaveten “hizmet olarak yazılım”, “özelyazılım
yazılımgeliştirme”,
geliştirme”,
“paket
yazılım
geliştirme”
işlerinin
katma
değerli
alanlarında
gereksinim
duyulan
“paket yazılım geliştirme” işlerinin katma değerli alanlarında gereksinim duyulan yazılım
yazılım
mühendisliği
mühendisliği bölümlerine
bölümlerine gereksinim
gereksinim duyulmaktadır.
duyulmaktadır. Bu
Bu amaçla,
amaçla, 2010
2010 yılına
yılına kadar
kadar hesaplanan
hesaplanan
açığın
açığın %25’i
%25’i seviyesinde
seviyesinde yazılım
yazılım mühendisliği
mühendisliği kontenjanı
kontenjanı oluşturulması
oluşturulması öngörülmektedir.
öngörülmektedir. Bu
Bu
alandaki
eğitim
içerik
planlaması,
“Eğitimde
Eşgüdüm
ve
Uyum
Programı”
içerisinde
ele
alınmıştır.
alandaki eğitim içerik planlaması, “Eğitimde Eşgüdüm ve Uyum Programı” içerisinde ele alınmıştır.
Oluşturulacak
Oluşturulacak yazılım
yazılım mühendisliği
mühendisliği kontenjanının
kontenjanının (3000
(3000 xx %25
%25 == 750
750 kişilik
kişilik kontenjan)
kontenjan) %25’inin
%25’inin
(750
x
%25
=
188)
yüksek
lisans
programları
aracılığı
ile
yetiştirilmesi
öngörülmüştür.
(750 x %25 = 188) yüksek lisans programları aracılığı ile yetiştirilmesi öngörülmüştür.
 Meslek
Meslek yüksek
yüksek okul
okul mezunlarının
mezunlarının ve
ve işsiz
işsiz üniversite
üniversite mezunlarının
mezunlarının sertifika
sertifika programları
programları ile
ile
yetiştirilmesi:
Yapılan
hesaplamalar,
meslek
yüksek
okulları
(MYO)
kontenjanlarının
yetiştirilmesi: Yapılan hesaplamalar, meslek yüksek okulları (MYO) kontenjanlarının 2010
2010 yılına
yılına
kadar
kadar gerekli
gerekli ihtiyacı
ihtiyacı karşılayacağını
karşılayacağını göstermektedir.
göstermektedir. (Bu
(Bu sonucun
sonucun da
da insan
insan kaynağı
kaynağı envanteri
envanteri
oluşturulması
sonrası
tekrar
değerlendirilmesi
gerekmektedir)
MYO
mezunlarının,
Dünya’da
oluşturulması sonrası tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir) MYO mezunlarının, Dünya’da kabul
kabul
görmüş
görmüş sertifika
sertifika programları
programları çerçevesinde
çerçevesinde oluşturulmuş
oluşturulmuş “akademik”
“akademik” ve
ve “standart”
“standart” bir
bir sertifika
sertifika
programıyla
programıyla sektör
sektör ihtiyaçları
ihtiyaçları doğrultusunda
doğrultusunda yetiştirilmesi
yetiştirilmesi ve
ve nitelik
nitelik gelişimleri
gelişimleri ile
ile katma
katma değerli
değerli
hizmetler
alanında
çalışacak
kişi
sayısı
artırılacaktır.
hizmetler alanında çalışacak kişi sayısı artırılacaktır.
 Sertifika
Sertifika programlarının
programlarının tasarım
tasarım aşamasında,
aşamasında, yurtdışında
yurtdışında kabul
kabul görmüş
görmüş sertifikaların
sertifikaların içerik
içerik
sağlayıcıları
ile
ortak
çalışılması
öngörülmektedir.
Sürekli
gelişen
ve
güncellenen
sağlayıcıları ile ortak çalışılması öngörülmektedir. Sürekli gelişen ve güncellenen bu
bu içeriklerin
içeriklerin
sürekli
sürekliolarak
olaraksağlanabilmesi
sağlanabilmesiiçin
içinbu
buşirketlerle
şirketlerleortaklıklar
ortaklıklarkurulacak,
kurulacak,kamunun
kamununölçek
ölçeksebebiyle
sebebiylesahip
sahip
olduğu
olduğuavantaj
avantajmaliyetlerin
maliyetlerinuygun
uygunseviyelere
seviyelereçekilmesi
çekilmesiiçin
içinkullanılacaktır.
kullanılacaktır.
 Aynı
Aynı sertifika
sertifika programları,
programları, bilgi
bilgi teknolojileri
teknolojileri dışında
dışında eğitim
eğitim almış,
almış, öncelikli
öncelikli teknik
teknik (mühendislik
(mühendislik vb.)
vb.)
bölümlerden
mezun
işsiz
üniversite
mezunlarının
sektöre
yönlendirilmesi
içi
kullanılacaktır.
bölümlerden mezun işsiz üniversite mezunlarının sektöre yönlendirilmesi içi kullanılacaktır.
Programlar,
Programlar, üniversiteler
üniversiteler ve
ve seçilen
seçilen üniversitelerden
üniversitelerden akreditasyon
akreditasyon almış
almış kurslar
kurslar tarafından
tarafından
verilecektir.
verilecektir.
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RBS- 89 – Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Sektörün
Sektörüngereksinim
gereksinimduyacağı
duyacağınitelikli
nitelikliinsan
insangücü
gücügeliştirilecektir.
geliştirilecektir.
Sektör
büyümesine
paralel
olarak
hızlı
insan
gücü
artışı
Sektör büyümesine paralel olarak hızlı insan gücü artışısağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Yeni
Yenioluşan
oluşanişişfırsatları
fırsatlarıkarşılanacak
karşılanacakve
veistihdam
istihdamartacaktır.
artacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Bilgi
Bilgi teknolojileri
teknolojileri sektöründe,
sektöründe, özellikle
özellikle yazılım
yazılım ve
ve hizmetler
hizmetler alanı
alanı insan
insan yoğun,
yoğun, bilgiye
bilgiye ve
ve bilgi
bilgi
üretimine
üretimine dayanan
dayanan yapısı
yapısı itibariyle
itibariyle nitelikli
nitelikli insan
insan gücüne
gücüne bağlıdır.
bağlıdır. Bilgi
Bilgi toplumuna
toplumuna geçiş
geçiş sürecinde
sürecinde
büyüyen
büyüyenve
vegelişen
gelişensektörün
sektörünen
entemel
temelgirdisi
girdisiolan
olannitelikli
nitelikliinsan
insangücünün
gücününyetiştirilmesi,
yetiştirilmesi,hem
hemsektörün
sektörün
gelişimini
sağlayacak,
hem
de
katma
değer
yaratan
yeni
iş
alanlarında
istihdam
fırsatları
doğuracaktır.
gelişimini sağlayacak, hem de katma değer yaratan yeni iş alanlarında istihdam fırsatları doğuracaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Program,
Program,mevcut
mevcutinsan
insankaynağının
kaynağınıngeliştirilmesi
geliştirilmesi
sürecinde
yer
alan
üniversitelerin
sürecinde yer alan üniversitelerin yetiştirme
yetiştirme
kapasitesi
ile
doğru
orantılıdır.
Bu
bağlamda,
kapasitesi ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda,
nitelikli
nitelikli insan
insan gücü
gücü yetiştirme
yetiştirme programı,
programı, bu
bu
yetiştirme
sürecinde
rol
alacak
akademisyen
yetiştirme sürecinde rol alacak akademisyen ve
ve
eğitmenlerin
artırıldığı
“Öğretim
Üyesi
eğitmenlerin
artırıldığı
“Öğretim
Üyesi
Yetiştirme”
Yetiştirme”programına
programınadoğrudan
doğrudanbağlıdır.
bağlıdır.

Program
ProgramKDEP-6
KDEP-6“Bilgi
“Bilgitoplumunun
toplumunungerektirdiği
gerektirdiği
insan
kaynağı
planlamasının
yapılması”
insan kaynağı planlamasının yapılması”projesi
projesi
ile
iledoğrudan
doğrudanilgilidir.
ilgilidir.

Bu
Bu program
program içerisinde,
içerisinde, gereksinimler
gereksinimler “nicelik”
“nicelik”
olarak
olarakele
elealınmış,
alınmış,eğitim
eğitimprogramları
programlarıiçin
içingerekli
gerekli
olan
olan değişiklik
değişiklik ve
ve geliştirmeler
geliştirmeler ile
ile oluşturulacak
oluşturulacak
sertifika
sertifika programının
programının içeriği
içeriği “eğitimde
“eğitimde eşgüdüm
eşgüdüm
ve
veuyum”
uyum”programı
programıiçerisinde
içerisindeele
elealınmıştır.
alınmıştır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı

Planlama
gereksinim duyulan
duyulan
Planlama aşamasında
aşamasında gereksinim
mevcut
mevcut insan
insan kaynağı
kaynağı envanter
envanter çalışması
çalışması da
da
öncelikli
önceliklibir
birprogram
programgirdisidir.
girdisidir.
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

81.481.000

50.926.000

İnşaat / Kurulum

27

21.637.000

13.523.000

Yetiştirme

73

59.844.000

37.403.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

81.481.000

50.926.000

100

81.481.000

50.926.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Sektör envanterinin çıkarılması ve detaylı insan kaynağı planlaması

Sektör mesleki tanımlarının yapılması, bu tanımlar baz alınarak sektör çalışan envanter
çalışmasının yapılması

Çalışma sonrasında mevcut ve gereksinim duyulan insan kaynağının detaylı olarak
belirlenmesi
 Lisans ve yüksek lisans programlarının oluşturulması

Hedef lisans eğitim kapasitelerinin dağıtılacağı üniversitelerin belirlenmesi

Belirlenen üniversitelerdeki eğitim programlarının, yazılım mühendisliği müfredatı ile uyum
planının yapılması (bu alandaki planlamalar, “Eğitimde Eşgüdüm ve Uyum” eylemi
içerisinde uygulama adımları ile paralel yürütülmelidir.) Yeni açılacak üniversiteler
içerisindeki teknik bölümlerin müfredat planlamasına program hedefleri girdi
oluşturmalıdır.

Yeni ve uyarlanmış lisans ve yüksek lisans programlarının öğretime başlaması
 Sektör ihtiyaçları doğrultusunda paket eğitim ve sertifika programlarının oluşturulması

Dünya’da kabul görmüş, bilgi teknolojileri alanındaki sertifika program müfredatlarının
(Microsoft, Cisco, Nortel vb.) incelenmesi ve paket sertifika programlarının oluşturulması

Programlar için eğitim müfredatı oluşturulması ve eğitim materyallerinin hazırlanması

Seçili üniversite ve bilgi teknolojileri alanında eğitim yapan meslek yüksek okullarında
sertifika programlarının açılması ve yaygınlaştırılması

Özel kurs ve dersaneler için akreditasyon kurallarının belirlenmesi, eğitmen kıstaslarının
belirlenmesi, yetkilendirme ve fiyatlama kurallarının oluşturulması

Programın uygulamaya alınması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Yüksek
YüksekÖğretim
ÖğretimKurulu
Kurulu

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Nisan
2007
Bitiş
: Nisan 2007
Süre
: : 99ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :TÜBİTAK
TÜBİTAK
Kuruluş
Kuruluş33: :Üniversiteler
Üniversiteler
Kuruluş
4
:
Türk
Kuruluş 4 : TürkEğitim
EğitimVakfı
Vakfı

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Projenin temel amaçları aşağıda özetlenmiştir:
 Yetiştirilmesi planlanan nitelikli insan gücünün büyümesi ile ihtiyaç duyulacak eğitimci ve
akademisyenlerin yetiştirilmesi planlanmaktadır.
 Bilgi teknolojileri alanında araştırma yapan ve eğitim veren akademisyenlerin artırılması,
teknoloji üretimi ve takibinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
 Sektörün büyümesini destekleyecek seviyede insan kaynağı yetiştirilmesi, hedeflerin
gerçekleştirilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi için önem arz etmektedir. Ancak bu yetiştirme
sürecini destekler seviyede akademisyen eğitim kurumlarına kazandırılmadığı takdirde sektörde
gereksinim duyulacak insan kaynağının yetiştirilememesi söz konusudur.
 Projenin ilk aşamalarında mevcut bölüm kapasitelerinin artırılması yoluyla sağlanacak eğitim
kapasitesi, yeni açılacak bölümler ile doğacak ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanacaktır. Bu
amaçla;

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında mevcut yüksek lisans ve doktora programlarının
sayısı artırılacak,

Bu programların nitelikleri geliştirilecek,

Yazılım mühendisliği gibi alanlarda hem sektörü destekler, hem de akademik/eğitimci
nosyonu olan kişiler yetiştirilecektir.
 Benzer şekilde, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yurtdışında yüksek lisans ve doktora
yapmak üzere öğrencilere koşullu burs imkanları sağlanmalıdır. Bu sayede, yurt dışında eğitim
görmüş akademisyen kadrosu geliştirilecek, beyin göçünün de bir ölçüde önüne geçilmiş
olacaktır.
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4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)
 Yapılan
Yapılan nitelikli
nitelikli insan
insan kaynakları
kaynakları ihtiyacı
ihtiyacı tahminine
tahminine göre
göre 2010
2010 yılına
yılına kadar
kadar orta
orta senaryoda
senaryoda toplam
toplam
250,
iyi
senaryoda
300,
en
iyi
senaryoda
ise
330
bilgisayar
ve
elektrik
elektronik
alanında
çalışan
250, iyi senaryoda 300, en iyi senaryoda ise 330 bilgisayar ve elektrik elektronik alanında çalışan
yeni
yeniöğretim
öğretimüyesi
üyesigereksinimi
gereksinimiolmaktadır.
olmaktadır.
 Bu
gereksinimler;
Bu gereksinimler;
 “Yurtdışına
“YurtdışınaLisansüstü
LisansüstüEğitim
EğitimAmacıyla
AmacıylaEleman
ElemanGönderme”
Gönderme”planı
planıçerçevesinde
çerçevesinde2547
2547sayılı
sayılı
kanun
kanun33.
33.Madde
Maddekapsamında
kapsamındave
ve
 “Yurtiçi
“YurtiçiLisansüstü
LisansüstüProgramların
ProgramlarınEtkin
EtkinHale
HaleGetirilmesi”
Getirilmesi”çerçevesinde
çerçevesinde
Yüksek
Öğretim
Kurulu
ve
Milli
Eğitim
Bakanlığı
tarafından
Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafındankoordine
koordineedilecektir.
edilecektir.
 300
kişilik
öğretim
üyesi
gereksiniminin
%50’sinin
yurtdışında,
kalan
300 kişilik öğretim üyesi gereksiniminin %50’sinin yurtdışında, kalanbölümünün
bölümününise
iseyurtiçi
yurtiçiyüksek
yüksek
lisans
programlarında
eğitilmesi
öngörülmüştür.
Bu
konudaki
nihai
çalışma,
verilen
lisans programlarında eğitilmesi öngörülmüştür. Bu konudaki nihai çalışma, verilen üst
üst seviye
seviye
maliyetler
maliyetlerışığında
ışığındaYüksek
YüksekÖğretim
ÖğretimKurulu
Kurulutarafından
tarafındanyapılacaktır.
yapılacaktır.
 Yurtdışına
Yurtdışınagönderilen
gönderilenöğretim
öğretimüyesi
üyesiadayları,
adayları,Türkiye’de
Türkiye’desınırlı
sınırlısayıda
sayıdabulunan
bulunanYazılım
YazılımMühendisliği
Mühendisliği
alanında
alanında yetiştirilecek
yetiştirilecek ve
ve yurt
yurt içi
içi yüksek
yüksek lisans
lisans programlarında
programlarında da
da öğretim
öğretim üyesi
üyesi yetiştirme
yetiştirme
programlarında
programlarındayer
yeralacaklardır.
alacaklardır.
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RBS- 90 – Öğretim Üyesi Yetiştirme
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
İnsan
İnsankaynağı
kaynağıyetiştirilmesi
yetiştirilmesisüreci
sürecidesteklenecektir.
desteklenecektir.
Türkiye’nin
bilgi
ve
iletişim
teknolojileri
Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında
alanında yapılan
yapılan akademik
akademik çalışmalarının
çalışmalarının nitelik
nitelik ve
ve niceliği
niceliği
artırılacaktır.
artırılacaktır.
Yeni
Yenioluşan
oluşanişişfırsatları
fırsatlarıkarşılanacak
karşılanacakve
veistihdam
istihdamartışı
artışısağlanacaktır.
sağlanacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Bilgi
Bilgi teknolojileri
teknolojileri sektöründe,
sektöründe, özellikle
özellikle yazılım
yazılım ve
ve hizmetler
hizmetler alanı
alanı insan
insan yoğun,
yoğun, bilgiye
bilgiye ve
ve bilgi
bilgi
üretimine
üretimine dayanan
dayanan yapısı
yapısı itibariyle
itibariyle nitelikli
nitelikli insan
insan gücüne
gücüne bağlıdır.
bağlıdır. Bilgi
Bilgi toplumuna
toplumuna geçiş
geçiş sürecinde
sürecinde
büyüyen
büyüyenve
vegelişen
gelişensektörün
sektörünen
entemel
temelgirdisi
girdisiolan
olannitelikli
nitelikliinsan
insangücünün
gücününyetiştirilmesi,
yetiştirilmesi,hem
hemsektörün
sektörün
gelişimini
sağlayacak,
hem
de
katma
değer
yaratan
yeni
iş
alanlarında
istihdam
fırsatları
yaratacaktır.
gelişimini sağlayacak, hem de katma değer yaratan yeni iş alanlarında istihdam fırsatları yaratacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Program,
Program,mevcut
mevcutinsan
insankaynağının
kaynağınıngeliştirilmesi
geliştirilmesi
sürecinde
yer
alan
üniversitelerin
sürecinde yer alan üniversitelerin yetiştirme
yetiştirme
kapasitesi
ile
doğru
orantılıdır.
kapasitesi ile doğru orantılıdır.

Her
Heryıl
yılKatma
KatmaBütçeli
Bütçeliİdareler
İdarelerBütçe
Bütçe
Kanunu’nda
yer
alan
bir
ek
madde
Kanunu’nda yer alan bir ek maddeile
ileyurtiçi
yurtiçi
yüksek
yükseklisans
lisansprogramlarına
programlarınakaynak
kaynak
ayrılmaktadır.
ayrılmaktadır.Bütçe
Bütçeplanlarında,
planlarında,program
program
hedeflerinin
değerlendirilmesi
ve
dahil
hedeflerinin değerlendirilmesi ve dahiledilmesi
edilmesi
gerekmektedir.
gerekmektedir.

Bu
Bu bağlamda,
bağlamda, nitelikli
nitelikli insan
insan gücü
gücü yetiştirme
yetiştirme
programı,
bu
yetiştirme
sürecinde
rol
programı, bu yetiştirme sürecinde rol alacak
alacak
akademisyen
akademisyenve
veeğitmenlerin
eğitmenlerinartırıldığı
artırıldığı“Öğretim
“Öğretim
Üyesi
ÜyesiYetiştirme”
Yetiştirme”programına
programınadoğrudan
doğrudanbağlıdır.
bağlıdır.
Ayrıca,
Ayrıca,halihazırda
halihazırdamevcut
mevcutolan
olanteknik
teknikbölümlere
bölümlere
olan
ilginin,
sosyal
dönüşüm
olan
ilginin,
sosyal
dönüşüm projeleri
projeleri
kapsamında
önceliklendirilen
öğrenci
yetiştirme
kapsamında önceliklendirilen öğrenci yetiştirme
programları
programları ile
ile bilgi
bilgi teknolojileri
teknolojileri ve
ve bilgisayar
bilgisayar
bölümlerine
olan
talebin
sürmesi
bölümlerine
olan
talebin
sürmesi
beklenmektedir.
beklenmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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RBS- 90 – Öğretim Üyesi Yetiştirme
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Projenin
Projenin toplam
toplam maliyetini,
maliyetini, 2010
2010 yılına
yılına kadar
kadar yetkin
yetkin işgücü
işgücü açığını
açığını yetiştirebilmek
yetiştirebilmek için
için gerekli
gerekli ek
ek
eğitimcilerin
yetiştirilmesi
için
gerekli
eğitim
maliyeti
oluşturmaktadır.
eğitimcilerin yetiştirilmesi için gerekli eğitim maliyeti oluşturmaktadır.
Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

2.159.000

1.349.000

100

2.159.000

1.349.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

2.159.000

1.349.000

Bütçe Kaynakları (Katma Bütçeli İdareler
Bütçe Kanunu)

22

475.000

298.000

Bütçe Kaynakları

78

1.684.000

1.051.000

Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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RBS- 90 – Öğretim Üyesi Yetiştirme
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Nitelikli insan gücü yetiştirme programı çerçevesinde yapılan kaynak gereksinim planı ve
üniversite/fakülte bazından belirlenen yeni bölümler ve geliştirilen bölümler için gerekli öğretim
üyesi kadrosunun belirlenmesi (Bu değerler, uzun dönemli planlama için baz oluşturmakla birlikte
öğretim üyesi yetiştirme süresinin uzunluğu ve 2010 ve sonrasındaki gereksinimler düşünülerek
doğrudan yetiştirme çalışmaları başlamalıdır.)
 Yazılım bilimleri başta olmak üzere bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans burs programlarının
destek alanlarının netleştirilmesi ve TEV, YÖK burs kapsamına alınması
 Açılacak yazılım mühendisliği bölümlerinde ders vermek üzere yurt dışında bu alanda çalışma
yapan öğretim üyelerinin bulunması ve Türkiye’ye davet edilmesi, öncelikli olarak yurt içinde
doktora seviyesinde eğitim verecek ve ileride görev yapacak öğretim üyelerinin yetiştirilme
sürecinde görev almalarını sağlayacak planlama yapılması
 Yüksek lisans programlarının açılması ve öğrenci kabulllerinin başlaması
 Yurt dışı burs desteklerinin verilmeye başlanması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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RBS- 91 – Bilgi Teknolojileri Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Yüksek
YüksekÖğretim
ÖğretimKurulu
Kurulu

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2007
Bitiş
: Temmuz 2007
Süre
: :12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :TÜBİTAK
TÜBİTAK
Kuruluş
Kuruluş33: :Üniversiteler
Üniversiteler
Kuruluş
4
:
İlgili
Kuruluş 4 : İlgiliSivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Projenin temel amaçları aşağıda özetlenmiştir:
 Bilgi teknolojileri alanında oluşturulan stratejiler doğrultusunda üniversite mezunlarının sektör
gereksinimleri ile eşgüdümlü yetkinlikleri kazanmalarını sağlamak.
 Mezunların iş bulma ve istihdam oranlarının artırılması.
 Sektör içerisinde çalışan verimliliğinin artırılması.
 Bu amaçlar doğrultusunda, Üniversite eğitim programlarında, yazılım mühendisliği konularının
müfredat içerisindeki ağırlığının artırılması planlanmalıdır.
 IEEE tarafında tanımlanmış, bilgisayarla ilgili 4 temel eğitim programı bulunmaktadır:

