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İçerik

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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İçerik

VOHD- 29 – Kamu Hizmetleri Envanteri

VOHD- 30 - Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması

VOHD- 31 - İletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği

VOHD- 32 - Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması

VOHD- 33 - Kan Bankaları Veri Paylaşımı

VOHD- 34 - Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri

VOHD- 35 - Teletıp Sistemleri

VOHD- 36 - Elektronik Yükseköğretim Kayıtları

VOHD- 37 - Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları

VOHD- 38 - Entegre e-Kütüphane Sistemi

VOHD- 39 - Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi

VOHD- 40 - e-Sınav Uygulamaları

VOHD- 41 - Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet İşlemleri

VOHD- 42 – Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi

VOHD- 43 - Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet Hizmetlerine Erişim

VOHD- 44 - Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu İşlemleri

VOHD- 45 - Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu

VOHD- 46 - Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve Yaygınlaştırılması

VOHD- 47 - Entegre İş Platformu

VOHD- 48 - Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri

VOHD- 49 - Adres Kayıt Sistemi

VOHD- 50 - Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri

VOHD- 51 - e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri

VOHD- 52 - e-Vatandaşlık Hizmetleri

VOHD- 53 - Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

VOHD- 54 - e-Noter Hizmetleri

VOHD- 55 - Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi

VOHD- 56 – Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi

VOHD- 57 – Şirketler Bilgi Sistemi
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İçerik

VOHD- 58 - Tüketici Bilgi Ağı

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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İçerik

KYM- 87 – Bilgi Güvenliği ile İlgili Yasal Düzenlemeler

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. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Önceliklendirilmiş olan öğrenci segmentinin BT yetkinliklerinin ve İnternet erişimlerinin artırılması
amacıyla okullardaki mevcut BİT altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Okullarda belirli bir seviyede 
BİT altyapısı bulunmakla beraber bu altyapı öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek seviyede değildir. 

Bu sebeple okullarda BT Laboratuarları kurulması gerekmektedir. BT Laboratuarları’nın kurulum 
amaçları aşağıdaki gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Önceliklendirilmiş olan öğrenci segmentinin BT yetkinliklerinin ve İnternet erişimlerinin artırılması
amacıyla okullardaki mevcut BİT altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Okullarda belirli bir seviyede 
BİT altyapısı bulunmakla beraber bu altyapı öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek seviyede değildir. 

Bu sebeple okullarda BT Laboratuarları kurulması gerekmektedir. BT Laboratuarları’nın kurulum 
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 15+1 Adet
Bilgisayar masası ve sandalye 15 Adet
Öğretmen masası ve sandalye 1 Adet
Kablosuz erişim sağlayıcısı 1 Adet
Kablosuz İnternet adaptörü 16 Adet
Kesintisiz güç kaynağı 4 Adet

Projeksiyon cihazı 1 Adet
Projeksiyon perdesi 1 Adet
Siyah beyaz lazer yazıcı 1 Adet
Ses sistemi 1 Adet
Dijital İnternet kamerası 1 Adet
Çoklu ortam kütüphanesi 1 Adet

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : Valilikler

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : Valilikler

Çoklu ortam kütüphanesindeki içerik sponsor firmalar ile beraber hazırlanacak ve yine aynı sponsor 
firmalar tarafından güncel tutulacaktır.
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5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen Faydalar

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

15.00-17.00

17.00-19.00

19.00-21.00

Eğitim /
Öğrenci

09.00-11.00

11.00-13.00

13.00-15.00

Erişim / 
Genel

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Yetişkin

Eğitim /
Yetişkin

Erişim / 
Genel

Erişim / 
Genel

Erişim / 
Genel

Erişim / 
Genel

Erişim / 
Genel

Erişim / 
Genel

Erişim / 
Genel

Eğitim /
Yetişkin

Eğitim /
Yetişkin

Eğitim /
Yetişkin

Erişim / 
Genel

Erişim / 
Genel

Erişim /
Öğrenci

Erişim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Erişim /
Öğrenci

Erişim /
Öğrenci

Erişim /
Öğrenci

Eğitim /
Öğrenci

Erişim /
Öğrenci

Erişim /
Öğrenci

Erişim /
Öğrenci

Erişim /
Öğrenci

Erişim /
Öğrenci

Eğitim /
Yetişkin

Eğitim /
Yetişkin

Bir BT Laboratuarının Haftalık Hizmet Programı - Örnek

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.

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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 1 – Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı
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Sosyal Dönüşüm

SD- 1 – Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş ve bu 
bağlamda belirli segmentlere odaklanılmıştır. Hem kısa vadede etkin kullanımı, hem de uzun vadede 
kullanıcı sayısını artırmak amacıyla öğrenciler odak segmentlerden birisi olarak belirlenmiştir.

Belirlenen strateji dahilinde 2010 yılında İnternet kullanan öğrenci oranının (16 yaş ve üstü) %96 
olması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla liselerden, özellikle de Fen Lisesi, Anadolu 
Lisesi ve Meslek Liselerinden başlayarak BT laboratuarları kurulması gerekmektedir. 

Bu program dahilinde diğer bir çalışma alanı olan Etkin Kamu Yönetimi hedeflerinden e-Devlet 
hizmetlerini kullanan birey sayısının artırılmasına da bu proje sayesinde orta ve uzun vadede büyük 
katkılar sağlanacaktır. Hem öğrencilere hem de yetişkinlere eğitim verilirken e-Devlet, e-Eğitim, e-
Sağlık, e-Kültür hizmetleri tanıtılacaktır.

Ayrıca, İş Ortamı ve Girişimcilik Çalışma alanının hedeflerine katkıda bulunacak şekilde geleceğin 
işgücü olan öğrencilerle beraber yetişkinleri (özellikle çalışan ve işsizleri) BİT yetkinlikleri ile donatılmış
olarak hazırlamak da mümkün olacaktır. 

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş ve bu 
bağlamda belirli segmentlere odaklanılmıştır. Hem kısa vadede etkin kullanımı, hem de uzun vadede 
kullanıcı sayısını artırmak amacıyla öğrenciler odak segmentlerden birisi olarak belirlenmiştir.

Belirlenen strateji dahilinde 2010 yılında İnternet kullanan öğrenci oranının (16 yaş ve üstü) %96 
olması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla liselerden, özellikle de Fen Lisesi, Anadolu 
Lisesi ve Meslek Liselerinden başlayarak BT laboratuarları kurulması gerekmektedir. 

Bu program dahilinde diğer bir çalışma alanı olan Etkin Kamu Yönetimi hedeflerinden e-Devlet 
hizmetlerini kullanan birey sayısının artırılmasına da bu proje sayesinde orta ve uzun vadede büyük 
katkılar sağlanacaktır. Hem öğrencilere hem de yetişkinlere eğitim verilirken e-Devlet, e-Eğitim, e-
Sağlık, e-Kültür hizmetleri tanıtılacaktır.

Ayrıca, İş Ortamı ve Girişimcilik Çalışma alanının hedeflerine katkıda bulunacak şekilde geleceğin 
işgücü olan öğrencilerle beraber yetişkinleri (özellikle çalışan ve işsizleri) BİT yetkinlikleri ile donatılmış
olarak hazırlamak da mümkün olacaktır. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

BT yetkinliği kazandırılmış öğrenciler, 
derslerinde bilgi teknolojilerinden faydalanmak 
konusunda gerekli yetkinliklere de sahip olmuş
olacaklardır. 

BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim Programı
dahilinde öğrencilere müfredat sadece basılı
kitaplar vasıtası ile değil aynı zamanda CD’ler 
ve çevirimiçi eğitim portalı ile de verilecektir. 

Diğer taraftan yetişkinler, BİT ile Desteklenen 
Yaygın Eğitim Programı dahilinde verilecek 
olan eğitimleri alacak ve öğrencilerden arta 
kalan zamanlarda okullardaki erişim 
imkanlarından yararlanabilecektir.

Detayları BİT Sektörü programlarında bulunan 
Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Hizmet 
Alımı Programı kapsamına okulların da dahil 
edilmesi gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

BT yetkinliği kazandırılmış öğrenciler, 
derslerinde bilgi teknolojilerinden faydalanmak 
konusunda gerekli yetkinliklere de sahip olmuş
olacaklardır. 

BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim Programı
dahilinde öğrencilere müfredat sadece basılı
kitaplar vasıtası ile değil aynı zamanda CD’ler 
ve çevirimiçi eğitim portalı ile de verilecektir. 

Diğer taraftan yetişkinler, BİT ile Desteklenen 
Yaygın Eğitim Programı dahilinde verilecek 
olan eğitimleri alacak ve öğrencilerden arta 
kalan zamanlarda okullardaki erişim 
imkanlarından yararlanabilecektir.

Detayları BİT Sektörü programlarında bulunan 
Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Hizmet 
Alımı Programı kapsamına okulların da dahil 
edilmesi gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Mevcut durumda devam etmekte olan MEB 
İnternet Erişim Projesi dahilinde 2005 yıl sonu 
itibari ile bütün okulların ve MEB yerleşkelerinin 
genişbant erişim teknolojisi ile İnternet 
bağlantısının sağlanması hedeflenmektedir. 
Ancak mevcut durum analizinde anlaşıldığı
üzere öğrenciler okullardaki İnternet erişim 
imkanlarından istenilen düzeyde  
faydalanamamaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye’nin katılımı henüz 
kesinleşmemiş olmakla beraber MİT Üniversitesi 
tarafından yürütülen 100 Dolarlık Dizüstü
Bilgisayar kampanyasına katılımın 
gerçekleşmesi durumunda yapılan yatırımların 
yeniden gözden geçirilmesi ve BT Laboratuarları
için PC alımının durdurulması gerekmektedir. 
BT Laboratuarlarında ki PC harici diğer 
donanımlar ile 100 dolarlık dizüstü bilgisayarlar 
beraber kullanılmalıdır.
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 105.855.594 66.159.746

Danışmanlık

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Dekorasyon 1 1.053.386 658.366

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

Diğer

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

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği 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. 

Sosyal Dönüşüm

SD- 1 – Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Sosyal Dönüşüm

SD- 1 – Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 4 : Yerel Yönetimler
Kuruluş 5 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 4 : Yerel Yönetimler
Kuruluş 5 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2007
Bitiş : Ekim 2007
Süre : 9 Ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2007
Bitiş : Ekim 2007
Süre : 9 Ay

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Yetişkinlerin (öncelikli olarak çalışanlar ve işsizler, ayrıca ev kadınları/kızları ve emekliler) bilgi ve 
iletişim teknolojileri yetkinliklerinin ve İnternet erişimlerinin artırılması gerekmektedir. Bireylerin erişim 
imkanları önündeki en büyük engel ekonomik nedenlerden dolayı bilgisayar ve İnternet sahibi 
olamamalarıdır. Gelir seviyeleri sebebiyle, nüfusun önemli bir kısmının evlerinde bilgisayarı ya da 
İnternet bağlantısı yoktur. Evlerinde bilgisayar ve İnternet bağlantısına sahip olmayan ev kadınları ve 
kızları, İnternet Evleri gibi mekanların mevcut maskülen yapısından dolayı evleri dışında da BİT erişimi 
imkanı bulamamakta ve bu teknolojilerden faydalanamamaktadır. Bu sebeple ülke genelinde kamu 
İnternet erişim merkezleri kurulması gerekmektedir. KİEM’lerin kurulum amaçları aşağıdaki gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Yetişkinlerin (öncelikli olarak çalışanlar ve işsizler, ayrıca ev kadınları/kızları ve emekliler) bilgi ve 
iletişim teknolojileri yetkinliklerinin ve İnternet erişimlerinin artırılması gerekmektedir. Bireylerin erişim 
imkanları önündeki en büyük engel ekonomik nedenlerden dolayı bilgisayar ve İnternet sahibi 
olamamalarıdır. Gelir seviyeleri sebebiyle, nüfusun önemli bir kısmının evlerinde bilgisayarı ya da 
İnternet bağlantısı yoktur. Evlerinde bilgisayar ve İnternet bağlantısına sahip olmayan ev kadınları ve 
kızları, İnternet Evleri gibi mekanların mevcut maskülen yapısından dolayı evleri dışında da BİT erişimi 
imkanı bulamamakta ve bu teknolojilerden faydalanamamaktadır. Bu sebeple ülke genelinde kamu 
İnternet erişim merkezleri kurulması gerekmektedir. KİEM’lerin kurulum amaçları aşağıdaki 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 20+1 Adet
Bilgisayar masası ve sandalye 20 Adet
Formatör masası ve sandalye 1 Adet
Kablosuz erişim sağlayıcısı 1 Adet
Kablosuz İnternet adaptörü 21 Adet
Kesintisiz güç kaynağı 4 Adet

Projeksiyon cihazı 1 Adet
Projeksiyon perdesi 1 Adet
Siyah beyaz laser yazıcı 1 Adet
Ses sistemi 1 Adet
Dijital İnternet kamerası 1 Adet
Çoklu ortam kütüphanesi 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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 2 – Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen Faydalar

Bir KİEM’in Haftalık Hizmet Programı - Örnek

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.

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.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

17.00 - 19.00

19.00 - 21.00

09.00 - 11.00

11.00 - 13.00

13.00 - 15.00

15.00 - 17.00

Eğitim Eğitim Eğitim

Erişim ErişimErişim

Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim

Eğitim Erişim

Erişim Eğitim

Erişim Erişim

Erişim Erişim

EğitimEğitim Erişim Eğitim Erişim

Erişim

Erişim Erişim Erişim Erişim

Erişim Erişim Erişim Erişim

Erişim

Erişim Eğitim Erişim Eğitim Erişim

Erişim Erişim Erişim Erişim

Sosyal Dönüşüm

SD- 2 – Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)
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Sosyal Dönüşüm

SD- 2 – Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiştir. Bu 
bağlamda belirli segmentlere odaklanılmıştır. Kısa vadede etkin kullanımı ve kullanıcı sayısını artırmak 
amacıyla çalışanlar ve işsizler odak segment olarak seçilmiştir. Diğer taraftan toplumun önemli bir 
kısmını oluşturan ev kadınları ve kızları ile emekliler de toplum genelinde kullanıcı sayısını artırmak için 
önemli segmentlerdir.

Belirlenen strateji dahilinde 2010 yılında İnternet kullanan çalışan ve işsiz oranının (16-74 yaş) 
sırasıyla %77 ve %56, ayrıca toplum genelinde İnternet kullanıcısı bireylerin oranının (16-74 yaş) %51 
seviyesinde olması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, toplum genelinde BT erişimi ve yetkinliği önünde 
duran engelleri önemli ölçüde azaltacak KİEM’ler açılmalıdır.

Bu program dahilinde diğer bir çalışma alanı olan Etkin Kamu Yönetimi hedeflerinden “e-devlet 
hizmetlerini kullanan birey sayısının artırılması” hedefine kısa vadede büyük katkılar sağlanacaktır. 
Yetişkinlere eğitim verilirken e-Devlet, e-Eğitim, e-Sağlık, e-Kültür hizmetleri tanıtılacaktır.

Benzer şekilde İş Ortamı ve Girişimcilik Çalışma Alanındaki “çalışanlara BİT yetkinliği kazandırılması”
hedefi için kritik bir programdır.
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7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

BT yetkinliğine sahip yetişkinler BİT ile 
Desteklenen Yaygın Eğitim Programı
dahilinde verilecek olan eğitimleri 
alabileceklerdir. Çalışanlar ve işsizler 
KİEM’lerde gerekli BİT yetkinliğini kazandıktan 
sonra, kişisel ve profesyonel ihtiyaçları için ister 
evlerinde ister KİEM’lerde İnternet üzerinden 
eğitim alabileceklerdir. Emekliler ve ev kadınları
/ kızları da BİT yetkinliğini kazandıktan sonra, 
kişisel eğitimleri için ister evlerinde ister 
KİEM’lerde İnternet üzerinden eğitim 
alabileceklerdir.

Detayları BİT Sektörü Programlarında bulunan 
Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Hizmet 
Alımı Programı kapsamına KİEM’lerin de dahil 
edilmesi gerekmektedir.

Detayları Etkim Kamu Yönetimi programlarında 
bulunan Ortak Çağrı Merkezi KİEM’ler için de 
kullanılacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
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8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Mevcut durumda Kültür Bakanlığı Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü bünyesinde devam etmekte 
olan Kütüphanelerde İnternet Erişimi Projesi 
kapsamında 81 ilde seçilmiş kütüphanelerde 
kamu İnternet erişim merkezleri kurulmaktadır. 

Bu bağlamda toplam 810 bilgisayar ülke 
genelinde çeşitli kütüphanelerde fiziksel şartların 
elverdiği şekilde yerleştirilmektedir. Bu projedeki 
amaç kütüphanelerden halka İnternet erişim 
imkanı sağlamaktır.

Diğer taraftan Kısa Dönem Eylem Planı ve 2005 
Eylem Planı dahilinde okullardaki kapasitenin 
halka açılması için birer eylem öngörülmüştür. 
Ancak eylemin uygulamasında sıkıntılar 
yaşanmıştır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Mevcut durumda Kültür Bakanlığı Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü bünyesinde devam etmekte 
olan Kütüphanelerde İnternet Erişimi Projesi 
kapsamında 81 ilde seçilmiş kütüphanelerde 
kamu İnternet erişim merkezleri kurulmaktadır. 

Bu bağlamda toplam 810 bilgisayar ülke 
genelinde çeşitli kütüphanelerde fiziksel şartların 
elverdiği şekilde yerleştirilmektedir. Bu projedeki 
amaç kütüphanelerden halka İnternet erişim 
imkanı sağlamaktır.

Diğer taraftan Kısa Dönem Eylem Planı ve 2005 
Eylem Planı dahilinde okullardaki kapasitenin 
halka açılması için birer eylem öngörülmüştür. 
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 105.602.400 66.001.500

Danışmanlık

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Donanım 79 83.152.800 51.970.500

Ağ Altyapısı 6 6.422.400 4.014.000

Yazılım

Diğer

Dekorasyon 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

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği 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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 2 – Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)
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Sosyal Dönüşüm

SD- 2 – Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Kuruluş 2 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 3 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuruluş 4 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 5 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 6 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş 7 : Yüksek Öğretim Kurulu
Kuruluş 8 : Telekomünikasyon Kurumu
Kuruluş 9 : Anadolu Üniversitesi – Açıköğretim Fakültesi
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Kuruluş 7 : Yüksek Öğretim Kurulu
Kuruluş 8 : Telekomünikasyon Kurumu
Kuruluş 9 : Anadolu Üniversitesi – Açıköğretim Fakültesi

2. Zamanlama

Başlangıç : Kasım 2006
Bitiş : Ağustos 2007
Süre : 9 Ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Kasım 2006
Bitiş : Ağustos 2007
Süre : 9 Ay

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Açıköğretim fakültesi öğrencileri başta olmak üzere öğrencilere ve yetişkinlere evlerinde bilgisayar ve 
İnternet sahibi olma imkanı sağlanmalıdır. Bireylerin erişim imkanları önündeki en büyük engel 
ekonomik nedenlerden dolayı evlerinde bilgisayar sahibi olamamalarıdır. Bilgisayar olan evlerin de 
%50’sine yakın kısmında İnternet bağlantısı bulunmamaktadır. Bu sebeple uzun vadeli düşük taksitler 
yoluyla uygun ödeme imkanı sağlanan kampanyalarda vatandaşlara bilgisayar ve genişbant İnternet 
erişimi içeren paketler sunulmalıdır. Bilgisayar ve İnternet bağlantısı kampanyasının amacı aşağıdaki 
gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Açıköğretim fakültesi öğrencileri başta olmak üzere öğrencilere ve yetişkinlere evlerinde bilgisayar ve 
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yoluyla uygun ödeme imkanı sağlanan kampanyalarda vatandaşlara bilgisayar ve genişbant İnternet 
erişimi içeren paketler sunulmalıdır. Bilgisayar ve İnternet bağlantısı kampanyasının amacı aşağıdaki 
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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 3 – Bilgisayar ve İnternet Kampanyası
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5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen Faydalar

Bir Dizüstü Bilgisayarın Kullanım Alanları - Örnek

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.

Kampanya dahilinde verilecek olan bilgisayarlar ile beraber e-Devlet, e-Eğitim, e-Alışveriş, e-
Bankacılık 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.

Öğrenci

Çalışanİşsiz

EmekliEv
Kadını

Ev

Okul

İşyeri Alışveriş
Merkezi

Kütüp
hane

Vb...

Sosyal Dönüşüm

SD- 3 – Bilgisayar ve İnternet Kampanyası
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Sosyal Dönüşüm

SD- 3 – Bilgisayar ve İnternet Kampanyası

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiştir. Bu 
bağlamda bireylerin gündelik hayatlarına fayda sağlayacak şekilde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim 
imkanlarına sahip olması son derece kritiktir. Hanelerde İnternet bağlantısı ve bilgisayar sahipliği, ev 
kadınları ve kızlarına hanelerinde gerekli erişim imkanlarını sunabilmek için en uygun yoldur.

Belirlenen strateji dahilinde 2010 yılında İnternet kullanan birey oranının (16-74 yaş) %51, ayrıca 
hanelerde İnternet bağlantısı olan bilgisayar oranının (16-74 yaş) %48 olması hedeflenmektedir. Bu 
bağlamda hanelerde İnternet bağlantısı ve bilgisayar sahipliğinin artırılması için uygun şartlar sunan bir 
paket kampanya yapılması gereklidir.

Bu program dahilinde diğer bir çalışma alanı olan Etkin Kamu Yönetimi hedeflerinden “e-Devlet 
hizmetlerini kullanan birey sayısının artırılması” konusunda kısa vadede büyük katkılar sağlanacaktır. 

Bilgisayarlar ile beraber paketlerin içinde e-Devlet, e-Eğitim, e-Sağlık, e-Kültür hizmetleri tanıtılacaktır. 
Ayrıca vatandaşlar evlerinde erişim sahibi olduklarından, e-Devlet hizmetlerini istedikleri kadar sık ve 
kolayca kullanabileceklerdir. 
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7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Evlerinden erişim sahibi olan yetişkinler ve 
öğrenciler BİT ile Desteklenen Yaygın Eğitim 
Programı ve BİT ile Desteklenen Örgün 
Eğitim Programı dahilinde verilecek olan 
eğitimleri alabileceklerdir. 

Kampanya dahilinde evlerinde erişim sahibi olan 
bireyler eğer yetkinlik kazanmak isterler ise 
KİEM’lerde verilen Yetişkinlere Temel Seviye 
BİT Kursları Programı’ndaki kurslara 
katılabileceklerdir.

Detayları BİT Sektörü Programlarında bulunan 
Data ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi 
Programı dahilinde bahsi geçen ÖTV yada 
KDV’nin alınmaması/düşürülmesi, kampanyanın 
başarılı olmasında en önemli etkenlerden birisi 
olan maliyet faktörüne etki etmektedir. Fiyatın 
düşük olması için vergiler son derece kritiktir.
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8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

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

Benzer şekilde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve 
katılımcı bilgisayar satış firmaları tarafından 
Öğretmenlere Dizüstü Bilgisayar 
Kampanyası gerçekleştirilmiştir. Kampanya 
dahilinde, uzun vadeli ve düşük faizli taksitler ile, 
öğretmenlere 80 binden fazla dizüstü bilgisayar 
satılmıştır. Bu kampanya sayesinde kısıtlı bir 
segmente de olsa hanelerdeki İnternet 
bağlantısı ve bilgisayar sahipliği artırılmıştır.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti

Bu projede maliyet kalemlerinin diğer projelere göre daha farklı bir şekilde gruplandığı görülmektedir. 
Projenin kamu bütçesine doğrudan yatırım maliyeti olarak bir yansıması bulunmamakla beraber 
bireylerin masa üstü ve diz üstü bilgisayar alımını teşvik etmek amacıyla sunulacak vergi indirimi 
fırsatlarından ötürü alınmayan vergi maliyeti oluşacaktır. Kamu tarafında oluşacak alınmayacak vergi 
maliyetinin yanı sıra projenin talep tarafında müşterilere de belirli bir maliyeti olacaktır. Diz üstü ve 
masa üstü bilgisayarla birlikte paket olarak bireylere sunulacak İnternet bağlantısının birey başına 
kamuya maliyeti, bireylere aylık ve toplam maliyeti aşağıdaki tablolarda net bir şekilde görülmektedir:  

10. Projenin Tahmini Maliyeti

Bu projede maliyet kalemlerinin diğer projelere göre daha farklı bir şekilde gruplandığı görülmektedir. 
Projenin kamu bütçesine doğrudan yatırım maliyeti olarak bir yansıması bulunmamakla beraber 
bireylerin masa üstü ve diz üstü bilgisayar alımını teşvik etmek amacıyla sunulacak vergi indirimi 
fırsatlarından ötürü alınmayan vergi maliyeti oluşacaktır. Kamu tarafında oluşacak alınmayacak vergi 
maliyetinin yanı sıra projenin talep tarafında müşterilere de belirli bir maliyeti olacaktır. Diz üstü ve 
masa üstü bilgisayarla birlikte paket olarak bireylere sunulacak İnternet bağlantısının birey başına 
kamuya maliyeti, bireylere aylık ve toplam maliyeti aşağıdaki tablolarda net bir şekilde görülmektedir:  

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Benzer projeleri gerçekleştirmiş ülkeler ile (örnek olarak İngiltere ve İsveç) programın uygulaması
konusunda tecrübe paylaşımı yapılması fayda sağlayacaktır.

Diz Üstü Bilgisayar ve İnternet 
Bağlantısı Maliyet Kalemleri

Aylık 
(YTL)

Aylık 
(Avro)

Toplam 
(YTL)

Toplam 
(Avro)

Kamu Maliyeti -

-

61

Diz Üstü Bilgisayar (36 Ay Vadeli) 38 24 1 366 854

23

474 296

Alınmayacak Vergi Maliyeti

-

-

38

474 296

Bireye Maliyet 2 173 1 358

14Genişbant İnternet Bağlantısı
(36 Ay Abonelik) 807 504

Masa Üstü Bilgisayar ve İnternet 
Bağlantısı Maliyet Kalemleri

Aylık 
(YTL)

Aylık 
(Avro)

Toplam 
(YTL)

Toplam 
(Avro)

Kamu Maliyeti -

-

53

Masa Üstü Bilgisayar (36 Ay Vadeli) 30 19 1 102 689

23

438 274

Alınmayacak Vergi Maliyeti

-

-

33

438 274

Bireye Maliyet 1 909 1 193

14Genişbant İnternet Bağlantısı
(36 Ay Abonelik) 807 504

Sosyal Dönüşüm

SD- 3 – Bilgisayar ve İnternet Kampanyası
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Sosyal Dönüşüm

SD- 3 – Bilgisayar ve İnternet Kampanyası

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Değişen ekonomik yapının ihtiyacı olan BİT yetkinlikleri ile donatılmış iş gücü, okullarında BİT eğitimi 
almış bireyler ile karşılanacaktır. Bu doğrultuda Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve özellikle de Meslek 
Liselerinden başlamak üzere, öğrencilere düzenli ve her sene daha ileri seviyede yetkinlik kazandıran 
BİT eğitimleri verilmelidir. Bu eğitimler için gerekli altyapı BT Laboratuarlarında mevcut olacaktır.

Hem genç neslin, hem de bu vasıta ile gelecek nesillerin gerekli BİT yetkinlikleri ile donatılmasını
sağlamak amacı ile okullarda öğrencilere BİT eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Okullarda BİT eğitimi 
programının genel olarak amacı aşağıdaki gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Değişen ekonomik yapının ihtiyacı olan BİT yetkinlikleri ile donatılmış iş gücü, okullarında BİT eğitimi 
almış bireyler ile karşılanacaktır. Bu doğrultuda Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve özellikle de Meslek 
Liselerinden başlamak üzere, öğrencilere düzenli ve her sene daha ileri seviyede yetkinlik kazandıran 
BİT eğitimleri verilmelidir. Bu eğitimler için gerekli altyapı BT Laboratuarlarında mevcut olacaktır.

Hem genç neslin, hem de bu vasıta ile gelecek nesillerin gerekli BİT yetkinlikleri ile donatılmasını
sağlamak amacı ile okullarda öğrencilere BİT eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Okullarda BİT eğitimi 
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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 4 – Okullarda Temel BİT Eğitimi
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5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 4 – Okullarda Temel BİT Eğitimi



24

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Sosyal Dönüşüm

SD- 4 – Okullarda Temel BİT Eğitimi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş ve bu 
sebeple toplumun geneli yerine belirli segmentlerine odaklanılmıştır. 

Öğrenciler, kısa ve uzun vadede etkin BİT kullanımını, ayrıca uzun vadede kullanıcı sayısını artırmak 
için odaklanılacak segmentler arasındadır. Bu segment geleceğin BİT yetkinlikleri ile donanmış
işgücünü oluşturacaktır.

2010 yılında İnternet kullanıcısı öğrenci oranının (16 yaş ve üstü) %96 olması hedeflenmektedir. Bu 
hedefe ulaşabilmek amacıyla ortaöğretim kurumlarında kurulacak BT laboratuarlarında temel BİT 
eğitiminin verilmesi gerekmektedir. 

Bu eylem, 2010 yılında %51 olması hedeflenen eğitim amaçlı İnternet kullanan öğrencilerin oranına 
erişilmesinde önemli bir etken teşkil edecektir.

Bu eylem dahilinde diğer bir çalışma alanı olan Etkin Kamu Yönetimi hedeflerinden “e-Devlet 
hizmetlerini kullanan birey sayısının artırılması” konusuna da orta ve uzun vadede büyük katkılar 
sağlanacaktır. Öğrencilere etkin BİT kullanımı çerçevesinde e-Devlet hizmetleri de tanıtılacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş ve bu 
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Bu eylem, 2010 yılında %51 olması hedeflenen eğitim amaçlı İnternet kullanan öğrencilerin oranına 
erişilmesinde önemli bir etken teşkil edecektir.
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hizmetlerini kullanan birey sayısının artırılması” konusuna da orta ve uzun vadede büyük katkılar 
sağlanacaktır. Öğrencilere etkin BİT kullanımı çerçevesinde e-Devlet hizmetleri de tanıtılacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Okullarda BT Altyapısının kurulması okullarda 
BİT derslerinin verilebilmesi açısından ön koşul 
teşkil etmektedir. 

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

Paralel olarak BİT ile Desteklenen Örgün 
Eğitim programı dahilinde sınıflarda müfredatın 
BİT destekli öğretilmesi hedeflenmektedir. 

Öğrencilerin BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim 
programı dahilinde sunulan çevrimiçi 
müfredattan faydalanabilmesi için BİT eğitimi 
almış olmaları gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
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sayesinde hem öğrenciler hem de vatandaşlar 
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8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2005-2006 öğretim
yılından itibaren uygulanmak üzere, Yenilenen 
4 Yıllık Ortaöğretim Eğitim Programı dahilinde
9. sınıflar için Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi
verilmesi planlanmaktadır. Bu ders dahilinde 
aşağıdaki ünitelerin bir dönemde öğrenciye
verilmesi planlanmaktadır:

Bu konuların tek bir dönemde sıkıştırılm
şekilde öğrencilere verilmesi yerine, 4 ayr
dönemde ve her bir dönem sonunda sertifika ile 
verilmesinin daha faydalı olaca
düşünülmektedir.

 

 
 

 

ış
ı

ğı

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2005-2006 öğretim
yılından itibaren uygulanmak üzere, Yenilenen 
4 Yıllık Ortaöğretim Eğitim Programı dahilinde
9. sınıflar için Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi
verilmesi planlanmaktadır. Bu ders dahilinde 
aşağıdaki ünitelerin bir dönemde öğrenciye
verilmesi planlanmaktadır:

Bu konuların tek bir dönemde sıkıştırılm
şekilde öğrencilere verilmesi yerine, 4 ayr
dönemde ve her bir dönem sonunda sertifika ile 
verilmesinin daha faydalı olaca
düşünülmektedir.

 

 
 

 

ış
ı

ğı

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları
Bilgisayarı Kullanma ve Yönetme 
Kelime İşlem Programı
Elektronik Tablolama Programı
Veri Tabanı Programı
Sunu Programı
İnternet ve İletişim 
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9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği 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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 4 – Okullarda Temel BİT Eğitimi

10. Projenin Tahmini Maliyeti

Okullarda BİT eğitimi maliyet kalemleri diğer projelere göre daha farklı bir bakış açısıyla 
değerlendirilmelidir. Okullarda BİT eğitimi program maliyetinin hesaplanabilmesi amacıyla BİT eğitimi 
verecek öğretmenlerin eğitimi maliyeti ve eğitim verilecek altyapının kurulum maliyeti başlığı altında 2 
ana kalem göz önünde bulundurulmalıdır. 

Okullarda BİT eğitiminin kurulacak laboratuarlarda verilmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla öğrencilere 
okullarda BİT eğitimi verilebilmesi için gerekli altyapının kurulum maliyeti Okullarda BT Altyapısı
programı dahilinde göz önünde bulundurulmuştur. 

Okullarda BİT eğitimi verilebilmesi için yeterli yetkinliklere sahip öğretmen kadrosu oluşturulmalıdır. 
Her orta öğretim kurumunda en az bir tane laboratuar bulunması ve bu laboratuarlarda sorumlu olacak 
bir öğretmen olması hedefleri göz önünde bulundurulduğunda 6211 BİT öğretmenine ihtiyaç
duyulmaktadır. 

Mevcut durumda kamu kurumlarında görevli 3430 kadrolu, 1081 sözleşmeli bilgisayar öğretmeni 
bulunmaktadır. Bu öğretmen kadrosuna ek olarak her yıl yaklaşık 2000 bilgisayar öğretmeni eğitim 
fakültelerinden mezun olmaktadır. 

Bu durumda okullarda BİT eğitimi altyapısının kurulumunu tamamlandığında, bu laboratuarlarda BİT 
eğitimi verebilecek yetkinlikte öğretmen kadrosu ihtiyacı da mevcut ve yeni mezun bilgisayar 
öğretmenleriyle karşılanabilecektir. Dolayısıyla ek olarak bilgisayar öğretmeni eğitilmesine ihtiyaç
duyulmamakta ve öğretmen eğitimi ek bir maliyet yaratmamaktadır. 
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okullarda BİT eğitimi verilebilmesi için gerekli altyapının kurulum maliyeti Okullarda BT Altyapısı
programı dahilinde göz önünde bulundurulmuştur. 

Okullarda BİT eğitimi verilebilmesi için yeterli yetkinliklere sahip öğretmen kadrosu oluşturulmalıdır. 
Her orta öğretim kurumunda en az bir tane laboratuar bulunması ve bu laboratuarlarda sorumlu olacak 
bir öğretmen olması hedefleri göz önünde bulundurulduğunda 6211 BİT öğretmenine ihtiyaç
duyulmaktadır. 

Mevcut durumda kamu kurumlarında görevli 3430 kadrolu, 1081 sözleşmeli bilgisayar öğretmeni 
bulunmaktadır. Bu öğretmen kadrosuna ek olarak her yıl yaklaşık 2000 bilgisayar öğretmeni eğitim 
fakültelerinden mezun olmaktadır. 

Bu durumda okullarda BİT eğitimi altyapısının kurulumunu tamamlandığında, bu laboratuarlarda BİT 
eğitimi verebilecek yetkinlikte öğretmen kadrosu ihtiyacı da mevcut ve yeni mezun bilgisayar 
öğretmenleriyle karşılanabilecektir. Dolayısıyla ek olarak bilgisayar öğretmeni eğitilmesine ihtiyaç
duyulmamakta ve öğretmen eğitimi ek bir maliyet yaratmamaktadır. 
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Sosyal Dönüşüm

SD- 4 – Okullarda Temel BİT Eğitimi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunan çalışanlar ve bu potansiyeli hayata geçirmek için 
bekleyen işsizler öncelikli olmak üzere, toplumun tüm segmentlerine etkin kullanım için gerekli olan BİT 
eğitimleri verilmelidir.

Kamu İnternet Erişim Merkezleri’nde (KİEM) yetişkin bireylere BİT eğitim programları düzenlenmelidir. 
Yetişkin bireylere BİT eğitimi verilmesinin sebepleri aşağıda görüldüğü gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunan çalışanlar ve bu potansiyeli hayata geçirmek için 
bekleyen işsizler öncelikli olmak üzere, toplumun tüm segmentlerine etkin kullanım için gerekli olan BİT 
eğitimleri verilmelidir.

Kamu İnternet Erişim Merkezleri’nde (KİEM) yetişkin bireylere BİT eğitim programları düzenlenmelidir. 
Yetişkin bireylere BİT eğitimi verilmesinin sebepleri aşağıda görüldüğü 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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 5 – Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları
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5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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 19.00-
21.00 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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 5 – Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları
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Sosyal Dönüşüm

SD- 5 – Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş ve bu 
sebeple toplumun geneli yerine belirli segmentlerine odaklanılmıştır. Fakat bu program toplumun bütün 
segmentlerine açıktır. Bunun yanında gündüz saatlerinde verilen eğitimle işsizler ve ev 
kadınları/kızlarına erişim hedeflenirken akşam saatlerinde verilen eğitimle çalışan bireylere BİT 
yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Yetişkinlere BİT kursları verilmesiyle yetkinlik düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Yetkinlik 
düzeyi artırılmış ve kurs süresince etkin kullanım konusunda bilgilendirilen bireylerin devam eden 
süreçte etkin kullanım sergilemeleri hedeflenmektedir. 

Dolayısıyla yetişkinlere BİT kursları düzenlenmesinin, 2010 yılında etkin kullanım göstergeleri olarak 
kabul edilen, %33 olması hedeflenen e-Bankacılık, %30 olması hedeflenen e-Alışveriş hizmetleri ve 
%35 olması hedeflenen e-Devlet hizmetleri kullanım oranlarına erişilmesinde etkin rol oynayacağı
düşünülmektedir.

Ayrıca BİT eğitimi sayesinde İnternet kullanan birey oranında da genel olarak bir artış
gözlemlenecektir. 

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş ve bu 
sebeple toplumun geneli yerine belirli segmentlerine odaklanılmıştır. Fakat bu program toplumun bütün 
segmentlerine açıktır. Bunun yanında gündüz saatlerinde verilen eğitimle işsizler ve ev 
kadınları/kızlarına erişim hedeflenirken akşam saatlerinde verilen eğitimle çalışan bireylere BİT 
yetkinliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Yetişkinlere BİT kursları verilmesiyle yetkinlik düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Yetkinlik 
düzeyi artırılmış ve kurs süresince etkin kullanım konusunda bilgilendirilen bireylerin devam eden 
süreçte etkin kullanım sergilemeleri hedeflenmektedir. 

Dolayısıyla yetişkinlere BİT kursları düzenlenmesinin, 2010 yılında etkin kullanım göstergeleri olarak 
kabul edilen, %33 olması hedeflenen e-Bankacılık, %30 olması hedeflenen e-Alışveriş hizmetleri ve 
%35 olması hedeflenen e-Devlet hizmetleri kullanım oranlarına erişilmesinde etkin rol oynayacağı
düşünülmektedir.

Ayrıca BİT eğitimi sayesinde İnternet kullanan birey oranında da genel olarak bir artış
gözlemlenecektir. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

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

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

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

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Yerel yönetim bünyelerin ve Halk Eğitim 
Merkezlerinde BİT eğitimi verilmektedir. Yerel 
yönetimler tarafından bir sertifikasyon sistemi 
uygulanmamaktadır. 

Bu programların uygulanmasında veya 
sonucunda katılımcılara verilecek sertifikalar için 
herhangi bir standart bulunmamaktadır. 

Bu program dahilinde verilecek kurslar ve kurs 
sonucu katılımcıların alacağı sertifikalar standart 
hale gelecektir. 

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Yerel yönetim bünyelerin ve Halk Eğitim 
Merkezlerinde BİT eğitimi verilmektedir. Yerel 
yönetimler tarafından bir sertifikasyon sistemi 
uygulanmamaktadır. 

Bu programların uygulanmasında veya 
sonucunda katılımcılara verilecek sertifikalar için 
herhangi bir standart bulunmamaktadır. 

Bu program dahilinde verilecek kurslar ve kurs 
sonucu katılımcıların alacağı sertifikalar standart 
hale gelecektir. 
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9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği 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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 5 – Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları

10. Projenin Tahmini Maliyeti

Yetişkinlere BİT eğitimi maliyet kalemleri Okullarda Temel BİT Eğitimi projesine benzer şekilde 
değerlendirilmelidir. Yetişkinlere BİT eğitimi program maliyeti BİT eğitimi verecek öğretmenlerin 
eğitilmesi ve eğitim verilecek altyapının kurulum maliyeti olarak 2 ana başlık altında toplanabilmektedir. 

Yetişkinlere BİT eğitiminin KİEM’lerin örnek haftalık programında da gösterildiği gibi KİEM’lerde kurs 
için ayrılmış özel zamanlarda verilmesi hedeflenmektedir. Bu duruma bağlı olarak yetişkinlere BİT 
eğitimi verilebilmesi için gerekli altyapının kurulum maliyeti Kamu İnternet Erişim Merkezleri ve 
Okullarda BT Altyapısı programlarındaki maliyetlere dahil edilmiştir. 

KİEM’lerde yetişkinlere BİT eğitimi verebilecek düzeyde yetkinliklere sahip öğretmen kadrosunun 
oluşturulması için ise ek bir maliyet söz konusudur. Mevcut durumda Halk Eğitim Merkezlerinde görevli 
55 kadrolu, 271 sözleşmeli bilgisayar öğretmeni bulunmaktadır. 

Görülebileceği üzere mevcut öğretmen adedi kurulması hedeflenen 4500 adet tam zamanlı KİEM’de
görev yapacak kadro ihtiyacını karşılayamamaktadır. Dolayısıyla bu kurumlarda BİT eğitimi verebilecek 
doğrultuda diğer alanlardan mezun bireylerin eğitilerek mevcut kadro ihtiyacının karşılanması
gerekmektedir. 

Fakat KİEM’lerde görev alacak BİT öğretmenlerinin  eğitim maliyetlerinin KİEM’ler İçin İnsan Kaynağı
Geliştirilmesi programında maliyet kalemlerine dahil edilmesinden ötürü burada tekrar göz önünde 
bulundurulmamıştır.

10. Projenin Tahmini Maliyeti

Yetişkinlere BİT eğitimi maliyet kalemleri Okullarda Temel BİT Eğitimi projesine benzer şekilde 
değerlendirilmelidir. Yetişkinlere BİT eğitimi program maliyeti BİT eğitimi verecek öğretmenlerin 
eğitilmesi ve eğitim verilecek altyapının kurulum maliyeti olarak 2 ana başlık altında toplanabilmektedir. 

Yetişkinlere BİT eğitiminin KİEM’lerin örnek haftalık programında da gösterildiği gibi KİEM’lerde kurs 
için ayrılmış özel zamanlarda verilmesi hedeflenmektedir. Bu duruma bağlı olarak yetişkinlere BİT 
eğitimi verilebilmesi için gerekli altyapının kurulum maliyeti Kamu İnternet Erişim Merkezleri ve 
Okullarda BT Altyapısı programlarındaki maliyetlere dahil edilmiştir. 

KİEM’lerde yetişkinlere BİT eğitimi verebilecek düzeyde yetkinliklere sahip öğretmen kadrosunun 
oluşturulması için ise ek bir maliyet söz konusudur. Mevcut durumda Halk Eğitim Merkezlerinde görevli 
55 kadrolu, 271 sözleşmeli bilgisayar öğretmeni bulunmaktadır. 

Görülebileceği üzere mevcut öğretmen adedi kurulması hedeflenen 4500 adet tam zamanlı KİEM’de
görev yapacak kadro ihtiyacını karşılayamamaktadır. Dolayısıyla bu kurumlarda BİT eğitimi verebilecek 
doğrultuda diğer alanlardan mezun bireylerin eğitilerek mevcut kadro ihtiyacının karşılanması
gerekmektedir. 

Fakat KİEM’lerde görev alacak BİT öğretmenlerinin  eğitim maliyetlerinin KİEM’ler İçin İnsan Kaynağı
Geliştirilmesi programında maliyet kalemlerine dahil edilmesinden ötürü burada tekrar göz önünde 
bulundurulmamıştır.
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Sosyal Dönüşüm

SD- 5 – Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek



32

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Türk Standartları Enstitüsü
Kuruluş 2 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuruluş 3 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Türk Standartları Enstitüsü
Kuruluş 2 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuruluş 3 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2007
Bitiş : Temmuz 2007
Süre : 6 Ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2007
Bitiş : Temmuz 2007
Süre : 6 Ay

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Türkiye’de BİT eğitimi yerel yönetimler, kamu eğitim kurumları ve özel eğitim kurumları gibi farklı
kurumların kendi bünyelerinde düzenlediği programlar dahilinde bireylere sunulmaktadır. Farklı
kurumların kendi bünyelerinde düzenledikleri bu eğitim programlarının sonucunda bireylere genel 
geçerliliği olan ortak bir sertifikasyon ise verilmemektedir. Özel eğitim kurumları tarafından Avrupa 
Bilgisayar Okur Yazarlığı Sertifikası verilmekte, kamu eğitim kurumları tarafından belirli denklik 
sertifikaları sağlanmakta, yerel yönetimlerin bünyesinde verilen kurslarda ise belirli bir sertifikasyon 
bulunmamaktadır. BİT kursları sonucunda ortak bir sertifikasyonun sağlanması bireylerin aldığı eğitimin 
tescili ve kalitesinin standartlaşması açısından önemli bir fırsat teşkil etmektedir.    

Bireylere verilecek BİT eğitimlerinde genel bir sertifikasyonun sağlanabilmesi için eğitim 
programlarında kapsam bakımından uyulması gereken standartların belirlenmesi gerekmektedir. 
Standartları sağlayan kurumların eğitim programları sonucunda dağıtacakları tescil niteliği taşıyan 
sertifikaların da standart hale getirilmesi diğer bir gerekliliktir. 

Eğitim kurumları tarafından bireylere sunulacak eğitim programlarında ve sertifikasyonda belirlenmesi 
gereken standartların amacı aşağıdaki gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Türkiye’de BİT eğitimi yerel yönetimler, kamu eğitim kurumları ve özel eğitim kurumları gibi farklı
kurumların kendi bünyelerinde düzenlediği programlar dahilinde bireylere sunulmaktadır. Farklı
kurumların kendi bünyelerinde düzenledikleri bu eğitim programlarının sonucunda bireylere genel 
geçerliliği olan ortak bir sertifikasyon ise verilmemektedir. Özel eğitim kurumları tarafından Avrupa 
Bilgisayar Okur Yazarlığı Sertifikası verilmekte, kamu eğitim kurumları tarafından belirli denklik 
sertifikaları sağlanmakta, yerel yönetimlerin bünyesinde verilen kurslarda ise belirli bir sertifikasyon 
bulunmamaktadır. BİT kursları sonucunda ortak bir sertifikasyonun sağlanması bireylerin aldığı eğitimin 
tescili ve kalitesinin standartlaşması açısından önemli bir fırsat teşkil etmektedir.    

Bireylere verilecek BİT eğitimlerinde genel bir sertifikasyonun sağlanabilmesi için eğitim 
programlarında kapsam bakımından uyulması gereken standartların belirlenmesi gerekmektedir. 
Standartları sağlayan kurumların eğitim programları sonucunda dağıtacakları tescil niteliği taşıyan 
sertifikaların da standart hale getirilmesi diğer bir gerekliliktir. 

Eğitim kurumları tarafından bireylere sunulacak eğitim programlarında ve sertifikasyonda belirlenmesi 
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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 6 – BİT Eğitimi Sertifikasyonu
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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:

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.

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

Sosyal Dönüşüm

SD- 6 – BİT Eğitimi Sertifikasyonu
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Sosyal Dönüşüm

SD- 6 – BİT Eğitimi Sertifikasyonu

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal dönüşüm çalışma alanı tarafında stratejik hedefler etkin kullanım odaklı bir yaklaşımla 
belirlenmiştir. Etkin kullanım hedefleri doğrultusunda 2010 yılında e-Devlet kullanım oranının %35, 
çevrimiçi alışveriş yapan bireylerin oranının %30 ve çevrimiçi bankacılık yapan bireylerin oranının %33 
olması hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda bireylere verilmesi hedeflenen BİT kurslarının kalitesinin standartlar çerçevesince 
belirlenmesi ve sonucunda tescil niteliğinde bir sertifika verilmesi ile bu kurslara katılımda artışın 
sağlanması, 2010 yılında bireyler arasında etkin BİT kullanımı hedeflerine varılmasında önemli bir 
etkendir.

Ülke genelinde BİT eğitimlerinin standartlaşmasıyla kalitenin artırılması ve sonucunda sertifika 
verilmesiyle de bu kurslara katılımın artması, 2010 yılında %51 olması hedeflenen İnternet kullanıcıları
oranına varılmasına da yardımcı olacaktır. 

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal dönüşüm çalışma alanı tarafında stratejik hedefler etkin kullanım odaklı bir yaklaşımla 
belirlenmiştir. Etkin kullanım hedefleri doğrultusunda 2010 yılında e-Devlet kullanım oranının %35, 
çevrimiçi alışveriş yapan bireylerin oranının %30 ve çevrimiçi bankacılık yapan bireylerin oranının %33 
olması hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda bireylere verilmesi hedeflenen BİT kurslarının kalitesinin standartlar çerçevesince 
belirlenmesi ve sonucunda tescil niteliğinde bir sertifika verilmesi ile bu kurslara katılımda artışın 
sağlanması, 2010 yılında bireyler arasında etkin BİT kullanımı hedeflerine varılmasında önemli bir 
etkendir.

Ülke genelinde BİT eğitimlerinin standartlaşmasıyla kalitenin artırılması ve sonucunda sertifika 
verilmesiyle de bu kurslara katılımın artması, 2010 yılında %51 olması hedeflenen İnternet kullanıcıları
oranına varılmasına da yardımcı olacaktır. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

BİT kurslarının müfredatının ve 
sertifikasyonunun standart hale getirilmesi, 
Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları ve 
Okullarda Temel BİT Eğitimi programlarının 
daha etkin hale gelmesi ve programların daha 
geniş bir kitleye ulaşabilmesi açısından önemli 
bir etken teşkil etmektedir.

İş Ortamı ve Girişimcilik çalışma alanı tarafında
BİT Altyapı Yetkinlik Geliştirme Desteği 
programı çerçevesinde işletmelerde en az bir 
tane BİT sertifikalı çalışan bulunması halinde 
işletmeye bir tane bilgisayar verilmesi 
hedeflenmektedir. Dolayısıyla BİT kurslarına 
katılan bireylere sertifika verilmesi bu programın 
uygulanabilmesi açısından bir ön koşuldur.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

BİT kurslarının müfredatının ve 
sertifikasyonunun standart hale getirilmesi, 
Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları ve 
Okullarda Temel BİT Eğitimi programlarının 
daha etkin hale gelmesi ve programların daha 
geniş bir kitleye ulaşabilmesi açısından önemli 
bir etken teşkil etmektedir.

İş Ortamı ve Girişimcilik çalışma alanı tarafında
BİT Altyapı Yetkinlik Geliştirme Desteği 
programı çerçevesinde işletmelerde en az bir 
tane BİT sertifikalı çalışan bulunması halinde 
işletmeye bir tane bilgisayar verilmesi 
hedeflenmektedir. Dolayısıyla BİT kurslarına 
katılan bireylere sertifika verilmesi bu programın 
uygulanabilmesi açısından bir ön koşuldur.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

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

BİT eğitimi sertifikasyonu programı, M.E.B. 
Onaylı BİT sertifikalarının özel sektör tarafından 
mevcut durumdan daha da fazla kabul 
görmesini sağlayacak şekilde düzenlenecektir.    

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

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

BİT eğitimi sertifikasyonu programı, M.E.B. 
Onaylı BİT sertifikalarının özel sektör tarafından 
mevcut durumdan daha da fazla kabul 
görmesini sağlayacak şekilde düzenlenecektir.    

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Uluslararası platformda faaliyet gösteren benzer eğitim programlarının (ECDL, ICDL) müfredatları
incelenmeli ve Türkiye koşullarında tekrar gözden geçirilerek örnek alınmalıdır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Uluslararası platformda faaliyet gösteren benzer eğitim programlarının (ECDL, ICDL) müfredatları
incelenmeli ve Türkiye koşullarında tekrar gözden geçirilerek örnek alınmalıdır.
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Sosyal Dönüşüm

SD- 6 – BİT Eğitimi Sertifikasyonu

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları10. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 4 : Yerel Yönetimler
Kuruluş 5 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 4 : Yerel Yönetimler
Kuruluş 5 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

2. Zamanlama

Başlangıç : Nisan 2007
Bitiş : Ekim 2007
Süre : 6 Ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Nisan 2007
Bitiş : Ekim 2007
Süre : 6 Ay

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Mevcut durumda okullarda BİT eğitimi verebilecek 3430 kadrolu, 1081 sözleşmeli öğretmen 
bulunmaktadır. Buna ek olarak her yıl üniversitelerin Bilgisayar Öğretmenliği ve benzeri bölümlerinden 
yılda 2336 öğretmen adayı mezun olmaktadır. Lakin bu kapasite Okullarda BİT Eğitimi programı için 
ancak yeterlidir. 

Ülke genelinde kademeli olarak kurulacak 4500 tam zamanlı Kamu İnternet Erişim Merkezi’nde ders 
alacak bireylere BİT eğitimi vermek üzere yarı zamanlı istihdam edilecek BİT Eğitmenleri 
gerekmektedir. Mevcut durumda Halk Eğitim Merkezlerinde görevli 55’i kadrolu, 271’i sözleşmeli 
toplam 326 BİT eğitmeni görev yapmaktadır. Kabaca 4200 BİT eğitmeni açığı ortaya çıkacaktır.

Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ya örgün eğitimde görev yapan veya yapacak öğretmenler ek ücret 
ödenerek KİEM’lerde ders vermek üzere yarı zamanlı olarak istihdam edilecek veya aşağıdaki 
bölümlerden (iki yıllık meslek yüksek okulu, ön lisans bölümleri, lisans bölümleri) mezun bireyler 
sözleşmeli olarak KİEM’lerde çalıştırılacaktır:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Mevcut durumda okullarda BİT eğitimi verebilecek 3430 kadrolu, 1081 sözleşmeli öğretmen 
bulunmaktadır. Buna ek olarak her yıl üniversitelerin Bilgisayar Öğretmenliği ve benzeri bölümlerinden 
yılda 2336 öğretmen adayı mezun olmaktadır. Lakin bu kapasite Okullarda BİT Eğitimi programı için 
ancak yeterlidir. 

Ülke genelinde kademeli olarak kurulacak 4500 tam zamanlı Kamu İnternet Erişim Merkezi’nde ders 
alacak bireylere BİT eğitimi vermek üzere yarı zamanlı istihdam edilecek BİT Eğitmenleri 
gerekmektedir. Mevcut durumda Halk Eğitim Merkezlerinde görevli 55’i kadrolu, 271’i sözleşmeli 
toplam 326 BİT eğitmeni görev yapmaktadır. Kabaca 4200 BİT eğitmeni açığı ortaya çıkacaktır.

Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ya örgün eğitimde görev yapan veya yapacak öğretmenler ek ücret 
ödenerek KİEM’lerde ders vermek üzere yarı zamanlı olarak istihdam edilecek veya aşağıdaki 
bölümlerden (iki yıllık meslek yüksek okulu, ön lisans bölümleri, lisans bölümleri) mezun bireyler 
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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 7 – KİEM’ler İçin İnsan Kaynağı Geliştirilmesi
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Sosyal Dönüşüm

SD- 7 – KİEM’ler İçin İnsan Kaynağı Geliştirilmesi

5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal dönüşüm çalışma alanında belirlenen stratejik seçimin etkin kullanım doğrultusunda olmasına 
ek olarak genel İnternet kullanıcısı sayısının artırılması varılması amaçlanan temel hedeflerden 
birisidir. 

KİEM’lerde geniş kitlelere BİT eğitimi verilmesi 2010 yılında %51 olması hedeflenen bilgisayar 
kullanıcıları oranına erişilmesinde oldukça önemlidir.

Bu amaçla KİEM’lerde eğitim alacak bireyler için eğitim verebilecek insan kaynağının planlanması son 
derece önemlidir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal dönüşüm çalışma alanında belirlenen stratejik seçimin etkin kullanım doğrultusunda olmasına 
ek olarak genel İnternet kullanıcısı sayısının artırılması varılması amaçlanan temel hedeflerden 
birisidir. 

KİEM’lerde geniş kitlelere BİT eğitimi verilmesi 2010 yılında %51 olması hedeflenen bilgisayar 
kullanıcıları oranına erişilmesinde oldukça önemlidir.

Bu amaçla KİEM’lerde eğitim alacak bireyler için eğitim verebilecek insan kaynağının planlanması son 
derece önemlidir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu proje tam zamanlı KİEM programı için gerekli eğitici insan kaynağının sağlanmasını
amaçlamaktadır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu proje tam zamanlı KİEM programı için gerekli eğitici insan kaynağının sağlanmasını
amaçlamaktadır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve Çalışmalarla İlgisi

-

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve Çalışmalarla İlgisi

-

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

-

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

-



38

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 141.009.600 88.131.000

Danışmanlık

Eğitim 1 278.400 174.000

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Diğer

Lojistik 1 417.600 261.000

Donanım

Ağ Altyapısı

Maaş* 98 140.313.600 87.696.000

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 141.009.600 88.131.000

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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 7 – KİEM’ler İçin İnsan Kaynağı Geliştirilmesi
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Sosyal Dönüşüm

SD- 7 – KİEM’ler İçin İnsan Kaynağı Geliştirilmesi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Genelkurmay Başkanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Savunma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Milli Eğitim Bakanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Savunma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Milli Eğitim Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2007
Bitiş : Ocak 2007
Süre : 6 Ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2007
Bitiş : Ocak 2007
Süre : 6 Ay

4. Projenin Amacı ve Tanımı

2005 yılında yaklaşık 600 bin bireyin askerlik görevini yerine getirdiği tahmin edilmektedir. Askerlik 
görevi bütün erkek bireylerin gerçekleştirmekle yükümlü olduğu bir hizmettir. Bu bağlamda askerlik 
hizmeti toplumda erkek nüfusa tek adımda erişebilme yolunda önemli bir fırsat teşkil etmektedir. 

Bireylere askerlik hizmetini yerine getirdikleri kurumlarda temel seviye BİT yetkinliği kazandırılması, 
yaklaşık 600 bin gibi sayıca fazla bir kitleye erişilmesi açısından önemli bir fırsattır. Bu sebeple askerlik 
görevini icra eden bireylere eğitim seviyeleri göz önünde bulundurularak temel BİT yetkinlikleri 
kazandırılması hedeflenmektedir. Askerlik görevini yerine getiren bireylere temel BİT yetkinliklerinin 
kazandırılmasının amacı aşağıdaki gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

2005 yılında yaklaşık 600 bin bireyin askerlik görevini yerine getirdiği tahmin edilmektedir. Askerlik 
görevi bütün erkek bireylerin gerçekleştirmekle yükümlü olduğu bir hizmettir. Bu bağlamda askerlik 
hizmeti toplumda erkek nüfusa tek adımda erişebilme yolunda önemli bir fırsat teşkil etmektedir. 

Bireylere askerlik hizmetini yerine getirdikleri kurumlarda temel seviye BİT yetkinliği kazandırılması, 
yaklaşık 600 bin gibi sayıca fazla bir kitleye erişilmesi açısından önemli bir fırsattır. Bu sebeple askerlik 
görevini icra eden bireylere eğitim seviyeleri göz önünde bulundurularak temel BİT yetkinlikleri 
kazandırılması hedeflenmektedir. Askerlik görevini yerine getiren bireylere temel BİT yetkinliklerinin 
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

Sosyal Dönüşüm

SD- 8 – Askerlik Hizmetinde Temel Seviye BİT Kursları
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5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. 

Sosyal Dönüşüm

SD- 8 – Askerlik Hizmetinde Temel Seviye BİT Kursları
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Sosyal Dönüşüm

SD- 8 – Askerlik Hizmetinde Temel Seviye BİT Kursları

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal dönüşüm çalışma alanında belirlenen stratejik seçimin etkin kullanım olmasına ek olarak genel 
İnternet kullanıcısı sayısının artırılması varılması amaçlanan temel hedeflerden birisidir. Askerlik 
görevini yerine getirmekte olan geniş bir kitleye eğitim düzeylerine göre BİT eğitimi verilmesi 2010 
yılında %51 olması hedeflenen bilgisayar kullanıcıları oranına erişilmesinde önemli bir etkendir.

Askerlik görevini tamamlayan pek çok bireyin müteakip süreçte işsizler segmentine dahil olduğu 
bilinmektedir. Dolayısıyla askerlik görevini yerine getiren bireylere BİT yetkinliği kazandırılması, 2010 
yılında %56 olması hedeflenen İnternet kullanıcısı işsizler oranına erişilmesi yolunda önemli bir etken 
teşkil etmektedir. 

Ayrıca askerliği takip eden süreçte istihdam edilen bireylere askerlik sürecinde BİT yetkinliği 
kazandırılmış olması 2010 yılında %77 olması hedeflenen İnternet kullanıcısı çalışanlar oranına 
erişilmesi yolunda da yine önemli bir adımdır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal dönüşüm çalışma alanında belirlenen stratejik seçimin etkin kullanım olmasına ek olarak genel 
İnternet kullanıcısı sayısının artırılması varılması amaçlanan temel hedeflerden birisidir. Askerlik 
görevini yerine getirmekte olan geniş bir kitleye eğitim düzeylerine göre BİT eğitimi verilmesi 2010 
yılında %51 olması hedeflenen bilgisayar kullanıcıları oranına erişilmesinde önemli bir etkendir.

Askerlik görevini tamamlayan pek çok bireyin müteakip süreçte işsizler segmentine dahil olduğu 
bilinmektedir. Dolayısıyla askerlik görevini yerine getiren bireylere BİT yetkinliği kazandırılması, 2010 
yılında %56 olması hedeflenen İnternet kullanıcısı işsizler oranına erişilmesi yolunda önemli bir etken 
teşkil etmektedir. 

Ayrıca askerliği takip eden süreçte istihdam edilen bireylere askerlik sürecinde BİT yetkinliği 
kazandırılmış olması 2010 yılında %77 olması hedeflenen İnternet kullanıcısı çalışanlar oranına 
erişilmesi yolunda da yine önemli bir adımdır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Kamu İnternet Erişim Merkezleri ve Okullarda 
BT Altyapısı programları askerlik görevini 
yerine getirmekte olan bireylere BİT kurslarının 
verilmesi için gerekli fiziksel altyapının 
oluşturulabilmesi bakımından ön koşul teşkil 
etmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Kamu İnternet Erişim Merkezleri ve Okullarda 
BT Altyapısı programları askerlik görevini 
yerine getirmekte olan bireylere BİT kurslarının 
verilmesi için gerekli fiziksel altyapının 
oluşturulabilmesi bakımından ön koşul teşkil 
etmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Bölgesel bazda belirli askeri kurumlarda askerlik 
görevini yerine getirmekte olan bireylere Halk 
Eğitim Merkezlerinde temel BİT eğitimi alma 
fırsatı mevcut durumda sunulmaktadır. 

Bu kapsamda 2001-2004 yılları arasında 40 
binden fazla er / erbaş bilgisayar eğitimi almıştır.

Bu çalışma, yakınlarında Halk Eğitim Merkezi 
olan askeri yerleşkeler ile sınırlı kalmıştır. 
KİEM’lerin hayat geçmesi ile beraber 
yakınlarında BT eğitim altyapısı bulunan askeri 
yerleşke sayısı son derece artacaktır.

Bu program sayesinde çok daha fazla sayıda er 
/ erbaş BİT eğitimi alabilme fırsatı bulacaktır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Bölgesel bazda belirli askeri kurumlarda askerlik 
görevini yerine getirmekte olan bireylere Halk 
Eğitim Merkezlerinde temel BİT eğitimi alma 
fırsatı mevcut durumda sunulmaktadır. 

Bu kapsamda 2001-2004 yılları arasında 40 
binden fazla er / erbaş bilgisayar eğitimi almıştır.

Bu çalışma, yakınlarında Halk Eğitim Merkezi 
olan askeri yerleşkeler ile sınırlı kalmıştır. 
KİEM’lerin hayat geçmesi ile beraber 
yakınlarında BT eğitim altyapısı bulunan askeri 
yerleşke sayısı son derece artacaktır.

Bu program sayesinde çok daha fazla sayıda er 
/ erbaş BİT eğitimi alabilme fırsatı bulacaktır.
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Sosyal Dönüşüm

SD- 8 – Askerlik Hizmetinde Temel Seviye BİT Kursları

10. Projenin Tahmini Maliyeti

Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan bireylere BİT kursları verilmesinin kamuya maliyeti, diğer BİT 
eğitimi programlarına benzer şekilde, BİT eğitiminin verileceği fiziksel altyapının sağlanması ve BİT 
eğitimini verecek öğretmenlerin eğitilmesi kalemleri altında toplanmaktadır. Askerlik hizmetini 
gerçekleştirmekte olan bireylere eğitimin KİEM’lerde verilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda eğitim 
verilmesi için ihtiyaç duyulan altyapının maliyeti Kamu İnternet Erişim Merkezleri ve Okullarda BT 
Altyapısı programlarında halihazırda kapsanmıştır. Askerlik görevini yerine getirmekte olan bireylere 
BİT eğitimi vermesi hedeflenen yeterli BİT yetkinliğine sahip öğretmen kadrosunun oluşturulması ile 
ilgili maliyet kalemi ise genel olarak KİEM’ler İçin İnsan Kaynağı Geliştirilmesi programı altında 
kapsandığı için tekrar göz önünde bulundurulmamaktadır. 

