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Sunuş
Avrupa Birliği üye ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarõ, geçen yõl Mart ayõnda
Litvanya'da yapõlan Avrupa Konsey toplantõsõnda AB'nin gelecek 10 yõlda dünyadaki en
rekabetçi ve en dinamik bilgi tabanlõ ekonomisi haline gelme hedefini koymuşlar ve e-Avrupa
Eylem Planõ'na dönüştürmüşlerdir. Aday ülkelerin de aynõ stratejiyi benimseyerek e-Avrupa+
adõyla bu eylem planõnõn bir parçasõ olmasõnõ öngörmüşlerdir. Avrupa Birliği çerçevesinde
başlatõlan e-Europe+ girişimine, Haziran ayõnda yapõlan Göteborg Devlet ve Hükümet
Başkanlarõ zirvesinde Avrupa Birliği'ne aday ülkelerin dahil edilmesi kararlaştõrõlmõş ve ülkemiz
bu girişime katõlacağõnõ resmen bildirmiştir. E-Avrupa eylem planõnõn başlõca amaçlarõ bilgi
toplumu temel yapõ taşlarõnõ oluşturmak, daha ucuz daha kolay, daha güvenli internet ve
iletişim ağõ kurulmasõnõ sağlama, insan kaynağõna yatõrõm ve internet kullanõmõnõn
canlandõrõlmasõ ile e-Ticaret, e-Devlet, e-Sağlõk, e-Çevre gibi konulardõr.
Bu çerçevede yapõlacak çalõşmanõn, öncelikle 2003 yõlõna kadar tüm okullarõn internete
bağlanmasõ ve eğitim, ucuz ve kolay internete ulaşõm, e-Çevre, e-Sağlõk konularõ olmak
üzere 56 alt bileşen ele alõnmasõ gerekmiştir. Çok geniş bir hedef kitlesi olmasõ nedeniyle
bilimsel ve teknik araştõrma gerektiren bu proje koordinasyon gerektiren bir proje özelliği
taşõdõğõndan Başbakanlõk koordinasyonunda 13 alt çalõşma grubu kurulmuş olup, yaklaşõk 9
aydõr çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. Söz konusu komisyonlarda kamu kurumlarõ, sivil toplum
kuruluşlarõ, özel sektör ve üniversite temsilcilerinden oluşan 360 kişilik bir ekip katkõ sağlamõş
ve bu konudaki ilerleme raporu AB 'ye gönderilmiştir.
Yapõlan çalõşmalarda, elektronik imza yasa tasarõsõ ile kişisel verilerin korunmasõ,
Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatõ ve Görevleri hakkõnda kanun tasarõlarõnõ hazõrlamõş
bulunmaktayõz. Bu arada kamu kurumlarõndan mevcut durumun tespiti ile ilgili sürekli
brifingler alõnmõş, sonuç olarak e- Dõşişleri, e-Gümrük, elektronik imza yasa tasarõsõ çõktõğõ
takdirde tamamlandõğõ ortaya çõkmõştõr. Ayrõca mahalli idarelerinin TODAİ ile yürüttüğü bir
proje çerçevesinde tüm valilik ve belediye başkanlõklarõnõn internete bağlõ bir pc'ye
kavuşturularak interaktif bir programla bilgi tabanõ oluşturulmasõ sürdürülmektedir. Yalova ile
deprem nedeni ile olan bilgisayar altyapõsõndan da yararlanõlarak pilot bölge ilan edilmiş ve
bu konuda belediye başkanlõğõnca başlatõlan uygulamanõn e-Yalova'ya dönüşmesi için proje
hazõrlanmõş, kaynak temini aşamasõna gelinmiştir. Yalova'nõn bir yazõlõm merkezi olarak
geliştirilmesi düşünülmektedir.
Bizi sevindiren konu, Dõşişleri Bakanlõğõndan aldõğõmõz yazõda e-Avrupa+ eylem planõ
çerçevesinde AB'nin hazõrladõğõ e-Europe 2003 ilerleme raporuna, size sunulmuş olan bu
kitapta yer alan bilgilerden yararlanõldõğõnõn bildirilmiş olmasõdõr. Bu raporu incelediğimizde,
Türkiye'de internetin özelleştirmeden sonra ucuzlayacağõ, kurulan çalõşma gruplarõndan
bahsedilerek Başbakanlõğõn koordinasyonunda bilgi toplumu oluşturmaya yönelik çoğulcu
katõlõm sağlandõğõ ve tüm kamu kurumlarõnõn web sitelerini açtõğõ, gizlilik derecesi taşõmayan
bilgilere buradan ulaşõlabildiği yer almõştõr. Bundan sonra yapõlacak çalõşmalar yukarõdaki
hedeflerin yanõ sõra e-Türkiye dönüşümü için bir master plan hazõrlama çerçevesinde
yürütülecektir.
Bugüne kadar bu proje için emek veren tüm çalõşanlara teşekkür ve başarõ dileklerimle
saygõlar sunarõm.
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Sunuş
YARININ TÜRKİYESİ e-TÜRKİYE
Türkiye Bilişim Derneği, kamu yararõna bir dernek olup, Bilişim Sektörünün sorumlu
ve en dinamik Sivil Toplum örgütü olarak çalõşmalarõnõ artan bir ivmeyle başarõlõ bir şekilde
sürdürmektedir. Gerek sektör içindeki eşgüdümün sağlanmasõ gerekse bilişim toplumu olma
yolundaki bilincin ülke genelinde oluşmasõna ve ulusal bilişim politikalarõnõn belirlenmesine
olan duyarlõlõğõnõ 30 yõlõ aşkõn bir süredir sektörde çeşitli etkinliklerle yürütmektedir. Bundan
sonra da çalõşmalarõnõ ve etkinliklerini tümüyle kamu yararõna düzenleyerek
ve
gerçekleştirerek katkõlarõnõ vermeye devam edecektir.
TBD, e-Avrupa+ girişimini çok önemsemekte ve bunun yaşama geçirilmesi için kamu
sektörü, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarõ olarak hep birlikte bir seferberlik
ruhu ile ve eşgüdüm içinde hareket edilmesi gerektiğini her seferinde vurgulamõştõr. Bu
düşünceyle e-Avrupa+ girişimi ve onun Türkiye türevi olarak değerlendirilen e-Türkiye
çalõşmalarõna önemli katkõlar sağlamõştõr.
Toplumsal bir itici güç olarak bilişim teknolojilerinin bilişim toplumu olma yolunda
etkin ve verimli kullanõlmasõ TBD’nin en önemli hedeflerinden biridir. Kamu, özel sektör,
üniversiteler ve bilişim sivil toplum örgütlerinin yoğun çalõşmalarõyla üretilen ve Türkiye
Bilişim Derneği koordinasyonunda derlenen e-Türkiye Girişimi Eylem Planõ’nõn Bilişim
toplumu olma yolunda yapõlacak çalõşmalara õşõk tutacağõnõ ve bu alanda yol gösterici bir
doküman olarak kullanõlacağõna olan inancõmõ sizlerle paylaşarak çalõşmalarõnõzda başarõlar
dilerim.