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Bilgi Sistemleri
 Ülkemizde yaygın olarak takip edilen bilgisayar mühendisliğinin yanı sıra bilgi sistemleri
konusunda bölümler açılmaya başlanmıştır. Ancak “hizmet olarak yazılım”, “özel yazılım
geliştirme”, “paket yazılım geliştirme” işlerinin katma değerli alanlarında gereksinim duyulan
yazılım mühendisliği bölümlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu programlar için tanımlanmış olan
program ve program modüllerinin lisans programlarına dahil edilmesi ile bilgisayar mühendisliği
mezunlarının bu alanda hızla gelişimi sağlanacaktır.
 Bilgisayar bölümlerinde yazılım kalite yönetimi, kalite yönetimi, proje yönetimi gibi yönetim
yetkinliklerini sağlayacak eğitimler 1 dönemlik ders olarak okutulacaktır.
 Bilgisayar programcılığı gibi doğrudan sektöre çalışan yetiştiren meslek yüksek okulları ve iki
yıllık bölümlerin müfredatı, sektörün gidişatı doğrultusunda 2 yıllık dönemlerde güncellenecektir.
Bu çalışmalar üniversite bölüm başkanlıkları, YÖK, BİT Sektör Birliği, sivil toplum kuruluşları ve
TÜBİTAK katılımıyla düzenlenecek, değerlendirilecek ve uygulamaya alınacaktır.
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RBS- 91 – Bilgi Teknolojileri Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Bilgi
Bilgiteknolojileri
teknolojilerikonusunda
konusundaeğitim
eğitimyapılan
yapılaneğitim
eğitimkurumlarından
kurumlarındanmezun
mezunolanların
olanlarınproje
projeyönetimi
yönetimigibi
gibi
işişyetkinlikleri
gelişecek,
sektör
içerisine
bu
bilinç
hızla
yayılacaktır.
yetkinlikleri gelişecek, sektör içerisine bu bilinç hızla yayılacaktır.
Sektör
Sektörgerekleri
gerekleridoğrultusunda
doğrultusundaeğitim
eğitimalmış
almışinsan
insangücü
gücüsektöre
sektörekazandırılacaktır.
kazandırılacaktır.
Mezunların
iş
bulmaları
kolaylaşacak,
sektör
içinde
kalan
Mezunların iş bulmaları kolaylaşacak, sektör içinde kalanmezun
mezunoranı
oranıartacaktır.
artacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Sektörde
Sektörde artırılması
artırılması gereken
gereken yetkinliklerden
yetkinliklerden olan
olan proje
proje yönetimi
yönetimi ve
ve kalite
kalite yönetimi
yönetimi gibi
gibi alanlarda
alanlarda
eğitimin
eğitiminsağlanması,
sağlanması, yazılım
yazılım ve
ve proje
proje odaklı
odaklı hizmetler
hizmetler başta
başta olmak
olmak üzere
üzere bilgi
bilgi teknolojileri
teknolojileri üretiminin
üretiminin
her
heralanında
alanındaverimlilik
verimlilikve
vekaliteyi
kaliteyiartıracak,
artıracak,sektör
sektörrekabetçiliğine
rekabetçiliğinedoğrudan
doğrudankatkı
katkıyapacaktır.
yapacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Program
Program kapsamında
kapsamında yapılan
yapılan ortak
ortak çalışmalar,
çalışmalar,
nitelikli
insan
kaynağı
geliştirme
nitelikli insan kaynağı geliştirme ve
ve ara
ara eleman
eleman
yetiştirme
programlarına
girdi
sağlayacaktır.
yetiştirme programlarına girdi sağlayacaktır.

Bu
Buproje,
proje,2006
2006Yılı
YılıProgramının
Programının
Makroekonomik
Amaç
Makroekonomik Amaçve
vePolitikaları’nda
Politikaları’ndayer
yer
alan
alanİnsan
İnsanKaynaklarının
KaynaklarınınGeliştirilmesi
Geliştirilmesive
ve
İstihdam
İstihdamEdilebilirliğin
EdilebilirliğinArtırılması
Artırılmasıaltındaki
altındaki
Öncelik
1
ve
Öncelik
7
ile
doğrudan
Öncelik 1 ve Öncelik 7 ile doğrudanilgilidir.
ilgilidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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RBS- 91 – Bilgi Teknolojileri Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Sektör temsilcileri tarafından sektör eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi.

IEEE başta olmak üzere uluslararası bilgisayar bilimleri ile ilgili akredite olmuş
programların ve modüllerin incelenmesi, yazılım mühendisliği ve proje yönetimi
bölümlerinin oluşturulması

Ortak çalışma sonucunda program değişiklik planlarının ve değişiklik yapılacak fakültelerin
(yeni ve kurulu) belirlenmesi
 Ortaöğretim ve lisans programları arasında program karşılaştırmasının yapılması.

Ortaöğretim programları ile üniversite programları arasında oluşturulması gereken geçiş
alanlarının tespiti

Ortaöğretim programlarında yapılabilecek değişikliklerin fizibilitesinin yapılması

Uygun görülen değişikliklerin kademeli olarak uygulamaya alınması
 Seçilen müfredat değişikliklerinin eğitim araçlarının ve içeriğinin hazırlanması
 Yaygınlaştırma ve uygulama

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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RBS- 92 – Ara Eleman Yetiştirme
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Milli
MilliEğitim
EğitimBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2008
Bitiş
: Temmuz 2008
Süre
: : 24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Milli
MilliSavunma
SavunmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :Türkiye
TürkiyeİşİşKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş33: :Üniversiteler
Üniversiteler
Kuruluş
4
:
İlgili
Kuruluş 4 : İlgiliSivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Projenin temel amaçları aşağıda özetlenmiştir:
 Bilgi teknolojileri sektörünün büyümesini destekleyecek, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde
ihtiyaç duyulacak ara elemanların yetiştirilmesi.
 Yeni iş alanlarında istihdam fırsatları yaratmak.
 Yapılan insan kaynağı gereksinim tahminlerinde en önemli açığın, ara eleman alanında
yaşanacağı belirlenmiştir. Bilgi toplumu projesi kapsamında işletmeler ve bireyler bazında artan
kullanımla doğacak destek hizmetleri de bu açığı artırmaktadır. Doğan ara eleman gereksinimi,
karşılanmadığı takdirde sektörün büyümesi önünde bir engel oluştururken, orta nitelikli
çalışanların istihdamı açısından yarattığı istihdam potansiyeli nedeniyle bir fırsattır.
 Mesleki sertifikasyon programlarının yaygınlaştırılması: Nitelikli insan gücü eyleminde
tanımlanan sertifika programları, kademeli olarak lise mezunlarına da yaygınlaştırılacaktır.
Özellikle donanım ve şebeke öncelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere bu alanlardaki
modüler eğitimlere lise mezunların yönlendirilmesi hedeflenecektir.
 Teknik lise programlarının geliştirilmesi: Teknik lise bilgisayar bölümleri mezunlarının,
doğacak donanım destek hizmetleri başta olmak üzere destek hizmetleri alanındaki ihtiyacı
karşılamak üzere kullanılması ara eleman alanında öncelikli olacaktır. Bu amaçla, eğitimde
eşgüdüm ve uyum çerçevesinde teknik lise müfredatlarının program kapsamında
değerlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması planlanmaktadır.
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RBS- 92 – Ara Eleman Yetiştirme
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)
Askerlik
Askerlik tecil
tecil teşvikleri:
teşvikleri: 11 yıllık
yıllık bilişim
bilişim sertifika
sertifika programına
programına katılan
katılan erkek
erkek adaylar,
adaylar, askerliklerini
askerliklerini
yapmadıkları
takdirde
1
defaya
mahsus
olmak
üzere
askerliklerini
tecil
ettirebileceklerdir.
yapmadıkları takdirde 1 defaya mahsus olmak üzere askerliklerini tecil ettirebileceklerdir. Tecil
Tecil
işlemleri,
işlemleri, üniversiteler
üniversiteler kapsamında
kapsamında yapılan
yapılan eğitim
eğitim programları
programları için
için geçerli
geçerli olacak,
olacak, üniversite
üniversite öğrenci
öğrenci
merkezleri
merkezleritarafından
tarafındanmevcut
mevcutöğrencilerle
öğrencilerleaynı
aynıprosedürler
prosedürlerkapsamında
kapsamındayürütülecek
yürütülecekve
vekayıtları
kayıtlarıortak
ortak
olarak
tutulacaktır.
olarak tutulacaktır.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Sektörün
Sektörünara
araeleman
elemangereksinimi
gereksinimikarşılanacaktır.
karşılanacaktır.
Bilgi
teknolojileri
alanında
istihdam
Bilgi teknolojileri alanında istihdamyaratılacaktır.
yaratılacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Proje
Proje sonucunda,
sonucunda, bilgi
bilgi teknolojileri
teknolojileri sektörünün
sektörünün büyümesinin
büyümesinin desteklenmesi
desteklenmesi ve
ve her
her seviyede
seviyede
gereksinim
gereksinimduyulacak
duyulacakçalışanın
çalışanınyetiştirilmesi
yetiştirilmesisağlanacaktır.
sağlanacaktır.Aynı
Aynızamanda,
zamanda,bilgi
bilgiteknolojileri
teknolojilerialanında
alanında
eğitim
eğitimgörmüş
görmüşinsan
insansermayesi
sermayesiartacak
artacakve
vebireyler
bireylerbazında
bazındada
dadönüşüm
dönüşümdesteklenmiş
desteklenmişolacaktır.
olacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Teknik
Teknik lise
lise programlarının
programlarının güncellenmesi
güncellenmesi ve
ve
geliştirilmesi,
eğitimde
eşgüdüm
geliştirilmesi, eğitimde eşgüdüm ve
ve uyum
uyum
programı
programıile
ileilgilidir.
ilgilidir.

İŞKUR
İŞKURtarafından
tarafındanyürütülen
yürütülenBilişim
BilişimÇırakları
Çırakları
programı,
bu
proje
hedefleri
ile
doğrudan
programı, bu proje hedefleri ile doğrudan
ilişkilidir.
ilişkilidir.
Program,
Program,KDEP-6
KDEP-6“Bilgi
“Bilgitoplumunun
toplumunun
gerektirdiği
insan
kaynağı
planlamasının
gerektirdiği insan kaynağı planlamasının
yapılması”
yapılması”projesi
projesiile
iledoğrudan
doğrudanilgilidir.
ilgilidir.
Program
ayrıca
KDEP-12
Program ayrıca KDEP-12“Kurs
“Kursve
ve
sertifikasyon
eğitiminin
niteliğinin
yükseltilmesi,
sertifikasyon eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi,
verilen
verilensertifika
sertifikave
vediplomaların
diplomalarınAB
AB
standartlarında
denkliğinin
standartlarında denkliğininsağlanması”
sağlanması”
programı
programıile
ilesertifika
sertifikaprogram
programtasarım
tasarım
aşamasında
kesişmektedir.
aşamasında kesişmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Programın
Programın ana
ana maliyetini
maliyetini Teknik
Teknik Lise
Lise programlarının
programlarının geliştirilmesi
geliştirilmesi oluşturmaktadır.
oluşturmaktadır. Bu
Bu kapsamda
kapsamda
yapılacak
geliştirmeler
ile
mevcut
öğrenci
maliyetinin
%10
artacağı
öngörülmektedir.
yapılacak geliştirmeler ile mevcut öğrenci maliyetinin %10 artacağı öngörülmektedir.
Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

81.891.000

51.181.650

100

81.891.000

51.181.650

Yeni Türk Lirası

Avro

Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

81.891.000

51.181.650

100

81.891.000

51.181.650

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer
Diğer
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Sertifika program yapı ve içeriğinin oluşturulması

Sertifika programları içeriklerinde, ara eleman ihtiyacını karşılayacak nitelikteki içeriğin
belirlenmesi

Bu içeriğin modüler olarak hazırlanması ve ara eleman eğitim modülleri halinde eğitim
programlarının oluşturulması
 Kurs akreditasyon mekanizmalarının kurulması

Ara eleman sertifika programları için akreditasyon kriterlerinin belirlenmesi

Özel kurs ve dershane eğitim programlarının üniversite sertifikasyon kursları kapsamına
alınması
 Askerlik ile ilgili gerekli hukuksal düzenlemenin yapılması
 Paralel olarak, teknik lise içeriğinin geliştirilmesi

Yapılan insan kaynağı envanter çalışması ve devam eden gereksinim planlaması
sonucunda ortaya çıkan açık doğrultusunda teknik lise kapasitelerinin eşleştirilmesi ve
detaylı kapasite planlaması yapılması

Sonuçlar doğrultusunda teknik lise müfredatlarının güncellenmesi ve kapasite
uyarlamasının yapılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
: :Temmuz
Bitiş
Temmuz2007
2007
Süre
: :12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Yüksek
YüksekÖğretim
ÖğretimKurulu
Kurulu
Kuruluş
2
:
KOSGEB
Kuruluş 2 : KOSGEB
Kuruluş
Kuruluş33: :TÜBİTAK
TÜBİTAK(TEYDEB)
(TEYDEB)
Kuruluş
Kuruluş44: :Üniversiteler
Üniversiteler
Kuruluş
Kuruluş55: :İlgili
İlgiliSivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları
Kuruluş
6
:
Teknopark
Yönetimleri
Kuruluş 6 : Teknopark Yönetimleri
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
2006
2006Programının
Programınıninsan
insankaynaklarının
kaynaklarınıngeliştirilmesi
geliştirilmesive
veistihdam
istihdamedilebilirliğin
edilebilirliğinartırılması
artırılmasıkısmında
kısmındaaktif
aktif
istihdam
politikalarına
özel
önem
verilerek
girişimcilik
eğitiminin
etkin
ve
yaygın
olarak
sağlanması
istihdam politikalarına özel önem verilerek girişimcilik eğitiminin etkin ve yaygın olarak sağlanması
tedbirine
tedbirineyer
yerverilmiştir.
verilmiştir.Bu
Buprogramın
programınamacı,
amacı,BİT
BİTodaklı
odaklıgirişimciliğin
girişimciliğinteşviki
teşvikiile
ileekonomide
ekonomideBİT
BİT
yönünde
dönüşümün
hızlandırılmasıdır.
Girişimcilik
konusunda
bilgilendirme
amaçlı
projeler
yönünde dönüşümün hızlandırılmasıdır. Girişimcilik konusunda bilgilendirme amaçlı projeler
kapsamında;
kapsamında;
Girişimcilik
GirişimcilikDanışmanlık
Danışmanlıkve
veEğitim
EğitimHizmetleri
HizmetleriGeliştirilmesi
Geliştirilmesive
veKoordinasyonu
KoordinasyonuProjesi
Projesi
Üniversitelerde
Girişimcilik
Desteği
Üniversitelerde Girişimcilik Desteği
––Girişimcilik
Girişimcilikile
ileİlgili
İlgiliDerslerin
DerslerinEğitim
EğitimProgramlarına
ProgramlarınaDahil
DahilEdilmesi
Edilmesi
––Üniversitelerde
Girişimcilik
Yarışması
Üniversitelerde Girişimcilik Yarışması
––KOBİ
KOBİDestek
DestekKuruluşları-Üniversiteler
Kuruluşları-ÜniversitelerVaka
VakaAnalizi
Analiziİşbirliği
İşbirliğiHazırlıkları
Hazırlıkları
faaliyetlerinin
faaliyetlerininhayata
hayatageçirilmesi
geçirilmesiöngörülmektedir.
öngörülmektedir.
Birinci
Birinciproje
projeile
ileBİT
BİTgirişimcilerinin
girişimcilerininyeni
yeniişişkurmada
kurmadaen
enbüyük
büyükengel
engelolarak
olarakgördükleri
gördükleriişişplanı
planıhazırlama,
hazırlama,
şirket
şirketkuruluş
kuruluşve
veyönetimi
yönetimiadımlarını
adımlarınıkapsayan,
kapsayan,muhasebe,
muhasebe,pazarlama,
pazarlama,vergi,
vergi,personel
personelyönetimi
yönetimi
konularına
konularınayer
yerveren,
veren,finansal
finansaldesteklere
desteklerenasıl
nasılulaşabileceklerini
ulaşabileceklerinigösteren
gösterenve
vebaşarı
başarıöyküleriyle
öyküleriyledestekli
destekli
eğitim
içerikleri
ve
danışmanlık
hizmetleri
geliştirilecektir.
Halen
ABİGEM,
KOSGEB
ve
TOSYÖV’ün
eğitim içerikleri ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. Halen ABİGEM, KOSGEB ve TOSYÖV’ün
girişimci
girişimcibilgilendirme
bilgilendirmeeğitimleri
eğitimleribirbirlerinden
birbirlerindenbağımsız
bağımsızşekilde
şekildesürmektedir
sürmektedirve
veproje
projekapsamında
kapsamındabu
bu
özel
içerik
zenginleştirmeleri
kurumların
eğitim
ve
danışmanlık
hizmetlerinde
BİT
girişimcilerine
kurumların eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde BİT girişimcilerine özel içerik zenginleştirmeleri
yapılması
yapılmasıöngörülmektedir.
öngörülmektedir.
Planlanan
Planlananeğitim
eğitimve
vedanışmanlık
danışmanlıkhizmetlerinden
hizmetlerindenistenen
istenenverimin
veriminalınması
alınmasıiçin
içinfarklı
farklıkurumlar
kurumlartarafından
tarafından
verilecek
BİT
girişimci
eğitim
ve
danışmanlık
hizmetlerinin
koordinasyonu,
konuya
en
verilecek BİT girişimci eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonu, konuya enyakın
yakınbir
birkurum
kurum
tarafından
üstlenilmelidir.
TÜBİTAK
–
Teknoloji
ve
Yenilik
Destek
Programları
Başkanlığı’nın
tarafından üstlenilmelidir. TÜBİTAK – Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın
(TEYDEB)
(TEYDEB)teknoloji
teknolojiprojeleri
projelerideğerlendirme
değerlendirmeve
vedestekleme
desteklemealanlarındaki
alanlarındakitecrübesi
tecrübesinedeniyle
nedeniyle
programın
genel
koordinasyon
sorumluluğunu
almasının
uygun
olacağı
değerlendirilmektedir.
programın genel koordinasyon sorumluluğunu almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)
Her
Heryıl
yılüniversite
üniversiteöğrencileri
öğrencileriarasında
arasındagirişimcilik
girişimcilikyarışması
yarışmasıdüzenlenecektir.
düzenlenecektir.Yarışmanın
Yarışmanınamacı
amacı
geleceğin
girişimcilerini
ortaya
çıkarmak
ve
öğrencileri
iş
hayatına
girmeye
teşvik
etmektir.
geleceğin girişimcilerini ortaya çıkarmak ve öğrencileri iş hayatına girmeye teşvik etmektir.Sunulan
Sunulan
projeler,
projeler,üniversite
üniversiteakademisyenleri
akademisyenlerive
veişişdünyasındaki
dünyasındakiönde
öndegelen
gelenşirket
şirketliderleri
liderleriarasından
arasından
oluşturulacak
oluşturulacakbir
birjüri
jüritarafından
tarafındandeğerlendirilecektir.
değerlendirilecektir.Öğrenciler
Öğrencileryarışma
yarışmasayesinde
sayesindesadece
sadecefikir
fikirüretip,
üretip,
sunup
iş
planı
hazırlama
hakkında
bilgi
edinmiş
olmayacak
aynı
zamanda
yatırımcılar,
iş
dünyasının
sunup iş planı hazırlama hakkında bilgi edinmiş olmayacak aynı zamanda yatırımcılar, iş dünyasının
önde
öndegelen
gelenisimleri,
isimleri,potansiyel
potansiyelortaklar
ortaklarile
iletanışma
tanışmave
veprofesyoneller
profesyonellertarafından
tarafındanyönlendirilme
yönlendirilmefırsatı
fırsatı
bulacaklardır.
Yarışma
için
sponsorluk
sistemi
oluşturulacaktır.
bulacaklardır. Yarışma için sponsorluk sistemi oluşturulacaktır.
Diğer
Diğeryandan
yandanyaygın
yaygıngirişimci
girişimcieğitimlerinin
eğitimlerininyanında
yanındabazı
bazıüniversiteler
üniversitelergirişimcilik
girişimcilikkonulu
konuludersleri
derslerieğitim
eğitim
programlarına
dahil
etmeye
başlamış
durumdadır.
Proje
kapsamında
öncelikle
tüm
üniversitelerin
programlarına dahil etmeye başlamış durumdadır. Proje kapsamında öncelikle tüm üniversitelerin
bilgisayar,
bilgisayar,yazılım,
yazılım,elektronik
elektronikve
vetelekomünikasyon
telekomünikasyonalanlarındaki
alanlarındakimühendislik
mühendislikve
veteknik
teknikbölümlerinin
bölümlerinin
müfredatlarına
girişimcilik
dersleri
konulacaktır.
müfredatlarına girişimcilik dersleri konulacaktır.
Üniversitelerde,
Üniversitelerde,girişimcilik
girişimcilikve
veBİT
BİTgirişimciliği
girişimciliğialanlarına
alanlarınailgiyi
ilgiyiartırmak
artırmakamacıyla
amacıylaABİGEM,
ABİGEM,KOSGEB,
KOSGEB,
TOSYÖV,
TÜBİTAK
ve
Teknopark
yönetimleri
kendilerinden
destek
ve
danışmanlık
hizmeti
TOSYÖV, TÜBİTAK ve Teknopark yönetimleri kendilerinden destek ve danışmanlık hizmetialan
alan
girişimcilerin
girişimcilerinbilgilerinin
bilgilerininüniversiteler
üniversitelertarafından
tarafındanvaka
vakaçalışması
çalışmasıhaline
halinegetirilmesini
getirilmesinisağlayacaklardır.
sağlayacaklardır.
Her
Herbir
birgerçek
gerçekvaka
vakaçalışması
çalışmasıkarşılığı
karşılığıbu
bukurumlar
kurumlararacılığı
aracılığıile
ileüniversitelere
üniversiteleredestek
destekverilecektir.
verilecektir.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Ülke
Ülkegenelinde
genelindegirişimcilik
girişimcilikdüzeyi
düzeyiyükselecektir.
yükselecektir.
BİT
alanında
faaliyet
gösteren
şirketlerin
BİT alanında faaliyet gösteren şirketlerinsayısı
sayısıartacaktır.
artacaktır.
Ülkenin
yenilikçilik
kapasitesi
geliştirilmiş
olacaktır.
Ülkenin yenilikçilik kapasitesi geliştirilmiş olacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Program,
Program, girişimciliğin
girişimciliğin artırılmasına
artırılmasına yöneliktir.
yöneliktir. Bilgi
Bilgi ve
ve iletişim
iletişim teknolojileri
teknolojileri alanında
alanında yeni
yeni fikirlerin
fikirlerin
ticarileştirilerek
ticarileştirilerek sunulabilir
sunulabilir ürün
ürün haline
haline getirilmesi
getirilmesi sürecinde
sürecinde hem
hem dönüşüm
dönüşüm oransal,
oransal, hem
hem de
de sürecin
sürecin
etkinliği
etkinliği açısından
açısından iyileştirmeler
iyileştirmeler sağlanacaktır.
sağlanacaktır. Ayrıca,
Ayrıca, bilgi
bilgi ve
ve iletişim
iletişim teknolojileri
teknolojileri sektöründe
sektöründe yeni
yeni
şirketlerin
oluşumu
ve
sektörün
büyümesi
desteklenecektir.
şirketlerin oluşumu ve sektörün büyümesi desteklenecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Program,
Program, bilgisayar
bilgisayar bölümleri
bölümleri başta
başta olmak
olmak
üzere
eğitimde
eşgüdüm
ve
uyum
üzere eğitimde eşgüdüm ve uyum projesi
projesi
kapsamındaki
kapsamındakihedeflerle
hedeflerledoğrudan
doğrudanbağlantılı
bağlantılı bir
bir
projedir.
projedir.