10. Projenin Tahmini Maliyeti

Askerlik hizmetini yerine getirmekte olan bireylere BİT kursları verilmesinin kamuya maliyeti, diğer BİT 
eğitimi programlarına benzer şekilde, BİT eğitiminin verileceği fiziksel altyapının sağlanması ve BİT 
eğitimini verecek öğretmenlerin eğitilmesi kalemleri altında toplanmaktadır. Askerlik hizmetini 
gerçekleştirmekte olan bireylere eğitimin KİEM’lerde verilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda eğitim 
verilmesi için ihtiyaç duyulan altyapının maliyeti Kamu İnternet Erişim Merkezleri ve Okullarda BT 
Altyapısı programlarında halihazırda kapsanmıştır. Askerlik görevini yerine getirmekte olan bireylere 
BİT eğitimi vermesi hedeflenen yeterli BİT yetkinliğine sahip öğretmen kadrosunun oluşturulması ile 
ilgili maliyet kalemi ise genel olarak KİEM’ler İçin İnsan Kaynağı Geliştirilmesi programı altında 
kapsandığı için tekrar göz önünde bulundurulmamaktadır. 

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
-

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
-

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş 2 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş 2 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

4. Projenin Amacı ve Tanımı

2005 yılı itibariyle yaklaşık 1.7 milyon kamu çalışanı mevcuttur. Kamu çalışanları arasında yaklaşık 300 
bin sağlık personeli ile 150 bin idari ve teknik personel görev almaktadır. 

Sağlık personeli ile idari ve teknik personelin iş süreçlerinde daha yetkin ve verimli hale gelebilmesi 
için temel seviyede BİT yetkinliklerine ihtiyaç duyabileceği, dolayısıyla toplam sayısı 450 bini bulan bu 
personel grubuna BİT yetkinlikleri kazandırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Toplamda 450 
bin olan grubun içinde tahmini 50 binlik kısmının istenilen yetkinlik düzeyinde olabileceği göz önünde 
bulundurulduğunda, bu eğitim programı yaklaşık 400 bin kişilik geniş bir tabana tek adımda erişilmesi 
açısından önemli bir fırsat teşkil etmektedir. 

Bu sebeple kamu personeline KİEM’lerde yetişkinlere sağlanacak BİT eğitimi sürecinde öncelik 
tanınması ve yetişkinlerle öğrencilere verilmesi hedeflenen BİT eğitimiyle aynı şekilde dört temel BİT 
yetkinliği alanında kurs imkanlarının sağlanması gerekmektedir. Bu kurs imkanının, KİEM’ler faaliyete 
geçtikten sonra atıl kalan eğitime ayrılmış saatlerde yıllara dağılacak şekilde sağlanacağı
düşünülmektedir.

Kamu personeline temel BİT yetkinliklerinin kazandırılmasının amacı aşağıdaki gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

2005 yılı itibariyle yaklaşık 1.7 milyon kamu çalışanı mevcuttur. Kamu çalışanları arasında yaklaşık 300 
bin sağlık personeli ile 150 bin idari ve teknik personel görev almaktadır. 

Sağlık personeli ile idari ve teknik personelin iş süreçlerinde daha yetkin ve verimli hale gelebilmesi 
için temel seviyede BİT yetkinliklerine ihtiyaç duyabileceği, dolayısıyla toplam sayısı 450 bini bulan bu 
personel grubuna BİT yetkinlikleri kazandırılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Toplamda 450 
bin olan grubun içinde tahmini 50 binlik kısmının istenilen yetkinlik düzeyinde olabileceği göz önünde 
bulundurulduğunda, bu eğitim programı yaklaşık 400 bin kişilik geniş bir tabana tek adımda erişilmesi 
açısından önemli bir fırsat teşkil etmektedir. 

Bu sebeple kamu personeline KİEM’lerde yetişkinlere sağlanacak BİT eğitimi sürecinde öncelik 
tanınması ve yetişkinlerle öğrencilere verilmesi hedeflenen BİT eğitimiyle aynı şekilde dört temel BİT 
yetkinliği alanında kurs imkanlarının sağlanması gerekmektedir. Bu kurs imkanının, KİEM’ler faaliyete 
geçtikten sonra atıl kalan eğitime ayrılmış saatlerde yıllara dağılacak şekilde sağlanacağı
düşünülmektedir.

Kamu personeline temel BİT yetkinliklerinin kazandırılmasının amacı aşağıdaki 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

Hesap Cetveli İşlemcisi
Sunum İşlemcisi

Sosyal Dönüşüm

SD- 9 – Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT Kursları
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5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 9 – Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT Kursları
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Sosyal Dönüşüm

SD- 9 – Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT Kursları

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal dönüşüm çalışma alanında belirlenen stratejik seçimin etkin kullanım olmasının yanında 
kullanıcı sayısının artırılması da 2010 yılına kadar erişilmesi amaçlanan hedeflerden birisidir. 

Kamu çalışanlarına BİT eğitimi verilmesi sayesinde, yaklaşık 400 bin kişilik bir gruba ulaşılması
hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu program 2010 yılında %51 olması hedeflenen bilgisayar kullanıcıları
oranına erişilmesinde önemli bir etkendir.

Kamu çalışanları, toplumun çalışanlar segmentine dahilen olan gruplardan birisidir. Dolayısıyla kamu 
personeline BİT yetkinlikleri kazandırılması genel olarak kullanıcı oranı hedeflerine erişilmesinin yanı
sıra, 2010 yılında %77 olması hedeflenen İnternet kullanıcısı çalışanlar oranına erişilmesi yolunda da 
önemli bir etken teşkil etmektedir.

Kamu çalışanlarının BİT yetkinlikleri kazanması ve kazandıkları BİT yetkinlikleri sayesinde iş
süreçlerinde daha verimli hale gelmesi sosyal dönüşüm hedeflerinin yanı sıra, etkin kamu yönetimi 
alanında 2010 yılında varılması amaçlanan verimlilik hedeflerine erişilmesi açısından da önem 
taşımaktadır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal dönüşüm çalışma alanında belirlenen stratejik seçimin etkin kullanım olmasının yanında 
kullanıcı sayısının artırılması da 2010 yılına kadar erişilmesi amaçlanan hedeflerden birisidir. 

Kamu çalışanlarına BİT eğitimi verilmesi sayesinde, yaklaşık 400 bin kişilik bir gruba ulaşılması
hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu program 2010 yılında %51 olması hedeflenen bilgisayar kullanıcıları
oranına erişilmesinde önemli bir etkendir.

Kamu çalışanları, toplumun çalışanlar segmentine dahilen olan gruplardan birisidir. Dolayısıyla kamu 
personeline BİT yetkinlikleri kazandırılması genel olarak kullanıcı oranı hedeflerine erişilmesinin yanı
sıra, 2010 yılında %77 olması hedeflenen İnternet kullanıcısı çalışanlar oranına erişilmesi yolunda da 
önemli bir etken teşkil etmektedir.

Kamu çalışanlarının BİT yetkinlikleri kazanması ve kazandıkları BİT yetkinlikleri sayesinde iş
süreçlerinde daha verimli hale gelmesi sosyal dönüşüm hedeflerinin yanı sıra, etkin kamu yönetimi 
alanında 2010 yılında varılması amaçlanan verimlilik hedeflerine erişilmesi açısından da önem 
taşımaktadır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT 
Kurslarının KİEM’lerde verilmesi 
hedeflenmektedir. Kamu İnternet Erişim 
Merkezlerinin kurulması ve Okullardaki BT 
Altyapısının halka açılması kamu çalışanlarına 
BİT yetkinliklerinin kazandırılabilmesi için gerekli 
fiziksel altyapının oluşturulabilmesi hususunda 
ön koşuldur. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT 
Kurslarının KİEM’lerde verilmesi 
hedeflenmektedir. Kamu İnternet Erişim 
Merkezlerinin kurulması ve Okullardaki BT 
Altyapısının halka açılması kamu çalışanlarına 
BİT yetkinliklerinin kazandırılabilmesi için gerekli 
fiziksel altyapının oluşturulabilmesi hususunda 
ön koşuldur. 

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi 

Hazırlanan genelgelerle kamu çalışanlarının 
bilgisayar kurslarına katılımı teşvik edilmiştir. 

Katılan kişi sayısı ve kurs niteliklerinin 
belirlenmesi kurumların inisiyatifine 
bırakıldığından, kurumlar bazında değişiklik 
göstermektedir. 

Bu program ile beraber kamu çalaışanlarının
BİT yetkinliği standartı belirlenmiş ve 
yükseltilmiş olacaktır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi 

Hazırlanan genelgelerle kamu çalışanlarının 
bilgisayar kurslarına katılımı teşvik edilmiştir. 

Katılan kişi sayısı ve kurs niteliklerinin 
belirlenmesi kurumların inisiyatifine 
bırakıldığından, kurumlar bazında değişiklik 
göstermektedir. 

Bu program ile beraber kamu çalaışanlarının
BİT yetkinliği standartı belirlenmiş ve 
yükseltilmiş olacaktır.
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Sosyal Dönüşüm

SD- 9 – Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BİT Kursları

10. Projenin Tahmini Maliyeti
Kamu çalışanlarına BİT kursları verilmesinin oluşturacağı maliyet toplumun diğer segmentlerine
sağlanması hedeflenen BİT eğitimi programlarına benzer bir yaklaşımla incelenmelidir. Kamu 
çalışanlarına BİT kursları verilmesinin kamuya maliyeti BİT eğitimi verilecek fiziksel altyapının 
sağlanması ve BİT eğitimi verecek öğretmenlerin eğitilmesi kalemleri altında gruplanmaktadır. Bahsi 
geçen maliyet kalemlerinden eğitimin verileceği altyapının kurulması, bu bireylere eğitimin KİEM’lerde
verilmesi hedeflendiğinden ve KİEM maliyetleri Kamu İnternet Erişim Merkezleri ile Okullarda BT 
Altyapısı programlarında kapsanmış olduğundan ek bir maliyet oluşturmamaktadır. KİEM’lerde kamu 
çalışanlarına BİT eğitimi vermesi hedeflenen öğretmen kadrosunun oluşturulması burada ikinci maliyet 
kalemini oluşturmakta fakat bu maliyet KİEM’ler İçin İnsan Kaynağı Geliştirilmesi programı altında 
belirtildiği için tekrar göz önünde bulundurulmamaktadır. 

10. Projenin Tahmini Maliyeti
Kamu çalışanlarına BİT kursları verilmesinin oluşturacağı maliyet toplumun diğer segmentlerine
sağlanması hedeflenen BİT eğitimi programlarına benzer bir yaklaşımla incelenmelidir. Kamu 
çalışanlarına BİT kursları verilmesinin kamuya maliyeti BİT eğitimi verilecek fiziksel altyapının 
sağlanması ve BİT eğitimi verecek öğretmenlerin eğitilmesi kalemleri altında gruplanmaktadır. Bahsi 
geçen maliyet kalemlerinden eğitimin verileceği altyapının kurulması, bu bireylere eğitimin KİEM’lerde
verilmesi hedeflendiğinden ve KİEM maliyetleri Kamu İnternet Erişim Merkezleri ile Okullarda BT 
Altyapısı programlarında kapsanmış olduğundan ek bir maliyet oluşturmamaktadır. KİEM’lerde kamu 
çalışanlarına BİT eğitimi vermesi hedeflenen öğretmen kadrosunun oluşturulması burada ikinci maliyet 
kalemini oluşturmakta fakat bu maliyet KİEM’ler İçin İnsan Kaynağı Geliştirilmesi programı altında 
belirtildiği için tekrar göz önünde bulundurulmamaktadır. 

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

MEDA: Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinde kamu personeli eğitimi için yürütülen program dahilinde 
kamu modernizasyonu ve yerel yönetimlerin reformu projelerine verilen desteklerden faydalanılabilinir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

MEDA: Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinde kamu personeli eğitimi için yürütülen program dahilinde 
kamu modernizasyonu ve yerel yönetimlerin reformu projelerine verilen desteklerden faydalanılabilinir.

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Sosyal Dönüşüm

SD- 10 – İnternet Güvenliği

1. Proje Sahibi Kuruluş

Adalet Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Adalet Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 :  Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 :  Telekomünikasyon Kurumu
Kuruluş 3 :  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Kuruluş 4 : TUBİTAK-UKAE 
Kuruluş 5 : Bilişim STK’ları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 :  Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 :  Telekomünikasyon Kurumu
Kuruluş 3 :  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Kuruluş 4 : TUBİTAK-UKAE 
Kuruluş 5 : Bilişim STK’ları

4. Projenin Amacı

İnternet kullanıcısı bireylerinin güvenlik problemleri yaşamadan BİT kullanımı için erişim ve yetkinlik 
kazanma motivasyonlarını artırabilmeleri için İnternet ortamının güvenli hale getirecek yasal 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İnternet üzerinde çeşitli denetim ve yasakların düzenlenmesi ve gereklilik ve ölçülülük kriterlerine bağlı
kalınması şartıyla, çocukların zihinsel ve bedensel sağlığının, kişilik haklarının, ailenin ve kamu 
düzeninin korunmasının sağlanması gerekmektedir. 

Bu amaç ile kuvvetli yaptırımları olacak ve toplum genelinde İnternet ortamının güvenli bir ortam 
olduğu inancını perçinleyecek şekilde Anayasa’ ya uygun hükümler içeren Bilişim Suçları Yasası
çıkarılmalıdır. Bu yasanın amaçları arasında aşağıdaki hükümler yer alacaktır:

4. Projenin Amacı

İnternet kullanıcısı bireylerinin güvenlik problemleri yaşamadan BİT kullanımı için erişim ve yetkinlik 
kazanma motivasyonlarını artırabilmeleri için İnternet ortamının güvenli hale getirecek yasal 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İnternet üzerinde çeşitli denetim ve yasakların düzenlenmesi ve gereklilik ve ölçülülük kriterlerine bağlı
kalınması şartıyla, çocukların zihinsel ve bedensel sağlığının, kişilik haklarının, ailenin ve kamu 
düzeninin korunmasının sağlanması gerekmektedir. 

Bu amaç ile kuvvetli yaptırımları olacak ve toplum genelinde İnternet ortamının güvenli bir ortam 
olduğu inancını perçinleyecek şekilde Anayasa’ ya uygun hükümler içeren Bilişim Suçları Yasası
çıkarılmalıdır. Bu yasanın amaçları arasında aşağıdaki hükümler yer 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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5. Projeden Beklenen Faydalar

Elektronik yolların kullanımına ilişkin özel hükümlerin ve uygulanacak cezaların belirlenmesi suretiyle, 
kişilik haklarının ihlali ve çocukların yasadışı içerikten korunmasının engellenmesi beklenen faydalar 
arasındadır. Öte yandan çocukların İnternet üzerinde karşılaşabilecekleri sakıncalı veya yasadışı
içeriğe ilişkin özel hükümler belirlenecek, böylece hem çocukların korunması amacına hem de ailelerin  
İnternete daha olumlu bakması amacına hizmet edilecektir. Son olarak İnternet servis sağlayıcılarının 
konusu suç teşkil eden internet içeriğine erişimden kaynaklanan sorumluluklarının kapsam niteliği 
tespit edilerek internet üzerinde denetim belirli hükümlere bağlanacak ve kamu düzeninin korunması
amacına hizmet edilecektir.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Elektronik yolların kullanımına ilişkin özel hükümlerin ve uygulanacak cezaların belirlenmesi suretiyle, 
kişilik haklarının ihlali ve çocukların yasadışı içerikten korunmasının engellenmesi beklenen faydalar 
arasındadır. Öte yandan çocukların İnternet üzerinde karşılaşabilecekleri sakıncalı veya yasadışı
içeriğe ilişkin özel hükümler belirlenecek, böylece hem çocukların korunması amacına hem de ailelerin  
İnternete daha olumlu bakması amacına hizmet edilecektir. Son olarak İnternet servis sağlayıcılarının 
konusu suç teşkil eden internet içeriğine erişimden kaynaklanan sorumluluklarının kapsam niteliği 
tespit edilerek internet üzerinde denetim belirli hükümlere bağlanacak ve kamu düzeninin korunması
amacına hizmet edilecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje, çocukların ve de kişilik haklarının, ailenin ve kamu düzeninin korunmasına yönelik olup, e-
dönüşüm projesinin başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan İnternete şüphe ile 
yaklaşılması sorununa çözüm olabilecek niteliktedir. 

Bu proje kapsamında bir yandan kişisel haklar koruma altına alınacak, diğer yandan da vatandaşların 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan daha etkin yararlanmaları sağlanacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje, çocukların ve de kişilik haklarının, ailenin ve kamu düzeninin korunmasına yönelik olup, e-
dönüşüm projesinin başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan İnternete şüphe ile 
yaklaşılması sorununa çözüm olabilecek niteliktedir. 

Bu proje kapsamında bir yandan kişisel haklar koruma altına alınacak, diğer yandan da vatandaşların 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan daha etkin yararlanmaları sağlanacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Geliştirme ve uygulama çalışmaları devam eden 
Basın Kanunu ile RTÜK Kanunu kapsamında 
bahsi geçen konuların da bütüncül bir bakış
açısı ile ele alınması gerekmektedir..

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Geliştirme ve uygulama çalışmaları devam eden 
Basın Kanunu ile RTÜK Kanunu kapsamında 
bahsi geçen konuların da bütüncül bir bakış
açısı ile ele alınması gerekmektedir..

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Avrupa Birliği Müktesebatı: İnternet güvenliği konusunda Türkiye ileri bir noktada olsa dahi, 
uygulama konusunda benzer kanunları uygulayan ülkeler ile işbirliği yapılmalıdır. Avrupa Birliği Uyum 
Programı Çerçevesinde gerçekleştirilecek kanun değişikliklerinde internet güvenliği konusuna öncelik 
verilmeli ve 2001 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de kabul edilen ‘Avrupa Konseyi Siber Suç
Konvansiyonu’nun iç hukuka uyumlaştırılması çalışmaları başlamalıdır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Avrupa Birliği Müktesebatı: İnternet güvenliği konusunda Türkiye ileri bir noktada olsa dahi, 
uygulama konusunda benzer kanunları uygulayan ülkeler ile işbirliği yapılmalıdır. Avrupa Birliği Uyum 
Programı Çerçevesinde gerçekleştirilecek kanun değişikliklerinde internet güvenliği konusuna öncelik 
verilmeli ve 2001 yılında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de kabul edilen ‘Avrupa Konseyi Siber Suç
Konvansiyonu’nun iç hukuka uyumlaştırılması çalışmaları başlamalıdır.
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Orta

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :

1. Aşamada AB Yönergesi ile uyumlu bir Kanun tasarısı hazırlanmalıdır. Tasarıda düzenlenmesi 
gereken noktalar:

2. aşamada tasarının kanunlaşması sağlanmalıdır. Buna eş zamanlı olarak sakıncalı içeriğin 
engellenmesi için, İnternet servis sağlayıcıları derneğinin kurulması ve bu derneğin mesleki etik 
kurallarının belirlenmesi teşvik edilmelidir. 

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :

1. Aşamada AB Yönergesi ile uyumlu bir Kanun tasarısı hazırlanmalıdır. Tasarıda düzenlenmesi 
gereken noktalar:

2. aşamada tasarının kanunlaşması sağlanmalıdır. Buna eş zamanlı olarak sakıncalı içeriğin 
engellenmesi için, İnternet servis sağlayıcıları derneğinin kurulması ve bu derneğin mesleki etik 
kurallarının belirlenmesi teşvik edilmelidir. 

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.

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Ülke genelinde eğitim kalitesi ve imkanları konusunda bölgeler arası farklılıklar olduğu görülmektedir. 
İlköğretimde öğrencilere BİT alanında kazandırılan eğitimin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde 
ortaöğretim kurumlarında BİT destekli örgün eğitim müfredatları ile ülke genelinde eğitim kalitesinin 
yükseltilmesi ve eğitimde standardın sağlanması mümkün olacaktır. Bunun yanında BİT ile 
desteklenen eğitim öğrenciler arasında BİT kullanımı motivasyon seviyesini de artıracaktır. 

Bu sebeple eğitim sisteminin mümkün olan optimum seviyede BİT ile desteklenmesi ve eğitim verilen 
sınıfların bu sisteme imkan verecek şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. BİT ile destekli örgün eğitim 
müfredatının amacı aşağıdaki gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Ülke genelinde eğitim kalitesi ve imkanları konusunda bölgeler arası farklılıklar olduğu görülmektedir. 
İlköğretimde öğrencilere BİT alanında kazandırılan eğitimin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde 
ortaöğretim kurumlarında BİT destekli örgün eğitim müfredatları ile ülke genelinde eğitim kalitesinin 
yükseltilmesi ve eğitimde standardın sağlanması mümkün olacaktır. Bunun yanında BİT ile 
desteklenen eğitim öğrenciler arasında BİT kullanımı motivasyon seviyesini de artıracaktır. 

Bu sebeple eğitim sisteminin mümkün olan optimum seviyede BİT ile desteklenmesi ve eğitim verilen 
sınıfların bu sisteme imkan verecek şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. BİT ile destekli örgün eğitim 
müfredatının amacı aşağıdaki 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 1 Adet
Öğretmen masası ve sandalye 1 Adet
Kablosuz erişim sağlayıcısı 1 Adet
Kablosuz İnternet adaptörü 1 Adet
Kesintisiz güç kaynağı 1 Adet

Projeksiyon cihazı 1 Adet
Projeksiyon perdesi 1 Adet
Ses sistemi 1 Adet
Dijital İnternet kamerası 1 Adet

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

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.  

Sosyal Dönüşüm

SD- 11 – BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim
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5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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:

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. 

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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 11 – BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim
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Sosyal Dönüşüm

SD- 11 – BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiştir. Bu 
sebeple toplumun geneli yerine belirli segmentlerine odaklanılmıştır. 

Öğrenciler hem kısa ve uzun vadede etkin kullanımı artırmak hem de uzun vadede kullanıcı sayısını
artırmak amacıyla odaklanılacak segmentlerden birisidir.

Belirlenen strateji doğrultusunda 2010 yılında eğitim amaçlı İnternet kullanan öğrencilerin oranının (16 
yaş ve üstü) %78, İnternet kullanan öğrenci oranının (16 yaş ve üstü)ise %96 olması hedeflenmektedir. 

Öğrencilerin eğitim amaçlı BİT kullanımını artırabilmek için öncelikli olarak bu konuda 
motivasyonlarının artırılması gerekmektedir. Bu sebeple örgün eğitim müfredatının BİT ile 
desteklenmesi ve eğitimin buna uygun donanımlı sınıflarda verilmesi gerekmektedir. 

Öğrenciler arasında eğitim amaçlı BİT kullanımı motivasyonunun artması İnternet kullanan öğrencilerin 
de artmasına katkıda bulunacaktır. 
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Belirlenen strateji doğrultusunda 2010 yılında eğitim amaçlı İnternet kullanan öğrencilerin oranının (16 
yaş ve üstü) %78, İnternet kullanan öğrenci oranının (16 yaş ve üstü)ise %96 olması hedeflenmektedir. 

Öğrencilerin eğitim amaçlı BİT kullanımını artırabilmek için öncelikli olarak bu konuda 
motivasyonlarının artırılması gerekmektedir. Bu sebeple örgün eğitim müfredatının BİT ile 
desteklenmesi ve eğitimin buna uygun donanımlı sınıflarda verilmesi gerekmektedir. 

Öğrenciler arasında eğitim amaçlı BİT kullanımı motivasyonunun artması İnternet kullanan öğrencilerin 
de artmasına katkıda bulunacaktır. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Okullarda BT Altyapısı BİT ile Desteklenen 
Örgün Eğitim programı dahilinde BİT sınıflarının 
kurulmasıyla yakından ilişkilidir. 

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

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

BİT ile Desteklenen Yaygın Eğitim Programı
ile bu program aynı altyapıdan kullanıcılara 
hizmet verecektir.
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BİT ile Desteklenen Yaygın Eğitim Programı
ile bu program aynı altyapıdan kullanıcılara 
hizmet verecektir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

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

Ancak bu hizmetlerin kullanımı için gerekli erişim 
ve yetkinlik seviyesi ne öğretmenlerde ne de 
öğrencilerde mevcut değildir. 

Verilen hizmetin çevresel faktörleri (sosyo-teknik 
bütünleri) de değerlendirilmelidir.

Ayrıca bütünsellik açısından sadece belirli 
derslerin değil tüm derslerin eğitim teknologları
tarafından İnternet ortamına aktarılması
gerekmektedir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 207.712.416 129.820.260

Danışmanlık

Eğitim

Etüd / Fizibilite

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

Diğer

Dekorasyon 4 9.279.155 5.799.472

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 207.712.416 129.820.260

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

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği 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.

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.

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Sosyal Dönüşüm

SD- 11 – BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim
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Sosyal Dönüşüm

SD- 11 – BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2007
Bitiş : Ekim 2007
Süre : 9 Ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2007
Bitiş : Ekim 2007
Süre : 9 Ay

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Türkiye’de bireylerin eğitim seviyeleri değerlendirildiğinde bireylerin sadece %8’inin üniversite, 
%19’unun ise lise mezunu olduğu görülmektedir. Geri kalan %73’lük kesim ilköğretim mezunu ya da 
eğitim görmemiş bireylerden oluşmaktadır. Göreceli olarak düşük eğitim seviyesindeki 
vatandaşlarımızın eğitim seviyesini yükseltmek ve iş gücü içerisinde daha nitelikli hale gelmelerini 
sağlamak amacıyla İnternet üzerinden eğitim almaları, genel anlamda eğitim seviyesinin artırılması ve 
işgücünün nitelikli hale getirilmesi konusunda bir etken teşkil etmektedir.

Bu sebeple toplum genelinde yetişkinlere, özellikle çalışanlar ve işsizler için, gerek profesyonel 
ihtiyaçlara cevap verecek gerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde İnternet üzerinden 
eğitimler verilmesi gerekmektedir. BİT destekli yaygın eğitimin genel amaçları aşağıdaki gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Türkiye’de bireylerin eğitim seviyeleri değerlendirildiğinde bireylerin sadece %8’inin üniversite, 
%19’unun ise lise mezunu olduğu görülmektedir. Geri kalan %73’lük kesim ilköğretim mezunu ya da 
eğitim görmemiş bireylerden oluşmaktadır. Göreceli olarak düşük eğitim seviyesindeki 
vatandaşlarımızın eğitim seviyesini yükseltmek ve iş gücü içerisinde daha nitelikli hale gelmelerini 
sağlamak amacıyla İnternet üzerinden eğitim almaları, genel anlamda eğitim seviyesinin artırılması ve 
işgücünün nitelikli hale getirilmesi konusunda bir etken teşkil etmektedir.

Bu sebeple toplum genelinde yetişkinlere, özellikle çalışanlar ve işsizler için, gerek profesyonel 
ihtiyaçlara cevap verecek gerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde İnternet üzerinden 
eğitimler verilmesi gerekmektedir. BİT destekli yaygın eğitimin genel amaçları aşağıdaki 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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kuruluş 2 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kuruluş 2 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

Sosyal Dönüşüm

SD- 12 – BİT ile Desteklenen Yaygın Eğitim
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5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen Faydalar

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:

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.

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. 

Sosyal Dönüşüm

SD- 12 – BİT ile Desteklenen Yaygın Eğitim
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Sosyal Dönüşüm

SD- 12 – BİT ile Desteklenen Yaygın Eğitim

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş ve bu 
sebeple toplumun geneli yerine belirli segmentlerine odaklanılmıştır. 

Çalışanlar ve işsizler kısa vadede etkin BİT kullanımını, uzun vadede ise kullanıcı sayısını artırmak 
amacıyla odaklanılacak segmentler arasındadır. 

Belirlenen strateji doğrultusunda 2010 yılında çalışan ve işsiz bireylerin %39’unun İnternet üzerinden 
sağlanan yaşam boyu eğitim programlarını kullanır hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca e-öğrenme programlarıyla çeşitli eğitimleri alan bireyler etkin BİT kullanımının önemini daha 
çabuk kavrayacaktır. 

Bu durum BİT kullanan çalışan ve işsizlerin artırılması hedefine olumlu yönde katkıda bulunacaktır. 

Kendilerini e-öğrenme programıyla geliştiren ve dolayısıyla yetkinleşen çalışanlar iş gücünün 
kalitesinin artmasını sağlayacak ve İş Ortamı ve Girişimcilik çalışma alanına katkıda bulunacaktır. 
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Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş ve bu 
sebeple toplumun geneli yerine belirli segmentlerine odaklanılmıştır. 

Çalışanlar ve işsizler kısa vadede etkin BİT kullanımını, uzun vadede ise kullanıcı sayısını artırmak 
amacıyla odaklanılacak segmentler arasındadır. 

Belirlenen strateji doğrultusunda 2010 yılında çalışan ve işsiz bireylerin %39’unun İnternet üzerinden 
sağlanan yaşam boyu eğitim programlarını kullanır hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca e-öğrenme programlarıyla çeşitli eğitimleri alan bireyler etkin BİT kullanımının önemini daha 
çabuk kavrayacaktır. 

Bu durum BİT kullanan çalışan ve işsizlerin artırılması hedefine olumlu yönde katkıda bulunacaktır. 

Kendilerini e-öğrenme programıyla geliştiren ve dolayısıyla yetkinleşen çalışanlar iş gücünün 
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7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

İnternet bağlantısı da bulunan bilgisayar sahibi 
bireyler için e-öğrenme programlarına erişim 
oldukça kolaydır. Bilgisayar veya internet sahibi 
olmayan bireyler için ise Kamu İnternet Erişim 
Merkezleri e-öğrenme programlarına erişim için 
kullanılacaktır. Dolayısıyle, Kamu İnternet 
Erişim Merkezleri ve Okullarda BT Altyapısı
programları bilgisayar sahibi olmayan bireylerin 
bu eğitim programlarından yararlanmalarını
sağlayacağından önem taşımaktadır. 

Bilgisayar ve İnternet Sahipliği Kampanyası
ile yetişkinlerin evlerinden erişim sahibi olması
bu programın başarısı için kritiktir.

BİT ile Desteklenen Örgün Eğitim Programı
ile bu program aynı altyapıdan kullanıcılara 
hizmet verecektir.
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8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Mevcut durumda devam etmekte olan İşKur
Avrupa Birliği Projesi dahilinde yürütülmekte 
olan kurumsal yapılanma ve İşKur model ofisleri 
uygulaması kapsamında kurulacak merkezlerde, 
İnternet bağlantısı olan bilgisayarlar üzerinden 
kurulacak bir portal aracılığıyla işsiz bireyleri iş
gücü piyasası ve ihtiyaçları doğrultusunda 
bilgilendirmek hedeflenmektedir. 

Bu merkezlerde iş gücü piyasasındaki ihtiyacı
öğrenen işsiz bireyler bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda e-öğrenme programları ile 
kendilerini geliştirebilecektir.

Bu faaliyetlere paralel olarak Sakarya 
Üniversitesi E-Öğrenme Bölümlerinin bazı
içerikleri yetişkinlere sunulmakta ancak bu 
dersler sınırlı kalmakta ve gerekli tanıtım 
faaliyetleri gerçekleştirilmemektedir.
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bilgilendirmek hedeflenmektedir. 

Bu merkezlerde iş gücü piyasasındaki ihtiyacı
öğrenen işsiz bireyler bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda e-öğrenme programları ile 
kendilerini geliştirebilecektir.

Bu faaliyetlere paralel olarak Sakarya 
Üniversitesi E-Öğrenme Bölümlerinin bazı
içerikleri yetişkinlere sunulmakta ancak bu 
dersler sınırlı kalmakta ve gerekli tanıtım 
faaliyetleri gerçekleştirilmemektedir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 12.500.000 7.812.500

Danışmanlık

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Yazılım 100 12.500.000 7.812.500

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 12.500.000 7.812.500

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

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği 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.

Sosyal Dönüşüm

SD- 12 – BİT ile Desteklenen Yaygın Eğitim
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Sosyal Dönüşüm

SD- 12 – BİT ile Desteklenen Yaygın Eğitim

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Sosyal Dönüşüm

SD- 13 – Türkiye Kültür Portalı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Kültür ve Turizm Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : TBMM (Milli Saraylar Daire Başkanlığı)
Kuruluş 2 : Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş 3 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 4 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 5 : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Kuruluş 6 : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuruluş 7 : Vakıflar Genel Müdürlüğü
Kuruluş 8 : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : TBMM (Milli Saraylar Daire Başkanlığı)
Kuruluş 2 : Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş 3 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 4 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 5 : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Kuruluş 6 : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuruluş 7 : Vakıflar Genel Müdürlüğü
Kuruluş 8 : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Türkçe içeriğin kısıtlı olması sebebiyle, Türkiye’ye özgü konularla Türkçe içeriğin geliştirilmesi ve 
toplum genelinde İnternet erişimi motivasyon seviyesinin artırılması gerekmektedir. Mevcut durumda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının İnternet sitelerinde çok değerli içerik 
bulunmasına rağmen bu içerik kullanıcının ilgisini çekecek şekilde vatandaşlara sunulamamaktadır.

Kullanıcıların motivasyonunu artıracak şekilde devlet kurumlarının İnternet sitelerinde bulunan mevcut 
Türkçe içeriğin çağın gerekleri doğrultusunda derlenip geliştirilmesi için bir Türkiye Kültür Portalı
gerekmektedir.

Kurulacak olan Türkiye Kültür Portalının amacı aşağıdaki gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Türkçe içeriğin kısıtlı olması sebebiyle, Türkiye’ye özgü konularla Türkçe içeriğin geliştirilmesi ve 
toplum genelinde İnternet erişimi motivasyon seviyesinin artırılması gerekmektedir. Mevcut durumda 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının İnternet sitelerinde çok değerli içerik 
bulunmasına rağmen bu içerik kullanıcının ilgisini çekecek şekilde vatandaşlara sunulamamaktadır.

Kullanıcıların motivasyonunu artıracak şekilde devlet kurumlarının İnternet sitelerinde bulunan mevcut 
Türkçe içeriğin çağın gerekleri doğrultusunda derlenip geliştirilmesi için bir Türkiye Kültür Portalı
gerekmektedir.

Kurulacak olan Türkiye Kültür Portalının amacı aşağıdaki 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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Sosyal Dönüşüm

SD- 13 – Türkiye Kültür Portalı

5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen Faydalar

Program dahilinde kurulacak olan İnternet portalında öncelikle www.kultur.gov.tr adresinde bulunan 
aşağıdaki başlıkların içeriği yeniden derlenecek ve sürekli güncellenebilir hale getirilecektir: 

Türkiye 
Dünya Miras 
Listesinde Türkiye 
Korunan Alanlar 
Türkiye Logoları
Tanıtım Filmleri 
Türkiye'den Renkler 
Videolar 
İller 

Turizm 
Turizm Çeşitleri 
Destinasyonlar 
Seyahat Kılavuzu 
İstatistikler-
Araştırmalar 
Sektörel Bilgiler 
Mavi Bayrak 

Müzeler ve Ören Yerleri
Müzeler 
Ören Yerleri 
Sit Alanları
Çalınan Eserler

Kültür 
Dil 
Aşık - Tekke 
Edebiyatı
Anlatmalar 
Şiirler 
Kalıplaşmış Sözler 
Hayatın Dönüm 
Noktaları
Halk Bilgisi 
Bayramlar 
İnanışlar 
Seyirlik Oyunlar 
Oyun - Spor 
Halk Oyunları
Müzik Kültürü
Geleneksel Sanatlar 
- Halk Resmi 
Mimari 
Törenler-Kutlamalar 
Giyim-Kuşam-
Süslenme 
Yiyecek - İçecek 
Türk Dünyası
Yaylalarımız 

Sanat 
Geleneksel Sanatlar 
Kültürel İletişim 
Bilgileri 
Ülkemizde 
Düzenlenen 
Festivaller 
Resim, Heykel 
Gravür 
Karikatür 
Edebiyat 
Müzik 
Sinema 
Tiyatro 
Opera Bale 
Dans 
Türk Süsleme 
Sanatları
Cumhuriyet Dönemi 
Öncesi Türk 
Sanatları'ndan 
Örnekler 

Tarih 
Cumhuriyet Dönemi 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nca 
Yaptırılan Şehitlikler 
Osmanlı
İmparatorluğu 
Ermeni Sorunu ve 
Gerçekler 
Antik Şehirler 
Türkiye'nin 
Şaheserleri 
Milli Saraylar 
Arkeolojik Eserler 
Kim Kimdir? 

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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Sosyal Dönüşüm

SD- 13 – Türkiye Kültür Portalı

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş olmasının 
yanı sıra İnternet kullanıcısı sayısının da belli bir oranda artırılması ve bu bağlamda toplum genelinde 
İnternet kullanıcısı bireylerin oranının (16-74 yaş) %51 seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir. 

Toplumun tüm segmentlerine hitap edecek şekilde ulusal ve yerel bağlamda kültürel, tarihsel ve 
sanatsal içeriğin, interaktif bir ortamda televizyon ile de işbirliği içinde, kullanıcıların BİT kullanım 
motivasyonunu artıracak şekilde sunulması bu stratejik amaç ve hedefe büyük katkılar sağlayacaktır.

Bu eylemin etkin bir şekilde yürütülmesi BİT yetkinliği ve BİT’e erişim alanlarındaki temel göstergelere 
son derece önemli katkı sağlayacaktır.

Motivasyon seviyesi artmış bireylerin kazandıkları erişim ve yetkinlikler ile e-Devlet uygulamaları için 
potansiyel birer kullanıcı haline gelmeleri mümkün olabilecektir.

Diğer taraftan sosyal dönüşüm kavramı içerisinde interaktivitenin yani etkileşimin rolü büyüktür. Bu 
sayede fiziksel olarak birbirlerinden uzak kesimlerin kendi ürettikleri içerik sayesinde iletişim kurması
ile büyük faydalar elde edilecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş olmasının 
yanı sıra İnternet kullanıcısı sayısının da belli bir oranda artırılması ve bu bağlamda toplum genelinde 
İnternet kullanıcısı bireylerin oranının (16-74 yaş) %51 seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir. 

Toplumun tüm segmentlerine hitap edecek şekilde ulusal ve yerel bağlamda kültürel, tarihsel ve 
sanatsal içeriğin, interaktif bir ortamda televizyon ile de işbirliği içinde, kullanıcıların BİT kullanım 
motivasyonunu artıracak şekilde sunulması bu stratejik amaç ve hedefe büyük katkılar sağlayacaktır.

Bu eylemin etkin bir şekilde yürütülmesi BİT yetkinliği ve BİT’e erişim alanlarındaki temel göstergelere 
son derece önemli katkı sağlayacaktır.

Motivasyon seviyesi artmış bireylerin kazandıkları erişim ve yetkinlikler ile e-Devlet uygulamaları için 
potansiyel birer kullanıcı haline gelmeleri mümkün olabilecektir.

Diğer taraftan sosyal dönüşüm kavramı içerisinde interaktivitenin yani etkileşimin rolü büyüktür. Bu 
sayede fiziksel olarak birbirlerinden uzak kesimlerin kendi ürettikleri içerik sayesinde iletişim kurması
ile büyük faydalar elde edilecektir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

Benzer şekilde Bilgisayar ve İnternet Sahipliği 
Kampanyaları ile hanelerdeki erişim seviyesi 
artacak ve bireylerin gündelik hayatlarında BİT 
kullanma veya bu program benzeri hizmetlerden 
faydalanmaları mümkün olacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

Benzer şekilde Bilgisayar ve İnternet Sahipliği 
Kampanyaları ile hanelerdeki erişim seviyesi 
artacak ve bireylerin gündelik hayatlarında BİT 
kullanma veya bu program benzeri hizmetlerden 
faydalanmaları mümkün olacaktır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı İnternet sitesinde e-
Kütüphane, e-Müze, e-Müzik gibi içerikler 
bulunmakla beraber bu hizmetlerin tanıtımı
konusunda eksiklikler bulunmaktadır.

Benzer şekilde Milli Kütüphanedeki 
kaynakların sayısallaştırılarak İnternet ortamında 
halka açılması ile ilgili proje devam etmektedir.

TRT İnternet sitesinde de belirli bir oranda 
içerik olmakla beraber bu içerik kamu 
kurumlarının elinde bulunan diğer sayısal içerik 
ile ilişkilendirilmemiştir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı İnternet sitesinde e-
Kütüphane, e-Müze, e-Müzik gibi içerikler 
bulunmakla beraber bu hizmetlerin tanıtımı
konusunda eksiklikler bulunmaktadır.

Benzer şekilde Milli Kütüphanedeki 
kaynakların sayısallaştırılarak İnternet ortamında 
halka açılması ile ilgili proje devam etmektedir.

TRT İnternet sitesinde de belirli bir oranda 
içerik olmakla beraber bu içerik kamu 
kurumlarının elinde bulunan diğer sayısal içerik 
ile ilişkilendirilmemiştir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 1.760.000 1.100.000

Danışmanlık

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Yazılım 91 1.600.000 1.000.000

Donanım

Ağ Altyapısı 9 160.000 100.000

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 1.760.000 1.100.000

Bütçe Kaynakları 40 704.000 440.000

Kamu – Özel İşbirliği 30 528.000 330.000

Uluslararası Kaynak 30 528.000 330.000

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

E-Content Plus: Avrupa Birliği çerçevesinde üye ve aday ülkelerde ana dilde içeriğin zenginleştirilerek 
farklı kültürlerin birbirleri ile kaynaşması hedefiyle bir program gerçekleştirilmektedir.

BBC: Bahsi geçen programın bir eşi İngiltere’de ulusal radyo ve televizyon kanalı olan BBC 
kurumunda gerçekleştirilmektedir. Programın uygulanması sırasında bu kurumun tecrübelerinden 
faydalanılmasının yanı sıra içerik paylaşımı ve interaktivite konusunda uluslararası işbirliği imkanları
araştırılmalıdır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

E-Content Plus: Avrupa Birliği çerçevesinde üye ve aday ülkelerde ana dilde içeriğin zenginleştirilerek 
farklı kültürlerin birbirleri ile kaynaşması hedefiyle bir program gerçekleştirilmektedir.

BBC: Bahsi geçen programın bir eşi İngiltere’de ulusal radyo ve televizyon kanalı olan BBC 
kurumunda gerçekleştirilmektedir. Programın uygulanması sırasında bu kurumun tecrübelerinden 
faydalanılmasının yanı sıra içerik paylaşımı ve interaktivite konusunda uluslararası işbirliği imkanları
araştırılmalıdır.

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Sosyal Dönüşüm

SD- 13 – Türkiye Kültür Portalı
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Sosyal Dönüşüm

SD- 13 – Türkiye Kültür Portalı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Türk Dil Kurumu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Türk Dil Kurumu

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2008
Bitiş : Ekim 2008
Süre : 9 Ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2008
Bitiş : Ekim 2008
Süre : 9 Ay

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Mevcut durumda dünyada WWW (World Wide Web) üzerinde yayımlanan içeriğin çok büyük kısmı
İngilizcedir. Diğer dillerde yayımlanan içeriğin önemli bir çoğunluğu da aynı zamanda İngilizce olarak 
yayınlanmaktadır. 

Türkiye’de ise İngilizce bilen birey oranı oldukça düşüktür. Dolayısıyla gerekli yetkinlik ve erişim 
imkanlarına sahip olsa bile toplumun önemli bir kısmı WWW üzerindeki içeriğin büyük bölümünden 
yararlanamayacaktır.

Bu nedenle, mevcut Türkçe içeriğe ek olarak Dünya’da WWW ortamında bulunan İngilizce içeriği belirli 
bir algoritma doğrultusunda Türkçe’ye çevirecek İnternet tabanlı bir arayüz programı gerekmektedir.

İhtiyaç duyulan çeviri arayüzü programının amacı aşağıdaki gibidir:

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Mevcut durumda dünyada WWW (World Wide Web) üzerinde yayımlanan içeriğin çok büyük kısmı
İngilizcedir. Diğer dillerde yayımlanan içeriğin önemli bir çoğunluğu da aynı zamanda İngilizce olarak 
yayınlanmaktadır. 

Türkiye’de ise İngilizce bilen birey oranı oldukça düşüktür. Dolayısıyla gerekli yetkinlik ve erişim 
imkanlarına sahip olsa bile toplumun önemli bir kısmı WWW üzerindeki içeriğin büyük bölümünden 
yararlanamayacaktır.

Bu nedenle, mevcut Türkçe içeriğe ek olarak Dünya’da WWW ortamında bulunan İngilizce içeriği belirli 
bir algoritma doğrultusunda Türkçe’ye çevirecek İnternet tabanlı bir arayüz programı gerekmektedir.

İhtiyaç duyulan çeviri arayüzü programının amacı aşağıdaki 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.

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 3 : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Kuruluş 4 : TUBİTAK (BTE)
Kuruluş 5 : Üniversiteler

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 3 : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Kuruluş 4 : TUBİTAK (BTE)
Kuruluş 5 : Üniversiteler

Sosyal Dönüşüm

SD- 14 – Türkçe Çeviri Arayüzü
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Sosyal Dönüşüm

SD- 14 – Türkçe Çeviri Arayüzü

5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş olmasıyla 
beraber, İnternet kullanıcısı sayısının artırılması ve bu bağlamda toplum genelinde İnternet kullanıcısı
bireylerin oranının (16-74 yaş) %51 seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan çalışanlar ve işsizler gibi segmentlerin gerek kişisel, gerekse de profesyonel ihtiyaçları
için İnternet ortamında yabancı dilde sunulan içeriğe ulaşması da motivasyon seviyelerini son derece 
artıracak bir konudur. Bu eylemin etkin biçimde yürütülmesi BİT alanında gerek erişim gerekse de 
yetkinlik ile ilgili temel göstergelere son derece önemli katkı sağlayacaktır. Motivasyonu yükselen 
bireyler kendilerine sunulan erişim fırsatları ve kazandıkları yetkinlikler ile e-Devlet uygulamaları için de 
potansiyel bir kullanıcı haline gelecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde etkin kullanım odaklı bir strateji belirlenmiş olmasıyla 
beraber, İnternet kullanıcısı sayısının artırılması ve bu bağlamda toplum genelinde İnternet kullanıcısı
bireylerin oranının (16-74 yaş) %51 seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir.

Diğer taraftan çalışanlar ve işsizler gibi segmentlerin gerek kişisel, gerekse de profesyonel ihtiyaçları
için İnternet ortamında yabancı dilde sunulan içeriğe ulaşması da motivasyon seviyelerini son derece 
artıracak bir konudur. Bu eylemin etkin biçimde yürütülmesi BİT alanında gerek erişim gerekse de 
yetkinlik ile ilgili temel göstergelere son derece önemli katkı sağlayacaktır. Motivasyonu yükselen 
bireyler kendilerine sunulan erişim fırsatları ve kazandıkları yetkinlikler ile e-Devlet uygulamaları için de 
potansiyel bir kullanıcı haline gelecektir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

KİEM’lerde verilecek Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları ve erişim imkanları sayesinde yetkinlik 
düzeyleri artan bireylere yabancı kaynakların sunumuyla kaynak zenginliği yaratılması önemli bir 
motivasyon unsuru olacaktır.

Yabancı kaynakların Türkçeleştirilerek kaynak zenginliği oluşturulması, Bilgisayar ve İnternet 
Sahipliği Kampanyalarına katılım konusunda motivasyon artırıcı bir etken olacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

KİEM’lerde verilecek Yetişkinlere Temel Seviye BİT Kursları ve erişim imkanları sayesinde yetkinlik 
düzeyleri artan bireylere yabancı kaynakların sunumuyla kaynak zenginliği yaratılması önemli bir 
motivasyon unsuru olacaktır.

Yabancı kaynakların Türkçeleştirilerek kaynak zenginliği oluşturulması, Bilgisayar ve İnternet 
Sahipliği Kampanyalarına katılım konusunda motivasyon artırıcı bir etken olacaktır.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 800.000 500.000

Danışmanlık

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Yazılım 100 800.000 500.000

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

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

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

E-Content Plus: Avrupa Birliği çerçevesinde üye ve aday ülkelerde ana dilde içeriğin zenginleştirilerek 
farklı kültürlerin birbirleri ile kaynaşması hedefiyle bir program gerçekleştirilmektedir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

E-Content Plus: Avrupa Birliği çerçevesinde üye ve aday ülkelerde ana dilde içeriğin zenginleştirilerek 
farklı kültürlerin birbirleri ile kaynaşması hedefiyle bir program gerçekleştirilmektedir.

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve Çalışmalarla İlgisi

Mevcut durumda özel şirketlerin ve üniversitelerin İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye 
çeviri yapabilen yazılımları mevcuttur. Lakin bu yazılımlar ücretli olmakla beraber çevrimiçi hizmet 
vermemektedirler. Tüm topluma bu faydanın ulaştırılabilmesi için ücretsiz ve çevrimiçi bir çeviri 
arayüzünün kullanıcının hizmetine sunulması gereklidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve Çalışmalarla İlgisi

Mevcut durumda özel şirketlerin ve üniversitelerin İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye 
çeviri yapabilen yazılımları mevcuttur. Lakin bu yazılımlar ücretli olmakla beraber çevrimiçi hizmet 
vermemektedirler. Tüm topluma bu faydanın ulaştırılabilmesi için ücretsiz ve çevrimiçi bir çeviri 
arayüzünün kullanıcının hizmetine sunulması gereklidir.

Sosyal Dönüşüm

SD- 14 – Türkçe Çeviri Arayüzü
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları11. Projenin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 15 – Çevrimiçi Çevre İzinleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Çevre ve Orman Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Çevre ve Orman Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.) 
Kuruluş 2 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 3 : Yerel Yönetimler 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.) 
Kuruluş 2 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 3 : Yerel Yönetimler 

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

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.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 15 – Çevrimiçi Çevre İzinleri
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Bütçe Kaynakları 100 2.968.000 1.855.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 15 – Çevrimiçi Çevre İzinleri
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 15 – Çevrimiçi Çevre İzinleri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir:

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 16 – Çevrimiçi Şirket İşlemleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 2 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 3 : Gümrük Müsteşarlığı
Kuruluş 4 : Sosyal Güvenlik Kurumu
Kuruluş 5 : KOSGEB
Kuruluş 6 : TÜRKSAT
Kuruluş 7 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 2 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 3 : Gümrük Müsteşarlığı
Kuruluş 4 : Sosyal Güvenlik Kurumu
Kuruluş 5 : KOSGEB
Kuruluş 6 : TÜRKSAT
Kuruluş 7 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle 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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

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 
Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu 
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.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Bütçe Kaynakları 100 4.560.000 2.850.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 16 – Çevrimiçi Şirket İşlemleri
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DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 16 – Çevrimiçi Şirket İşlemleri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Gümrük Müsteşarlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Gümrük Müsteşarlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 2 : Sağlık Bakanlığı
Kuruluş 3 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 4 : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Kuruluş 5 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 6 : Çevre ve Orman Bakanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 2 : Sağlık Bakanlığı
Kuruluş 3 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 4 : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Kuruluş 5 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 6 : Çevre ve Orman Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

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

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 17 – Dış Ticarette e-Belge Kullanımı

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Avrupa Birliği’nde  e-Customs 2007 Projesi 
kapsamında tek pencere uygulamasına 
geçilmesi düşünüldüğünden bu konuda 
uluslararası işbirliğine gidilmesi gerekmektedir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Avrupa Birliği’nde  e-Customs 2007 Projesi 
kapsamında tek pencere uygulamasına 
geçilmesi düşünüldüğünden bu konuda 
uluslararası işbirliğine gidilmesi gerekmektedir.

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.

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.

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.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 17 – Dış Ticarette e-Belge Kullanımı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 5.856.000 3.660.000

Bütçe Kaynakları 100 5.856.000 3.660.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 17 – Dış Ticarette e-Belge Kullanımı
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 17 – Dış Ticarette e-Belge Kullanımı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 18 – Tek Nokta Bilgilendirme Portalı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Nisan 2007
Süre : 9 ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Nisan 2007
Süre : 9 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 3 : Türkiye İş Kurumu
Kuruluş 4 : KOSGEB
Kuruluş 5 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 6 : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Kuruluş 7 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 3 : Türkiye İş Kurumu
Kuruluş 4 : KOSGEB
Kuruluş 5 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 6 : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Kuruluş 7 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Bu proje KOBİ ve girişimcilere işleriyle ilgili ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sunan bir portal
oluşturmayı hedeflemektedir. Model olarak İngiltere’deki Businesslink uygulamasının alınması ve 
içerik ve hizmetlerin daha kapsamlı geliştirilmesi planlanmaktadır.  

Bu portal girişimcilere işe başlamadan önce yapmaları gereken ön planlama, finansal destek 
alabilecekleri yerli ve yabancı kaynaklar, iş kurarken izlenecek adımlar, iş yeri seçiminde dikkat 
edilecek konular, vergi ve mevzuat bilgileri, işe personel alımı ve iş idaresi (muhasebe,finans, satış-
pazarlama, tedarikçiler ile olan ilişkiler, ithalat-ihracat, vb.)  konularında bilgiler sunacaktır. 
KOBİler ise finansal kaynaklar/krediler/teşvikler, pazarlama, reklam, marka, tasarım, işe alım, insan 
kaynakları yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri (e-Ticaret ve e-İş), uluslararası ticaret, işbirlikleri, iş
geliştirme, fabrika/tesis/işletme alım satımı konularında bilgi bulabileceklerdir. 
Portal yukarıdakilere ek olarak, sektöre özel bilgiler de içerecektir. Bu bilgiler kapsamında portalı
kullanan KOBİler kendi sektörleri ile ilgili yürürlükteki mevzuata, sektörlerine özel uygulanan teşvik ve 
destek imkanları hakkında bilgiye, sektörel STK’lara ve ticari organlara, kendileriyle ilgili devlet 
kurumlarının temas bilgilerine ulaşabileceklerdir.
Ayrıca portalde e-Devlet hizmetleri ile ilgili bağlantılar da bulunacaktır. Sadece bilgilendirme değil 
işlemlerin de yapılması için portalın e-Devlet Kapısı ile entegre edilmesi önerilmektedir.

Bu portal için alanlarında uzman danışmanlar da istihdam edilecek, Kamu Yönetiminde 
Modernizasyon stratejik önceliği altında önerilen Ortak Çağrı Merkezi ile İnternet üzerinden girişimci 
ve KOBİlerin bilgi ihtiyaçları karşılanacaktır. Ayrıca yüz yüze danışmak isteyen işletmeler, Ticaret 
Odaları’ndan da portal hakkında destek alabileceklerdir.

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Bu proje KOBİ ve girişimcilere işleriyle ilgili ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sunan bir portal
oluşturmayı hedeflemektedir. Model olarak İngiltere’deki Businesslink uygulamasının alınması ve 
içerik ve hizmetlerin daha kapsamlı geliştirilmesi planlanmaktadır.  

Bu portal girişimcilere işe başlamadan önce yapmaları gereken ön planlama, finansal destek 
alabilecekleri yerli ve yabancı kaynaklar, iş kurarken izlenecek adımlar, iş yeri seçiminde dikkat 
edilecek konular, vergi ve mevzuat bilgileri, işe personel alımı ve iş idaresi (muhasebe,finans, satış-
pazarlama, tedarikçiler ile olan ilişkiler, ithalat-ihracat, vb.)  konularında bilgiler sunacaktır. 
KOBİler ise finansal kaynaklar/krediler/teşvikler, pazarlama, reklam, marka, tasarım, işe alım, insan 
kaynakları yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri (e-Ticaret ve e-İş), uluslararası ticaret, işbirlikleri, iş
geliştirme, fabrika/tesis/işletme alım satımı konularında bilgi bulabileceklerdir. 
Portal yukarıdakilere ek olarak, sektöre özel bilgiler de içerecektir. Bu bilgiler kapsamında portalı
kullanan KOBİler kendi sektörleri ile ilgili yürürlükteki mevzuata, sektörlerine özel uygulanan teşvik ve 
destek imkanları hakkında bilgiye, sektörel STK’lara ve ticari organlara, kendileriyle ilgili devlet 
kurumlarının temas bilgilerine ulaşabileceklerdir.
Ayrıca portalde e-Devlet hizmetleri ile ilgili bağlantılar da bulunacaktır. Sadece bilgilendirme değil 
işlemlerin de yapılması için portalın e-Devlet Kapısı ile entegre edilmesi önerilmektedir.

Bu portal için alanlarında uzman danışmanlar da istihdam edilecek, Kamu Yönetiminde 
Modernizasyon stratejik önceliği altında önerilen Ortak Çağrı Merkezi ile İnternet üzerinden girişimci 
ve KOBİlerin bilgi ihtiyaçları karşılanacaktır. Ayrıca yüz yüze danışmak isteyen işletmeler, Ticaret 
Odaları’ndan da portal hakkında destek alabileceklerdir.
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4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “KOBİ Bilgi Sitesi” konulu genelgede “Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı" çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce 
kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde 
ulaşılabilmesi amacıyla, İnternet ortamında tek elden organize edilecek bir İnternet sitesi kurulmasının 
ve toplanacak bilgilerin kullanıma sunulmasının gerekli görüldüğü belirtilmiştir. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürütülecek olan proje çerçevesinde; TOBB bünyesinde kobi.org.tr 
erişim adresli bir İnternet sitesi oluşturulması kararlaştırılmıştır.

“kobi.org.tr”, büyük oranda kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin tanıtıldığı İnternet sitelerine 
bağlantılar vermekte ancak içerik, model alınan Businesslink Portalı gibi kıyaslama yapılan 
örneklerden, sektörlere ve girişimcilere yönelik özel bilgilendirme alanlarının yetersizliği, girişimcilik ile 
ilgili konular ve sunumda bütünlük eksikliği gibi noktalarda geride kalmaktadır. 

Eklenmesi gereken öncelikli içerik; çalışan istihdamında işe uygun personel seçimi, işe alım 
sözleşmesi, iş prosedürlerinin ve personel politikalarının belirlenmesi, iş idaresinde satış-pazarlama, 
finansal kontrol ve lojistik, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-Ticaret, kamu e-İhale platformu, BİT 
tedarikçileri seçimi, danışman ve hizmet seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, tedarikçilerle olan 
ilişkiler, eğitim programları, sınıflandırılmış şekilde temas kurulabilecek yerler, finansmanda 
borçlanırken vergi avantajları, farklı borçlanma araçları, hisse senedi piyasası, bankacılık işlemleri, 
borç yönetimi, iflas işlemleri, muhasebeci ile ilişkiler, insan kaynakları yönetiminde ödemeler ve 
emeklilik, işçi sağlığı ve işyeri güvenliği, sendikalarla ilişkiler, işten çıkarma, iş geliştirme gibi konular ile 
ilgili bilgilendirmelerdir.

Sektörel bilgilendirmenin 3 ana başlık altında yapılması planlanmaktadır:
Yasal düzenleme-mevzuat,
Sektöre özel ticaret organları (meslek odaları, mecmualar, ticari fuarlar) ve 
Sektörle ilgili kamu kurumları

Yeni modelde yukarıda belirtilen alanlarda içerik geliştirilecek ve hizmet sektörleri (turizm, finansal 
hizmetler, sağlık, eğitim, perakende-toptan ticaret, emlakçılık, nakliye-depolama-dağıtım ve diğer) ve 
endüstriyel sektörler (imalat, madencilik, enerji ve diğer) ayrı ayrı ele alınacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “KOBİ Bilgi Sitesi” konulu genelgede “Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı" çerçevesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce 
kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde 
ulaşılabilmesi amacıyla, İnternet ortamında tek elden organize edilecek bir İnternet sitesi kurulmasının 
ve toplanacak bilgilerin kullanıma sunulmasının gerekli görüldüğü belirtilmiştir. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürütülecek olan proje çerçevesinde; TOBB bünyesinde kobi.org.tr 
erişim adresli bir İnternet sitesi oluşturulması kararlaştırılmıştır.

“kobi.org.tr”, büyük oranda kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin tanıtıldığı İnternet sitelerine 
bağlantılar vermekte ancak içerik, model alınan Businesslink Portalı gibi kıyaslama yapılan 
örneklerden, sektörlere ve girişimcilere yönelik özel bilgilendirme alanlarının yetersizliği, girişimcilik ile 
ilgili konular ve sunumda bütünlük eksikliği gibi noktalarda geride kalmaktadır. 

Eklenmesi gereken öncelikli içerik; çalışan istihdamında işe uygun personel seçimi, işe alım 
sözleşmesi, iş prosedürlerinin ve personel politikalarının belirlenmesi, iş idaresinde satış-pazarlama, 
finansal kontrol ve lojistik, bilgi ve iletişim teknolojileri, e-Ticaret, kamu e-İhale platformu, BİT 
tedarikçileri seçimi, danışman ve hizmet seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, tedarikçilerle olan 
ilişkiler, eğitim programları, sınıflandırılmış şekilde temas kurulabilecek yerler, finansmanda 
borçlanırken vergi avantajları, farklı borçlanma araçları, hisse senedi piyasası, bankacılık işlemleri, 
borç yönetimi, iflas işlemleri, muhasebeci ile ilişkiler, insan kaynakları yönetiminde ödemeler ve 
emeklilik, işçi sağlığı ve işyeri güvenliği, sendikalarla ilişkiler, işten çıkarma, iş geliştirme gibi konular ile 
ilgili bilgilendirmelerdir.

Sektörel bilgilendirmenin 3 ana başlık altında yapılması planlanmaktadır:
Yasal düzenleme-mevzuat,
Sektöre özel ticaret organları (meslek odaları, mecmualar, ticari fuarlar) ve 
Sektörle ilgili kamu kurumları

Yeni modelde yukarıda belirtilen alanlarda içerik geliştirilecek ve hizmet sektörleri (turizm, finansal 
hizmetler, sağlık, eğitim, perakende-toptan ticaret, emlakçılık, nakliye-depolama-dağıtım ve diğer) ve 
endüstriyel sektörler (imalat, madencilik, enerji ve diğer) ayrı ayrı ele alınacaktır.
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BİN- 18 – Tek Nokta Bilgilendirme Portalı

5. Projeden Beklenen Faydalar

Portal, işletme ve girişimcilerin BİT teknolojileri kullanılarak bilgilendirilmesini sağlayacak; bu yolla 
her iki hedef grubun da bilgiye erişimi kolaylaştırılacaktır. Proje, bilgisayarı ve İnternet erişimi 
olmayan KOBİ ve girişimciler için bilgiye etkin erişim için bu iki temel altyapı unsuruna sahip olma 
yönünde de bir motivasyon kaynağı olacaktır. İnternet erişimli bir bilgisayar ile portala erişmek 
mümkün olacağından bilgiye ulaşmada karşılaşılan bölgesel farklılık ve dezavantaj azaltılacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Portal, işletme ve girişimcilerin BİT teknolojileri kullanılarak bilgilendirilmesini sağlayacak; bu yolla 
her iki hedef grubun da bilgiye erişimi kolaylaştırılacaktır. Proje, bilgisayarı ve İnternet erişimi 
olmayan KOBİ ve girişimciler için bilgiye etkin erişim için bu iki temel altyapı unsuruna sahip olma 
yönünde de bir motivasyon kaynağı olacaktır. İnternet erişimli bir bilgisayar ile portala erişmek 
mümkün olacağından bilgiye ulaşmada karşılaşılan bölgesel farklılık ve dezavantaj azaltılacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Tek Nokta Bilgilendirme Portalı, KOBİ ve girişimcilerin BİT teknolojileri kullanılarak bilgilendirilmeleri 
amacını gerçekleştiren temel projedir. Bu program, “Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline 
gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha 
fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklinde 
belirlenen Bilgi Toplumu Vizyonu’nu “bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan” KOBİ’ler ve 
girişimciler yaratarak desteklemektedir. Ayrıca BİT konusunda sunulan bilgilendirme ile BİT 
farkındalığının artırılması da sağlanacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Tek Nokta Bilgilendirme Portalı, KOBİ ve girişimcilerin BİT teknolojileri kullanılarak bilgilendirilmeleri 
amacını gerçekleştiren temel projedir. Bu program, “Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline 
gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha 
fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklinde 
belirlenen Bilgi Toplumu Vizyonu’nu “bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan” KOBİ’ler ve 
girişimciler yaratarak desteklemektedir. Ayrıca BİT konusunda sunulan bilgilendirme ile BİT 
farkındalığının artırılması da sağlanacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Portal, “Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının 
Sağlanması” temasındaki projeler ile ilişkilidir. 
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altyapılarının yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesi ile BİT adaptasyonu daha hızlı
artacaktır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Portalın e-Devlet Kapısı ile entegre edilmesi 
gerekmektedir.
2005 Eylem Planı 46 no’lu eylem (KOBİ’lere e-
Ticaret Destekleri) ile ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Portalın e-Devlet Kapısı ile entegre edilmesi 
gerekmektedir.
2005 Eylem Planı 46 no’lu eylem (KOBİ’lere e-
Ticaret Destekleri) ile ilişkilidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Proje için İngiltere’deki Business Link 
Organizasyonu model olarak alınacaktır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Proje için İngiltere’deki Business Link 
Organizasyonu model olarak alınacaktır.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 6.550.000 4.093.750

Bütçe Kaynakları * 100 6.550.000 4.093.750

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
(*) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.I.C Tedbir 6.2 ile ilişkilendirilmiştir.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 18 – Tek Nokta Bilgilendirme Portalı
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BİN- 18 – Tek Nokta Bilgilendirme Portalı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Projenin bütününe yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, maliyet ve faydaların hesaplanması, 
kullanım hedeflerinin konulması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, iş
gereksinimlerinin belirlenmesi  
Businesslink model alınarak Türkiye işletmeleri için uygun içeriğin belirlenmesi; belirlenen içerik işe 
kobi.org.tr içeriğinin karşılaştırılması
kobi.org.tr, çoğu içeriği kendi içinde barındırmamakta; bilgi almak isteyen işletmeyi ilgili sayfalara 
yönlendirmektedir. Bu bağlamda sonraki adım sitenin kullanılırlığının incelenmesi; işletmelerin en 
fazla faydalandıkları linklerin belirlenmesi; bu linkler ve siteye ilişkin iletilen görüş ve önerilerden 
eklenecek içeriğin önceliklendirilmesi
Portalın kurulması ve e-Devlet Kapısı ile entegre edilmesi
Bilgilerin düzenli olarak güncellenmesi için ilgili kurum/kuruluşlar arasında sorumluluk paylaşımlarının
belirlenmesi
Portal içeriği konusunda danışmak isteyen işletmeleri cevaplayacak her bir sektör hakkında uzman 
çağrı merkezi elemanlarının Ortak Çağrı Merkezi altında istihdamı ve eğitilmesi
Ticaret Odaları’nda yüz yüze destek verecek ilgili kişilerin eğitilmesi
İşletmelerin portal hakkında bilgilendirilmesi
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12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı
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Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Gn. Md.)
Kuruluş 3 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 4 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 5 : Tapu ve Kadastro Gn. Md.