Rahmi AKTEPE
Türkiye Bilişim Derneği Başkanõ
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Kõsaltmalar
AB

: Avrupa Birliği

ABGS

: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

BEM

: Bilgiye Erişim Merkezi

BT

: Bilişim Teknolojisi

BTYK

: Başbakanlõk Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

ÇG

: e-Türkiye Çalõşma Gruplarõ

DAGM

: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

DİE

: Devlet İstatistik Enstitüsü

DPT

: Devlet Planlama Teşkilatõ

DTM

: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ

ECDL

: Avrupa Bilgisayar Okur Yazarlõğõ Yetkinlik Belgesi (European Computer Driving Licence)

EEA

: Avrupa Çevre Ajansõ (European Environment Agency)

EIONET

: Avrupa Gözlem Ağõ (European Environment Information and Observation NETwork)

EN

: Avrupa Standardõ (European Norm)

ETİK

: e-Ticaret Kurulu (eski adõ ETKK)

ETKK

: e-Ticaret Koordinasyon Kurulu (yeni adõ ETİK)

IEC

: Uluslar arasõ Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission)

İGEME

: İhracatõ Geliştirme Etüt Merkezi

7

İMKB

: İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ

ISO

: Uluslar arasõ Standardizasyon Kuruluşu (International Organization for
Standardization)

İSS

: İnternet Servis Sağlayõcõlarõ

IST

: Bilgi Toplumu Teknolojileri ( Information Society Technology)

KAMUNET : Kamu Bilişim Ağõ
KOSGEB

: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlõğõ

KÜGEM

: Küçük İşletmeler Geliştirme Merkez Müdürlüğü

MEB

: Milli Eğitim Bakanlõğõ

MERNİS

: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi

PKI

: Açõk Anahtar Altyapõsõ (Public Key Infrastructure)

SEM

: Sürekli Eğitim Modeli (Kamu)