Genç
GençGirişimciler
GirişimcilerDerneği,
Derneği,Fasih
Fasihİnal
İnal
Girişimcilik
Ödülleri
gibi
çalışmaların
Girişimcilik Ödülleri gibi çalışmalarınbu
bukapsam
kapsam
çerçevesinde
çerçevesindedeğerlendirilmesi
değerlendirilmesiteşvikleri
teşvikleri
artıracaktır.
artıracaktır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Üniversitelerde
Üniversitelerdedüzenlenmesi
düzenlenmesiplanlanan
planlanan
girişimcilik
yarışması
için
“MIT
$50K
girişimcilik yarışması için “MIT $50K
Entrepreneurship
EntrepreneurshipCompetition”
Competition”ve
ve“Dubai
“DubaiZayed
Zayed
University
e-biz
Challenge”
örnek
alınabilir.
University e-biz Challenge” örnek alınabilir.
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10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları
Projenin
Projeninüst
üstseviye
seviyeuygulama
uygulamaadımları
adımlarışu
şuşekildedir
şekildedir: :
••Girişimcileri
Girişimcileribilgilendirme
bilgilendirmeamaçlı
amaçlıeğitim
eğitimfaaliyetlerinin
faaliyetlerininiçeriğinin
içeriğininbilgi
bilgive
veiletişim
iletişimteknolojileri
teknolojilerikonuları
konularıile
ile
zenginleştirilmesi
zenginleştirilmesi
••Bu
Bueğitimleri
eğitimlerisağlayan
sağlayankurum/kuruluşların
kurum/kuruluşlarınkoordinasyonunun
koordinasyonununsağlanması
sağlanması
••Üniversitelerde
Üniversitelerdeuygulaması
uygulamasıbaşlatılacak
başlatılacakders
dersiçeriğinin
içeriğininoluşturulması
oluşturulması
••Üniversite
Üniversitemevzuatının
mevzuatınıngirişimcilik
girişimcilikdersi
dersieklenecek
eklenecekşekilde
şekildedeğiştirilmesi
değiştirilmesi
••Girişimcilik
yarışması
ile
ilgili
planlamanın
yapılması;
Girişimcilik yarışması ile ilgili planlamanın yapılması;yarışmanın
yarışmanıniçeriğinin,
içeriğinin,değerlendirme
değerlendirmekriterlerinin
kriterlerinin
ve
yürütücü
sorumlu
üniversitenin
belirlenmesi;
sponsorluk
anlaşmalarının
yapılması;
ve yürütücü sorumlu üniversitenin belirlenmesi; sponsorluk anlaşmalarının yapılması; jürinin
jürinin ve
ve
ödüllerin
belirlenmesi
ödüllerin belirlenmesi
••Üniversite
Üniversite öğretim
öğretim görevlilerinin,
görevlilerinin, BİT
BİT girişimciliği
girişimciliği ile
ile ilgili
ilgili vaka
vaka analizleri
analizleri toplaması
toplaması ve
ve yayınlamasını
yayınlamasını
teşvik
edici
yardımlar
hakkında
bilgilendirilmesi
teşvik edici yardımlar hakkında bilgilendirilmesi
••İletişimin
İletişiminyürütülmesi
yürütülmesi

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

(*) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 5.I.C Tedbir 2.3 ile ilişkilendirilmiştir.
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RBS- 94 – Sektör Mesleki Tanımları
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Çalışma
Çalışmave
veSosyal
SosyalGüvenlik
GüvenlikBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Mart
2007
Bitiş
: Mart 2007
Süre
: :99ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Türkiye
Türkiyeİstatistik
İstatistikKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş22: :Türkiye
TürkiyeİşİşKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş22: :Türk
TürkStandartları
StandartlarıEnstitüsü
Enstitüsü
Kuruluş
3
:
KOSGEB
Kuruluş 3 : KOSGEB

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle yeni iş alanları ve meslekler ortaya çıkmaktadır.
Bu proje çerçevesinde; mesleki tanım, standart ve normlar oluşturulacak, bilişim sektöründe faaliyet
gösteren çalışanların iş tanımları belirlenerek Türk Meslekler Sözlüğü güncellenecek ve bu
doğrultuda gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
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RBS- 94 – Sektör Mesleki Tanımları
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Sektördeki
Sektördekiistihdamın
istihdamındoğru
doğruölçümlenmesi
ölçümlenmesive
vetakip
takipedilmesi
edilmesisağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Uzun
vadeli,
doğru
planlama
ve
hedefleme
yapılabilecektir.
Uzun vadeli, doğru planlama ve hedefleme yapılabilecektir.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Bilgi
Bilgi ve
ve iletişim
iletişim teknolojilerindeki
teknolojilerindeki gelişimle
gelişimle ortaya
ortaya çıkan
çıkan yeni
yeni çalışma
çalışma alanları
alanları ve
ve mesleklerin
mesleklerin
tanımlanmasıyla
tanımlanmasıylabu
bualandaki
alandakiistihdamın
istihdamın ölçülmesine
ölçülmesine ve
ve geleceğe
geleceğe yönelik
yönelik planlama
planlama yapılabilmesi
yapılabilmesi için
için
önemli
önemlibir
biradım
adımatılmış
atılmışolacaktır.
olacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Bu
Bu proje,
proje, ölçümleme
ölçümleme safhasında
safhasında sektörün
sektörün
takibine
yönelik
hukuksal
altyapının
takibine yönelik hukuksal altyapınıngeliştirilmesi
geliştirilmesi
açısından
açısındanönceliklidir.
önceliklidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
İlişkili
İlişkiliuluslararası
uluslararasımevzuatın
mevzuatınkarşılaştırma
karşılaştırmave
ve
uyarlanması
sürecinde,
ilgili
yabancı
kurum
ve
uyarlanması sürecinde, ilgili yabancı kurum ve
kuruluşlarla
kuruluşlarlaişbirliği
işbirliğiyapılacaktır.
yapılacaktır.
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RBS- 94 – Sektör Mesleki Tanımları
10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Sektörde mevcut mesleki tanım yapısına bağlı olarak temel ölçüm gereksinimlerinin netleştirilmesi

BT alanında Dünya’da tanımlanmış ve yapılmış sınıflandırma çalışmalarının incelenmesi
 ISCO-88 ("International Standart Classification of Occupations", Dünya Çalışma
Örgütü) / SFIA (Skills Framework for the Information Age) / APO (Advanced IT
Training System) / GAHFA ("Generalised Work-Oriented Profile Model“, CEDEFOP
ve BIAT) / Career-Space (Avrupa Komisyonu'nun destekli, EICTA ve özel sektör
ortaklı model (BT, Cisco Systems, IBM, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Philips
Semiconductors, Siemens AG, Thales) / NWCET ("US National Workforce Center
for Emerging Technologies") / GRIP ("Generic Referential ICT Profiles“) / Avrupa
Standard Meslek Kodları ("European SOCs“) / CompTIA TechCareer Compass
(TCC) / SEARCC (South East Asia Regional Computer Confederation)

Çalışma sonuçlarının, mevcut altyapı ve AB meslek tanım gereksinim ve uyumlarının
belirlenmesi ve sektör tanımlarının oluşturulması

Gerekli mevzuatların hazırlanması, tanımların Türk Meslekler Sözlüğü kapsamına
alınması

Sonuçların, sektör insan kaynakları ölçüm ve envanter oluşturma çalışmalarına dahil
edilmesi ve tanımlar çerçevesinde araştırma ve ölçüm çalışmalarının tasarımının
yapılması
 Yayınlanma ve yürürlüğe geçiş

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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RBS- 95 – BİT Sektör Birliğinin Oluşturulması
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Dış
DışTicaret
TicaretMüsteşarlığı
Müsteşarlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2007
Bitiş
: Temmuz 2007
Süre
: :12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Sanayi
Sanayive
ve Ticaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
Ulaştırma
Bakanlığı
Kuruluş 2 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş44 : :TOBB
TOBB
Kuruluş
Kuruluş55 : :İlgili
İlgiliSivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Bilgi
Toplumu
Stratejisi
Bilgi Toplumu Stratejisiyol
yolharitasında
haritasındabilgi
bilgiteknolojileri
teknolojilerisektörünün
sektörününbelirlenen
belirlenenodaklanma
odaklanmaalanlarında
alanlarında
yetkinlik
geliştirmesi
ve
orta
vadede
dış
pazarlara
açılması
stratejik
öncelik
olarak
yetkinlik geliştirmesi ve orta vadede dış pazarlara açılması stratejik öncelik olarakbelirlenmiştir.
belirlenmiştir.Ancak,
Ancak,
mevcut
mevcutdurumda
durumdabahsi
bahsigeçen
geçenodaklanma
odaklanmastratejilerinin
stratejilerininuygulanmasını
uygulanmasınıve
vebilgi
bilgiteknolojileri
teknolojilerişirketlerinin
şirketlerinin
bu
bu strateji
strateji doğrultusunda
doğrultusunda hareket
hareket etmesini
etmesini sağlayacak,
sağlayacak, diğer
diğer bir
bir deyişle
deyişle yönlendirme
yönlendirme yapacak
yapacak bir
bir
kurumsal
yapılanma
bulunmamaktadır.
Kısa
vadede
söz
konusu
yönlendirme
ihtiyacını
karşılayacak,
kurumsal yapılanma bulunmamaktadır. Kısa vadede söz konusu yönlendirme ihtiyacını karşılayacak,
aynı
aynı zamanda
zamanda sektörün
sektörün karşılaştığı
karşılaştığı temel
temel engellerin
engellerin önünü
önünü açacak
açacak bir
bir üst
üst yapının
yapının oluşturulması
oluşturulması
hedeflenmektedir.
Bu
yapı
ana
olarak;
hedeflenmektedir. Bu yapı ana olarak;
 Yurtiçinde
Yurtiçindesektörün
sektörünişişyetkinliklerinin
yetkinlikleriningeliştirilmesine
geliştirilmesineyönelik
yönelikeylemleri
eylemlerihayata
hayatageçirecektir.
geçirecektir.
 Yurtdışında
ise
uluslararası
faaliyetlere
gerek
yerinde
katılarak,
gerekse
Yurtdışında ise uluslararası faaliyetlere gerek yerinde katılarak, gereksebu
butip
tiporganizasyonları
organizasyonları
bizzat
oluşturarak
sektörün
dış
pazarlara
açılmasını
sağlayacaktır.
Özellikle
bizzat oluşturarak sektörün dış pazarlara açılmasını sağlayacaktır. Özellikle yurtdışı
yurtdışı
faaliyetlerinde
faaliyetlerindeilgili
ilgilikamu
kamukurumları
kurumlarıile
ilebirlikte
birlikteçalışarak
çalışarakhızlandırıcı
hızlandırıcıbir
birrol
roloynayacaktır.
oynayacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
BİT
Sektör
Birliğinden
BİT Sektör Birliğindenbeklenen
beklenenfaydalar
faydalarkısaca
kısacakuruluş
kuruluşmisyonu
misyonuile
ileözetlenebilir;
özetlenebilir;
 Sektör
standartlarının
tanımlanmasını
ve
akabinde
uygulanmasını
Sektör standartlarının tanımlanmasını ve akabinde uygulanmasını sağlayarak
sağlayarak sektörel
sektörel analizler
analizler
için
bir
altyapı
hazırlanmış
olacaktır.
için bir altyapı hazırlanmış olacaktır.
 Sektörde
Sektördeinsan
insankaynağı
kaynağıgelişimi
gelişimive
veişişyapış
yapışşekillerine
şekillerineilişkin
ilişkinyetkinlikler
yetkinliklergeliştirilecektir.
geliştirilecektir.
 Sektörün
geliştirilmesi
misyonuyla
şirketlere
yol
gösterilecek
ve
yönlendirme
Sektörün geliştirilmesi misyonuyla şirketlere yol gösterilecek ve yönlendirmeyapılacaktır.
yapılacaktır.
 Dış
Dışpazarlardaki
pazarlardakifırsatların
fırsatlarınbelirlenerek
belirlenerekbu
bufırsatların
fırsatlarınsektör
sektörçapında
çapındafaydaya
faydayadönüştürülebilmesi
dönüştürülebilmesi
için
içindestek
desteksağlanacaktır.
sağlanacaktır.
 Yurtdışına
vehızlandırıcı
hızlandırıcıaraçları
araçları
Yurtdışınaaçılacak
açılacakbilgi
bilgive
veiletişim
iletişimteknolojileri
teknolojilerifirmaları
firmalarıiçin
içinkolaylaştırıcı
kolaylaştırıcıve
ve/ya
ve/yaortamları
ortamlarıuygulamaya
uygulamayaalacaktır.
alacaktır.
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RBS- 95 – BİT Sektör Birliğinin Oluşturulması
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Bilgi
Bilgi ve
ve iletişim
iletişim teknolojileri
teknolojileri sektörünün
sektörünün bilgi
bilgi toplumuna
toplumuna dönüşümde
dönüşümde ana
ana sağlayıcı
sağlayıcı sektörlerden
sektörlerden
olması
itibariyle,
mevcut
yetkinliklerin
geliştirilmesi
gerekmektedir.
Ayrıca,
uluslararası
arenada
olması itibariyle, mevcut yetkinliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası arenadaiyi
iyibir
bir
oyuncu
oyuncuolmayı
olmayıhedefleyen
hedefleyenbilgi
bilgive
veiletişim
iletişimteknolojileri
teknolojilerisektörü
sektörübu
buhedefi
hedefigerçekleştirmek
gerçekleştirmekiçin
içinelindeki
elindeki
yetkinlikleri
yetkinlikleri de
de kullanarak
kullanarak hızlı
hızlı hareket
hareket etmeli
etmeli ve
ve belirlenen
belirlenen stratejileri
stratejileri koordineli
koordineli yürütmelidir.
yürütmelidir.
Dolayısıyla,
BİT
Sektör
Birliğinin
kurulması
sektör
için
temel
koordinasyon
rolünü
üstlenecek
Dolayısıyla, BİT Sektör Birliğinin kurulması sektör için temel koordinasyon rolünü üstlenecekbir
birüst
üst
yapının
yapınınortaya
ortayakonulması
konulmasıanlamında
anlamındagerekli
gereklibir
bireylemdir.
eylemdir.
Birliğin
Birliğinmevcut
mevcutdurumda
durumdasektörün
sektörünyaşamakta
yaşamaktaolduğu
olduğuve
veçok
çok çeşitli
çeşitli alanlarda
alanlarda sektörün
sektörün hızını
hızınıkesen
kesen
sorunları
giderecek
nitelikte
yetkin,
güçlü
ve
kamuyla
uyum
içerisinde
çalışan
bir
yapı
sorunları giderecek nitelikte yetkin, güçlü ve kamuyla uyum içerisinde çalışan bir yapı olması
olması
öngörülmektedir.
öngörülmektedir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi
 Mevcut
Mevcutdurumda
durumdadevam
devametmekte
etmekteolan
olanBİT
BİT
STK
çalışmaları
ile
paralellik
sağlanmalıdır.
STK çalışmaları ile paralellik sağlanmalıdır.
Örneğin,
Örneğin,e-DTr
e-DTrİcra
İcraKurulu
Kurulugibi
gibiplatformlarda
platformlarda
sektör
sorunlarının
dile
getirilmesi,
sektör sorunlarının dile getirilmesi,
yurtdışında
yurtdışındaDış
DışTicaret
TicaretAtaşeliklerinde
Ataşeliklerinde
sektörün
temsil
edilmesi
sektörün temsil edilmesigibi
gibihalihazırda
halihazırda
yürütülen
yürütülenfaaliyetlerin
faaliyetlerintek
tekelden
eldenkoordine
koordine
edilmesi
edilmesietkinliği
etkinliğiartıracaktır.
artıracaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
BİT
BİTSektör
SektörBirliğinin
Birliğininkurulması
kurulmasırekabetçi
rekabetçibilgi
bilgi
ve
iletişim
teknolojileri
sektörünün
ve iletişim teknolojileri sektörünün
oluşturulması
oluşturulmasıamacına
amacınahizmet
hizmetedecek
edecektüm
tüm
eylemlerin
hızlandırılması
için
önemlidir.
eylemlerin hızlandırılması için önemlidir.
Bunların
Bunlarınbazıları
bazılarıaşağıdaki
aşağıdakigibidir;
gibidir;
Sektöre
Sektöreyetkin
yetkininsan
insankaynağının
kaynağının
yetiştirilmesi
yetiştirilmesi
Sektör
Sektörfinansman
finansmanaltyapısının
altyapısının
güçlendirilmesi
güçlendirilmesi
Şirketlerin
Şirketlerinişişyapış
yapışşekillerinin
şekillerininde
de
şekillendirilmesiyle
dış
pazarlara
şekillendirilmesiyle dış pazarlaraaçılımda
açılımda
yönlendirilmesi
yönlendirilmesi

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Hedeflenen
Hedeflenenöncelikli
önceliklipazarlarda
pazarlarda(Orta
(OrtaDoğu,
Doğu,
Rusya,
vb.),
sektör
firmaları
için
uluslararası
Rusya, vb.), sektör firmaları için uluslararası
işbirliği
işbirliğifırsatları
fırsatlarıbulunmaktadır.
bulunmaktadır.
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RBS- 95 – BİT Sektör Birliğinin Oluşturulması
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Varsayımlar:
Varsayımlar:
BİT
BİTSektör
SektörBirliği
Birliğibünyesinde
bünyesindebaşlangıç
başlangıçaşamasında
aşamasındayaklaşık
yaklaşık15
15çalışanın
çalışanınolacağı
olacağıvarsayılmaktadır
varsayılmaktadır
ve
vemaliyetler
maliyetlerilk
ilkyıl
yıliçin
içinhesaplanmıştır.
hesaplanmıştır.
Birliğin
Birliğinkurulduktan
kurulduktansonra
sonrayürüteceği
yürüteceğifaaliyetlerin
faaliyetlerinmaliyeti
maliyetihesaplamaya
hesaplamayadahil
dahiledilmemiştir.
edilmemiştir.