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Gn. Md.)
Kuruluş 3 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 4 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 5 : Tapu ve Kadastro Gn. Md.

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

1. Proje Sahibi Kuruluş

Hazine Müsteşarlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Hazine Müsteşarlığı

Kuruluş 6 : Yerel Yönetimler
Kuruluş 7 : Yabancı Sermaye Derneği

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 19 – Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Bu proje ile yabancı yatırımcıları Türkiye’deki fırsatlar hakkında bilgilendirmek ve yabancı
yatırımcıların sektörel izinleri elektronik ortamdan almalarını sağlayarak karşılaştıkları bürokratik 
engelleri ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Bunun için “www.investinturkey.gov.tr” portalı yabancı
yatırımcı odaklı bir yapıya kavuşturulacaktır.

Proje iki fazda gerçekleşecektir. Birinci faz Hazine Müsteşarlığı - Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
tarafından 2006 yılında uygulamaya konulan “www.investinturkey.gov.tr” İnternet sitesi aracılığıyla 
yatırımcıların Türkiye’deki çeşitli mevzuatlar ve teşvikler hakkında bilgilendirilmesi, e-posta aracılığı
ile yatırımcıların Türkiye ile ilgili sorularına uzmanlarca cevap verilmesi amaçlanmaktadır. 

İkinci fazda ise, 
Projede Türkiye’de yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar şirketleriyle ilgili bir takım bilgileri 
(sektör, planlanan yatırımın büyüklüğü, iç piyasa – ihracat odaklı üretim, planlanan istihdam) vermek 
suretiyle siteye ücretsiz üye olabileceklerdir. 
Yabancı yatırımcılar portal aracılığı ile ilgilendikleri sektörlerdeki fırsatlar hakkında anında bilgi sahibi 
olabileceklerdir.
Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ve Şirketler Bilgi Sistemi ile entegrasyon sayesinde yabancı
yatırımcı girmek istediği sektördeki parlayan oyuncuları (öncelikle verilerini paylaşan veya KOBİ
borsasında işlem görecek işletmeler) görebilecek, dilerse portal aracılığıyla uygun gördüğü bir Türk 
işletmesiyle iletişime geçebilecektir.
Doğrudan yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için Ortak Coğrafi Bilgi Sistemi devreye girecektir. 
Yabancı yatırımcı, Sayısal Türkiye Haritası üzerinde faaliyet gösterdiği sektör için kritik olabilecek 
hammadde kaynaklarını, önemli pazarları ve limanları, kullanılabilecek enerji kaynaklarını
görebilecektir. Bu bilgilere ek olarak Sayısal Türkiye Haritası üzerinde yabancı yatırımcıya tahsis 
edilebilecek arsalar ve genel teşvikler kapsamındaki bölgeler  de yatırımcıya gösterilecektir.

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Bu proje ile yabancı yatırımcıları Türkiye’deki fırsatlar hakkında bilgilendirmek ve yabancı
yatırımcıların sektörel izinleri elektronik ortamdan almalarını sağlayarak karşılaştıkları bürokratik 
engelleri ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Bunun için “www.investinturkey.gov.tr” portalı yabancı
yatırımcı odaklı bir yapıya kavuşturulacaktır.

Proje iki fazda gerçekleşecektir. Birinci faz Hazine Müsteşarlığı - Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
tarafından 2006 yılında uygulamaya konulan “www.investinturkey.gov.tr” İnternet sitesi aracılığıyla 
yatırımcıların Türkiye’deki çeşitli mevzuatlar ve teşvikler hakkında bilgilendirilmesi, e-posta aracılığı
ile yatırımcıların Türkiye ile ilgili sorularına uzmanlarca cevap verilmesi amaçlanmaktadır. 

İkinci fazda ise, 
Projede Türkiye’de yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar şirketleriyle ilgili bir takım bilgileri 
(sektör, planlanan yatırımın büyüklüğü, iç piyasa – ihracat odaklı üretim, planlanan istihdam) vermek 
suretiyle siteye ücretsiz üye olabileceklerdir. 
Yabancı yatırımcılar portal aracılığı ile ilgilendikleri sektörlerdeki fırsatlar hakkında anında bilgi sahibi 
olabileceklerdir.
Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ve Şirketler Bilgi Sistemi ile entegrasyon sayesinde yabancı
yatırımcı girmek istediği sektördeki parlayan oyuncuları (öncelikle verilerini paylaşan veya KOBİ
borsasında işlem görecek işletmeler) görebilecek, dilerse portal aracılığıyla uygun gördüğü bir Türk 
işletmesiyle iletişime geçebilecektir.
Doğrudan yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için Ortak Coğrafi Bilgi Sistemi devreye girecektir. 
Yabancı yatırımcı, Sayısal Türkiye Haritası üzerinde faaliyet gösterdiği sektör için kritik olabilecek 
hammadde kaynaklarını, önemli pazarları ve limanları, kullanılabilecek enerji kaynaklarını
görebilecektir. Bu bilgilere ek olarak Sayısal Türkiye Haritası üzerinde yabancı yatırımcıya tahsis 
edilebilecek arsalar ve genel teşvikler kapsamındaki bölgeler  de yatırımcıya gösterilecektir.
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BİN- 19 – Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı

5. Projeden Beklenen Faydalar

Türkiye, yabancı sermaye hareketlerinin akışı göz önüne alındığında Eski Doğu Bloku (CIS) 
ülkeleriyle aynı pazar içinde yer almaktadır. Portal ile Türkiye, yabancı yatırımcıların hedefleri ile 
Türkiye’deki fırsatların doğru bir şekilde eşleştirilmesini sağlayacak, dolayısıyla bölgeye yapılan 
yabancı yatırımlardan aldığı payı artıracaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Türkiye, yabancı sermaye hareketlerinin akışı göz önüne alındığında Eski Doğu Bloku (CIS) 
ülkeleriyle aynı pazar içinde yer almaktadır. Portal ile Türkiye, yabancı yatırımcıların hedefleri ile 
Türkiye’deki fırsatların doğru bir şekilde eşleştirilmesini sağlayacak, dolayısıyla bölgeye yapılan 
yabancı yatırımlardan aldığı payı artıracaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Proje kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri araç olarak kullanılarak Türkiye’nin yabancı sermaye 
akışından daha çok pay alması hedeflenmektedir.  

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Proje kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri araç olarak kullanılarak Türkiye’nin yabancı sermaye 
akışından daha çok pay alması hedeflenmektedir.  

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Portalın yatırımcı odaklı hizmet verebilmesi için, 

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi
Şirketler Bilgi Sistemi
Coğrafi Bilgi Sistemi 

ile entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Portalın yatırımcı odaklı hizmet verebilmesi için, 

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi
Şirketler Bilgi Sistemi
Coğrafi Bilgi Sistemi 

ile entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Türkiye’nin yabancı yatırım portalı
“investinturkey.gov.tr”
2005 Eylem Planı 23 no’lu eylem (Türkiye 
Yatırım Portalı) ile ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Türkiye’nin yabancı yatırım portalı
“investinturkey.gov.tr”
2005 Eylem Planı 23 no’lu eylem (Türkiye 
Yatırım Portalı) ile ilişkilidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 8.900.000 5.562.500

Bütçe Kaynakları 100 8.900.000 5.562.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 19 – Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 19 – Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Projenin bütününe yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, maliyet ve faydaların hesaplanması, 
kullanım hedeflerinin konulması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, iş
gereksinimlerinin belirlenmesi  
Portalın oluşturulması ve ilk fazda bilgi paylaşımı amaçlı içeriğin (Türkiye’nin sosyoekonomik 
göstergeleri, iş ortamı, işletmelere yönelik yasalar ve iş kurma prosedürleri, vergi sistemi, finansal 
destekler, vb.) hazırlanması
Portalde sunulacak içerik ve yönlendirmeler ve bunların güncel tutulması ile ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonun sağlanması
Portalın Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi, Şirketler Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi ve e-Devlet 
Kapısı ile entegre edilecek şekilde altyapısının oluşturulması
Bilgi almak için arayacak ve/veya e-posta atacak potansiyel yabancı yatırımcıları yanıtlayacak; portal
içeriğinin düzenli olarak güncellenmesinden sorumlu; sistemlerin entegrasyonunun düzgün işlemesini 
takip edecek portal sahiplerinin eğitimi
İlgili sistemlerin tamamlanması ile entegrasyonun ve veri akışının aktif hale getirilmesi
Portalın ilgili taraflara pazarlamasının yapılması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Projenin bütününe yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, maliyet ve faydaların hesaplanması, 
kullanım hedeflerinin konulması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, iş
gereksinimlerinin belirlenmesi  
Portalın oluşturulması ve ilk fazda bilgi paylaşımı amaçlı içeriğin (Türkiye’nin sosyoekonomik 
göstergeleri, iş ortamı, işletmelere yönelik yasalar ve iş kurma prosedürleri, vergi sistemi, finansal 
destekler, vb.) hazırlanması
Portalde sunulacak içerik ve yönlendirmeler ve bunların güncel tutulması ile ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonun sağlanması
Portalın Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi, Şirketler Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi ve e-Devlet 
Kapısı ile entegre edilecek şekilde altyapısının oluşturulması
Bilgi almak için arayacak ve/veya e-posta atacak potansiyel yabancı yatırımcıları yanıtlayacak; portal
içeriğinin düzenli olarak güncellenmesinden sorumlu; sistemlerin entegrasyonunun düzgün işlemesini 
takip edecek portal sahiplerinin eğitimi
İlgili sistemlerin tamamlanması ile entegrasyonun ve veri akışının aktif hale getirilmesi
Portalın ilgili taraflara pazarlamasının yapılması

12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 20 – İmalat Dışı Sektörler için Destek Hizmetleri 
Verecek Kurum Geliştirilmesi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : KOSGEB
Kuruluş 2 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : KOSGEB
Kuruluş 2 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

4. Projenin Amacı ve Tanımı

BİT kullanımını, hizmet sektörü dahil ülkedeki tüm KOBİ’lerde yaygınlaştırmak için gerekli teşvik, 
destek ve yönlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu destekleri verecek kurumların oluşturulması
ihtiyacı vardır. KOSGEB 12.4.1990 tarih ve 3624 sayılı kuruluş kanunu gereği yalnızca sanayi 
şirketlerine (imalat sektörüne) hizmet vermektedir ancak 2003 yılı verileri ile Türkiye’deki mevcut 
KOBİ’lerin yalnızca %14,4’ü imalat sektöründedir. Proje ile KOBİ’lerde BİT yaygınlaştırma 
politikalarının ve desteklerinin hizmet sektörüne de etkin bir şekilde yönlendirilmesi planlanmaktadır.

Bu sebeple Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması çerçevesinde öncelikle BİT desteklerinden tüm 
sektörlerdeki işletmelerin doğru ve planlı bir şekilde faydalanması amacıyla oluşturulacak yapı için iki 
seçenek ortaya çıkmaktadır:

İmalat dışı sektörler için KOSGEB’in işlevini üstlenecek yapılanmalar oluşturulması: Bu 
alternatif de kendi içinde iki alt seçeneğe ayrıştırılabilir:

– Hizmet, enerji, madencilik ve diğer imalat dışı sektörler için yeni “KOSGEB”ler yaratılması: Bu 
seçenek; kamuda koordinasyon güçlüğü yaratması, kaynakların sektörlere aktarılmasında 
önceliklendirme sorunları ve kamu yönetiminde ek bürokrasiye yol açma potansiyeli nedeniyle 
önerilmemektedir.

– İmalat dışı sektörlerdeki meslek odalarının kendi bünyelerindeki KOBİ’lere destek ve 
danışmanlık hizmetlerini kendilerinin götürmesi: Bu seçenek için TOBB ile yapılan görüşmede, 
TOBB’un bu yaklaşımı desteklediği ve kamu desteklerinin üye şirket ve kuruluşlara 
aktarılmasında aracılık üstlenebileceği, danışmanlık destekleri için ise KOSGEB gibi dış
kaynaklardan bu hizmeti ihaleler yoluyla tedarik edip üyelerine yönlendirebileceği öğrenilmiştir.

4. Projenin Amacı ve Tanımı

BİT kullanımını, hizmet sektörü dahil ülkedeki tüm KOBİ’lerde yaygınlaştırmak için gerekli teşvik, 
destek ve yönlendirme hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu destekleri verecek kurumların oluşturulması
ihtiyacı vardır. KOSGEB 12.4.1990 tarih ve 3624 sayılı kuruluş kanunu gereği yalnızca sanayi 
şirketlerine (imalat sektörüne) hizmet vermektedir ancak 2003 yılı verileri ile Türkiye’deki mevcut 
KOBİ’lerin yalnızca %14,4’ü imalat sektöründedir. Proje ile KOBİ’lerde BİT yaygınlaştırma 
politikalarının ve desteklerinin hizmet sektörüne de etkin bir şekilde yönlendirilmesi planlanmaktadır.

Bu sebeple Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması çerçevesinde öncelikle BİT desteklerinden tüm 
sektörlerdeki işletmelerin doğru ve planlı bir şekilde faydalanması amacıyla oluşturulacak yapı için iki 
seçenek ortaya çıkmaktadır:

İmalat dışı sektörler için KOSGEB’in işlevini üstlenecek yapılanmalar oluşturulması: Bu 
alternatif de kendi içinde iki alt seçeneğe ayrıştırılabilir:

– Hizmet, enerji, madencilik ve diğer imalat dışı sektörler için yeni “KOSGEB”ler yaratılması: Bu 
seçenek; kamuda koordinasyon güçlüğü yaratması, kaynakların sektörlere aktarılmasında 
önceliklendirme sorunları ve kamu yönetiminde ek bürokrasiye yol açma potansiyeli nedeniyle 
önerilmemektedir.

– İmalat dışı sektörlerdeki meslek odalarının kendi bünyelerindeki KOBİ’lere destek ve 
danışmanlık hizmetlerini kendilerinin götürmesi: Bu seçenek için TOBB ile yapılan görüşmede, 
TOBB’un bu yaklaşımı desteklediği ve kamu desteklerinin üye şirket ve kuruluşlara 
aktarılmasında aracılık üstlenebileceği, danışmanlık destekleri için ise KOSGEB gibi dış
kaynaklardan bu hizmeti ihaleler yoluyla tedarik edip üyelerine yönlendirebileceği öğrenilmiştir.



92

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

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

KOSGEB’in kapsamının genişletilmesi: Bu seçeneğin başlıca avantajı KOSGEB’in bilgi birikiminin 
ve KOBİ’lerde danışmanlık - destek tecrübesinin hizmet ve diğer imalat dışı sektörlere aktarılmasının 
nispeten daha kolay olmasıdır. Tüm hazırlık çalışmalarının 2006 yılı içinde tamamlanması
hedeflenmelidir.

Önerilen ise KOBİ’leri yakından tanıması, bu işletmeler ile ilgili şu ana kadarki deneyimleri sebebiyle 
ve devlet içinde yeni yapılanmalar yaratmamak adına 2005 senesi içinde yeniden yapılanmasını
tamamlamış KOSGEB’in faaliyet alanının genişletilmesidir.

Burada bahsi geçen destekler öncelikle bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili olanlardır. KOSGEB’in 
farklı sektörler ile çalışması izlenip koordinasyonun sağlandığına ve başarılı bir geçiş olduğuna 
kanaat getirilirse BİT dışı destekler için de kapsamın genişletilmesi gündeme gelebilecektir.

Yeni kurulacak organizasyonda KOSGEB koordinasyon görevini üstlenecek; teşviklerin dağıtılması
ve işletmelere yüz yüze destek sağlanması konularında kurulması planlanan Bölgesel Kalkınma 
Ajansları’nı ve/veya meslek odalarını kullanacaktır.

İstenen verimin alınması için, KOBİ’lerin destekten yararlanmasını kolay kılacak bir işleyişin 
oluşturulması kritik önemdedir. Yapılan görüşmelerde; desteklerin içeriği ve oranı ne olursa olsun, 
destek kullandırmada kırtasiye ve prosedürel engellerle karşılaşmaları halinde KOBİ’lerin teşvik 
projelerine beklenen ilgiyi göstermeyebileceği uyarısı alınmıştır. Bu problemin Çevrimiçi Şirket 
İşlemleri eylemi ile giderilmesi planlanmaktadır.

Projenin başında, hukuki ve organizasyonel yapı değiştirilecektir. Sonrasında Çevrimiçi Şirket 
İşlemleri Projesi kapsamında desteklerin çevrimiçi sunulmaya başlanması ile BİT desteklerinin 
yaygınlaştırılmasının koordinasyonu için gerekli kaynak ihtiyacının buradan sağlanacağı
öngörülmektedir. 

Program kapsamında aşağıdaki örnek ülke uygulamalarından yararlanılabilir:
US Small Business Administration
UK Small Business Service
Korea Small and Medium Business Administration 

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

KOSGEB’in kapsamının genişletilmesi: Bu seçeneğin başlıca avantajı KOSGEB’in bilgi birikiminin 
ve KOBİ’lerde danışmanlık - destek tecrübesinin hizmet ve diğer imalat dışı sektörlere aktarılmasının 
nispeten daha kolay olmasıdır. Tüm hazırlık çalışmalarının 2006 yılı içinde tamamlanması
hedeflenmelidir.

Önerilen ise KOBİ’leri yakından tanıması, bu işletmeler ile ilgili şu ana kadarki deneyimleri sebebiyle 
ve devlet içinde yeni yapılanmalar yaratmamak adına 2005 senesi içinde yeniden yapılanmasını
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Burada bahsi geçen destekler öncelikle bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili olanlardır. KOSGEB’in 
farklı sektörler ile çalışması izlenip koordinasyonun sağlandığına ve başarılı bir geçiş olduğuna 
kanaat getirilirse BİT dışı destekler için de kapsamın genişletilmesi gündeme gelebilecektir.

Yeni kurulacak organizasyonda KOSGEB koordinasyon görevini üstlenecek; teşviklerin dağıtılması
ve işletmelere yüz yüze destek sağlanması konularında kurulması planlanan Bölgesel Kalkınma 
Ajansları’nı ve/veya meslek odalarını kullanacaktır.

İstenen verimin alınması için, KOBİ’lerin destekten yararlanmasını kolay kılacak bir işleyişin 
oluşturulması kritik önemdedir. Yapılan görüşmelerde; desteklerin içeriği ve oranı ne olursa olsun, 
destek kullandırmada kırtasiye ve prosedürel engellerle karşılaşmaları halinde KOBİ’lerin teşvik 
projelerine beklenen ilgiyi göstermeyebileceği uyarısı alınmıştır. Bu problemin Çevrimiçi Şirket 
İşlemleri eylemi ile giderilmesi planlanmaktadır.

Projenin başında, hukuki ve organizasyonel yapı değiştirilecektir. Sonrasında Çevrimiçi Şirket 
İşlemleri Projesi kapsamında desteklerin çevrimiçi sunulmaya başlanması ile BİT desteklerinin 
yaygınlaştırılmasının koordinasyonu için gerekli kaynak ihtiyacının buradan sağlanacağı
öngörülmektedir. 

Program kapsamında aşağıdaki örnek ülke uygulamalarından yararlanılabilir:
US Small Business Administration
UK Small Business Service
Korea Small and Medium Business Administration 
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 20 – İmalat Dışı Sektörler için Destek Hizmetleri 
Verecek Kurum Geliştirilmesi

5. Projeden Beklenen Faydalar

BİT kullanımının teşviki yalnız imalat sanayi şirketleri ile sınırlı kalmayacak, kapsam genişletme 
sonucu tüm KOBİ’ler BİT kullanımını artırmaya yönelik desteklerden yararlanabileceklerdir.
Hizmet, enerji, madencilik ve diğer imalat dışı sektör işletmelerinin de eklenmesi ile genel olarak e-
Dönüşüm Türkiye Projesi, hedeflerine ulaşma konusunda hız kazanacaktır.
Desteğin tek noktadan sağlanması halinde desteklerden faydalanan şirketlerin takibi kolaylaşacak ve 
mükerrer teşviklerin kısmen önüne geçilecektir.

5. Projeden Beklenen Faydalar

BİT kullanımının teşviki yalnız imalat sanayi şirketleri ile sınırlı kalmayacak, kapsam genişletme 
sonucu tüm KOBİ’ler BİT kullanımını artırmaya yönelik desteklerden yararlanabileceklerdir.
Hizmet, enerji, madencilik ve diğer imalat dışı sektör işletmelerinin de eklenmesi ile genel olarak e-
Dönüşüm Türkiye Projesi, hedeflerine ulaşma konusunda hız kazanacaktır.
Desteğin tek noktadan sağlanması halinde desteklerden faydalanan şirketlerin takibi kolaylaşacak ve 
mükerrer teşviklerin kısmen önüne geçilecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

İmalat dışı tüm sektörlere de hizmet/destek sunulmaya başlanması, yaygınlık odaklı programların 
izlenmesini ve ülke genelindeki tüm KOBİ’lerde BİT kullanımını artırma stratejik hedefine ulaşılmasını
kolaylaştıracaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

İmalat dışı tüm sektörlere de hizmet/destek sunulmaya başlanması, yaygınlık odaklı programların 
izlenmesini ve ülke genelindeki tüm KOBİ’lerde BİT kullanımını artırma stratejik hedefine ulaşılmasını
kolaylaştıracaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu program; Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş
Dünyasına Nüfuzu ve Küresel Rekabetçi Bilgi 
Teknolojileri Sektörü alanlarında yürütülmesi 
planlanan ve işletmelere parasal teşvik 
ve/veya hizmet sağlayacak tüm programları
desteklemeye yöneliktir.
Çevrimiçi Şirket İşlemleri ile işletmelerin 
destekler için başvuruları çevrimiçi 
yapılabilecektir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu program; Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş
Dünyasına Nüfuzu ve Küresel Rekabetçi Bilgi 
Teknolojileri Sektörü alanlarında yürütülmesi 
planlanan ve işletmelere parasal teşvik 
ve/veya hizmet sağlayacak tüm programları
desteklemeye yöneliktir.
Çevrimiçi Şirket İşlemleri ile işletmelerin 
destekler için başvuruları çevrimiçi 
yapılabilecektir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı



94

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. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Projenin bütününe yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin 
oluşturulması, insan kaynağı ve iş gereksinimlerinin belirlenmesi; organizasyonel yapılanmanın
tasarlanması
3624 sayılı Kanun’un 2. maddesindeki işletme tanımını imalat sanayi dışında faaliyet gösteren 
KOBİ’leri kapsayacak nitelikte değiştiren bir Bakanlar Kurulu kararı alınması ile ilk etapta çalışmalara 
başlanması
3624 sayılı Kanun’da KOSGEB’in faaliyet alanını genişletecek nitelikte değişiklik yapan bir kanun 
değişikliği tasarısı hazırlanması, bu tasarının TBMM’ne sunulmasından önce başta TOBB olmak 
üzere sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın KOSGEB’in Bölgesel Kalkınma Ajansları ile koordinasyon içerisinde 
çalışmasını öngören ve proje çerçevesinde çalışmaları düzenleyen bir uygulama yönetmeliği 
hazırlaması
Yeni eklenecek imalat dışı sektörlere yönelik destek, hizmet ve teşviklerin tasarlanması
Bütçeden KOSGEB bütçesine yapılması gereken ek katkı miktarının hesaplanması
KOSGEB içinde yeni kapsama uygun organizasyon değişikliği hazırlığı
Desteklerin dağıtılması için kanal organizasyonunun belirlenmesi
Uygulamanın BİT kapsamı dışındaki destekler için de değerlendirilmesi amacıyla fizibilite çalışması
yapılması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Projenin bütününe yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin 
oluşturulması, insan kaynağı ve iş gereksinimlerinin belirlenmesi; organizasyonel yapılanmanın
tasarlanması
3624 sayılı Kanun’un 2. maddesindeki işletme tanımını imalat sanayi dışında faaliyet gösteren 
KOBİ’leri kapsayacak nitelikte değiştiren bir Bakanlar Kurulu kararı alınması ile ilk etapta çalışmalara 
başlanması
3624 sayılı Kanun’da KOSGEB’in faaliyet alanını genişletecek nitelikte değişiklik yapan bir kanun 
değişikliği tasarısı hazırlanması, bu tasarının TBMM’ne sunulmasından önce başta TOBB olmak 
üzere sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın KOSGEB’in Bölgesel Kalkınma Ajansları ile koordinasyon içerisinde 
çalışmasını öngören ve proje çerçevesinde çalışmaları düzenleyen bir uygulama yönetmeliği 
hazırlaması
Yeni eklenecek imalat dışı sektörlere yönelik destek, hizmet ve teşviklerin tasarlanması
Bütçeden KOSGEB bütçesine yapılması gereken ek katkı miktarının hesaplanması
KOSGEB içinde yeni kapsama uygun organizasyon değişikliği hazırlığı
Desteklerin dağıtılması için kanal organizasyonunun belirlenmesi
Uygulamanın BİT kapsamı dışındaki destekler için de değerlendirilmesi amacıyla fizibilite çalışması
yapılması

12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 2 : Türkiye İş Kurumu
Kuruluş 3 : KOSGEB
Kuruluş 4 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 5 : İşçi ve İşveren Sendikaları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 2 : Türkiye İş Kurumu
Kuruluş 3 : KOSGEB
Kuruluş 4 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 5 : İşçi ve İşveren Sendikaları

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

Kuruluş 6 : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Kuruluş 7 : Meslek Kuruluşları

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 21 – Sektörel Mesleki Eğitimler

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Bu programın amacı, e-öğrenme teknolojisini kullanarak çalışanların mesleki bilgi ve beceri düzeylerini 
artırmaktır. 2006 yılı programında insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması
kısmındaki politika öncelikleri ve tedbirlerden bazıları mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi, günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlenip bu mesleklere yönelik 
eğitim verilmesidir. Aynı programda işletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesi alanında e-Öğrenim 
yoluyla insan kaynağı niteliğinin geliştirilmesi, “işletmelerde çalışanların mesleki ve teknik niteliklerinde 
iyileştirmeye yönelik çalışmaların desteklenmesi” önceliğinin bir tedbiridir. 8. Kalkınma Planı’nda 
özellikle turizm sektörü için eğitim ve kalitede standardizasyonu, verimlilik ve iş kalitesinin gelişmesini 
ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme sisteminin önemi 
üzerinde durulmaktadır.

Türkiye’de işgücünde verimliliğin artışını ve mesleki yetkinlik standartlarının geliştirilmesini, bu 
standartların sertifikalar aracılığı ile belgelenmesini ve bu süreçlerin BİT teknolojileri kullanılarak yerine 
getirilmesini hedefleyen program kapsamında yürütülecek proje adımları: sektörlerin önceliklendirilmesi
ve sektöre özel içerik geliştirilmesi, e-öğrenme paketlerinin hazırlanması, bilgisayar destekli sınav 
sisteminin hazırlanması ve yasal altyapının kurulmasıdır.

Programın ilk adımı program kapsamında ele alınacak sektörlerin belirlenmesi ve bu sektörlere yönelik 
eğitim içeriklerinin hazırlanmasıdır. Bu kapsamda daha önce AB-Milli Eğitim Bakanlığı ortak projesi 
olan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP-SVET) dokümanlarından 
yararlanmak mümkün görünmektedir (önceliklendirilmiş 60 sektörel eğitim paketi). İkinci proje ile eğitim 
içerikleri etkileşimli e-öğrenme paketleri haline getirilecektir. 2006 politika öncelikleri ve tedbirlerinden 
biri de mesleki standartları, sınav ve belgelendirmeyi esas alan bir mesleki yeterlilik sisteminin 
kurulması ve etkin uygulanmasıdır. e-Öğrenme paketlerinin hazırlanmasından sonra sertifikasyon ve 
bilgisayar ile sınav sistemi kurulabilecektir. Son adım mesleki yeterlik standartlarının belirlenmesi ve 
sertifikalandırmaya ait gerekli yasal altyapının hazırlanmasıdır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Bu programın amacı, e-öğrenme teknolojisini kullanarak çalışanların mesleki bilgi ve beceri düzeylerini 
artırmaktır. 2006 yılı programında insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması
kısmındaki politika öncelikleri ve tedbirlerden bazıları mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi, günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlenip bu mesleklere yönelik 
eğitim verilmesidir. Aynı programda işletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesi alanında e-Öğrenim 
yoluyla insan kaynağı niteliğinin geliştirilmesi, “işletmelerde çalışanların mesleki ve teknik niteliklerinde 
iyileştirmeye yönelik çalışmaların desteklenmesi” önceliğinin bir tedbiridir. 8. Kalkınma Planı’nda 
özellikle turizm sektörü için eğitim ve kalitede standardizasyonu, verimlilik ve iş kalitesinin gelişmesini 
ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme sisteminin önemi 
üzerinde durulmaktadır.

Türkiye’de işgücünde verimliliğin artışını ve mesleki yetkinlik standartlarının geliştirilmesini, bu 
standartların sertifikalar aracılığı ile belgelenmesini ve bu süreçlerin BİT teknolojileri kullanılarak yerine 
getirilmesini hedefleyen program kapsamında yürütülecek proje adımları: sektörlerin önceliklendirilmesi
ve sektöre özel içerik geliştirilmesi, e-öğrenme paketlerinin hazırlanması, bilgisayar destekli sınav 
sisteminin hazırlanması ve yasal altyapının kurulmasıdır.

Programın ilk adımı program kapsamında ele alınacak sektörlerin belirlenmesi ve bu sektörlere yönelik 
eğitim içeriklerinin hazırlanmasıdır. Bu kapsamda daha önce AB-Milli Eğitim Bakanlığı ortak projesi 
olan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP-SVET) dokümanlarından 
yararlanmak mümkün görünmektedir (önceliklendirilmiş 60 sektörel eğitim paketi). İkinci proje ile eğitim 
içerikleri etkileşimli e-öğrenme paketleri haline getirilecektir. 2006 politika öncelikleri ve tedbirlerinden 
biri de mesleki standartları, sınav ve belgelendirmeyi esas alan bir mesleki yeterlilik sisteminin 
kurulması ve etkin uygulanmasıdır. e-Öğrenme paketlerinin hazırlanmasından sonra sertifikasyon ve 
bilgisayar ile sınav sistemi kurulabilecektir. Son adım mesleki yeterlik standartlarının belirlenmesi ve 
sertifikalandırmaya ait gerekli yasal altyapının hazırlanmasıdır.
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 21 – Sektörel Mesleki Eğitimler

5. Projeden Beklenen Faydalar

Bu proje ile çok sayıda sektörde, çalışanların yetkinlik düzeylerinin artırılması sağlanacak,
Uzaktan öğrenme teknolojisi yaygın biçimde kullanılarak dezavantajlı bölgelerdeki çalışanların ve 
özürlülerin mesleki eğitim materyallerine ulaşmalarının önündeki engel kaldırılacak,
Mesleki yetkinlik standartlarının belirlenmesi çalışmaları ile eşgüdüm halinde yürütülmesi 
gerekeceğinden standardizasyon çalışmalarını itici bir proje olacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Bu proje ile çok sayıda sektörde, çalışanların yetkinlik düzeylerinin artırılması sağlanacak,
Uzaktan öğrenme teknolojisi yaygın biçimde kullanılarak dezavantajlı bölgelerdeki çalışanların ve 
özürlülerin mesleki eğitim materyallerine ulaşmalarının önündeki engel kaldırılacak,
Mesleki yetkinlik standartlarının belirlenmesi çalışmaları ile eşgüdüm halinde yürütülmesi 
gerekeceğinden standardizasyon çalışmalarını itici bir proje olacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Eğitim materyalleri ve sınavlar bilgisayar ortamında olacağından, bu durum BİT kullanıcısı olmayan 
çalışanları bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda motive edecek, dolayısıyla KOBİ’lerde BİT 
kullanımını artırma stratejik hedefini destekleyecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Eğitim materyalleri ve sınavlar bilgisayar ortamında olacağından, bu durum BİT kullanıcısı olmayan 
çalışanları bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda motive edecek, dolayısıyla KOBİ’lerde BİT 
kullanımını artırma stratejik hedefini destekleyecektir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Proje, AB-MEB (MEGEP-SVET) programı ile 
işbirliği halinde olacaktır.
Proje, Türkiye İş Kurumunun sorumlu olduğu 
Sertifikasyon ve Yeterlilik Sisteminin 
Kurulması önceliği ile uyumlu olmalıdır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Proje, AB-MEB (MEGEP-SVET) programı ile 
işbirliği halinde olacaktır.
Proje, Türkiye İş Kurumunun sorumlu olduğu 
Sertifikasyon ve Yeterlilik Sisteminin 
Kurulması önceliği ile uyumlu olmalıdır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Program çerçevesinde aşağıdaki uluslararası

kuruluşlarla işbirlikleri yararlı olacaktır:
PROMETEUS (www.prometeus.org)
ARIADNE (www.ariadne-eu.org)
International Vocational Education and 
Training Association (IVETA)
IEEE Learning Technology Standards 
Committe (http://ieeeltsc.org/)
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 21.250.000 13.281.250

Bütçe Kaynakları 100 21.250.000 13.281.250

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası
(*) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.I.C Tedbir 1.1 ile ilişkilendirilmiştir.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 21 – Sektörel Mesleki Eğitimler
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Projenin bütününe yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, maliyet ve faydaların hesaplanması, 
kullanım hedeflerinin konulması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, iş
gereksinimlerinin belirlenmesi
MEGEP’in belirlediği mesleki eğitimlerin önceliklendirilmesi (örn: öncelikle turizm sektörü ile ilgili 
olanlar) ek sektörlerin belirlenmesi ve sektöre özel içerik geliştirilmesi
Belirlenen mesleki eğitimler için e-öğrenme paketlerinin hazırlanması
Gerekli iletişim faaliyetleri ile mesleki eğitimler hakkında işgücünün ve iş ortamının bilgilendirilmesi. 
Bilgisayar destekli sınav sisteminin oluşturulması ve sınav mevzuatlarında sınavların bilgisayar 
ortamında yapılmasına cevap verecek düzenlemelerin öngörülmesi
Sertifikalandırmanın bu sınav sistemi aracılığıyla yapılmasına yönelik fizibilite çalışmalarının 
yürütülmesi
Mesleki yeterlik standartlarının belirlenmesi ve sertifikalandırmaya ait gerekli yasal altyapının 
hazırlanması
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12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Kültür ve Turizm Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Nisan 2007
Süre : 9 Ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Nisan 2007
Süre : 9 Ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 2 : TURSAB
Kuruluş 3 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
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Kuruluş 2 : TURSAB
Kuruluş 3 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2004 itibariyle turizm geliri bakımından dünyada 
sekizinci, Avrupa Birliği içinde ise altıncı sıradadır ve büyüme hızı AB ortalamasının iki katıdır. 8. 
Kalkınma Planı’nda da değinildiği gibi ülkemizde son yıllarda yatak kapasitesindeki hızlı artışa ve 
kaydedilen önemli gelişmelere rağmen, tanıtım ve pazarlama konusunda bir reform ihtiyacı
mevcuttur. Turizm teşviklerinde ağırlığın öncelikle tanıtıma verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Özellikle 
dış tanıtımda kamu ve özel kesimin ortak bir plan ve program dahilinde koordineli bir şekilde faaliyet 
göstermeleri temin edilememiştir. 

Temel amaç tanıtma faaliyetlerinin süreklilik içerisinde; yurt içinde ve yurt dışında Türkiye’nin, kültürel 
birikimini, tarihi zenginliklerini kamuoyuna anlatarak yanlış ve olumsuz imajları ortadan kaldıran ve 
bütün bunları bir koordinasyon içinde geliştirerek ülkemizin tanıtımıyla birlikte bu faaliyetten ekonomik 
faydayı da sağlayacak bir çerçeveye kavuşturulmasıdır. Bu bağlamda 8. Kalkınma Planı’nda, 
tanıtımda teknolojik imkanlardan çok yönlü olarak yararlanılması esas alınmıştır.
Dünyada turizm sektöründe pazarlama, iletişim ve müşteri ilişkileri için çevrimiçi kanallar vazgeçilmez 
hale gelmiştir. Çevrimiçi rezervasyon işlemleri ve e-turizm faaliyetleri yaygınlaşmıştır.

Proje ana hatlarıyla;:
www.goturkey.com İnternet sayfasının içeriğinin zenginleştirilmesi,
Turizm tesislerinin kendilerini tanıtmalarına ve ziyaretçilerin çevrimiçi rezervasyon yapmalarına 
olanak verecek altyapının kurulması,
Turizm tesislerinin, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin birbirleri ile iletişime geçebilecekleri bir 
mesajlaşma ağının oluşturulması,
Sistemin, ziyaretçilerin şikayetlerini iletebilecekleri şekilde bir uygulama ile desteklenmesi
kısımlarından oluşmaktadır.
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5. Projeden Beklenen Faydalar
Turizm, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yoksulluğun azaltılması, ekonomik 
büyüme sağlaması bakımından önemli fırsatlar sağlamaktadır. Turizm endüstrisinin büyümesine 
yardımcı olacak en önemli etkenlerden biri potansiyel turistlerin bilgiye anlık erişimini sağlayan 
İnternet’tir. 
Proje sayesinde, Türkiye markasının bilinirliğinin artması, turizm tesislerinin birbirleri ile deneyimlerini 
paylaşması, turizmdeki tüm paydaşlar için bir iş değerinin yaratılması beklenmektedir. Türkiye 
böylece kendi markasını, gelişim stratejilerine paralel oluşturacaktır. 
Ayrıca İnternet, tüketici memnuniyetini yansıtacak kanallar sağlamaktadır. Bu kanalların kullanımının 
rekabeti arttırıp kalitede yükselmeye neden olacağı düşünülmektedir.

5. Projeden Beklenen Faydalar
Turizm, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yoksulluğun azaltılması, ekonomik 
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje ile bilgi paylaşımı, iş ortaklıklarının yaratılması ve değer entegrasyonu sayesinde turizm 
organizasyonları (oteller, kongre merkezleri, tur operatörleri, turizm sektörüne hizmet sağlayanlar, 
sektörde çalışanlar ve turistler) rekabet güçlerini artıracaklardır. Projenin kalitenin artırılmasını teşvik 
edici etkisi ile tesislerde verimlilik de dolaylı olarak artacaktır. 

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
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7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
Yaygınlık odaklı yayılım doğrultusunda 
uygulanacak programlar, sektördeki küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin bilgisayar sahipliğine 
ve İnternet’e erişimine yardımcı olacaktır.
Ayrıca e-Ticaretin güvenliğini artırıcı önlemler 
sayesinde daha fazla ziyaretçi çevrimiçi 
rezervasyon uygulamasını kullanacaktır.
Turizm eğitiminde henüz mesleki 
belgelendirme sistemine geçilememiş olması
hizmet kalitesini etkilemektedir. Mesleki eğitim 
programı, turizm eğitimi ve kalitesinde 
standardizasyonu, verimlilik ve iş kalitesinin 
gelişmesini ve istihdam için gerekli beceri 
düzeylerinin belirlenmesini sağlayacaktır.
Tek Nokta Bilgilendirme Portalı, işletmelerin 
bilgi seviyesini artıracaktır.
Telekomünikasyon sektöründe rekabetçi 
ortamın gelişmesi, iletişim maliyetlerindeki 
vergi yükünün azaltılması ve iletişim 
altyapılarının yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesi ile adaptasyon daha hızlı
artacaktır.
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8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Turizm Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi’nin 
ortak olarak yürütmeyi planladığı projenin 
kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. İlgili 
projede İnternet teknolojisinin dünya 
ekonomisi ve özellikle turizm ekonomisinde 
giderek artan önemi ve sektörün etkinliklerdeki 
payı göz önünde bulundurularak; 

Türkiye’nin kültürel iletişim ihtiyacının 
elektronik ortam üzerinden yürütülebilir 
tüm boyutlarına hizmet eden bir ortam 
yaratmak, 
Bir turizm ülkesi olarak Türkiye 
markasının tüm iletişim girişimlerinin 
biriktirildiği süreklilik ve sürdürülebilirliğin 
sağlanmasına dönük stratejik bir araç-
ortam işlevi görmek amaçlanmaktadır. 

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Turizm Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi’nin 
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Bir turizm ülkesi olarak Türkiye 
markasının tüm iletişim girişimlerinin 
biriktirildiği süreklilik ve sürdürülebilirliğin 
sağlanmasına dönük stratejik bir araç-
ortam işlevi görmek amaçlanmaktadır. 
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8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve Çalışmalarla İlgisi (Devam)

Gelişen e-ticaret ve e-turizm alanında ülkenin tüm sektörleriyle birlikte rekabet gücünü artıran bir 
araç olarak işlev görmek üzere bir turizm ve kültür ülkesi olarak Türkiye’nin İnternet alanında 
yararlanacağı ve sektörel unsurların yararlanmasına açık olacak bir İnternet portalının tasarlanması, 
kurulması ve işletilmesi öngörülmektedir.

Bu kapsamda; Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde yukarıda belirtilen unsurların dikkate 
alındığı bir turizm portalı oluşturulması, ve bunun için gereken araştırma ve geliştirme çalışmalarının 
yapılabilmesi için bir proje başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de 
işbirliği yapılması için gerekli girişimler yapılmıştır. 

Projenin iki fazdan oluşmaktadır:
Bilgilendirme fazı: Dünyadaki benzer çalışmaların incelenmesi; inceleme sonuçları
doğrultusunda ülkenin ihtiyaçlarına yönelik ve dünya ile entegre olacak turizm portalının
tasarlanması (2006 içinde aktif olması planlanmaktadır)
Rezervasyon fazı: Tasarım çalışmaları sonucunda araştırma ve geliştirme alanlarının, yazılım 
ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi; turizm sektöründeki ilgili kuruluşlarla  temasa geçilmesi 
(2007 başında aktif olması planlanmaktadır) 

Bunun için Kültür Bakanlığı ile protokol imzalanması ve finansal kaynak sağlanması önem arz 
etmektedir.
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doğrultusunda ülkenin ihtiyaçlarına yönelik ve dünya ile entegre olacak turizm portalının
tasarlanması (2006 içinde aktif olması planlanmaktadır)
Rezervasyon fazı: Tasarım çalışmaları sonucunda araştırma ve geliştirme alanlarının, yazılım 
ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi; turizm sektöründeki ilgili kuruluşlarla  temasa geçilmesi 
(2007 başında aktif olması planlanmaktadır) 

Bunun için Kültür Bakanlığı ile protokol imzalanması ve finansal kaynak sağlanması önem arz 
etmektedir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Benzer projeler için Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD), öncelikle gelişmekte 
olan ülkelere fon sağlamakta ve birikmiş deneyimleri ile yol göstermektedir.
Portalın oluşturulmasında www.exploringmacedonia.com ve www.visitengland.com gibi sayfalar 
örnek teşkil edebilecektir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Benzer projeler için Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD), öncelikle gelişmekte 
olan ülkelere fon sağlamakta ve birikmiş deneyimleri ile yol göstermektedir.
Portalın oluşturulmasında www.visitengland.comwww.exploringmacedonia.com ve gibi sayfalar 
örnek teşkil edebilecektir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 5.100.000 3.187.500

Bütçe Kaynakları 100 5.100.000 3.187.500

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

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

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 22 – Türkiye Turizm Portalı
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 22 – Türkiye Turizm Portalı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Projenin bütününe yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, maliyet ve faydaların hesaplanması, 
kullanım hedeflerinin konulması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, iş
gereksinimlerinin belirlenmesi 
Ülkelerin benzer portallarının araştırılıp iç ve dış turistleri bilgilendirmek ve turizmi artırmak için 
sundukları içeriğin ve bunu sunum şekillerinin incelenmesi
Türkiye portalında bu incelemeler doğrultusunda ülke turizmi hakkında bilgilendirme içeriğinin 
genişletilmesi (haritalar, hava durumu, özel turlar, yerel bilgilendirme, etkinlikler, vb.)
Turizm tesislerinin iletişim bilgileri, yatak kapasiteleri, mevcut ödeme sistemleri, aktiviteler ve fiyatlar 
hakkında bilgi girebilecekleri, resimlerini sunabilecekleri standart bir sayfa yapısının belirlenmesi ve 
çevrimiçi rezervasyon altyapısının tasarlanması
Üye tesislerin bilgilerini ve tecrübelerini paylaşabilecekleri ve ziyaretçilerin yorumlarını iletecekleri 
iletişim yapısının ve forumların oluşturulması
Portalde düzenli güncellemelerin yürütülmesi için iş süreçlerinin ve sorumluların tanımlanması
Tesislerin tek nokta portal hakkında bilgilendirilmesi ve portala üyeliklerinin teşviki
Yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve özellikle yurtdışında portal için yoğun tanıtım 
faaliyetleri yürütülmesi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Projenin bütününe yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, maliyet ve faydaların hesaplanması, 
kullanım hedeflerinin konulması, proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, iş
gereksinimlerinin belirlenmesi 
Ülkelerin benzer portallarının araştırılıp iç ve dış turistleri bilgilendirmek ve turizmi artırmak için 
sundukları içeriğin ve bunu sunum şekillerinin incelenmesi
Türkiye portalında bu incelemeler doğrultusunda ülke turizmi hakkında bilgilendirme içeriğinin 
genişletilmesi (haritalar, hava durumu, özel turlar, yerel bilgilendirme, etkinlikler, vb.)
Turizm tesislerinin iletişim bilgileri, yatak kapasiteleri, mevcut ödeme sistemleri, aktiviteler ve fiyatlar 
hakkında bilgi girebilecekleri, resimlerini sunabilecekleri standart bir sayfa yapısının belirlenmesi ve 
çevrimiçi rezervasyon altyapısının tasarlanması
Üye tesislerin bilgilerini ve tecrübelerini paylaşabilecekleri ve ziyaretçilerin yorumlarını iletecekleri 
iletişim yapısının ve forumların oluşturulması
Portalde düzenli güncellemelerin yürütülmesi için iş süreçlerinin ve sorumluların tanımlanması
Tesislerin tek nokta portal hakkında bilgilendirilmesi ve portala üyeliklerinin teşviki
Yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve özellikle yurtdışında portal için yoğun tanıtım 
faaliyetleri yürütülmesi

12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 23 – BİT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Destekleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 3 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 4 : KOSGEB
Kuruluş 5 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 6 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 3 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 4 : KOSGEB
Kuruluş 5 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 6 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Bu program ile işletmelerde bilgisayar ve İnternet kullanımının yaygınlaştırılması ve bilgisayar kullanan 
çalışan ve genişbant İnternet erişimine sahip işletme sayısının artırılması hedeflenmektedir.

BİT adaptasyonunun artırılması için öncelikle KOBİ’lerin en az bir bilgisayara sahip ve İnternet’e 
erişiyor hale gelmeleri gereklidir. İnternet erişiminde ise özellikle genişbant erişim hedeflenmelidir. 
Herhangi bir işletmeye bir genişbant erişimi sağlandığında işletme içinde uygulanacak çok düşük 
maliyetli ek donanımlar ile (örn. dağıtıcılar-routers) bağlantı üzerinden çok sayıda çalışan, İnternet’e 
erişim olanağı bulabilmektedir.

Proje, Sosyal Dönüşüm çalışma alanında yapılacak “Bilgisayar ve İnternet Sahipliği Kampanyası”nın
işletmeler için genişletilmiş biçimidir. Masa üstü bilgisayar, modem, 1 yıllık genişbant İnternet 
bağlantısı, e-İmza yazılımı, web barındırma (hosting) ve danışmanlık içeren paket tek ödemeli ve 
%50’lik kısmı devlet tarafından karşılanacak biçimde sağlanacaktır. Paket içindeki bilgisayarların ana 
sayfalarında Tek Nokta Bilgilendirme Portalı arayüzü bulunacaktır. 

Sosyal Dönüşüm çalışma alanındaki projelerden biri Kamu İnternet Erişim Merkezleridir (KİEM). 
Yetişkinlerin bilgisayar kullanımı ve İnternet bağlantısı ihtiyaçlarının karşılanması; etkin kullanım (e-
Devlet, e-Eğitim, e-Bankacılık, e-Alışveriş, vb.) için yönlendirilmesi ve yetişkinlere BİT eğitimi 
verilebilecek ortamın sağlanması amacıyla kurulacak KİEM’lerde uluslararası geçerliliği olan BİT 
sertifikaları verilecektir.

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Bu program ile işletmelerde bilgisayar ve İnternet kullanımının yaygınlaştırılması ve bilgisayar kullanan 
çalışan ve genişbant İnternet erişimine sahip işletme sayısının artırılması hedeflenmektedir.

BİT adaptasyonunun artırılması için öncelikle KOBİ’lerin en az bir bilgisayara sahip ve İnternet’e 
erişiyor hale gelmeleri gereklidir. İnternet erişiminde ise özellikle genişbant erişim hedeflenmelidir. 
Herhangi bir işletmeye bir genişbant erişimi sağlandığında işletme içinde uygulanacak çok düşük 
maliyetli ek donanımlar ile (örn. dağıtıcılar-routers) bağlantı üzerinden çok sayıda çalışan, İnternet’e 
erişim olanağı bulabilmektedir.

Proje, Sosyal Dönüşüm çalışma alanında yapılacak “Bilgisayar ve İnternet Sahipliği Kampanyası”nın
işletmeler için genişletilmiş biçimidir. Masa üstü bilgisayar, modem, 1 yıllık genişbant İnternet 
bağlantısı, e-İmza yazılımı, web barındırma (hosting) ve danışmanlık içeren paket tek ödemeli ve 
%50’lik kısmı devlet tarafından karşılanacak biçimde sağlanacaktır. Paket içindeki bilgisayarların ana 
sayfalarında Tek Nokta Bilgilendirme Portalı arayüzü bulunacaktır. 

Sosyal Dönüşüm çalışma alanındaki projelerden biri Kamu İnternet Erişim Merkezleridir (KİEM). 
Yetişkinlerin bilgisayar kullanımı ve İnternet bağlantısı ihtiyaçlarının karşılanması; etkin kullanım (e-
Devlet, e-Eğitim, e-Bankacılık, e-Alışveriş, vb.) için yönlendirilmesi ve yetişkinlere BİT eğitimi 
verilebilecek ortamın sağlanması amacıyla kurulacak KİEM’lerde uluslararası geçerliliği olan BİT 
sertifikaları verilecektir.
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 23 – BİT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Destekleri

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

İşletmelerin BİT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Desteklerinden faydalanabilmesi için çalışanlardan en 
az birinin Sosyal Dönüşüm çalışma alanında belirtilen KİEM’lerde sağlanacak BİT yetkinlik sertifikasını
alması gerekmektedir. Bu uygulamada amaçlanan verilecek destek paketinin bu paketi kullanma 
yetkinliğine sahip bir çalışan ile işletmeye kazandırılmasıdır.

Teşvikten yararlandırılacak işletmeler öncelikle Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü stratejik önceliği 
altında yer alan Şirketler Bilgi Sistemi projesi ile belirlenen bilgisayarı olmayan işletmeler olacaktır. 
Şirketler Bilgi Sistemi’nin tamamlanması ile Türkiye’deki işletmelerin teknolojik altyapıları hakkında bilgi 
sahibi olunacaktır. 

Proje kapsamında her yıl 50.000 işletme olacak şekilde toplam 150.000 işletmeye destek sağlanması
planlanmaktadır.

Destek paketinin içeriğindeki kalemlerin her biri için minimum konfigürasyon ve maksimum fiyat 
belirlenecektir. BİT pazarında rekabetin bozulmaması ve piyasanın olumsuz etkilenmemesi için bu 
konfigürasyonu maksimum fiyat altında sağlayabilen tüm bilgisayar ve İnternet servis sağlayıcısı
firmalar ihaleye katılabileceklerdir.

Proje, ayrılacak kaynaklar ölçüsünde, KOBİ’lerin İnternet-bilgisayar sahipliğine ihtiyaçları olduğunu 
hissettirecek unsurlar ile  zenginleştirilebilecektir (örn: Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki KOBİ’lerin OSB 
yönetimleri ile, diğer KOBİ’lerin bağlı oldukları meslek odaları ile resmi yazışmalarının İnternet 
ortamından yapılması).

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

İşletmelerin BİT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Desteklerinden faydalanabilmesi için çalışanlardan en 
az birinin Sosyal Dönüşüm çalışma alanında belirtilen KİEM’lerde sağlanacak BİT yetkinlik sertifikasını
alması gerekmektedir. Bu uygulamada amaçlanan verilecek destek paketinin bu paketi kullanma 
yetkinliğine sahip bir çalışan ile işletmeye kazandırılmasıdır.

Teşvikten yararlandırılacak işletmeler öncelikle Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü stratejik önceliği 
altında yer alan Şirketler Bilgi Sistemi projesi ile belirlenen bilgisayarı olmayan işletmeler olacaktır. 
Şirketler Bilgi Sistemi’nin tamamlanması ile Türkiye’deki işletmelerin teknolojik altyapıları hakkında bilgi 
sahibi olunacaktır. 

Proje kapsamında her yıl 50.000 işletme olacak şekilde toplam 150.000 işletmeye destek sağlanması
planlanmaktadır.

Destek paketinin içeriğindeki kalemlerin her biri için minimum konfigürasyon ve maksimum fiyat 
belirlenecektir. BİT pazarında rekabetin bozulmaması ve piyasanın olumsuz etkilenmemesi için bu 
konfigürasyonu maksimum fiyat altında sağlayabilen tüm bilgisayar ve İnternet servis sağlayıcısı
firmalar ihaleye katılabileceklerdir.

Proje, ayrılacak kaynaklar ölçüsünde, KOBİ’lerin İnternet-bilgisayar sahipliğine ihtiyaçları olduğunu 
hissettirecek unsurlar ile  zenginleştirilebilecektir (örn: Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki KOBİ’lerin OSB 
yönetimleri ile, diğer KOBİ’lerin bağlı oldukları meslek odaları ile resmi yazışmalarının İnternet 
ortamından yapılması).
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BİN- 23 – BİT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Destekleri

5. Projeden Beklenen Faydalar
Temel yapısal ve/veya yasal regülasyonlar ve yaygınlaşan e-devlet uygulamalarına rağmen halen 
BİT kullanmayan işletmeler için maliyet engeli bir derece ortadan kaldırılacaktır. Bilgisayar sahipliği 
ve İnternet erişimi olmadan işletme düzeyinde ve genel ekonomide BİT’e dayalı verimlilik artışı
sağlanamayacağından program vasıtası ile altyapı maliyetleri paylaşılacak ve bu işletmelere sadece 
altyapı değil bu altyapıyı kullanabilecek yetkin çalışanlar da kazandırılacaktır.
e-İmza paketleri ve hosting destekleri ile elektronik ortamda ticaret yatkınlığı geliştirilecektir.

5. Projeden Beklenen Faydalar
Temel yapısal ve/veya yasal regülasyonlar ve yaygınlaşan e-devlet uygulamalarına rağmen halen 
BİT kullanmayan işletmeler için maliyet engeli bir derece ortadan kaldırılacaktır. Bilgisayar sahipliği 
ve İnternet erişimi olmadan işletme düzeyinde ve genel ekonomide BİT’e dayalı verimlilik artışı
sağlanamayacağından program vasıtası ile altyapı maliyetleri paylaşılacak ve bu işletmelere sadece 
altyapı değil bu altyapıyı kullanabilecek yetkin çalışanlar da kazandırılacaktır.
e-İmza paketleri ve hosting destekleri ile elektronik ortamda ticaret yatkınlığı geliştirilecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
KOBİ’lerde bilgisayar sayısının artırılması ile ülke genelinde işgücünde BİT yetkinliği olan çalışan 
sayısının artırılması, genişbant İnternet kullanıcısı şirket sayısının artırılması ile İnternet’e erişen 
çalışan sayısının en yüksek düzeye çıkarılmasında şirketlerin en düşük maliyetleri yüklenmesi, e-
Ticaret ve e-İş uygulamalarını KOBİ’lerin İnternet aracılığıyla görerek tanımaları ve zaman içinde bu 
uygulamaları talep eder hale gelmeleri hedeflenmektedir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
KOBİ’lerde bilgisayar sayısının artırılması ile ülke genelinde işgücünde BİT yetkinliği olan çalışan 
sayısının artırılması, genişbant İnternet kullanıcısı şirket sayısının artırılması ile İnternet’e erişen 
çalışan sayısının en yüksek düzeye çıkarılmasında şirketlerin en düşük maliyetleri yüklenmesi, e-
Ticaret ve e-İş uygulamalarını KOBİ’lerin İnternet aracılığıyla görerek tanımaları ve zaman içinde bu 
uygulamaları talep eder hale gelmeleri hedeflenmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
Bu program temel düzeyde altyapı desteği 
sağlaması bakımından etkin bilgi paylaşımına
olanak sağlayan e-Devlet Kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması, e-imza kullanımının 
artırılması ve e-iş hizmetlerinin kullanımının 
artırılması ve e-ticaretin yaygınlaştırılması ile 
ilişkilidir.
Telekomünikasyon sektöründe rekabetçi 
ortamın gelişmesi ile adaptasyon daha hızlı
artacaktır ve özel olarak vergi yükünün 
azaltılması paket maliyetini düşürecektir.
Verilecek donanımda Tek Nokta Bilgilendirme 
Portalı önyüz olarak sunulacaktır.
Ayrıca ön koşul olarak sertifika aranması
sebebiyle Sosyal Dönüşüm çalışma alanındaki 
Eğitim Programlarının Standartlaştırılması ve 
Sertifikasyon ile ilişkilidir.
Destek verilecek işletmelerin ve yapılacak 
desteklerin içeriklerinin doğru bir şekilde 
belirlenmesi için Şirketler Bilgi Sisteminin 
tamamlanması gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
Bu program temel düzeyde altyapı desteği 
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artacaktır ve özel olarak vergi yükünün 
azaltılması paket maliyetini düşürecektir.
Verilecek donanımda Tek Nokta Bilgilendirme 
Portalı önyüz olarak sunulacaktır.
Ayrıca ön koşul olarak sertifika aranması
sebebiyle Sosyal Dönüşüm çalışma alanındaki 
Eğitim Programlarının Standartlaştırılması ve 
Sertifikasyon ile ilişkilidir.
Destek verilecek işletmelerin ve yapılacak 
desteklerin içeriklerinin doğru bir şekilde 
belirlenmesi için Şirketler Bilgi Sisteminin 
tamamlanması gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

2005 Eylem Planı 34 no’lu eylem (Bilgisayar 
Sahipliğinin Yaygınlaştırılması) ile ilişkilidir.

KOSGEB, 2006 yılında e-KOBİ projesini 
hayata geçirmeyi planlamaktadır. Projenin 
amacı, bilişim kuruluşlarını bir araya getirerek, 
KOBİ’leri bilinçlendirerek ve eğitim desteği 
sağlayarak KOBİ’lerin bilişim teknolojisi 
ihtiyaçlarını en avantajlı şartlarla karşılamak, 
bilişim teknolojilerinin yararını anlatmak ve 
ekonominin gelişimine katkıda bulunmak olarak 
belirtilmektedir. Projenin kapsamı ise üye 
KOBİ’lere 4 ana sınıfta %0 faizli, 2 yıl geri 
ödemeli kredi sağlanmasıdır. KOSGEB’in bu 
proje için belirlediği iş akışı bu program için de 
iyi bir örnek teşkil edecektir. Ayrıca kazanacağı
tecrübe bu programın faydası için kritiktir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

2005 Eylem Planı 34 no’lu eylem (Bilgisayar 
Sahipliğinin Yaygınlaştırılması) ile ilişkilidir.

KOSGEB, 2006 yılında e-KOBİ projesini 
hayata geçirmeyi planlamaktadır. Projenin 
amacı, bilişim kuruluşlarını bir araya getirerek, 
KOBİ’leri bilinçlendirerek ve eğitim desteği 
sağlayarak KOBİ’lerin bilişim teknolojisi 
ihtiyaçlarını en avantajlı şartlarla karşılamak, 
bilişim teknolojilerinin yararını anlatmak ve 
ekonominin gelişimine katkıda bulunmak olarak 
belirtilmektedir. Projenin kapsamı ise üye 
KOBİ’lere 4 ana sınıfta %0 faizli, 2 yıl geri 
ödemeli kredi sağlanmasıdır. KOSGEB’in bu 
proje için belirlediği iş akışı bu program için de 
iyi bir örnek teşkil edecektir. Ayrıca kazanacağı
tecrübe bu programın faydası için kritiktir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Proje için Dünya Bankası kaynaklarından fon 

oluşturulabilir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Proje için Dünya Bankası kaynaklarından fon 

oluşturulabilir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Bütçe Kaynakları 100 172.000.000 107.500.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

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

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 23 – BİT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Destekleri
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 23 – BİT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Destekleri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Destek paketi içeriğinin belirlenmesi (minimum konfigürasyon, maksimum fiyat ve satış sonrası
destek kriterlerinin belirlenmesi)

Hizmet/ürün sağlayıcı firmalar ile konfigürasyon ve fiyat konusunda mutabık kalınması
Genişbant İnternet servis sağlayıcı firmalar (Telekom ve/veya diğer) ile fiyat konusunda 
mutabık kalınması

Destek sağlanacak işletme ve maliyet paylaşım hedeflerinin konulması
Proje zaman ve maliyet planının çıkarılması
Satış ve ödeme süreçlerinin tanımlanması, destek dağıtım mekanizmasının tespit edilmesi
İhale süreci

Belirlenen minimum konfigürasyon ve maksimum fiyat kriterleri ile satış sonrası destek 
şartlarını yerine getirmeyi taahhüt eden grupların tekliflerinin değerlendirilmesi 
Kampanyaya katılacak olan grupların belirlenmesi 

Şirketler Bilgi Sistemi vasıtasıyla bilgisayarı olmayan, destek alabilecek işletmelerin belirlenmesi
Destek içeriği, faydalanma koşulları konusunda işletmelerin tanıtım yoluyla bilgilendirilmeleri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Destek paketi içeriğinin belirlenmesi (minimum konfigürasyon, maksimum fiyat ve satış sonrası
destek kriterlerinin belirlenmesi)

Hizmet/ürün sağlayıcı firmalar ile konfigürasyon ve fiyat konusunda mutabık kalınması
Genişbant İnternet servis sağlayıcı firmalar (Telekom ve/veya diğer) ile fiyat konusunda 
mutabık kalınması

Destek sağlanacak işletme ve maliyet paylaşım hedeflerinin konulması
Proje zaman ve maliyet planının çıkarılması
Satış ve ödeme süreçlerinin tanımlanması, destek dağıtım mekanizmasının tespit edilmesi
İhale süreci

Belirlenen minimum konfigürasyon ve maksimum fiyat kriterleri ile satış sonrası destek 
şartlarını yerine getirmeyi taahhüt eden grupların tekliflerinin değerlendirilmesi 
Kampanyaya katılacak olan grupların belirlenmesi 

Şirketler Bilgi Sistemi vasıtasıyla bilgisayarı olmayan, destek alabilecek işletmelerin belirlenmesi
Destek içeriği, faydalanma koşulları konusunda işletmelerin tanıtım yoluyla bilgilendirilmeleri

12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 24 – İş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 2 : KOSGEB
Kuruluş 3 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 4  : Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 2 : KOSGEB
Kuruluş 3 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 4  : Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı

2006 programının “işletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesi” kısmındaki tedbirlerden biri de 
işletmelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarının desteklenmesi ile işletmelerin, iş süreçlerini 
yeniden tanımlamaları ve tüm süreçlerde BİT’ten faydalanarak  verimliliklerini artırmalarıdır.