SPK

: Sermaye Piyasasõ Kurulu

STB

: Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ

STK

: Sivil Toplum Kuruluşlarõ

TBD

: Türkiye Bilişim Derneği

TBMM

: Türkiye Büyük Millet Meclisi

TBV

: Türkiye Bilişim Vakfõ

TK

: Telekomünikasyon Kurumu

TÖ

: Tüketici Örgütleri
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TSE

: Türk Standardlarõ Enstitüsü

TTAŞ

: Türk Telekom A.Ş

TÜBİTAK

: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu

TÜRKAK

: Türkiye Akreditasyon Kurumu

TÜSİAD

: Türkiye Sanayici ve İş Adamlarõ Derneği

UÇVT

: Ulusal Çevre Veri Tabanõ Projesi

UEKAE

: Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştõrma Enstitüsü

YÖK

: Yüksek Öğretim Kurulu
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e-Türkiye Amaç ve Hedefleri
Ülkemizde bilgi toplumuna geçiş yapõ taşlarõnõn oluşumunun hõzlandõrõlmasõ, daha
ucuz, hõzlõ ve güvenli internet erişimi, insan kaynağõna yatõrõm ve internet kullanõmõnõn
yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflerine ulaşabilmek için, e-Eğitim, e-Devlet, e-Ticaret, e-Çevre,
e-Sağlõk ve benzeri konular olmak üzere birçok alt bileşende ele alõnan e-Türkiye
Girişimi Eylem Planõ Türkiye’nin bilgi toplumu çalõşmalarõ için taban oluşturacak ve yol
gösterecektir.

Bilgi toplumunun temel yapõ taşlarõnõn oluşturulmasõ
Hukuki Alt Yapõ
-

Mevcut kanun tasarõ ve tasarõ taslaklarõnõn yasalaşmasõ sürecinin takip edilmesi

-

İlgili konularda mevzuat çalõşmasõ yapõlmasõ

Özel Projeler
-

Teknolojik açõdan dünya ölçeğinde yarõşabilecek yerli ürün ve destek koşullarõnõn
hazõrlanmasõ

-

İleri teknoloji merkezlerinin oluşturulmasõ

Bilişim Standardlarõ
-

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilişim ile ilgili standardlarõn belirlenmesi ve
uygulamaya konulmasõnõn sağlanmasõ

İnsan kaynağõna yatõrõm
Eğitim ve İnsan Kaynaklarõ
-

Ülkenin sayõsal çağa hazõrlanmasõ

-

Bilgi tabanlõ ekonomide iş gücü oluşturulmasõ

-

Bilgi tabanlõ ekonomiye herkesin katõlõmõnõn sağlanmasõ

İnternet kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ
e-Ticaret
-

Güvenli e-Ticaret ortamõnõn oluşturulmasõ

-

KOBİ’lerde e-Ticaretin canlandõrõlmasõ

-

e-Ticarette tüketici haklarõnõn korunmasõ

-

Ticari işlemlerde kullanõlan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda değişimi

-

Ticari işlemlerde çevrimiçi (on-line) ödeme ve dõş ticaret finans ağlarõnõn
oluşturulmasõ

-

e-Ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

-

Kamuda e-Ticaret ve hizmetlerin elektronik ortamda yürütülmesi
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-

Sanal ürün borsalarõnõn kurulmasõ

e-Devlet
-

Vatandaşa kaliteli, güvenli, etkin ve kesintisiz hizmet sunulmasõ

e-Sağlõk
-

Ulusal sağlõk ağõ oluşturulmasõ ve sağlõkla ilgili hizmetlerin elektronik ortamda
verilmesinin sağlanmasõ

e-Arşiv ve e-Kütüphane
-

Arşiv ve kütüphane hizmetlerini elektronik ortamda yürütülmesi ve resmi
yazõşmalarda standardlarõn oluşturulmasõ

Akõllõ Ulaşõm Hizmetleri
-

Elektronik teknolojisinden yararlanarak ulaşõm sistemlerinde performansõn ve
kaynak kullanõmõnda etkinliğin artõrõlmasõ