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

924.000

577.500

İnsan Kaynağı

94

864.000

540.000

Yazılım + Donanım

6

60.000

37.500

Finansman Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

100

924.000

577.500

100

924.000

577.500

İnsan Kaynağı
Yazılım + Donanım

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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RBS- 95 – BİT Sektör Birliğinin Oluşturulması
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Faaliyete
Faaliyetegeçtikten
geçtiktensonra
sonrauygulanacak
uygulanacakişişsüreçlerin
süreçlerintanımlanması
tanımlanması
 Sektör
standartlarının
(ihtiyaç
duyulan
işgücü
Sektör standartlarının (ihtiyaç duyulan işgücü profilleri,
profilleri, sertifikasyon,
sertifikasyon, vb.)
vb.) oluşturulmasına
oluşturulmasına
yönelik
yöneliksürecin
sürecinbelirlenmesi
belirlenmesi
 Sektör
Sektörişişyetkinliklerinin
yetkinlikleriningeliştirilmesine
geliştirilmesineyönelik
yöneliksüreçlerin
süreçlerintasarlanması
tasarlanması
 Yazılım
envanterinin
oluşturulması
ve
takibine
yönelik
Yazılım envanterinin oluşturulması ve takibine yöneliksüreç
süreçtanımları
tanımları
 Pazarlama
Pazarlamave
vesatış
satışeğitimlerinin
eğitimlerinintasarlanmasına
tasarlanmasınayönelik
yöneliksüreç
süreçtanımları
tanımları
 İşİşplanı
planıhazırlama
hazırlamadesteklerinin
desteklerininsağlanmasına
sağlanmasınayönelik
yöneliksüreç
süreçtanımları
tanımları
 Yasal
Yasaldanışmanlık
danışmanlıkverilmesine
verilmesineyönelik
yöneliksüreç
süreçtanımlarının
tanımlarınınoluşturulması
oluşturulması
 Dışa
açılıma
yönelik
süreçlerin
tasarlanması
Dışa açılıma yönelik süreçlerin tasarlanması
 İhracat
İhracat yapılmasına
yapılmasına yönelik
yönelik yöntemlerin
yöntemlerin yer
yer aldığı
aldığı eğitim
eğitim İnternet
İnternet sitesinin
sitesinin
kurgulanması
ve
proje
geliştirilmesi
kurgulanması ve proje geliştirilmesi
 Ortak
Ortakkullanımlı
kullanımlıyurtdışı
yurtdışıofislerin
ofislerinaçılmasına
açılmasınayönelik
yöneliksürecin
sürecinbelirlenmesi
belirlenmesi
 Pazar
araştırması
ve
yurtdışı
iş
fırsatlarının
duyurulmasına
Pazar araştırması ve yurtdışı iş fırsatlarının duyurulmasına yönelik
yönelik iletişim
iletişim
kanallarının
tespit
edilmesi
kanallarının tespit edilmesi
 Ulusal
Ulusal ve
ve uluslararası
uluslararası organizasyonlara
organizasyonlara katılıma
katılıma yönelik
yönelik işbirliği
işbirliği süreçlerinin
süreçlerinin
belirlenmesi
belirlenmesi
 Görev
Görev yapacak
yapacak personelin
personelin rol
rol ve
ve sorumluluklarının
sorumluluklarının belirlenmesi
belirlenmesi ve
ve işiş tanımlarının
tanımlarının
oluşturulması
oluşturulması
 Kamu
Kamuile
ileherhangi
herhangibir
birişbirliğinin
işbirliğiningerektiği
gerektiğialanlar
alanlariçin
içinilgili
ilgilimevzuatın
mevzuatıngeliştirilmesi
geliştirilmesive
ve kanun
kanunve/ya
ve/ya
kanun
hükmünde
kararname
çıkarılması
kanun hükmünde kararname çıkarılması
 İdari
İdariörgütlenme
örgütlenmeve
veistihdamın
istihdamıngerçekleştirilmesi
gerçekleştirilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Düşük

Orta

Beklenen
BeklenenFayda
Fayda
Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 96 – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Aralık
2006
Bitiş
: Aralık 2006
Süre
: :66ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş22: :KOSGEB
KOSGEB
Kuruluş
Kuruluş33: :TÜBİTAK
TÜBİTAK
Kuruluş
4
:
TOBB
Kuruluş 4 : TOBB
Kuruluş
Kuruluş55: :TTGV
TTGV
Kuruluş
Kuruluş66: :Üniversiteler
Üniversitelerve
veTeknopark
TeknoparkYönetimleri
Yönetimleri
Kuruluş
7
:
İlgili
Kurum
ve
Kuruluşlar
Kuruluş 7 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Projenin temel amaçları aşağıda özetlenmiştir:
 Mevcut teknoparklardaki kiralama öncelikli yapının, genel stratejiler doğrultusunda değiştirilmesi
ve öncelikli olarak potansiyeli yüksek şirketlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
 Bölgesel kalkınma ve sektörel sanayileri destekleyecek yapılanmaların oluşturulması
öngörülmektedir.
 Sektöre alternatif kaynaklar yaratılması amaçlanmaktadır.
Teknoparkların etkinliğinin artırılması amacıyla, 3 ana girişim uygulanacaktır:
 Teknoparkların bölgesel/öncelikli sanayiyi destekleyecek yapıda ihtisaslaşması: Yazılım
alanında dikey yazılımlara odaklanma stratejisi doğrultusunda, bilgi teknolojileri sektörünün
sanayiyi destekler şekilde konumlandırılması hedeflenmektedir. Teknoparklara şirketlerin kabulü
sırasında, bölgesel sanayi ile paralellik oluşturacak dikey alanlarda çalışan firmalara öncelik
verilecektir. Yeni kurulacak teknoparklarda ise benzer öncelikler, yerel sanayiler bazında
oluşturulacaktır. Bu öncelikler ayrıca, genel sanayi ve ticaret politikaları ile eşgüdümü de
sağlayacak nitelikte oluşturulacaktır. Bu yaklaşımla;

Ankara ODTÜ teknopark’ın savunma sanayi odaklı çalışan

Bilkent Cyberpark teknopark’ın elektronik ve biyoteknoloji alanında çalışan

Gebze Organize Sanayi bölgesinin otomotiv sanayi öncelikli çalışan

İzmir’de görüntü sistemleri alanında çalışan

İstanbul’da ise telekomünikasyon alanında çalışan firmalara giriş öncelikleri
tanınacaktır.
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RBS- 96 – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Bu
Bu yapı
yapı ile
ile benzer
benzer sektörel
sektörel alanlarda
alanlarda faaliyet
faaliyet gösteren
gösteren bilişim
bilişim şirketlerinin
şirketlerinin aynı
aynı ortamda
ortamda
yoğunlaşmalarına
imkan
sağlayarak,
sinerji
fırsatlarının
artırılması
hedeflenmektedir.
yoğunlaşmalarına imkan sağlayarak, sinerji fırsatlarının artırılması hedeflenmektedir.
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RBS- 96 – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Teknoparkların
Teknoparkların ülke
ülke ve
ve bölge
bölge öncelikleri
öncelikleri doğrultusunda
doğrultusunda belirli
belirli alanlarda
alanlarda ihtisaslaşması
ihtisaslaşması teşvik
teşvik
edilecektir.
edilecektir.
Bölgesel
Bölgesel ve
ve öncelikli
öncelikli sanayi
sanayi ve
ve sektörlerin,
sektörlerin, yerli
yerli bilgi
bilgi teknolojileri
teknolojileri sektörü
sektörü tarafından
tarafından desteklenmesi
desteklenmesi
yoluyla
rekabetçilikleri
artacaktır.
yoluyla rekabetçilikleri artacaktır.
Teknopark
Teknoparkyönetimlerine
yönetimlerineihracat
ihracatve
veAr-Ge’yi
Ar-Ge’yiteşvik
teşvikeder
ederöncelikler
önceliklerkazandırılacaktır.
kazandırılacaktır.
Sektöre
Sektörefinansal
finansalkaynak
kaynakyaratılacaktır.
yaratılacaktır.
Çokuluslu
Çokuluslufirmaların
firmalarınteknoparklarda
teknoparklardaAr-Ge
Ar-Gemerkezi
merkeziaçmaları
açmalarıteşvik
teşvikedilecektir.
edilecektir.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Teknoparkların,
Teknoparkların,mevcut
mevcutdurumda
durumdakonulmamış
konulmamışolan
olanöncelik
öncelikve
vestratejileri,
stratejileri,bilgi
bilgive
veiletişim
iletişimteknolojileri
teknolojileri
alanında
oluşturulan
stratejiler
ile
uyumlu
hale
getirilecektir.
Strateji
kapsamında
alanında oluşturulan stratejiler ile uyumlu hale getirilecektir. Strateji kapsamında belirtilen
belirtilen ihracata
ihracata
yönelim
bakış
açısı,
teknoparkların
sunduğu
imkanların
bu
amaç
etrafında
yeniden
şekillendirilmesiyle
yönelim bakış açısı, teknoparkların sunduğu imkanların bu amaç etrafında yeniden şekillendirilmesiyle
desteklenecektir.
desteklenecektir. Ayrıca,
Ayrıca, yerli
yerli işletme
işletme ve
ve sanayilerin
sanayilerin bilgi
bilgi teknolojileri
teknolojileri kullanılarak
kullanılarak rekabetçiliğinin
rekabetçiliğinin
artırılması
da
teknopark
ihtisaslaşması
ile
desteklenecektir.
artırılması da teknopark ihtisaslaşması ile desteklenecektir.
7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

..

 Halen
Halenkurulum
kurulumaşamasında
aşamasındaolan
olanve
vedoluluk
doluluk
oranları
düşük
teknoparklarda,
objektif
kriterlere
oranları düşük teknoparklarda, objektif kriterlere
göre
görebaşvuru
başvurukabulleri
kabulleriyapılacaktır.
yapılacaktır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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RBS- 96 – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma
10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Teknoparkların, ihtisas alanları bazında giriş koşullarının değiştirilmesi

Kurulması planlanan yeni teknoparklar için bölgesel sanayi öncelikli ihtisaslaşma
alanlarının belirlenmesi

İhtisaslaşma alanlarının, teknoparkların bulunduğu üniversitedeki araştırma alanları ile
uyumlu olarak gelişimi için teknopark yönetimi, üniversite ve TÜBİTAK tarafından Ar-Ge
planlamasının yapılması
 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde
hedeflere ulaşmayı sağlayacak değişiklikler yapılması

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak taslak mevzuatın, proje ile ilgili
kuruluşlar ile paylaşılması. Mevzuatta yapılması gereken değişikliklerin ana başlıkları
şunlardan ibarettir:
 Yönetmelik ekinde bölgelerin öncelikli ihtisas konuları belirlenecek, Kanun ve
Yönetmelik’te ilgili bölgenin ihtisas alanında çalışan şirketlere öncelik verileceğine
ilişkin hükümler öngörülecektir.
 Bölgelerde yer almak için ihracat odaklı bir iş planına sahip şirketlere öncelik
verileceğine ilişkin düzenlemeler hükme bağlanacaktır.
 Yönetmelik’te teknoloji geliştirme bölgelerine kabule ilişkin hükümlerin projenin amacına uyumu
şekilde ayrıntılı şekilde düzenlenmesi
 Gelir modelinin ihracat ve Ar-Ge’ye bağlanmasına ilişkin düzenlemeler getirilmesi. Bu bağlamda
ortak fon yaratılmasına ilişkin hukuki altyapı hazırlanması. Fonun kaynakları ve kullanım alanı
detaylarının oluşturulması

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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RBS- 97 – Bilişim Vadisi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2009
Bitiş
: Temmuz 2009
Süre
: : 36
Süre
36ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Bayındırlık
Bayındırlıkve
veİskan
İskanBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Yükseköğretim
YükseköğretimKurulu
Kurulu
Kuruluş
4
:
TÜBİTAK
Kuruluş 4 : TÜBİTAK
Kuruluş
Kuruluş55 : :TOBB
TOBB
Kuruluş
Kuruluş66 : :TTGV
TTGV

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Projenin temel amaçları aşağıda özetlenmiştir:

Türkiye’nin bölge ülkeleri içerisinde, uluslararası bilgi teknolojileri firmaları için üretim ve
operasyon merkezi niteliğini koruması ve geliştirmesi

Sektörde yer alan küçük ölçekli firmaların, uluslararası firmaların bölgesel ağlarını kullanarak
yurt dışına açılımlarının sağlanması

Bilgi teknolojileri alanında dış yatırımın ülkeye çekilmesi

Sektörde yer alan yerli firmaların, ürün geliştirme dışındaki iş yetkinliklerinin (pazarlama, satış
vs.) geliştirilmesi
Bu amaçlar çerçevesinde bir bilişim vadisi kurulacaktır:

Bilişim vadisi, uluslararası bilgi teknolojileri firmalarının etrafında oluşturulacak bir habitat
yapısı olarak tasarlanacaktır. Bu niteliği ile mevcut teknoparklardan farklı olarak öncelikli
amacı üniversite-firma işbirliği olacak, Ar-Ge’den çok ticari öncelikliler ön planda tutulacaktır.

Bu yapının merkezinde olacak uluslararası firmaların çekilebilmesi için teşvik edici fırsatlar
oluşturulacaktır.
1.
İhracata yönelik faaliyetler yürüten şirketlere bürokratik işlemlerde kolaylıklar
sağlanacaktır (Malezya MDC). Kredi, finansal destek, üretim lisansı, şirket kurma
lisansı alımı ve benzeri iş süreçlerinde iyileştirmeler ve kolaylıklar sağlanacaktır.
2.
Üretici şirketlerin ürünlerini alıcılara sunabilmesi için uygun ortam yaratılması
hedeflenmektedir. Düzenlenecek fuar ve benzeri etkinliklerle üreticilerle hedef kitlenin
buluşabileceği ortamlar yaratılacaktır.
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RBS- 97 – Bilişim Vadisi
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı(Devam)
(Devam)





3.3. Mevcut
Mevcut BT
BT işgücü
işgücü ihtiyacındaki
ihtiyacındaki eksiklerin
eksiklerin giderilebilmesi
giderilebilmesi için
için eğitim,
eğitim, yabancı
yabancı konu
konu
uzmanlarına
çalışma
izni
çıkarılmasında
kolaylık
sağlanması
gibi
etkinliklerde
bulunulması
uzmanlarına çalışma izni çıkarılmasında kolaylık sağlanması gibi etkinliklerde bulunulması
hedeflenmektedir.
hedeflenmektedir. Bilişim
Bilişim Vadisinde
Vadisinde faaliyet
faaliyet gösteren
gösteren şirketlerin
şirketlerin istihdam
istihdam ettiği
ettiği çalışan
çalışan
bireylere
yönelik
ihtiyaçlar
doğrultusunda,
BT
alanı
dahilinde
ve
dışında
(ör.
yasal
bireylere yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda, BT alanı dahilinde ve dışında (ör. yasal süreçler
süreçler
eğitimi
eğitimivb.)
vb.)eğitim
eğitimprogramları
programlarısağlanacaktır.
sağlanacaktır.Ayrıca
Ayrıcaihtiyaç
ihtiyaçduyan
duyanşirketlere
şirketlereyabancı
yabancıuyruklu
uyruklu
konu
konu uzmanlarını
uzmanlarını çalıştırabilmeleri
çalıştırabilmeleri için
için yerine
yerine getirmeleri
getirmeleri gereken
gereken süreçlerde
süreçlerde kolaylık
kolaylık
sağlanacaktır.
sağlanacaktır.
4.4. Bilişim
Bilişim Vadisi’nde
Vadisi’nde faaliyet
faaliyet gösterecek
gösterecek firmalara
firmalara çeşitli
çeşitli kriterlerin
kriterlerin (ihracat
(ihracat hacmi,
hacmi, BT
BT
sektöründe
özelleşilen
alan
vb.)
sağlanması
durumunda
%100’e
yakın
vergi
muafiyetleri,
sektöründe özelleşilen alan vb.) sağlanması durumunda %100’e yakın vergi muafiyetleri,
gümrük
gümrükişlemleri
işlemlerisüreçlerinde
süreçlerindekolaylaştırıcı
kolaylaştırıcıavantajlar
avantajlarsağlanması
sağlanmasıhedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.
5.5. Ar-Ge
faaliyetleri
yürüten
BT
şirketlerine
doğrudan
Ar-Ge faaliyetleri yürüten BT şirketlerine doğrudan teşvikler
teşvikler verilecektir.
verilecektir. BT
BT sektöründe
sektöründe
yenilikçi
teknolojilerin
üretilmesi
doğrultusunda
Ar-Ge
faaliyetleri
yürüten
yenilikçi teknolojilerin üretilmesi doğrultusunda Ar-Ge faaliyetleri yürüten şirketlere,
şirketlere,
geliştirilen
geliştirilen ürünün
ürünün değeri
değeri baz
baz alınarak
alınarak doğrudan
doğrudan devlet
devlet teşviki
teşviki verilecektir.
verilecektir. Ayrıca
Ayrıca Ar-Ge
Ar-Ge
süreçleri
süreçleri sonunda
sonunda ortaya
ortaya çıkan
çıkan ürünler
ürünler arasında
arasında işlev
işlev ve
ve katma
katma değer
değer baz
baz alınarak
alınarak
ödüllendirmelere
ödüllendirmelereyapılacaktır.
yapılacaktır.
Kurulacak
Kurulacakbilişim
bilişimvadisinin,
vadisinin,yabancı
yabancıyatırımları
yatırımlarıçekmesi
çekmesive
veticari
ticarimerkez
merkez(hub)
(hub)olabilmesi
olabilmesive
vebölge
bölge
ülkelerindeki
alternatif
birimlerle
rekabet
edebilmesi
için
bazı
şartları
yerine
getirmesi
gerekmektedir:
ülkelerindeki alternatif birimlerle rekabet edebilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir:
 Uluslararası
Uluslararasıuçuşlara
uçuşlaraaçık
açıkhavaalanına
havaalanınaerişim
erişimimkanları
imkanlarısunan
sunan
 İşİşmerkezlerine
merkezlerinegörece
göreceyakın
yakınve
veerişimi
erişimikolay
kolay
 Yerli
Yerli ve
ve yabancı
yabancı insan
insan gücünü
gücünü çekebilecek
çekebilecek yaşam
yaşam kalitesi
kalitesi ve
ve sosyal
sosyal çekim
çekim merkezlerine
merkezlerine
yakın
yakın
Kurulacak
Kurulacak Bilişim
Bilişim Vadisi’nin
Vadisi’nin kendi
kendi içerisinde
içerisinde de
de bütünsel
bütünsel bir
bir yapı
yapı olması
olması sağlanacak
sağlanacak ve
ve faaliyet
faaliyet
gösteren
yerli
ve
yabancı
firmaların
tümüne
doğrudan
kaliteli
hizmet
verecek
altyapıları
sunacaktır:
gösteren yerli ve yabancı firmaların tümüne doğrudan kaliteli hizmet verecek altyapıları sunacaktır:
 Altyapı
Altyapı ve
ve emlak
emlak hizmetleri
hizmetleri (Ferah
(Ferah ve
ve modern
modern çalışma
çalışma alanları,
alanları, sosyal
sosyal alanlar,
alanlar, bakım
bakım ve
ve
temizlik
hizmetleri,
yemek
ve
kafeterya
hizmetleri,
bankalar,
araç
kiralama
şirketleri,
sigorta
temizlik hizmetleri, yemek ve kafeterya hizmetleri, bankalar, araç kiralama şirketleri, sigorta
şirketleri,
şirketleri,posta
postave
vekargo
kargohizmetleri,
hizmetleri,seyahat
seyahatacentaları,
acentaları,spor
sportesisleri,
tesisleri,ortak
ortakkullanımlı
kullanımlıalanlar,
alanlar,
güvenlik
hizmetleri,
konaklama
hizmetleri,
kamu
hizmetleri,
teknolojik
altyapı)
güvenlik hizmetleri, konaklama hizmetleri, kamu hizmetleri, teknolojik altyapı)
 Konaklama
Konaklama hizmetleri
hizmetleri (Otel,
(Otel, konferans
konferans merkezi,
merkezi, seminer
seminer salonu,
salonu, ortak
ortak kullanımlı
kullanımlı toplantı
toplantı
odaları,
odaları,ses
sesve
vegörüntü
görüntüsistemleri)
sistemleri)
 Kamu
Kamu hizmetleri
hizmetleri (Vize
(Vize işlemleri,
işlemleri, tek
tek noktadan
noktadan şirket
şirket kurma
kurma işlemleri,
işlemleri, hukuksal
hukuksal ve
ve mevzuat
mevzuat
danışmanlığı,
araç,
ehliyet
vb.
tescil
ve
kayıt
işlemleri)
danışmanlığı, araç, ehliyet vb. tescil ve kayıt işlemleri)
 Teknolojik
TeknolojikAltyapı
Altyapı(Telefon
(Telefonaltyapısı,
altyapısı,barındırma
barındırmahizmetleri,
hizmetleri,yüksek
yüksekkapasiteli
kapasitelierişim
erişimaltyapısı,
altyapısı,
İnternet
hizmetleri,
rekabetçi
telekomünikasyon
fiyatları)
İnternet hizmetleri, rekabetçi telekomünikasyon fiyatları)
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RBS- 97 – Bilişim Vadisi
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Bilgi
Bilgi ve
ve iletişim
iletişim teknolojileri
teknolojileri alanında
alanında artan
artan dış
dış yatırım
yatırım ve
ve Türkiye’nin
Türkiye’nin bölgede
bölgede merkez
merkez konumunun
konumunun
güçlenmesi
güçlenmesi
Yerli
Yerlifirmaların
firmalarınişişyetkinliklerinin
yetkinlikleriningelişmesi
gelişmesive
vedışa
dışaaçılım
açılımfırsatlarında
fırsatlarındaartış
artış
Artan
bilgi
teknolojileri
ihracatı
Artan bilgi teknolojileri ihracatı

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Bilişim
Bilişimvadisi
vadisiile,
ile,hem
hemTürkiye’nin
Türkiye’ninbu
bualanda
alandabölgesel
bölgeselliderliği
liderliğihem
hemde
de dış
dışyatırım
yatırımdesteklenecektir.
desteklenecektir.
Sektörün
Sektörün küresel
küresel rekabetçi
rekabetçi olabilmesi
olabilmesi ve
ve dış
dış pazarlara
pazarlara açılımının
açılımının desteklenmesi
desteklenmesi için
için uluslararası
uluslararası
firmalarla
işbirliğinin
artırılması
bilgi
ve
iletişim
teknolojileri
hedeflerine
hizmet
etmektedir.
firmalarla işbirliğinin artırılması bilgi ve iletişim teknolojileri hedeflerine hizmet etmektedir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Bu
Bu program,
program, “sektörün
“sektörün işiş yetkinliklerinin
yetkinliklerinin
geliştirilmesi”
projesine
geliştirilmesi” projesine destek
destek olmaktadır.
olmaktadır.
Ayrıca,
dışa
açılım
tanımı
altında
Ayrıca, dışa açılım tanımı altında yer
yer alan
alan
eylemlerin
ortak
hedefi
olan
dışa
eylemlerin ortak hedefi olan dışa açılımın
açılımın
desteklenmesi
desteklenmesi yönüyle
yönüyle de
de “Dışa
“Dışa Açılım”
Açılım”
programı
ile
ilişkilidir.
programı ile ilişkilidir.