Bu proje ile, farkındalık ve temel düzeyde BİT kullanımı aşamalarını geçmiş KOBİ’lerin bilgi ve iletişim 
teknolojilerini iş süreçlerinin daha büyük bölümünde kullanmaları amaçlanmaktadır. Özet bir tanımla 
ofis, arka ofis uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve diğer BİT teknolojileri 
ile yerine getirilebilecek tüm uygulamaların birbirleriyle entegre biçimde uygulanması programın ideal 
hedefini oluşturmaktadır. 

Bu program dahilinde KOBİ’ler, hizmet sağlayıcı (ASP) modeli ile KOBİ’lere İnternet üzerinden 
kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarını sunan 
(örnek uygulamalar: salesforce.com, luca.com.tr) ve üye işletmelere gerekli eğitimleri veren özel şirket 
veya STK’lara üyeliklerinde belli oranda desteklenecektir (kayıt ücretinin %25’i, yıllık aidat ücretinin 
%50’si). 

Uygulama sayesinde üyelerin ofislerindeki her bilgisayar için program satın alma zorunluluğu ortadan 
kalkmaktadır. Ayrıca İnternet tabanlı merkezi sistem olması sebebiyle kurulum, servis, yedekleme ve 
veri taşıma ihtiyaçları ortadan kalkmaktadır. Bu da üyelere ciddi bir maliyet ve zaman tasarrufu 
sağlayacaktır.

Proje kapsamında 3 yılda toplam 50.000 işletmenin ERP, 45.000 işletmenin SCM ve 20.000 işletmenin 
CRM desteği alması planlanmaktadır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı

2006 programının “işletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesi” kısmındaki tedbirlerden biri de 
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yeniden tanımlamaları ve tüm süreçlerde BİT’ten faydalanarak  verimliliklerini artırmalarıdır.
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ile yerine getirilebilecek tüm uygulamaların birbirleriyle entegre biçimde uygulanması programın ideal 
hedefini oluşturmaktadır. 

Bu program dahilinde KOBİ’ler, hizmet sağlayıcı (ASP) modeli ile KOBİ’lere İnternet üzerinden 
kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarını sunan 
(örnek uygulamalar: salesforce.com, luca.com.tr) ve üye işletmelere gerekli eğitimleri veren özel şirket 
veya STK’lara üyeliklerinde belli oranda desteklenecektir (kayıt ücretinin %25’i, yıllık aidat ücretinin 
%50’si). 

Uygulama sayesinde üyelerin ofislerindeki her bilgisayar için program satın alma zorunluluğu ortadan 
kalkmaktadır. Ayrıca İnternet tabanlı merkezi sistem olması sebebiyle kurulum, servis, yedekleme ve 
veri taşıma ihtiyaçları ortadan kalkmaktadır. Bu da üyelere ciddi bir maliyet ve zaman tasarrufu 
sağlayacaktır.

Proje kapsamında 3 yılda toplam 50.000 işletmenin ERP, 45.000 işletmenin SCM ve 20.000 işletmenin 
CRM desteği alması planlanmaktadır.
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 24 – İş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Hangi hizmet sağlayıcılara üyelikte destek sağlanacağı konusu net bir şekilde belirlenmelidir. Devlet 
minimum hizmet standartlarını belirledikten sonra bu standartları karşılayan herhangi bir hizmet 
sağlayıcıya üyelikte destek sağlanacaktır. Örneğin bu tip bir sistemde minimum gereksinimler: her 
yerden, ek bir yazılım gerektirmeden ulaşılabilmesi; sade ve kullanımının kolay olması; dinamik olması
(tüm değişikliklerin merkezden yapılabiliyor olması); üyelik başında standart bir eğitim sağlanması; 
üyelik boyunca danışmanlık verilmesi (örneğin hizmet sağlayıcıların İnternet portalında verilen her 
hizmet alanında uzmanlar istihdam etmesi; çağrı merkezleri aracılığı ile kullanıcı ve potansiyel 
kullanıcılara yardım hizmeti sunması, vb.); üye işletmelerin iletişime geçebileceği ortak bir teknolojik 
platform destekli, yüksek güvenlikli (örneğin sistem yöneticileri tarafından dahi erişilemeyecek şekilde), 
vb. olabilir. Hizmet sağlayıcı seçiminde yerel yazılımın artı puan olarak belirtilmesi göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Hizmet sağlayıcıların standart paketleri özellikle otomotiv ve tekstil sektörlerine uyarlamaları
desteklenecektir. Ek olarak imalat endüstrisine özgü CIM (bilgisayar destekli üretim), tekstil sektörü için 
tasarım programları gibi uygulamalar da benzer ASP modelleri olarak sonraki aşamalarda dikkate 
alınmalıdır.

İşletmelerin servis sağlayıcılara yönlendirilmesi ve kullanımın teşvik edilmesi amacıyla standartları
sağlayan tüm hizmet sağlayıcılar ve destek mekanizması hakkında işletmelere bilgi verilecektir. Destek 
için başvuran işletmelerin gereksinimleri, Şirketler Bilgi Sistemi vasıtasıyla araştırılacak ve destek 
verilip verilmeyeceği kararı yine aynı sistem kullanılarak verilecektir. Başvuran işletmelerin NACE 
kodları incelenecek; tekstil ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmeler önceliklendirilecektir.
Yani destekten faydalanacak işletmelerin öncelikle tekstil ve otomotiv sektöründeki işletmeler olmasına 
dikkat edilecektir.

KOBİ’lerde e-İş uygulamaları ve getireceği yararların bilinirlik düzeyi çok düşük olduğundan bu projeyi 
desteklemek için bilgilendirme-iletişim projesinin kesintisiz olarak ve yıllar içinde içeriği değiştirilerek 
sürdürülmesi gerekmektedir.

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Hangi hizmet sağlayıcılara üyelikte destek sağlanacağı konusu net bir şekilde belirlenmelidir. Devlet 
minimum hizmet standartlarını belirledikten sonra bu standartları karşılayan herhangi bir hizmet 
sağlayıcıya üyelikte destek sağlanacaktır. Örneğin bu tip bir sistemde minimum gereksinimler: her 
yerden, ek bir yazılım gerektirmeden ulaşılabilmesi; sade ve kullanımının kolay olması; dinamik olması
(tüm değişikliklerin merkezden yapılabiliyor olması); üyelik başında standart bir eğitim sağlanması; 
üyelik boyunca danışmanlık verilmesi (örneğin hizmet sağlayıcıların İnternet portalında verilen her 
hizmet alanında uzmanlar istihdam etmesi; çağrı merkezleri aracılığı ile kullanıcı ve potansiyel 
kullanıcılara yardım hizmeti sunması, vb.); üye işletmelerin iletişime geçebileceği ortak bir teknolojik 
platform destekli, yüksek güvenlikli (örneğin sistem yöneticileri tarafından dahi erişilemeyecek şekilde), 
vb. olabilir. Hizmet sağlayıcı seçiminde yerel yazılımın artı puan olarak belirtilmesi göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Hizmet sağlayıcıların standart paketleri özellikle otomotiv ve tekstil sektörlerine uyarlamaları
desteklenecektir. Ek olarak imalat endüstrisine özgü CIM (bilgisayar destekli üretim), tekstil sektörü için 
tasarım programları gibi uygulamalar da benzer ASP modelleri olarak sonraki aşamalarda dikkate 
alınmalıdır.

İşletmelerin servis sağlayıcılara yönlendirilmesi ve kullanımın teşvik edilmesi amacıyla standartları
sağlayan tüm hizmet sağlayıcılar ve destek mekanizması hakkında işletmelere bilgi verilecektir. Destek 
için başvuran işletmelerin gereksinimleri, Şirketler Bilgi Sistemi vasıtasıyla araştırılacak ve destek 
verilip verilmeyeceği kararı yine aynı sistem kullanılarak verilecektir. Başvuran işletmelerin NACE 
kodları incelenecek; tekstil ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmeler önceliklendirilecektir.
Yani destekten faydalanacak işletmelerin öncelikle tekstil ve otomotiv sektöründeki işletmeler olmasına 
dikkat edilecektir.

KOBİ’lerde e-İş uygulamaları ve getireceği yararların bilinirlik düzeyi çok düşük olduğundan bu projeyi 
desteklemek için bilgilendirme-iletişim projesinin kesintisiz olarak ve yıllar içinde içeriği değiştirilerek 
sürdürülmesi gerekmektedir.
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BİN- 24 – İş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu

5. Projeden Beklenen Faydalar
Muhasebe sistemlerinin kullanımının artması ile işletmeler finansal kuruluşlara zamanında, sağlıklı, 
yeterli ve doğru bilgi sağlayabilecek ve finansal kuruluşlardan kredi alma konusunda sıkıntı
çekmeyeceklerdir.
Çok sayıda KOBİ’nin e-iş uygulamalarını düşük maliyetlerle kullanır hale gelmesi mümkün olacaktır.
e-İş uygulamaları ile ilgili sektörler içi ve KOBİ’ler arası bir iletişim ağı oluşacaktır. Ayrıca sistem 
sayesinde üye tüm işletmeler ortak bir platformda karşılıklı iletişim imkanı bulacaklardır.
İletişim teknolojileri işletmelerin sınırlarını genişleterek hizmetin her noktadan verilebilmesini 
sağlamaktadır. Çalışanların gerekli her türlü bilgiye istedikleri yerden kolay erişimi, çalışma sürecini 
daha aktif ve verimli kılacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar
Muhasebe sistemlerinin kullanımının artması ile işletmeler finansal kuruluşlara zamanında, sağlıklı, 
yeterli ve doğru bilgi sağlayabilecek ve finansal kuruluşlardan kredi alma konusunda sıkıntı
çekmeyeceklerdir.
Çok sayıda KOBİ’nin e-iş uygulamalarını düşük maliyetlerle kullanır hale gelmesi mümkün olacaktır.
e-İş uygulamaları ile ilgili sektörler içi ve KOBİ’ler arası bir iletişim ağı oluşacaktır. Ayrıca sistem 
sayesinde üye tüm işletmeler ortak bir platformda karşılıklı iletişim imkanı bulacaklardır.
İletişim teknolojileri işletmelerin sınırlarını genişleterek hizmetin her noktadan verilebilmesini 
sağlamaktadır. Çalışanların gerekli her türlü bilgiye istedikleri yerden kolay erişimi, çalışma sürecini 
daha aktif ve verimli kılacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bu proje, KOBİ’lerde BİT kullanımının yaygınlaştırılması, BİT kullanımı sonucu şirketler bazında ve 
genel ekonomide maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedeflerine hizmet edecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bu proje, KOBİ’lerde BİT kullanımının yaygınlaştırılması, BİT kullanımı sonucu şirketler bazında ve 
genel ekonomide maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedeflerine hizmet edecektir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
TOSYÖV ve TURMOB’un bu alanda 
planladıkları bir proje mevcuttur. Uygulamanın 
daha hızlı harekete geçirilmesi için öncelikle 
bu proje değerlendirilebilir.
Proje KOSGEB’in yazılım ve danışmanlık 
alanında verdiği destekler ile 
ilişkilendirilmelidir.
2005 Eylem Planı 46 no’lu eylem (KOBİ’lere e-
Ticaret Destekleri) ile ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
TOSYÖV ve TURMOB’un bu alanda 
planladıkları bir proje mevcuttur. Uygulamanın 
daha hızlı harekete geçirilmesi için öncelikle 
bu proje değerlendirilebilir.
Proje KOSGEB’in yazılım ve danışmanlık 
alanında verdiği destekler ile 
ilişkilendirilmelidir.
2005 Eylem Planı 46 no’lu eylem (KOBİ’lere e-
Ticaret Destekleri) ile ilişkilidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Bütçe Kaynakları * 100 40.000.000 25.000.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

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

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 24 – İş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 24 – İş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Destek sağlanacak işletme ve maliyet paylaşım hedeflerinin konulması
Proje zaman ve maliyet planının çıkarılması
Destek mekanizmasının tespit edilmesi
Hizmet sağlayıcılar için destek kriterlerinin belirlenmesi

Altyapı için teknolojik gereksinimlerin (yazılım, güvenlik, forum, yedekleme, vs.) 
belirlenmesi
Hizmet standartlarının (eğitim, danışmanlık, vb.) belirlenmesi

Öncelikle hizmet sağlayıcı olarak ilgi gösterebilecek işletmelere, STK’ların destek ve kriterler 
hakkında bilgilendirilmesi
Tüm bu ürün ve hizmet kriterlerine uyan kurumsal kaynak yönetimi/planlaması, tedarik zinciri 
yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi servis sağlayıcılarının değerlendirilmesi ve seçilen kritik 
sektörlere özel uygulama sunup sunmama kriterleri de göz önünde bulundurularak uygun servis 
sağlayıcıların belirlenmesi
Şirketler Bilgi Sistemi yardımıyla uygulamalara ihtiyaç duyacak işletmelerin belirlenmesi
Uygulamaların faydaları, destek içeriği, destekten faydalanma koşulları konusunda işletmelerin 
tanıtım yoluyla bilgilendirilmeleri
İşletmelerin servis sağlayıcılara yönlendirilmesi ve kullanımın teşvik edilmesi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
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yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi servis sağlayıcılarının değerlendirilmesi ve seçilen kritik 
sektörlere özel uygulama sunup sunmama kriterleri de göz önünde bulundurularak uygun servis 
sağlayıcıların belirlenmesi
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12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 25 – Kırsal Kalkınmada BİT Kullanımı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : Çevre ve Orman Bakanlığı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : Çevre ve Orman Bakanlığı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı

2006 programının tedbirlerinden biri de sosyal dışlanmanın ve bu bağlamda yoksulluğun yoğun olduğu 
dezavantajlı gruplara yönelik ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla gelir artırıcı projelerin 
desteklenmesidir. DPT Tarım Stratejisi’nin (2006-2010) hedefleri arasında da üreticilerin bireysel ve 
birlikte oluşturacakları dikey entegrasyon projelerine teknik ve finansal destek sağlanması ve 
üreticilerin pazara entegrasyonunu sağlayacak desteklerin verilmesi yer almaktadır. Tarım 
işletmelerinin küçük ölçekli olması nedeni ile üreticilerin teknoloji kullanımı, pazar ve sanayi ile 
entegrasyonu açısından problemler oluşmaktadır. Bu nedenle üretici örgütlenmesinin teşvik edilmesi 
gerekmektedir.

Projenin amacı bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı açısından oldukça geride olan ve çoğunluğu kırsal 
kesimlerde bulunan sektör çalışanlarını BİT ile tanıştırmak ve BİT aracılığıyla bilgilendirmektir. Ayrıca 
kırsal bölgelerin birbirine ve dünyanın geri kalanına bağlanması ya da yerel yönetim hizmetlerinin 
vatandaş ilişkilerini güçlendirecek biçimde yapılandırılması hedeflenmektedir.

Projenin uygulayıcıları ilgili kurum tarafından atanmış, her bölge için seçilecek girişimcilerdir. Proje 
kapsamında altyapı uygunluğu ve nüfus yoğunluğu bakımından seçilecek pilot köyler için bu 
girişimciler eğitilecektir. Görevlendirilen girişimcilerin sorumluluğu bölgedeki kişilere BİT vasıtasıyla 
bilgi edinmeleri ve/veya çeşitli işlerini yapmaları konusunda yardımcı olmaktır. Modelde, seçilecek 
girişimcilere gerekli donanım altyapısı (bilgisayar, modem ve bir yıllık İnternet erişimi) ve ofis kira 
desteği sağlanacaktır. Tüm bakım maliyetleri girişimci tarafından karşılanacaktır. Girişimcilerin geliri 
çiftçilerin faydalanacağı hizmetler için belirlenecek cüzi ücretlerden gelecektir.

4. Projenin Amacı ve Tanımı
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kırsal bölgelerin birbirine ve dünyanın geri kalanına bağlanması ya da yerel yönetim hizmetlerinin 
vatandaş ilişkilerini güçlendirecek biçimde yapılandırılması hedeflenmektedir.

Projenin uygulayıcıları ilgili kurum tarafından atanmış, her bölge için seçilecek girişimcilerdir. Proje 
kapsamında altyapı uygunluğu ve nüfus yoğunluğu bakımından seçilecek pilot köyler için bu 
girişimciler eğitilecektir. Görevlendirilen girişimcilerin sorumluluğu bölgedeki kişilere BİT vasıtasıyla 
bilgi edinmeleri ve/veya çeşitli işlerini yapmaları konusunda yardımcı olmaktır. Modelde, seçilecek 
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çiftçilerin faydalanacağı hizmetler için belirlenecek cüzi ücretlerden gelecektir.
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 25 – Kırsal Kalkınmada BİT Kullanımı

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Böylece çiftçiler, tarım ürünleri alım satım fiyat oranları hakkında güvenilir bilgiye ulaşacak, tapu 
kayıtları gibi resmi bilgilere erişecek, tarım faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli resmi işlemlerde 
bulunacak, meteorolojik koşullardan haberdar olacaklardır. Ayrıca bölgedeki çiftçilerin mallarını, 
kadınların kendi yaptıkları el işlerini satabilecekleri bir portal kurulması planlanmaktadır. 

Aynı zamanda kullanıcıların ekim ya da hasat ile ilgili sisteme ilettikleri ihtiyaçlar, bölgenin tarımsal 
arazi bilgilerinin bilgisayar ortamına kaydedilip harita temelli bir veri bankasına aktarılarak coğrafi bilgi 
sisteminin oluşturulmasında kullanılabilecektir.

Projenin pilot uygulaması yaklaşık 30 köy için yapılacaktır. Maliyet, girişimcilerin belirlenmesi, 
eğitilmesi ve donanım ve kira desteğinin sağlanması ve satış portalının kurulmasıdır. Proje başarılı
olduğu takdirde genişletilmesi planlanacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Böylece çiftçiler, tarım ürünleri alım satım fiyat oranları hakkında güvenilir bilgiye ulaşacak, tapu 
kayıtları gibi resmi bilgilere erişecek, tarım faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli resmi işlemlerde 
bulunacak, meteorolojik koşullardan haberdar olacaklardır. Ayrıca bölgedeki çiftçilerin mallarını, 
kadınların kendi yaptıkları el işlerini satabilecekleri bir portal kurulması planlanmaktadır. 

Aynı zamanda kullanıcıların ekim ya da hasat ile ilgili sisteme ilettikleri ihtiyaçlar, bölgenin tarımsal 
arazi bilgilerinin bilgisayar ortamına kaydedilip harita temelli bir veri bankasına aktarılarak coğrafi bilgi 
sisteminin oluşturulmasında kullanılabilecektir.

Projenin pilot uygulaması yaklaşık 30 köy için yapılacaktır. Maliyet, girişimcilerin belirlenmesi, 
eğitilmesi ve donanım ve kira desteğinin sağlanması ve satış portalının kurulmasıdır. Proje başarılı
olduğu takdirde genişletilmesi planlanacaktır.
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 25 – Kırsal Kalkınmada BİT Kullanımı

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sisteme entegre edilen bilgi sistemi yardımıyla kullanıcılar, uzaktan eğitim, ulaşım bilgileri, sağlık, 
posta, banka hizmetleri ve alım satım hizmetlerinden faydalanabilecektir.
Çiftçiler devlet ile işlemlerini takip etmek için zaman ve para kaybına sebep olan uzak noktalardaki 
merkezlere gitmek zorunda kalmayacaktır.
Proje ile sayısal uçurumdan en olumsuz etkilenen ve uygulamanın yararlarına en çok ihtiyacı olan 
kesime yönelik iyileştirmeler sağlanacaktır.
Çiftçi kayıt sistemine iletilmesi gereken bilgiler daha kolay ulaştırılacaktır.
Tarım ürünlerinin ağ üzerinden bölge pazarlarına sevkıyatı ve ülke çapında satışı gerçekleştirilerek 
köylülere ek gelir imkanları yaratılacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sisteme entegre edilen bilgi sistemi yardımıyla kullanıcılar, uzaktan eğitim, ulaşım bilgileri, sağlık, 
posta, banka hizmetleri ve alım satım hizmetlerinden faydalanabilecektir.
Çiftçiler devlet ile işlemlerini takip etmek için zaman ve para kaybına sebep olan uzak noktalardaki 
merkezlere gitmek zorunda kalmayacaktır.
Proje ile sayısal uçurumdan en olumsuz etkilenen ve uygulamanın yararlarına en çok ihtiyacı olan 
kesime yönelik iyileştirmeler sağlanacaktır.
Çiftçi kayıt sistemine iletilmesi gereken bilgiler daha kolay ulaştırılacaktır.
Tarım ürünlerinin ağ üzerinden bölge pazarlarına sevkıyatı ve ülke çapında satışı gerçekleştirilerek 
köylülere ek gelir imkanları yaratılacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Projenin temel hedefi bilgi ve iletişim teknolojilerini tarım çalışanlarının verimliliğini ve üretkenliğini 
artırmak için kullanmaktır. Proje kapsamında çiftçilere verimliliği artıracak bilgiler ulaştırılacak, tarım 
ve hayvancılık sektörlerinde var olan merkezi ve bölgesel bilgi açığı kapatılmaya çalışılacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Projenin temel hedefi bilgi ve iletişim teknolojilerini tarım çalışanlarının verimliliğini ve üretkenliğini 
artırmak için kullanmaktır. Proje kapsamında çiftçilere verimliliği artıracak bilgiler ulaştırılacak, tarım 
ve hayvancılık sektörlerinde var olan merkezi ve bölgesel bilgi açığı kapatılmaya çalışılacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Proje için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’nden (FAO) fon sağlanabileceği 
düşünülmektedir.
Proje uygulamasında Hindistan Dhar Bölgesi 
Gyandoot İç Ağı Projesi, Warana-Bağlı Köyler 
Projesi ve e-Sri Lanka projeleri örnek teşkil 
edebilir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Proje için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’nden (FAO) fon sağlanabileceği 
düşünülmektedir.
Proje uygulamasında Hindistan Dhar Bölgesi 
Gyandoot İç Ağı Projesi, Warana-Bağlı Köyler 
Projesi ve e-Sri Lanka projeleri örnek teşkil 
edebilir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Bütçe Kaynakları 100 1.650.000 1.031.250

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 25 – Kırsal Kalkınmada BİT Kullanımı
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Projenin bütününe yönelik bir fizibilite çalışması yapılması, maliyet ve faydaların hesaplanması, proje 
tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, iş gereksinimlerinin belirlenmesi
Altyapı uygunluğu ve nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak pilot projenin uygulanacağı
bölgelerin belirlenmesi
Uygulama hakkında bölgelerde tanıtım yapılması, bölgelerde uygulamanın ve getireceği faydaların 
anlatılması
Bölgelerde bilgisayar ve İnternet bağlantısı ile hizmet verecek girişimcilerin seçilmesi
Girişimcilerin süreç, seçildikleri bölgedeki halka yardımda bulunmaları beklenen konular hakkında ve 
fiyatlama konularında eğitilmesi
Girişimcilere belirlenen donanım ve kira desteğinin sağlanması
Bölgeler arasında ağ kurulması ve kurulacak ağa sağlık, eğitim, vergi, gıda ile ilgili kurumların direk 
bağlantısının sağlanması
Çiftçilerin mallarını veya kadınların el işlerini satabilecekleri İnternet sayfasının kurulması
Çiftçilere sunulacak hizmetlerin içeriğinin ve bedellerinin belirlenmesi
Uygulamanın hedef kitle tarafından kullanımına, projeden duyulan memnuniyete göre pilot projede 
karşılaşılan problemler göz önünde bulundurularak bölgelerin genişletilmesi için fizibilite çalışmasının 
yapılması, genişletilme programının belirlenmesi 

Ek bölgelerin planlanması
Zaman ve maliyetin planlamasının yapılması
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12. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı
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Düşük Orta Yüksek
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BİN- 26 – e-Ticaret Güvenlik Altyapısı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Türk Standardları Enstitüsü

1. Proje Sahibi Kuruluş

Türk Standardları Enstitüsü

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 2 : TÜBİTAK (UEKAE)
Kuruluş 3 : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kuruluş 4 : Türk Akreditasyon Kurumu
Kuruluş 5 : Bankalararası Kart Merkezi

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 2 : TÜBİTAK (UEKAE)
Kuruluş 3 : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kuruluş 4 : Türk Akreditasyon Kurumu
Kuruluş 5 : Bankalararası Kart Merkezi

Kuruluş 6 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Araştırmamızın sonuçlarına göre KOBİ’ler e-ticaret yapmamaları önündeki en büyük engellerden biri 
olarak güvenlik endişesini göstermektedirler. Bu engelin ortadan kaldırılması gereğinden hareketle 
öncelikle güvenlik altyapısının oluşturulması ihtiyacı vardır. Güvenlik altyapısının sağlanması
programında temel proje e-ticaret güvenlik sertifikasyon mekanizmasının oluşturulmasıdır.

Güvenli e-ticaret için uygulanması gereken standartların belirlenerek e-ticaret yapan firmaların 
yetkilendirilmiş kuruluşlarca bu standartlara uygunluk açısından denetlenmesini esas alan bir 
sertifikasyon mekanizması kurularak İnternet üzerinden yapılan alışverişin güvenli ve güvenilir olması
için uygun ortam oluşturulacaktır. 

Temel amaç, geliştirilecek güvenlik değerlendirme programları ile e-ticaret sitelerinde bulunan 
açıkların tespiti ve bu açıkların tehdit unsuru olmasının önlenmesi, buna bağlı olarak özellikle 
yurtiçindeki tüketiciler açısından e-ticaret için güven ortamın yaratılmasıdır. 

Bu programa paralel olarak elektronik ortamda yapılan alışverişlerde karşılaşabilecek sorunlarla ilgili 
olarak tüketiciler bilgilendirilecek; e-ticaret siteleri için güvenlik standartları oluşturulduğu, kamuya ve 
şirketlere hem Tek Nokta Bilgilendirme Portalı ve www.e-ticaret.gov.tr İnternet sayfası aracılığıyla hem 
de değişik etkinlik ve medya araçları yardımıyla duyurulacaktır. Ayrıca elektronik ortamda yapılan 
alışverişlerde herhangi bir problem ortaya çıktığında tüketiciler için şikayet sistemi kurulacaktır.

Tüketiciler için karmaşa yaratmaması açısından ülke içinde standart bir etiketin olması önemlidir. 
Ayrıca bu mekanizmanın devlet ve özel sektör ile birlikte oluşturulması kritiktir. Sadece özel sektörün 
söz sahibi olduğu iç denetim (pure self-reguation) mekanizmalarının başarısız olma sebepleri kural 
tanımlama zorlukları, sektör içinde organizasyonel anlamda eksiklikler, paydaşların farklı beklentileri 
ve maliyet paylaşımında yaşanan güçlüklerdir.
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BİN- 26 – e-Ticaret Güvenlik Altyapısı

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Sertifikasyon için yetkilendirilmiş kuruluşlardan istenecek aşamalar için örnek iş akışı aşağıda 
verilmiştir:

Yetkilendirilmiş şirket (code owner) olmak isteyen kurum ya da kuruluş akreditasyon kurumuna 
başvurur.

Başvuru, oluşturulacak komite tarafından belirlenen standartlara uygunluğa göre incelenir. 
Sertifika vermek için yetkilendirilmiş kuruluş her yıl tekrar denetlenme sürecine girer (sene içinde  

yürütme kuralları uyguladığı üye e-ticaret siteleri hakkında gelen şikayetler, bu şikayetleri yönetme 
biçimi, yetkilendirilmiş şirketin düzenli hazırladığı raporlar, varsa tüketicilerin bizzat sertifika veren 
kuruluş ile ilgili şikayetleri, vs. göz önünde bulundurularak).

Bunun dışında yetkilendiren kuruluş habersiz olarak denetleme yapabilir.
İhlal tespit edildiğinde yetkilendirilmiş kuruluş, bu ihlali belirlenen zaman içinde çözmekle 

yükümlüdür.
Çözülmediği takdirde yetkilendirilmiş kuruluşun yetkisi alınır.

e-Ticaret yapan ve sertifikasyon almak isteyen işletmeler için örnek denetleme süreci:
Yetkilendirilmiş kuruluşlardan birine başvuran işletme uyması gereken koşulları (code of practice) 

belirten bir anlaşma imzalar.
Yetkilendirilmiş kuruluş İnternet sitesini, çevrimiçi pazarlama iletişimini denetler.
Uygun olan işletme, etiketi sitelerinde yayınlar.
Yetkilendirilmiş kuruluş düzenli olarak üye işletmeleri denetler. Üye işletme bu denetimler için yıl 

içindeki şikayetlerin ve bu şikayetlerin nasıl çözümlendiğinin anlatılığı bir rapor hazırlar.
Tüketiciler tarafından ilgili e-ticaret sitesi hakkında yetkilendirilmiş kuruluşa doğrudan yapılan 

şikayetler ise ilgili işletmeye iletilir ve en kısa zamanda çözümlenmesi talep edilir.
Koşulların ihlali ve sonrasında ilgili problemin belirlenen zaman içinde giderilmemesi durumunda 

işletme üyelikten men edilir.

Proje, e-ticaret tüketici ve kullanıcılarının haklarını koruyan yasal altyapı ve Sosyal Dönüşüm çalışma 
alanındaki İnternet Güvenliği programındaki yasal düzenlemeler ile de desteklenmelidir. Halen e-
tüketici 23 Şubat 1995 tarihli ve  4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 9/A maddesi 
kapsamında korunmaktadır. Ancak, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun tasarısı henüz 
yasalaşmamıştır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı davranmanın yaptırımları ise 
yeterince ağır değildir ve Kanun’da İnternet’e özel hükümlere yer verilmemiştir. Öte yandan 15 Ocak 
2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve bu Kanun doğrultusunda 
ikincil düzenlemelerin Ocak 2005’te Telekomünikasyon Kurumu tarafından tamamlanmasını müteakip 
elektronik imza uygulamalarının önünün açılmasıyla bu alanda önemli bir adım atılmıştır.
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şikayetler ise ilgili işletmeye iletilir ve en kısa zamanda çözümlenmesi talep edilir.
Koşulların ihlali ve sonrasında ilgili problemin belirlenen zaman içinde giderilmemesi durumunda 

işletme üyelikten men edilir.

Proje, e-ticaret tüketici ve kullanıcılarının haklarını koruyan yasal altyapı ve Sosyal Dönüşüm çalışma 
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ikincil düzenlemelerin Ocak 2005’te Telekomünikasyon Kurumu tarafından tamamlanmasını müteakip 
elektronik imza uygulamalarının önünün açılmasıyla bu alanda önemli bir adım atılmıştır.
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BİN- 26 – e-Ticaret Güvenlik Altyapısı

5. Projeden Beklenen Faydalar

e-Ticaret için gerekli güvenlik altyapısı merkezi bir otorite tarafından düzenlenip denetlendiği için ve 
minimum e-ticaret yazılım ve donanım güvenlik standartları uygulamaya geçirileceği için işletmelerin 
ve tüketicilerin e-ticarete olan güven eksikliğinin ortadan kaldırılması yönünde önemli bir aşama 
kaydedilmiş olacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

e-Ticaret için gerekli güvenlik altyapısı merkezi bir otorite tarafından düzenlenip denetlendiği için ve 
minimum e-ticaret yazılım ve donanım güvenlik standartları uygulamaya geçirileceği için işletmelerin 
ve tüketicilerin e-ticarete olan güven eksikliğinin ortadan kaldırılması yönünde önemli bir aşama 
kaydedilmiş olacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

KOBİ’lerin e-ticareti etkin biçimde kullanmaya başlaması işletmeler düzeyinde maliyet avantajı, 
işlemlerin daha kısa zamanda yapılanması ve verimlik artışı sağlayacaktır. e-Ticaretin güvenli 
olduğuna inanan ve e-ticaret yapmak isteyen işletmeler ile BİT adaptasyonu da hızlanacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

KOBİ’lerin e-ticareti etkin biçimde kullanmaya başlaması işletmeler düzeyinde maliyet avantajı, 
işlemlerin daha kısa zamanda yapılanması ve verimlik artışı sağlayacaktır. e-Ticaretin güvenli 
olduğuna inanan ve e-ticaret yapmak isteyen işletmeler ile BİT adaptasyonu da hızlanacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje, İnternet Güvenliği projesi ile ilişkilidir.
e-Ticaret için güvenli bir ortam yaratılması ve 
e-fatura ile ilgili düzenlemeler sonucunda 
işletmelerin çevrimiçi alışveriş yapmaları
yönündeki eğilimler hızlanacak ve BİT 
kullanımı ihtiyacı daha hızlı gelişecektir. Proje 
ile artan talebin bir kısmı bilgilendirme portalı, 
BİT altyapı ve yetkinlik geliştirme destekleri ile 
giderilecektir.
Telekomünikasyon sektöründe rekabetçi 
ortamın gelişmesi, iletişim maliyetlerindeki 
vergi yükünün azaltılması ve iletişim 
altyapılarının yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesi ile İnternet kullanımı
yaygınlaşacak ve e-ticaret için potansiyel 
pazar büyüyecektir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje, İnternet Güvenliği projesi ile ilişkilidir.
e-Ticaret için güvenli bir ortam yaratılması ve 
e-fatura ile ilgili düzenlemeler sonucunda 
işletmelerin çevrimiçi alışveriş yapmaları
yönündeki eğilimler hızlanacak ve BİT 
kullanımı ihtiyacı daha hızlı gelişecektir. Proje 
ile artan talebin bir kısmı bilgilendirme portalı, 
BİT altyapı ve yetkinlik geliştirme destekleri ile 
giderilecektir.
Telekomünikasyon sektöründe rekabetçi 
ortamın gelişmesi, iletişim maliyetlerindeki 
vergi yükünün azaltılması ve iletişim 
altyapılarının yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesi ile İnternet kullanımı
yaygınlaşacak ve e-ticaret için potansiyel 
pazar büyüyecektir.

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

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

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Çalışmalar 460/2004 sayılı ve 10 Mart 2004 
tarihli Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin 
Tüzüğü ile eşgüdüm halinde yürütülmelidir.
Proje uygulamasında TrustUK örnek teşkil 
edebilir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Çalışmalar 460/2004 sayılı ve 10 Mart 2004 
tarihli Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin 
Tüzüğü ile eşgüdüm halinde yürütülmelidir.
Proje uygulamasında TrustUK örnek teşkil 
edebilir.
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu

BİN- 26 – e-Ticaret Güvenlik Altyapısı

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir:

Dünyadaki benzer mekanizmaların ve standartların detaylı olarak incelenmesi
Proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, iş ve insan kaynağı gereksinimlerinin 
belirlenmesi
AB’nin 2000/31/EC sayılı Direktifi başta olmak üzere e-ticaret ile ilgili yönergeler dikkate alınarak e-
ticaretin denetimi için bir mekanizmanın kurularak mevzuatın hazırlanması
Bu incelemeler ve İnternet güvenliği programı sonrasında konulacak kanunlar da göz önünde 
bulundurularak e-ticaret yapmak isteyen işletmeler için standart gereksinimlerin (içerik, donanım, 
yazılım, sertifika, vs.) belirlenmesi 
Yetkilendirilmiş kuruluşlar için başvuru, onay ve denetleme mekanizmalarının oluşturulması
İnternet siteleri için başvuru, onay ve denetleme mekanizmalarının oluşturulması
Bu standartların denetimini üstlenecek kuruluşların seçilmesi ve izlenmesi
İşletmelerin yeni yapı ile ilgili bilgilendirilmeleri
e-Ticaretin güvenli olduğu mesajının tüm kanallarından yoğun bir şekilde iletişiminin yapılması ve 
güvenlik etiketinin pazarlanması
Düzenli olarak dünyadaki gelişmelerin ve ortak etiketleme mekanizmalarının takip edilmesi ve bu 
alandaki uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütülmesi

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir:

Dünyadaki benzer mekanizmaların ve standartların detaylı olarak incelenmesi
Proje tamamlanma süresi hedeflerinin oluşturulması, iş ve insan kaynağı gereksinimlerinin 
belirlenmesi
AB’nin 2000/31/EC sayılı Direktifi başta olmak üzere e-ticaret ile ilgili yönergeler dikkate alınarak e-
ticaretin denetimi için bir mekanizmanın kurularak mevzuatın hazırlanması
Bu incelemeler ve İnternet güvenliği programı sonrasında konulacak kanunlar da göz önünde 
bulundurularak e-ticaret yapmak isteyen işletmeler için standart gereksinimlerin (içerik, donanım, 
yazılım, sertifika, vs.) belirlenmesi 
Yetkilendirilmiş kuruluşlar için başvuru, onay ve denetleme mekanizmalarının oluşturulması
İnternet siteleri için başvuru, onay ve denetleme mekanizmalarının oluşturulması
Bu standartların denetimini üstlenecek kuruluşların seçilmesi ve izlenmesi
İşletmelerin yeni yapı ile ilgili bilgilendirilmeleri
e-Ticaretin güvenli olduğu mesajının tüm kanallarından yoğun bir şekilde iletişiminin yapılması ve 
güvenlik etiketinin pazarlanması
Düzenli olarak dünyadaki gelişmelerin ve ortak etiketleme mekanizmalarının takip edilmesi ve bu 
alandaki uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütülmesi

11. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

11. Değerlendirme
Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 27 – Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu ve 
Barındırma Hizmeti

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : TÜBİTAK
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : TÜBİTAK
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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.

Web sitesi standartlarının belirlenmesi 
aşamasında uluslararası ISO 
kullanılabilirlik standartlarından 
faydalanılmalıdır.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Bütçe Kaynakları 100 2.520.000 1.575.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 27 – Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu ve 
Barındırma Hizmeti
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 27 – Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu ve 
Barındırma Hizmeti

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek



127

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 28 – Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu 
Uygulamaları

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı)
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Gn. Md.)
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : Türkiye İstatistik Kurumu 
Kuruluş 5 : Yerel Yönetimler
Kuruluş 6 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı)
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Gn. Md.)
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : Türkiye İstatistik Kurumu 
Kuruluş 5 : Yerel Yönetimler
Kuruluş 6 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.  
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 8.587.520 5.367.200    

Danışmanlık 2 211.200    132.000

Eğitim 4 376.320    235.200

Etüd / Fizibilite

Yazılım 93 8.000.000    5.000.000

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 8.587.520 5.367.200    

Bütçe Kaynakları 100 8.587.520 5.367.200    

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 28 – Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu 
Uygulamaları
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 28 – Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu 
Uygulamaları

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 29 – Kamu Hizmetleri Envanteri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı)

1. Proje Sahibi Kuruluş

Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı)

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Mart 2007
Süre : 9 ay 

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Mart 2007
Süre : 9 ay 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Gn. Md.) 
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : Yerel Yönetimler 
Kuruluş 4 : TODAİE
Kuruluş 5 : İlgili kamu kurum ve kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Gn. Md.) 
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : Yerel Yönetimler 
Kuruluş 4 : TODAİE
Kuruluş 5 : İlgili kamu kurum ve kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 29 – Kamu Hizmetleri Envanteri

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Etüd / Fizibilite

Yazılım 2 17.600    11.000

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 785.600    491.000    

Bütçe Kaynakları 100 785.600    491.000    

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 29 – Kamu Hizmetleri Envanteri
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 29 – Kamu Hizmetleri Envanteri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 30 – Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması

1. Proje Sahibi Kuruluş

DPT

1. Proje Sahibi Kuruluş

DPT

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı)
Kuruluş 2 : TÜRKSAT
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı)
Kuruluş 2 : TÜRKSAT
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve Tanımı

5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. 

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.
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 30 – Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 1.821.600    1.138.500    

Danışmanlık 13 237.600    148.500

Eğitim

Etüd / Fizibilite 87 1.584.000    990.000

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 1.821.600    1.138.500    

Bütçe Kaynakları 100 1.821.600    1.138.500 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 30 – Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 30 – Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 31 – İletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği 

1. Proje Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : TÜRKSAT
Kuruluş 2 : TÜİK
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : TÜRKSAT
Kuruluş 2 : TÜİK
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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

Düzenlemeler yapılırken, AB’nin ilgili 
projesi IDABC projesi göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 31 – İletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği 
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 4.302.080    2.688.800    

Bütçe Kaynakları 100 4.302.080    2.688.800 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 31 – İletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği 
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 31 – İletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği 

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 32 – Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sağlık Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sağlık Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuruluş 2 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 3 : Türk Standardları Enstitüsü
Kuruluş 4 : TÜBİTAK (UEKAE)
Kuruluş 5 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Kuruluş 6 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuruluş 2 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 3 : Türk Standardları Enstitüsü
Kuruluş 4 : TÜBİTAK (UEKAE)
Kuruluş 5 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Kuruluş 6 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı

• Ülke genelinde sağlık sektöründe görev alan tüm aktörlerin katkısıyla oluşturulacak ulusal sağlık bilgi 
sisteminin ve veritabanının oluşturulması

• Erişim hakları tanımlanmış yetkili kişi ve kuruluşlarca ulaşılabilir, tüm vatandaşları kapsayan, her 
bireyin kendi bilgilerine erişebildiği, doğum ile başlayıp tüm yaşam süresince sağlıkla ilgili verilerinden 
oluşan işlevsel bir veritabanının; yüksek bant genişlikli ve tüm ülkeyi kapsayan bir iletişim 
omurgasında paylaşılması

• Sağlıkla ilgili tüm kurumlarda uygulanacak sağlık veri sözlüğü ve standartların tanımlanması
• Kurulacak bilgi sistemi üzerinde çalışacak erken uyarı sistemleri ile sağlık risklerinin yönetilebilmesi 

4. Projenin Amacı ve Tanımı

• Ülke genelinde sağlık sektöründe görev alan tüm aktörlerin katkısıyla oluşturulacak ulusal sağlık bilgi 
sisteminin ve veritabanının oluşturulması

• Erişim hakları tanımlanmış yetkili kişi ve kuruluşlarca ulaşılabilir, tüm vatandaşları kapsayan, her 
bireyin kendi bilgilerine erişebildiği, doğum ile başlayıp tüm yaşam süresince sağlıkla ilgili verilerinden 
oluşan işlevsel bir veritabanının; yüksek bant genişlikli ve tüm ülkeyi kapsayan bir iletişim 
omurgasında paylaşılması

• Sağlıkla ilgili tüm kurumlarda uygulanacak sağlık veri sözlüğü ve standartların tanımlanması
• Kurulacak bilgi sistemi üzerinde çalışacak erken uyarı sistemleri ile sağlık risklerinin yönetilebilmesi 

5. Projeden Beklenen Faydalar

• Proje ile Türkiye’nin bütüncül bir sağlık envanteri oluşacak, sağlık karar süreçleri etkinleşecektir.
• Kişisel sağlık kayıtları ile vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri daha kısa sürede verilecek, eski 

hastalıklar da görülebileceğinden hatalı teşhis ve tedavi riski azaltılacaktır.
• Sağlık alanında standardizasyon sağlanacaktır. 
• Erken uyarı sistemleri ile bulaşıcı hastalıkların kısa zamanda kontrol altına alınması; diğer 

hastalıklara yönelik sağlık tedbirlerinin de etkinleştirilmesi; proaktif risk yönetiminin geliştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

• Proje ile Türkiye’nin bütüncül bir sağlık envanteri oluşacak, sağlık karar süreçleri etkinleşecektir.
• Kişisel sağlık kayıtları ile vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri daha kısa sürede verilecek, eski 

hastalıklar da görülebileceğinden hatalı teşhis ve tedavi riski azaltılacaktır.
• Sağlık alanında standardizasyon sağlanacaktır. 
• Erken uyarı sistemleri ile bulaşıcı hastalıkların kısa zamanda kontrol altına alınması; diğer 

hastalıklara yönelik sağlık tedbirlerinin de etkinleştirilmesi; proaktif risk yönetiminin geliştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 32 – Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Proje, kamuda veriye dayalı karar süreçlerinin oluşturulmasında sağlık alanında en önemli rolü
oynayacaktır. Sağlık alanında geliştirilecek diğer projelerin büyük bir kısmı sağlık bilgi sisteminin 
varlığına bağlıdır. 

Proje, kurumlar arasında veri paylaşımını kolaylaştırıcı adımlar içermektedir. Bu, kurumlar arasında 
koordinasyonun geliştirilmesini desteklemektedir.

Ayrıca Avrupa Birliği, 2008 yılına doğru geniş bant altyapısı ve grid teknolojilerine bağlı sağlık bilgi 
ağlarının kurulumunu hedeflemektedir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Proje, kamuda veriye dayalı karar süreçlerinin oluşturulmasında sağlık alanında en önemli rolü
oynayacaktır. Sağlık alanında geliştirilecek diğer projelerin büyük bir kısmı sağlık bilgi sisteminin 
varlığına bağlıdır. 

Proje, kurumlar arasında veri paylaşımını kolaylaştırıcı adımlar içermektedir. Bu, kurumlar arasında 
koordinasyonun geliştirilmesini desteklemektedir.

Ayrıca Avrupa Birliği, 2008 yılına doğru geniş bant altyapısı ve grid teknolojilerine bağlı sağlık bilgi 
ağlarının kurulumunu hedeflemektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Sağlık alanında yapılacak birçok uygulama için 
temel altyapı projesi olacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Sağlık alanında yapılacak birçok uygulama için 
temel altyapı projesi olacaktır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Sağlık bilgi sistemi projesi 2005 Eylem Planı
41, 42, 43 ve 44. eylemler ve KDEP 53, 54, 56, 
57, 58, 60, 61, 62, 63, 4, 5, 66 numaralı eylemler 
ile ilişkilidir ve tüm bu eylemleri kapsamaktadır.

Bu sistem geliştirilirken kişisel verilerin 
korunması hakkındaki yasa tasarısı ve özellikle 
95/46/EC sayılı Yönerge olmak üzere, AB 
düzenlemeleri dikkate alınmalıdır. 

Kişisel verilerin korunması hakkında kanun 
tasarısının da en kısa sürede kanunlaşmasına 
ihtiyaç vardır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Sağlık bilgi sistemi projesi 2005 Eylem Planı
41, 42, 43 ve 44. eylemler ve KDEP 53, 54, 56, 
57, 58, 60, 61, 62, 63, 4, 5, 66 numaralı eylemler 
ile ilişkilidir ve tüm bu eylemleri kapsamaktadır.

Bu sistem geliştirilirken kişisel verilerin 
korunması hakkındaki yasa tasarısı ve özellikle 
95/46/EC sayılı Yönerge olmak üzere, AB 
düzenlemeleri dikkate alınmalıdır. 

Kişisel verilerin korunması hakkında kanun 
tasarısının da en kısa sürede kanunlaşmasına 
ihtiyaç vardır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Yürütülmekte olan proje kapsamında Dünya 

Bankası ile işbirliğinin devamı söz konusudur.
2006 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği teşhis ve 

birlikte çalışabilirlik standartlarını belirlemeyi 
hedeflemektedir. Bu proje kapsamında 
belirlenecek standartlarının AB standartları ile 
uyumlu olması gerekmektedir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Yürütülmekte olan proje kapsamında Dünya 

Bankası ile işbirliğinin devamı söz konusudur.
2006 yılı sonuna kadar Avrupa Birliği teşhis ve 

birlikte çalışabilirlik standartlarını belirlemeyi 
hedeflemektedir. Bu proje kapsamında 
belirlenecek standartlarının AB standartları ile 
uyumlu olması gerekmektedir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak 100 8.800.000    5.500.000 

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

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 32 – Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması



146

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 32 – Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Ulusal sağlık veri sözlüğünün tanımlama, klinik verileri, tanılar ve iletişim verilerini kapsayacak 
şekilde oluşturulması

Ulusal sağlık veri sözlüğü oluşturulması
Veri sözlüğü editör (browser) uygulamasının yazılması

Veri operasyon merkezinin kurulması ve ulusal sağlık veri modelinin oluşturulması
Elektronik sağlık kaydı veritabanının tasarlanması
Merkezi bilgi referans sunucusunun (MBRS) geliştirilmesi

Erken uyarıya yönelik karar destek sistemleri geliştirilmesi
Karar-destek sistemi analiz ve tasarımı

Sağlık hizmetleri yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi (hastane yönetimi bilgi sistemi)
Mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyon çalışması
Entegrasyon analiz ve tasarımı
Hastane bilgi sistemleri standartlarının belirlenmesi

Birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliği 
Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği bilgi sistemlerinin hastane bilgi 
sistemleriyle birlikte çalışabilirliğinin sağlanması ve entegrasyonu
Sistemlerin yurt çapında kullanımın yaygınlaştırılması

Sağlık bilgileri ile ilgili dijital güvenlik kurallarının belirlenmesi
Sağlık bilgilerinin mahremiyeti konusunda ihtiyaç analizi

Yazılım ve donanım şartnamelerinin hazırlanması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Ulusal sağlık veri sözlüğünün tanımlama, klinik verileri, tanılar ve iletişim verilerini kapsayacak 
şekilde oluşturulması

Ulusal sağlık veri sözlüğü oluşturulması
Veri sözlüğü editör (browser) uygulamasının yazılması

Veri operasyon merkezinin kurulması ve ulusal sağlık veri modelinin oluşturulması
Elektronik sağlık kaydı veritabanının tasarlanması
Merkezi bilgi referans sunucusunun (MBRS) geliştirilmesi

Erken uyarıya yönelik karar destek sistemleri geliştirilmesi
Karar-destek sistemi analiz ve tasarımı

Sağlık hizmetleri yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi (hastane yönetimi bilgi sistemi)
Mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyon çalışması
Entegrasyon analiz ve tasarımı
Hastane bilgi sistemleri standartlarının belirlenmesi

Birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliği 
Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği bilgi sistemlerinin hastane bilgi 
sistemleriyle birlikte çalışabilirliğinin sağlanması ve entegrasyonu
Sistemlerin yurt çapında kullanımın yaygınlaştırılması

Sağlık bilgileri ile ilgili dijital güvenlik kurallarının belirlenmesi
Sağlık bilgilerinin mahremiyeti konusunda ihtiyaç analizi

Yazılım ve donanım şartnamelerinin hazırlanması

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek



147

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 33 – Kan Bankaları Veri Paylaşımı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sağlık Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sağlık Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Kızılay Kan Merkezi
Kuruluş 2 : Kan Bankaları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Kızılay Kan Merkezi
Kuruluş 2 : Kan Bankaları

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Kan arama sürecinde Türkiye genelinde tek noktadan sorgulama imkanının oluşturulması
Kan bankaları arasında veri paylaşımının kolaylaştırılması
Kan arama sürecinin elektronik kanalların yardımıyla (SMS, İnternet, vb) desteklenmesi 

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Kan arama sürecinde Türkiye genelinde tek noktadan sorgulama imkanının oluşturulması
Kan bankaları arasında veri paylaşımının kolaylaştırılması
Kan arama sürecinin elektronik kanalların yardımıyla (SMS, İnternet, vb) desteklenmesi 

5. Projeden Beklenen Faydalar

Kişi ve kurumların aradıkları kana daha hızlı ulaşımı sağlanacaktır. 
Sağlık hizmeti sunan kurumlar arasında kan paylaşımına ilişkin idari süreç elektronik ortama 

aktarılarak daha etkin hale getirilecektir. 
İhtiyaç fazlası kan verilmesinin önüne geçilecektir. 

5. Projeden Beklenen Faydalar

Kişi ve kurumların aradıkları kana daha hızlı ulaşımı sağlanacaktır. 
Sağlık hizmeti sunan kurumlar arasında kan paylaşımına ilişkin idari süreç elektronik ortama 

aktarılarak daha etkin hale getirilecektir. 
İhtiyaç fazlası kan verilmesinin önüne geçilecektir. 
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VOHD- 33 – Kan Bankaları Veri Paylaşımı

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Kan ararken daha geniş bir topluluğa güvenilir kanallar üzerinden ulaşabilmek kullanıcı
memnuniyetini artıracaktır. 

Kurumların kan arama sürecinde sağlanacak verimlilik artışı idari giderlerin düşmesini 
destekleyecektir. 

Kurumlar arasında elektronik ortamda veri paylaşımı vatandaş odaklı hizmet dönüşümü stratejisinin 
temel amaçlarından biri olup, kan bilgilerinin paylaşımı da bu amacı desteklemektedir. 

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Kan ararken daha geniş bir topluluğa güvenilir kanallar üzerinden ulaşabilmek kullanıcı
memnuniyetini artıracaktır. 

Kurumların kan arama sürecinde sağlanacak verimlilik artışı idari giderlerin düşmesini 
destekleyecektir. 

Kurumlar arasında elektronik ortamda veri paylaşımı vatandaş odaklı hizmet dönüşümü stratejisinin 
temel amaçlarından biri olup, kan bilgilerinin paylaşımı da bu amacı desteklemektedir. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

• Proje sağlık verilerine ait standartların 
belirlenmesinden sonra başlamalıdır.
Proje kapsamında kurulması planlanan İnternet 

sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin azaltılması
için e-kapının yaygınlaştırılmasına yönelik eylem 
kapsamında kurulacak ortak teknik altyapıdan 
faydalanılması gerekmektedir. Bu nedenle bu 
proje ile ilişkilidir.
Proje kapsamında verilecek hizmetler için SMS 

ve mobil hizmet altyapısına ihtiyaç duyulacaktır. 
Bu nedenle “e-kapının yaygınlaştırılması” eylemi 
kapsamında kurulacak mobil hizmetler 
altyapısından faydalanılması gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

• Proje sağlık verilerine ait standartların 
belirlenmesinden sonra başlamalıdır.
Proje kapsamında kurulması planlanan İnternet 

sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin azaltılması
için e-kapının yaygınlaştırılmasına yönelik eylem 
kapsamında kurulacak ortak teknik altyapıdan 
faydalanılması gerekmektedir. Bu nedenle bu 
proje ile ilişkilidir.
Proje kapsamında verilecek hizmetler için SMS 

ve mobil hizmet altyapısına ihtiyaç duyulacaktır. 
Bu nedenle “e-kapının yaygınlaştırılması” eylemi 
kapsamında kurulacak mobil hizmetler 
altyapısından faydalanılması gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Bu sistem geliştirilirken kişisel verilerin 
korunması hakkındaki yasa tasarısı ve özellikle 
95/46/EC sayılı Yönerge olmak üzere, AB 
düzenlemeleri dikkate alınmalıdır.

KDEP 55 numaralı eylem ile ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Bu sistem geliştirilirken kişisel verilerin 
korunması hakkındaki yasa tasarısı ve özellikle 
95/46/EC sayılı Yönerge olmak üzere, AB 
düzenlemeleri dikkate alınmalıdır.

KDEP 55 numaralı eylem ile ilişkilidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 4.540.813 2.838.008

Bütçe Kaynakları 100 4.540.813 2.838.008

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 33 – Kan Bankaları Veri Paylaşımı
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VOHD- 33 – Kan Bankaları Veri Paylaşımı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması yapılması; proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; iş gerekliliklerinin detay 
seviyede belirlenmesi, proje faydaları ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma 
süresi ve bütçeye yönelik hedefler konulması
Gerekli altyapı tespiti (sağlık personeli, bilgi teknolojileri uzmanı, altyapı)
Ulusal kan bilgi bankası yol haritasının oluşturulması ve süreç analizi
Kan ve kan ürünleri ile ilgili olarak belirlenen standartların uyarlanarak kullanıma hazır hale getirilmesi
Donanım, yazılım ve iletişim altyapısı şartnamesinin geliştirilmesi
Kan bankaları ve ilgili kurumlar arasında veri paylaşım sisteminin oluşturulması
Kan arama ilanlarının ilgili bölgedeki kişilere çeşitli kanallardan (SMS, e-posta, vb) iletilmesine yönelik 
sistemin geliştirilmesi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması yapılması; proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; iş gerekliliklerinin detay 
seviyede belirlenmesi, proje faydaları ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma 
süresi ve bütçeye yönelik hedefler konulması
Gerekli altyapı tespiti (sağlık personeli, bilgi teknolojileri uzmanı, altyapı)
Ulusal kan bilgi bankası yol haritasının oluşturulması ve süreç analizi
Kan ve kan ürünleri ile ilgili olarak belirlenen standartların uyarlanarak kullanıma hazır hale getirilmesi
Donanım, yazılım ve iletişim altyapısı şartnamesinin geliştirilmesi
Kan bankaları ve ilgili kurumlar arasında veri paylaşım sisteminin oluşturulması
Kan arama ilanlarının ilgili bölgedeki kişilere çeşitli kanallardan (SMS, e-posta, vb) iletilmesine yönelik 
sistemin geliştirilmesi

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 34 – Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sağlık Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sağlık Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Sosyal Güvenlik Kurumu
Kuruluş 2 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Sosyal Güvenlik Kurumu
Kuruluş 2 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Proje kapsamında vatandaşa yönelik randevu, sağlık raporu gibi sağlık hizmetlerinin çevrimiçi sunumu 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda :
Hastaların çevrimiçi doktor, hastane, kan verme randevusu yapabilmesi 
Hastaların kişisel kayıtlarına çevrimiçi ulaşabilmesi 
Çevrimiçi sağlık raporu başvurusu yapılması ve raporun indirilmesi
Sağlık hizmeti ödemelerinin çevrimiçi yapılabilmesi 
Çevrimiçi eczaneden ilaç sipariş edilebilmesi
Elektronik reçete uygulamasına geçilmesi, eczane, hastaneler ve sosyal güvenlik kurumları arasında 
entegrasyonun sağlanması

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Proje kapsamında vatandaşa yönelik randevu, sağlık raporu gibi sağlık hizmetlerinin çevrimiçi sunumu 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda :
Hastaların çevrimiçi doktor, hastane, kan verme randevusu yapabilmesi 
Hastaların kişisel kayıtlarına çevrimiçi ulaşabilmesi 
Çevrimiçi sağlık raporu başvurusu yapılması ve raporun indirilmesi
Sağlık hizmeti ödemelerinin çevrimiçi yapılabilmesi 
Çevrimiçi eczaneden ilaç sipariş edilebilmesi
Elektronik reçete uygulamasına geçilmesi, eczane, hastaneler ve sosyal güvenlik kurumları arasında 
entegrasyonun sağlanması

5. Projeden Beklenen Faydalar

Vatandaşa sağlık randevusunu elektronik ortamda yapabilmesi imkanı tanınarak zaman tasarrufu 
sağlanması, sağlık personelinin zamanını daha iyi yönetebilmesi, sağlık tesislerindeki kuyrukların 
azaltılması
Standart sağlık raporlarının sağlık kayıt sistemindeki bilgilere dayanarak çevrimiçi sunulması ile 
vatandaşa zaman tasarrufu sağlanacaktır. 
Çevrimiçi sağlık hizmeti ödemeleri, vatandaşa sağladığı kolaylığın yanı sıra sağlık kurumlarının da 
ödeme takibini kolaylaştıracaktır. 
Çevrimiçi eczane ile vatandaşlar ihtiyacı olan tezgah üstü ilaçları evlerinden sipariş edebilecektir.
Eczane-sağlık kurumları entegrasyonu ile ilaç kaçaklarında ve hatalı reçetelerde azalma 
gerçekleşecek, uyuşturucu maddelerin eczaneler üzerinden dağıtımı kontrol altına alınacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Vatandaşa sağlık randevusunu elektronik ortamda yapabilmesi imkanı tanınarak zaman tasarrufu 
sağlanması, sağlık personelinin zamanını daha iyi yönetebilmesi, sağlık tesislerindeki kuyrukların 
azaltılması
Standart sağlık raporlarının sağlık kayıt sistemindeki bilgilere dayanarak çevrimiçi sunulması ile 
vatandaşa zaman tasarrufu sağlanacaktır. 
Çevrimiçi sağlık hizmeti ödemeleri, vatandaşa sağladığı kolaylığın yanı sıra sağlık kurumlarının da 
ödeme takibini kolaylaştıracaktır. 
Çevrimiçi eczane ile vatandaşlar ihtiyacı olan tezgah üstü ilaçları evlerinden sipariş edebilecektir.
Eczane-sağlık kurumları entegrasyonu ile ilaç kaçaklarında ve hatalı reçetelerde azalma 
gerçekleşecek, uyuşturucu maddelerin eczaneler üzerinden dağıtımı kontrol altına alınacaktır.
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VOHD- 34 – Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 

desteklemektedir :

Proje kapsamında sunulan çevrimiçi hizmetler kullanıcı memnuniyetinde artış sağlayacaktır. 
Vatandaşların sağlık hizmeti alırken harcadıkları zaman kısaltılarak kullanıcı açısından verimlilik 
artışı sağlanacaktır. 
Sağlık hizmetleriyle ilgili çeşitli idari işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıyla idari verimlilik artışı
sağlanacaktır.  

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 

desteklemektedir :

Proje kapsamında sunulan çevrimiçi hizmetler kullanıcı memnuniyetinde artış sağlayacaktır. 
Vatandaşların sağlık hizmeti alırken harcadıkları zaman kısaltılarak kullanıcı açısından verimlilik 
artışı sağlanacaktır. 
Sağlık hizmetleriyle ilgili çeşitli idari işlemlerin elektronik ortama aktarılmasıyla idari verimlilik artışı
sağlanacaktır.  

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
• Proje kapsamında sunulması planlanan bazı

hizmetler elektronik hasta kayıtları sistemindeki 
bilgilerin tamamlanmasına bağlıdır.

• Proje sağlık verilerine ait gerekli tüm 
standartların belirlenmesinden sonra 
başlamalıdır.
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 çağrı merkezi hizmetleri 
öngörülmektedir. Bu hizmetlerin ortak çağrı
merkezi üzerinden verilmesi gerektiğinden 
“ortak çağrı merkezi” projesi ile ilişkilidir.
Proje kapsamında verilecek hizmetler e-ödeme 
altyapısına ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle “e-
Devlet Kapısı hizmetlerinin yaygınlaştırılması”
eylemi kapsamında kullanılacak e-ödeme 
altyapısından faydalanılması gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
• Proje kapsamında sunulması planlanan bazı

hizmetler elektronik hasta kayıtları sistemindeki 
bilgilerin tamamlanmasına bağlıdır.

• Proje sağlık verilerine ait gerekli tüm 
standartların belirlenmesinden sonra 
başlamalıdır.
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 çağrı merkezi hizmetleri 
öngörülmektedir. Bu hizmetlerin ortak çağrı
merkezi üzerinden verilmesi gerektiğinden 
“ortak çağrı merkezi” projesi ile ilişkilidir.
Proje kapsamında verilecek hizmetler e-ödeme 
altyapısına ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle “e-
Devlet Kapısı hizmetlerinin yaygınlaştırılması”
eylemi kapsamında kullanılacak e-ödeme 
altyapısından faydalanılması gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Proje kapsamındaki çevrimiçi sağlık hizmeti 
ödemesi, 2005 Eylem Planının 40. eylemi 
olan “sağlık hizmeti veren ve ödeme yapan 
kurumlar arasında klinik ve idari verilerin 
değişimi” ile ve KDEP 59 numaralı eylemi ile 
ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Proje kapsamındaki çevrimiçi sağlık hizmeti 
ödemesi, 2005 Eylem Planının 40. eylemi 
olan “sağlık hizmeti veren ve ödeme yapan 
kurumlar arasında klinik ve idari verilerin 
değişimi” ile ve KDEP 59 numaralı eylemi ile 
ilişkilidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı



153

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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 

Bütçe Kaynakları 100 34.088.130 21.305.081 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 34 – Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri
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VOHD- 34 – Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması yapılması; proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; proje iş gereklerinin 
detay seviyede belirlenmesi, kullanıcı faydası, kullanım, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir 
hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler konulması.
Kişisel sağlık bilgileri sistemi üzerine kurulu sağlık raporu başvuru sisteminin geliştirilmesi.
Çevrimiçi randevuya yönelik sistemin standartlarının ve hastanelerin uyması gereken rehberin 
oluşturulması, tüm hastanelerde uygulama alınması
Elektronik kanallardan verilecek hizmetler ve bilgilendirmeler için sağlık çağrı merkezinin, ortak çağrı
merkezi bünyesinde oluşturulması. 
Çevrimiçi eczanenin özel sektöre ihale edilmesi
Hizmet ödemelerinin çevrimiçi yapılabilmesine yönelik e-ödeme sisteminin e-Devlet Kapısı
altyapısından yararlanılarak oluşturulması, özel sağlık kurumları, finans kurumları ve sosyal güvenlik 
kurumlarının sisteme entegrasyonu
Eczane, sağlık kurumları ve sosyal sigorta kurumları arasında entegrasyonu sağlayan altyapının 
mevcut durumda Emekli sandığı, Bağkur ve SSK’nın kurduğu altyapının da etkin bir şekilde 
kullanılması ile oluşturulması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması yapılması; proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; proje iş gereklerinin 
detay seviyede belirlenmesi, kullanıcı faydası, kullanım, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir 
hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler konulması.
Kişisel sağlık bilgileri sistemi üzerine kurulu sağlık raporu başvuru sisteminin geliştirilmesi.
Çevrimiçi randevuya yönelik sistemin standartlarının ve hastanelerin uyması gereken rehberin 
oluşturulması, tüm hastanelerde uygulama alınması
Elektronik kanallardan verilecek hizmetler ve bilgilendirmeler için sağlık çağrı merkezinin, ortak çağrı
merkezi bünyesinde oluşturulması. 
Çevrimiçi eczanenin özel sektöre ihale edilmesi
Hizmet ödemelerinin çevrimiçi yapılabilmesine yönelik e-ödeme sisteminin e-Devlet Kapısı
altyapısından yararlanılarak oluşturulması, özel sağlık kurumları, finans kurumları ve sosyal güvenlik 
kurumlarının sisteme entegrasyonu
Eczane, sağlık kurumları ve sosyal sigorta kurumları arasında entegrasyonu sağlayan altyapının 
mevcut durumda Emekli sandığı, Bağkur ve SSK’nın kurduğu altyapının da etkin bir şekilde 
kullanılması ile oluşturulması

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 35 – Teletıp Sistemleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sağlık Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sağlık Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 :  TÜRKSAT

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 :  TÜRKSAT

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Yönetim, eğitim, araştırma, yerinde sağlık bakımı gerektiren durumlarda, sağlık hizmetlerine erişimde 

sorun yaşanan bölgelerde, afet koşullarında ve özel uzmanlık gerektiren durumlara yönelik teletıp
uygulamalarının yaygın kullanımı.

Teletıp uygulamaları vatandaş ve hastane olarak iki farklı kullanıcıya hizmet verecektir. Vatandaşlara 
çağrı merkezi ve oluşturulacak sağlık yazılımı yardımı ile danışmanlık ve yönlendirme yapılırken, sağlık 
kurumlarına ileri teknolojiler ile teşhis ve tedavi desteği sağlanacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Yönetim, eğitim, araştırma, yerinde sağlık bakımı gerektiren durumlarda, sağlık hizmetlerine erişimde 

sorun yaşanan bölgelerde, afet koşullarında ve özel uzmanlık gerektiren durumlara yönelik teletıp
uygulamalarının yaygın kullanımı.

Teletıp uygulamaları vatandaş ve hastane olarak iki farklı kullanıcıya hizmet verecektir. Vatandaşlara 
çağrı merkezi ve oluşturulacak sağlık yazılımı yardımı ile danışmanlık ve yönlendirme yapılırken, sağlık 
kurumlarına ileri teknolojiler ile teşhis ve tedavi desteği sağlanacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sağlık personeli eksikliği çekilen bölgelerde çeşitli tıp hizmetlerinin vatandaşa ulaştırılabilmesi 
sağlanacaktır. Vatandaşın personel veya uzmanlık eksikliği nedeniyle merkezi sağlık kurumlarına 
gitme zorunluluğu ortadan kalkacaktır. 

Birincil sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak sevk sisteminin etkinliği artırılacaktır. Merkezi sağlık 
kuruluşlarına yığılmaların önüne geçilebilecektir. 

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sağlık personeli eksikliği çekilen bölgelerde çeşitli tıp hizmetlerinin vatandaşa ulaştırılabilmesi 
sağlanacaktır. Vatandaşın personel veya uzmanlık eksikliği nedeniyle merkezi sağlık kurumlarına 
gitme zorunluluğu ortadan kalkacaktır. 

Birincil sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak sevk sisteminin etkinliği artırılacaktır. Merkezi sağlık 
kuruluşlarına yığılmaların önüne geçilebilecektir. 
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 

desteklemektedir :

Sağlık hizmetleri sunumundaki aksaklıklar Türkiye’nin önemli problemlerinden biridir. Özellikle 
sağlık personeli eksikliği bunun önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Teletıp uygulamaları
ağırlıklı olarak vatandaşa sunulan sağlık hizmeti kalitesini artırmaya yönelik olup vatandaş odaklı
hizmet geliştirilmesi prensibinin sonucudur. 

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 

desteklemektedir :

Sağlık hizmetleri sunumundaki aksaklıklar Türkiye’nin önemli problemlerinden biridir. Özellikle 
sağlık personeli eksikliği bunun önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Teletıp uygulamaları
ağırlıklı olarak vatandaşa sunulan sağlık hizmeti kalitesini artırmaya yönelik olup vatandaş odaklı
hizmet geliştirilmesi prensibinin sonucudur. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

• Proje sağlık verilerine ait standartların 
belirlenmesinden sonra başlamalıdır.

• Teletıp projesi kapsamında vatandaşlara sağlık 
konusunda çağrı merkezi aracılığı ile 
bilgilendirme yapılmasında “ortak çağrı
merkezinin” kullanılması değerlendirilmelidir.
Proje kapsamında kurulması planlanan İnternet 
sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin azaltılması
için e-Devlet Kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem kapsamında 
kullanılacak altyapıdan faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile 
ilişkilidir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

• Proje sağlık verilerine ait standartların 
belirlenmesinden sonra başlamalıdır.

• Teletıp projesi kapsamında vatandaşlara sağlık 
konusunda çağrı merkezi aracılığı ile 
bilgilendirme yapılmasında “ortak çağrı
merkezinin” kullanılması değerlendirilmelidir.
Proje kapsamında kurulması planlanan İnternet 
sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin azaltılması
için e-Devlet Kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem kapsamında 
kullanılacak altyapıdan faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile 
ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Türkiye Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi 
kapsamında teletıpla ilgili olarak yapılan 
çalışmalar projenin fizibilite aşamasında 
kullanılabilir. 

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Türkiye Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi 
kapsamında teletıpla ilgili olarak yapılan 
çalışmalar projenin fizibilite aşamasında 
kullanılabilir. 

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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 

Bütçe Kaynakları 100 24.100.000 15.062.500 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 35 – Teletıp Sistemleri
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Teletıp uygulamaları ile ilgili dünya örnekleri incelenerek ülke için uygun bir modelin/modellerin 
önerisini kapsayan bir rapor hazırlanması; teletıp hizmeti ihtiyacı olan bölgelerin ve verilecek teletıp
servislerinin tespiti; fizibilite çalışması kapsamında proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; 
kaynak (sağlık personeli, altyapı, haberleşme) ihtiyacının tespiti; kullanıcı faydası, kullanım, 
verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye 
yönelik hedefler konulması. 

1.Faz :
Vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi ve yönlendirme alabileceği çevrimiçi sorgu sistemlerinin 

ve çağrı merkezi hizmetlerinin oluşturulması
2.Faz :

Teletıp merkezinin ülkenin belirlenen yerlerinde kurulması ve altyapı çalışmaları (haberleşme, 
donanım, personel istihdamı, vb.)
Ülkenin teletıp hizmetlerine öncelikli olarak ihtiyaç duyan bölgelerinde sağlık tesislerine gerekli 

donanımın sağlanması
Sağlık personeline teletıp araçlarının kullanımı konusunda eğitim verilmesi 
Sağlık personelinin teletıp araçlarını kullanımını özendirici tedbirlerin alınması. 

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Teletıp uygulamaları ile ilgili dünya örnekleri incelenerek ülke için uygun bir modelin/modellerin 
önerisini kapsayan bir rapor hazırlanması; teletıp hizmeti ihtiyacı olan bölgelerin ve verilecek teletıp
servislerinin tespiti; fizibilite çalışması kapsamında proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; 
kaynak (sağlık personeli, altyapı, haberleşme) ihtiyacının tespiti; kullanıcı faydası, kullanım, 
verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye 
yönelik hedefler konulması. 

1.Faz :
Vatandaşların sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi ve yönlendirme alabileceği çevrimiçi sorgu sistemlerinin 

ve çağrı merkezi hizmetlerinin oluşturulması
2.Faz :

Teletıp merkezinin ülkenin belirlenen yerlerinde kurulması ve altyapı çalışmaları (haberleşme, 
donanım, personel istihdamı, vb.)
Ülkenin teletıp hizmetlerine öncelikli olarak ihtiyaç duyan bölgelerinde sağlık tesislerine gerekli 

donanımın sağlanması
Sağlık personeline teletıp araçlarının kullanımı konusunda eğitim verilmesi 
Sağlık personelinin teletıp araçlarını kullanımını özendirici tedbirlerin alınması. 

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 36 – Elektronik Yüksek Öğretim Kayıtları

1. Proje Sahibi Kuruluş

Yükseköğretim Kurulu 

1. Proje Sahibi Kuruluş

Yükseköğretim Kurulu 

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 :  Üniversiteler

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 :  Üniversiteler

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Yüksek öğretim kurumlarında öğrenci ve ders kayıtlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Yüksek öğretim kurumlarında öğrenci ve ders kayıtlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar
Üniversite kayıt sürecinin çevrimiçi ortama aktarılması sonucu öğrencilere ve velilere zaman kazancı

sağlanacak, birçok belgenin fiziksel olarak çeşitli kurumlardan toplanmasına gerek kalmayacaktır. 
Öğrenciler her sene ders seçim sürecinde okulda fiziksel olarak sıra beklemek zorunda kalmayacak, 

harç ödemesini de elektronik ortamdan gerçekleştirebilecektir. Bu, kurum içi verimliliğe de olumlu 
yönde yansıyacaktır. 

Öğrenci ve ders kayıtlarının dijital ortama aktarılması kurum içi süreçlerde de verimlilik artışı
sağlayacak, elektronik ortamda gelen başvurular daha hızlı değerlendirilebilecektir. 

5. Projeden Beklenen Faydalar
Üniversite kayıt sürecinin çevrimiçi ortama aktarılması sonucu öğrencilere ve velilere zaman kazancı

sağlanacak, birçok belgenin fiziksel olarak çeşitli kurumlardan toplanmasına gerek kalmayacaktır. 
Öğrenciler her sene ders seçim sürecinde okulda fiziksel olarak sıra beklemek zorunda kalmayacak, 

harç ödemesini de elektronik ortamdan gerçekleştirebilecektir. Bu, kurum içi verimliliğe de olumlu 
yönde yansıyacaktır. 

Öğrenci ve ders kayıtlarının dijital ortama aktarılması kurum içi süreçlerde de verimlilik artışı
sağlayacak, elektronik ortamda gelen başvurular daha hızlı değerlendirilebilecektir. 
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Yüksek öğretim kayıtlarının çevrimiçi sunumu AB tarafından belirlenen 20 temel e-Devlet hizmeti 
arasında yer almaktadır. 

Kayıtların elektronik ortamda tek bir noktadan gerçekleştirilmesi kamu idari giderlerinde düşüş
sağlayacak, kırtasiyecilik azalacak, iş akışı hızlanacaktır. 
Yüksek öğretim ders ve öğrenci kayıt işlemleri geniş bir kitleye hitap etmekte olup, bunların çevrimiçi 

gerçekleştirilmesi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen işlem yüzdesinde de artış sağlanacaktır.
Öğrenci ve veliler açısından gerek kullanıcı memnuniyeti artışı, gerek zaman tasarrufu sağlanacaktır.  

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Yüksek öğretim kayıtlarının çevrimiçi sunumu AB tarafından belirlenen 20 temel e-Devlet hizmeti 
arasında yer almaktadır. 

Kayıtların elektronik ortamda tek bir noktadan gerçekleştirilmesi kamu idari giderlerinde düşüş
sağlayacak, kırtasiyecilik azalacak, iş akışı hızlanacaktır. 
Yüksek öğretim ders ve öğrenci kayıt işlemleri geniş bir kitleye hitap etmekte olup, bunların çevrimiçi 

gerçekleştirilmesi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen işlem yüzdesinde de artış sağlanacaktır.
Öğrenci ve veliler açısından gerek kullanıcı memnuniyeti artışı, gerek zaman tasarrufu sağlanacaktır.  

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Yüksek öğretim kayıtlarında kullanılması için 
eğitim bilgi sistemi ile entegre çalışılması
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.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Yüksek öğretim kayıtlarında kullanılması için 
eğitim bilgi sistemi ile entegre çalışılması
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.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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 

Bütçe Kaynakları 100 4.093.875 2.558.672 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 36 – Elektronik Yüksek Öğretim Kayıtları
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması kapsamında proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım oranı, 
kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma 
süresi ve bütçeye yönelik hedefler konulması
Yüksek öğretim kayıtlarında gerekli bilgilerin ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda paylaşımına
yönelik altyapının kurulması; tek noktadan çevrimiçi kayıt, ödeme ve ders seçimi için gerekli yazılım 
standartlarının belirlenmesi
Standartların tüm üniversitelerde uygulanması için yasal yaptırımın belirlenerek uygulanması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması kapsamında proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım oranı, 
kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma 
süresi ve bütçeye yönelik hedefler konulması
Yüksek öğretim kayıtlarında gerekli bilgilerin ilgili kurumlar tarafından elektronik ortamda paylaşımına
yönelik altyapının kurulması; tek noktadan çevrimiçi kayıt, ödeme ve ders seçimi için gerekli yazılım 
standartlarının belirlenmesi
Standartların tüm üniversitelerde uygulanması için yasal yaptırımın belirlenerek uygulanması

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 37 – Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları

1. Proje Sahibi Kuruluş

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel 
Müdürlüğü

1. Proje Sahibi Kuruluş

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel 
Müdürlüğü

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Yükseköğretim Kurulu
Kuruluş 2  : Üniversiteler
Kuruluş 3  : Burs Veren Vakıf ve Dernekler

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Yükseköğretim Kurulu
Kuruluş 2  : Üniversiteler
Kuruluş 3  : Burs Veren Vakıf ve Dernekler

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Yüksek öğrenim öğrencilerinin burs, kredi ve yurt başvurularının tek noktadan, çevrimiçi olarak 
yapılabilmesi sağlanacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Yüksek öğrenim öğrencilerinin burs, kredi ve yurt başvurularının tek noktadan, çevrimiçi olarak 
yapılabilmesi sağlanacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar
Yüksek öğrenim öğrencilerinin burs, kredi ve yurt başvurularının çevrimiçi ortama aktarılması sonucu 

öğrencilere zaman kazancı sağlanacak, birçok belgenin fiziksel olarak çeşitli kurumlardan 
toplanmasına gerek kalmayacaktır. 
Burs, kredi ve yurt başvurularının dijital ortama aktarılması kurum içi süreçlerde de verimlilik artışı

sağlayacak, elektronik ortamda gelen başvurular daha hızlı değerlendirilebilecektir. 

5. Projeden Beklenen Faydalar
Yüksek öğrenim öğrencilerinin burs, kredi ve yurt başvurularının çevrimiçi ortama aktarılması sonucu 

öğrencilere zaman kazancı sağlanacak, birçok belgenin fiziksel olarak çeşitli kurumlardan 
toplanmasına gerek kalmayacaktır. 
Burs, kredi ve yurt başvurularının dijital ortama aktarılması kurum içi süreçlerde de verimlilik artışı

sağlayacak, elektronik ortamda gelen başvurular daha hızlı değerlendirilebilecektir. 
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 37 – Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Burs, kredi ve yurt başvuruları gibi süreçlerin elektronik ortamda tek bir noktadan gerçekleştirilmesi 
kamu idari giderlerinde düşüş sağlayacak, kırtasiyecilik azalacak, iş akışı hızlanacaktır. 

Burs, kredi ve yurt başvuru işlemleri geniş bir kitleye hitap etmekte olup, bunların çevrimiçi 
gerçekleştirilmesi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen işlem yüzdesinde de artış sağlanacaktır

Öğrenci  açısından gerek kullanıcı memnuniyeti artışı, gerek zaman tasarrufu sağlanacaktır.  

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Burs, kredi ve yurt başvuruları gibi süreçlerin elektronik ortamda tek bir noktadan gerçekleştirilmesi 
kamu idari giderlerinde düşüş sağlayacak, kırtasiyecilik azalacak, iş akışı hızlanacaktır. 

Burs, kredi ve yurt başvuru işlemleri geniş bir kitleye hitap etmekte olup, bunların çevrimiçi 
gerçekleştirilmesi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen işlem yüzdesinde de artış sağlanacaktır

Öğrenci  açısından gerek kullanıcı memnuniyeti artışı, gerek zaman tasarrufu sağlanacaktır.  

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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 

Bütçe Kaynakları 100 4.093.875 2.558.672 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 37 – Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 37 – Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması kapsamında proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım oranı, 
kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma 
süresi ve bütçeye yönelik hedefler konulması
Standartların tüm üniversitelerde uygulanması için gerekli yasal yaptırımın hazırlanması
Mevcut durumda burs ve yurt olanağı vermekte olan farklı kuruluşların burs başvuru süreçlerinin 
entegre edilerek tek noktadan ve çevrimiçi yapılması için olabilirlik çalışması yapılması; gerekli yeni 
süreç yapılanma ihtiyaçlarının tespiti
Burs, kredi ve yurt başvurularının tek noktadan verilmesi için sistem geliştirmesi 

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması kapsamında proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım oranı, 
kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma 
süresi ve bütçeye yönelik hedefler konulması
Standartların tüm üniversitelerde uygulanması için gerekli yasal yaptırımın hazırlanması
Mevcut durumda burs ve yurt olanağı vermekte olan farklı kuruluşların burs başvuru süreçlerinin 
entegre edilerek tek noktadan ve çevrimiçi yapılması için olabilirlik çalışması yapılması; gerekli yeni 
süreç yapılanma ihtiyaçlarının tespiti
Burs, kredi ve yurt başvurularının tek noktadan verilmesi için sistem geliştirmesi 

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 38 – Entegre e-Kütüphane Sistemi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Kültür ve Turizm Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Başbakanlık (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 3 : Yükseköğretim Kurulu
Kuruluş 4 : TÜBİTAK (ULAKBİM)
Kuruluş 5 : Üniversiteler 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Başbakanlık (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 3 : Yükseköğretim Kurulu
Kuruluş 4 : TÜBİTAK (ULAKBİM)
Kuruluş 5 : Üniversiteler 

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Ülkedeki tüm kütüphanelerde yer alan kaynakların tek bir noktadan sorgulanabilmesi
Kitap ayırtma, talep, uzatma, ceza ödeme gibi işlemlerin çevrimiçi gerçekleştirilmesi; elektronik 
kanallardan kullanıcılara çeşitli bilgilendirme mesajları (kitap süre dolumu, ceza ödemesi, vb) 
iletilmesi 
Seçili kütüphane materyallerine (kitap, tez, saydam, vb) çevrimiçi erişim imkanı sağlanması
Devlet arşivlerinde yer alan en önemli veya en sık kullanılan belgelerin elektronik ortama aktarılması, 
bu belgelere çevrimiçi erişim sağlanması
Farklı kurumlar tarafından yürütülen e-Kütüphane çalışmalarının birleştirilmesi 

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Ülkedeki tüm kütüphanelerde yer alan kaynakların tek bir noktadan sorgulanabilmesi
Kitap ayırtma, talep, uzatma, ceza ödeme gibi işlemlerin çevrimiçi gerçekleştirilmesi; elektronik 
kanallardan kullanıcılara çeşitli bilgilendirme mesajları (kitap süre dolumu, ceza ödemesi, vb) 
iletilmesi 
Seçili kütüphane materyallerine (kitap, tez, saydam, vb) çevrimiçi erişim imkanı sağlanması
Devlet arşivlerinde yer alan en önemli veya en sık kullanılan belgelerin elektronik ortama aktarılması, 
bu belgelere çevrimiçi erişim sağlanması
Farklı kurumlar tarafından yürütülen e-Kütüphane çalışmalarının birleştirilmesi 

5. Projeden Beklenen Faydalar
Kullanıcıların farklı yerlerde bulunan kaynaklara ulaşabilme imkanının artması, arama süresinin 
kısaltılması
Kitap uzatma veya ceza ödeme gibi işlemler için fiziksel olarak kütüphaneye gitme zorunluluğunun 
kalkması, elektronik kanallardan yapılan hatırlatmalarla kullanıcıların hizmet memnuniyetinin 
artırılması
Çeşitli kütüphane işlemlerinin elektronik ortamda yapılması sonucu kütüphanelerde iş yükünün 
azalması, arka-ofis süreçlerinin de elektronik ortamda gerçekleşmesi sonucu verimliliğin artması
Ortak veritabanı kullanımı ile kütüphaneler arasında kitap paylaşımı ve takibinin kolaylaşması
Çevrimiçi sunulan kütüphane materyalleriyle kullanıcılara mekandan bağımsız olarak ve hızlı bir 
şekilde bilgiye erişim imkanı, mevcut kaynak sayısı ile daha çok kullanıcıya hizmet imkanı
Arşiv belgelerinde yer alan çeşitli bilgilerin zamanın yaratacağı olumsuz fiziksel etkilere, yangın gibi 
risklere karşı daha iyi korunuyor hale gelmesi

5. Projeden Beklenen Faydalar
Kullanıcıların farklı yerlerde bulunan kaynaklara ulaşabilme imkanının artması, arama süresinin 
kısaltılması
Kitap uzatma veya ceza ödeme gibi işlemler için fiziksel olarak kütüphaneye gitme zorunluluğunun 
kalkması, elektronik kanallardan yapılan hatırlatmalarla kullanıcıların hizmet memnuniyetinin 
artırılması
Çeşitli kütüphane işlemlerinin elektronik ortamda yapılması sonucu kütüphanelerde iş yükünün 
azalması, arka-ofis süreçlerinin de elektronik ortamda gerçekleşmesi sonucu verimliliğin artması
Ortak veritabanı kullanımı ile kütüphaneler arasında kitap paylaşımı ve takibinin kolaylaşması
Çevrimiçi sunulan kütüphane materyalleriyle kullanıcılara mekandan bağımsız olarak ve hızlı bir 
şekilde bilgiye erişim imkanı, mevcut kaynak sayısı ile daha çok kullanıcıya hizmet imkanı
Arşiv belgelerinde yer alan çeşitli bilgilerin zamanın yaratacağı olumsuz fiziksel etkilere, yangın gibi 
risklere karşı daha iyi korunuyor hale gelmesi
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 38 – Entegre e-Kütüphane Sistemi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 

desteklemektedir :

Kütüphane hizmetleri çevrimiçi sunum için AB tarafından belirlenen 20 temel hizmet arasında yer 
almaktadır. Bu nedenle ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. 
Çeşitli kütüphanecilik işlemlerine ilişkin arka-ofis süreçleri elektronik ortama aktarılarak idari giderler 
azalacak, çevrimiçi arka-ofis süreçlerine sahip hizmet yüzdesi artacaktır.
Gerek kütüphane hizmetlerinin sunumu ve bilgiye erişim imkanlarını artırarak dış kullanıcılara, 
gerekse kütüphaneler arası kaynak paylaşımını kolaylaştırarak iç kullanıcılara fayda sağlayarak 
kullanıcı memnuniyetinin artması sağlanacaktır.
Elektronik ortamda gerçekleşen işlem yüzdesinde artış sağlanacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 

desteklemektedir :

Kütüphane hizmetleri çevrimiçi sunum için AB tarafından belirlenen 20 temel hizmet arasında yer 
almaktadır. Bu nedenle ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. 
Çeşitli kütüphanecilik işlemlerine ilişkin arka-ofis süreçleri elektronik ortama aktarılarak idari giderler 
azalacak, çevrimiçi arka-ofis süreçlerine sahip hizmet yüzdesi artacaktır.
Gerek kütüphane hizmetlerinin sunumu ve bilgiye erişim imkanlarını artırarak dış kullanıcılara, 
gerekse kütüphaneler arası kaynak paylaşımını kolaylaştırarak iç kullanıcılara fayda sağlayarak 
kullanıcı memnuniyetinin artması sağlanacaktır.
Elektronik ortamda gerçekleşen işlem yüzdesinde artış sağlanacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje kapsamında kurulması planlanan İnternet 
sitesi / portalin 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 e-

ödeme altyapısına ihtiyaç duyacaktır. Bu 
nedenle e-Devlet Kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması eylemi kapsamında 
kullanılacak ortak e-ödeme altyapısından 
faydalanılması gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje kapsamında kurulması planlanan İnternet 
sitesi / portalin 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 e-

ödeme altyapısına ihtiyaç duyacaktır. Bu 
nedenle e-Devlet Kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması eylemi kapsamında 
kullanılacak ortak e-ödeme altyapısından 
faydalanılması gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

MEB’in daha önce başlatmış olduğu Bilgiye 
Erişim Merkezi projesi ile yakından ilişkilidir.

YÖK’ün akademik tez veritabanındaki tezleri 
elektronik ortama aktarması yönündeki eylem bu 
proje ile desteklenmiş olacaktır

ULAKBİM kapsamındaki katalog bütüncül 
katalog çalışmalarında kullanılabilecektir.

Proje KDEP 52 numaralı eylem kapsamında 
planlanan ancak henüz tamamlanmamış devlet 
arşivlerinin elektronik ortamdan sunumunu da 
kapsamaktadır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

MEB’in daha önce başlatmış olduğu Bilgiye 
Erişim Merkezi projesi ile yakından ilişkilidir.

YÖK’ün akademik tez veritabanındaki tezleri 
elektronik ortama aktarması yönündeki eylem bu 
proje ile desteklenmiş olacaktır

ULAKBİM kapsamındaki katalog bütüncül 
katalog çalışmalarında kullanılabilecektir.

Proje KDEP 52 numaralı eylem kapsamında 
planlanan ancak henüz tamamlanmamış devlet 
arşivlerinin elektronik ortamdan sunumunu da 
kapsamaktadır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 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

Ağ Altyapısı 8 3.373.442 2.108.401

Diğer 40 16.086.721 10.054.201

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 40.001.084 25.000.678

Bütçe Kaynakları 100 40.001.084 25.000.678

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 38 – Entegre e-Kütüphane Sistemi
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VOHD- 38 – Entegre e-Kütüphane Sistemi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması kapsamında proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım oranı, 
kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma 
süresi ve bütçeye yönelik hedefler konulması
Bütünleşik katalog hizmeti sunulacak kütüphanelerin belirlenmesi
Oluşturulacak e-kütüphane sisteminde mevcut işletimde olan YÖK ve ULAKBİM gibi altyapılarından 
faydalanılma olanaklarını ve potansiyel sinerjilerin araştırılması, buna bağlı olarak sistemin hangi 
bileşenlerinin mevcut altyapılardan sağlanacağının belirlenmesi
Kütüphanelerin muhtemelen farklı sistemleri üzerine oturacak ortak bir katalog arama sistemi 
geliştirilmesi
Geliştirilecek çevrimiçi kitap ayırma, talep, uzatma, ceza ödeme sisteminin farklı kütüphanelerin 
sistemleriyle entegrasyonu; kütüphane personellerine sistemin kullanımıyla ilgili eğitim verilmesi
Çevrimiçi sunulacak materyallerin sayısallaştırılması ve elektronik ortama aktarılması
Sunulacak hizmetler için fiyatlandırma politikasının belirlenmesi ve iş süreçlerinin oluşturulması
Yapılacak ödemelerin e-Devlet Kapısı ortak e-ödeme platformuyla entegrasyonu

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması kapsamında proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım oranı, 
kullanıcı faydası, verimliliğe katkı alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma 
süresi ve bütçeye yönelik hedefler konulması
Bütünleşik katalog hizmeti sunulacak kütüphanelerin belirlenmesi
Oluşturulacak e-kütüphane sisteminde mevcut işletimde olan YÖK ve ULAKBİM gibi altyapılarından 
faydalanılma olanaklarını ve potansiyel sinerjilerin araştırılması, buna bağlı olarak sistemin hangi 
bileşenlerinin mevcut altyapılardan sağlanacağının belirlenmesi
Kütüphanelerin muhtemelen farklı sistemleri üzerine oturacak ortak bir katalog arama sistemi 
geliştirilmesi
Geliştirilecek çevrimiçi kitap ayırma, talep, uzatma, ceza ödeme sisteminin farklı kütüphanelerin 
sistemleriyle entegrasyonu; kütüphane personellerine sistemin kullanımıyla ilgili eğitim verilmesi
Çevrimiçi sunulacak materyallerin sayısallaştırılması ve elektronik ortama aktarılması
Sunulacak hizmetler için fiyatlandırma politikasının belirlenmesi ve iş süreçlerinin oluşturulması
Yapılacak ödemelerin e-Devlet Kapısı ortak e-ödeme platformuyla entegrasyonu

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 39 – Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Eğitim bilgi sistemi için iki temel amaç öngörülmektedir:

1) Eğitim Bilgi Sistemi : Ülke genelinde okul, öğrenci ve öğretmen bilgilerini içeren bütüncül bir eğitim 
veritabanı oluşturulması, özel okulların sistem ile veri paylaşımının sağlanması, velilerin ve öğrencilerin 
sisteme erişimine yönelik arayüzün oluşturulması, gerek veli gerek öğrencilere alternatif kanallar 
aracılığı ile (İnternet, mobil v.s.) ile bilgilendirme (sınav sonuçları, devamsızlıkları, vb) yapılmasına 
yönelik altyapının oluşturulması, veritabanı üzerine kurulu çeşitli raporlama ve veri analiz yöntemlerinin 
geliştirilmesi, bu bilgilerden kamuya açık olanlarına portal üzerinden erişim sağlanması
2) Öğrenci İşleri Hizmetleri : Okul kaydı yaptırma / yenileme, ücret ödeme, ders seçimi, öğrenci belgesi, 
not dökümü, diploma gibi hizmetlere yönelik standart bir modül geliştirilmesi ve ana portaldan çevrimiçi 
işlem yapılabilmesi

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Eğitim bilgi sistemi için iki temel amaç öngörülmektedir:

1) Eğitim Bilgi Sistemi : Ülke genelinde okul, öğrenci ve öğretmen bilgilerini içeren bütüncül bir eğitim 
veritabanı oluşturulması, özel okulların sistem ile veri paylaşımının sağlanması, velilerin ve öğrencilerin 
sisteme erişimine yönelik arayüzün oluşturulması, gerek veli gerek öğrencilere alternatif kanallar 
aracılığı ile (İnternet, mobil v.s.) ile bilgilendirme (sınav sonuçları, devamsızlıkları, vb) yapılmasına 
yönelik altyapının oluşturulması, veritabanı üzerine kurulu çeşitli raporlama ve veri analiz yöntemlerinin 
geliştirilmesi, bu bilgilerden kamuya açık olanlarına portal üzerinden erişim sağlanması
2) Öğrenci İşleri Hizmetleri : Okul kaydı yaptırma / yenileme, ücret ödeme, ders seçimi, öğrenci belgesi, 
not dökümü, diploma gibi hizmetlere yönelik standart bir modül geliştirilmesi ve ana portaldan çevrimiçi 
işlem yapılabilmesi

5. Projeden Beklenen Faydalar
Oluşturulacak eğitim bilgi sistemi sayesinde Türkiye’nin eğitim envanterinin bütüncül bir yapıya 

ulaştırılması, öğrencilerin öğrenim geçmişlerine tek bir noktadan ulaşılabilmesi, velilerin çocuklarının 
öğrenim performansını yakından takip edebilmesi, okul ve öğretmen performanslarının kıyaslamalı
şekilde izlenebilmesi, eğitim otoritelerinin politikalarının daha rasyonel temellere oturtulabilmesi

Veri tabanı üzerine kurulacak karar destek sistemleri ile milli eğitim politikalarının bilgiye dayalı olarak 
oluşturulmasının sağlanması

Toplumun geniş bir kesimini oluşturan öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları idari hizmetlere çevrimiçi 
ulaşımının sağlanarak büyük zaman tasarrufu sağlanması; öğretim kurumlarının elektronik ortama 
aktarılan idari işlemler sonucu verimlilik artışı sağlaması

5. Projeden Beklenen Faydalar
Oluşturulacak eğitim bilgi sistemi sayesinde Türkiye’nin eğitim envanterinin bütüncül bir yapıya 

ulaştırılması, öğrencilerin öğrenim geçmişlerine tek bir noktadan ulaşılabilmesi, velilerin çocuklarının 
öğrenim performansını yakından takip edebilmesi, okul ve öğretmen performanslarının kıyaslamalı
şekilde izlenebilmesi, eğitim otoritelerinin politikalarının daha rasyonel temellere oturtulabilmesi

Veri tabanı üzerine kurulacak karar destek sistemleri ile milli eğitim politikalarının bilgiye dayalı olarak 
oluşturulmasının sağlanması

Toplumun geniş bir kesimini oluşturan öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları idari hizmetlere çevrimiçi 
ulaşımının sağlanarak büyük zaman tasarrufu sağlanması; öğretim kurumlarının elektronik ortama 
aktarılan idari işlemler sonucu verimlilik artışı sağlaması
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VOHD- 39 – Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Projenin, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen stratejik amaç ve hedefleri yakından 
destekleyeceği düşünülmektedir :

Geniş bir kitleye (öğrenciler, aileleri, öğretmenler) ihtiyaçları doğrultusunda kullanıcı faydası
sağlanarak kullanıcı odaklılık prensibi desteklenmiş olacaktır. Ayrıca öğrenim alanındaki temel 
hizmetlerin verilecek olması hayat evresi prensibi açısından da önem taşımaktadır. Bunların 
sonucunda kullanıcı memnuniyeti göstergesinin de olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir. 

Kamuda veriye dayalı karar mekanizmalarının oluşturulması stratejimizin temel prensiplerinden birini 
oluşturmaktadır. Eğitim bilgi sistemi bu prensibi eğitim alanında yakından desteklemektedir. 

Öğrenci işleriyle ilgili standart bir modülün oluşturularak kullanıma sokulması, okulların bu alanda 
yapabilecekleri mükerrer yatırımların da önüne geçerek tasarruf sağlayacaktır.

Öğrenci işlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik süreçler arka-ofis verimliliğini 
artıracak eğitim kurumlarının idari giderlerinde tasarruf imkanı getirecek, ayrıca elektronik ortamda 
gerçekleşen işlemlerin toplam işlemler içindeki payını artıracaktır. 

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Projenin, vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen stratejik amaç ve hedefleri yakından 
destekleyeceği düşünülmektedir :

Geniş bir kitleye (öğrenciler, aileleri, öğretmenler) ihtiyaçları doğrultusunda kullanıcı faydası
sağlanarak kullanıcı odaklılık prensibi desteklenmiş olacaktır. Ayrıca öğrenim alanındaki temel 
hizmetlerin verilecek olması hayat evresi prensibi açısından da önem taşımaktadır. Bunların 
sonucunda kullanıcı memnuniyeti göstergesinin de olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir. 

Kamuda veriye dayalı karar mekanizmalarının oluşturulması stratejimizin temel prensiplerinden birini 
oluşturmaktadır. Eğitim bilgi sistemi bu prensibi eğitim alanında yakından desteklemektedir. 

Öğrenci işleriyle ilgili standart bir modülün oluşturularak kullanıma sokulması, okulların bu alanda 
yapabilecekleri mükerrer yatırımların da önüne geçerek tasarruf sağlayacaktır.

Öğrenci işlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik süreçler arka-ofis verimliliğini 
artıracak eğitim kurumlarının idari giderlerinde tasarruf imkanı getirecek, ayrıca elektronik ortamda 
gerçekleşen işlemlerin toplam işlemler içindeki payını artıracaktır. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Eğitim portalı içerisinde burs ve yurt 
başvurularının entegrasyonu sağlanmalıdır.
Proje kapsamında kurulması planlanan İnternet 

sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin azaltılması
için e-Devlet Kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem 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 de “e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin 
Yaygınlaştırılması” eylemi kapsamında 
kurulacak mobil hizmetler altyapısından 
faydalanılması gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Eğitim portalı içerisinde burs ve yurt 
başvurularının entegrasyonu sağlanmalıdır.
Proje kapsamında kurulması planlanan İnternet 

sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin azaltılması
için e-Devlet Kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik eylem 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 de “e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin 
Yaygınlaştırılması” eylemi kapsamında 
kurulacak mobil hizmetler altyapısından 
faydalanılması gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

MEB bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan 
Eğitim Karar Destek Sistemine temel 
oluşturacaktır.

Proje, 2005 Eylem Planı 10 no’lu eylemin 
devamı niteliğindedir. 

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

MEB bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan 
Eğitim Karar Destek Sistemine temel 
oluşturacaktır.

Proje, 2005 Eylem Planı 10 no’lu eylemin 
devamı niteliğindedir. 

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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 

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak 100 41.381.463      25.863.415 

Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 5.I.C Tedbir 6.3 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 39 – Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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
Eğitim Bilgi Sistemi :

Okul, öğrenci ve öğretmen veritabanı yapılarının oluşturulması ve mevcut bilgilerin dijitalleştirilerek 
veritabanına aktarımı

Veri tabanının düzenli güncellenmesi için süreçlerin kurumlar arası geliştirilmesi
Ara yüzün veliler, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri olmak üzere kullanıcı grupları bazında 

kişiselleştirilmesi
Veli ve öğrencilere bilgilendirme yapmaya yönelik İnternet ve SMS altyapısı kurulması
Veritabanındaki bilgiler üzerine kurulu raporlama ve veri analiz modellerinin geliştirilmesi, eğitim 

uzmanlarının kullanımına yönelik karar destek sistemleri oluşturulması

Öğrenci İşleri Hizmetleri :
Sık kullanılan öğrenci işlerine (kayıt, ders seçimi, not dökümü, öğrenci belgesi, diploma) yönelik 

standart bir modül geliştirilmesi ve tüm okullara kurulması
Modülün özel okullara tanıtımı ve satışı
Çevrimiçi belge verilebilmesine yönelik elektronik imza altyapısının oluşturulması
Elektronik ödeme altyapısı ve sürecinin oluşturulması
Sistemin çevrimiçi hizmet sunumuna açılması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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
Eğitim Bilgi Sistemi :

Okul, öğrenci ve öğretmen veritabanı yapılarının oluşturulması ve mevcut bilgilerin dijitalleştirilerek 
veritabanına aktarımı

Veri tabanının düzenli güncellenmesi için süreçlerin kurumlar arası geliştirilmesi
Ara yüzün veliler, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri olmak üzere kullanıcı grupları bazında 

kişiselleştirilmesi
Veli ve öğrencilere bilgilendirme yapmaya yönelik İnternet ve SMS altyapısı kurulması
Veritabanındaki bilgiler üzerine kurulu raporlama ve veri analiz modellerinin geliştirilmesi, eğitim 

uzmanlarının kullanımına yönelik karar destek sistemleri oluşturulması

Öğrenci İşleri Hizmetleri :
Sık kullanılan öğrenci işlerine (kayıt, ders seçimi, not dökümü, öğrenci belgesi, diploma) yönelik 

standart bir modül geliştirilmesi ve tüm okullara kurulması
Modülün özel okullara tanıtımı ve satışı
Çevrimiçi belge verilebilmesine yönelik elektronik imza altyapısının oluşturulması
Elektronik ödeme altyapısı ve sürecinin oluşturulması
Sistemin çevrimiçi hizmet sunumuna açılması

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 40 – e-Sınav Uygulamaları

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Yükseköğretim Kurulu
Kuruluş 2 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 3 : ÖSYM

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Yükseköğretim Kurulu
Kuruluş 2 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 3 : ÖSYM

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Merkezi olarak yapılan sınavlarının kayıt, sınav, değerlendirme, tercih sürecinin elektronik ortama 

aktarılması
Sınav sonuçlarının adaylara çoklu kanallardan ulaştırılması
Sınav sonuçlarının detaylı bilimsel analizine imkan tanıyan karar destek sistemlerinin oluşturulması, 

eğitim bilgi sistemi ile veri paylaşımı ve entegrasyonunun sağlanması
Çeşitli kurumlar için merkezi olarak yapılan sınavlara ilişkin verilerin ortak kullanımının sağlanması, 

veri iletişiminin güvenli ve hızlı hale getirilmesi

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Merkezi olarak yapılan sınavlarının kayıt, sınav, değerlendirme, tercih sürecinin elektronik ortama 

aktarılması
Sınav sonuçlarının adaylara çoklu kanallardan ulaştırılması
Sınav sonuçlarının detaylı bilimsel analizine imkan tanıyan karar destek sistemlerinin oluşturulması, 

eğitim bilgi sistemi ile veri paylaşımı ve entegrasyonunun sağlanması
Çeşitli kurumlar için merkezi olarak yapılan sınavlara ilişkin verilerin ortak kullanımının sağlanması, 

veri iletişiminin güvenli ve hızlı hale getirilmesi

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sınav başvuru, tercih ve sonuç bildirim sürecinin elektronik ortama taşınması sonucu sağlanacak 
tasarruf (kağıt, ulaşım, vb) ve işlemlerde kazanılacak hız

Elektronik ortama taşınabilecek sınavlarda (ehliyet, meslek içi yükselme, vb) sonuçların anında belli 
olması, sınav zamanlamasıyla ilgili kullanıcılara sunulacak esneklik, sınav gözetim yükünün hafiflemesi

Kullanılacak karar destek sistemleri ile sınav sonuçlarından politika oluşturulması sürecinde daha çok 
fayda sağlanabilmesi

Sınav kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ile diğer kurumlara sonuçların aktarılmasında 
kullanıcılara yaratılan yükün azaltılması, sahtecilik risklerinin azaltılması

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sınav başvuru, tercih ve sonuç bildirim sürecinin elektronik ortama taşınması sonucu sağlanacak 
tasarruf (kağıt, ulaşım, vb) ve işlemlerde kazanılacak hız

Elektronik ortama taşınabilecek sınavlarda (ehliyet, meslek içi yükselme, vb) sonuçların anında belli 
olması, sınav zamanlamasıyla ilgili kullanıcılara sunulacak esneklik, sınav gözetim yükünün hafiflemesi

Kullanılacak karar destek sistemleri ile sınav sonuçlarından politika oluşturulması sürecinde daha çok 
fayda sağlanabilmesi

Sınav kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ile diğer kurumlara sonuçların aktarılmasında 
kullanıcılara yaratılan yükün azaltılması, sahtecilik risklerinin azaltılması
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VOHD- 40 – e-Sınav Uygulamaları

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Hayatlarının çeşitli dönemlerinde farklı sınavlara girmek durumundaki kullanıcılara sınav başvuru 
sürecinde sağlanan kolaylıklar kullanıcı memnuniyetini artıracak bir faktördür. Her sene çeşitli sınavlara 
3 milyon civarında kişinin girdiği düşünülürse burada sağlanacak faydanın boyutu ortaya çıkmaktadır.

Sınav başvuru, değerlendirme ve sonuç bildirimine yönelik süreçlerin elektronik ortama aktarılması
arka-ofis verimliliğini artırarak kamu idari giderlerinde tasarruf imkanı getirecek, entegre dijital arka-ofis 
süreçlerine sahip çevrimiçi hizmetlerine yönelik göstergeyi yükseltecek, elektronik ortamda 
gerçekleşen işlem yüzdesini de artıracaktır. 

Kamuda veriye dayalı karar mekanizmalarının oluşturulması stratejimizin temel prensiplerinden birini 
oluşturmaktadır. Sınav sonuçlarının karar destek sistemleriyle analizi ve politika geliştirmede 
kullanılması bu prensibi  

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Hayatlarının çeşitli dönemlerinde farklı sınavlara girmek durumundaki kullanıcılara sınav başvuru 
sürecinde sağlanan kolaylıklar kullanıcı memnuniyetini artıracak bir faktördür. Her sene çeşitli sınavlara 
3 milyon civarında kişinin girdiği düşünülürse burada sağlanacak faydanın boyutu ortaya çıkmaktadır.

Sınav başvuru, değerlendirme ve sonuç bildirimine yönelik süreçlerin elektronik ortama aktarılması
arka-ofis verimliliğini artırarak kamu idari giderlerinde tasarruf imkanı getirecek, entegre dijital arka-ofis 
süreçlerine sahip çevrimiçi hizmetlerine yönelik göstergeyi yükseltecek, elektronik ortamda 
gerçekleşen işlem yüzdesini de artıracaktır. 

Kamuda veriye dayalı karar mekanizmalarının oluşturulması stratejimizin temel prensiplerinden birini 
oluşturmaktadır. Sınav sonuçlarının karar destek sistemleriyle analizi ve politika geliştirmede 
kullanılması bu prensibi  

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
2005 Eylem Planı 15 nol’lu eylemin bir kısmını

içermektedir. 
Temel Eğitim Programı BT Politika Raporu 

Eylem Planı 9. maddesi de e-Sınav konusunda 
çeşitli adımları içermektedir. Bakanlık 
bünyesinde başlatılmış projeler %35 
seviyesinde tamamlanmıştır. 

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
2005 Eylem Planı 15 nol’lu eylemin bir kısmını

içermektedir. 
Temel Eğitim Programı BT Politika Raporu 

Eylem Planı 9. maddesi de e-Sınav konusunda 
çeşitli adımları içermektedir. Bakanlık 
bünyesinde başlatılmış projeler %35 
seviyesinde tamamlanmıştır. 

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 11.368.022 7.105.014 

Bütçe Kaynakları 100 11.368.022 7.105.014 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 40 – e-Sınav Uygulamaları
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VOHD- 40 – e-Sınav Uygulamaları

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması kapsamında hangi sınavların elektronik ortamda yapılabileceğinin belirlenmesi; 
proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım oranı, kullanıcı faydası, verimliliğe katkı
alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler 
konulması

Elektronik sınav uygulamaları (kayıt, sonuç bildirimi) için gerekli yazılımların geliştirilmesi, elektronik 
ödeme için gerekli altyapının kurulması

e-Sınavların gerçekleştirileceği fiziksel lokasyonların belirlenmesi ve buralarda gerekli 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, donanımın ve yazılımın alınması

Sınav sonuçlarının ilgili kurumlarla elektronik ortamda paylaşımına yönelik protokollerin oluşturulması
Sınav sonuçlarının bilimsel analizine yönelik karar destek sistemlerinin alınması, kullanacak kişilere 

eğitim verilmesi ve analiz sonuçlarının ilgili kullanıcı ve sistemlerle paylaşımına yönelik altyapının 
oluşturulması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Fizibilite çalışması kapsamında hangi sınavların elektronik ortamda yapılabileceğinin belirlenmesi; 
proje maliyetlerinin ve faydalarının belirlenmesi; kullanım oranı, kullanıcı faydası, verimliliğe katkı
alanlarında ölçülebilir hedefler oluşturulması; proje tamamlanma süresi ve bütçeye yönelik hedefler 
konulması

Elektronik sınav uygulamaları (kayıt, sonuç bildirimi) için gerekli yazılımların geliştirilmesi, elektronik 
ödeme için gerekli altyapının kurulması

e-Sınavların gerçekleştirileceği fiziksel lokasyonların belirlenmesi ve buralarda gerekli 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, donanımın ve yazılımın alınması

Sınav sonuçlarının ilgili kurumlarla elektronik ortamda paylaşımına yönelik protokollerin oluşturulması
Sınav sonuçlarının bilimsel analizine yönelik karar destek sistemlerinin alınması, kullanacak kişilere 

eğitim verilmesi ve analiz sonuçlarının ilgili kullanıcı ve sistemlerle paylaşımına yönelik altyapının 
oluşturulması

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 41 – Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet İşlemleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Emniyet Genel Müdürlüğü

1. Proje Sahibi Kuruluş

Emniyet Genel Müdürlüğü

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 2 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 3 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 4 : Karayolları Genel Müdürlüğü

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 2 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 3 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 4 : Karayolları Genel Müdürlüğü

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar
Kuruluş 5 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 6 : Türkiye Noterler Birliği
Kuruluş 7 : Araç Muayene İstasyonları
Kuruluş 8 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kuruluş 9 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar
Kuruluş 5 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 6 : Türkiye Noterler Birliği
Kuruluş 7 : Araç Muayene İstasyonları
Kuruluş 8 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kuruluş 9 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje kapsamında sunulacak hizmetlere ait 
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 e-ödeme 
altyapısından faydalanılması gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje kapsamında sunulacak hizmetlere ait 
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 e-ödeme 
altyapısından faydalanılması gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 41 – Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet İşlemleri
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 5.281.626    3.301.016    

Danışmanlık 5 250.081    156.301

Eğitim 5 250.081    156.301

Etüd / Fizibilite

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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 5.281.626 3.301.016 

Bütçe Kaynakları 100 5.281.626 3.301.016 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 41 – Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet İşlemleri
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 41 – Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet İşlemleri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 42 – Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Gümrük Müsteşarlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Gümrük Müsteşarlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.) 
Kuruluş 3 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 4 : Sahil Güvenlik Komutanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.) 
Kuruluş 3 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 4 : Sahil Güvenlik Komutanlığı

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 42 – Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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. 

Sınır kapılarına yönelik çeşitli malzeme alımı
AB kaynakları ile fonlanacaktır. 
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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  

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak 100 19.989.377 12.493.360      

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 42 – Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 42 – Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 43 – Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet 
Hizmetlerine Erişim

1. Proje Sahibi Kuruluş

Adalet Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Adalet Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : 2006
Bitiş :  2008
Süre : 24 ay

2. Zamanlama

Başlangıç : 2006
Bitiş :  2008
Süre : 24 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (İ)
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) (İ)
Kuruluş 3 : Jandarma Genel Komutanlığı (İ)
Kuruluş 4 : Gümrük Müsteşarlığı (İ)
Kuruluş 5 : Emniyet Genel Müdürlüğü (İ)
Kuruluş 6 : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (İ)
Kuruluş 7 : Türkiye Barolar Birliği (İ)
Kuruluş 8 : Türkiye Noterler Birliği (İ)
Kuruluş 9 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları (İ) 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (İ)
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) (İ)
Kuruluş 3 : Jandarma Genel Komutanlığı (İ)
Kuruluş 4 : Gümrük Müsteşarlığı (İ)
Kuruluş 5 : Emniyet Genel Müdürlüğü (İ)
Kuruluş 6 : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (İ)
Kuruluş 7 : Türkiye Barolar Birliği (İ)
Kuruluş 8 : Türkiye Noterler Birliği (İ)
Kuruluş 9 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları (İ) 

4. Projenin Amacı ve Tanımı

- UYAP veri tabanı üzerinde karar destek sistemleri kurularak veri analizleri ile koruyucu tedbirlerin 
alınması sağlanacaktır. 
- Adalet sisteminde gerek duyulan tüm bilgilere ilişkin ilgili kurumlarla elektronik ortamda veri paylaşımı
sağlanacaktır.
- Yargıda yüksek teknolojilerin kullanımı hakkında bir fizibilite çalışması yapılacaktır. 
- UYAP’ın vatandaş yanı geliştirilerek adli sicil kaydı gibi temel hizmetler elektronik ortamdan 
verilecektir.

- Adli süreç ve haklar konusunda vatandaş sorularının İnternet üzerinden yanıtlanması sağlanacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı

- UYAP veri tabanı üzerinde karar destek sistemleri kurularak veri analizleri ile koruyucu tedbirlerin 
alınması sağlanacaktır. 
- Adalet sisteminde gerek duyulan tüm bilgilere ilişkin ilgili kurumlarla elektronik ortamda veri paylaşımı
sağlanacaktır.
- Yargıda yüksek teknolojilerin kullanımı hakkında bir fizibilite çalışması yapılacaktır. 
- UYAP’ın vatandaş yanı geliştirilerek adli sicil kaydı gibi temel hizmetler elektronik ortamdan 
verilecektir.

- Adli süreç ve haklar konusunda vatandaş sorularının İnternet üzerinden yanıtlanması sağlanacaktır.
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Vatandaş odaklı hizmet sunumu kamu yönetiminin temel ilkelerindendir. Bu proje adalet sisteminin 

daha vatandaş odaklı bir yapıya kavuşturulmasını ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin artırılması
hedeflemektedir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Vatandaş odaklı hizmet sunumu kamu yönetiminin temel ilkelerindendir. Bu proje adalet sisteminin 

daha vatandaş odaklı bir yapıya kavuşturulmasını ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin artırılması
hedeflemektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Vatandaşlara temel hukuksal konularda daha kolay, etkin ve hızlı bilgiler alma imkânı sağlanacaktır.
Hukuksal problemi olanlar, daha kolay ve etkin bir şekilde hukuksal konularda yardımcı olacak merci 

ve kişilere ulaşmaları sağlanacaktır.
Vatandaşlar ve avukatlar mekândan ve kişiden bağımsız çevrimiçi izin verilen tüm hukuksal 

işlemlerini yapabilecektir.
Mahkeme dışı uzlaşma prosedürleri geliştirilmiş olacak ve Yargının iş yükü hafifletilecektir.

Hâkim ve savcıların AB Hukuku ve İnsan hakları konusunda daha yaygın, daha uzun vadeli ve daha 
rahat ortamlarda ve daha gelişmiş teknik olanaklarla meslek içi eğitime kavuşacaklarıdır.

Adlî Yardım müessesi güçlendirilmiş olacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Vatandaşlara temel hukuksal konularda daha kolay, etkin ve hızlı bilgiler alma imkânı sağlanacaktır.
Hukuksal problemi olanlar, daha kolay ve etkin bir şekilde hukuksal konularda yardımcı olacak merci 

ve kişilere ulaşmaları sağlanacaktır.
Vatandaşlar ve avukatlar mekândan ve kişiden bağımsız çevrimiçi izin verilen tüm hukuksal 

işlemlerini yapabilecektir.
Mahkeme dışı uzlaşma prosedürleri geliştirilmiş olacak ve Yargının iş yükü hafifletilecektir.

Hâkim ve savcıların AB Hukuku ve İnsan hakları konusunda daha yaygın, daha uzun vadeli ve daha 
rahat ortamlarda ve daha gelişmiş teknik olanaklarla meslek içi eğitime kavuşacaklarıdır.

Adlî Yardım müessesi güçlendirilmiş olacaktır.

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 e-
ödeme altyapısından faydalanılması
gerekmektedir.

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 43 – Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet 
Hizmetlerine Erişim
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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 % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 23.436.995 14.648.122 

Bütçe Kaynakları 100 23.436.995 14.648.122 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 43 – Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet 
Hizmetlerine Erişim
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 43 – Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet 
Hizmetlerine Erişim

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 44 – Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu İşlemleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Emniyet Genel Müdürlüğü

1. Proje Sahibi Kuruluş

Emniyet Genel Müdürlüğü

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 :Jandarma Genel Komutanlığı
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kuruluş 5 : Özel Sigorta Şirketleri

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 :Jandarma Genel Komutanlığı
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kuruluş 5 : Özel Sigorta Şirketleri

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

.
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 e-ödeme 
altyapısından faydalanılması gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

.
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 e-ödeme 
altyapısından faydalanılması gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 44 – Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu İşlemleri
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 2.780.813    1.738.008    

Danışmanlık 5 145.041    90.650

Eğitim 5 145.041    90.650

Etüd / Fizibilite

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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 2.780.813 1.738.008

Bütçe Kaynakları 100 2.780.813 1.738.008

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 44 – Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu İşlemleri
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 44 – Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu İşlemleri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 45 – Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : 2006
Bitiş : 2008
Süre : 24 ay  

2. Zamanlama

Başlangıç : 2006
Bitiş : 2008
Süre : 24 ay  

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1: SSK
Kuruluş 2: Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Kuruluş 3: Sağlık Bakanlığı
Kuruluş 4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuruluş 5: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
Kuruluş 6: Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Kuruluş 7: Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1: SSK
Kuruluş 2: Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Kuruluş 3: Sağlık Bakanlığı
Kuruluş 4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuruluş 5: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı
Kuruluş 6: Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Kuruluş 7: Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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

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.

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 45 – Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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 

Bütçe Kaynakları (*) 100 42.432.087 26.520.054 

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

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 45 – Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 45 – Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 46 – Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve 
Yaygınlaştırılması

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü)

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü)

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Kuruluş 3 : Sağlık Bakanlığı
Kuruluş 4 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 5 : Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kuruluş 6 : Sosyal Sigortalar Kurumu
Kuruluş 7 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 8 : TÜBİTAK - UEKAE

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)
Kuruluş 3 : Sağlık Bakanlığı
Kuruluş 4 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 5 : Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kuruluş 6 : Sosyal Sigortalar Kurumu
Kuruluş 7 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 8 : TÜBİTAK - UEKAE

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 46 – Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve 
Yaygınlaştırılması

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yeni nüfus kartlarının 
oluşturulmasına yönelik toplanan 
biyometrik unsurların bu eylem 
kapsamındaki akıllı kartlarla birleştirilmesi 
mümkün olabilecektir. 
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 44.925.008 28.078.130 

Bütçe Kaynakları 100 44.925.008 28.078.130 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 46 – Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve 
Yaygınlaştırılması
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VOHD- 46 – Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve 
Yaygınlaştırılması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 47 – Entegre İş Platformu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Türkiye İş Kurumu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Türkiye İş Kurumu

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn. Md.)
Kuruluş 2 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş 3 : KOSGEB
Kuruluş 4 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn. Md.)
Kuruluş 2 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş 3 : KOSGEB
Kuruluş 4 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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 :

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.
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.
KPSS ve kurumlara özel işe alım sınavlarına başvurularının portal üzerinden yapılabilmesi 
sağlanacaktır. 
Tüm kamu kurumlarının veritabanı üzerinden istediği özelliklerde personel arayabilmesine 
yönelik fonksiyonlar geliştirilecektir. 
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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Etüd / Fizibilite

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 

Bütçe Kaynakları (*) 100 25.008.130 15.630.081 

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

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 47 – Entegre İş Platformu
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VOHD- 47 – Entegre İş Platformu

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 48 – Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Başbakanlık (Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü)

1. Proje Sahibi Kuruluş

Başbakanlık (Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü)

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 3  : Sağlık Bakanlığı
Kuruluş 4 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuruluş 5  : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 6  : Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 2 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 3  : Sağlık Bakanlığı
Kuruluş 4 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuruluş 5  : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 6  : Vakıflar Genel 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. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. 

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 48 – Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
Projenin tamamlanabilmesi için sosyal güvenlik 

sistemleri entegrasyonunun bitmesi 
gerekmektedir.
Proje kapsamında kurulması planlanan İnternet 

sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin azaltılması
için e-Devlet Kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması eylemi kapsamında 
kullanılacak ortak altyapıdan faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile ilişkilidir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
Projenin tamamlanabilmesi için sosyal güvenlik 

sistemleri entegrasyonunun bitmesi 
gerekmektedir.
Proje kapsamında kurulması planlanan İnternet 

sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin azaltılması
için e-Devlet Kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması eylemi kapsamında 
kullanılacak ortak altyapıdan faydalanılması
gerekmektedir. Bu nedenle bu proje ile ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü’nce yürütülen sosyal riski azaltma 
projesini destekleyecek daha kapsamlı bir 
uygulamadır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü’nce yürütülen sosyal riski azaltma 
projesini destekleyecek daha kapsamlı bir 
uygulamadır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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 

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak 100 10.521.626 6.576.016      

Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 4.II.C Tedbir 3.2 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 48 – Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri
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VOHD- 48 – Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 49 – Adres Kayıt Sistemi

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü)

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü)

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Gn. Md.)
Kuruluş 2 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 3 : Yüksek Seçim Kurulu
Kuruluş 4 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 5 : TOBB
Kuruluş 6 : Yerel Yönetimler

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Gn. Md.)
Kuruluş 2 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 3 : Yüksek Seçim Kurulu
Kuruluş 4 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 5 : TOBB
Kuruluş 6 : Yerel Yönetimler

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 20.477.398 12.798.374 

Bütçe Kaynakları 100 20.477.398 12.798.374 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 49 – Adres Kayıt Sistemi



214

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 49 – Adres Kayıt Sistemi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 50 – Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.) 

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.) 

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.) 
Kuruluş 2 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Kuruluş 3 : Tapu ve Kadastro Gn. Md. 
Kuruluş 4 : İl Özel İdareleri 
Kuruluş 5 : Belediyeler 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.) 
Kuruluş 2 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Kuruluş 3 : Tapu ve Kadastro Gn. Md. 
Kuruluş 4 : İl Özel İdareleri 
Kuruluş 5 : Belediyeler 

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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.  



216

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 50 – Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 9.341.355 5.838.347 

Bütçe Kaynakları 100 9.341.355 5.838.347 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 50 – Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri
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VOHD- 50 – Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 51 – e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri 

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Savunma Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Savunma Bakanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Genelkurmay Başkanlığı
Kuruluş 2 : Dışişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 4 :  İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Gn. Md.)
Kuruluş 5: Milli Eğitim Bakanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Genelkurmay Başkanlığı
Kuruluş 2 : Dışişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 4 :  İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Gn. Md.)
Kuruluş 5: Milli Eğitim Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

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. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

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. 

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.

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 51 – e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri 
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 20.981.897    13.113.686    

Bütçe Kaynakları 100 20.981.897    13.113.686    

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 51 – e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri 
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VOHD- 51 – e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri 

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 52 – e-Vatandaşlık Hizmetleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

1. Proje Sahibi Kuruluş

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Dışişleri Bakanlığı
Kuruluş 2 : İlgili kamu kurum ve kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Dışişleri Bakanlığı
Kuruluş 2 : İlgili kamu kurum ve kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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

Yeni kimlik kartlarının düzenlenmesinde AB 
ile uyum da önem taşıdığından toplanacak 
biyometrik unsurların belirlenmesinde bu 
faktör göz önüne alınmalıdır. 
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 45.352.033 28.345.020 

Bütçe Kaynakları 100 45.352.033 28.345.020 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 52 – e-Vatandaşlık Hizmetleri
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VOHD- 52 – e-Vatandaşlık Hizmetleri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 53 – Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1. Proje Sahibi Kuruluş

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2  : İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn. Md.)
Kuruluş 3 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)
Kuruluş 4 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 5 : Belediyeler
Kuruluş 6 : İlgili kurum ve kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2  : İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn. Md.)
Kuruluş 3 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)
Kuruluş 4 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 5 : Belediyeler
Kuruluş 6 : İlgili kurum ve kuruluşlar

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti

* Projenin toplam maliyeti, mevcut durumda devam eden TAKBİS 2 projesinin ihale bedeli baz alınarak 
tahmin edilmiştir. 

10. Projenin Tahmini Maliyeti

* Projenin toplam maliyeti, mevcut durumda devam eden TAKBİS 2 projesinin ihale bedeli baz alınarak 
tahmin edilmiştir. 

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 158.560.000    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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 158.560.000 99.100.000

Bütçe Kaynakları 100 158.560.000 99.100.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 53 – Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Türkiye Noterler Birliği

1. Proje Sahibi Kuruluş

Türkiye Noterler Birliği

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 4 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 5 : Gümrük Müsteşarlığı
Kuruluş 6 :Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuruluş 7 : Belediyeler
Kuruluş 8 :TÜRKSAT A.Ş.

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 4 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 5 : Gümrük Müsteşarlığı
Kuruluş 6 :Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuruluş 7 : Belediyeler
Kuruluş 8 :TÜRKSAT A.Ş.

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. E-
Noterlik 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.  

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.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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 

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer (Noterler Birliği) 100 6.452.033 4.032.520

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 54 – e-Noter Hizmetleri
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 55 – Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Çevre ve Orman Bakanlığı
Kuruluş 2 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 3 :  Tapu ve Kadastro Gn. Md.
Kuruluş 4 : Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md.
Kuruluş 5 : Devlet Su İşleri Gn. Md. 
Kuruluş 6 : Harita Genel Komutanlığı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Çevre ve Orman Bakanlığı
Kuruluş 2 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 3 :  Tapu ve Kadastro Gn. Md.
Kuruluş 4 : Devlet Meteoroloji İşleri Gn. Md.
Kuruluş 5 : Devlet Su İşleri Gn. Md. 
Kuruluş 6 : Harita Genel Komutanlığı

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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.



236

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 55 – Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle 
İlişkisi

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle 
İlişkisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

Kamu kurumları için oluşturulacak Coğrafi 
Bilgi Sistemi Altyapısına girdi 
sağlayacaktır.
TAKBIS, tarım bilgi sistemine girdi 
sağlayacaktır.

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. 

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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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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 

Bütçe Kaynakları (*)

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak 100 61.080.325 38.175.203 

Diğer

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

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 55 – Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 55 – Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 56 – Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş :  Ocak 2007
Süre : 6 ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş :  Ocak 2007
Süre : 6 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 4 : Gümrük Müsteşarlığı
Kuruluş 5 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 6 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 4 : Gümrük Müsteşarlığı
Kuruluş 5 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 6 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 56 – Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

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.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Etüd / Fizibilite

Yazılım 55 800.000    500.000

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 1.449.600    906.000    

Bütçe Kaynakları 100 1.449.600    906.000    

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 56 – Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi



242

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 56 – Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 57 – Şirketler Bilgi Sistemi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Türkiye İstatistik Kurumu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Türkiye İstatistik Kurumu

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 2 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 3 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuruluş 4 : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kuruluş 5 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 6 : KOSKEB
Kuruluş 7 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 8 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.)
Kuruluş 2 : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 3 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kuruluş 4 : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kuruluş 5 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 6 : KOSKEB
Kuruluş 7 : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Kuruluş 8 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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.   
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7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. 

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. 