Bilişim
BilişimVadisi
Vadisieylemi,
eylemi,gündeme
gündemegelen
gelenBilişim
Bilişim
Vadisi
konseptiyle
benzerlikler
içermektedir.
Vadisi konseptiyle benzerlikler içermektedir.Bu
Bu
nedenle,
nedenle,bu
bualanda
alandadevam
devameden
edenve
veçalışan
çalışan
kişiler
kişilerile
ilekoordineli
koordinelihareket
hareketedilmesinde
edilmesindeyarar
yarar
görülmektedir.
görülmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Sunulan
konseptin
Sunulan konseptinmerkezinde,
merkezinde,Türkiye
Türkiyeve
ve
bölge
başta
olmak
üzere
küresel
faaliyet
bölge başta olmak üzere küresel faaliyet
gösteren
gösterenuluslararası
uluslararasıfirmalar
firmalaryer
yeralmaktadır.
almaktadır.
Belirtilen
Belirtilenkonseptin
konseptingelişim
gelişimsürecinin
sürecinindoğru
doğru
planlanabilmesi
planlanabilmesiiçin
içinbu
bufirma
firmaüst
üstdüzey
düzeyyetkilileri
yetkilileri
başta
olmak
üzere
uluslararası
firmaların
başta olmak üzere uluslararası firmalarınyatırım
yatırım
önceliklerinin
önceliklerininanlaşılması
anlaşılmasıamacıyla
amacıylailişki
ilişki
kurulması
kurulmasıgereklidir.
gereklidir.
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

109.732.000

68.583.000

İnşaat

46

50.477.000

31.548.000

Arsa

54

59.255.000

37.035.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

109.732.000

68.583.000

100

109.732.000

68.582.609

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Bilişim Vadisi konseptinin netleştirilmesi

Bilişim Vadisi ile ilgili uluslararası örneklerin detaylı incelenmesi ve konsept oluşturulması

Bölge ülkeleri başta olmak üzere Türkiye ile bilgi teknolojileri dış yatırım alanında rekabet
eden ülkelerin karşılaştırmalarının yapılması

Bilişim vadisi konsepti içerisinde yer alması öngörülen uluslararası firmalar ile konsept,
fırsat oluşturma ve gereksinimler konusunda mutabakat sağlanması

Teknopark bileşenlerinin (alt ve üst yapı imkanları, öncelikli hizmetler, destek hizmetler,
yönetim ve organizyon yapısı) detaylandırılması
 Kurulum planlaması ve detaylı fizibilite çalışması

Bilişim vadisi alternatif yerleşkelerinin belirlenmesi, fiyat ve kurulum fizibilitesi yapılması,
kısa listelerin oluşturulması, yerleşke seçimi

Seçilen yerleşke için kampüs planlaması yapılması, bu planlama sonucunda detaylı inşaat
ve altyapı fizibilitesi yapılması, maliyetlerin belirlenmesi

Teknopark yapım ve işletim modelinin oluşturulması
 Tasarım ve kurulum

Seçilen işletme modeli ve yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda detaylı mimari
tasarımların yapılması

Gerekli ihale şartnamelerinin hazırlanması, ihalelerin yapılması

Uygulamaya geçiş, vadi inşaasının başlaması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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RBS- 98 – Sektör İş Yetkinliklerinin Geliştirilmesi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama
Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Temmuz
2009
Bitiş
: Temmuz 2009
Süre
: :36
Süre
36ay
ay

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Dış
DışTicaret
TicaretMüsteşarlığı
Müsteşarlığı
Kuruluş
2
:
KOSGEB
Kuruluş 2 : KOSGEB
Kuruluş
Kuruluş33: :İGEME
İGEME
Kuruluş
4
:
BİT
Kuruluş 4 : BİTSektör
SektörBirliği
Birliği
Kuruluş
Kuruluş55: :İlgili
İlgiliSivil
SivilToplum
ToplumKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Projenin temel amaçları aşağıda özetlenmiştir:
 Bilgi teknolojileri sektörünün gelişiminin desteklenmesi ve iş yetkinliklerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
 Sektörün gelişim sürecinin organize ve koordineli yürütülmesi hedeflenmektedir.
 Sektörün, Ar-Ge dışında iş yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki eğitim ve destek
faaliyetleri yürütülecektir:
 Sektör envanterinin geliştirilmesi ve takibi: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın halen yaptırmakta
olduğu yazılım envanterinin kapsamının geliştirilerek takibi ve koordinasyonu düzenli olarak
yapılacaktır.
 Pazarlama ve satış eğitimleri: Şirketlere, halen sürmekte olan Ar-Ge ve ürün geliştirme
desteklerine ek olarak, pazarlama ve satış yetkinliklerini artırıcı eğitimler verilecektir. Yazılım
pazarlama, pazarlama paketleri hazırlama, demo oluşturma, fiyatlama gibi alanlarda şirketlerin
yetkinliklerinin artırılmasına yönelik programlar oluşturulacaktır.
 İş planı hazırlama destekleri: Proje desteklerinde öne çıkarılacak iş planlarının sektör
içerisinde yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar düzenlenecektir.
 Yasal danışmanlık: Hukuki konulara ilişkin destek faaliyetleri yürütülecektir.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Sektörün
Sektörünsatış
satışve
vepazarlama
pazarlamayetkinlikleri
yetkinliklerigelişecektir.
gelişecektir.
Sektör
içerisinde
müşteri
ve
pazar
ihtiyaçları
Sektör içerisinde müşteri ve pazar ihtiyaçlarıdoğrultusunda
doğrultusundayapılan
yapılanyatırımlar
yatırımlarve
vebu
buyatırımların
yatırımlarıngeri
geri
dönüşü
artacaktır.
dönüşü artacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Yenilikçilik
Yenilikçilik (inovasyon),
(inovasyon), Ar-Ge
Ar-Ge çalışmalarının
çalışmalarının ürüne
ürüne dönüşümünü
dönüşümünü sağlayan
sağlayan öncelikli
öncelikli yetkinlik
yetkinlik olarak
olarak
tanımlanmaktadır.
tanımlanmaktadır.Değer
Değerzincirinde
zincirindegittikçe
gittikçeönemi
önemiartan
artansatış
satışve
vepazarlama
pazarlamayetkinliklerinin
yetkinlikleriningeliştirilmesi
geliştirilmesi
yerli
yerli sektörün
sektörün içiç pazarda
pazarda büyümesini
büyümesini desteklerken,
desteklerken, yurt
yurt dışında
dışında da
da başarı
başarı oranı
oranı artacaktır.
artacaktır. Yerli
Yerli
sektörün
bölge
pazarlardaki
başarısı
için
gerekli
yetkinliklerin
sektör
içinde
kazandırılması
bu
proje
sektörün bölge pazarlardaki başarısı için gerekli yetkinliklerin sektör içinde kazandırılması bu proje
kapsamında
kapsamındagerçekleştirilecektir.
gerçekleştirilecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Proje,
Proje, kamunun
kamunun BİT
BİT alımlarında
alımlarında etkinlik
etkinlik
sağlamak
üzere
Kamu
sağlamak üzere Kamu İhale
İhale Kanunu’nda
Kanunu’nda
düzenleme
düzenleme yapılmasını
yapılmasını öngören
öngören eylemle
eylemle
ilişkilidir.
ilişkilidir.

 Değer
Değerzincirinin
zincirininlansman,
lansman,pazarlama,
pazarlama,satış
satışve
ve
satış
sonrası
hizmetler
gibi
iş
yetkinlikleri
bu
satış sonrası hizmetler gibi iş yetkinlikleri bu
proje
projekapsamında
kapsamındaele
elealınırken,
alınırken,Ar-Ge
Ar-Ge
politikaları
TÜBİTAK
tarafından
politikaları TÜBİTAK tarafından
oluşturulmaktadır.
oluşturulmaktadır.Bu
Busayede,
sayede,değer
değerzincirindeki
zincirindeki
bütünlük
bütünlüksağlanmaktadır.
sağlanmaktadır.

Bilişim
Bilişim Vadisi
Vadisi modeli
modeli ile
ile uluslararası
uluslararası firmalarla
firmalarla
yakın
yakın ilişki
ilişki içinde
içinde çalışan,
çalışan, çözüm
çözüm ortağı
ortağı olma
olma
gereksinimlerini
gereksinimlerini karşılayan
karşılayan şirketlerin
şirketlerin de
de işiş
yetkinliklerinin
yetkinliklerininartması
artmasıbeklenmektedir.
beklenmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
Bahsi
geçen
eğitim
Bahsi geçen eğitimve
vedesteklerin
desteklerin
şekillendirilmesinde
şekillendirilmesindeuluslararası
uluslararasıbilgi
bilgiteknolojileri
teknolojileri
şirketlerinin
aktif
desteği
sağlanmalıdır.
şirketlerinin aktif desteği sağlanmalıdır.Bu
Bu
şirketlerin
şirketlerinuluslararası
uluslararasıbilgi
bilgibirikimi,
birikimi,bu
bu
eğitimlerin
eğitimlerintasarım
tasarımaşamasında
aşamasındagirdi
girdiolarak
olarak
kullanılmalıdır.
kullanılmalıdır.
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10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Sektör envanterinin geliştirilmesi ve takibi

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından başlatılan yazılım şirketleri envanter çalışmasının genişletilmesi,
şirketlerin iş yetkinliklerinin çalışma dahilinde belirlenmesi (bu envanter çalışması, sektör insan
kaynağı envanter çalışması ile paralel yürütülecek, fonksiyon / rol bazında satış, pazarlama, müşteri
hizmetleri vb. karşılık gelen yetkinlikler bazında şirketler sınıflandırılacaktır)
 Pazarlama ve satış eğitimleri

Eğitim içeriğinin oluşturulması: Başta yazılım ve hizmetler alanında öncelikli pazarlama ve satış
yetkinlikleri (pazar belirleme, versiyon yönetimi, fiyatlama, marka oluşturma, satış paketleri
oluşturma, satış ekibi eğitimleri vb.) bazında eğitim programlarının oluşturulması

Eğitim paketlerinin hazırlanması: Birebir eğitim paketlerinin ve çevrimiçi eğitim altyapısının
kurulması

Eğitmenlerin eğitimi

Uygulamaya geçiş
 İş planı hazırlama destekleri

Eğitim içeriğinin oluşturulması: Ürün geliştirme süreci ile başlayan değer zincirinin tüm öğelerinin
planlanmasına yönelik iş planı hazırlama ve geliştirme eğitimlerinin oluşturulması (bu eğitimler ile
hem yatırım geri dönüşlerinin artırılması, hem de risk sermaye şirketlerine erişimin artırılması
hedeflenmektedir)

Eğitim paketlerinin hazırlanması: Birebir eğitim paketlerinin ve çevrimiçi eğitim altyapısının
kurulması

Eğitmenlerin eğitimi

Uygulamaya geçiş
 Yasal danışmanlık

Sektör ile ilgili ulusal mevzuat ve öncelikli bölge pazarlarındaki bilgi teknolojilerine ilişkin mevzuatın
(örneğin ithalat, kamu alımları, şirket kurma vb.) bir araya getirilmesi ve yerli şirketlere sunulması

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 99 – Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Dış
DışTicaret
TicaretMüsteşarlığı
Müsteşarlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Aralık
2007
Bitiş
: Aralık 2007
Süre
: :12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş22: :Kamu
Kamuİhale
İhaleKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş33: :İlgili
İlgiliKamu
KamuKurum
Kurumve
veKuruluşları
Kuruluşları

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Projenin temel amaçları aşağıda özetlenmiştir:
 Sektör içerisinde kalite standartlarının yaygınlaştırılması ve hem yerel, hem de uluslararası
pazarda kaliteli yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetleri sunulmasının sağlanması amaçlanmıştır.
 Sektör sertifikasyonu (CMMI) yoluyla ihracatın desteklenmesi hedeflenmektedir.
 Kalite standardizasyonu ve sertifikasyon sürecindeki maliyet yükünün azaltılması
öngörülmektedir.
 Sektör standartlarının, kamu alımları yoluyla hızlı şekilde yükseltilmesi beklenmektedir.
 Bu programın çerçevesi, kamu alımları yoluyla teşvik edilen kalite standardizasyon ve
sertifikasyon sürecinin, paralel bir destek süreciyle eşgüdümlü olarak yürütülmesi ve sektör
içerisinde hızlı bir kalite bilincinin ve uygulamasının yaygınlaştırılmasıdır.
 Kamu alım şartnamelerinde, teknik yeterlilik kriteri olarak kalite sertifikasyonlarının talebi
artırılacaktır. Bu süreç içerisinde, büyük ölçekli projeler başta olmak üzere, yapılan projelerde
ortak bir temelin oluşturulması, baz seviyede kalitenin garanti altına alınması amacıyla talip
şirketlerden sertifikasyon istenirken, kamunun büyük alıcı rolü sektörü bu yöne teşvik edecektir.
 Bu teşvik sürecinde uluslararası geçerliliği olan sertifika hazırlık, başvuru, akreditasyon
sürecinde şirketlere teknik ve finansal destek sağlanacaktır.
 Teknik danışmanlık süreci, ortak kurumsal yapı tarafından koordine edilecektir.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Sektör
Sektöriçerisinde
içerisindehızla
hızlakalite
kalitebilincinin
bilincininyaygınlaştırılması
yaygınlaştırılmasıve
veürün
ürünkalitesinde
kalitesindeartış
artışsağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Kamu
içerisindeki
hizmet
kalitesinde
temel
bir
seviyenin
sağlanması
ile
proje
verimlilik
Kamu içerisindeki hizmet kalitesinde temel bir seviyenin sağlanması ile proje verimlilik ve
ve etkinliği
etkinliği
artacaktır.
artacaktır.
Yerli
Yerlifirmaların
firmalarınyurtdışına
yurtdışınaçıkış
çıkışengelleri
engelleriazaltılacak,
azaltılacak, ihracat
ihracathacmi
hacmiartacaktır.
artacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Üreten
Üretenve
veyenilikçi
yenilikçibir
birsektör
sektöroluşturulması,
oluşturulması,kalitenin
kaliteninsağlanması
sağlanmasıdış
dışpazarlarda
pazarlardayerli
yerliüreticilerin
üreticilerin yer
yer
bulmasının
bulmasınınönemli
önemlibir
birkoşuludur.
koşuludur.Yazılım
Yazılımsertifikaları,
sertifikaları,hem
hemsüreç
süreçve
veürünlerde
ürünlerdekalitenin
kaliteninteşvik
teşvikedilmesi,
edilmesi,
hem
hemde
dedış
dışpazardaki
pazardakimüşterilere
müşterilerereferans
referansolması
olmasıve
veyeterlilik
yeterlilikgöstergesi
göstergesiolarak
olarakihracatta
ihracattakritik
kritiköneme
öneme
sahiptir.
sahiptir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

Bu
Buprogramın
programınkamu
kamualımları
alımlarıbölümü,
bölümü,kamu
kamuihale
ihale
kanununda
yapılacak
değişiklikler
ve
kamu-özel
kanununda yapılacak değişiklikler ve kamu-özel
sektör
sektörçerçeve
çerçeveanlaşmaları
anlaşmalarıile
ileilişkilidir.
ilişkilidir.

AB
ABile
ileGümrük
GümrükBirliği
Birliğiyükümlülüklerimiz
yükümlülüklerimizve
ve
üyelik
çalışmalarımız
çerçevesinde
üyelik çalışmalarımız çerçevesindeAB
AB
standartlarına
standartlarınauyumlu
uyumlubir
birçalışma
çalışma
geliştirilmelidir.
geliştirilmelidir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti

100

Yeni Türk Lirası

Avro

19.822.000

12.391.000

Danışmanlık

4

733.000

459.000

Finansal destek

96

19.089.000

11.932.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

19.822.000

12.391.000

100

19.822.000

12.391.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Kamu yazılım ve hizmet alımlarında ortak yazılım ve hizmet geliştirme kalite standartlarının
belirlenmesi
 Kamu alımları ve şartnamelerde kademeli olarak (büyük projelerden küçük projelere doğru)
sertifikasyon gereksinimlerinin teknik yeterlilik koşullarına eklenmesi (en az CMMI level 2 ve 3),
Kamu İhale Mevzuatında bu yönde düzenleme yapılması
 Sertifikasyon destek fonu başvuru ve destek mekanizmalarının oluşturulması
 Sertifikasyon destek fon paylaşım mevzuatının oluşturulması
 Destek programının başlaması
 BİT Sektör Birliği, sivil toplum kuruluşları ve teknopark yönetimleri başta olmak üzere ilgili kurum ve
kuruluşlarca sektör içerisinde destek mekanizmalarının tanıtımı

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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RBS- 100 – Dışa Açılımın Desteklenmesi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Dış
DışTicaret
TicaretMüsteşarlığı
Müsteşarlığı

Başlangıç
Başlangıç: :Temmuz
Temmuz2007
2007
Bitiş
:
Aralık
2008
Bitiş
: Aralık 2008
Süre
: :18
Süre
18ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Dışişleri
DışişleriBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
Devlet
Planlama
Kuruluş 2 : Devlet PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş33: :TİKA
TİKA
Kuruluş
Kuruluş44: :Ticari
TicariAteşelikler
Ateşelikler
Kuruluş
5
:
BİT
Sektör
Kuruluş 5 : BİT SektörBirliği
Birliği
Kuruluş
Kuruluş66: :İlgili
İlgiliKurum
Kurumve
veKuruluşlar
Kuruluşlar

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Projenin temel amaçları aşağıda özetlenmiştir:
 Bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin yurtdışına çıkış konusunda bilgilendirilmesi
amaçlanmaktadır.
 Bölge pazarlarındaki iş fırsatlarının sektör içerisinde duyurulması ve pazar araştırma
desteklerinin verilmesi hedeflenmektedir.
 Türk bilişim sektörünün bir marka altında uluslararası organizasyonlarda temsil edilmesi
öngörülmektedir.
 Sektörün ihracat teşviklerinden etkin şekilde faydalanması hedeflenmektedir.
 Ortak kullanımlı ofisler yoluyla bilgi teknolojileri şirketlerinin yurt dışına açılmasının
desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki dışa açılım destek faaliyetleri yürütülecektir:
 Nasıl ihracat yapılır İnternet sitesi: BİT Sektör Birliği yönetimi altında, Dış Ticaret Müsteşarlığı
ile birlikte BİT sektörüne özel dış ticaret İnternet sitesi kurulacaktır. Bu site eğitim, pazar bilgileri,
mevzuat, yurtdışındaki proje fırsatları, yurtdışı bölge ülkelerinin mevzuatı gibi alanlarda toplu
bilgi sunacaktır.
 İhracat destekleri: BİT Sektör Birliğinin ihracatçı birliği niteliği kazanması ve bu kapsamdaki
desteklerden sektörün etkin şekilde faydalanması sağlanacaktır.
 Ortak kullanımlı yurtdışı ofislerin açılması: Öncelikli olarak Dubai ve Rusya’da açılacak ortak
kullanımlı yurt dışı ofisleri kanalıyla şirketlere yurt dışındaki pazarlara açılma fırsatları
sunulacaktır. Bu ofislerde tam zamanlı olarak 2 çalışan bulundurulacak, bu çalışanlar
bölgelerindeki iş fırsatlarının araştırılması ve koordinasyon faaliyetlerinden sorumlu olacaktır.
Bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketler, süreli olarak bu ofisleri kullanma hakkına
sahip olacaktır.
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4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Görüşme
Görüşme fırsatları
fırsatları amacıyla
amacıyla bir
bir haftayla
haftayla sınırlı
sınırlı olmak
olmak üzere
üzere ortak
ortak kullanım
kullanım sağlanırken,
sağlanırken, bölgede
bölgede ofis
ofis
açmak
isteyen
şirketler
3
ayı
geçmemek
şartıyla
bu
ofisleri
pazara
giriş
amacıyla
kullanabilecektir.
açmak isteyen şirketler 3 ayı geçmemek şartıyla bu ofisleri pazara giriş amacıyla kullanabilecektir.
Bu
Busürenin
süreninsonunda
sonundaise
isekullanım
kullanımhakları
haklarıdolacak
dolacakve
veen
enaz
az66ay
ayboyunca
boyuncakullanıma
kullanımakapalı
kapalıolacaktır.
olacaktır.Bu
Bu
şekilde
şirketlere
kendi
ofislerini
açmak
konusunda
insiyatif
yaratılması
sağlanacaktır.
şekilde şirketlere kendi ofislerini açmak konusunda insiyatif yaratılması sağlanacaktır.
Pazar
Pazararaştırması
araştırmasıve
veyurtdışı
yurtdışıişişfırsatlarının
fırsatlarınınduyurulması:
duyurulması:Proje
Projeodaklı
odaklıbilgi
bilgiteknolojileri
teknolojilerihizmetleri
hizmetleri
alanında
alanında bölge
bölge pazarlarda
pazarlarda rol
rol alınması
alınması amacıyla,
amacıyla, bu
bu pazarlardaki
pazarlardaki fırsatların
fırsatların düzenli
düzenli olarak
olarak takip
takip
edilmesi,
edilmesi, toplanması,
toplanması, düzenlenmesi
düzenlenmesi ve
ve sektör
sektör şirketlerine
şirketlerine duyurulması
duyurulması amacıyla
amacıyla bölgesel
bölgesel pazar
pazar
araştırması
araştırmasıve
veişiştakip
takipfaaliyetleri
faaliyetleriyürütülecektir.
yürütülecektir.Bu
Bufaaliyetleri
faaliyetleribölgelerde
bölgelerdeaçılacak
açılacakortak
ortakkullanımlı
kullanımlıofis
ofis
personelleri
ve
ticari
ateşeler
başta
olmak
üzere
yurtdışı
ilişkiler
organizasyonları
yürütecektir.
Bu
personelleri ve ticari ateşeler başta olmak üzere yurtdışı ilişkiler organizasyonları yürütecektir. Bu
araştırmalar
araştırmalar sırasında
sırasında kamu
kamu kaynaklı
kaynaklı projelerin
projelerin takip
takip edilmesi
edilmesi de
de öncelikli
öncelikli olacaktır.
olacaktır. Dubai
Dubai ofisi
ofisi Orta
Orta
Doğu
ve
Körfez
ülkelerindeki
pazarları
takip
ederken,
Rusya
ofisi
Türk
Cumhuriyetleri’nin
Doğu ve Körfez ülkelerindeki pazarları takip ederken, Rusya ofisi Türk Cumhuriyetleri’nin de
de
kapsandığı
kuzey
ülke
pazarlarını
inceleme
altında
tutacaktır.
Türk
Cumhuriyeti
pazarlarının
takibinde
kapsandığı kuzey ülke pazarlarını inceleme altında tutacaktır. Türk Cumhuriyeti pazarlarının takibinde
TİKA
TİKAyapılanması
yapılanmasıda
dadoğrudan
doğrudandestek
desteksağlayacaktır.
sağlayacaktır.
Ulusal
ve
uluslararası
organizasyonlara
Ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım:
katılım: Bilgi
Bilgi teknolojileri
teknolojileri alanında
alanında düzenlenen
düzenlenen
uluslararası
organizasyonlara,
Türk
sektörünün
şemsiye
kuruluşu
olarak
BİT
Sektör
Birliği
katılacaktır.
uluslararası organizasyonlara, Türk sektörünün şemsiye kuruluşu olarak BİT Sektör Birliği katılacaktır.
Açılacak
Açılacak standlar,
standlar, Türk
Türk şirketleri
şirketleri için
için fuar
fuar ve
ve organizasyonlarda
organizasyonlarda bir
bir inkübasyon
inkübasyon ortamı
ortamı sağlayacaktır.
sağlayacaktır.
Tek
bir
marka
altında
katılımlar
ile
Türk
bilişim
sektörünün
markalaşması
desteklenecek
Tek bir marka altında katılımlar ile Türk bilişim sektörünün markalaşması desteklenecek ve
ve süreklilik
süreklilik
sağlanacaktır.
sağlanacaktır.
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5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Şirketlerin
Şirketlerinyurtdışına
yurtdışınaaçılması
açılmasıkolaylaştırılacaktır.
kolaylaştırılacaktır.
Türk
bilişim
sektör
markası
altında
Türk bilişim sektör markası altındayerli
yerlibilişim
bilişimşirketlerinin
şirketlerinintanıtımı
tanıtımıyapılacaktır.
yapılacaktır.
Yurtdışındaki
iş
fırsatları
değerlendirilecektir.
Yurtdışındaki iş fırsatları değerlendirilecektir.
İhracat
İhracatartacaktır.
artacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Dış
Dış pazarlara
pazarlara açılım
açılım konusundaki
konusundaki ölçek
ölçek probleminin
probleminin aşılması,
aşılması, şirketlerin
şirketlerin dış
dış pazarlara
pazarlara açılımının
açılımının
kolaylaştırılması
kolaylaştırılmasıamacıyla
amacıylapazar
pazararaştırma
araştırmave
vegeliştirme,
geliştirme,ihracat
ihracatfaaliyetlerinin
faaliyetlerininfinansmanı,
finansmanı,uluslararası
uluslararası
organizasyonlara
organizasyonlara katılım
katılım ve
ve pazarlama
pazarlama gibi
gibi alanlarda
alanlarda şirketlerin
şirketlerin desteklenmesi
desteklenmesi ihracat
ihracat hedefine
hedefine
erişimde
doğrudan
fayda
sağlayacaktır.
erişimde doğrudan fayda sağlayacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Bu
Bu programda
programda bahsedilen
bahsedilen alt
alt adımların
adımların
gerçekleştirilmesi
açısında
BİT
Sektör
gerçekleştirilmesi açısında BİT Sektör Birliği’nin
Birliği’nin
oluşturulması
önem
arz
etmektedir.
Birliğin,
oluşturulması önem arz etmektedir. Birliğin, bu
bu
rolleri
rolleri gerçekleştirecek
gerçekleştirecek nitelik,
nitelik, yetkinlik
yetkinlik ve
ve
organizasyon
organizasyonyapısına
yapısınasahip
sahipolması
olmasıgereklidir.
gereklidir.