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 57 – Şirketler Bilgi Sistemi
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı (*) 100 10.656.043 6.660.027      

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak 100 10.656.043 6.660.027 

Diğer

(* ) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 5.VI.C Öncelik 3 ile ilişkilendirilmiştir
Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 57 – Şirketler Bilgi Sistemi
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VOHD- 57 – Şirketler Bilgi Sistemi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 58 – Tüketici Bilgi Ağı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Tüketici Hakları Derneği
Kuruluş 2 :  İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Tüketici Hakları Derneği
Kuruluş 2 :  İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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.

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. 

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 58 – Tüketici Bilgi Ağı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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 

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak 100 7.080.542  4.425.339      

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 58 – Tüketici Bilgi Ağı
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VOHD- 58 – Tüketici Bilgi Ağı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 59 – Ulusal Ulaştırma Portalı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Ulaştırma Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Ulaştırma Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.) 
Kuruluş 2  : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 3 : Karayolları Gn. Md.
Kuruluş 4 : TCDD
Kuruluş 5 : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md. 
Kuruluş 6 : Türkiye Denizcilik İşletmeleri
Kuruluş 7 : Yerel Yönetimler 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.) 
Kuruluş 2  : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 3 : Karayolları Gn. Md.
Kuruluş 4 : TCDD
Kuruluş 5 : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md. 
Kuruluş 6 : Türkiye Denizcilik İşletmeleri
Kuruluş 7 : Yerel Yönetimler 

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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 :

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. 
Toplu taşıma ve özel araçla yolculuk seçenekleri birleştirilebilecektir.
İki nokta arasında ulaşıma ilişkin aramalar maliyet, zaman, belli bir yolun kullanılmaması
gibi kriterlere dayandırılabilecektir. 
İstenen yerin haritasına çevrimiçi ulaşılabilecektir. 
Ülke çapında ulaşımla ilgili acil durum ve önemli uyarılar (yol çalışması, kaza, vs) 
elektronik kanallardan sunulacaktır. 
Portaldan ilgili iş ortaklarına sağlanan bağlantılarla çevrimiçi olarak  tren, gemi, uçak, 
otobüs bileti alınabilecektir.

5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 59 – Ulusal Ulaştırma Portalı

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 8.634.146 5.396.341 

Bütçe Kaynakları 100 8.634.146 5.396.341 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 59 – Ulusal Ulaştırma Portalı
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VOHD- 59 – Ulusal Ulaştırma Portalı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 60 – Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek 
Pencere Uygulaması

1. Proje Sahibi Kuruluş

Gümrük Müsteşarlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Gümrük Müsteşarlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 2 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 2 : Emniyet Genel Müdürlüğü
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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. 

GÜMSİS Projesi kapsamında yürütülmekte 
olan kara kapıları araç takip sistemi ile 
entegrasyon sağlanabilir

Kara sınır kapılarında geçişleri hızlandırmak 
amacıyla komşu ülkelerle işbirliği 
sağlanabilir

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 60 – Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek 
Pencere Uygulaması
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 33.120.000 20.700.000 

Bütçe Kaynakları %100 33.120.000 20.700.000 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 60 – Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek 
Pencere Uygulaması
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VOHD- 60 – Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek 
Pencere Uygulaması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 61 – Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Ulaştırma Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Ulaştırma Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)
Kuruluş 2 : Yerel Yönetimler 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)
Kuruluş 2 : Yerel Yönetimler 

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 61 – Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

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. 

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. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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     

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak %100 7.760.000     4.850.000     

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 61 – Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi
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VOHD- 61 – Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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VOHD- 62 – Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları

1. Proje Sahibi Kuruluş

Ulaştırma Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Ulaştırma Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)
Kuruluş 2 : TÜBİTAK-UEKAE
Kuruluş 3 : Belediyeler

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)
Kuruluş 2 : TÜBİTAK-UEKAE
Kuruluş 3 : Belediyeler

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

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

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 62 – Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 790.400    494.000    

Danışmanlık

Eğitim

Etüd / Fizibilite 100 790.400    494.000

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 790.400 494.000 

Bütçe Kaynakları 100 790.400 494.000 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 62 – Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 62 – Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 63 – Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)

1. Proje Sahibi Kuruluş

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Gümrük Müsteşarlığı
Kuruluş 2 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 3 : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuruluş 4 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Gümrük Müsteşarlığı
Kuruluş 2 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 3 : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuruluş 4 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Kamu yönetiminde modernizasyon kapsamında, etkinlik ve verimlilik ana hedef olarak belirlenmiştir. 
Bununla beraber bilginin politika oluşturması aşamasında temel araç olarak kullanılması ve bilgiye 
dayalı karar verilmesi temel prensiplerden birini oluşturmaktadır. Gelirlerin bilgi analizleri yöntemi ile 
yönetimi yukarıda bahsedilen bu temel hedef ve prensipleri destekleyen temel uygulamalardan biri 
olacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Kamu yönetiminde modernizasyon kapsamında, etkinlik ve verimlilik ana hedef olarak belirlenmiştir. 
Bununla beraber bilginin politika oluşturması aşamasında temel araç olarak kullanılması ve bilgiye 
dayalı karar verilmesi temel prensiplerden birini oluşturmaktadır. Gelirlerin bilgi analizleri yöntemi ile 
yönetimi yukarıda bahsedilen bu temel hedef ve prensipleri destekleyen temel uygulamalardan biri 
olacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

VEDOP 2 projesinin sonlandırılması ve veri 
bankalarında bilgilerin oluşması sonrası
uygulama geçilmesi gerekmektedir.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Proje kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarla vergi denetimlerinin etkinleştirilmesi, 
düzenlemelerin gelirleri artıracak şekilde belirlenmesi, vergi kaçaklarının azaltılması sağlanacak, bu 
sayede kamu bütçe dengesinde iyileşmeler yaratılacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Proje kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalarla vergi denetimlerinin etkinleştirilmesi, 
düzenlemelerin gelirleri artıracak şekilde belirlenmesi, vergi kaçaklarının azaltılması sağlanacak, bu 
sayede kamu bütçe dengesinde iyileşmeler yaratılacaktır.

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 63 – Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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 

Bütçe Kaynakları 100 5.276.020 3.297.512 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 63 – Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 63 – Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 64 – Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması

1. Proje Sahibi Kuruluş

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)

1. Proje Sahibi Kuruluş

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar

Kuruluş 1 : Üniversiteler 
Kuruluş 2 : TÜRMOB
Kuruluş 3 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar

Kuruluş 1 : Üniversiteler 
Kuruluş 2 : TÜRMOB
Kuruluş 3 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

4. Projenin Amacı ve Tanımı

• İşletmeler ve vatandaşlar tarafından ticari hayatta yoğun olarak kullanılan fatura ve ticari 
defterlerin elektronik ortamda tutulması ve resmi makamlara ibrazına imkan sağlayacak 
uygulama başlatılacaktır. 

• Bu eylemle tüm muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda tutulması sağlanacaktır.
• Zaman içinde her türlü alış ve satışta elektronik belge düzenine geçilecek. Elektronik

muhasebe tümüyle devreye girecek. 
• Kayıt dışı ile daha etkin mücadeleye  katkı sağlanacak. Vergi kayıp ve kaçağına ulaşmak

kolay hale gelecektir. 
• Her türlü bilgi, elektronik ortamda denetime hazır olacaktır. 
• Elektronik muhasebe ile birlikte, kağıt ortadan kalkacak, mükellefler, defter ve belge ibraz

etmeyecek, her türlü işlem, elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
• İşletmelerin daha düzenli kayıt tutarak, verimlilikleri ve rekabet güçlerini artırmaları

sağlanacak. 
• Kayıtdışı ekonomi ile de daha etkin mücadele edilmesi  yolu açılacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı

• İşletmeler ve vatandaşlar tarafından ticari hayatta yoğun olarak kullanılan fatura ve ticari 
defterlerin elektronik ortamda tutulması ve resmi makamlara ibrazına imkan sağlayacak 
uygulama başlatılacaktır. 

• Bu eylemle tüm muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda tutulması sağlanacaktır.
• Zaman içinde her türlü alış ve satışta elektronik belge düzenine geçilecek. Elektronik

muhasebe tümüyle devreye girecek. 
• Kayıt dışı ile daha etkin mücadeleye  katkı sağlanacak. Vergi kayıp ve kaçağına ulaşmak

kolay hale gelecektir. 
• Her türlü bilgi, elektronik ortamda denetime hazır olacaktır. 
• Elektronik muhasebe ile birlikte, kağıt ortadan kalkacak, mükellefler, defter ve belge ibraz

etmeyecek, her türlü işlem, elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
• İşletmelerin daha düzenli kayıt tutarak, verimlilikleri ve rekabet güçlerini artırmaları

sağlanacak. 
• Kayıtdışı ekonomi ile de daha etkin mücadele edilmesi  yolu açılacaktır.
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 64 – Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 

desteklemektedir :
Proje ile vergilerin etkin olarak toplanması, vergi beyanlarında sahteciliğin ve naylon fatura 

düzenlenmesinin önüne geçilerek, etkin kamu yönetimi ile ilgili amaçlara ulaşılmış olacaktır. 

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 

desteklemektedir :
Proje ile vergilerin etkin olarak toplanması, vergi beyanlarında sahteciliğin ve naylon fatura 

düzenlenmesinin önüne geçilerek, etkin kamu yönetimi ile ilgili amaçlara ulaşılmış olacaktır. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

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

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

2005 Eylem Planı 49 ve 50 nolu eylemleri ile 
ilgilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

2005 Eylem Planı 49 ve 50 nolu eylemleri ile 
ilgilidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 100000   100000  

Danışmanlık 85 85000 85000

Eğitim 15 15000 15000

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 160.000 100.000

Bütçe Kaynakları (*) 100 160.000 100.000

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

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 64 – Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 65 – Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz.2006
Bitiş :   Temmuz 2009
Süre : 36 ay 

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz.2006
Bitiş :   Temmuz 2009
Süre : 36 ay 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 2 : İller Bankası
Kuruluş 3 : TODAİE
Kuruluş 4 : İl Özel İdareleri
Kuruluş 5 : Belediyeler
Kuruluş 6 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 2 : İller Bankası
Kuruluş 3 : TODAİE
Kuruluş 4 : İl Özel İdareleri
Kuruluş 5 : Belediyeler
Kuruluş 6 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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.

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. 

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 65 – Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 8.240.000 5.150.000  

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak 100 8.240.000 5.150.000      

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 65 – Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 65 – Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 66 – Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.) 

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.) 

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : İl Özel İdareleri 
Kuruluş 3 : Belediyeler
Kuruluş 4 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : İl Özel İdareleri 
Kuruluş 3 : Belediyeler
Kuruluş 4 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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.

VOHD- 66 – Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Etüd / Fizibilite

Yazılım 82 6.400.000    4.000.000

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 7.796.800    4.873.000    

Bütçe Kaynakları 100 7.796.800    4.873.000    

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 66 – Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 66 – Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 67 – Yerel e-Demokrasi Programı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

1. Proje Sahibi Kuruluş

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Belediyeler
Kuruluş 2 : Kent Konseyleri
Kuruluş 3 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Belediyeler
Kuruluş 2 : Kent Konseyleri
Kuruluş 3 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje vatandaş odaklı hizmet dönüşümü alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

Sunulacak e-Demokrasi uygulamaları için 
belirlenen standartlar “Yerel Yönetimlerde 
e-dönüşüm” eyleminde tespit edilecek 
standartlar arasında yer almaktadır.  

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.  

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 67 – Yerel e-Demokrasi Programı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 9.360.000    5.850.000    

Danışmanlık 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

Ağ Altyapısı 9 800.000    500.000

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 9.360.000 5.850.000 

Bütçe Kaynakları 100 9.360.000 5.850.000 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

VOHD- 67 – Yerel e-Demokrasi Programı
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VOHD- 67 – Yerel e-Demokrasi Programı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 68 – Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi

1. Eylem Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

1. Eylem Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

2. Zamanlama
Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Aralık 2006
Süre : 6 ay

2. Zamanlama
Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Aralık 2006
Süre : 6 ay

3. Eylem İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Başbakanlık
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Eylem İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Başbakanlık
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Eylemin Amacı ve Tanımı
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde temel yol haritası niteliği taşıyan Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planının hayata geçirilmesi sürecinde çalışmaların etkin bir biçimde yürütülmesi, 
koordinasyonu, yönlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesine yönelik kurumsal yapıların 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisinde, strateji ve eylem planının uygulamasında 
esas olacak temel yetki ve sorumluluklar; siyasi ve idari liderlik, karar alma, programlama, kaynak 
tahsisi, uygulama, koordinasyon ve denetim düzeyinde tanımlanarak kamu kurum ve kuruluşları ile 
ilişkilendirilmiştir. Bu doğrultuda, eylem çerçevesinde, bahse konu yetki ve sorumluluklar 
ayrıntılandırılacak ve sorumlu kurum ve kuruluşların birbirleri ile ilişkileri tanımlanacaktır. 

Strateji çerçevesinde en üst düzeyde politika belirleme ve karar alma, değerlendirme ve yönlendirme 
yetki ve sorumluluğu, e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun uhdesinde bulunacaktır. Bu doğrultuda e-
DTr İcra Kuruluna ilişkin mevzuat değişikliği ve yönetişim süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ile bilgi 
toplumuna dönüşüm sürecini hızlandıracak yaptırım mekanizmaları güçlendirilecektir.

Devlet Planlama Teşkilatı, stratejinin genel koordinasyonu, politika belirlemede İcra Kuruluna 
müşavirlik, gerekli kaynakların tahsisi, bütünleşik e-devlet yapısının oluşumu için standartların ve 
uyum mekanizmalarının belirlenmesi, uygulamaların strateji hedeflerine uyumunun takibi, uygulama 
projelerinin yürütülmesinde kurumlara rehberlik, iletişim, ölçme, değerlendirme ve raporlama 
işlevlerini yerine getirecektir. 

Kurumlarda stratejinin sahiplenilmesini sağlamak, uygulamaların etkin bir şekilde yürütülmesini temin 
etmek ve kuruluşun politika düzeyinde e-dönüşüm çalışmalarını yönlendirmek üzere her kamu 
kurum ve kuruluşunda “dönüşüm liderleri” belirlenecek, bu dönüşüm liderleri arasından stratejinin 
etkin şekilde hayata geçirilmesi ve kurumlararası işbirliğinin temini için ortak bir platform teşkil etmek 
üzere “Dönüşüm Liderleri Kurulu” oluşturulacaktır.

4. Eylemin Amacı ve Tanımı
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde temel yol haritası niteliği taşıyan Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planının hayata geçirilmesi sürecinde çalışmaların etkin bir biçimde yürütülmesi, 
koordinasyonu, yönlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesine yönelik kurumsal yapıların 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisinde, strateji ve eylem planının uygulamasında 
esas olacak temel yetki ve sorumluluklar; siyasi ve idari liderlik, karar alma, programlama, kaynak 
tahsisi, uygulama, koordinasyon ve denetim düzeyinde tanımlanarak kamu kurum ve kuruluşları ile 
ilişkilendirilmiştir. Bu doğrultuda, eylem çerçevesinde, bahse konu yetki ve sorumluluklar 
ayrıntılandırılacak ve sorumlu kurum ve kuruluşların birbirleri ile ilişkileri tanımlanacaktır. 

Strateji çerçevesinde en üst düzeyde politika belirleme ve karar alma, değerlendirme ve yönlendirme 
yetki ve sorumluluğu, e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun uhdesinde bulunacaktır. Bu doğrultuda e-
DTr İcra Kuruluna ilişkin mevzuat değişikliği ve yönetişim süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ile bilgi 
toplumuna dönüşüm sürecini hızlandıracak yaptırım mekanizmaları güçlendirilecektir.

Devlet Planlama Teşkilatı, stratejinin genel koordinasyonu, politika belirlemede İcra Kuruluna 
müşavirlik, gerekli kaynakların tahsisi, bütünleşik e-devlet yapısının oluşumu için standartların ve 
uyum mekanizmalarının belirlenmesi, uygulamaların strateji hedeflerine uyumunun takibi, uygulama 
projelerinin yürütülmesinde kurumlara rehberlik, iletişim, ölçme, değerlendirme ve raporlama 
işlevlerini yerine getirecektir. 

Kurumlarda stratejinin sahiplenilmesini sağlamak, uygulamaların etkin bir şekilde yürütülmesini temin 
etmek ve kuruluşun politika düzeyinde e-dönüşüm çalışmalarını yönlendirmek üzere her kamu 
kurum ve kuruluşunda “dönüşüm liderleri” belirlenecek, bu dönüşüm liderleri arasından stratejinin 
etkin şekilde hayata geçirilmesi ve kurumlararası işbirliğinin temini için ortak bir platform teşkil etmek 
üzere “Dönüşüm Liderleri Kurulu” oluşturulacaktır.
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KYM- 68 – Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi

4. Eylemin Amacı ve Tanımı

Bilgi Toplumu Stratejisinin önemli unsurlarından olan kamu yönetiminde modernizasyon ve vatandaş
odaklı hizmet dönüşümü çalışmaları ağırlıklı olarak kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasına
yönelik faaliyetlerdir. Bu çerçevede, strateji uygulamaları ile Türkiye’nin gündeminde olan kamu 
yönetiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar arasında uyum ve koordinasyonun 
sağlanmasından Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı sorumlu olacaktır. Başbakanlık 
bünyesinde yürütülen kurumsal yeniden yapılanma çalışmaları sonrası koordinasyon, kurum 
bünyesinde oluşturulması öngörülen Kamu Yönetimini Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülecektir.  

Bilgi Toplumu Stratejisinin yerel düzeyde hayata geçirilmesinde koordinasyondan İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü sorumlu olacaktır. 

Stratejinin kurumlar düzeyinde uygulanması görev ve sorumluluğu, 5436 sayılı Kanunla yönetim bilgi 
sistemleri kurulması ve geliştirilmesi görevi verilen Strateji Geliştirme birimlerine ait olacaktır. 
Mükerrerliği önlemek ve e-dönüşüm sürecinin etkinliğini artırmak üzere kurum içi bilgi işlem birimleri 
tek çatı altında toplanacaktır. 

Toplumun tüm kesimlerinin bilgi toplumuna geçiş sürecine etkin katılım ve desteğini sağlamak, 
birikimlerinden istifade etmek ve gerekli dayanışma ve işbirliği ortamını tesis etmek amacıyla sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel kesim temsilcilerinden müteşekkil bir Danışma Kurulu 
oluşturulacaktır. Kurulun, stratejinin uygulama sürecinde İcra Kurulunun faaliyet ve kararlarına katkı
mekanizmaları geliştirilecektir. 

4. Eylemin Amacı ve Tanımı

Bilgi Toplumu Stratejisinin önemli unsurlarından olan kamu yönetiminde modernizasyon ve vatandaş
odaklı hizmet dönüşümü çalışmaları ağırlıklı olarak kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasına
yönelik faaliyetlerdir. Bu çerçevede, strateji uygulamaları ile Türkiye’nin gündeminde olan kamu 
yönetiminin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar arasında uyum ve koordinasyonun 
sağlanmasından Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı sorumlu olacaktır. Başbakanlık 
bünyesinde yürütülen kurumsal yeniden yapılanma çalışmaları sonrası koordinasyon, kurum 
bünyesinde oluşturulması öngörülen Kamu Yönetimini Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülecektir.  

Bilgi Toplumu Stratejisinin yerel düzeyde hayata geçirilmesinde koordinasyondan İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü sorumlu olacaktır. 

Stratejinin kurumlar düzeyinde uygulanması görev ve sorumluluğu, 5436 sayılı Kanunla yönetim bilgi 
sistemleri kurulması ve geliştirilmesi görevi verilen Strateji Geliştirme birimlerine ait olacaktır. 
Mükerrerliği önlemek ve e-dönüşüm sürecinin etkinliğini artırmak üzere kurum içi bilgi işlem birimleri 
tek çatı altında toplanacaktır. 

Toplumun tüm kesimlerinin bilgi toplumuna geçiş sürecine etkin katılım ve desteğini sağlamak, 
birikimlerinden istifade etmek ve gerekli dayanışma ve işbirliği ortamını tesis etmek amacıyla sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel kesim temsilcilerinden müteşekkil bir Danışma Kurulu 
oluşturulacaktır. Kurulun, stratejinin uygulama sürecinde İcra Kurulunun faaliyet ve kararlarına katkı
mekanizmaları geliştirilecektir. 

5. Eylemden Beklenen Faydalar
Kurumsal yapının genel çerçevesinin tanımlanması suretiyle her düzeyde yaptırım gücünün 
artırılması, uygulamaları hızlandıracak, hedeflere zamanında ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Danışma sürecinin tanımlanmasıyla katılımcılık tesis edilecek, yerel yönetimler de dahil olmak üzere 
idarenin tamamının ve toplumun farklı kesimlerinin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini 
benimsemeyerek bu süreçte etkin rol alması sağlanacaktır.

Bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki faaliyetlerin Türkiye’nin siyasi, idari, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlardaki faaliyetleriyle koşut ve eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.  

Bilgi Toplumu stratejisi ve eylem planının koordinasyonu ile kamu yatırımlarının değerlendirilmesi  
süreci etkinleştirilecektir.

5. Eylemden Beklenen Faydalar
Kurumsal yapının genel çerçevesinin tanımlanması suretiyle her düzeyde yaptırım gücünün 
artırılması, uygulamaları hızlandıracak, hedeflere zamanında ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Danışma sürecinin tanımlanmasıyla katılımcılık tesis edilecek, yerel yönetimler de dahil olmak üzere 
idarenin tamamının ve toplumun farklı kesimlerinin bilgi toplumuna dönüşüm sürecini 
benimsemeyerek bu süreçte etkin rol alması sağlanacaktır.

Bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki faaliyetlerin Türkiye’nin siyasi, idari, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlardaki faaliyetleriyle koşut ve eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.  

Bilgi Toplumu stratejisi ve eylem planının koordinasyonu ile kamu yatırımlarının değerlendirilmesi  
süreci etkinleştirilecektir.
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5. Eylemden Beklenen Faydalar
Stratejinin kurumlar düzeyinde en üst düzeyde sahiplenilerek kurumun ana hizmet birimleri ile 
irtibatın sağlanması suretiyle süreçlerden bağımsız teknoloji uygulamalarının önüne geçilecek, 
kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon süreçleri geliştirilecektir. 

5. Eylemden Beklenen Faydalar
Stratejinin kurumlar düzeyinde en üst düzeyde sahiplenilerek kurumun ana hizmet birimleri ile 
irtibatın sağlanması suretiyle süreçlerden bağımsız teknoloji uygulamalarının önüne geçilecek, 
kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon süreçleri geliştirilecektir. 

6. Eylemin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi Toplumu Stratejisi, siyasi, idari, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara nüfuz eden bir süreci 
yönlendirmek ve koordine etmek üzere toplumun tüm kesimlerinin yaşamlarında etkisi belirgin 
biçimde hissedilecek kapsamda hazırlanmıştır. Bu çerçevede stratejinin gerek kamu kurumları
tarafından gerekse iş dünyası, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından benimsenerek etkin 
bir şekilde uygulanması kurumsal yapının görev ve sorumluluk tanımlarıyla da koşutluk arz 
etmektedir. 

6. Eylemin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi Toplumu Stratejisi, siyasi, idari, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara nüfuz eden bir süreci 
yönlendirmek ve koordine etmek üzere toplumun tüm kesimlerinin yaşamlarında etkisi belirgin 
biçimde hissedilecek kapsamda hazırlanmıştır. Bu çerçevede stratejinin gerek kamu kurumları
tarafından gerekse iş dünyası, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından benimsenerek etkin 
bir şekilde uygulanması kurumsal yapının görev ve sorumluluk tanımlarıyla da koşutluk arz 
etmektedir. 

7. Eylemin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Strateji ve Eylem Planının uygulanması ve takibi bu eylem 
çerçevesinde kurgulanan kurumsal yapılanma çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir. 

7. Eylemin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Strateji ve Eylem Planının uygulanması ve takibi bu eylem 
çerçevesinde kurgulanan kurumsal yapılanma çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir. 

8. Eylemin Devam Etmekte 
Olan Proje ve Çalışmalarla 
İlgisi

Eylem, mevcut kurumsal 
yapıların yanı sıra Başbakanlık 
bünyesinde yürütülen reform 
çalışmaları ve kurumsal 
düzeyde gerçekleştirilen 
yeniden yapılanma çalışmaları
ile ilişkilidir.

8. Eylemin Devam Etmekte 
Olan Proje ve Çalışmalarla 
İlgisi

Eylem, mevcut kurumsal 
yapıların yanı sıra Başbakanlık 
bünyesinde yürütülen reform 
çalışmaları ve kurumsal 
düzeyde gerçekleştirilen 
yeniden yapılanma çalışmaları
ile ilişkilidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Eylemin Tahmini Maliyeti

Varsayımlar:

Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğünün yapılanması kapsamında başlangıç aşamasında yaklaşık 20 ek
personelin Bilgi Toplumu Stratejisinin koordinasyonu için yeterli olacağı öngörülmektedir. Kamu 
personel maaşları +20 kişi için aylık ortalama 1,600 YTL/personel olarak hesaplanmıştır. Mevcut 
durumda görevde olan personelin maaşları toplam proje maliyetine dahil edilmemiştir.
Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğünün kapasite gelişimi aşamasında organizasyonel yapılanma ve 
detaylı koordinasyon sürecinin oluşturulması için danışmanlık hizmeti alınması önerilmektedir.

10. Eylemin Tahmini Maliyeti

Varsayımlar:

Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğünün yapılanması kapsamında başlangıç aşamasında yaklaşık 20 ek
personelin Bilgi Toplumu Stratejisinin koordinasyonu için yeterli olacağı öngörülmektedir. Kamu 
personel maaşları +20 kişi için aylık ortalama 1,600 YTL/personel olarak hesaplanmıştır. Mevcut 
durumda görevde olan personelin maaşları toplam proje maliyetine dahil edilmemiştir.
Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğünün kapasite gelişimi aşamasında organizasyonel yapılanma ve 
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

Bütçe Kaynakları 100 2.530.464 1.581.540

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 68 – Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
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11. Eylemin Üst Seviye Uygulama Adımları :

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun Yeniden Yapılandırılması
• Kurumun görev tanımının yeniden belirlendiği, yaptırım gücünün artırılmasına yönelik mevzuat 

düzenlemesi
• Katılımcıların Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde yeniden belirlenmesi ve Sivil Toplum 

Kuruluşları ve özel kesim temsilcilerinin katılımına ilişkin danışma sürecinin tanımlanması
Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü oluşturulması

• Bilgi Toplumu Daire Başkanlığının Genel Müdürlük yapılmasına ilişkin Kanun Teklifinin 
yasalaştırılması, Genel Müdürlüğün stratejide tanımlanan görevler çerçevesinde yapılandırılması

Başbakanlık bünyesinde Kamu Yönetimini Geliştirme Genel Müdürlüğü oluşturulması
• Başbakanlık bünyesinde gerçekleştirilmesi öngörülen yeniden yapılanma çalışmaları

tamamlanarak Kamu Yönetimini Geliştirme Genel Müdürlüğü oluşturulana kadar Stratejinin kamu 
yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları ile koordinasyonu Başbakanlık İdareyi Geliştirme 
Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek, Başkanlık e-DTr İcra Kurulunda temsil 
edilecektir.

Dönüşüm Liderleri Kurulu oluşturulması
• Kamu kurum ve kuruluşlarında Strateji Geliştirme Birimi başkanları düzeyinde dönüşüm liderleri 

belirlenecek, bu temsilciler arasından kurumlararası işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik 
“Dönüşüm Liderleri Kurulu” belirlenecektir. 

• Kurulun görev tanımı yapılacak, çalışma usul ve esasları belirlenecektir. 
Yerel düzeyde koordinasyonun Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi

• Genel Müdürlük genel politikalarla uyumlu ve tamamlayıcı nitelikte yerel politikaların belirlenmesi, 
yerel yönetimler arasında etkin koordinasyonun sağlanması, benzer teknoloji uygulamalarında 
teknoloji paylaşımı ve belirlenen standartlara uyumun tesisi suretiyle yatırımlarda etkinliğin 
sağlanması, uygulamaların izlenmesi ve performans ölçümlenmesinden sorumlu olacaktır.

• Bu görevlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük bünyesinde yeni bir birim oluşturulacaktır. 
• Genel Müdürlük, bu görevlerin ifasında Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Genel 

Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.
Stratejinin kurumlar düzeyinde uygulanması

• Strateji Geliştirme birimleri tarafından koordine edilecek, en üst düzeyde dönüşüm lideri 
tarafından takip edilecektir.

• Kurum içi bilgi işlem birimleri tek çatı altında toplanacaktır. 
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yerel yönetimler arasında etkin koordinasyonun sağlanması, benzer teknoloji uygulamalarında 
teknoloji paylaşımı ve belirlenen standartlara uyumun tesisi suretiyle yatırımlarda etkinliğin 
sağlanması, uygulamaların izlenmesi ve performans ölçümlenmesinden sorumlu olacaktır.

• Bu görevlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük bünyesinde yeni bir birim oluşturulacaktır. 
• Genel Müdürlük, bu görevlerin ifasında Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Genel 

Müdürlüğü ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.
Stratejinin kurumlar düzeyinde uygulanması

• Strateji Geliştirme birimleri tarafından koordine edilecek, en üst düzeyde dönüşüm lideri 
tarafından takip edilecektir.

• Kurum içi bilgi işlem birimleri tek çatı altında toplanacaktır. 

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : TÜİK
Kuruluş 2 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : TÜİK
Kuruluş 2 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ana temaları bazında makro stratejiler ile ilgili programların belirlenmesi ve 
yürütülmesi kadar, yürütüldüğü süreç öncesi, sonrası ve sürecin uygulanması sırasında sonuçların 
ölçümlenmesi de hedef takibi açısından kritik önem taşımaktadır. Dolayısıyla gerek kurumlar üstü
yapıda, gerekse kurumlar arası yapıda hedef takibini sağlayacak Kurumsal Karne mekanizmasının 
oluşturulması stratejinin uygulama başarısının ölçülebilmesi için önem arzetmektedir.
Çeşitli dönemlerde İcra Kurulunca kullanılabilecek somut raporlama mekanizması uygulamaya 
alınacaktır.
Uygulamaya alınacak eylemlerin her seviyede performans takibinin yapılması sağlanarak kurumlar 
bazında hesap verebilirlik mekanizmaları hayata geçirilecektir.
Kamu Yönetimi Reformunun bir gerekliliği olan “performansa dayalı bütçeleme” esasına uygulamada 
baz sağlayacak ölçümleme platformu oluşturulacaktır.
Kurumsal karne uygulaması, Bilgi Toplumu Eylem Planı bazında operasyonel (projelerin zamanında 
ve bütçe kısıtları içerisinde tamamlanması), mali (verimlilik tasarrufları) ve kullanıcı fayda 
(memnuniyet, mükellefiyet yükü) ölçütlerini içerecektir.
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ve bütçe kısıtları içerisinde tamamlanması), mali (verimlilik tasarrufları) ve kullanıcı fayda 
(memnuniyet, mükellefiyet yükü) ölçütlerini içerecektir.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Bilgi Toplumu Stratejisinin kurumlar üstü yapılanmada göstergeler bazında takip edilmesi sağlanarak 
gerektiğinde somut yönlendirmelere ışık tutulacaktır.
Uygulama performansının ölçülebilir verilerle değerlendirilmesiyle, temel göstergeler bazındaki 
hedeflere ne oranda yaklaşıldığı belirlenebilecek; herhangi bir sapma/yavaşlama durumunun 
önceden farkına varılabilmesi sağlanacaktır.
Hedefe zamanında ya da erken ulaşılması durumunda, bu ölçümlemeler ödüllendirme mekanizmaları
için de bir baz oluşturacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Bilgi Toplumu Stratejisinin kurumlar üstü yapılanmada göstergeler bazında takip edilmesi sağlanarak 
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hedeflere ne oranda yaklaşıldığı belirlenebilecek; herhangi bir sapma/yavaşlama durumunun 
önceden farkına varılabilmesi sağlanacaktır.
Hedefe zamanında ya da erken ulaşılması durumunda, bu ölçümlemeler ödüllendirme mekanizmaları
için de bir baz oluşturacaktır.
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Projenin temel amacı, stratejik ve taktik seviyede verilen kararların güvenilir, anlamlı ve tutarlı
bilgilerle desteklenmesidir.
Bu proje ile hedef yapı için tanımlanmış olan norm yönetişim sürecindeki ölçümleme ve  performans 
değerlendirme alt süreçleri geliştirilmiş olacaktır. Mevcut durumda Sayıştay’ın sorumluluğunda olan 
e-Dönüşüm Türkiye projesinin performans takibi bu uygulama ile desteklenecektir.
Uygulamanın sadece kurumlar üstü yapıda kalmayarak, kurumlar içinde eylem takibi düzeyine kadar 
indirilmesi ile, hedef yapıda öngörülen Dönüşüm Liderleri için kurum içindeki ve hatta kurumlar 
arasındaki karmaşık ve çok sayıda projenin takibi kolaylaştırılacak ve gerekli noktalarda zamanında 
manevra kabiliyeti sağlayacak bir mekanizma oluşturulacaktır.
Özellikle vatandaş odaklı hizmet dönüşümü çerçevesinde kullanım faydalarının somutlaştırılması
sağlanacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Projenin temel amacı, stratejik ve taktik seviyede verilen kararların güvenilir, anlamlı ve tutarlı
bilgilerle desteklenmesidir.
Bu proje ile hedef yapı için tanımlanmış olan norm yönetişim sürecindeki ölçümleme ve  performans 
değerlendirme alt süreçleri geliştirilmiş olacaktır. Mevcut durumda Sayıştay’ın sorumluluğunda olan 
e-Dönüşüm Türkiye projesinin performans takibi bu uygulama ile desteklenecektir.
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manevra kabiliyeti sağlayacak bir mekanizma oluşturulacaktır.
Özellikle vatandaş odaklı hizmet dönüşümü çerçevesinde kullanım faydalarının somutlaştırılması
sağlanacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Kurumsal karne uygulamasının hazırlık 
aşaması, diğer bir deyişle gerekli süreçsel ve 
teknolojik altyapının kurulması kurumlar üstü
yapılanmaya yönelik iyileştirmelere paralel 
olarak yürütülebilir. Ancak, kurumsal karne 
uygulaması ölçümleme açısından oldukça 
kritik bir altyapı oluşturduğundan Bilgi 
Toplumu Stratejisi eylemleri arasında öncelikli 
olarak değerlendirilmelidir.
İcracı kurumların uygulama sırasındaki ve 
sonrasındaki performansının değerlendirilmesi 
için kurumsal karne uygulamasının sözkonusu 
uygulamalar hayata geçirilmeden ve/veya 
tamamlanmadan önce hazırlanması
gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Kurumsal karne uygulamasının hazırlık 
aşaması, diğer bir deyişle gerekli süreçsel ve 
teknolojik altyapının kurulması kurumlar üstü
yapılanmaya yönelik iyileştirmelere paralel 
olarak yürütülebilir. Ancak, kurumsal karne 
uygulaması ölçümleme açısından oldukça 
kritik bir altyapı oluşturduğundan Bilgi 
Toplumu Stratejisi eylemleri arasında öncelikli 
olarak değerlendirilmelidir.
İcracı kurumların uygulama sırasındaki ve 
sonrasındaki performansının değerlendirilmesi 
için kurumsal karne uygulamasının sözkonusu 
uygulamalar hayata geçirilmeden ve/veya 
tamamlanmadan önce hazırlanması
gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Kurumsal Karne uygulamasının tüm hedefler 
bazında tutarlılığının sağlanması amacıyla, 
mevcut durumda e-Dönüşüm Türkiye 
projesinin idari denetiminden sorumlu olan 
Sayıştay’ın performans değerlendirme süreci 
ile paralel ve uyumlu yürütülmesi 
gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Kurumsal Karne uygulamasının tüm hedefler 
bazında tutarlılığının sağlanması amacıyla, 
mevcut durumda e-Dönüşüm Türkiye 
projesinin idari denetiminden sorumlu olan 
Sayıştay’ın performans değerlendirme süreci 
ile paralel ve uyumlu yürütülmesi 
gerekmektedir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Uluslararası işbirliği ihtiyacı bulunmamaktadır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Uluslararası işbirliği ihtiyacı bulunmamaktadır.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti
Varsayımlar:

Kurumsal Karnenin kurumlar üstü (merkezi teşkilatta) ve kurumlar içi yapılanmalarda hayata 
geçirileceği öngörülmektedir.
Kurum bazlı uygulamalarda 10 öncelikli kamu kurumunda uygulamaya alınacağı varsayılmaktadır.
Eğitim kaleminde kurum bazında bilgi toplumu projelerinin uygulamasında yer alacak personelden 
yaklaşık 15 kişinin kurumsal karne eğitimi alacağı varsayılmaktadır. Söz konusu 15 personel mevcut 
çalışmalarının ve projelerinin yanı sıra kurumsal karne uygulamasının takibinden de sorumlu 
olacaklardır.
Kurumsal karne uygulaması sırasında kurum içi ilgili iş süreçlerinin uyarlanması, teknolojik altyapının 
iş süreçlerine uygun olarak kurgulanması ve hayata geçirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti 
alınması öngörülmektedir.

10. Projenin Tahmini Maliyeti
Varsayımlar:

Kurumsal Karnenin kurumlar üstü (merkezi teşkilatta) ve kurumlar içi yapılanmalarda hayata 
geçirileceği öngörülmektedir.
Kurum bazlı uygulamalarda 10 öncelikli kamu kurumunda uygulamaya alınacağı varsayılmaktadır.
Eğitim kaleminde kurum bazında bilgi toplumu projelerinin uygulamasında yer alacak personelden 
yaklaşık 15 kişinin kurumsal karne eğitimi alacağı varsayılmaktadır. Söz konusu 15 personel mevcut 
çalışmalarının ve projelerinin yanı sıra kurumsal karne uygulamasının takibinden de sorumlu 
olacaklardır.
Kurumsal karne uygulaması sırasında kurum içi ilgili iş süreçlerinin uyarlanması, teknolojik altyapının 
iş süreçlerine uygun olarak kurgulanması ve hayata geçirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti 
alınması 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

Bütçe Kaynakları 100 2.114.800 1.321.750

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 69 – Kurumsal Karne Uygulaması
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Kurumlar üstü, kurumlar arası ve kurumlar içi yapılarda ölçümleme ve performans metriklerine 
ilişkin prensiplerin oluşturulması (Bilgi Toplumu Stratejisi ekinde yer alan ölçümleme metrikleri ve 
yöntemi doğrultusunda)
Teklif isteme dokümanlarının (RFI ve RFP) hazırlanması
Danışmanlık hizmeti ve teknoloji uygulamalarına yönelik ihale sürecinin yürütülmesi ve 
sonuçlandırılması
Projelendirme

Planlama
Kurumsal karne takibine yönelik iş süreçlerinin oluşturulması
Teknik geliştirme (yazılım, donanım, altyapı, vb.)
Test
Pilot uygulama

Kurumlar üstü karnenin uygulamaya alınması
Öncelikli kurumlarda pilot uygulama ve revizyonlar

Tüm ilgili kurumlarda uygulamaya geçiş
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ilişkin prensiplerin oluşturulması (Bilgi Toplumu Stratejisi ekinde yer alan ölçümleme metrikleri ve 
yöntemi doğrultusunda)
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Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : TÜBİTAK (UEKAE)

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : TÜBİTAK (UEKAE)

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı

• Kamu kurumları arasında ve kurumların kendi içlerinde bilgi ve veri alışverişinin yüksek güvenlikte ve 
ortak bağlantı standartlarıyla yapılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

• Kurumların farklı ağ yatırımlarını ve İnternet bağlantılarını birleştirerek maliyet tasarrufu yaratmak 
amacıyla tüm kamu kurumlarının kullanacağı ortak bir şebekenin kurulması hedeflenmektedir.

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı

• Kamu kurumları arasında ve kurumların kendi içlerinde bilgi ve veri alışverişinin yüksek güvenlikte ve 
ortak bağlantı standartlarıyla yapılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

• Kurumların farklı ağ yatırımlarını ve İnternet bağlantılarını birleştirerek maliyet tasarrufu yaratmak 
amacıyla tüm kamu kurumlarının kullanacağı ortak bir şebekenin kurulması hedeflenmektedir.
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 70 – Kamu Güvenli Ağı
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4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı (Devam)

• Temel olarak kurumlar arası veri alışverişi üç şekilde olmaktadır:
• Elektronik kanallar üzerinden verilen e-hizmetlerde birden fazla kurumun veri alışverişinin 

gerektiği durumlar. (Bu tip bir veri alışverişinde e-kapı ile kurumlar arasında güvenli veri 
alışverişi sağlayan bir şebekeye ihtiyaç duyulmaktadır).

• Kurum içi ve kurumlar arası e-posta ve yazışmalar.
• Kurumlar arası ortak veri tabanlarının kullanımında ve kurumlar arası veri alışverişleri. (Bu tip 

bir veri alışverişinde kurumlar arası bir güvenli ağa ihtiyaç duyulmaktadır)

• Yukarıda belirtilen her üç durumda da verilerin kurumlar arasında güvenli olarak taşınması genel 
güveni artırıcı bir unsurdur. 

• Bu veri alışverişlerinde maksimum güvenliğin sağlanması için kamu kurumlarını birbirine bağlayan 
bu şebeke aşağıdaki prensipler doğrultusunda tasarlanacaktır:

• Güvenliği ön planda tutan,
• Kullanıcı bilgi gizliliğine riayet eden,
• Uzun vadede toplam sahiplik maliyetini asgariye indiren,
• Veri talebini karşılayan,
• Ölçeklenebilir,
• Afete karşı dayanıklı,
• Veri iletişimi ile ilgili iş kararlarına dayalı politikaları destekleyen. 

• Şebeke bir önceki sayfadaki grafikte gösterildiği gibi, e-kapı ile kurumlar arasında,  kamu kurumları
arasında ve kamu kurumlarının kendi teşkilatı içerisinde olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. 
Birinci aşamada güvenlik ihtiyaçlarının yüksek olması nedeniyle dünyada çoğunlukla uygulanan 
yöntem olan özel bir ağ (private network) kurulması, ikinci ve üçüncü aşamada ise maliyet 
avantajları doğrultusunda sanal özel ağ (VPN) oluşturulması mümkündür. Ancak hangi kurumlarda 
VPN hangi kurumlarda özel ağ kurulumu olması gerektiğine kurumların veri alışverişi ihtiyacı
bazında yapılacak maliyet, trafik ihtiyacı ve güvenlik analizi sonrası karar verilecektir.

• Ayrıca özel ağ bağlantısı yapılan kurumlarda İnternet talebinin ve İnternet çıkış noktalarının 
toplulaştırılması ile bu konuda bir maliyet avantajı yaratılacaktır.

• Ağın kurulması sonrasında kurumların sürekli ve düzenli olarak yaptıkları veri alışverişlerinin güvenli 
kamu ağı ve e-kapı üzerinden yapılması mümkün olacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı (Devam)

• Temel olarak kurumlar arası veri alışverişi üç şekilde olmaktadır:
• Elektronik kanallar üzerinden verilen e-hizmetlerde birden fazla kurumun veri alışverişinin 

gerektiği durumlar. (Bu tip bir veri alışverişinde e-kapı ile kurumlar arasında güvenli veri 
alışverişi sağlayan bir şebekeye ihtiyaç duyulmaktadır).

• Kurum içi ve kurumlar arası e-posta ve yazışmalar.
• Kurumlar arası ortak veri tabanlarının kullanımında ve kurumlar arası veri alışverişleri. (Bu tip 

bir veri alışverişinde kurumlar arası bir güvenli ağa ihtiyaç duyulmaktadır)

• Yukarıda belirtilen her üç durumda da verilerin kurumlar arasında güvenli olarak taşınması genel 
güveni artırıcı bir unsurdur. 

• Bu veri alışverişlerinde maksimum güvenliğin sağlanması için kamu kurumlarını birbirine bağlayan 
bu şebeke aşağıdaki prensipler doğrultusunda tasarlanacaktır:

• Güvenliği ön planda tutan,
• Kullanıcı bilgi gizliliğine riayet eden,
• Uzun vadede toplam sahiplik maliyetini asgariye indiren,
• Veri talebini karşılayan,
• Ölçeklenebilir,
• Afete karşı dayanıklı,
• Veri iletişimi ile ilgili iş kararlarına dayalı politikaları destekleyen. 

• Şebeke bir önceki sayfadaki grafikte gösterildiği gibi, e-kapı ile kurumlar arasında,  kamu kurumları
arasında ve kamu kurumlarının kendi teşkilatı içerisinde olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. 
Birinci aşamada güvenlik ihtiyaçlarının yüksek olması nedeniyle dünyada çoğunlukla uygulanan 
yöntem olan özel bir ağ (private network) kurulması, ikinci ve üçüncü aşamada ise maliyet 
avantajları doğrultusunda sanal özel ağ (VPN) oluşturulması mümkündür. Ancak hangi kurumlarda 
VPN hangi kurumlarda özel ağ kurulumu olması gerektiğine kurumların veri alışverişi ihtiyacı
bazında yapılacak maliyet, trafik ihtiyacı ve güvenlik analizi sonrası karar verilecektir.

• Ayrıca özel ağ bağlantısı yapılan kurumlarda İnternet talebinin ve İnternet çıkış noktalarının 
toplulaştırılması ile bu konuda bir maliyet avantajı yaratılacaktır.

• Ağın kurulması sonrasında kurumların sürekli ve düzenli olarak yaptıkları veri alışverişlerinin güvenli 
kamu ağı ve e-kapı üzerinden yapılması mümkün olacaktır.
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Proje ile kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği için temel bir altyapı oluşturulacak, şebeke 
konularında mükerrer yatırımlar engellenecek, bu sayede operasyonel verimlilik artacaktır. Ayrıca veri 
alışverişinde yüksek güvenlik sağlanacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Proje ile kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği için temel bir altyapı oluşturulacak, şebeke 
konularında mükerrer yatırımlar engellenecek, bu sayede operasyonel verimlilik artacaktır. Ayrıca veri 
alışverişinde yüksek güvenlik sağlanacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
Veri paylaşımını içeren tüm eylemler ve 

kamuda elektronik iletişimin yaygınlaştırılması
eylemleri bu projenin tamamlanması ile ilişkilidir.

Kamu güvenli ağının oluşturulması sırasında 
kamuda geniş bant alımlarının toplulaştırılması
eylemi ile paralel olarak toplu alım tercih 
edilmelidir. Ancak bu alımın boyutu kamu 
güvenli ağının fizibilitesi aşaması sonrası
netleşecektir.

Kurumlar ile e-kapı arasındaki bağlantı kamu 
güvenli ağı ile sağlanacağından bu iki eylem 
yakından ilişkilidir. E-kapı’nın etkin işleyişinin 
sağlanması için kamu güvenli ağının kurulumu 
sırasında öncelik e-kapıya aktarılan ve 
aktarılacak olan hizmetleri sunan kurumlara 
verilmelidir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
Veri paylaşımını içeren tüm eylemler ve 

kamuda elektronik iletişimin yaygınlaştırılması
eylemleri bu projenin tamamlanması ile ilişkilidir.

Kamu güvenli ağının oluşturulması sırasında 
kamuda geniş bant alımlarının toplulaştırılması
eylemi ile paralel olarak toplu alım tercih 
edilmelidir. Ancak bu alımın boyutu kamu 
güvenli ağının fizibilitesi aşaması sonrası
netleşecektir.

Kurumlar ile e-kapı arasındaki bağlantı kamu 
güvenli ağı ile sağlanacağından bu iki eylem 
yakından ilişkilidir. E-kapı’nın etkin işleyişinin 
sağlanması için kamu güvenli ağının kurulumu 
sırasında öncelik e-kapıya aktarılan ve 
aktarılacak olan hizmetleri sunan kurumlara 
verilmelidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Tübitak Vizyon 2023 belgesinde belirtilen Bilgi 
Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının 
Güçlendirilmesi Hedefi Doğrultusunda Bilgi 
toplumunda bilgi güvenliğinin sağlanması ve 
elektronik savaşlara hazır olunması hedefi ile 
paralel bir eylemdir.

KDEP 6 numaralı eylem ile ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Tübitak Vizyon 2023 belgesinde belirtilen Bilgi 
Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının 
Güçlendirilmesi Hedefi Doğrultusunda Bilgi 
toplumunda bilgi güvenliğinin sağlanması ve 
elektronik savaşlara hazır olunması hedefi ile 
paralel bir eylemdir.

KDEP 6 numaralı eylem ile ilişkilidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti

Kamu Güvenli Ağının maliyetinin detaylı bir fizibilite çalışması yapılmadan bilinmesi mümkün olmayıp, 
aşağıdaki tablo sadece söz konusu çalışmaya ilişkin maliyetleri içermektedir. 

10. Projenin Tahmini Maliyeti

Kamu Güvenli Ağının maliyetinin detaylı bir fizibilite çalışması yapılmadan bilinmesi mümkün olmayıp, 
aşağıdaki tablo sadece söz konusu çalışmaya ilişkin maliyetleri içermektedir. 

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 2.240.000    1.400.000    

Danışmanlık 86 1.920.000    1.200.000

Eğitim

Etüd / Fizibilite 14 320.000    200.000

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 2.240.000    1.400.000

Bütçe Kaynakları (*) 100 2.240.000 1.400.000

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

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 70 – Kamu Güvenli Ağı
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar
Projenin ana adımları şu şekilde olacaktır:
Fizibilite çalışması ve teknik analiz
Tüm kamu kurumlarını kapsayan bir şebekenin tasarımı için bir teknik analiz ve fizibilite çalışması
gerekecektir. Bu çalışma esnasında bazı bilgilerin analiz edilmesi gerekmektedir: Bu veriler ve analiz 
kapsamı içerisinde aşağıdakiler bulunmalıdır::

• Kamu kurumlarının diğer hangi kamu kurumlarıyla ne tür hizmetler kapsamında veri/bilgi 
iletişiminde bulunduğu ve bulunacağı (bugün ve önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde) ve bu veri/bilgi 
iletişiminin gerçekte kurumların hangi lokasyonları arasında olacağı ve kullanım bazında 
beklenen bant genişliği talebi,

• Veri/bilgi iletişiminin hangi uygulama/protokolleri kullanacağı (burada iletişim şebekelerinin yedi 
katmanı bazında bir tasarım yapmak gerekli olacaktır; bu katmanlar fiziksel, veri hattı, şebeke, 
iletim, oturum, sunum ve uygulama katmanlarıdır),

• Her bir uygulama ve protokol için hangi güvenlik unsurlarının ve politikalarının uygulanacağı,
• Kritik bağlantıların belirlenip kesintisiz çalışmayı sağlamak üzere alternatif bağlantılarla 

desteklenmesi (örneğin, kiralık hat bağlantılarının uydu hatları ile yedeklenmesi),
• Sinerjik hususların neler olduğu (ekipman, İnternet bağlantısı, vb),
• E-Devlet Kapısı’nın şebekeye nasıl ve hangi noktada bağlanacağı.
• Kurumların İnternet bağlantı talebi ve bu talebin hangi noktalarda konsolide edilebileceği
• Şebekenin hizmet prensiplerinin ve seviyelerinin belirlenmesi ve operasyonel olarak kamu ağının 

nasıl ve hangi süreçler kapsamında sunulacağı
• Uygulama aşamasında kurum bazında önceliklerin belirlenmesi ve uygulama için farklı

aşamaların planlanması
Uygulama
Teknik analizden sonra, yüksek ihtimalle ortaya topolojik olarak hiyerarşik bir şebeke yapısı çıkacaktır. 
Bu hiyerarşik yapıda, kurumları birbirine bağlayan birinci seviye bir ortak şebeke, kurumların içinde 
kurumlara ait birimleri birbirine bağlayan ikinci seviyede bir şebeke yapısı ortaya çıkacaktır. Bu şebeke 
yapısının kurulması bir sonraki adım olacaktır. Ağ altyapısının kurulumunda farklı kurumlarda bulunan 
mevcut ağ bağlantılarından da gereken yerlerde faydalanılması gerekmektedir.

Şebekenin kesintisiz hizmet verebilmesi için bir şebeke yönetim merkezi oluşturup, gerekli teknik iş
süreçlerinin, bu süreçleri uygulamaya geçirecek organizasyonun ve çalışan profilinin belirlenmesi 
gerekecektir. Şebeke’nin yönetiminin dış kaynak kullanımı ya da program yönetim ofisi üzerinde olması
konusu güvenlik riskleri, maliyet ve yönetim konusunda etkinlik konuları bazında değerlendirilmeli ve 
analiz edilerek iki alternatiften biri seçilmelidir.

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar
Projenin ana adımları şu şekilde olacaktır:
Fizibilite çalışması ve teknik analiz
Tüm kamu kurumlarını kapsayan bir şebekenin tasarımı için bir teknik analiz ve fizibilite çalışması
gerekecektir. Bu çalışma esnasında bazı bilgilerin analiz edilmesi gerekmektedir: Bu veriler ve analiz 
kapsamı içerisinde aşağıdakiler bulunmalıdır::

• Kamu kurumlarının diğer hangi kamu kurumlarıyla ne tür hizmetler kapsamında veri/bilgi 
iletişiminde bulunduğu ve bulunacağı (bugün ve önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde) ve bu veri/bilgi 
iletişiminin gerçekte kurumların hangi lokasyonları arasında olacağı ve kullanım bazında 
beklenen bant genişliği talebi,

• Veri/bilgi iletişiminin hangi uygulama/protokolleri kullanacağı (burada iletişim şebekelerinin yedi 
katmanı bazında bir tasarım yapmak gerekli olacaktır; bu katmanlar fiziksel, veri hattı, şebeke, 
iletim, oturum, sunum ve uygulama katmanlarıdır),

• Her bir uygulama ve protokol için hangi güvenlik unsurlarının ve politikalarının uygulanacağı,
• Kritik bağlantıların belirlenip kesintisiz çalışmayı sağlamak üzere alternatif bağlantılarla 

desteklenmesi (örneğin, kiralık hat bağlantılarının uydu hatları ile yedeklenmesi),
• Sinerjik hususların neler olduğu (ekipman, İnternet bağlantısı, vb),
• E-Devlet Kapısı’nın şebekeye nasıl ve hangi noktada bağlanacağı.
• Kurumların İnternet bağlantı talebi ve bu talebin hangi noktalarda konsolide edilebileceği
• Şebekenin hizmet prensiplerinin ve seviyelerinin belirlenmesi ve operasyonel olarak kamu ağının 

nasıl ve hangi süreçler kapsamında sunulacağı
• Uygulama aşamasında kurum bazında önceliklerin belirlenmesi ve uygulama için farklı

aşamaların planlanması
Uygulama
Teknik analizden sonra, yüksek ihtimalle ortaya topolojik olarak hiyerarşik bir şebeke yapısı çıkacaktır. 
Bu hiyerarşik yapıda, kurumları birbirine bağlayan birinci seviye bir ortak şebeke, kurumların içinde 
kurumlara ait birimleri birbirine bağlayan ikinci seviyede bir şebeke yapısı ortaya çıkacaktır. Bu şebeke 
yapısının kurulması bir sonraki adım olacaktır. Ağ altyapısının kurulumunda farklı kurumlarda bulunan 
mevcut ağ bağlantılarından da gereken yerlerde faydalanılması gerekmektedir.

Şebekenin kesintisiz hizmet verebilmesi için bir şebeke yönetim merkezi oluşturup, gerekli teknik iş
süreçlerinin, bu süreçleri uygulamaya geçirecek organizasyonun ve çalışan profilinin belirlenmesi 
gerekecektir. Şebeke’nin yönetiminin dış kaynak kullanımı ya da program yönetim ofisi üzerinde olması
konusu güvenlik riskleri, maliyet ve yönetim konusunda etkinlik konuları bazında değerlendirilmeli ve 
analiz edilerek iki alternatiften biri seçilmelidir.

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve Tanımı ve 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir:

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. 

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 71 – e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisiYaygınlaştırma 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.

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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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Bütçe Kaynakları (*) 100 14.608.130 9.130.081

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

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Elektronik hizmetlerin merkezi bir noktadan  sunumu ve ortak altyapı projelerini başarıyla 
gerçekleştirmiş, A.B.D., Kanada, Singapur ve İngiltere gibi ülkelerin çalışmalarının incelenmesi ve proje 
kapsamında planlanan uygulamalar için örnek modeller olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Elektronik hizmetlerin merkezi bir noktadan  sunumu ve ortak altyapı projelerini başarıyla 
gerçekleştirmiş, A.B.D., Kanada, Singapur ve İngiltere gibi ülkelerin çalışmalarının incelenmesi ve proje 
kapsamında planlanan uygulamalar için örnek modeller olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 71 – e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 71 – e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 72 – Ortak Çağrı Merkezi

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı

• Proje ile tek noktadan kamu hizmetlerinin sunumunu hedefleyen e-Devlet Kapısına alternatif bir 
kanalın eklenmesi hedeflenmektedir.

• Ayrıca farklı kurumların elektronik hizmetlere ilişkin çağrı merkezi yatırımlarının konsolide edilmesi 
sağlanacak ve maliyet avantajı yaratılacaktır.

• Kurulacak çağrı merkezi, bilgilendirme, uyarma, kullanıcı isteği ve onayı ile işlemleri yürütme, süreç
sorgulama, işlem sonuçlarını bildirme ve kullanıcı desteği gibi hizmetleri bilgi iletişim teknolojileri 
aracılığıyla Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile sunabilecektir. Ayrıca, çağrı merkezi, farklı
lokasyonlardan hizmet verebilir yapıda olacaktır. 

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı

• Proje ile tek noktadan kamu hizmetlerinin sunumunu hedefleyen e-Devlet Kapısına alternatif bir 
kanalın eklenmesi hedeflenmektedir.

• Ayrıca farklı kurumların elektronik hizmetlere ilişkin çağrı merkezi yatırımlarının konsolide edilmesi 
sağlanacak ve maliyet avantajı yaratılacaktır.

• Kurulacak çağrı merkezi, bilgilendirme, uyarma, kullanıcı isteği ve onayı ile işlemleri yürütme, süreç
sorgulama, işlem sonuçlarını bildirme ve kullanıcı desteği gibi hizmetleri bilgi iletişim teknolojileri 
aracılığıyla Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile sunabilecektir. Ayrıca, çağrı merkezi, farklı
lokasyonlardan hizmet verebilir yapıda olacaktır. 

5. Projeden Beklenen Faydalar

Alternatif bir kanalın kamu hizmetleri sunumunda kullanılması ile vatandaş memnuniyeti ve 
kullanımda artış beklenmektedir.
Kamu kurumları çağrı merkezi yatırımlarının birleştirilmesi ile maliyet tasarrufu beklenmektedir.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Alternatif bir kanalın kamu hizmetleri sunumunda kullanılması ile vatandaş memnuniyeti ve 
kullanımda artış beklenmektedir.
Kamu kurumları çağrı merkezi yatırımlarının birleştirilmesi ile maliyet tasarrufu beklenmektedir.
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 72 – Ortak Çağrı Merkezi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Proje ile kamu hizmetlerinin sunumunda alternatif bir kanal kurulacaktır. Böylelikle telefon 
kullanımının yüksek olduğu ülkemizde elektronik hizmetlerin kullanım hedeflerine ulaşılmasına katkı
sağlanacaktır.

Ayrıca kurumların elektronik hizmetlere ilişkin çağrı merkezi altyapılarında ortak yatırım yapmaları
sağlanarak işbirliği ve sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, verimlilik hedefi desteklenecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

Proje ile kamu hizmetlerinin sunumunda alternatif bir kanal kurulacaktır. Böylelikle telefon 
kullanımının yüksek olduğu ülkemizde elektronik hizmetlerin kullanım hedeflerine ulaşılmasına katkı
sağlanacaktır.

Ayrıca kurumların elektronik hizmetlere ilişkin çağrı merkezi altyapılarında ortak yatırım yapmaları
sağlanarak işbirliği ve sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, verimlilik hedefi desteklenecektir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
Ortak çağrı merkezinin e-Devlet Kapısı ile 

entegrasyonu sağlanması gerektiğinden e-
Devlet Kapısı hizmetlerinin yaygınlaştırılması
eylemi ile ilişkilidir. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi
Ortak çağrı merkezinin e-Devlet Kapısı ile 

entegrasyonu sağlanması gerektiğinden e-
Devlet Kapısı hizmetlerinin yaygınlaştırılması
eylemi ile ilişkilidir. 

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Çağrı merkezinde kurulacak altyapının e-Devlet 

Kapısı altyapısına entegre olması sağlanmalıdır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Çağrı merkezinde kurulacak altyapının e-Devlet 

Kapısı altyapısına entegre olması sağlanmalıdır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 22.880.000    14.300.000    

Bütçe Kaynakları 100 22.880.000    14.300.000 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 72 – Ortak Çağrı Merkezi
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 72 – Ortak Çağrı Merkezi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin ana adımları şu şekilde olacaktır:

• Tüm kamu kurumlarının ihtiyaç duyacağı dış arama ve aranma talepleri toplanarak analiz edilecek, 
bu çerçevede gerekli çağrı merkezi büyüklüğü belirlenecektir. Ayrıca projenin maliyet ve faydaları
belirlenecek hedefler ölçümlenebilir göstergelerle ifade edilerek projenin uygulanabilirlik çalışması
tamamlanacaktır. 

• Çağrı merkezi teknolojik ve fiziki altyapısı kurulacaktır.
• Çağrı merkezi e-Devlet Kapısı hizmetlerine entegre edilecektir. Buna yönelik ilk aşamada bir 

entegrasyon planı oluşturulacaktır.
• Çağrı merkezinde çalışmak üzere gerekli insan kaynağı tahsisinin yapılması ve eğitilmesi.
• Kamu kurumlarına hizmet verilmesi amacıyla çağrı merkezi fiyat ve yönetim prensipleri oluşturulacak, 

kamu kurumlarına hizmet verme  süreçleri ve hizmet seviyesi anlaşmaları oluşturulacaktır. 

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımlar

Projenin ana adımları şu şekilde olacaktır:

• Tüm kamu kurumlarının ihtiyaç duyacağı dış arama ve aranma talepleri toplanarak analiz edilecek, 
bu çerçevede gerekli çağrı merkezi büyüklüğü belirlenecektir. Ayrıca projenin maliyet ve faydaları
belirlenecek hedefler ölçümlenebilir göstergelerle ifade edilerek projenin uygulanabilirlik çalışması
tamamlanacaktır. 

• Çağrı merkezi teknolojik ve fiziki altyapısı kurulacaktır.
• Çağrı merkezi e-Devlet Kapısı hizmetlerine entegre edilecektir. Buna yönelik ilk aşamada bir 

entegrasyon planı oluşturulacaktır.
• Çağrı merkezinde çalışmak üzere gerekli insan kaynağı tahsisinin yapılması ve eğitilmesi.
• Kamu kurumlarına hizmet verilmesi amacıyla çağrı merkezi fiyat ve yönetim prensipleri oluşturulacak, 

kamu kurumlarına hizmet verme  süreçleri ve hizmet seviyesi anlaşmaları oluşturulacaktır. 

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 73 – Ortak Hizmetlerin Oluşturulması

1. Proje Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

2. Zamanlama

Başlangıç :  Ocak 2007
Bitiş :  Ocak 2011
Süre : 48 ay  

2. Zamanlama

Başlangıç :  Ocak 2007
Bitiş :  Ocak 2011
Süre : 48 ay  

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)
Kuruluş 3 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İd. Gn. Md.)
Kuruluş 3 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. 

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve Tanımı ve 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.
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Mevcut durumda Maliye Bakanlığı bünyesinde 
ortak bir muhasebe programının geliştirilmesi 
konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
projenin de ortak hizmetler kapsamında 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Mevcut durumda Maliye Bakanlığı bünyesinde 
ortak bir muhasebe programının geliştirilmesi 
konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
projenin de ortak hizmetler kapsamında 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 73 – Ortak Hizmetlerin Oluşturulması
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Donanım 0 0

Ağ Altyapısı 22 1.600.000 1.000.000

Diğer 0 0

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 14.368.000 8.980.000  

Bütçe Kaynakları 100 14.368.000 8.980.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 73 – Ortak Hizmetlerin Oluşturulması
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 73 – Ortak Hizmetlerin Oluşturulması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 74 – Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım  Kullanımı

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜBİTAK - UEKAE

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜBİTAK - UEKAE

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1: Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2: Pilot Uygulama İçin Seçilecek Kamu Kurumu

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1: Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2: Pilot Uygulama İçin Seçilecek Kamu Kurumu

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 74 – Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım  Kullanımı

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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

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.

Açık kaynak kod çalışmalarında IDABC ve 
tOSSad bilgi kaynaklarından 
yararlanılmalıdır. 
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 1.998.400    1.249.000    

Bütçe Kaynakları 100 1.998.400    1.249.000 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 74 – Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım  Kullanımı
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 74 – Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım  Kullanımı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 75 – Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1. Proje Sahibi Kuruluş

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 
Kuruluş 2 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Kuruluş 3 : Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Kuruluş 4 : Çevre ve Orman Bakanlığı
Kuruluş 5 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 6 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 7 : Harita Genel Komutanlığı
Kuruluş 8 : Belediyeler
Kuruluş 9 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 
Kuruluş 2 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Kuruluş 3 : Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Kuruluş 4 : Çevre ve Orman Bakanlığı
Kuruluş 5 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 6 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 7 : Harita Genel Komutanlığı
Kuruluş 8 : Belediyeler
Kuruluş 9 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar 

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 75 – Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

“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. 

Avrupa’da Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda 
çalışmalar yürüten EUROGI, INSPIRE, 
GINIE gibi kuruluşlardan teknik destek 
alınmasında fayda olacaktır. 
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Bütçe Kaynakları (*) 100 232.001.301 145.000.813

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

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 75 – Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 75 – Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 76 – Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim 
Merkezi

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT 

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜRKSAT 

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Başbakanlık (Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : TÜBİTAK - UEKAE
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Başbakanlık (Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : TÜBİTAK - UEKAE
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. 



322

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 76 – Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim 
Merkezi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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 

Bütçe Kaynakları 100 42.749.485 26.718.428 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 76 – Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim 
Merkezi
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 76 – Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim 
Merkezi
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 77 – Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Kamu İhale Kurumu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Kamu İhale Kurumu

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Gn.Md.)
Kuruluş 3 : Devlet Malzeme Ofisi
Kuruluş 4 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Gn.Md.)
Kuruluş 3 : Devlet Malzeme Ofisi
Kuruluş 4 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

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. 

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.

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.

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 77 – Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Etüd / Fizibilite

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

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 10.889.600    6.806.000    

Bütçe Kaynakları 100 10.889.600    6.806.000 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 77 – Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 77 – Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 78 – Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri
Paylaşımı Altyapısı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Başbakanlık (Devlet Arşivleri Gn. Md.)
Kuruluş 2 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 3 : TÜRKSAT
Kuruluş 4 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 : Başbakanlık (Devlet Arşivleri Gn. Md.)
Kuruluş 2 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 3 : TÜRKSAT
Kuruluş 4 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

5. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. 

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. 
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

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. 

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.

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. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Standartların belirlenmesi sırasında 
uluslararası standartlardan faydalanılmalı ve 
uyum sağlanmalıdır.

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 78 – Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri
Paylaşımı Altyapısı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Etüd / Fizibilite

Yazılım 39 934.400    584.000

Donanım 26 627.200    392.000

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 2.383.360 1.489.600

Bütçe Kaynakları (*) 100 2.383.360 1.489.600

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

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 78 – Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri
Paylaşımı Altyapısı
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 78 – Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri
Paylaşımı Altyapısı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 79 – TÜİK’e Bildirim Standartları ve Elektronik 
Paylaşım

1. Proje Sahibi Kuruluş

Türkiye İstatistik Kurumu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Türkiye İstatistik Kurumu

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : DPT
Kuruluş 2 :  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : DPT
Kuruluş 2 :  İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve Tanımı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 79 – TÜİK’e Bildirim Standartları ve Elektronik 
Paylaşım

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

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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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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 

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak 100 4.444.011     2.777.507 

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 79 – TÜİK’e Bildirim Standartları ve Elektronik 
Paylaşım
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 79 – TÜİK’e Bildirim Standartları ve Elektronik 
Paylaşım

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 80 – İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar 
Destek Sistemi

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü)

1. Proje Sahibi Kuruluş

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü)

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 2  : TÜİK
Kuruluş 3  : Valilikler
Kuruluş 4 : İlgili Kamu kurum ve kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 2  : TÜİK
Kuruluş 3  : Valilikler
Kuruluş 4 : İlgili Kamu kurum ve kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve Tanımı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje kapsamında kurulan 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.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje kapsamında kurulan 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.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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.

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 80 – İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar 
Destek Sistemi
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 6.861.355    4.288.347    

Danışmanlık 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 6.861.355 4.288.347 

Bütçe Kaynakları 100 6.861.355 4.288.347 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 80 – İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar 
Destek Sistemi
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 80 – İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar 
Destek Sistemi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 81– Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar 
Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Maliye Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Maliye Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç :  Ocak 2007
Bitiş :  Temmuz 2007
Süre : 6 ay  

2. Zamanlama

Başlangıç :  Ocak 2007
Bitiş :  Temmuz 2007
Süre : 6 ay  

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 81– Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar 
Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

TÜİK bünyesinde istatistiki verilere ilişkin 
metadata standartlarının belirlenmesine 
yönelik çalışmalar bulunmakta, 2007-2011 
dönemini kapsayan Resmi İstatistik 
Programı çalışmaları da devam etmektedir. 

Eylem kapsamındaki düzenleme, kamu 
bilgisinin tekrar kullanımına ilişkin AB 
direktifine uygun olmalıdır. 
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti

Danışmanlık

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 81– Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar 
Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 81– Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar 
Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 82 – Sayısal Haklar Yönetimine İlişkin Yasal 
Düzenleme

1. Proje Sahibi Kuruluş

Kültür ve Turizm Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : İlgili Meslek Birlikleri

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2 : İlgili Meslek Birlikleri

4. Projenin Amacı

- Sayısal ortamda ve özellikle İnternet ortamında sunulan ürünlere ilişkin fikri hakların korunması,
Sayısal Haklar Yönetimi sistemlerinin hizmet sunumunda birlikte işler teknolojilerin kullanımını
zorlayıcı, rekabeti düzenleyici ve tüketiciyi koruyucu düzenlemelere yer verilmesi, ve Sayısal Haklar 
Yönetimi hizmetlerinin izlenmesi veya kısıtlanmasıyla ilgili yasal düzenlemeler, bu alandaki Avrupa 
Birliği müktesebatı da dikkate alınarak yapılacaktır. 

4. Projenin Amacı

- Sayısal ortamda ve özellikle İnternet ortamında sunulan ürünlere ilişkin fikri hakların korunması,
Sayısal Haklar Yönetimi sistemlerinin hizmet sunumunda birlikte işler teknolojilerin kullanımını
zorlayıcı, rekabeti düzenleyici ve tüketiciyi koruyucu düzenlemelere yer verilmesi, ve Sayısal Haklar 
Yönetimi hizmetlerinin izlenmesi veya kısıtlanmasıyla ilgili yasal düzenlemeler, bu alandaki Avrupa 
Birliği müktesebatı da dikkate alınarak yapılacaktır. 



346

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 82 – Sayısal Haklar Yönetimine İlişkin Yasal 
Düzenleme

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sayısal yöntemler kullanarak medya üzerinde bulunan fikri hakların kullanılan tekniğe göre korunması, 
izlenmesi, kısıtlanması Dijital Hak Yönetimi (DRM), olarak tanımlanmaktadır. DMR sistemlerinin 
kullandıkları iş süreçlerinde fikri hakların, tüketici haklarının ve rekabet ortamının korunması önem 
arzetmektedir. Bu projenin tüketiciler açısından faydası; DMR sistemlerini kullanan tüketicilerin, en 
azından analog ortamda sağlanan haklara eşit haklara sahip olmalarının sağlanmasıdır. Yine DMR 
sistemlerinin kullanılması, rekabetin korunması bakımından da hakim durumdaki içerik ve teknoloji 
sağlayıcı firmaların kendi içerik ve teknolojilerini başka firmaların da uygulamalarında kullanılabilir hale 
getirilmesini sağlayacak ve bu şekilde haksız rekabeti engelleyici bir etkiye sahip olacaktır.  

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sayısal yöntemler kullanarak medya üzerinde bulunan fikri hakların kullanılan tekniğe göre korunması, 
izlenmesi, kısıtlanması Dijital Hak Yönetimi (DRM), olarak tanımlanmaktadır. DMR sistemlerinin 
kullandıkları iş süreçlerinde fikri hakların, tüketici haklarının ve rekabet ortamının korunması önem 
arzetmektedir. Bu projenin tüketiciler açısından faydası; DMR sistemlerini kullanan tüketicilerin, en 
azından analog ortamda sağlanan haklara eşit haklara sahip olmalarının sağlanmasıdır. Yine DMR 
sistemlerinin kullanılması, rekabetin korunması bakımından da hakim durumdaki içerik ve teknoloji 
sağlayıcı firmaların kendi içerik ve teknolojilerini başka firmaların da uygulamalarında kullanılabilir hale 
getirilmesini sağlayacak ve bu şekilde haksız rekabeti engelleyici bir etkiye sahip olacaktır.  

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Sayısal ortamdaki veri paylaşımını İnternette alan adı kullanımı gibi konularda fikri ve sınai hakların 
korunması; Bilgi Toplumuna geçiş sürecinde yapılması gereken en önemli eylemlerden birisi olarak 
büyük önem taşımaktadır. Fikri ve sınai haklar elektronik ticaretle karşılıklı etkileşim içerisinde 
bulunmaktadır. Toplumun bilgiyi kullanan ve üreten bir aşamaya erişmesi  ve günlük hayatta yapılan 
ticaretin sayısal ortama kaydırılması için üretici ve tüketicinin motivasyonu artırılması ve e-ticaretle ilgili 
sorunların bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Bu sorunların çözümünde sayısal ortamda yapılan
veri paylaşımının temini, bu veri paylaşımına konu olan içerikle ilgili fikri ve sınai hakların korunması,ve 
teknolojinin birlikte çalışabilir olması gibi konular büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile söz konusu 
hakların kullanımı sadece yasal çerçevede değil, kullanılan teknolojinin de belirli teknik kriterler ve 
kurallar çerçevesinde de belirlenmesi öngörülmektedir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Sayısal ortamdaki veri paylaşımını İnternette alan adı kullanımı gibi konularda fikri ve sınai hakların 
korunması; Bilgi Toplumuna geçiş sürecinde yapılması gereken en önemli eylemlerden birisi olarak 
büyük önem taşımaktadır. Fikri ve sınai haklar elektronik ticaretle karşılıklı etkileşim içerisinde 
bulunmaktadır. Toplumun bilgiyi kullanan ve üreten bir aşamaya erişmesi  ve günlük hayatta yapılan 
ticaretin sayısal ortama kaydırılması için üretici ve tüketicinin motivasyonu artırılması ve e-ticaretle ilgili 
sorunların bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Bu sorunların çözümünde sayısal ortamda yapılan
veri paylaşımının temini, bu veri paylaşımına konu olan içerikle ilgili fikri ve sınai hakların korunması,ve 
teknolojinin birlikte çalışabilir olması gibi konular büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile söz konusu 
hakların kullanımı sadece yasal çerçevede değil, kullanılan teknolojinin de belirli teknik kriterler ve 
kurallar çerçevesinde de belirlenmesi öngörülmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

‘e-Ticaret Güvenlik Altyapısı ve tüketicinin 
korunması ile ilgili yasal düzenlemeler ile 
‘Internet Güvenliği’ programında yer verilen 
internet servis sağlayıcılarının sorumluluk 
kapsamının belirlemesi de bu programla uyumlu 
bir şekilde gerçekleştirilecektir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

‘e-Ticaret Güvenlik Altyapısı ve tüketicinin 
korunması ile ilgili yasal düzenlemeler ile 
‘Internet Güvenliği’ programında yer verilen 
internet servis sağlayıcılarının sorumluluk 
kapsamının belirlemesi de bu programla uyumlu 
bir şekilde gerçekleştirilecektir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Avrupa Birliği Müktesebatı: Sayısal Haklar Yönetimi konusunda özellikle  2001/29 sayılı ve 22 Mayıs 
2001 tarihli Bilgi Toplumunda Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Hakların Uyumlaştırılması Hakkında 
Parlamento ve Konsey Direktifi ile 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifleri de dikkate alınarak AB 
müktesebatına uyumun sağlanması önem arz etmektedir. 

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Avrupa Birliği Müktesebatı: Sayısal Haklar Yönetimi konusunda özellikle  2001/29 sayılı ve 22 Mayıs 
2001 tarihli Bilgi Toplumunda Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Hakların Uyumlaştırılması Hakkında 
Parlamento ve Konsey Direktifi ile 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifleri de dikkate alınarak AB 
müktesebatına uyumun sağlanması önem arz etmektedir. 
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 82 – Sayısal Haklar Yönetimine İlişkin Yasal 
Düzenleme

Orta

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :

1. Aşamada 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Sayısal Hakları da bu kanun kapsamında 
etkin koruma altına alacak ve AB Yönergesi ile uyumlu bir Kanun tasarısı hazırlanmalı ve 
kanunlaşmalıdır. Tasarıda düzenlenmesi gereken noktalar:

2. Gerek Sayısal Haklar Yönetimi ile ilgili çalışmalara ilişkin olarak kamuoyunda ve bağlantılı hak 
sahipleri arasında farkındalık oluşturacak, katılımcılık teşvik edilecektir.

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :

1. Aşamada 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Sayısal Hakları da bu kanun kapsamında 
etkin koruma altına alacak ve AB Yönergesi ile uyumlu bir Kanun tasarısı hazırlanmalı ve 
kanunlaşmalıdır. Tasarıda düzenlenmesi gereken noktalar:

2. Gerek Sayısal Haklar Yönetimi ile ilgili çalışmalara ilişkin olarak kamuoyunda ve bağlantılı hak 
sahipleri arasında farkındalık oluşturacak, katılımcılık teşvik edilecektir.

. 
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.

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama Kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 83 – e-İmza Kullanımının  Artırılması

1. Proje Sahibi Kuruluş

Adalet Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Adalet Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1: Başbakanlık
Kuruluş 2: Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3: Telekomünikasyon Kurumu
Kuruluş 4: TÜBİTAK (UEKAE)
Kuruluş 5: İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1: Başbakanlık
Kuruluş 2: Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3: Telekomünikasyon Kurumu
Kuruluş 4: TÜBİTAK (UEKAE)
Kuruluş 5: İlgili Kurum ve Kuruluşlar

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 83 – e-İmza Kullanımının  Artırılması

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

E-imza’nın yaygınlaştırılması elektronik 
ortamdan sunum aşamasında bir kamu 
çalışanı tarafından imzalanma süreci 
içeren tüm e-Devlet projeleri ile ilişkilidir.

KDEP 16 numaralı eylemin devamı
niteliğindedir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 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

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer 63 3.602.363    2.251.477

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 5.673.647 3.546.029 

Bütçe Kaynakları 100 5.673.647 3.546.029 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 83 – e-İmza Kullanımının  Artırılması
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 83 – e-İmza Kullanımının  Artırılması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 84 – Kamu Personel Mevzuatının Bilgi Toplumu 
Stratejisi Hedefleri Doğrultusunda Revizyonu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Devlet Personel Başkanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Devlet Personel Başkanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Ocak 2007
Süre : 6 Ay 

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Ocak 2007
Süre : 6 Ay 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2:  Milli Savunma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 4 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 5 : Yükseköğretim Kurulu 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Adalet Bakanlığı
Kuruluş 2:  Milli Savunma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 4 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 5 : Yükseköğretim Kurulu 

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı

• Amaç kısaca kamu personelinin Bilgi Toplumu stratejisinin öngördüğü yetkinliğe ulaşması için gerekli 
hukuki altyapının hazırlanmasıdır.

• Bu bağlamda bir yandan kamu personelinin yetkinliğinin arttırılması amaçlanırken, diğer yandan 
varolan personelin işe alımına, işten çıkarılmasına, performanslarının değerlendirilmesine ve buna 
bağlı ödül ve yaptırımların uygulanmasına, ücretlendirmelerine, kurumlarda e-dönüşümü yüklenecek 
ve bilgi teknolojilerini kullanacak personelin motivasyonunu artıracak BİT sertifikasyonu sahipliği 
tazminatının ödenmesine, teknik personelin idari kadro içerisindeki yerlerinin belirlenmesine ve esnek 
görevlendirme imkanlarının tanınmasına ilişkin hükümlerin öngörüldüğü bir kanunun yürürlüğe 
girmesi amaçlanmaktadır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı

• Amaç kısaca kamu personelinin Bilgi Toplumu stratejisinin öngördüğü yetkinliğe ulaşması için gerekli 
hukuki altyapının hazırlanmasıdır.

• Bu bağlamda bir yandan kamu personelinin yetkinliğinin arttırılması amaçlanırken, diğer yandan 
varolan personelin işe alımına, işten çıkarılmasına, performanslarının değerlendirilmesine ve buna 
bağlı ödül ve yaptırımların uygulanmasına, ücretlendirmelerine, kurumlarda e-dönüşümü yüklenecek 
ve bilgi teknolojilerini kullanacak personelin motivasyonunu artıracak BİT sertifikasyonu sahipliği 
tazminatının ödenmesine, teknik personelin idari kadro içerisindeki yerlerinin belirlenmesine ve esnek 
görevlendirme imkanlarının tanınmasına ilişkin hükümlerin öngörüldüğü bir kanunun yürürlüğe 
girmesi amaçlanmaktadır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Yerleşik hiyerarşik yapılanma ve yürürlükteki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu çalışanlarına 
yönelik temel mevzuat konumundadır. 657 sayılı Kanun, kamu personelinin Bilgi Toplumuna dönüşüm 
projesinin gereğine uygun şekilde etkin bir şekilde çalışması ve yetkinliklerinin arttırılmasına elverişli 
değildir.
Kamu Personeli Reformu çerçevesinde, kamu personelinin tek bir rejim altında toplanması, liyakat 
ilkesinin etkin uygulanmasını sağlayacak hükümlerin ve çalışma ve ücretlendirme sistemi performans 
değerlendirmesi siteminin benimsenmesi amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda, kamu personelinin daha verimli ve etkin çalışması ve daha yetkin personelin istihdam 
edilmesinin sağlanması beklenmektedir.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Yerleşik hiyerarşik yapılanma ve yürürlükteki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu çalışanlarına 
yönelik temel mevzuat konumundadır. 657 sayılı Kanun, kamu personelinin Bilgi Toplumuna dönüşüm 
projesinin gereğine uygun şekilde etkin bir şekilde çalışması ve yetkinliklerinin arttırılmasına elverişli 
değildir.
Kamu Personeli Reformu çerçevesinde, kamu personelinin tek bir rejim altında toplanması, liyakat 
ilkesinin etkin uygulanmasını sağlayacak hükümlerin ve çalışma ve ücretlendirme sistemi performans 
değerlendirmesi siteminin benimsenmesi amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda, kamu personelinin daha verimli ve etkin çalışması ve daha yetkin personelin istihdam 
edilmesinin sağlanması beklenmektedir.

.........
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulmayacaktır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulmayacaktır.

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.

Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları
ile yakından ilgilidir.
KDEP 15 numaralı eylem ile ilişkilidir.

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 84 – Kamu Personel Mevzuatının Bilgi Toplumu 
Stratejisi Hedefleri Doğrultusunda Revizyonu
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 84 – Kamu Personel Mevzuatının Bilgi Toplumu 
Stratejisi Hedefleri Doğrultusunda Revizyonu

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 85 – Proje ve Yetkinlik Envanteri

1. Eylem Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

1. Eylem Sahibi Kuruluş

Devlet Planlama Teşkilatı

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Nisan 2007
Süre : 9 ay 

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Nisan 2007
Süre : 9 ay 

3. Eylem İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : TÜRKSAT

3. Eylem İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : TÜRKSAT

4. Eylemin Amacı ve Tanımı4. Eylemin Amacı ve 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. Eylemden Beklenen Faydalar5. Eylemden Beklenen 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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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 85 – Proje ve Yetkinlik Envanteri

6. Eylemin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Eylemin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle 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. 

7. Eylemin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje kapsamında kurulması planlanan 
İnternet sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin 
azaltılması için e-Devlet Ana Kapısı teknik 
altyapısından faydalanılması gerekmektedir. 

7. Eylemin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje kapsamında kurulması planlanan 
İnternet sitesi / portalin altyapı maliyetlerinin 
azaltılması için e-Devlet Ana Kapısı teknik 
altyapısından faydalanılması gerekmektedir. 

8. Eylemin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Eylemin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.
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10. Eylemin Tahmini Maliyeti10. Eylemin Tahmini 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

Etüd / Fizibilite

Yazılım 9 70.400    44.000

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 803.200 502.000 

Bütçe Kaynakları 100 803.200 502.000 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 85 – Proje ve Yetkinlik Envanteri
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 85 – Proje ve Yetkinlik Envanteri

11. Eylemin Üst Seviye Uygulama Adımları :11. Eylemin Üst Seviye Uygulama 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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

DPT

1. Proje Sahibi Kuruluş

DPT

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 :İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş 3 : TODAİE
Kuruluş 4: Üniversiteler

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 
Kuruluş 1 :İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)
Kuruluş 2 : Devlet Personel Başkanlığı
Kuruluş 3 : TODAİE
Kuruluş 4: Üniversiteler

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve Tanımı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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.

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 86 – Kamuda BİT Projeleri Uygulama ve Geliştirme 
Yetkinliği
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.  

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.

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 86 – Kamuda BİT Projeleri Uygulama ve Geliştirme 
Yetkinliği
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 13.276.000    8.297.500    

Danışmanlık 3 396.000    247.500

Eğitim 49 6.440.000    4.025.000

Etüd / Fizibilite

Yazılım 19 2.576.000    1.610.000

Donanım 29 3.864.000    2.415.000

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 13.276.000    8.297.500    

Bütçe Kaynakları (*) 100 13.276.000    8.297.500 

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

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 86 – Kamuda BİT Projeleri Uygulama ve Geliştirme 
Yetkinliği
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 86 – Kamuda BİT Projeleri Uygulama ve Geliştirme 
Yetkinliği

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 87 – Bilgi Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler

1. Proje Sahibi Kuruluş

Adalet Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Adalet Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :   Ocak 2007
Süre : 9 Ay 

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :   Ocak 2007
Süre : 9 Ay 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Savunma Bakanlığı
Kuruluş 2 :İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : TÜBİTAK-UAKAE
Kuruluş 5 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Savunma Bakanlığı
Kuruluş 2 :İçişleri Bakanlığı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : TÜBİTAK-UAKAE
Kuruluş 5 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı

Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısının, ülke güvenliğini ilgilendiren 
bilgilerin elektronik ortamda korunması ve devletin bilgi güvenliği sistemlerinin geliştirilmesi amacına 
uygun hale getirilecektir. 
AB müktesebatına uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun tasarısı
yasalaşacaktır. Bu şekilde ülke güvenliğini ilgilendiren bilgilere ve devletin bilgi güvenliğine yönelik 
elektronik ortamdan kaynaklanacak tehlikelere karşı tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca bilgi 
toplumuna dönüşüm çerçevesinde kişisel verilerin elektronik ortamda işlenmesi sonucu ortaya 
çıkabilecek kişilik hakları ihlallerinin engellenmesine ve  kişiliğin, temel hak ve özgürlüklerin daha 
etkin korunmasına yönelik önlemler alınacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı

Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısının, ülke güvenliğini ilgilendiren 
bilgilerin elektronik ortamda korunması ve devletin bilgi güvenliği sistemlerinin geliştirilmesi amacına 
uygun hale getirilecektir. 
AB müktesebatına uyumlu olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun tasarısı
yasalaşacaktır. Bu şekilde ülke güvenliğini ilgilendiren bilgilere ve devletin bilgi güvenliğine yönelik 
elektronik ortamdan kaynaklanacak tehlikelere karşı tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca bilgi 
toplumuna dönüşüm çerçevesinde kişisel verilerin elektronik ortamda işlenmesi sonucu ortaya 
çıkabilecek kişilik hakları ihlallerinin engellenmesine ve  kişiliğin, temel hak ve özgürlüklerin daha 
etkin korunmasına yönelik önlemler alınacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Verilerin elektronik ortamda işlenmesi bilgi toplumuna dönüşüm projesinin hedefleri açısından zaruri 
olup, kamu kuruluşları, özel sektör ve vatandaşların işlemlerini  büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Ancak 
bu durum elektronik ortamda işlenen verilerin korunması sorunu ortaya çıkarmaktadır. Ulusal güvenliğe 
ilişkin verilerin korunması amacıyla bir kamu kurumunun kurulması ve bu amaçla alınacak önlemlerin 
belirlenmesi ve kişisel verilerin ilgilinin rızası dışında ve kanuna aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi 
gereklidir.
Projeden beklenen bir diğer fayda ise verilerin elektronik ortamda işlenmesinden kaynaklanan ulusal 
güvenlik ve kişilik hakları ihlallerine karşı önlemler alınması, yaptırımların belirlenmesi ile ulusal 
güvenlik ve kişilik haklarının korunmasıdır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Verilerin elektronik ortamda işlenmesi bilgi toplumuna dönüşüm projesinin hedefleri açısından zaruri 
olup, kamu kuruluşları, özel sektör ve vatandaşların işlemlerini  büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Ancak 
bu durum elektronik ortamda işlenen verilerin korunması sorunu ortaya çıkarmaktadır. Ulusal güvenliğe 
ilişkin verilerin korunması amacıyla bir kamu kurumunun kurulması ve bu amaçla alınacak önlemlerin 
belirlenmesi ve kişisel verilerin ilgilinin rızası dışında ve kanuna aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi 
gereklidir.
Projeden beklenen bir diğer fayda ise verilerin elektronik ortamda işlenmesinden kaynaklanan ulusal 
güvenlik ve kişilik hakları ihlallerine karşı önlemler alınması, yaptırımların belirlenmesi ile ulusal 
güvenlik ve kişilik haklarının korunmasıdır.
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 87 – Bilgi Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle 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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Tübitak Vizyon 2023 belgesinde belirtilen Bilgi 
Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının 
Güçlendirilmesi Hedefi Doğrultusunda Bilgi 
toplumunda bilgi güvenliğinin sağlanması hedefi 
ile paralel bir eylemdir.

KDEP 18 numaralı eylem ile ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Tübitak Vizyon 2023 belgesinde belirtilen Bilgi 
Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının 
Güçlendirilmesi Hedefi Doğrultusunda Bilgi 
toplumunda bilgi güvenliğinin sağlanması hedefi 
ile paralel bir eylemdir.

KDEP 18 numaralı eylem ile ilişkilidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Uluslararası işbirliği gerekmemektedir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Uluslararası işbirliği gerekmemektedir.
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 87 – Bilgi Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 88 – Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜBİTAK - UEKAE

1. Proje Sahibi Kuruluş

TÜBİTAK - UEKAE

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kuruluş 2 :   Üniversiteler

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kuruluş 2 :   Üniversiteler

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve Tanımı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. 



367

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Proje kamu yönetiminde modernizasyon alanında belirlenen aşağıdaki stratejik amaç ve hedefleri 
desteklemektedir :

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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. 

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.

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.

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 88 – Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 5.248.000    3.280.000    

Danışmanlık 40 2.112.000    1.320.000

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer 60 3.136.000    1.960.000

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 5.248.000    3.280.000    

Bütçe Kaynakları 100 5.248.000    3.280.000 

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 88 – Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı
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Kamu Yönetiminde Modernizasyon

KYM- 88 – Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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  

Merkezin faaliyetlerine yönelik operasyonel bileşenlerin (çalışma saatleri, iş akışı süreçleri, 
iletişim araçları, network altyapısı) oluşturulması
Merkezin işleyişine yönelik ana prensiplerin (iletişim politikası, bilgi sınıflandırma politikası, 
bilgi yayınlama politikası, güvenlik politikası, vb) oluşturulması
Merkezin kendi güvenliğinin sağlanmasına yönelik teknolojik ve süreçsel tedbirlerin 
oluşturulması
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Yüksek Öğretim Kurulu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Yüksek Öğretim Kurulu

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Aralık 2008
Süre : 30 ay

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Aralık 2008
Süre : 30 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : TÜBİTAK
Kuruluş 4 : Üniversiteler
Kuruluş 5 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Kuruluş 6 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : TÜBİTAK
Kuruluş 4 : Üniversiteler
Kuruluş 5 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Kuruluş 6 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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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4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Lisans ve yüksek lisans kontenjan açığının kapatılması: 2010 yılında, orta, iyi ve en iyi 
senaryolarda nitelikli çalışan yetiştiren lisans bölümü kontenjan açığı 2700 ile 3600 arasında 
değişen değerlerde hesaplanmıştır.
Belirtilen ihtiyacın karşılanabilmesi için ortalama kontenjan büyüklüğü 300 olan 10 adet yeni 
bölümün 2006 yılı itibariyle öğrenci alımına başlaması gerekmektedir. TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda Aralık 2005 itibariyle onanan 15 üniversite içerisinde açılacak bölümler ile 2010 
yılına kadar bu alanda gerekli insan kaynağı ihtiyacı “nicelik olarak” karşılanabilecektir.
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. Bunlara ilaveten “hizmet olarak yazılım”, “özel yazılım geliştirme”, 
“paket yazılım geliştirme” işlerinin katma değerli alanlarında gereksinim duyulan yazılım 
mühendisliği bölümlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla, 2010 yılına kadar hesaplanan 
açığın %25’i seviyesinde yazılım mühendisliği kontenjanı oluşturulması öngörülmektedir. Bu 
alandaki eğitim içerik planlaması, “Eğitimde Eşgüdüm ve Uyum Programı” içerisinde ele alınmıştır. 
Oluşturulacak yazılım mühendisliği kontenjanının (3000 x %25 = 750 kişilik kontenjan) %25’inin 
(750 x %25 = 188) yüksek lisans programları aracılığı ile yetiştirilmesi öngörülmüştür.

Meslek yüksek okul mezunlarının ve işsiz üniversite mezunlarının sertifika programları ile 
yetiştirilmesi: Yapılan hesaplamalar, meslek yüksek okulları (MYO) kontenjanlarının 2010 yılına 
kadar gerekli ihtiyacı karşılayacağını göstermektedir. (Bu sonucun da insan kaynağı envanteri 
oluşturulması sonrası tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir) MYO mezunlarının, Dünya’da kabul 
görmüş sertifika programları çerçevesinde oluşturulmuş “akademik” ve “standart” bir sertifika 
programıyla sektör ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesi ve nitelik gelişimleri ile katma değerli 
hizmetler alanında çalışacak kişi sayısı artırılacaktır. 
Sertifika programlarının tasarım aşamasında, yurtdışında kabul görmüş sertifikaların içerik 
sağlayıcıları ile ortak çalışılması öngörülmektedir. Sürekli gelişen ve güncellenen bu içeriklerin 
sürekli olarak sağlanabilmesi için bu şirketlerle ortaklıklar kurulacak, kamunun ölçek sebebiyle sahip 
olduğu avantaj maliyetlerin uygun seviyelere çekilmesi için kullanılacaktır.
Aynı sertifika programları, bilgi teknolojileri dışında eğitim almış, öncelikli teknik (mühendislik vb.) 
bölümlerden mezun işsiz üniversite mezunlarının sektöre yönlendirilmesi içi kullanılacaktır. 
Programlar, üniversiteler ve seçilen üniversitelerden akreditasyon almış kurslar tarafından 
verilecektir.

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Lisans ve yüksek lisans kontenjan açığının kapatılması: 2010 yılında, orta, iyi ve en iyi 
senaryolarda nitelikli çalışan yetiştiren lisans bölümü kontenjan açığı 2700 ile 3600 arasında 
değişen değerlerde hesaplanmıştır.
Belirtilen ihtiyacın karşılanabilmesi için ortalama kontenjan büyüklüğü 300 olan 10 adet yeni 
bölümün 2006 yılı itibariyle öğrenci alımına başlaması gerekmektedir. TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda Aralık 2005 itibariyle onanan 15 üniversite içerisinde açılacak bölümler ile 2010 
yılına kadar bu alanda gerekli insan kaynağı ihtiyacı “nicelik olarak” karşılanabilecektir.
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. Bunlara ilaveten “hizmet olarak yazılım”, “özel yazılım geliştirme”, 
“paket yazılım geliştirme” işlerinin katma değerli alanlarında gereksinim duyulan yazılım 
mühendisliği bölümlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla, 2010 yılına kadar hesaplanan 
açığın %25’i seviyesinde yazılım mühendisliği kontenjanı oluşturulması öngörülmektedir. Bu 
alandaki eğitim içerik planlaması, “Eğitimde Eşgüdüm ve Uyum Programı” içerisinde ele alınmıştır. 
Oluşturulacak yazılım mühendisliği kontenjanının (3000 x %25 = 750 kişilik kontenjan) %25’inin 
(750 x %25 = 188) yüksek lisans programları aracılığı ile yetiştirilmesi öngörülmüştür.

Meslek yüksek okul mezunlarının ve işsiz üniversite mezunlarının sertifika programları ile 
yetiştirilmesi: Yapılan hesaplamalar, meslek yüksek okulları (MYO) kontenjanlarının 2010 yılına 
kadar gerekli ihtiyacı karşılayacağını göstermektedir. (Bu sonucun da insan kaynağı envanteri 
oluşturulması sonrası tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir) MYO mezunlarının, Dünya’da kabul 
görmüş sertifika programları çerçevesinde oluşturulmuş “akademik” ve “standart” bir sertifika 
programıyla sektör ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesi ve nitelik gelişimleri ile katma değerli 
hizmetler alanında çalışacak kişi sayısı artırılacaktır. 
Sertifika programlarının tasarım aşamasında, yurtdışında kabul görmüş sertifikaların içerik 
sağlayıcıları ile ortak çalışılması öngörülmektedir. Sürekli gelişen ve güncellenen bu içeriklerin 
sürekli olarak sağlanabilmesi için bu şirketlerle ortaklıklar kurulacak, kamunun ölçek sebebiyle sahip 
olduğu avantaj maliyetlerin uygun seviyelere çekilmesi için kullanılacaktır.
Aynı sertifika programları, bilgi teknolojileri dışında eğitim almış, öncelikli teknik (mühendislik vb.) 
bölümlerden mezun işsiz üniversite mezunlarının sektöre yönlendirilmesi içi kullanılacaktır. 
Programlar, üniversiteler ve seçilen üniversitelerden akreditasyon almış kurslar tarafından 
verilecektir.
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5. Projeden Beklenen Faydalar

Sektörün gereksinim duyacağı nitelikli insan gücü geliştirilecektir.
Sektör büyümesine paralel olarak hızlı insan gücü artışı sağlanacaktır.
Yeni oluşan iş fırsatları karşılanacak ve istihdam artacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sektörün gereksinim duyacağı nitelikli insan gücü geliştirilecektir.
Sektör büyümesine paralel olarak hızlı insan gücü artışı sağlanacaktır.
Yeni oluşan iş fırsatları karşılanacak ve istihdam artacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi teknolojileri sektöründe, özellikle yazılım ve hizmetler alanı insan yoğun, bilgiye ve bilgi 
üretimine dayanan yapısı itibariyle nitelikli insan gücüne bağlıdır. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde 
büyüyen ve gelişen sektörün en temel girdisi olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, hem sektörün 
gelişimini sağlayacak, hem de katma değer yaratan yeni iş alanlarında istihdam fırsatları doğuracaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi teknolojileri sektöründe, özellikle yazılım ve hizmetler alanı insan yoğun, bilgiye ve bilgi 
üretimine dayanan yapısı itibariyle nitelikli insan gücüne bağlıdır. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde 
büyüyen ve gelişen sektörün en temel girdisi olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, hem sektörün 
gelişimini sağlayacak, hem de katma değer yaratan yeni iş alanlarında istihdam fırsatları doğuracaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Program, mevcut insan kaynağının geliştirilmesi 
sürecinde yer alan üniversitelerin yetiştirme 
kapasitesi ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda, 
nitelikli insan gücü yetiştirme programı, bu 
yetiştirme sürecinde rol alacak akademisyen ve 
eğitmenlerin artırıldığı “Öğretim Üyesi 
Yetiştirme” programına doğrudan bağlıdır. 

Bu program içerisinde, gereksinimler “nicelik”
olarak ele alınmış, eğitim programları için gerekli 
olan değişiklik ve geliştirmeler ile oluşturulacak 
sertifika programının içeriği “eğitimde eşgüdüm 
ve uyum” programı içerisinde ele alınmıştır. 

Planlama aşamasında gereksinim duyulan 
mevcut insan kaynağı envanter çalışması da 
öncelikli bir program girdisidir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Program, mevcut insan kaynağının geliştirilmesi 
sürecinde yer alan üniversitelerin yetiştirme 
kapasitesi ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda, 
nitelikli insan gücü yetiştirme programı, bu 
yetiştirme sürecinde rol alacak akademisyen ve 
eğitmenlerin artırıldığı “Öğretim Üyesi 
Yetiştirme” programına doğrudan bağlıdır. 

Bu program içerisinde, gereksinimler “nicelik”
olarak ele alınmış, eğitim programları için gerekli 
olan değişiklik ve geliştirmeler ile oluşturulacak 
sertifika programının içeriği “eğitimde eşgüdüm 
ve uyum” programı içerisinde ele alınmıştır. 

Planlama aşamasında gereksinim duyulan 
mevcut insan kaynağı envanter çalışması da 
öncelikli bir program girdisidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Program KDEP-6 “Bilgi toplumunun gerektirdiği 
insan kaynağı planlamasının yapılması” projesi 
ile doğrudan ilgilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Program KDEP-6 “Bilgi toplumunun gerektirdiği 
insan kaynağı planlamasının yapılması” projesi 
ile doğrudan ilgilidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 81.481.000 50.926.000

Bütçe Kaynakları 100 81.481.000 50.926.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 89 – Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme 
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 90 – Öğretim Üyesi Yetiştirme

1. Proje Sahibi Kuruluş

Yüksek Öğretim Kurulu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Yüksek Öğretim Kurulu

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Nisan 2007
Süre : 9 ay

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Nisan 2007
Süre : 9 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : TÜBİTAK
Kuruluş 3 : Üniversiteler
Kuruluş 4 : Türk Eğitim Vakfı

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : TÜBİTAK
Kuruluş 3 : Üniversiteler
Kuruluş 4 : Türk Eğitim Vakfı

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 90 – Öğretim Üyesi Yetiştirme

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Yapılan nitelikli insan kaynakları ihtiyacı tahminine göre 2010 yılına kadar orta senaryoda toplam 
250, iyi senaryoda 300, en iyi senaryoda ise 330 bilgisayar ve elektrik elektronik alanında çalışan 
yeni öğretim üyesi gereksinimi olmaktadır.
Bu gereksinimler;

“Yurtdışına Lisansüstü Eğitim Amacıyla Eleman Gönderme” planı çerçevesinde 2547 sayılı
kanun 33. Madde kapsamında ve
“Yurtiçi Lisansüstü Programların Etkin Hale Getirilmesi” çerçevesinde

Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilecektir.
300 kişilik öğretim üyesi gereksiniminin %50’sinin yurtdışında, kalan bölümünün ise yurtiçi yüksek 
lisans programlarında eğitilmesi öngörülmüştür. Bu konudaki nihai çalışma, verilen üst seviye 
maliyetler ışığında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılacaktır.
Yurtdışına gönderilen öğretim üyesi adayları, Türkiye’de sınırlı sayıda bulunan Yazılım Mühendisliği 
alanında yetiştirilecek ve yurt içi yüksek lisans programlarında da öğretim üyesi yetiştirme 
programlarında yer alacaklardır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Yapılan nitelikli insan kaynakları ihtiyacı tahminine göre 2010 yılına kadar orta senaryoda toplam 
250, iyi senaryoda 300, en iyi senaryoda ise 330 bilgisayar ve elektrik elektronik alanında çalışan 
yeni öğretim üyesi gereksinimi olmaktadır.
Bu gereksinimler;

“Yurtdışına Lisansüstü Eğitim Amacıyla Eleman Gönderme” planı çerçevesinde 2547 sayılı
kanun 33. Madde kapsamında ve
“Yurtiçi Lisansüstü Programların Etkin Hale Getirilmesi” çerçevesinde

Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilecektir.
300 kişilik öğretim üyesi gereksiniminin %50’sinin yurtdışında, kalan bölümünün ise yurtiçi yüksek 
lisans programlarında eğitilmesi öngörülmüştür. Bu konudaki nihai çalışma, verilen üst seviye 
maliyetler ışığında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılacaktır.
Yurtdışına gönderilen öğretim üyesi adayları, Türkiye’de sınırlı sayıda bulunan Yazılım Mühendisliği 
alanında yetiştirilecek ve yurt içi yüksek lisans programlarında da öğretim üyesi yetiştirme 
programlarında yer alacaklardır.
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 90 – Öğretim Üyesi Yetiştirme

5. Projeden Beklenen Faydalar

İnsan kaynağı yetiştirilmesi süreci desteklenecektir.
Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapılan akademik çalışmalarının nitelik ve niceliği 

artırılacaktır.
Yeni oluşan iş fırsatları karşılanacak ve istihdam artışı sağlanacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

İnsan kaynağı yetiştirilmesi süreci desteklenecektir.
Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapılan akademik çalışmalarının nitelik ve niceliği 

artırılacaktır.
Yeni oluşan iş fırsatları karşılanacak ve istihdam artışı sağlanacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi teknolojileri sektöründe, özellikle yazılım ve hizmetler alanı insan yoğun, bilgiye ve bilgi 
üretimine dayanan yapısı itibariyle nitelikli insan gücüne bağlıdır. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde 
büyüyen ve gelişen sektörün en temel girdisi olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, hem sektörün 
gelişimini sağlayacak, hem de katma değer yaratan yeni iş alanlarında istihdam fırsatları yaratacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi teknolojileri sektöründe, özellikle yazılım ve hizmetler alanı insan yoğun, bilgiye ve bilgi 
üretimine dayanan yapısı itibariyle nitelikli insan gücüne bağlıdır. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde 
büyüyen ve gelişen sektörün en temel girdisi olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, hem sektörün 
gelişimini sağlayacak, hem de katma değer yaratan yeni iş alanlarında istihdam fırsatları yaratacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Program, mevcut insan kaynağının geliştirilmesi 
sürecinde yer alan üniversitelerin yetiştirme 
kapasitesi ile doğru orantılıdır.

Bu bağlamda, nitelikli insan gücü yetiştirme 
programı, bu yetiştirme sürecinde rol alacak 
akademisyen ve eğitmenlerin artırıldığı “Öğretim 
Üyesi Yetiştirme” programına doğrudan bağlıdır.

Ayrıca, halihazırda mevcut olan teknik bölümlere 
olan ilginin, sosyal dönüşüm projeleri 
kapsamında önceliklendirilen öğrenci yetiştirme 
programları ile bilgi teknolojileri ve bilgisayar 
bölümlerine olan talebin sürmesi 
beklenmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Program, mevcut insan kaynağının geliştirilmesi 
sürecinde yer alan üniversitelerin yetiştirme 
kapasitesi ile doğru orantılıdır.

Bu bağlamda, nitelikli insan gücü yetiştirme 
programı, bu yetiştirme sürecinde rol alacak 
akademisyen ve eğitmenlerin artırıldığı “Öğretim 
Üyesi Yetiştirme” programına doğrudan bağlıdır.

Ayrıca, halihazırda mevcut olan teknik bölümlere 
olan ilginin, sosyal dönüşüm projeleri 
kapsamında önceliklendirilen öğrenci yetiştirme 
programları ile bilgi teknolojileri ve bilgisayar 
bölümlerine olan talebin sürmesi 
beklenmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Her yıl Katma Bütçeli İdareler Bütçe 
Kanunu’nda yer alan bir ek madde ile yurtiçi 
yüksek lisans programlarına kaynak 
ayrılmaktadır. Bütçe planlarında, program 
hedeflerinin değerlendirilmesi ve dahil edilmesi 
gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Her yıl Katma Bütçeli İdareler Bütçe 
Kanunu’nda yer alan bir ek madde ile yurtiçi 
yüksek lisans programlarına kaynak 
ayrılmaktadır. Bütçe planlarında, program 
hedeflerinin değerlendirilmesi ve dahil edilmesi 
gerekmektedir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti

Projenin toplam maliyetini, 2010 yılına kadar yetkin işgücü açığını yetiştirebilmek için gerekli ek 
eğitimcilerin yetiştirilmesi için gerekli eğitim maliyeti oluşturmaktadır.

10. Projenin Tahmini Maliyeti

Projenin toplam maliyetini, 2010 yılına kadar yetkin işgücü açığını yetiştirebilmek için gerekli ek 
eğitimcilerin yetiştirilmesi için gerekli eğitim maliyeti oluşturmaktadır.

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 2.159.000 1.349.000

Danışmanlık

Eğitim 100 2.159.000 1.349.000

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

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

Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 90 – Öğretim Üyesi Yetiştirme
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 90 – Öğretim Üyesi Yetiştirme

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 91 – Bilgi Teknolojileri Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Yüksek Öğretim Kurulu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Yüksek Öğretim Kurulu

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : TÜBİTAK
Kuruluş 3 : Üniversiteler
Kuruluş 4 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Eğitim Bakanlığı
Kuruluş 2 : TÜBİTAK
Kuruluş 3 : Üniversiteler
Kuruluş 4 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 91 – Bilgi Teknolojileri Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi

5. Projeden Beklenen Faydalar

Bilgi teknolojileri konusunda eğitim yapılan eğitim kurumlarından mezun olanların proje yönetimi gibi 
iş yetkinlikleri gelişecek, sektör içerisine bu bilinç hızla yayılacaktır.

Sektör gerekleri doğrultusunda eğitim almış insan gücü sektöre kazandırılacaktır.
Mezunların iş bulmaları kolaylaşacak, sektör içinde kalan mezun oranı artacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Bilgi teknolojileri konusunda eğitim yapılan eğitim kurumlarından mezun olanların proje yönetimi gibi 
iş yetkinlikleri gelişecek, sektör içerisine bu bilinç hızla yayılacaktır.

Sektör gerekleri doğrultusunda eğitim almış insan gücü sektöre kazandırılacaktır.
Mezunların iş bulmaları kolaylaşacak, sektör içinde kalan mezun oranı artacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sektörde artırılması gereken yetkinliklerden olan proje yönetimi ve kalite yönetimi gibi alanlarda 
eğitimin sağlanması, yazılım ve proje odaklı hizmetler başta olmak üzere bilgi teknolojileri üretiminin 
her alanında verimlilik ve kaliteyi artıracak, sektör rekabetçiliğine doğrudan katkı yapacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Sektörde artırılması gereken yetkinliklerden olan proje yönetimi ve kalite yönetimi gibi alanlarda 
eğitimin sağlanması, yazılım ve proje odaklı hizmetler başta olmak üzere bilgi teknolojileri üretiminin 
her alanında verimlilik ve kaliteyi artıracak, sektör rekabetçiliğine doğrudan katkı yapacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Program kapsamında yapılan ortak çalışmalar, 
nitelikli insan kaynağı geliştirme ve ara eleman 
yetiştirme programlarına girdi sağlayacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Program kapsamında yapılan ortak çalışmalar, 
nitelikli insan kaynağı geliştirme ve ara eleman 
yetiştirme programlarına girdi sağlayacaktır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Bu proje, 2006 Yılı Programının 
Makroekonomik Amaç ve Politikaları’nda yer 
alan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve 
İstihdam Edilebilirliğin Artırılması altındaki 
Öncelik 1 ve Öncelik 7 ile doğrudan ilgilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Bu proje, 2006 Yılı Programının 
Makroekonomik Amaç ve Politikaları’nda yer 
alan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve 
İstihdam Edilebilirliğin Artırılması altındaki 
Öncelik 1 ve Öncelik 7 ile doğrudan ilgilidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 91 – Bilgi Teknolojileri Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 92 – Ara Eleman Yetiştirme

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Milli Eğitim Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Savunma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Türkiye İş Kurumu
Kuruluş 3 : Üniversiteler
Kuruluş 4 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Savunma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Türkiye İş Kurumu
Kuruluş 3 : Üniversiteler
Kuruluş 4 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 92 – Ara Eleman Yetiştirme

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Askerlik tecil teşvikleri: 1 yıllık bilişim sertifika programına katılan erkek adaylar, askerliklerini 
yapmadıkları takdirde 1 defaya mahsus olmak üzere askerliklerini tecil ettirebileceklerdir. Tecil 
işlemleri, üniversiteler kapsamında yapılan eğitim programları için geçerli olacak, üniversite öğrenci 
merkezleri tarafından mevcut öğrencilerle aynı prosedürler kapsamında yürütülecek ve kayıtları ortak 
olarak tutulacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Askerlik tecil teşvikleri: 1 yıllık bilişim sertifika programına katılan erkek adaylar, askerliklerini 
yapmadıkları takdirde 1 defaya mahsus olmak üzere askerliklerini tecil ettirebileceklerdir. Tecil 
işlemleri, üniversiteler kapsamında yapılan eğitim programları için geçerli olacak, üniversite öğrenci 
merkezleri tarafından mevcut öğrencilerle aynı prosedürler kapsamında yürütülecek ve kayıtları ortak 
olarak tutulacaktır.
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 92 – Ara Eleman Yetiştirme

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sektörün ara eleman gereksinimi karşılanacaktır.
Bilgi teknolojileri alanında istihdam yaratılacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sektörün ara eleman gereksinimi karşılanacaktır.
Bilgi teknolojileri alanında istihdam yaratılacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Proje sonucunda, bilgi teknolojileri sektörünün büyümesinin desteklenmesi ve her seviyede 
gereksinim duyulacak çalışanın yetiştirilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda, bilgi teknolojileri alanında 
eğitim görmüş insan sermayesi artacak ve bireyler bazında da dönüşüm desteklenmiş olacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Proje sonucunda, bilgi teknolojileri sektörünün büyümesinin desteklenmesi ve her seviyede 
gereksinim duyulacak çalışanın yetiştirilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda, bilgi teknolojileri alanında 
eğitim görmüş insan sermayesi artacak ve bireyler bazında da dönüşüm desteklenmiş olacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Teknik lise programlarının güncellenmesi ve 
geliştirilmesi, eğitimde eşgüdüm ve uyum 
programı ile ilgilidir. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Teknik lise programlarının güncellenmesi ve 
geliştirilmesi, eğitimde eşgüdüm ve uyum 
programı ile ilgilidir. 

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
İŞKUR tarafından yürütülen Bilişim Çırakları

programı, bu proje hedefleri ile doğrudan 
ilişkilidir.

Program, KDEP-6 “Bilgi toplumunun 
gerektirdiği insan kaynağı planlamasının 
yapılması” projesi ile doğrudan ilgilidir.

Program ayrıca KDEP-12 “Kurs ve 
sertifikasyon eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi, 
verilen sertifika ve diplomaların AB 
standartlarında denkliğinin sağlanması”
programı ile sertifika program tasarım 
aşamasında kesişmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
İŞKUR tarafından yürütülen Bilişim Çırakları

programı, bu proje hedefleri ile doğrudan 
ilişkilidir.

Program, KDEP-6 “Bilgi toplumunun 
gerektirdiği insan kaynağı planlamasının 
yapılması” projesi ile doğrudan ilgilidir.

Program ayrıca KDEP-12 “Kurs ve 
sertifikasyon eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi, 
verilen sertifika ve diplomaların AB 
standartlarında denkliğinin sağlanması”
programı ile sertifika program tasarım 
aşamasında kesişmektedir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti

Programın ana maliyetini Teknik Lise programlarının geliştirilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
yapılacak geliştirmeler ile mevcut öğrenci maliyetinin %10 artacağı öngörülmektedir.

10. Projenin Tahmini Maliyeti

Programın ana maliyetini Teknik Lise programlarının geliştirilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
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

Danışmanlık

Eğitim 100 81.891.000 51.181.650

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 81.891.000 51.181.650

Bütçe Kaynakları 100 81.891.000 51.181.650

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 92 – Ara Eleman Yetiştirme
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 92 – Ara Eleman Yetiştirme

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 93 – Girişimcilik Eğitimleri

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Yüksek Öğretim Kurulu
Kuruluş 2 : KOSGEB
Kuruluş 3 : TÜBİTAK (TEYDEB)
Kuruluş 4 : Üniversiteler
Kuruluş 5 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Kuruluş 6 : Teknopark Yönetimleri

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Yüksek Öğretim Kurulu
Kuruluş 2 : KOSGEB
Kuruluş 3 : TÜBİTAK (TEYDEB)
Kuruluş 4 : Üniversiteler
Kuruluş 5 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Kuruluş 6 : Teknopark Yönetimleri

4. Projenin Amacı ve Tanımı
2006 Programının insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması kısmında aktif 
istihdam politikalarına özel önem verilerek girişimcilik eğitiminin etkin ve yaygın olarak sağlanması
tedbirine yer verilmiştir. Bu programın amacı, BİT odaklı girişimciliğin teşviki ile ekonomide BİT 
yönünde dönüşümün hızlandırılmasıdır. Girişimcilik konusunda bilgilendirme amaçlı projeler 
kapsamında;

Girişimcilik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Geliştirilmesi ve Koordinasyonu Projesi
Üniversitelerde Girişimcilik Desteği
– Girişimcilik ile İlgili Derslerin Eğitim Programlarına Dahil Edilmesi
– Üniversitelerde Girişimcilik Yarışması
– KOBİ Destek Kuruluşları-Üniversiteler Vaka Analizi İşbirliği Hazırlıkları

faaliyetlerinin hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Birinci proje ile BİT girişimcilerinin yeni iş kurmada en büyük engel olarak gördükleri iş planı hazırlama, 
şirket kuruluş ve yönetimi adımlarını kapsayan, muhasebe, pazarlama, vergi, personel yönetimi 
konularına yer veren, finansal desteklere nasıl ulaşabileceklerini gösteren ve başarı öyküleriyle destekli 
eğitim içerikleri ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. Halen ABİGEM, KOSGEB ve TOSYÖV’ün 
girişimci bilgilendirme eğitimleri birbirlerinden bağımsız şekilde sürmektedir ve proje kapsamında bu 
kurumların eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde BİT girişimcilerine özel içerik zenginleştirmeleri 
yapılması öngörülmektedir. 

Planlanan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden istenen verimin alınması için farklı kurumlar tarafından 
verilecek BİT girişimci eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonu, konuya en yakın bir kurum 
tarafından üstlenilmelidir. TÜBİTAK – Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın 
(TEYDEB) teknoloji projeleri değerlendirme ve destekleme alanlarındaki tecrübesi nedeniyle 
programın genel koordinasyon sorumluluğunu almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

4. Projenin Amacı ve Tanımı
2006 Programının insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması kısmında aktif 
istihdam politikalarına özel önem verilerek girişimcilik eğitiminin etkin ve yaygın olarak sağlanması
tedbirine yer verilmiştir. Bu programın amacı, BİT odaklı girişimciliğin teşviki ile ekonomide BİT 
yönünde dönüşümün hızlandırılmasıdır. Girişimcilik konusunda bilgilendirme amaçlı projeler 
kapsamında;

Girişimcilik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Geliştirilmesi ve Koordinasyonu Projesi
Üniversitelerde Girişimcilik Desteği
– Girişimcilik ile İlgili Derslerin Eğitim Programlarına Dahil Edilmesi
– Üniversitelerde Girişimcilik Yarışması
– KOBİ Destek Kuruluşları-Üniversiteler Vaka Analizi İşbirliği Hazırlıkları

faaliyetlerinin hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Birinci proje ile BİT girişimcilerinin yeni iş kurmada en büyük engel olarak gördükleri iş planı hazırlama, 
şirket kuruluş ve yönetimi adımlarını kapsayan, muhasebe, pazarlama, vergi, personel yönetimi 
konularına yer veren, finansal desteklere nasıl ulaşabileceklerini gösteren ve başarı öyküleriyle destekli 
eğitim içerikleri ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. Halen ABİGEM, KOSGEB ve TOSYÖV’ün 
girişimci bilgilendirme eğitimleri birbirlerinden bağımsız şekilde sürmektedir ve proje kapsamında bu 
kurumların eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde BİT girişimcilerine özel içerik zenginleştirmeleri 
yapılması öngörülmektedir. 

Planlanan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden istenen verimin alınması için farklı kurumlar tarafından 
verilecek BİT girişimci eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonu, konuya en yakın bir kurum 
tarafından üstlenilmelidir. TÜBİTAK – Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın 
(TEYDEB) teknoloji projeleri değerlendirme ve destekleme alanlarındaki tecrübesi nedeniyle 
programın genel koordinasyon sorumluluğunu almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 93 – Girişimcilik Eğitimleri

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Her yıl üniversite öğrencileri arasında girişimcilik yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın amacı
geleceğin girişimcilerini ortaya çıkarmak ve öğrencileri iş hayatına girmeye teşvik etmektir. Sunulan 
projeler, üniversite akademisyenleri ve iş dünyasındaki önde gelen şirket liderleri arasından 
oluşturulacak bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Öğrenciler yarışma sayesinde sadece fikir üretip, 
sunup iş planı hazırlama hakkında bilgi edinmiş olmayacak aynı zamanda yatırımcılar, iş dünyasının 
önde gelen isimleri, potansiyel ortaklar ile tanışma ve profesyoneller tarafından yönlendirilme fırsatı
bulacaklardır. Yarışma için sponsorluk sistemi oluşturulacaktır. 

Diğer yandan yaygın girişimci eğitimlerinin yanında bazı üniversiteler girişimcilik konulu dersleri eğitim 
programlarına dahil etmeye başlamış durumdadır. Proje kapsamında öncelikle tüm üniversitelerin 
bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon alanlarındaki mühendislik ve teknik bölümlerinin 
müfredatlarına girişimcilik dersleri konulacaktır. 

Üniversitelerde, girişimcilik ve BİT girişimciliği alanlarına ilgiyi artırmak amacıyla ABİGEM, KOSGEB, 
TOSYÖV, TÜBİTAK ve Teknopark yönetimleri kendilerinden destek ve danışmanlık hizmeti alan 
girişimcilerin bilgilerinin üniversiteler tarafından vaka çalışması haline getirilmesini sağlayacaklardır. 
Her bir gerçek vaka çalışması karşılığı bu kurumlar aracılığı ile üniversitelere destek verilecektir.

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

Her yıl üniversite öğrencileri arasında girişimcilik yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın amacı
geleceğin girişimcilerini ortaya çıkarmak ve öğrencileri iş hayatına girmeye teşvik etmektir. Sunulan 
projeler, üniversite akademisyenleri ve iş dünyasındaki önde gelen şirket liderleri arasından 
oluşturulacak bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Öğrenciler yarışma sayesinde sadece fikir üretip, 
sunup iş planı hazırlama hakkında bilgi edinmiş olmayacak aynı zamanda yatırımcılar, iş dünyasının 
önde gelen isimleri, potansiyel ortaklar ile tanışma ve profesyoneller tarafından yönlendirilme fırsatı
bulacaklardır. Yarışma için sponsorluk sistemi oluşturulacaktır. 

Diğer yandan yaygın girişimci eğitimlerinin yanında bazı üniversiteler girişimcilik konulu dersleri eğitim 
programlarına dahil etmeye başlamış durumdadır. Proje kapsamında öncelikle tüm üniversitelerin 
bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon alanlarındaki mühendislik ve teknik bölümlerinin 
müfredatlarına girişimcilik dersleri konulacaktır. 