 Mevcut
Mevcutdurumda
durumdafuar
fuardestekleri
desteklerikapsamında
kapsamında
verilen
ve
dış
ticaret
şirketlerine
kaynak
verilen ve dış ticaret şirketlerine kaynak
sağlayan
sağlayanDış
DışTicaret
TicaretMüsteşarlığı
MüsteşarlığıÇevre
Çevre
Fonu’ndan
bu
faaliyetler
Fonu’ndan bu faaliyetlerkapsamında
kapsamında
kullanılabilecek
kullanılabilecekkaynaklar
kaynaklarproje
projetasarım
tasarım
aşamasında
aşamasındadeğerlendirilmelidir.
değerlendirilmelidir.

Proje
Proje kapsamında
kapsamında kurulması
kurulması planlanan
planlanan web
web
sitesi
/
portalın
altyapı
maliyetlerinin
sitesi / portalın altyapı maliyetlerinin azaltılması
azaltılması
için
“e-Devlet
Kapısı
hizmetlerinin
için
“e-Devlet
Kapısı
hizmetlerinin
yaygınlaştırılması”
eylemi
kapsamında
yaygınlaştırılması”
eylemi
kapsamında
kurulacak
kurulacak ortak
ortak web
web sitesi
sitesi teknik
teknik altyapısından
altyapısından
faydalanılması
faydalanılmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 100 – Dışa Açılımın Desteklenmesi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

493.000

308.000

Web Sitesi Kurulumu

2

9.000

5.500

Ortak yurtdışı ofislerinin kurulumu (yıllık)

38

187.000

117.000

Pazar araştırması (yıllık)

7

36.000

22.500

Uluslararası organizasyonlara katılım (yıllık)

53

261.000

163.000

Yeni Türk Lirası

Avro

493.000

308.000

2

9.000

5.500

98

484.000

302.500

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
DTM Destek ve Kaynakları
Diğer
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 100 – Dışa Açılımın Desteklenmesi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin,üst
üstseviye
seviyeuygulama
uygulamaadımları
adımlarışu
şuşekildedir
şekildedir: :
 Nasıl ihracat yapılır eğitim portalı

Bilgi teknolojileri sektörü öncelikli ihracat mevzuatı incelemesi, benzer site araştırması ve
örneklerinin çıkarılması

Ihracat portalı içeriğinin oluşturulması

Site tasarım, test ve kurulumu

Site bilgi paylaşım kurallarının tanımlanması

Bilgi paylaşımı ve yayın
 İhracat destekleri

Kurulacak BİT Sektör Birliğinin Dış Ticaret Müsteşarlığı kapsamında tanımlı ihracatçı birliği niteliği
kazandırılacak şekilde hukuki gereksinimlerin sağlanması ve mevcut çerçevede kullandırılan destek
ve teşvikleri kullanabilir bir yapı oluşturulması

Sektörde faaliyet gösterenlerin, BİT Sektör Birliği tarafından, bu teşviklere başvuru ve erişim
konusunda bilgilendirilmeleri, ihracat potansiyeli yüksek firmaların bu teşvikleri kullanımının
özendirilmesi
 Ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım

Düzenli katılım sağlanacak organizasyonların tespit edilmesi

Organizasyonlara katılacak öncelikli katılımcıların belirlenmesi, katılım şartları ve ön hazırlık
konusunda bilgilendirme ve görevlendirme yapılması

Belirlenen organizasyonlar için düzenli takip, çalışma ve uyum gereksinimlerinin çıkarılması

Bu organizasyonların sektör içerisinde tanıtımı ve katılımın teşvik edilmesi

Ortak marka ve tanıtım faaliyetleri kapsamında katılımların şekillendirilmesi, benzer nitelikteki veya
bütünsellik arzeden organizasyonlara katılım konusundaki birlikte çalışma, tanıtım ve ortak politika
gereksinimlerinin belirlenmesi ve katılımcı kurum ve kuruluşlar arasında paylaşımı
 Ortak kullanımlı yurtdışı ofislerin açılması

Ofis alanlarının belirlenmesi

Kullanım şartnamesinin hazırlanması ve netleştirilmesi

Kapasite planlama, kiralama ve kurulum

Sektörde faaliyet gösterenlerin bilgilendirilmesi (kullanım koşulları, potansiyel görülen şirketlerin
davet edilmesi)

Ofislerin açılması
 Pazar araştırması ve yurtdışı iş fırsatlarının duyurulması

Dışişleri Bakanlığı ve Ticari Ateşeliklerle koordinasyonun yapılması

Doğrudan ve dolaylı inceleme kaynaklarının belirlenmesi, hedef pazarlardaki e-Devlet uygulamaları
ve ihalelerin Türkiye’de ihracat sitesinde yayınlanması, ikincil araştırma şirket kaynaklarının
derlenmesi

Araştırma, raporlama ve paylaşım yapısının kurulması

419

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 100 – Dışa Açılımın Desteklenmesi
12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 101 – Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı
Düzenlemeler
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama
Başlangıç
Başlangıç: :Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Temmuz
Bitiş
: Temmuz2007
2007
Süre
: :66ay
Süre
ay

Kamu
Kamuİhale
İhaleKurumu
Kurumu

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş33: :Devlet
DevletMalzeme
MalzemeOfisi
Ofisi

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
Projenin temel amaçları aşağıda özetlenmiştir:
 Yerli bilgi teknolojileri hizmetler pazarının hızla geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 Pazarda büyük oyuncuların oluşturulmasının sağlanması hedeflenmektedir.
 Kamu hizmetlerinin yönetilebilirliğinin artırılarak daha verimli ve etkin hale getirilmesi
öngörülmektedir.
 Program, ulusal bilgi teknolojileri stratejisine uygun olarak kamu alımlarına uygulama prensipleri
getirilmesini amaçlamaktadır. Yerli sektörde hizmetler pazarının hızlı gelişimi için, kamunun bilgi
teknolojisi hizmetleri ihtiyaçları kamu-özel sektör işbirliğiyle (dış kaynak hizmet alımı)
sağlanacaktır.
 Kamu ile tedarikçiler arasında bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmet alımları için çerçeve
anlaşmaları imzalanacaktır.
 Ürün ve hizmet alımı sonrasında ise, servis seviyesi garantileri hizmet alan kamu kuruluşu
tarafından takip edilecektir.
 Kamunun bilgi teknolojileri ürün ve hizmetlerinin toplu olarak tedariğine yönelik olarak kamu
ihale mevzuatında düzenleme yapılmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 101 – Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı
Düzenlemeler
5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Yerli
Yerlisektör
sektöriçerisinde
içerisindebilgi
bilgiteknolojileri
teknolojilerihizmet
hizmetpazarı
pazarıbüyütülecektir.
büyütülecektir.
Kolay
yönetilebilirlik,
ölçülebilirlik
gibi
niteliklerin
Kolay yönetilebilirlik, ölçülebilirlik gibi niteliklerin hizmet
hizmet alanlarında
alanlarında kullanımı
kullanımı ile
ile kamu
kamu bilgi
bilgi
teknolojileri
hizmetlerinde
verimlilik,
etkinlik
ve
kalite
artışı
sağlanacaktır.
teknolojileri hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve kalite artışı sağlanacaktır.
Hizmetler
Hizmetlerpazarı
pazarıbüyüyecek
büyüyecekve
vegelişecektir.
gelişecektir.
Toplu
tedarik
mekanizmasıyla
kamu
Toplu tedarik mekanizmasıyla kamuBT
BTharcamalarında
harcamalarındatasarruf
tasarrufsağlanacaktır.
sağlanacaktır.

6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Bilgi
Bilgiteknolojilerinde
teknolojilerindeTürkiye’nin
Türkiye’ninöncelikli
öncelikliihracat
ihracatalanlarından
alanlarındanbir
birtanesi
tanesiproje
projeodaklı
odaklıbilgi
bilgiteknolojileri
teknolojileri
hizmetleri
hizmetleri olarak
olarak belirlenmiştir.
belirlenmiştir. Bu
Bu hedef
hedef doğrultusunda
doğrultusunda içiç pazarın
pazarın büyütülmesi
büyütülmesi ve
ve geliştirilmesi
geliştirilmesi için
için
kamu
kamualımları
alımlarıdoğrudan
doğrudanetki
etkiyapacak,
yapacak,içiçpazarda
pazardareferans
referansoluşturan
oluşturanve
vebüyüyen
büyüyenyerli
yerlibilgi
bilgiteknolojileri
teknolojileri
sektörü
sektörüdış
dışpazarlara
pazarlaradaha
dahakolay
kolayaçılacaktır.
açılacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

Bu
Bu proje,
proje, kamu
kamu ihale
ihale kanunundaki
kanunundaki hukuki
hukuki
değişiklikler
ile
doğrudan
ilişkilidir.
değişiklikler ile doğrudan ilişkilidir.

Kamu
Kamualımlarına
alımlarınailişkin
ilişkinAB’nin
AB’ninşeffaflık
şeffaflıkve
ve
ayrımcılık
yasağı
kriterleri
dikkate
alınacaktır.
ayrımcılık yasağı kriterleri dikkate alınacaktır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 101 – Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı
Düzenlemeler
10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı
Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı
Projenin,
başlangıç
gereken
Projenin,
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
Düzenlemeler
Düzenlemeler
şekildedir:
şekildedir:
 İhale süreçlerinde gerekli değişikliklerin yapılması ve kamu ihale kanununa gerekli hukuksal
düzenlemelerin eklenmesi

Alım politikaları çerçevesinde gerekli tarama ve proje öndeğerlendirme kriterlerinin (dış
kaynak hizmet alımına uygunluk bakımından) belirlenmesi

Kamu alımları ve şartnamelerde kademeli olarak (büyük projelerden küçük projelere
doğru) sertifikasyon gereksinimlerinin teknik yeterlilik koşullarına eklenmesi

Dış kaynak kullanım ve takip (SLA takip, alım şartnamesi koşul ve cezaları vb.) gibi
konulardaki işletim modellerinin teknik şartname hazırlık koşullarının belirlenmesi

Kamunun bilgi teknolojileri ürün ve hizmetlerinin (geniş bant hizmetleri, kurumsal kaynak
planlaması vb. yazılımlar) ilgili bir birim tarafından toplu olarak tedariği konularında kamu
ihale mevzuatında düzenleme yapılması

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-102 – Hizmetlerde Rekabetin Tesisi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Telekomünikasyon
TelekomünikasyonKurumu
Kurumu

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Aralık
2006
Bitiş
: Aralık 2006
Süre
: : 66ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :Rekabet
RekabetKurumu
Kurumu

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Telekomünikasyon hizmetlerinde etkin rekabet ortamının tesis edilerek, hizmet alanında
tekelleşmenin önlenmesi, son kullanıcılara daha düşük maliyetli ve daha yüksek kalitede
telekomünikasyon hizmetlerinin sunulması sağlanacaktır.
 Bu amaçla, Telekomünikasyon Kurumu tarafından çalışmaları sürdürülen kritik yetkilendirme ve
düzenleme çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak uygulamaya alınacaktır.
 Bu kapsamda arabağlantı ve kiralık hat tarifelerinin maliyet bazlı tespitini sağlamak üzere,
Avrupa Komisyonu tarafından tavsiye edilen “İleriye Dönük Uzun Dönem Ortalama Artan
Maliyet” yönteminin esas alındığı maliyet modeli uygulamaya alınacak ve hesap ayrımı
düzenlemesi ile işletmecinin farklı faaliyet ve iş birimlerine ait maliyet ve gelirlerin ayrıştırılması
sağlanacaktır.
 ADSL portlarına alternatif erişimin sağlanması, yerel ağın paylaşıma açılması ve numara
taşınabilirliği gibi düzenlemelerle rekabetçi ortam etkinleştirilecek ve yeni hizmet alanlarında
yapılacak yetkilendirmeler ile pazara yeni oyuncuların girmesi sağlanacaktır.
 Telekomünikasyon hizmetleri alanında etkin rekabetin sağlanabilmesi bu alanda yapılacak olan
yetkilendirme ve düzenlemelerin yanında, telekomünikasyon hizmetlerinin sunumunda kullanılan
altyapılarda da etkin rekabetin tesis edilmesi ile mümkün olacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Rekabetin artması ile hizmet kalitesinin iyileşmesi ve fiyatların düşmesi
 Fiyatların düşmesi ile kullanımın artması ve sektörün büyümesi
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-102 – Hizmetlerde Rekabetin Tesisi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Bilgi toplumunun en temel ihtiyacı nitelikli, yaygın ve ucuz erişim imkanlarıdır.
Telekomünikasyon hizmetleri alanında etkin rekabet ortamının tesis edilmesi, hizmet kalitesi,
yaygınlık ve sunum maliyetlerini olumlu yönde etkileyeceğinden, mevcut erişim imkanlarını
geliştirecek ve bilgi toplumunun gelişiminde önemli rol oynayacaktır.
 Artan rekabet, operatörler için rekabet avantajı sağlayacak katma değerli içerik ve hizmetlerin
gelişmesini sağlayacak, yeni kullanım alanları ve yeni kullanım alışkanlıkları yaratacaktır.
 Eşit rekabet koşulları altında, artan taleple birlikte büyüyen hizmet pazarındaki paylarını artırmak
ya da korumak isteyen oyuncuların rekabetinden hem son kullanıcılar hem de telekomünikasyon
sektörü açısından faydalı olacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Pazarda yaşanan mevcut problemlerin
temel kaynağı, altyapı işletmecilerinin, aynı
zamanda tedarikçisi oldukları oyuncularla
hizmet alanında rekabet etmeleridir. Bu
nedenle telekomünikasyon hizmetleri
alanında etkin rekabetin sağlanabilmesi
için paralel olarak altyapı hizmetlerinde de
rekabetçi ortamın tesisi gereklidir.
Hizmetlerde rekabetin tesis edilmesi
programının başarıya ulaşmasındaki en
büyük risk, telekomünikasyon
altyapılarında rekabetin sağlıklı şekilde
tesis edilememesidir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 Mevcut durumda Telekomünikasyon
Kurumu aşağıdaki konularda çalışmalarını
sürdürmektedir;

Yerel Ağın Paylaşıma Açılması

Maliyet Modellerinin
Hazırlanması ve Hesap Ayrımı

Numara Taşınabilirliği

Katma Değerli
Telekomünikasyon Hizmetleri
İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi

Sanal Mobil Şebeke Hizmeti
İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi

ADSL Portlarına Erişim
 Elektronik Haberleşme Kanunu’nun
çıkarılması çalışmaları Ulaştırma
Bakanlığı koordinatörlüğünde
yürütülmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Yetkilendirme
ücretine
ilişkin
düzenlemede, AB mevzuatında olduğu
şekilde, idari harçların yetkilendirme
şemasını ve düzenleyici kurumun idari
masraflarını karşılamak ile sınırlı olması
prensibine
uyumlu
hale
getirilmesi
gereklidir.
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RİS-102 – Hizmetlerde Rekabetin Tesisi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Düzenlemelerin
Düzenlemelerinhayata
hayatageçirilmesi
geçirilmesisürecini
sürecinihızlandırmak
hızlandırmakiçin
içingünlüğü
günlüğüortalama
ortalama€750’dan
€750’dan720
720adam
adamxx
gün
danışmanlık
hizmeti
alınması
öngörülmektedir.
gün danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir.

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti
Danışmanlık

Yeni Türk Lirası

Avro

100

864.000

540.000

100

864.000

540.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

864.000

540.000

100

864.000

540.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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RİS-102 – Hizmetlerde Rekabetin Tesisi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin,başlangıç
başlangıçve
vebitiş
bitiştarihleri
tarihleriarasında
arasındahayata
hayatageçirilmesi
geçirilmesigereken
gerekenüst
üstseviye
seviyeuygulama
uygulamaadımları
adımları
şu
şekildedir
:
şu şekildedir :
 Maliyet modellerinin hazırlanması ve hesap ayrımı düzenlemelerinin hayata geçirilmesi:
 Operatörlere verilen süre (31.12.2005) sonunda yönetmelik veya tebliğ olarak
düzenlenerek
uygulamaya
alınması
(Düzenlemelerde
uygulanacak
esaslar
Telekomünikasyon Kurumu tarafından belirlenerek görüşleri alınmak üzere ilgili
operatörlere bildirilmiştir)
 ADSL Erişiminde “Veri Akış Erişimi”nin Uygulanması:
 Türk Telekom tarafından 2005 yılı içinde yayınlanan ISS ADSL toptan veri akış tarifesiyle
ilgili tartışmaların çözümlenerek uygulamaya alınması
 Yerel Ağın Paylaşıma Açılması:
 Türk Telekom’un geciken referans teklifini en kısa zamanda yayınlaması ve yürürlüğe
giren düzenlemenin uygulamaya alınması
 Numara Taşınabilirliği:
 Telekomünikasyon Kurumu Numara Komitesi tarafından 2005 İş Planı kapsamında
yürütülen çalışmanın sonuçlandırılarak gerekli düzenlemenin hayata geçirilmesi
 Katma Değerli Telekomünikasyon Hizmetleri İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi:
 2005 İş Planı kapsamında Telekomünikasyon Kurumu tarafından ele alınan yetkilendirme
taslağının tamamlanarak, mevcut içerik ve hizmetleri zenginleştirecek yeni oyuncuları
pazara dahil edecek lisansların verilmesi.
 Sanal Mobil Şebeke Hizmeti İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi:
 Telekomünikasyon Kurumu tarafından 2005 İş Planı içerisinde yer alan yetkilendirme
taslağının tamamlanarak, mevcut mobil hizmetlerde rekabeti artıracak yeni oyuncuları
pazara dahil edecek lisansların verilmesi

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek
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RİS-103 – Altyapıda Rekabetin Tesisi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Telekomünikasyon
TelekomünikasyonKurumu
Kurumu

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Aralık
2006
Bitiş
: Aralık 2006
Süre
: : 66ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :Rekabet
RekabetKurumu
Kurumu

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Telekomünikasyon altyapı hizmetlerinde mevcut tekelin ortadan kaldırılması ve
telekomünikasyon hizmetlerinin sunulabileceği farklı altyapıların oluşturulması, hizmet
maliyetlerinin düşürülmesini ve yapılacak yeni yatırımlarla altyapıların yaygınlaştırılmasını
sağlayacak, telekomünikasyon hizmetleri alanında yapılacak düzenlemeleri destekleyerek daha
sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturacaktır.
 Bu amaçlarla, mevcut şebekelere alternatif olabilecek teknoloji ve altyapıların kurulması ve
işletilmesiyle ilgili yetkilendirme çalışmalarının tamamlanarak uygulamaya alınması yararlı
olacaktır.
 Program kapsamında Telekomünikasyon Kurumu tarafından çalışmaları halen sürdürülen 3G,
Altyapı (transmisyon) ve Genişbant Telsiz Erişim hizmetlerine ait yetkilendirmelerin
gerçekleştirilmesi dışında, elektrik dağıtım şebekesi gibi diğer alternatif altyapılar ve
teknolojilerden de faydalanmak üzere gerekli değerlendirmelerin yapılması ve uygun görüldüğü
durumda ilgili yetkilendirmelerin gerçekleştirilmesi hizmet çeşitliliğini artıracaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Altyapı yatırımlarının artması
 Mevcut altyapıların gelişmesi ve yeni altyapıların kurulumu ile altyapı yaygınlığının artırılması
 Altyapıda rekabet sonucu hizmet maliyetlerinde düşüşün sağlanması ve kalitenin artması
 Maliyetlerdeki düşüş ve artan altyapı yaygınlığı ile erişilen kullanıcı sayıları ve kullanım
miktarlarında artışın sağlanması
 Yapılan altyapı yatırımları ve telekomünikasyon hizmetlerine artan taleple sektörün büyümesi
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RİS-103 – Altyapıda Rekabetin Tesisi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Altyapı hizmet maliyetleri, mevcut telekomünikasyon hizmetlerinin sunum maliyetlerinin önemli
bir kısmını oluşturmaktadır. Altyapı alternatiflerinin ve altyapı hizmeti sunan operatörlerin sayıca
artışı, bu alanda rekabetçi ortamı oluşturarak son kullanıcılara daha ucuz erişim imkanları
sağlayacaktır.
 Mevcut şebekelere alternatif altyapıların oluşturulması ile ilgili yetkilendirmelerin tamamlanması,
yapılacak yatırımlarla yeni altyapıların kurulmasını ve mevcut altyapıların iyileştirilerek
yaygınlaştırılmasını tetikleyecek, yaygın iletişim ağının gelişmesi ile Bilgi Toplumunun erişim
olanakları artırılacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Pazarda yaşanan mevcut problemlerin
temel kaynağı, altyapı işletmecilerinin, aynı
zamanda tedarikçisi oldukları oyuncularla
hizmet alanında rekabet etmeleridir. Bu
nedenle telekomünikasyon hizmetleri
alanında etkin rekabetin sağlanabilmesi
için paralel olarak altyapı hizmetlerinde de
rekabetçi ortamın tesisi gereklidir.
Hizmetlerde Rekabetin Tesis edilmesi
programının başarıya ulaşmasındaki en
büyük risk, telekomünikasyon
altyapılarında rekabetin sağlıklı şekilde
tesis edilememesidir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 Mevcut durumda Telekomünikasyon
Kurumu aşağıdaki konularda çalışmalarını
sürdürmektedir;

Genişbant Kablosuz Erişim
Sistemleri Hizmetine İlişkin
Yetkilendirme

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Programın hayata geçirilebilmesi için
uluslararası işbirliği önerilmemektedir.
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RİS-103 – Altyapıda Rekabetin Tesisi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Düzenlemeleri
Düzenlemeleri hayata
hayata geçirilmesi
geçirilmesi sürecini
sürecini hızlandırmak
hızlandırmak için
için günlüğü
günlüğü ortalama
ortalama €750’dan
€750’dan 260
260 adam
adam xx
gün
danışmanlık
hizmeti
alınması
öngörülmektedir.
gün danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir.