Üniversitelerde, girişimcilik ve BİT girişimciliği alanlarına ilgiyi artırmak amacıyla ABİGEM, KOSGEB, 
TOSYÖV, TÜBİTAK ve Teknopark yönetimleri kendilerinden destek ve danışmanlık hizmeti alan 
girişimcilerin bilgilerinin üniversiteler tarafından vaka çalışması haline getirilmesini sağlayacaklardır. 
Her bir gerçek vaka çalışması karşılığı bu kurumlar aracılığı ile üniversitelere destek verilecektir.
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5. Projeden Beklenen Faydalar

Ülke genelinde girişimcilik düzeyi yükselecektir.
BİT alanında faaliyet gösteren şirketlerin sayısı artacaktır.
Ülkenin yenilikçilik kapasitesi geliştirilmiş olacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Ülke genelinde girişimcilik düzeyi yükselecektir.
BİT alanında faaliyet gösteren şirketlerin sayısı artacaktır.
Ülkenin yenilikçilik kapasitesi geliştirilmiş olacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Program, girişimciliğin artırılmasına yöneliktir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yeni fikirlerin 
ticarileştirilerek sunulabilir ürün haline getirilmesi sürecinde hem dönüşüm oransal, hem de sürecin 
etkinliği açısından iyileştirmeler sağlanacaktır. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yeni 
şirketlerin oluşumu ve sektörün büyümesi desteklenecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Program, girişimciliğin artırılmasına yöneliktir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yeni fikirlerin 
ticarileştirilerek sunulabilir ürün haline getirilmesi sürecinde hem dönüşüm oransal, hem de sürecin 
etkinliği açısından iyileştirmeler sağlanacaktır. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yeni 
şirketlerin oluşumu ve sektörün büyümesi desteklenecektir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Program, bilgisayar bölümleri başta olmak 
üzere eğitimde eşgüdüm ve uyum projesi 
kapsamındaki hedeflerle doğrudan bağlantılı bir 
projedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Program, bilgisayar bölümleri başta olmak 
üzere eğitimde eşgüdüm ve uyum projesi 
kapsamındaki hedeflerle doğrudan bağlantılı bir 
projedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Genç Girişimciler Derneği, Fasih İnal 
Girişimcilik Ödülleri gibi çalışmaların bu kapsam 
çerçevesinde değerlendirilmesi teşvikleri 
artıracaktır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Genç Girişimciler Derneği, Fasih İnal 
Girişimcilik Ödülleri gibi çalışmaların bu kapsam 
çerçevesinde değerlendirilmesi teşvikleri 
artıracaktır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Üniversitelerde düzenlenmesi planlanan 
girişimcilik yarışması için “MIT $50K 
Entrepreneurship Competition” ve “Dubai Zayed
University e-biz Challenge” örnek alınabilir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Üniversitelerde düzenlenmesi planlanan 
girişimcilik yarışması için “MIT $50K 
Entrepreneurship Competition” ve “Dubai Zayed
University e-biz Challenge” örnek alınabilir.
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10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin üst seviye uygulama adımları şu şekildedir :

• Girişimcileri bilgilendirme amaçlı eğitim faaliyetlerinin içeriğinin bilgi ve iletişim teknolojileri konuları ile 
zenginleştirilmesi
• Bu eğitimleri sağlayan kurum/kuruluşların koordinasyonunun sağlanması
• Üniversitelerde uygulaması başlatılacak ders içeriğinin oluşturulması
• Üniversite mevzuatının girişimcilik dersi eklenecek şekilde değiştirilmesi
• Girişimcilik yarışması ile ilgili planlamanın yapılması; yarışmanın içeriğinin, değerlendirme kriterlerinin 
ve yürütücü sorumlu üniversitenin belirlenmesi; sponsorluk anlaşmalarının yapılması; jürinin ve 
ödüllerin belirlenmesi
• Üniversite öğretim görevlilerinin, BİT girişimciliği ile ilgili vaka analizleri toplaması ve yayınlamasını
teşvik edici yardımlar hakkında bilgilendirilmesi
• İletişimin yürütülmesi

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları

Projenin üst seviye uygulama adımları şu şekildedir :

• Girişimcileri bilgilendirme amaçlı eğitim faaliyetlerinin içeriğinin bilgi ve iletişim teknolojileri konuları ile 
zenginleştirilmesi
• Bu eğitimleri sağlayan kurum/kuruluşların koordinasyonunun sağlanması
• Üniversitelerde uygulaması başlatılacak ders içeriğinin oluşturulması
• Üniversite mevzuatının girişimcilik dersi eklenecek şekilde değiştirilmesi
• Girişimcilik yarışması ile ilgili planlamanın yapılması; yarışmanın içeriğinin, değerlendirme kriterlerinin 
ve yürütücü sorumlu üniversitenin belirlenmesi; sponsorluk anlaşmalarının yapılması; jürinin ve 
ödüllerin belirlenmesi
• Üniversite öğretim görevlilerinin, BİT girişimciliği ile ilgili vaka analizleri toplaması ve yayınlamasını
teşvik edici yardımlar hakkında bilgilendirilmesi
• İletişimin yürütülmesi

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

(*) 2006 Yılı Yatırım Programında Bölüm 5.I.C Tedbir 2.3 ile ilişkilendirilmiştir.
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Mart 2007
Süre : 9 ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Mart 2007
Süre : 9 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 2 : Türkiye İş Kurumu
Kuruluş 2 : Türk Standartları Enstitüsü
Kuruluş 3 : KOSGEB

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Türkiye İstatistik Kurumu
Kuruluş 2 : Türkiye İş Kurumu
Kuruluş 2 : Türk Standartları Enstitüsü
Kuruluş 3 : KOSGEB

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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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5. Projeden Beklenen Faydalar

Sektördeki istihdamın doğru ölçümlenmesi ve takip edilmesi sağlanacaktır.
Uzun vadeli, doğru planlama ve hedefleme yapılabilecektir.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sektördeki istihdamın doğru ölçümlenmesi ve takip edilmesi sağlanacaktır.
Uzun vadeli, doğru planlama ve hedefleme yapılabilecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişimle ortaya çıkan yeni çalışma alanları ve mesleklerin 
tanımlanmasıyla bu alandaki istihdamın ölçülmesine ve geleceğe yönelik planlama yapılabilmesi için 
önemli bir adım atılmış olacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişimle ortaya çıkan yeni çalışma alanları ve mesleklerin 
tanımlanmasıyla bu alandaki istihdamın ölçülmesine ve geleceğe yönelik planlama yapılabilmesi için 
önemli bir adım atılmış olacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu proje, ölçümleme safhasında sektörün 
takibine yönelik hukuksal altyapının geliştirilmesi 
açısından önceliklidir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu proje, ölçümleme safhasında sektörün 
takibine yönelik hukuksal altyapının geliştirilmesi 
açısından önceliklidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

İlişkili uluslararası mevzuatın karşılaştırma ve 
uyarlanması sürecinde, ilgili yabancı kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

İlişkili uluslararası mevzuatın karşılaştırma ve 
uyarlanması sürecinde, ilgili yabancı kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
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10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek
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1. Proje Sahibi Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar

Kuruluş 1  : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 2  : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : TOBB
Kuruluş 5 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar

Kuruluş 1  : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Kuruluş 2  : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 4 : TOBB
Kuruluş 5 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Bilgi Toplumu Stratejisi yol haritasında bilgi teknolojileri sektörünün belirlenen odaklanma alanlarında 
yetkinlik geliştirmesi ve orta vadede dış pazarlara açılması stratejik öncelik olarak belirlenmiştir. Ancak, 
mevcut durumda bahsi geçen odaklanma stratejilerinin uygulanmasını ve bilgi teknolojileri şirketlerinin 
bu strateji doğrultusunda hareket etmesini sağlayacak, diğer bir deyişle yönlendirme yapacak bir 
kurumsal yapılanma bulunmamaktadır. Kısa vadede söz konusu yönlendirme ihtiyacını karşılayacak, 
aynı zamanda sektörün karşılaştığı temel engellerin önünü açacak bir üst yapının oluşturulması
hedeflenmektedir.  Bu yapı ana olarak;

Yurtiçinde sektörün iş yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eylemleri hayata geçirecektir.
Yurtdışında ise uluslararası faaliyetlere gerek yerinde katılarak, gerekse bu tip organizasyonları
bizzat oluşturarak sektörün dış pazarlara açılmasını sağlayacaktır. Özellikle yurtdışı
faaliyetlerinde ilgili kamu kurumları ile birlikte çalışarak hızlandırıcı bir rol oynayacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı
Bilgi Toplumu Stratejisi yol haritasında bilgi teknolojileri sektörünün belirlenen odaklanma alanlarında 
yetkinlik geliştirmesi ve orta vadede dış pazarlara açılması stratejik öncelik olarak belirlenmiştir. Ancak, 
mevcut durumda bahsi geçen odaklanma stratejilerinin uygulanmasını ve bilgi teknolojileri şirketlerinin 
bu strateji doğrultusunda hareket etmesini sağlayacak, diğer bir deyişle yönlendirme yapacak bir 
kurumsal yapılanma bulunmamaktadır. Kısa vadede söz konusu yönlendirme ihtiyacını karşılayacak, 
aynı zamanda sektörün karşılaştığı temel engellerin önünü açacak bir üst yapının oluşturulması
hedeflenmektedir.  Bu yapı ana olarak;

Yurtiçinde sektörün iş yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eylemleri hayata geçirecektir.
Yurtdışında ise uluslararası faaliyetlere gerek yerinde katılarak, gerekse bu tip organizasyonları
bizzat oluşturarak sektörün dış pazarlara açılmasını sağlayacaktır. Özellikle yurtdışı
faaliyetlerinde ilgili kamu kurumları ile birlikte çalışarak hızlandırıcı bir rol oynayacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar
BİT Sektör Birliğinden beklenen faydalar kısaca kuruluş misyonu ile özetlenebilir;

Sektör standartlarının tanımlanmasını ve akabinde uygulanmasını sağlayarak sektörel analizler 
için bir altyapı hazırlanmış olacaktır.
Sektörde insan kaynağı gelişimi ve iş yapış şekillerine ilişkin yetkinlikler geliştirilecektir.
Sektörün geliştirilmesi misyonuyla şirketlere yol gösterilecek ve yönlendirme yapılacaktır.
Dış pazarlardaki fırsatların belirlenerek bu fırsatların sektör çapında faydaya dönüştürülebilmesi 
için destek sağlanacaktır.
Yurtdışına açılacak bilgi ve iletişim teknolojileri firmaları için kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı araçları
ve/ya ortamları uygulamaya alacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar
BİT Sektör Birliğinden beklenen faydalar kısaca kuruluş misyonu ile özetlenebilir;

Sektör standartlarının tanımlanmasını ve akabinde uygulanmasını sağlayarak sektörel analizler 
için bir altyapı hazırlanmış olacaktır.
Sektörde insan kaynağı gelişimi ve iş yapış şekillerine ilişkin yetkinlikler geliştirilecektir.
Sektörün geliştirilmesi misyonuyla şirketlere yol gösterilecek ve yönlendirme yapılacaktır.
Dış pazarlardaki fırsatların belirlenerek bu fırsatların sektör çapında faydaya dönüştürülebilmesi 
için destek sağlanacaktır.
Yurtdışına açılacak bilgi ve iletişim teknolojileri firmaları için kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı araçları
ve/ya ortamları uygulamaya alacaktır.
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün bilgi toplumuna dönüşümde ana sağlayıcı sektörlerden 
olması itibariyle, mevcut yetkinliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası arenada iyi bir 
oyuncu olmayı hedefleyen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bu hedefi gerçekleştirmek için elindeki 
yetkinlikleri de kullanarak hızlı hareket etmeli ve belirlenen stratejileri koordineli yürütmelidir. 
Dolayısıyla, BİT Sektör Birliğinin kurulması sektör için temel koordinasyon rolünü üstlenecek bir üst 
yapının ortaya konulması anlamında gerekli bir eylemdir.
Birliğin mevcut durumda sektörün yaşamakta olduğu ve çok çeşitli alanlarda sektörün hızını kesen 
sorunları giderecek nitelikte yetkin, güçlü ve kamuyla uyum içerisinde çalışan bir yapı olması
öngörülmektedir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün bilgi toplumuna dönüşümde ana sağlayıcı sektörlerden 
olması itibariyle, mevcut yetkinliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası arenada iyi bir 
oyuncu olmayı hedefleyen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bu hedefi gerçekleştirmek için elindeki 
yetkinlikleri de kullanarak hızlı hareket etmeli ve belirlenen stratejileri koordineli yürütmelidir. 
Dolayısıyla, BİT Sektör Birliğinin kurulması sektör için temel koordinasyon rolünü üstlenecek bir üst 
yapının ortaya konulması anlamında gerekli bir eylemdir.
Birliğin mevcut durumda sektörün yaşamakta olduğu ve çok çeşitli alanlarda sektörün hızını kesen 
sorunları giderecek nitelikte yetkin, güçlü ve kamuyla uyum içerisinde çalışan bir yapı olması
öngörülmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

BİT Sektör Birliğinin kurulması rekabetçi bilgi 
ve iletişim teknolojileri sektörünün 
oluşturulması amacına hizmet edecek tüm 
eylemlerin hızlandırılması için önemlidir. 
Bunların bazıları aşağıdaki gibidir;

Sektöre yetkin insan kaynağının 
yetiştirilmesi
Sektör finansman altyapısının 
güçlendirilmesi
Şirketlerin iş yapış şekillerinin de 
şekillendirilmesiyle dış pazarlara açılımda 
yönlendirilmesi

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

BİT Sektör Birliğinin kurulması rekabetçi bilgi 
ve iletişim teknolojileri sektörünün 
oluşturulması amacına hizmet edecek tüm 
eylemlerin hızlandırılması için önemlidir. 
Bunların bazıları aşağıdaki gibidir;

Sektöre yetkin insan kaynağının 
yetiştirilmesi
Sektör finansman altyapısının 
güçlendirilmesi
Şirketlerin iş yapış şekillerinin de 
şekillendirilmesiyle dış pazarlara açılımda 
yönlendirilmesi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Mevcut durumda devam etmekte olan BİT 
STK çalışmaları ile paralellik sağlanmalıdır. 
Örneğin, e-DTr İcra Kurulu gibi platformlarda 
sektör sorunlarının dile getirilmesi, 
yurtdışında Dış Ticaret Ataşeliklerinde 
sektörün temsil edilmesi gibi halihazırda 
yürütülen faaliyetlerin tek elden koordine 
edilmesi etkinliği artıracaktır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
Mevcut durumda devam etmekte olan BİT 
STK çalışmaları ile paralellik sağlanmalıdır. 
Örneğin, e-DTr İcra Kurulu gibi platformlarda 
sektör sorunlarının dile getirilmesi, 
yurtdışında Dış Ticaret Ataşeliklerinde 
sektörün temsil edilmesi gibi halihazırda 
yürütülen faaliyetlerin tek elden koordine 
edilmesi etkinliği artıracaktır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Hedeflenen öncelikli pazarlarda (Orta Doğu, 
Rusya, vb.), sektör firmaları için uluslararası
işbirliği fırsatları bulunmaktadır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Hedeflenen öncelikli pazarlarda (Orta Doğu, 
Rusya, vb.), sektör firmaları için uluslararası
işbirliği fırsatları bulunmaktadır.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti

Varsayımlar:
BİT Sektör Birliği bünyesinde başlangıç aşamasında yaklaşık 15 çalışanın olacağı varsayılmaktadır 
ve maliyetler ilk yıl için hesaplanmıştır.
Birliğin kurulduktan sonra yürüteceği faaliyetlerin maliyeti hesaplamaya dahil edilmemiştir.

10. Projenin Tahmini Maliyeti

Varsayımlar:
BİT Sektör Birliği bünyesinde başlangıç aşamasında yaklaşık 15 çalışanın olacağı varsayılmaktadır 
ve maliyetler ilk yıl için hesaplanmıştır.
Birliğin kurulduktan sonra yürüteceği faaliyetlerin maliyeti hesaplamaya dahil 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

İnsan Kaynağı

Yazılım + Donanım

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 924.000 577.500

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği 100 924.000 577.500

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 95 – BİT Sektör Birliğinin Oluşturulması
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 95 – BİT Sektör Birliğinin Oluşturulması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Faaliyete geçtikten sonra uygulanacak iş süreçlerin tanımlanması
Sektör standartlarının (ihtiyaç duyulan işgücü profilleri, sertifikasyon, vb.) oluşturulmasına 
yönelik sürecin belirlenmesi
Sektör iş yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik süreçlerin tasarlanması

Yazılım envanterinin oluşturulması ve takibine yönelik süreç tanımları
Pazarlama ve satış eğitimlerinin tasarlanmasına yönelik süreç tanımları
İş planı hazırlama desteklerinin sağlanmasına yönelik süreç tanımları
Yasal danışmanlık verilmesine yönelik süreç tanımlarının oluşturulması

Dışa açılıma yönelik süreçlerin tasarlanması
İhracat yapılmasına yönelik yöntemlerin yer aldığı eğitim İnternet sitesinin 
kurgulanması ve proje geliştirilmesi
Ortak kullanımlı yurtdışı ofislerin açılmasına yönelik sürecin belirlenmesi
Pazar araştırması ve yurtdışı iş fırsatlarının duyurulmasına yönelik iletişim 
kanallarının tespit edilmesi
Ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılıma yönelik işbirliği süreçlerinin 
belirlenmesi

Görev yapacak personelin rol ve sorumluluklarının belirlenmesi ve iş tanımlarının 
oluşturulması

Kamu ile herhangi bir işbirliğinin gerektiği alanlar için ilgili mevzuatın geliştirilmesi ve kanun ve/ya 
kanun hükmünde kararname çıkarılması
İdari örgütlenme ve istihdamın gerçekleştirilmesi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :

Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

Faaliyete geçtikten sonra uygulanacak iş süreçlerin tanımlanması
Sektör standartlarının (ihtiyaç duyulan işgücü profilleri, sertifikasyon, vb.) oluşturulmasına 
yönelik sürecin belirlenmesi
Sektör iş yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik süreçlerin tasarlanması

Yazılım envanterinin oluşturulması ve takibine yönelik süreç tanımları
Pazarlama ve satış eğitimlerinin tasarlanmasına yönelik süreç tanımları
İş planı hazırlama desteklerinin sağlanmasına yönelik süreç tanımları
Yasal danışmanlık verilmesine yönelik süreç tanımlarının oluşturulması

Dışa açılıma yönelik süreçlerin tasarlanması
İhracat yapılmasına yönelik yöntemlerin yer aldığı eğitim İnternet sitesinin 
kurgulanması ve proje geliştirilmesi
Ortak kullanımlı yurtdışı ofislerin açılmasına yönelik sürecin belirlenmesi
Pazar araştırması ve yurtdışı iş fırsatlarının duyurulmasına yönelik iletişim 
kanallarının tespit edilmesi
Ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılıma yönelik işbirliği süreçlerinin 
belirlenmesi

Görev yapacak personelin rol ve sorumluluklarının belirlenmesi ve iş tanımlarının 
oluşturulması

Kamu ile herhangi bir işbirliğinin gerektiği alanlar için ilgili mevzuatın geliştirilmesi ve kanun ve/ya 
kanun hükmünde kararname çıkarılması
İdari örgütlenme ve istihdamın gerçekleştirilmesi

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 96 – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Aralık 2006
Süre : 6 ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Aralık 2006
Süre : 6 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : KOSGEB
Kuruluş 3 : TÜBİTAK
Kuruluş 4 : TOBB
Kuruluş 5 : TTGV
Kuruluş 6 : Üniversiteler ve Teknopark Yönetimleri
Kuruluş 7 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar 

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : KOSGEB
Kuruluş 3 : TÜBİTAK
Kuruluş 4 : TOBB
Kuruluş 5 : TTGV
Kuruluş 6 : Üniversiteler ve Teknopark Yönetimleri
Kuruluş 7 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar 

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 96 – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Bu yapı ile benzer sektörel alanlarda faaliyet gösteren bilişim şirketlerinin aynı ortamda 
yoğunlaşmalarına imkan sağlayarak, sinerji fırsatlarının artırılması hedeflenmektedir.

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Bu yapı ile benzer sektörel alanlarda faaliyet gösteren bilişim şirketlerinin aynı ortamda 
yoğunlaşmalarına imkan sağlayarak, sinerji fırsatlarının artırılması hedeflenmektedir.
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 96 – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma

5. Projeden Beklenen Faydalar

Teknoparkların ülke ve bölge öncelikleri doğrultusunda belirli alanlarda ihtisaslaşması teşvik 
edilecektir.

Bölgesel ve öncelikli sanayi ve sektörlerin, yerli bilgi teknolojileri sektörü tarafından desteklenmesi 
yoluyla rekabetçilikleri artacaktır.

Teknopark yönetimlerine ihracat ve Ar-Ge’yi teşvik eder öncelikler kazandırılacaktır.
Sektöre finansal kaynak yaratılacaktır.

Çokuluslu firmaların teknoparklarda Ar-Ge merkezi açmaları teşvik edilecektir.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Teknoparkların ülke ve bölge öncelikleri doğrultusunda belirli alanlarda ihtisaslaşması teşvik 
edilecektir.

Bölgesel ve öncelikli sanayi ve sektörlerin, yerli bilgi teknolojileri sektörü tarafından desteklenmesi 
yoluyla rekabetçilikleri artacaktır.

Teknopark yönetimlerine ihracat ve Ar-Ge’yi teşvik eder öncelikler kazandırılacaktır.
Sektöre finansal kaynak yaratılacaktır.

Çokuluslu firmaların teknoparklarda Ar-Ge merkezi açmaları teşvik edilecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Teknoparkların, mevcut durumda konulmamış olan öncelik ve stratejileri, bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanında oluşturulan stratejiler ile uyumlu hale getirilecektir. Strateji kapsamında belirtilen ihracata 
yönelim bakış açısı, teknoparkların sunduğu imkanların bu amaç etrafında yeniden şekillendirilmesiyle 
desteklenecektir. Ayrıca, yerli işletme ve sanayilerin bilgi teknolojileri kullanılarak rekabetçiliğinin 
artırılması da teknopark ihtisaslaşması ile desteklenecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Teknoparkların, mevcut durumda konulmamış olan öncelik ve stratejileri, bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanında oluşturulan stratejiler ile uyumlu hale getirilecektir. Strateji kapsamında belirtilen ihracata 
yönelim bakış açısı, teknoparkların sunduğu imkanların bu amaç etrafında yeniden şekillendirilmesiyle 
desteklenecektir. Ayrıca, yerli işletme ve sanayilerin bilgi teknolojileri kullanılarak rekabetçiliğinin 
artırılması da teknopark ihtisaslaşması ile desteklenecektir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Halen kurulum aşamasında olan ve doluluk 
oranları düşük teknoparklarda, objektif kriterlere 
göre başvuru kabulleri yapılacaktır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Halen kurulum aşamasında olan ve doluluk 
oranları düşük teknoparklarda, objektif kriterlere 
göre başvuru kabulleri yapılacaktır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 96 – Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 97 – Bilişim Vadisi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Temmuz 2009
Süre : 36 ay

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Temmuz 2009
Süre : 36 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : Yükseköğretim Kurulu
Kuruluş 4 : TÜBİTAK
Kuruluş 5 : TOBB
Kuruluş 6 : TTGV

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : Yükseköğretim Kurulu
Kuruluş 4 : TÜBİTAK
Kuruluş 5 : TOBB
Kuruluş 6 : TTGV

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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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4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

3. Mevcut BT işgücü ihtiyacındaki eksiklerin giderilebilmesi için eğitim, yabancı konu 
uzmanlarına çalışma izni çıkarılmasında kolaylık sağlanması gibi etkinliklerde bulunulması
hedeflenmektedir. Bilişim Vadisinde faaliyet gösteren şirketlerin istihdam ettiği çalışan 
bireylere yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda, BT alanı dahilinde ve dışında (ör. yasal süreçler 
eğitimi vb.) eğitim programları sağlanacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyan şirketlere yabancı uyruklu 
konu uzmanlarını çalıştırabilmeleri için yerine getirmeleri gereken süreçlerde kolaylık 
sağlanacaktır.

4. Bilişim Vadisi’nde faaliyet gösterecek firmalara çeşitli kriterlerin (ihracat hacmi, BT 
sektöründe özelleşilen alan vb.) sağlanması durumunda %100’e yakın vergi muafiyetleri, 
gümrük işlemleri süreçlerinde kolaylaştırıcı avantajlar sağlanması hedeflenmektedir.

5. Ar-Ge faaliyetleri yürüten BT şirketlerine doğrudan teşvikler verilecektir. BT sektöründe 
yenilikçi teknolojilerin üretilmesi doğrultusunda Ar-Ge faaliyetleri yürüten şirketlere, 
geliştirilen ürünün değeri baz alınarak doğrudan devlet teşviki verilecektir. Ayrıca Ar-Ge
süreçleri sonunda ortaya çıkan ürünler arasında işlev ve katma değer baz alınarak 
ödüllendirmelere yapılacaktır.

Kurulacak bilişim vadisinin, yabancı yatırımları çekmesi ve ticari merkez (hub) olabilmesi ve bölge 
ülkelerindeki alternatif birimlerle rekabet edebilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

Uluslararası uçuşlara açık havaalanına erişim imkanları sunan
İş merkezlerine görece yakın ve erişimi kolay
Yerli ve yabancı insan gücünü çekebilecek yaşam kalitesi ve sosyal çekim merkezlerine 
yakın

Kurulacak Bilişim Vadisi’nin kendi içerisinde de bütünsel bir yapı olması sağlanacak ve faaliyet 
gösteren yerli ve yabancı firmaların tümüne doğrudan kaliteli hizmet verecek altyapıları sunacaktır:

Altyapı ve emlak hizmetleri (Ferah ve modern çalışma alanları, sosyal alanlar, bakım ve 
temizlik hizmetleri, yemek ve kafeterya hizmetleri, bankalar, araç kiralama şirketleri, sigorta 
şirketleri, posta ve kargo hizmetleri, seyahat acentaları, spor tesisleri, ortak kullanımlı alanlar, 
güvenlik hizmetleri, konaklama hizmetleri, kamu hizmetleri, teknolojik altyapı)
Konaklama hizmetleri (Otel, konferans merkezi, seminer salonu, ortak kullanımlı toplantı
odaları, ses ve görüntü sistemleri)
Kamu hizmetleri (Vize işlemleri, tek noktadan şirket kurma işlemleri, hukuksal ve mevzuat 
danışmanlığı, araç, ehliyet vb. tescil ve kayıt işlemleri)
Teknolojik Altyapı (Telefon altyapısı, barındırma hizmetleri, yüksek kapasiteli erişim altyapısı, 
İnternet hizmetleri, rekabetçi telekomünikasyon fiyatları)

4. Projenin Amacı ve Tanımı (Devam)

3. Mevcut BT işgücü ihtiyacındaki eksiklerin giderilebilmesi için eğitim, yabancı konu 
uzmanlarına çalışma izni çıkarılmasında kolaylık sağlanması gibi etkinliklerde bulunulması
hedeflenmektedir. Bilişim Vadisinde faaliyet gösteren şirketlerin istihdam ettiği çalışan 
bireylere yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda, BT alanı dahilinde ve dışında (ör. yasal süreçler 
eğitimi vb.) eğitim programları sağlanacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyan şirketlere yabancı uyruklu 
konu uzmanlarını çalıştırabilmeleri için yerine getirmeleri gereken süreçlerde kolaylık 
sağlanacaktır.

4. Bilişim Vadisi’nde faaliyet gösterecek firmalara çeşitli kriterlerin (ihracat hacmi, BT 
sektöründe özelleşilen alan vb.) sağlanması durumunda %100’e yakın vergi muafiyetleri, 
gümrük işlemleri süreçlerinde kolaylaştırıcı avantajlar sağlanması hedeflenmektedir.

5. Ar-Ge faaliyetleri yürüten BT şirketlerine doğrudan teşvikler verilecektir. BT sektöründe 
yenilikçi teknolojilerin üretilmesi doğrultusunda Ar-Ge faaliyetleri yürüten şirketlere, 
geliştirilen ürünün değeri baz alınarak doğrudan devlet teşviki verilecektir. Ayrıca Ar-Ge
süreçleri sonunda ortaya çıkan ürünler arasında işlev ve katma değer baz alınarak 
ödüllendirmelere yapılacaktır.

Kurulacak bilişim vadisinin, yabancı yatırımları çekmesi ve ticari merkez (hub) olabilmesi ve bölge 
ülkelerindeki alternatif birimlerle rekabet edebilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

Uluslararası uçuşlara açık havaalanına erişim imkanları sunan
İş merkezlerine görece yakın ve erişimi kolay
Yerli ve yabancı insan gücünü çekebilecek yaşam kalitesi ve sosyal çekim merkezlerine 
yakın

Kurulacak Bilişim Vadisi’nin kendi içerisinde de bütünsel bir yapı olması sağlanacak ve faaliyet 
gösteren yerli ve yabancı firmaların tümüne doğrudan kaliteli hizmet verecek altyapıları sunacaktır:

Altyapı ve emlak hizmetleri (Ferah ve modern çalışma alanları, sosyal alanlar, bakım ve 
temizlik hizmetleri, yemek ve kafeterya hizmetleri, bankalar, araç kiralama şirketleri, sigorta 
şirketleri, posta ve kargo hizmetleri, seyahat acentaları, spor tesisleri, ortak kullanımlı alanlar, 
güvenlik hizmetleri, konaklama hizmetleri, kamu hizmetleri, teknolojik altyapı)
Konaklama hizmetleri (Otel, konferans merkezi, seminer salonu, ortak kullanımlı toplantı
odaları, ses ve görüntü sistemleri)
Kamu hizmetleri (Vize işlemleri, tek noktadan şirket kurma işlemleri, hukuksal ve mevzuat 
danışmanlığı, araç, ehliyet vb. tescil ve kayıt işlemleri)
Teknolojik Altyapı (Telefon altyapısı, barındırma hizmetleri, yüksek kapasiteli erişim altyapısı, 
İnternet hizmetleri, rekabetçi telekomünikasyon fiyatları)
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5. Projeden Beklenen Faydalar

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında artan dış yatırım ve Türkiye’nin bölgede merkez konumunun 
güçlenmesi

Yerli firmaların iş yetkinliklerinin gelişmesi ve dışa açılım fırsatlarında artış
Artan bilgi teknolojileri ihracatı

5. Projeden Beklenen Faydalar

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında artan dış yatırım ve Türkiye’nin bölgede merkez konumunun 
güçlenmesi

Yerli firmaların iş yetkinliklerinin gelişmesi ve dışa açılım fırsatlarında artış
Artan bilgi teknolojileri ihracatı

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilişim vadisi ile, hem Türkiye’nin bu alanda bölgesel liderliği hem de  dış yatırım desteklenecektir. 
Sektörün küresel rekabetçi olabilmesi ve dış pazarlara açılımının desteklenmesi için uluslararası
firmalarla işbirliğinin artırılması bilgi ve iletişim teknolojileri hedeflerine hizmet etmektedir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilişim vadisi ile, hem Türkiye’nin bu alanda bölgesel liderliği hem de  dış yatırım desteklenecektir. 
Sektörün küresel rekabetçi olabilmesi ve dış pazarlara açılımının desteklenmesi için uluslararası
firmalarla işbirliğinin artırılması bilgi ve iletişim teknolojileri hedeflerine hizmet etmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu program, “sektörün iş yetkinliklerinin 
geliştirilmesi” projesine destek olmaktadır. 
Ayrıca, dışa açılım tanımı altında yer alan 
eylemlerin ortak hedefi olan dışa açılımın 
desteklenmesi yönüyle de “Dışa Açılım”
programı ile ilişkilidir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu program, “sektörün iş yetkinliklerinin 
geliştirilmesi” projesine destek olmaktadır. 
Ayrıca, dışa açılım tanımı altında yer alan 
eylemlerin ortak hedefi olan dışa açılımın 
desteklenmesi yönüyle de “Dışa Açılım”
programı ile ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Bilişim Vadisi eylemi, gündeme gelen Bilişim 
Vadisi konseptiyle benzerlikler içermektedir. Bu 
nedenle, bu alanda devam eden ve çalışan 
kişiler ile koordineli hareket edilmesinde yarar 
görülmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Bilişim Vadisi eylemi, gündeme gelen Bilişim 
Vadisi konseptiyle benzerlikler içermektedir. Bu 
nedenle, bu alanda devam eden ve çalışan 
kişiler ile koordineli hareket edilmesinde yarar 
görülmektedir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Sunulan konseptin merkezinde, Türkiye ve 

bölge başta olmak üzere küresel faaliyet 
gösteren uluslararası firmalar yer almaktadır. 
Belirtilen konseptin gelişim sürecinin doğru 
planlanabilmesi için bu firma üst düzey yetkilileri 
başta olmak üzere uluslararası firmaların yatırım 
önceliklerinin anlaşılması amacıyla ilişki 
kurulması gereklidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Sunulan konseptin merkezinde, Türkiye ve 

bölge başta olmak üzere küresel faaliyet 
gösteren uluslararası firmalar yer almaktadır. 
Belirtilen konseptin gelişim sürecinin doğru 
planlanabilmesi için bu firma üst düzey yetkilileri 
başta olmak üzere uluslararası firmaların yatırım 
önceliklerinin anlaşılması amacıyla ilişki 
kurulması gereklidir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 109.732.000 68.583.000

Bütçe Kaynakları

Kamu – Özel İşbirliği 100 109.732.000 68.582.609

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 97 – Bilişim Vadisi
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek
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RBS- 98 – Sektör İş Yetkinliklerinin Geliştirilmesi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Temmuz 2009
Süre : 36 ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2006
Bitiş : Temmuz 2009
Süre : 36 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 2 : KOSGEB
Kuruluş 3 : İGEME
Kuruluş 4 : BİT Sektör Birliği
Kuruluş 5 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 2 : KOSGEB
Kuruluş 3 : İGEME
Kuruluş 4 : BİT Sektör Birliği
Kuruluş 5 : İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar

Sektörün satış ve pazarlama yetkinlikleri gelişecektir.
Sektör içerisinde müşteri ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda yapılan yatırımlar ve bu yatırımların geri 

dönüşü artacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sektörün satış ve pazarlama yetkinlikleri gelişecektir.
Sektör içerisinde müşteri ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda yapılan yatırımlar ve bu yatırımların geri 

dönüşü artacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Yenilikçilik (inovasyon), Ar-Ge çalışmalarının ürüne dönüşümünü sağlayan öncelikli yetkinlik olarak 
tanımlanmaktadır. Değer zincirinde gittikçe önemi artan satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesi 
yerli sektörün iç pazarda büyümesini desteklerken, yurt dışında da başarı oranı artacaktır. Yerli 
sektörün bölge pazarlardaki başarısı için gerekli yetkinliklerin sektör içinde kazandırılması bu proje 
kapsamında gerçekleştirilecektir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Yenilikçilik (inovasyon), Ar-Ge çalışmalarının ürüne dönüşümünü sağlayan öncelikli yetkinlik olarak 
tanımlanmaktadır. Değer zincirinde gittikçe önemi artan satış ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesi 
yerli sektörün iç pazarda büyümesini desteklerken, yurt dışında da başarı oranı artacaktır. Yerli 
sektörün bölge pazarlardaki başarısı için gerekli yetkinliklerin sektör içinde kazandırılması bu proje 
kapsamında gerçekleştirilecektir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje, kamunun BİT alımlarında etkinlik 
sağlamak üzere Kamu İhale Kanunu’nda 
düzenleme yapılmasını öngören eylemle 
ilişkilidir.

Bilişim Vadisi modeli ile uluslararası firmalarla 
yakın ilişki içinde çalışan, çözüm ortağı olma 
gereksinimlerini karşılayan şirketlerin de iş
yetkinliklerinin artması beklenmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Proje, kamunun BİT alımlarında etkinlik 
sağlamak üzere Kamu İhale Kanunu’nda 
düzenleme yapılmasını öngören eylemle 
ilişkilidir.

Bilişim Vadisi modeli ile uluslararası firmalarla 
yakın ilişki içinde çalışan, çözüm ortağı olma 
gereksinimlerini karşılayan şirketlerin de iş
yetkinliklerinin artması beklenmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Değer zincirinin lansman, pazarlama, satış ve 
satış sonrası hizmetler gibi iş yetkinlikleri bu 
proje kapsamında ele alınırken, Ar-Ge
politikaları TÜBİTAK tarafından 
oluşturulmaktadır. Bu sayede, değer zincirindeki 
bütünlük sağlanmaktadır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Değer zincirinin lansman, pazarlama, satış ve 
satış sonrası hizmetler gibi iş yetkinlikleri bu 
proje kapsamında ele alınırken, Ar-Ge
politikaları TÜBİTAK tarafından 
oluşturulmaktadır. Bu sayede, değer zincirindeki 
bütünlük sağlanmaktadır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Bahsi geçen eğitim ve desteklerin 

şekillendirilmesinde uluslararası bilgi teknolojileri 
şirketlerinin aktif desteği sağlanmalıdır. Bu 
şirketlerin uluslararası bilgi birikimi, bu 
eğitimlerin tasarım aşamasında girdi olarak 
kullanılmalıdır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
Bahsi geçen eğitim ve desteklerin 

şekillendirilmesinde uluslararası bilgi teknolojileri 
şirketlerinin aktif desteği sağlanmalıdır. Bu 
şirketlerin uluslararası bilgi birikimi, bu 
eğitimlerin tasarım aşamasında girdi olarak 
kullanılmalıdır.
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 98 – Sektör İş Yetkinliklerinin Geliştirilmesi

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 99 – Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma

1. Proje Sahibi Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2007
Bitiş : Aralık 2007
Süre : 12 ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2007
Bitiş : Aralık 2007
Süre : 12 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : Kamu İhale Kurumu
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : Kamu İhale Kurumu
Kuruluş 3 : İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 99 – Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sektör içerisinde hızla kalite bilincinin yaygınlaştırılması ve ürün kalitesinde artış sağlanacaktır.
Kamu içerisindeki hizmet kalitesinde temel bir seviyenin sağlanması ile proje verimlilik ve etkinliği 

artacaktır.
Yerli firmaların yurtdışına çıkış engelleri azaltılacak,  ihracat hacmi artacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Sektör içerisinde hızla kalite bilincinin yaygınlaştırılması ve ürün kalitesinde artış sağlanacaktır.
Kamu içerisindeki hizmet kalitesinde temel bir seviyenin sağlanması ile proje verimlilik ve etkinliği 

artacaktır.
Yerli firmaların yurtdışına çıkış engelleri azaltılacak,  ihracat hacmi artacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Üreten ve yenilikçi bir sektör oluşturulması, kalitenin sağlanması dış pazarlarda yerli üreticilerin yer 
bulmasının önemli bir koşuludur. Yazılım sertifikaları, hem süreç ve ürünlerde kalitenin teşvik edilmesi, 
hem de dış pazardaki müşterilere referans olması ve yeterlilik göstergesi olarak ihracatta kritik öneme 
sahiptir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Üreten ve yenilikçi bir sektör oluşturulması, kalitenin sağlanması dış pazarlarda yerli üreticilerin yer 
bulmasının önemli bir koşuludur. Yazılım sertifikaları, hem süreç ve ürünlerde kalitenin teşvik edilmesi, 
hem de dış pazardaki müşterilere referans olması ve yeterlilik göstergesi olarak ihracatta kritik öneme 
sahiptir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu programın kamu alımları bölümü, kamu ihale 
kanununda yapılacak değişiklikler ve kamu-özel 
sektör çerçeve anlaşmaları ile ilişkilidir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu programın kamu alımları bölümü, kamu ihale 
kanununda yapılacak değişiklikler ve kamu-özel 
sektör çerçeve anlaşmaları ile ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

AB ile Gümrük Birliği yükümlülüklerimiz ve 
üyelik çalışmalarımız çerçevesinde AB 
standartlarına uyumlu bir çalışma 
geliştirilmelidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

AB ile Gümrük Birliği yükümlülüklerimiz ve 
üyelik çalışmalarımız çerçevesinde AB 
standartlarına uyumlu bir çalışma 
geliştirilmelidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini Maliyeti

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 19.822.000 12.391.000

Danışmanlık 4 733.000 459.000

Finansal destek 96 19.089.000 11.932.000

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 19.822.000 12.391.000

Bütçe Kaynakları 100 19.822.000 12.391.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 99 – Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 99 – Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 100 – Dışa Açılımın Desteklenmesi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2007
Bitiş : Aralık 2008
Süre : 18 ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Temmuz 2007
Bitiş : Aralık 2008
Süre : 18 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Dışişleri Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : TİKA
Kuruluş 4 : Ticari Ateşelikler
Kuruluş 5 : BİT Sektör Birliği
Kuruluş 6 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Dışişleri Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : TİKA
Kuruluş 4 : Ticari Ateşelikler
Kuruluş 5 : BİT Sektör Birliği
Kuruluş 6 : İlgili Kurum ve Kuruluşlar

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 100 – Dışa Açılımın Desteklenmesi

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Görüşme fırsatları amacıyla bir haftayla sınırlı olmak üzere ortak kullanım sağlanırken, bölgede ofis 
açmak isteyen şirketler 3 ayı geçmemek şartıyla bu ofisleri pazara giriş amacıyla kullanabilecektir.
Bu sürenin sonunda ise kullanım hakları dolacak ve en az 6 ay boyunca kullanıma kapalı olacaktır. Bu 
şekilde şirketlere kendi ofislerini açmak konusunda insiyatif yaratılması sağlanacaktır.

Pazar araştırması ve yurtdışı iş fırsatlarının duyurulması: Proje odaklı bilgi teknolojileri hizmetleri 
alanında bölge pazarlarda rol alınması amacıyla, bu pazarlardaki fırsatların düzenli olarak takip 
edilmesi, toplanması, düzenlenmesi ve sektör şirketlerine duyurulması amacıyla bölgesel pazar 
araştırması ve iş takip faaliyetleri yürütülecektir. Bu faaliyetleri bölgelerde açılacak ortak kullanımlı ofis 
personelleri ve ticari ateşeler başta olmak üzere yurtdışı ilişkiler organizasyonları yürütecektir. Bu 
araştırmalar sırasında kamu kaynaklı projelerin takip edilmesi de öncelikli olacaktır. Dubai ofisi Orta 
Doğu ve Körfez ülkelerindeki pazarları takip ederken, Rusya ofisi Türk Cumhuriyetleri’nin de 
kapsandığı kuzey ülke pazarlarını inceleme altında tutacaktır. Türk Cumhuriyeti pazarlarının takibinde 
TİKA yapılanması da doğrudan destek sağlayacaktır.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım: Bilgi teknolojileri alanında düzenlenen 
uluslararası organizasyonlara, Türk sektörünün şemsiye kuruluşu olarak BİT Sektör Birliği katılacaktır. 
Açılacak standlar, Türk şirketleri için fuar ve organizasyonlarda bir inkübasyon ortamı sağlayacaktır. 
Tek bir marka altında katılımlar ile Türk bilişim sektörünün markalaşması desteklenecek ve süreklilik 
sağlanacaktır.

4. Projenin Amacı ve Tanımı

Görüşme fırsatları amacıyla bir haftayla sınırlı olmak üzere ortak kullanım sağlanırken, bölgede ofis 
açmak isteyen şirketler 3 ayı geçmemek şartıyla bu ofisleri pazara giriş amacıyla kullanabilecektir.
Bu sürenin sonunda ise kullanım hakları dolacak ve en az 6 ay boyunca kullanıma kapalı olacaktır. Bu 
şekilde şirketlere kendi ofislerini açmak konusunda insiyatif yaratılması sağlanacaktır.

Pazar araştırması ve yurtdışı iş fırsatlarının duyurulması: Proje odaklı bilgi teknolojileri hizmetleri 
alanında bölge pazarlarda rol alınması amacıyla, bu pazarlardaki fırsatların düzenli olarak takip 
edilmesi, toplanması, düzenlenmesi ve sektör şirketlerine duyurulması amacıyla bölgesel pazar 
araştırması ve iş takip faaliyetleri yürütülecektir. Bu faaliyetleri bölgelerde açılacak ortak kullanımlı ofis 
personelleri ve ticari ateşeler başta olmak üzere yurtdışı ilişkiler organizasyonları yürütecektir. Bu 
araştırmalar sırasında kamu kaynaklı projelerin takip edilmesi de öncelikli olacaktır. Dubai ofisi Orta 
Doğu ve Körfez ülkelerindeki pazarları takip ederken, Rusya ofisi Türk Cumhuriyetleri’nin de 
kapsandığı kuzey ülke pazarlarını inceleme altında tutacaktır. Türk Cumhuriyeti pazarlarının takibinde 
TİKA yapılanması da doğrudan destek sağlayacaktır.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım: Bilgi teknolojileri alanında düzenlenen 
uluslararası organizasyonlara, Türk sektörünün şemsiye kuruluşu olarak BİT Sektör Birliği katılacaktır. 
Açılacak standlar, Türk şirketleri için fuar ve organizasyonlarda bir inkübasyon ortamı sağlayacaktır. 
Tek bir marka altında katılımlar ile Türk bilişim sektörünün markalaşması desteklenecek ve süreklilik 
sağlanacaktır.
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 100 – Dışa Açılımın Desteklenmesi

5. Projeden Beklenen Faydalar

Şirketlerin yurtdışına açılması kolaylaştırılacaktır.
Türk bilişim sektör markası altında yerli bilişim şirketlerinin tanıtımı yapılacaktır.
Yurtdışındaki iş fırsatları değerlendirilecektir.
İhracat artacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Şirketlerin yurtdışına açılması kolaylaştırılacaktır.
Türk bilişim sektör markası altında yerli bilişim şirketlerinin tanıtımı yapılacaktır.
Yurtdışındaki iş fırsatları değerlendirilecektir.
İhracat artacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Dış pazarlara açılım konusundaki ölçek probleminin aşılması, şirketlerin dış pazarlara açılımının 
kolaylaştırılması amacıyla pazar araştırma ve geliştirme, ihracat faaliyetlerinin finansmanı, uluslararası
organizasyonlara katılım ve pazarlama gibi alanlarda şirketlerin desteklenmesi ihracat hedefine 
erişimde doğrudan fayda sağlayacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Dış pazarlara açılım konusundaki ölçek probleminin aşılması, şirketlerin dış pazarlara açılımının 
kolaylaştırılması amacıyla pazar araştırma ve geliştirme, ihracat faaliyetlerinin finansmanı, uluslararası
organizasyonlara katılım ve pazarlama gibi alanlarda şirketlerin desteklenmesi ihracat hedefine 
erişimde doğrudan fayda sağlayacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu programda bahsedilen alt adımların 
gerçekleştirilmesi açısında BİT Sektör Birliği’nin 
oluşturulması önem arz etmektedir. Birliğin, bu 
rolleri gerçekleştirecek nitelik, yetkinlik ve 
organizasyon yapısına sahip olması gereklidir.

Proje kapsamında kurulması planlanan web 
sitesi / portalın altyapı maliyetlerinin azaltılması
için “e-Devlet Kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması” eylemi kapsamında 
kurulacak ortak web sitesi teknik altyapısından 
faydalanılması gerekmektedir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu programda bahsedilen alt adımların 
gerçekleştirilmesi açısında BİT Sektör Birliği’nin 
oluşturulması önem arz etmektedir. Birliğin, bu 
rolleri gerçekleştirecek nitelik, yetkinlik ve 
organizasyon yapısına sahip olması gereklidir.

Proje kapsamında kurulması planlanan web 
sitesi / portalın altyapı maliyetlerinin azaltılması
için “e-Devlet Kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması” eylemi kapsamında 
kurulacak ortak web sitesi teknik altyapısından 
faydalanılması gerekmektedir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Mevcut durumda fuar destekleri kapsamında 
verilen ve dış ticaret şirketlerine kaynak 
sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı Çevre 
Fonu’ndan bu faaliyetler kapsamında 
kullanılabilecek kaynaklar proje tasarım 
aşamasında değerlendirilmelidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Mevcut durumda fuar destekleri kapsamında 
verilen ve dış ticaret şirketlerine kaynak 
sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı Çevre 
Fonu’ndan bu faaliyetler kapsamında 
kullanılabilecek kaynaklar proje tasarım 
aşamasında değerlendirilmelidir.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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10. Projenin Tahmini Maliyeti10. Projenin Tahmini 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

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 493.000 308.000

Bütçe Kaynakları 2 9.000 5.500

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

DTM Destek ve Kaynakları 98 484.000 302.500

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 100 – Dışa Açılımın Desteklenmesi
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 100 – Dışa Açılımın Desteklenmesi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, üst seviye uygulama adımları şu şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, üst seviye uygulama adımları şu 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
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 100 – Dışa Açılımın Desteklenmesi

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 101 – Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı
Düzenlemeler

1. Proje Sahibi Kuruluş

Kamu İhale Kurumu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Kamu İhale Kurumu

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2007
Bitiş : Temmuz 2007
Süre : 6 ay

2. Zamanlama

Başlangıç : Ocak 2007
Bitiş : Temmuz 2007
Süre : 6 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : Devlet Malzeme Ofisi

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Maliye Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : Devlet Malzeme Ofisi

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar

Yerli sektör içerisinde bilgi teknolojileri hizmet pazarı büyütülecektir.
Kolay yönetilebilirlik, ölçülebilirlik gibi niteliklerin hizmet alanlarında kullanımı ile kamu bilgi 

teknolojileri hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve kalite artışı sağlanacaktır.
Hizmetler pazarı büyüyecek ve gelişecektir.
Toplu tedarik mekanizmasıyla kamu BT harcamalarında tasarruf sağlanacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Yerli sektör içerisinde bilgi teknolojileri hizmet pazarı büyütülecektir.
Kolay yönetilebilirlik, ölçülebilirlik gibi niteliklerin hizmet alanlarında kullanımı ile kamu bilgi 

teknolojileri hizmetlerinde verimlilik, etkinlik ve kalite artışı sağlanacaktır.
Hizmetler pazarı büyüyecek ve gelişecektir.
Toplu tedarik mekanizmasıyla kamu BT harcamalarında tasarruf sağlanacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi teknolojilerinde Türkiye’nin öncelikli ihracat alanlarından bir tanesi proje odaklı bilgi teknolojileri 
hizmetleri olarak belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda iç pazarın büyütülmesi ve geliştirilmesi için 
kamu alımları doğrudan etki yapacak, iç pazarda referans oluşturan ve büyüyen yerli bilgi teknolojileri 
sektörü dış pazarlara daha kolay açılacaktır.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi

Bilgi teknolojilerinde Türkiye’nin öncelikli ihracat alanlarından bir tanesi proje odaklı bilgi teknolojileri 
hizmetleri olarak belirlenmiştir. Bu hedef doğrultusunda iç pazarın büyütülmesi ve geliştirilmesi için 
kamu alımları doğrudan etki yapacak, iç pazarda referans oluşturan ve büyüyen yerli bilgi teknolojileri 
sektörü dış pazarlara daha kolay açılacaktır.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu proje, kamu ihale kanunundaki hukuki 
değişiklikler ile doğrudan ilişkilidir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

Bu proje, kamu ihale kanunundaki hukuki 
değişiklikler ile doğrudan ilişkilidir.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Kamu alımlarına ilişkin AB’nin şeffaflık ve 
ayrımcılık yasağı kriterleri dikkate alınacaktır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

Kamu alımlarına ilişkin AB’nin şeffaflık ve 
ayrımcılık yasağı kriterleri dikkate alınacaktır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı
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Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü

RBS- 101 – Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı
Düzenlemeler

Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı
Düzenlemeler 

Kamu BİT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı
Düzenlemeler 

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir:

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir:

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

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
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-102 – Hizmetlerde Rekabetin Tesisi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Telekomünikasyon Kurumu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Telekomünikasyon Kurumu

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Rekabet Kurumu

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Rekabet Kurumu

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Aralık 2006
Süre : 6 ay

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Aralık 2006
Süre : 6 ay

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle 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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

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.

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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10. Projenin Tahmini Maliyeti
Düzenlemelerin hayata geçirilmesi sürecini hızlandırmak için günlüğü ortalama €750’dan 720 adam x 
gün danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. 

10. Projenin Tahmini Maliyeti
Düzenlemelerin hayata geçirilmesi sürecini hızlandırmak için günlüğü ortalama €750’dan 720 adam x 
gün danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. 

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 864.000 540.000

Danışmanlık 100 864.000 540.000

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 864.000 540.000

Bütçe Kaynakları 100 864.000 540.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-102 – Hizmetlerde Rekabetin Tesisi
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-102 – Hizmetlerde Rekabetin Tesisi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında hayata geçirilmesi gereken üst seviye uygulama adımları
şu şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında hayata geçirilmesi gereken üst seviye uygulama adımları
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-103 – Altyapıda Rekabetin Tesisi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Telekomünikasyon Kurumu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Telekomünikasyon Kurumu

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Aralık 2006
Süre : 6 ay

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Aralık 2006
Süre : 6 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Rekabet Kurumu

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Rekabet Kurumu

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-103 – Altyapıda Rekabetin Tesisi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle 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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

Mevcut durumda Telekomünikasyon 
Kurumu aşağıdaki konularda çalışmalarını
sürdürmektedir;

Genişbant Kablosuz Erişim 
Sistemleri Hizmetine İlişkin 
Yetkilendirme 

Programın hayata geçirilebilmesi için 
uluslararası işbirliği önerilmemektedir. 
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10. Projenin Tahmini Maliyeti
Düzenlemeleri hayata geçirilmesi sürecini hızlandırmak için günlüğü ortalama €750’dan 260 adam x 
gün danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. 

10. Projenin Tahmini Maliyeti
Düzenlemeleri hayata geçirilmesi sürecini hızlandırmak için günlüğü ortalama €750’dan 260 adam x 
gün danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. 

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 312.000 195.000

Danışmanlık 100 312.000 195.000

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 312.000 195.000

Bütçe Kaynakları 100 312.000 195.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-103 – Altyapıda Rekabetin Tesisi
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-103 – Altyapıda Rekabetin Tesisi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-104 – Yerleşik İşletmecinin Toptan ve Perakende 
Hizmetlerinin Ayrılması ile İlgili Fizibilite Çalışması

1. Proje Sahibi Kuruluş

Telekomünikasyon Kurumu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Telekomünikasyon Kurumu

2. Zamanlama

Başlangıç :  Ocak 2007
Bitiş :  Haziran 2007
Süre : 6 ay

2. Zamanlama

Başlangıç :  Ocak 2007
Bitiş :  Haziran 2007
Süre : 6 ay

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen Faydalar
Gerekli düzenleme ve denetlemelerin uygulanabilirliği ve etkinliğinin artırılması
Yerleşik operatörün bu konuda işbirlilikçi yaklaşımının sağlanması

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Rekabet Kurumu

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Rekabet Kurumu
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-104 – Yerleşik İşletmecinin Toptan ve Perakende 
Hizmetlerinin Ayrılması ile İlgili Fizibilite Çalışması

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle 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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

Konu ile ilgili devam etmekte olan 
düzenleme hazırlıkları dışında her hangi 
bir çalışma bulunmamaktadır.

Programın hayata geçirilebilmesi için 
uluslararası işbirliği önerilmemektedir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti
Yapılacak fizibilite çalışmasının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için günlüğü ortalama €750’dan 120 
adam x gün danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. 

10. Projenin Tahmini Maliyeti
Yapılacak fizibilite çalışmasının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için günlüğü ortalama €750’dan 120 
adam x gün danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. 

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 144.000 90.000

Danışmanlık 100 144.000 90.000

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 144.000 90.000

Bütçe Kaynakları 100 144.000 90.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-104 – Yerleşik İşletmecinin Toptan ve Perakende 
Hizmetlerinin Ayrılması ile İlgili Fizibilite Çalışması
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-104 – Yerleşik İşletmecinin Toptan ve Perakende 
Hizmetlerinin Ayrılması ile İlgili Fizibilite Çalışması

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-105 – Veri ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Maliye Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Maliye Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Aralık 2006
Süre : 6 ay

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Aralık 2006
Süre : 6 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : Telekomünikasyon Kurumu

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 3 : Telekomünikasyon Kurumu

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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



437

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-105 – Veri ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle 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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Proje uygulanacak diğer proje ve 
eylemlerle doğrudan bağlantılı olmayıp, 
bağımsız olarak uygulamaya geçirilebilir.

Mevcut durumda konu ile ilgili yürütülen 
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Programın hayata geçirilebilmesi için 
uluslararası işbirliği gerekli 
görülmemektedir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti
Özel İletişim Vergisinin kaldırılması, 2004 yılı Vergi Gelirleri baz alınarak tüm pazar koşullarının (hizmet 
kullanım miktar ve süreleri, hizmet tarifeleri vs.) aynı kaldığı varsayımıyla kısa vadede vergi gelirlerinde 
400 milyon YTL azalmaya neden olacaktır. Bu maliyetler, tutucu bir yaklaşımla, vergi indiriminin talep 
ve kullanım oranları üzerindeki pozitif etkisi göz ardı edilerek hesaplanmıştır. Talepte ve kullanım 
miktarlarında sağlanacak artış ve bunun ekonomi üzerindeki dolaylı etkileri düşünüldüğünde bu maliyet 
önemli oranda düşecektir. 

10. Projenin Tahmini Maliyeti
Özel İletişim Vergisinin kaldırılması, 2004 yılı Vergi Gelirleri baz alınarak tüm pazar koşullarının (hizmet 
kullanım miktar ve süreleri, hizmet tarifeleri vs.) aynı kaldığı varsayımıyla kısa vadede vergi gelirlerinde 
400 milyon YTL azalmaya neden olacaktır. Bu maliyetler, tutucu bir yaklaşımla, vergi indiriminin talep 
ve kullanım oranları üzerindeki pozitif etkisi göz ardı edilerek hesaplanmıştır. Talepte ve kullanım 
miktarlarında sağlanacak artış ve bunun ekonomi üzerindeki dolaylı etkileri düşünüldüğünde bu maliyet 
önemli oranda düşecektir. 

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 400.000.000 250.000.000

Danışmanlık

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer (Kısa Vadede Vergi Gelirlerinde Kayıp) 100 400.000.000 250.000.000

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 400.000.000 250.000.000

Bütçe Kaynakları 100 400.000.000 250.000.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-105 – Veri ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi



439

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-105 – Veri ve İnternet Hizmetlerinde Vergi İndirimi

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS- 106 – Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon 
Altyapılarının Teşviki

1. Proje Sahibi Kuruluş

Telekomünikasyon Kurumu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Telekomünikasyon Kurumu

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Aralık 2006
Süre : 6 ay

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Aralık 2006
Süre : 6 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Rekabet Kurumu

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Rekabet Kurumu

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS- 106 – Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon 
Altyapılarının Teşviki

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle 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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

Programın hayata geçirilebilmesi için 
uluslararası işbirliği gerekli 
görülmemektedir.
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10. Projenin Tahmini Maliyeti
Projenin hayata geçirilmesi sürecini hızlandırmak için için günlüğü ortalama €750’dan 120 adam x gün 
danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. 

10. Projenin Tahmini Maliyeti
Projenin hayata geçirilmesi sürecini hızlandırmak için için günlüğü ortalama €750’dan 120 adam x gün 
danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. 

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 144.000 90.000

Danışmanlık 100 144.000 90.000

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer (Kısa Vadede Vergi Gelirlerinde Kayıp)

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 144.000 90.000

Bütçe Kaynakları 100 144.000 90.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS- 106 – Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon 
Altyapılarının Teşviki
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS- 106 – Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon 
Altyapılarının Teşviki

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında atılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında atılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-107 – Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Ulaştırma Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Ulaştırma Bakanlığı

2. Zamanlama

Başlangıç :  Nisan 2007
Bitiş :  Aralık 2007
Süre : 9 ay

2. Zamanlama

Başlangıç :  Nisan 2007
Bitiş :  Aralık 2007
Süre : 9 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : Kamu İhale Kurumu
Kuruluş 3 : TÜRKSAT

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : Kamu İhale Kurumu
Kuruluş 3 : TÜRKSAT

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-107 – Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle 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. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

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.

Mevcut durumda konu ile ilgili yürütülen 
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Programın hayata geçirilebilmesi için 
uluslararası işbirliği gerekli 
görülmemektedir.



446

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

10. Projenin Tahmini Maliyeti
Projenin ana maliyeti, toplulaştırılmış geniş bant hizmet satın alımının gerçekleştirilmesi için gerekli 
prensiplerin belirlenmesi, çalışma modeli ve süreçlerin tanımlanması ve uygulamaya geçirilmesi için 
harcanan kaynaklardır. Bu süreci hızlandırmak için günlüğü ortalama €750’dan 120 adam x gün 
danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. Alımı yapılacak geniş bant erişim hizmetlerinin 
maliyetleri bu program maliyetleri kapsamında düşünülmemelidir. Bu program kapsamında 
toplulaştırılacak erişim ihtiyaçları, ilgili program maliyetleri içinde ayrı ayrı Ağ Altyapısı kalemi içinde 
sunulmaktadır.

10. Projenin Tahmini Maliyeti
Projenin ana maliyeti, toplulaştırılmış geniş bant hizmet satın alımının gerçekleştirilmesi için gerekli 
prensiplerin belirlenmesi, çalışma modeli ve süreçlerin tanımlanması ve uygulamaya geçirilmesi için 
harcanan kaynaklardır. Bu süreci hızlandırmak için günlüğü ortalama €750’dan 120 adam x gün 
danışmanlık hizmeti alınması öngörülmektedir. Alımı yapılacak geniş bant erişim hizmetlerinin 
maliyetleri bu program maliyetleri kapsamında düşünülmemelidir. Bu program kapsamında 
toplulaştırılacak erişim ihtiyaçları, ilgili program maliyetleri içinde ayrı ayrı Ağ Altyapısı kalemi içinde 
sunulmaktadır.

Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Proje Maliyeti 100 216.000 135.000

Danışmanlık 100 216.000 135.000

Eğitim

Etüd / Fizibilite

Yazılım

Donanım

Ağ Altyapısı

Diğer (Kısa Vadede Vergi Gelirlerinde Kayıp)

Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro

Toplam Finansman İhtiyacı 100 216.000 135.000

Bütçe Kaynakları 100 216.000 135.000

Kamu – Özel İşbirliği

Uluslararası Kaynak

Diğer

Not: 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası

Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-107 – Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-107 – Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında atılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında atılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek
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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-108 – Frekans Tahsisi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Kasım 2006
Süre : 5 ay

2. Zamanlama

Başlangıç :  Temmuz 2006
Bitiş :  Kasım 2006
Süre : 5 ay

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Savunma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Telekomünikasyon Kurumu
Kuruluş 4 : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Milli Savunma Bakanlığı
Kuruluş 2 : Ulaştırma Bakanlığı
Kuruluş 3 : Telekomünikasyon Kurumu
Kuruluş 4 : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

4. Projenin Amacı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar5. Projeden Beklenen 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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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-108 – Frekans Tahsisi

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle 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.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

2006 Yılı Programında Bölüm 8.VIII.C 
Öncelik 15 ile ilişkilendirilmiştir. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi

2006 Yılı Programında Bölüm 8.VIII.C 
Öncelik 15 ile ilişkilendirilmiştir. 

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
7 Ekim 2005 tarihinde alınan 2005/2 sayılı
Haberleşme Yüksek Kurulu Kararı ile; DVB-T 
yayınlarına ilişkin frekans planlarının 
yapılması ve deneme yayınlarına başlanması
kararı alınmıştır.
Telekomünikasyon Kurumu “Karasal Sayısal 
TV Frekans Planı (DVB-T)” ve “Elektronik 
Haberleşme Kanunu Çerçevesinde Milli 
Frekans Planının Güncellenmesi”
çalışmalarını 2006 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle tamamlamayı planlamıştır.

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi
7 Ekim 2005 tarihinde alınan 2005/2 sayılı
Haberleşme Yüksek Kurulu Kararı ile; DVB-T 
yayınlarına ilişkin frekans planlarının 
yapılması ve deneme yayınlarına başlanması
kararı alınmıştır.
Telekomünikasyon Kurumu “Karasal Sayısal 
TV Frekans Planı (DVB-T)” ve “Elektronik 
Haberleşme Kanunu Çerçevesinde Milli 
Frekans Planının Güncellenmesi”
çalışmalarını 2006 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle tamamlamayı planlamıştır.

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği 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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Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri

RİS-108 – Frekans Tahsisi

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında atılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
şekildedir :

10. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Projenin, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında atılması gereken üst seviye uygulama adımları şu 
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. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

11. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek



451

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

AY 109 – Üniversite-Kamu-Sanayi Araştırma İşbirliği

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : Üniversiteler

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : Üniversiteler

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı

- Üniversiteler ve TÜBİTAK bünyesinde yer alan enstitülerin teknik birikimlerinin özel kesime 
de yaygınlaşmasını sağlamak üzere ortak proje geliştirilmesine yönelik mekanizmalar 
oluşturulacaktır. 

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı

- Üniversiteler ve TÜBİTAK bünyesinde yer alan enstitülerin teknik birikimlerinin özel kesime 
de yaygınlaşmasını sağlamak üzere ortak proje geliştirilmesine yönelik mekanizmalar 
oluşturulacaktır. 

5. Projeden Beklenen Faydalar

- Özel kesimin ar-ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılarak küresel pazardan daha fazla pay alabilmesi 
ve rekabet gücünün artırılmasının sağlamak üzere Üniversite ve TÜBİTAK bünyesinde yer alana 
Enstitülerimizde edinilen ileri düzeydeki teknik birikimin Türk Sanayiine aktarılmasına yönelik girişimler 
başlatılacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

- Özel kesimin ar-ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılarak küresel pazardan daha fazla pay alabilmesi 
ve rekabet gücünün artırılmasının sağlamak üzere Üniversite ve TÜBİTAK bünyesinde yer alana 
Enstitülerimizde edinilen ileri düzeydeki teknik birikimin Türk Sanayiine aktarılmasına yönelik girişimler 
başlatılacaktır.



452

T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Eylemin amacı Bilgi Toplumu Stratejisinin temel hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. 

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Eylemin amacı Bilgi Toplumu Stratejisinin temel hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. 

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

AY 109 – Üniversite-Kamu-Sanayi Araştırma İşbirliği
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
- İlerleyen süreçte sorumlu kuruluş tarafından belirlenecektir. 

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
- İlerleyen süreçte sorumlu kuruluş tarafından belirlenecektir. 

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

AY 109 – Üniversite-Kamu-Sanayi Araştırma İşbirliği
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Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

AY 110 – BİT Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1. Proje Sahibi Kuruluş

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 3 : TÜBİTAK
Kuruluş 4 : KOSGEB
Kuruluş 5 : TTGV

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : Dış Ticaret Müsteşarlığı
Kuruluş 3 : TÜBİTAK
Kuruluş 4 : KOSGEB
Kuruluş 5 : TTGV

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve Tanımı ve 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. Projeden Beklenen Faydalar

Ülkemizin BİT alanında yaptığı Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin ölçülmesinde birtakım eksiklikler 
bulunmaktadır. Öncelikle, bu ölçümlemeyi sağlamak üzere ilgili kuruluşların katkılarıyla gerekli 
mekanizma kurulacaktır. ABD ve Japonya’nın toplam Ar-Ge faaliyetlerinin yaklaşık üçte biri Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri alanındadır. AB’nin 2010 yılı hedefi ise en az yüzde 30’a ulaşmaktadır. Benzer 
şekilde AB hedefi doğrultusunda ülkemizde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin 2010 yılı itibarıyla en az 
20’sinin BİT alanında olması öngörülmektedir. Yerli yüksek teknoloji üretimiyle istihdamın artırılması, 
girdi maliyetlerinin düşürülmesi, dışa olan teknolojik bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. 

5. Projeden Beklenen Faydalar

Ülkemizin BİT alanında yaptığı Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin ölçülmesinde birtakım eksiklikler 
bulunmaktadır. Öncelikle, bu ölçümlemeyi sağlamak üzere ilgili kuruluşların katkılarıyla gerekli 
mekanizma kurulacaktır. ABD ve Japonya’nın toplam Ar-Ge faaliyetlerinin yaklaşık üçte biri Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri alanındadır. AB’nin 2010 yılı hedefi ise en az yüzde 30’a ulaşmaktadır. Benzer 
şekilde AB hedefi doğrultusunda ülkemizde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin 2010 yılı itibarıyla en az 
20’sinin BİT alanında olması öngörülmektedir. Yerli yüksek teknoloji üretimiyle istihdamın artırılması, 
girdi maliyetlerinin düşürülmesi, dışa olan teknolojik bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. 
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Bilgi Toplumu Stratejisinin temel hedefleriyle doğrudan ilişkilidir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Bilgi Toplumu Stratejisinin temel hedefleriyle doğrudan ilişkilidir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

AY 110 – BİT Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Sorumlu kuruluş tarafından ilerleyen süreçte belirlenecektir.

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
Sorumlu kuruluş tarafından ilerleyen süreçte belirlenecektir.

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

AY 110 – BİT Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi
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Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

AY 111 – Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge ile
İlişkilendirilmesi

1. Proje Sahibi Kuruluş

Yükseköğretim Kurulu

1. Proje Sahibi Kuruluş

Yükseköğretim Kurulu

2. Zamanlama

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

2. Zamanlama

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

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : TÜBİTAK
Kuruluş 3 : Üniversiteler

3. Proje İle İlgili Kuruluşlar 

Kuruluş 1 : Devlet Planlama Teşkilatı
Kuruluş 2 : TÜBİTAK
Kuruluş 3 : Üniversiteler

4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı4. Projenin Amacı ve Tanımı ve Tanımı

Akademik kesimi iş dünyasıyla buluşturmak amacıyla, reel kesimle birlikte tamamlanmış
Ar-Ge çalışmalarının akademik yükselme kriterleri arasında değerlendirilmesi 
sağlanacaktır.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Eylemiden beklenen temel fayda, akademik kesimde bulunan yüksek bilimsel ve teknik kapasitenin 
ekonomik sahaya yansıtılmasını teşvik etmektir.

5. Projeden Beklenen Faydalar

Eylemiden beklenen temel fayda, akademik kesimde bulunan yüksek bilimsel ve teknik kapasitenin 
ekonomik sahaya yansıtılmasını teşvik etmektir.
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6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Bilgi Toplumu Stratejisinin hedefleriyle doğrudan ilişkilidir.

6. Projenin Bilgi Toplumu Stratejik Amaç ve Hedefleriyle İlişkisi
Bilgi Toplumu Stratejisinin hedefleriyle doğrudan ilişkilidir.

7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi7. Projenin Diğer Proje ve Eylemlerle İlişkisi 8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

8. Projenin Devam Etmekte Olan Proje ve 
Çalışmalarla İlgisi

9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı9. Uluslararası İşbirliği İhtiyacı

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

AY 111 – Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge ile
İlişkilendirilmesi
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11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
İlerleyen süreçte sorumlu kuruluş tarafından belirlenecektir.

11. Projenin Üst Seviye Uygulama Adımları :
İlerleyen süreçte sorumlu kuruluş tarafından belirlenecektir.

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

12. Değerlendirme

Beklenen Fayda

Uygulama kolaylığı

Düşük Orta Yüksek

Düşük Orta Yüksek

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi

AY 111 – Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge ile
İlişkilendirilmesi