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti
Danışmanlık

Yeni Türk Lirası

Avro

100

312.000

195.000

100

312.000

195.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

312.000

195.000

100

312.000

195.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer
Diğer
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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RİS-103 – Altyapıda Rekabetin Tesisi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Genişbant Telsiz Erişim Hizmetine İlişkin Yetkilendirme:

Genişbant Sabit Telsiz Erişim Hizmetine ilişkin düzenlemenin “Genişbant Telsiz Erişim
Hizmeti” başlığı altında güncellenmesine ilişkin düzenleme çalışmalarının tamamlanarak
yetkilendirme yapılması, Yetkilendirme Yönetmeliğinin Wi-MAX teknolojisine uyumlu hale
getirilmesi ve gerekli onay sürecinin tamamlanarak uygulamaya alınması
 Elektrik Hatları üzerinden İletişim Hizmetleri İşletmeciliğinin Yetkilendirilmesi:

Mevcut şebekelere alternatif olarak kullanılabilecek elektrik dağıtım şebekelerinin geniş
bant erişimin yaygınlaştırılması ve mevcut geniş bant altyapılarına rakip olarak
kullanılabilmesi amacıyla gerekli değerlendirme çalışmalarının yapılarak bu şebekelerin
telekomünikasyon hizmetleri sunmak üzere işletilmesi ile ilgili yetkilendirmenin
uygulamaya alınması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek
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RİS-104 – Yerleşik İşletmecinin Toptan ve Perakende
Hizmetlerinin Ayrılması ile İlgili Fizibilite Çalışması
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Telekomünikasyon
TelekomünikasyonKurumu
Kurumu

Başlangıç
Başlangıç: : Ocak
Ocak2007
2007
Bitiş
:
Haziran
Bitiş
: Haziran2007
2007
Süre
: : 66ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :Rekabet
RekabetKurumu
Kurumu

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Mevcut rekabet ortamında yaşanan sıkıntıların temelinde yatan ana etken, yerleşik işletmecinin
diğer hizmet sağlayıcılar için hem altyapı tedarakçisi hem de perakende hizmetler alanında rakip
olmasıdır. Bu sorun, özellikle arabağlantı ve kiralık hat gibi altyapı hizmetlerinin tarifelerinin
belirlenmesinde belirgin olarak açığa çıkmaktadır.
 Sorunun çözümü için ilgili tarifelerin kabul gören maliyet modellerine uygun olarak oluşturulması
ve yerleşik işletmecinin hesap ayrımı uygulamasına geçişinin sağlanması ile ilgili gerekli
düzenlemelerin hayata geçirilmesi gereklidir.
 Diğer bir alternatif ise yerleşik operatörün yapısal olarak ayrıştırılmasıyla perakende ve toptan
altyapı hizmetlerinin birbirinden ayrı iş birimleri tarafından sunumunun sağlanmasıdır. Bu şekilde
ilgili düzenleme ve denetlemelerin uygulanabilirliği önemli ölçüde kolaylaştırılırken altyapı
hizmetlerinin maliyet yapıları ile ilgili olarak hedeflenen şeffaflık sağlanabilir.
 Bu amaçla, hesap ayrımı düzenlemeleri ve yapısal ayrım alternatiflerinin yerleşik operatör
üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkiler ve rekabet ortamına sağlayacağı faydalar
değerlendirilecektir.
 Bu değerlendirmenin yapılmasında hesap ayrımı yönteminin etkin işleyip işlemediği temel
göstergelerden olacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Gerekli düzenleme ve denetlemelerin uygulanabilirliği ve etkinliğinin artırılması
 Yerleşik operatörün bu konuda işbirlilikçi yaklaşımının sağlanması
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RİS-104 – Yerleşik İşletmecinin Toptan ve Perakende
Hizmetlerinin Ayrılması ile İlgili Fizibilite Çalışması
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Nitelikli, yaygın ve ucuz erişim imkanlarının geliştirilmesi için sektörde etkin rekabet ortamının
tesisine ihtiyaç duyulmaktadır. Rekabetçi ortamın tesisinde karşılaşılabilecek risklerden biri de
mevcut yerleşik işletmecinin yapılacak düzenlemelere karşı direnç göstermesidir.
 Yerleşik operatörün perakende ve toptan altyapı hizmetlerini ayrı iş birimleri üzerinden
sunumunun değerlendirilmesi, karşılaşılabilecek direncin azaltılmasını ve yapılacak
düzenlemelerin uygulanabilirliğinin artırılmasını sağlayacaktır.
 Bu eylem, özellikle hizmetler alanında rekabetin tesis edilmesinde ve hizmet sunum
maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan altyapı hizmet maliyetlerinde istenilen
iyileştirmelerin sağlanmasını destekleyecektir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Hizmetlerde rakebetin tesis edilmesi
programı kapsamında, Maliyet Modellerinin
Hazırlanması ve Hesap Ayrımı
Düzenlemelerinin Hayata Geçirilmesi
eylemi yer almaktadır. Bu eylem hayata
geçirilirken, yerleşik işletmecinin sunduğu
son kullanıcı ve altyapı hizmetlerinin farklı
iş birimleri tarafından sunumunun
değerlendirilmesi iki açıdan kritik önem
taşımaktadır. Birincisi, bu ayrımın ilgili
düzenlemelerin uygulanabilirliği üzerindeki
olumlu etkileri, ikincisi ise, yapılacak
ayrımdan etkilenecek yerleşik operatörün
düzenlemelere karşı daha işbirlikçi
yaklaşımın sağlanmasıdır. Bu nedenle bu
çalışmaların paralel yürütülmesi, ayrım ile
ilgili fizibilite çalışmasının
sonuçlandırılmadan önce, ilgili
düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve
yerleşik operatörün yaklaşımı
değerlendirilecektir.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 Konu ile ilgili devam etmekte olan
düzenleme hazırlıkları dışında her hangi
bir çalışma bulunmamaktadır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Programın hayata geçirilebilmesi için
uluslararası işbirliği önerilmemektedir.
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RİS-104 – Yerleşik İşletmecinin Toptan ve Perakende
Hizmetlerinin Ayrılması ile İlgili Fizibilite Çalışması
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Yapılacak
Yapılacakfizibilite
fizibiliteçalışmasının
çalışmasınınetkinliğini
etkinliğinive
veverimliliğini
verimliliğiniartırmak
artırmakiçin
içingünlüğü
günlüğüortalama
ortalama€750’dan
€750’dan120
120
adam
x
gün
danışmanlık
hizmeti
alınması
öngörülmektedir.
adam x gün danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir.

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti
Danışmanlık

Yeni Türk Lirası

Avro

100

144.000

90.000

100

144.000

90.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

144.000

90.000

100

144.000

90.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer
Diğer
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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RİS-104 – Yerleşik İşletmecinin Toptan ve Perakende
Hizmetlerinin Ayrılması ile İlgili Fizibilite Çalışması
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Fizibilite çalışması:

Mevcut veri ve benzer ülke örneklerinin toplanması ve analiz edilmesi, ilgili tarafların da
görüşleri alınarak toptan ve perakende hizmetlerin ne şekilde ayrılabileceği ile ilgili
alternatif iş modellerinin oluşturulması ve farklı iş modellerinin getireceği fayda ve
maliyetlerin öngörülmesi
 Aksiyon planının oluşturulması:

Hizmetlerde rekabetin tesisi programı kapsamında yapılacak düzenlemelerden elde
edilecek sonuçlar da göz önünde bulundurularak, fayda maliyet analizi sonucu tespit
edilen ve hayata geçirilmesi gereken aksiyonların belirlenmesi ve uygulama planının
oluşturulması

Çalışmanın sonraki adımlarının, uygulama planı kapsamında ele alınarak planlanması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek
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RİS-105 – Veri ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Maliye
MaliyeBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Aralık
Bitiş
: Aralık2006
2006
Süre
: : 66ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
2
:
Devlet
Planlama
Kuruluş 2 : Devlet PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Telekomünikasyon
TelekomünikasyonKurumu
Kurumu
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Telekomünikasyon hizmetlerinin kullanımı üzerinden, Katma Değer Vergisine ek olarak alınan
Özel İletişim Vergisi (ÖİV) son kullanıcılara yansıtılmakta ve hizmet kullanım maliyetlerini önemli
ölçüde artırmaktadır. Mevcut ÖİV oranları, KDV ile birleştiğinde sabit telekomünikasyon hizmet
maliyetlerinin %33’ünü, mobil hizmetlerde ise (ilk tesiste alınan sabit vergi dahil olmak üzere)
%56’sını oluşturmaktadır.
 Mevcut telekomünikasyon hizmetleri pazarının %91’ini temel ses hizmetleri oluşturmaktadır.
Elektronik içerik ve uygulamalara erişimi sağlayan veri ve İnternet hizmetlerinin pazardaki,
dolayısıyla sektörden toplanan vergi gelirindeki payı oldukça düşüktür.
 Mevcut telekomünikasyon hizmetleri pazarında veri ve İnternet hizmetlerinin payını artırmak,
kullanıcıları temel ses hizmetleri dışında veri ve İnternet hizmetlerini kullanmaya teşvik etmek,
böylece katma değerli içerik ve hizmetlere erişimlerini sağlayarak yeni kullanım alışkanlıkları
oluşturmak için mevcut durumda bu hizmetlerden alınan ÖİV gelirinden belirli oranlarda feragat
ederek, kullanıcılara yansıtılan hizmet maliyetlerinin düşürülmesi öngörülmektedir.
 Bu program kapsamında veri ve İnternet hizmetleri üzerinden alınan ÖİV’nin (mobil hizmetlerde
%25, sabit hizmetlerde %15) tamamının kaldırılması ile sabit veri ve İnternet hizmetlerinde
toplam vergi oranının %18’e, mobil veri ve İnternet hizmetlerinde ise %31’e indirilmesi ele
alınmaktadır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Son kullanıcılar tarafında hizmet kullanım maliyetlerinin düşürülmesi
 Maliyetlerdeki düşüş ile kullanıcı sayıları ve kullanım miktarlarında artışın sağlanması
 Veri ve İnternet hizmetlerine artan taleple bu hizmetlerin sektör içindeki payının artırılması ve
sektörde büyümenin sağlanması
 Veri ve İnternet hizmetlerindeki kullanım artışının tetikleyeceği verimlilik ve etkinlik ile dolaylı
yoldan genel ekonomide canlanmanın ve büyümenin sağlanması
 Uzun vadede toplam vergi gelirlerinde artışın sağlanması
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RİS-105 – Veri ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Kullanıcıların temel ses hizmetleri dışında veri ve İnternet hizmetlerini kullanmaya teşvik
edilmesi ve katma değerli içerik ve hizmetlere düşük maliyetlerle erişimlerinin sağlanması bilgi
toplumunun gelişiminde önemli katkı sağlayacaktır.
 Kullanıcı tarafında hizmet maliyetlerinde sağlanan fayda, sektör tarafında bu hizmetlere olan
talebin artışı ile veri ve İnternet hizmetlerinin pazar büyüklüğüne katkısını artıracak, bilgi
toplumunu destekleyen katma değeri yüksek elektronik içerik ve uygulamaların çeşitlenmesine
ve gelişmesine imkan sağlayacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

 Proje uygulanacak diğer proje ve
eylemlerle doğrudan bağlantılı olmayıp,
bağımsız olarak uygulamaya geçirilebilir.

 Mevcut durumda konu ile ilgili yürütülen
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Programın hayata geçirilebilmesi için
uluslararası
işbirliği
gerekli
görülmemektedir.
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RİS-105 – Veri ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Özel
İletişim
Vergisinin
Özel İletişim Vergisininkaldırılması,
kaldırılması,2004
2004yılı
yılıVergi
VergiGelirleri
Gelirleribaz
bazalınarak
alınaraktüm
tümpazar
pazarkoşullarının
koşullarının(hizmet
(hizmet
kullanım
miktar
ve
süreleri,
hizmet
tarifeleri
vs.)
aynı
kaldığı
varsayımıyla
kısa
vadede
kullanım miktar ve süreleri, hizmet tarifeleri vs.) aynı kaldığı varsayımıyla kısa vadedevergi
vergigelirlerinde
gelirlerinde
400
400milyon
milyonYTL
YTLazalmaya
azalmayaneden
nedenolacaktır.
olacaktır.Bu
Bumaliyetler,
maliyetler,tutucu
tutucubir
biryaklaşımla,
yaklaşımla,vergi
vergiindiriminin
indiriminintalep
talep
ve
kullanım
oranları
üzerindeki
pozitif
etkisi
göz
ardı
edilerek
hesaplanmıştır.
Talepte
ve kullanım oranları üzerindeki pozitif etkisi göz ardı edilerek hesaplanmıştır. Talepte ve
ve kullanım
kullanım
miktarlarında
miktarlarındasağlanacak
sağlanacakartış
artışve
vebunun
bununekonomi
ekonomiüzerindeki
üzerindekidolaylı
dolaylıetkileri
etkileridüşünüldüğünde
düşünüldüğündebu
bumaliyet
maliyet
önemli
oranda
düşecektir.
önemli oranda düşecektir.

Maliyet Kalemleri

%

Yeni Türk Lirası

Avro

Toplam Proje Maliyeti

100

400.000.000

250.000.000

100

400.000.000

250.000.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Danışmanlık
Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer (Kısa Vadede Vergi Gelirlerinde Kayıp)
Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

400.000.000

250.000.000

100

400.000.000

250.000.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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RİS-105 – Veri ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında yapılması
yapılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Data ve İnternet Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi’nin Kaldırılması:

Öncelikli olarak mobil ve sabit data ve İnternet hizmetlerinin Özel İletişim Vergisi
kapsamından çıkarılmasının planlanması (Bu amaçla yapılacak düzenlemenin devletin
vergi gelirleri üzerindeki etkisinin yakın, orta ve uzun vadede analiz edilmesi, vergilerin
hizmet maliyetleri üzerindeki etkisinin sektörün büyümesine, genel ekonomiye ve Bilgi
Toplumu stratejilerine katkısının değerlendirilerek gerekli düzenlemenin yapılmasına
ihtiyaç duyulmaktadır)

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek
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RİS- 106 – Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon
Altyapılarının Teşviki
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Telekomünikasyon
TelekomünikasyonKurumu
Kurumu

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Aralık
2006
Bitiş
: Aralık 2006
Süre
: : 66ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11: :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22: :Rekabet
RekabetKurumu
Kurumu

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Altyapı işletmecileri, yeni bir altyapı oluşturmak ya da mevcut altyapılarını geliştirmek için yüksek
yatırım ve işletme maliyetlerini üstlenmek zorundadır. Yapılan yatırımların geri dönüşünü
sağlamak için yatırım ve işletme maliyetleri hizmet sunum maliyetlerine yansıtılmakta, bu da son
kullanıcıların hizmet kullanım maliyetini artırmaktadır.
 Farklı altyapı işletmecileri tarafından benzer altyapıların tekrarlanmasında, yüksek maliyetler
dışında kıt kaynakların etkin kullanımı ve çevresel planlama faktörleri de göz önünde
bulundurulmalıdır.
 Yeni nesil telekomünikasyon altyapıları yüksek yatırım ve işletme maliyetleri oluşturmaktadır.
Bununla birlikte radyo erişim altyapısını oluşturan anten, baz istasyonu, transmisyon ekipmanları
ve güç kaynakları gibi bileşenlerin ve bunların tesis edildiği fiziksel alanın farklı işletmeciler
tarafından ortaklaşa kullanılması mümkündür.
 Bu nedenle yeni nesil telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili yetkilendirmeler yapılırken, mevcut
işletmecilerin ve pazara yeni girecek oyuncuların, ortak altyapı kullanımı ve yatırım paylaşımı
konusunda teşvik edilmeleri öngörülmektedir.
 Böylece, işletmeciler tarafında yapılacak yatırımların yükü paylaşılmış olacak ve son
kullanıcılara yansıtılacak hizmet sunum maliyetlerinin yükselmesi önlenebilecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Yeni nesil telekomünikasyon altyapısı yatırım ihtiyaçlarının azaltılması
 Ortak kullanılan altyapıya ait işletme maliyetlerinin düşürülmesi
 Kıt kaynakların (yeni alanlar ve tesisler) etkin kullanımı ve çevresel planlamaya katkı
 Hizmet sunum maliyetlerinin düşürülmesi ve düşük fiyatlarla talebin artırılması
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RİS- 106 – Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon
Altyapılarının Teşviki
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Ortak altyapıların teşvik edilmesi yatırım ve işletme maliyetlerini azaltarak hizmet sunum
maliyetlerini düşürecektir. Altyapının ortak kullanımının sağlanması ile yeni nesil
telekomünikasyon hizmetlerinin düşük maliyetlerle daha geniş alanlara yaygınlaştırılması
mümkün olabilecektir. Böylece bilgi toplumunun ucuz ve yaygın iletişim imkanları artırılmış
olacaktır.
 Yatırım ve işletme maliyetlerindeki düşüş, pazara giriş bariyerlerini aşağıya çekecek, pazarda
daha rekabetçi bir ortam tesis edilmiş olacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi

 Bu program telekomünikasyon
hizmetlerinin sunulabileceği farklı
altyapıların oluşturulmasını ve hizmet
maliyetlerinin düşürülmesini hedefleyen
Altyapıda Rekabetin Tesisi programının
amaçlarına da hizmet etmiş olacaktır.

 Yeni nesil telekomünikasyon hizmetlerine
ilişkin yetkilendirmelerle ilgili olarak
Telekomünikasyon Kurumu tarafından
strateji geliştirme çalışmaları devam
etmektedir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Programın hayata geçirilebilmesi için
uluslararası
işbirliği
gerekli
görülmemektedir.
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RİS- 106 – Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon
Altyapılarının Teşviki
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Projenin
Projeninhayata
hayatageçirilmesi
geçirilmesisürecini
sürecinihızlandırmak
hızlandırmakiçin
içiniçin
içingünlüğü
günlüğüortalama
ortalama€750’dan
€750’dan120
120adam
adamxxgün
gün
danışmanlık
hizmeti
alınması
öngörülmektedir.
danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir.

Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti
Danışmanlık

Yeni Türk Lirası

Avro

100

144.000

90.000

100

144.000

90.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer (Kısa Vadede Vergi Gelirlerinde Kayıp)

Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

144.000

90.000

100

144.000

90.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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RİS- 106 – Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon
Altyapılarının Teşviki
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında atılması
atılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Ortak altyapı kullanımı prensiplerinin belirlenmesi:

Ortak altyapı oluşturma ve kullanmada uyulacak prensiplerinin (ortak kullanılabilecek
ekipmanlar, eşit katılım vs.), mevcut işletmecilerin görüş ve önerileri de göz önünde
bulundurularak tanımlanması (işletmeciler arasında uygulamada doğabilecek
anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk görevi Telekomünikasyon Kurumuna
verilecektir)
 Yetkilendirmede altyapı paylaşımını teşvik edecek kurguların geliştirilmesi:

Ortak altyapı kullanımını ve ortak yatırımları teşvik etmek ancak aynı zamanda, kendi
altyapısını oluşturmak isteyen işletmecilerin önünü kesmemek üzere, yetkilendirme
yönetmeliği kapsamında gerekli kurguların oluşturulması

Bu kapsamda ortak altyapı kullanımını kabul eden işletmecilere, yeni kurulacak altyapılarla
ilgili verilecek izin ve izlenecek prosedürlerde çeşitli kolaylıkların sağlanarak altyapı
paylaşımının cazip hale getirilmesi
 İşletmecilerinin yetkilendirilmesi:

Lisansların dağıtımını takiben, geliştirilen kurgular hayata geçirilecek, eşit katılım esasına
göre yapılacak altyapı yatırımlarını paylaşmayı ve bu kapsamda mevcut altyapıları ortak
kullanmayı taahhüt eden işletmeciler için kararlaştırılan kolaylıkların uygulamaya alınması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek
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RİS-107 – Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Nisan
Nisan2007
2007
Bitiş
:
Aralık
2007
Bitiş
: Aralık 2007
Süre
: : 99ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş22 : :Kamu
Kamuİhale
İhaleKurumu
Kurumu
Kuruluş
Kuruluş33 : :TÜRKSAT
TÜRKSAT
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Kamu kurum ve kuruluşlarının artan bilgisayar kullanımı, yaygınlaşan kurum içi ve kurumlar
arası elektronik veri akışı ve bilgi paylaşımı uygulamaları ve kamu kurumlarının vatandaşlar ve
işletmelere yönelik elektronik yeni ve alternatif kanallar geliştirmesi kamunun geniş bant erişim
ihtiyacını hızla artırmaktadır.
 Öte yandan geniş bant erişim hizmetlerinin, bilgi toplumunun artan erişim ihtiyacını karşılayacak
ve kamu kurumlarının taşra organizasyonlarına hizmet verebilecek yaygınlığa erişmesi
öngörülmektedir.
 Kamunun geniş bant erişim ihtiyacının toplu olarak tek bir elden temin edilmesi, toplulaştırılmış
talebin büyüklüğü nedeniyle kamunun pazarlık gücünü artırarak erişimin daha düşük maliyetlerle
karşılanmasını sağlayacaktır. Kamunun toplulaştırılmış talebini karşılamak isteyecek operatörler,
altyapılarını taşra organizasyonuna erişim götürebilecek şekilde yaygınlaştırmak zorunda
kalacaklar, yatırımlarını mevcut altyapılarını yaygınlaştırmak için kullanacaklardır.
 Geniş bant hizmetleri alanında rekabet ortamının bu büyük alımdan etkilenmemesini sağlamak
üzere, toplulaştırılmış alımlar belirli periyotlarla gerçekleştirilecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar





Artan pazarlık gücü ile kamu geniş bant erişim maiyetlerinin düşürülmesi
Geniş bant erişimden sağlanacak faydaların kamu kurumlarına anlatılması
Yerleşik operatörün, rekabet avantajını kaybetmemek üzere altyapı yatırımlarını artırması
Geniş bant erişim altyapılarının taşra organizasyonlarına erişebilecek şekilde ülke genelinde
yaygınlaştırılması
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RİS-107 – Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Bilgi Toplumunun hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak üzere sürekli, kaliteli, yüksek hızlı ve
düşük maliyetli erişim olanaklarının ülke genelinde yaygınlaştırılması kritik önem taşımaktadır.
İhtiyaç duyulan nitelikli erişimi sağlayacak geniş bant altyapılarının taşra organizasyonlarına
ulaştırılması için yapılacak yatırımlar, geniş bant erişim imkanlarını önemli ölçüde geliştirecektir.
 Öte yandan ihtiyaçların toplu şekilde temini kamunun pazarlık gücünü artıracağından, kamu için
zorunlu görülen geniş bant maliyetlerinde %20-%30 oranlarında tasarruf sağlanacaktır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı
Düzenlemeler programı, kamu kaynaklarının
etkin kullanımını sağlamak amacıya
taleplerin toplulaştırılarak kamunun pazarlık
gücünü artırmayı hedeflemektedir.
 Toplulaştırılmış geniş bant kamu alımı,
bahsi geçen programın bir alt çalışması
olmakla beraber, geniş bant stratejisinin
uygulamaya yönelik bir eylemi olduğundan,
sahip olduğu önem de göz önünde
bulundurularak ayrı bir program olarak ele
alınmıştır.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
Çalışmalarlaİlgisi
İlgisi
 Mevcut durumda konu ile ilgili yürütülen
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Programın hayata geçirilebilmesi için
uluslararası
işbirliği
gerekli
görülmemektedir.
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RİS-107 – Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı
10.
10.Projenin
ProjeninTahmini
TahminiMaliyeti
Maliyeti
Projenin
Projenin ana
ana maliyeti,
maliyeti, toplulaştırılmış
toplulaştırılmış geniş
geniş bant
bant hizmet
hizmet satın
satın alımının
alımının gerçekleştirilmesi
gerçekleştirilmesi için
için gerekli
gerekli
prensiplerin
belirlenmesi,
çalışma
modeli
ve
süreçlerin
tanımlanması
ve
uygulamaya
geçirilmesi
prensiplerin belirlenmesi, çalışma modeli ve süreçlerin tanımlanması ve uygulamaya geçirilmesi için
için
harcanan
kaynaklardır.
Bu
süreci
hızlandırmak
için
günlüğü
ortalama
€750’dan
120
adam
x
gün
harcanan kaynaklardır. Bu süreci hızlandırmak için günlüğü ortalama €750’dan 120 adam x gün
danışmanlık
danışmanlık hizmeti
hizmeti alınması
alınması öngörülmektedir.
öngörülmektedir. Alımı
Alımı yapılacak
yapılacak geniş
geniş bant
bant erişim
erişim hizmetlerinin
hizmetlerinin
maliyetleri
bu
program
maliyetleri
kapsamında
düşünülmemelidir.
Bu
program
maliyetleri bu program maliyetleri kapsamında düşünülmemelidir. Bu program kapsamında
kapsamında
toplulaştırılacak
erişim
ihtiyaçları,
ilgili
program
maliyetleri
içinde
ayrı
ayrı
Ağ
Altyapısı
kalemi
toplulaştırılacak erişim ihtiyaçları, ilgili program maliyetleri içinde ayrı ayrı Ağ Altyapısı kalemi içinde
içinde
sunulmaktadır.
sunulmaktadır.
Maliyet Kalemleri

%

Toplam Proje Maliyeti
Danışmanlık

Yeni Türk Lirası

Avro

100

216.000

135.000

100

216.000

135.000

Yeni Türk Lirası

Avro

Eğitim
Etüd / Fizibilite
Yazılım
Donanım
Ağ Altyapısı
Diğer (Kısa Vadede Vergi Gelirlerinde Kayıp)
Finansman Kalemleri

%

Toplam Finansman İhtiyacı

100

216.000

135.000

100

216.000

135.000

Bütçe Kaynakları
Kamu – Özel İşbirliği
Uluslararası Kaynak
Diğer
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
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RİS-107 – Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında atılması
atılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 Çalışma modeli ve iş süreçlerinin tanımlanması:

Kamu kurumlarının geniş bant erişim ihtiyaçlarını iletebilecekleri merkezi bir yapının
kurgulanması, ihtiyaçların toplanması ve değerlendirilmesi için gerekli iş ve bilgi akışlarının
tanımlanması
 Kamu geniş bant erişim ihtiyaçlarının üst seviyede tespit edilmesi:

Planlamalara baz teşkil etmek üzere mevcut erişim ihtiyaçlarının anlaşılması amacıyla üst
seviyede analiz edilmesi
 Çalışma prensiplerinin belirlenmesi ve çerçeve sözleşmelerin hazırlanması:

Hizmet tedarikçileri ile çalışma şartlarının ve Hizmet Seviyesi Göstergelerinin belirlenerek
çerçeve sözleşmelerin oluşturulması, tedarikçi seçim ve değerlendirme kriterlerinin
belirlenmesi
 Tedarikçilerin seçilmesi:

Belirlenen prensip ve kriterlere uygun ve çerçeve sözleşmelerle çalışma şartlarını kabul
eden tedarikçilerin seçilerek tedarikçi listesinin oluşturulması
 Uygulamaya geçiş:

Tasarlanan çalışma modeli ve iş akışlarının uygulamaya alınarak, kamu kurumları hizmet
taleplerinin merkezi şekilde toplanması

Toplanan talepler değerlendirilerek en fazla 6’şar aylık zaman dilimleri içinde o dönemde
toplanan taleplerin tamamını kapsayacak şekilde hizmet satın alımlarının
gerçekleştirilmesi ve hizmet sözleşmelerinin yapılması

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek
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RİS-108 – Frekans Tahsisi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Radyo
Radyove
veTelevizyon
TelevizyonÜst
ÜstKurulu
Kurulu

Başlangıç
Başlangıç: : Temmuz
Temmuz2006
2006
Bitiş
:
Kasım
2006
Bitiş
: Kasım 2006
Süre
: : 55ay
Süre
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Milli
MilliSavunma
SavunmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş22 : :Ulaştırma
UlaştırmaBakanlığı
Bakanlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :Telekomünikasyon
TelekomünikasyonKurumu
Kurumu
Kuruluş
4
:
Türkiye
Radyo
ve
Televizyon
Kuruluş 4 : Türkiye Radyo ve TelevizyonKurumu
Kurumu
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımı
 Avrupa Birliği Komisyonu raporlarına göre sayısal yayınlar analog yayınların yarısı ile üçte biri
arasında frekans bandı kullanmaktadırlar. Buna göre şu anda analog TV yayıncılığı için
kullanılan frekans bantlarının boşaltılıp sayısal televizyon yayıncılığı ve mobil haberleşme için
kullanılacak olması yayıncılık ve haberleşme sektörlerinde yenilikçiliği ve büyümeyi
destekleyecektir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği Komisyonu üye ülkelerin analog yayıncılıktan
sayısal yayıncılığa geçişleri ve analog yayıncılığı tamamen durdurmaları ile ilgili yön gösterici bir
bildiri yayınlamış ve ülkelerin bu alandaki çalışmalarını takip etmeye başlamıştır.
 Avrupa Birliği eAvrupa 2005 eylem planı üye ülkelerin analog yayıncılıktan sayısal yayıncılığa
geçiş ile ilgili planlarını ortaya koymalarını ve analog yayıncılığı tamamen durduracakları tarihi
bildirmelerini talep etmektedir.
 Bu eylem tamamlandığı zaman tüketiciler daha kaliteli yayınlara ve daha fazla sayıda televizyon
kanalına erişebilecekler; boşalan kanalların yerine yeni servislerin getirilmesi ile yeni, yaratıcı ve
yakınsanmış hizmetler için yol açılmış olacaktır.
 Türkiye’deki Avrupa Birliği uyum çalışmaları bu alanda da devam etmeli ve teknolojik açıdan
Avrupa Birliği üye ülkeleri ile aynı seviyeye gelme çabaları sürdürülmelidir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
 Frekans bandının daha etkin bir şekilde kullanılması
 Yeni yayıncılık ve iletişim hizmetlerinin sunulabilmesi ile ilgili altyapının hazırlanması
 Avrupa Birliği uyum sürecini hızlandırmak
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RİS-108 – Frekans Tahsisi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
 Sayısal yayıncılığın artışıyla bireyler ve kurumlar daha kaliteli ve katma değeri yüksek hizmetler
alabileceklerdir.
 İleride lisanslaması yapılacak iletişim hizmetleri için boş frekans bantları bulunacaktır.
 Avrupa Birliği uyum sürecinde avantaj sağlanacaktır.

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi
 77Ekim
Ekim2005
2005tarihinde
tarihindealınan
alınan2005/2
2005/2sayılı
sayılı
Haberleşme
Yüksek
Kurulu
Kararı
Haberleşme Yüksek Kurulu Kararıile;
ile;DVB-T
DVB-T
yayınlarına
yayınlarınailişkin
ilişkinfrekans
frekansplanlarının
planlarının
yapılması
yapılmasıve
vedeneme
denemeyayınlarına
yayınlarınabaşlanması
başlanması
kararı
alınmıştır.
kararı alınmıştır.
 Telekomünikasyon
TelekomünikasyonKurumu
Kurumu“Karasal
“KarasalSayısal
Sayısal
TV
Frekans
Planı
(DVB-T)”
ve
TV Frekans Planı (DVB-T)” ve“Elektronik
“Elektronik
Haberleşme
HaberleşmeKanunu
KanunuÇerçevesinde
ÇerçevesindeMilli
Milli
Frekans
Planının
Güncellenmesi”
Frekans Planının Güncellenmesi”
çalışmalarını
çalışmalarını2006
2006yılı
yılıKasım
Kasımayı
ayısonu
sonu
itibariyle
tamamlamayı
planlamıştır.
itibariyle tamamlamayı planlamıştır.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi
 2006
2006 Yılı
Yılı Programında
Programında Bölüm
Bölüm 8.VIII.C
8.VIII.C
Öncelik
15
ile
ilişkilendirilmiştir.
Öncelik 15 ile ilişkilendirilmiştir.

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
 Sayısal yayına geçiş sürecini planlamış olan
AB
üyesi
ülkeler
örnek
alınabilir.
Oluşabilecek riskler değerlendirilip Türkiye
şartlarında uygulanabilecek en etkin plan
ortaya konulabilir.
 AB müktesebatı ile uyum sağlanması
amacıyla, 3984 sayılı Kanunun özel radyo
ve televizyon yayın kuruluşlarında yabancı
sermayenin payı, ödenmiş sermayenin %
25'ini geçemeyeceğine ilişkin 25. maddesi
değerlendirilebilir.
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RİS-108 – Frekans Tahsisi
10.
10.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Projenin,
Projenin, başlangıç
başlangıç ve
ve bitiş
bitiş tarihleri
tarihleri arasında
arasında atılması
atılması gereken
gereken üst
üst seviye
seviye uygulama
uygulama adımları
adımları şu
şu
şekildedir
:
şekildedir :
 eAvrupa 2005 eylem planında frekans tahsisi ile ilgili önerilerin incelenmesi:

Plandaki önerilerin detaylı olarak incelenerek yapılan önerilerin sebeplerinin detaylı tahlil
edilmesi

Buna göre bahsi geçen frekans bantlarının bugünkü kullanımı ve ilerideki kullanım
planlarının incelenmesi
 Analog ve sayısal hizmetlerin kullanım oranlarının tespit edilmesi (sayısal yayıncılığa geçişin
kolaylığı bu hizmetlerin kullanım oranları ile doğru orantılıdır. Kullanım oranlarına bağlı olarak geçiş
planı daha uzun ya da kısa yapılabilir)
 Boşaltılacak olan analog frekans bantlarının tespit edilmesi:

Avrupa Birliği planları ile uyumlu olarak boşaltılacak frekans bantlarının tespit edilmesi

Bunun yanında boşalacak olan frekans bantlarının, öngörü olarak, yine Avrupa Birliği
planlarına uygun bir şekilde kullanım amaçlarının belirlenmesi
 Sayısal yayıncılığa geçiş sürecindeki adımların belirlenmesi:

Analog yayıncılığın ne şekilde sayısal yayıncılığa geçirileceği ve kullanılmakta olan analog
yayınların ne şekilde sonlandırılacağının planlanması
 Sayısal yayıncılığa geçişin maliyetinin belirlenmesi:

Ele alınmış olan frekans bantlarındaki yayınların sayısal yayıncılığa geçirilmesinin hem
yayıncılar, hem tüketiciler, hem de kamu açısından maliyetinin hesaplanması
 Geçiş maliyetine ve gelir dağılımına bağlı olarak geçiş zamanlamasının belirlenmesi (Hesaplanan
maliyetlere göre geçiş planı tarihsel olarak değişiklik gösterebilecektir. Bu konuda maliyetlerin son
kullanıcılar için yüksek olması halinde gerekli görülürse ilgili kesimler için destek programları
tasarlanacaktır)
 Yol haritasının tasarlanması (Yapılacak değerlendirme sonunda, maliyetler de göz önüne alınarak
analog yayıncılıktan sayısal yayıncılığa geçiş ve analog yayıncılığın durdurulması ile ilgili planlar
netleştirilecektir)

11.
11.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek
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AY 109 – Üniversite-Kamu-Sanayi Araştırma İşbirliği
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Eylül
Eylül2006
2006
Bitiş
:
Eylül
2007
Bitiş
: Eylül 2007
Süre
: : 12
Süre
12ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş22: :Üniversiteler
Üniversiteler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı

-- Üniversiteler
Üniversiteler ve
ve TÜBİTAK
TÜBİTAK bünyesinde
bünyesinde yer
yer alan
alan enstitülerin
enstitülerin teknik
teknik birikimlerinin
birikimlerinin özel
özel kesime
kesime
de
yaygınlaşmasını
sağlamak
üzere
ortak
proje
geliştirilmesine
yönelik
mekanizmalar
de yaygınlaşmasını sağlamak üzere ortak proje geliştirilmesine yönelik mekanizmalar
oluşturulacaktır.
oluşturulacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
- -Özel
Özelkesimin
kesiminar-ge
ar-geve
veyenilikçilik
yenilikçilikkapasitesinin
kapasitesininartırılarak
artırılarakküresel
küreselpazardan
pazardandaha
dahafazla
fazlapay
payalabilmesi
alabilmesi
ve
rekabet
gücünün
artırılmasının
sağlamak
üzere
Üniversite
ve
TÜBİTAK
bünyesinde
ve rekabet gücünün artırılmasının sağlamak üzere Üniversite ve TÜBİTAK bünyesinde yer
yer alana
alana
Enstitülerimizde
edinilen
ileri
düzeydeki
teknik
birikimin
Türk
Sanayiine
aktarılmasına
yönelik
girişimler
Enstitülerimizde edinilen ileri düzeydeki teknik birikimin Türk Sanayiine aktarılmasına yönelik girişimler
başlatılacaktır.
başlatılacaktır.
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AY 109 – Üniversite-Kamu-Sanayi Araştırma İşbirliği
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Eylemin
amacı
Bilgi
Toplumu
Stratejisinin
temel
hedefleriyle
doğrudan
Eylemin amacı Bilgi Toplumu Stratejisinin temel hedefleriyle doğrudanilişkilidir.
ilişkilidir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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AY 109 – Üniversite-Kamu-Sanayi Araştırma İşbirliği
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
- -İlerleyen
İlerleyensüreçte
süreçtesorumlu
sorumlukuruluş
kuruluştarafından
tarafındanbelirlenecektir.
belirlenecektir.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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AY 110 – BİT Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Sanayi
Sanayive
veTicaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı

Başlangıç
Başlangıç: : Eylül
Eylül2006
2006
Bitiş
:
Eylül
2008
Bitiş
: Eylül 2008
Süre
: : 24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş22: :Dış
DışTicaret
TicaretMüsteşarlığı
Müsteşarlığı
Kuruluş
Kuruluş33 : :TÜBİTAK
TÜBİTAK
Kuruluş
4
:
KOSGEB
Kuruluş 4 : KOSGEB
Kuruluş
Kuruluş55: :TTGV
TTGV
4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı

 Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında, Ar-Ge yoğun ve yenilikçi firmalara, özel finansman
imkanları ve teknik danışmanlık destekleri sağlayan mekanizmalar geliştirilecektir. Bu
kapsamda özel destek hizmetleri sağlayan teknoloji geliştirme merkezleri (kuluçka
merkezleri) ve üsler oluşturulacak, başlangıç sermayesi uygulamaları geliştirilecektir.
Firmalar arası işbirlikler ve kümelenmeler desteklenecektir.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Ülkemizin
Ülkemizin BİT
BİT alanında
alanında yaptığı
yaptığı Ar-Ge
Ar-Ge ve
ve yenilikçilik
yenilikçilik faaliyetlerinin
faaliyetlerinin ölçülmesinde
ölçülmesinde birtakım
birtakım eksiklikler
eksiklikler
bulunmaktadır.
Öncelikle,
bu
ölçümlemeyi
sağlamak
üzere
ilgili
kuruluşların
katkılarıyla
bulunmaktadır. Öncelikle, bu ölçümlemeyi sağlamak üzere ilgili kuruluşların katkılarıyla gerekli
gerekli
mekanizma
kurulacaktır.
ABD
ve
Japonya’nın
toplam
Ar-Ge
faaliyetlerinin
yaklaşık
üçte
biri
Bilgi
mekanizma kurulacaktır. ABD ve Japonya’nın toplam Ar-Ge faaliyetlerinin yaklaşık üçte biri Bilgi ve
ve
İletişim
İletişim Teknolojileri
Teknolojileri alanındadır.
alanındadır. AB’nin
AB’nin 2010
2010 yılı
yılı hedefi
hedefi ise
ise en
en az
az yüzde
yüzde 30’a
30’a ulaşmaktadır.
ulaşmaktadır. Benzer
Benzer
şekilde
şekilde AB
AB hedefi
hedefi doğrultusunda
doğrultusunda ülkemizde
ülkemizde yapılan
yapılan Ar-Ge
Ar-Ge faaliyetlerinin
faaliyetlerinin 2010
2010 yılı
yılı itibarıyla
itibarıyla en
en az
az
20’sinin
BİT
alanında
olması
öngörülmektedir.
Yerli
yüksek
teknoloji
üretimiyle
istihdamın
artırılması,
20’sinin BİT alanında olması öngörülmektedir. Yerli yüksek teknoloji üretimiyle istihdamın artırılması,
girdi
girdimaliyetlerinin
maliyetlerinindüşürülmesi,
düşürülmesi,dışa
dışaolan
olanteknolojik
teknolojikbağımlılığın
bağımlılığınazaltılması
azaltılmasıhedeflenmektedir.
hedeflenmektedir.
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AY 110 – BİT Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Bilgi
Toplumu
Stratejisinin
temel
hedefleriyle
doğrudan
ilişkilidir.
Bilgi Toplumu Stratejisinin temel hedefleriyle doğrudan ilişkilidir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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AY 110 – BİT Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
Sorumlu
Sorumlukuruluş
kuruluştarafından
tarafındanilerleyen
ilerleyensüreçte
süreçtebelirlenecektir.
belirlenecektir.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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AY 111 – Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge ile
İlişkilendirilmesi
1.1.Proje
ProjeSahibi
SahibiKuruluş
Kuruluş

2.2.Zamanlama
Zamanlama

Yükseköğretim
YükseköğretimKurulu
Kurulu

Başlangıç
Başlangıç: : Eylül
Eylül2006
2006
Bitiş
:
Eylül
2008
Bitiş
: Eylül 2008
Süre
: : 24
Süre
24ay
ay

3.3.Proje
Projeİle
İleİlgili
İlgiliKuruluşlar
Kuruluşlar
Kuruluş
Kuruluş11 : :Devlet
DevletPlanlama
PlanlamaTeşkilatı
Teşkilatı
Kuruluş
Kuruluş22 : :TÜBİTAK
TÜBİTAK
Kuruluş
Kuruluş33: :Üniversiteler
Üniversiteler

4.4.Projenin
ProjeninAmacı
Amacıve
veTanımı
Tanımıve
veTanımı
Tanımı

 Akademik kesimi iş dünyasıyla buluşturmak amacıyla, reel kesimle birlikte tamamlanmış
Ar-Ge çalışmalarının akademik yükselme kriterleri arasında değerlendirilmesi
sağlanacaktır.

5.5.Projeden
ProjedenBeklenen
BeklenenFaydalar
Faydalar
Eylemiden
Eylemiden beklenen
beklenen temel
temel fayda,
fayda, akademik
akademik kesimde
kesimde bulunan
bulunan yüksek
yüksek bilimsel
bilimsel ve
ve teknik
teknik kapasitenin
kapasitenin
ekonomik
sahaya
yansıtılmasını
teşvik
etmektir.
ekonomik sahaya yansıtılmasını teşvik etmektir.
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AY 111 – Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge ile
İlişkilendirilmesi
6.6.Projenin
ProjeninBilgi
BilgiToplumu
ToplumuStratejik
StratejikAmaç
Amaçve
veHedefleriyle
Hedefleriyleİlişkisi
İlişkisi
Bilgi
Toplumu
Stratejisinin
hedefleriyle
doğrudan
ilişkilidir.
Bilgi Toplumu Stratejisinin hedefleriyle doğrudan ilişkilidir.

7.7.Projenin
ProjeninDiğer
DiğerProje
Projeve
veEylemlerle
Eylemlerleİlişkisi
İlişkisi

8.8.Projenin
ProjeninDevam
DevamEtmekte
EtmekteOlan
OlanProje
Projeve
ve
Çalışmalarla
İlgisi
Çalışmalarla İlgisi

9.9.Uluslararası
Uluslararasıİşbirliği
İşbirliğiİhtiyacı
İhtiyacı
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AY 111 – Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge ile
İlişkilendirilmesi
11.
11.Projenin
ProjeninÜst
ÜstSeviye
SeviyeUygulama
UygulamaAdımları
Adımları: :
İlerleyen
İlerleyensüreçte
süreçtesorumlu
sorumlukuruluş
kuruluştarafından
tarafındanbelirlenecektir.
belirlenecektir.

12.
12.Değerlendirme
Değerlendirme
Beklenen
BeklenenFayda
Fayda

Düşük

Orta

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Uygulama
Uygulamakolaylığı
kolaylığı
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