e-Çevre
-

Ulusal bazda, uluslar arasõ standardlara uyumlu e-Çevre sisteminin kurulmasõ
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Bilgi Toplumunun Temel Yapõ Taşlarõnõn
Oluşturulmasõ
Teknik Alt Yapõ
a) Gerekçe
Özellikle telekomünikasyon alanõndaki teknolojik gelişmeler, daha önce sözü dahi
edilmeyen çok sayõda yeni hizmetin üretilmesine ve insanlõğõn hizmetine sunulmasõna
olanak sağlamõştõr. Teknolojik gelişmeler sayesinde üretilen hizmetler daha geniş
kitlelere ulaşmakta ve böylece maliyeti de düşmektedir. Günümüzde artõk ülkelerin
veya firmalarõn geleceği; bilginin nasõl, ne şekilde ve ne kadar iletişim sistemleri
aracõlõğõyla paylaşõlõp işlendiğiyle doğrudan bağlantõlõdõr. Gelişmiş bir iletişim altyapõsõ,
bilgiye hõzlõ erişim ile birlikte bilginin paylaşõmõ ve işlenmesini daha verimli kõlacaktõr.
Altyapõnõn gelişmişliğinin doğrudan etkileyeceği sektörlerden bazõlarõ eğitim, İnternet
Servis Sağlayõcõlõğõ (İSS), sigortacõlõk ve bankacõlõktõr. Gelişmiş ülkelerde sigortacõlõk,
bankacõlõk ve buna benzer hizmet sektöründe çalõşanlar evlerindeki bilgisayarlarõndan
pek çok işi gerçekleştirebilmektedir. Eğitim alanõnda da internet üzerinden yapõlan
eğitim ile yer ve mekan gibi sorunlar ortadan kaldõrõlmõş olacaktõr. Bu durum, kişisel
verimlilik artõşõnõn yanõ sõra ulaşõm süresinin ve ulaşõm araçlarõna duyulan ihtiyacõn
ortadan kalkmasõ ile dolaylõ bir tasarruf da sağlamaktadõr. Büyük ve kalabalõk
şehirleride nüfus yõğõlmasõ sorunuyla uğraşan ülkeler bu sayede kõrsal alanlarda da
yeni iş imkanlarõ yaratabilecektir.
Bugün gelişmiş ülkelerde bilgiye ulaşmanõn en kolay yollarõndan biri internet
teknolojisi ile sağlanmaktadõr. Bu teknoloji herkese bir kaç tuş ile dünyanõn en büyük
kütüphanelerine ulaşma imkanõ vermekle birlikte dünyanõn diğer ucundaki ihtiyaç
duyulan her türlü bilgiye erişimi mümkün kõlmaktadõr. Türkiye’nin de bu imkanõ
isteyen herkese sunmasõ gerekmektedir. Çünkü ülkenin kalkõnmasõ bilgiye erişimin
hõzlõ kõlõnmasõ ve kültürel yaşamdan pay alõnabilmesine bağlõdõr. Bunun yolu da
ülkenin ulaşõlmasõ en zor köşelerine kadar uzanan bir iletişim altyapõsõnõn
kurulmasõdõr.
Günümüzde iletişim altyapõsõ üzerinden son kullanõcõya hõzlõ ve kesintisiz internet, veri
iletimi, ses ve video gibi çoklu ortam adõ verilen hizmetler ulaştõrõlõrken, altyapõdaki
darboğazõn tespit edilmesi ve aşõlmasõ amacõyla bir kõsõm yeni teknolojiler
geliştirilmekte ve kullanõlmaktadõr. Özellikle iş dünyasõnda hõzlõ ve kesintisiz internet
erişime sahip olmak artõk zorunluluk arz etmektedir. Toplumun bütün kesimlerinde
internet üzerinden bilgiye daha hõzlõ ve güvenli bir şekilde ulaşabilmek ve çoklu ortam
hizmetlerinden uygun fiyatlarla yararlanmak, bilgi çağõnõn gereklerinden biri olmuştur.
Günümüz bilgi çağõnda bilgi toplumu olabilmek, ucuz, kolay erişilir internet ve
gelişmiş bir iletişim altyapõsõna sahip olmak ile mümkündür.
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b) Kapsam
Türkiye’deki tüm kamu ve özel sektörü, eğitim kurumlarõnõ, sivil toplum kuruluşlarõnõ,
gerçek ve tüzel kişileri ve internetten hizmet sunan ve alan kitleyi kapsamaktadõr.
c) Amaç ve Hedefler
Ülke genelinde en uç noktalara kadar yaygõn, talebi ve ileriye yönelik ihtiyacõ
karşõlayacak kapasitede bir altyapõnõn oluşturulmasõ hedeflenmiştir.
1. Kolay erişilebilir, daha ucuz, daha hõzlõ ve daha güvenli internet
olanağõnõn sağlanmasõ
YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.

İnternet altyapõsõnõ ülke genelinde en uç noktalara kadar yaymak,
İnternet erişim çeşitliliğinin arttõrõlmasõ:”Gelişen teknolojiye paralel olarak dar ve
geniş band internet erişim çeşitliliğini artõrmak (dial-up, xDSL, ISDN, KabloTV
üzerinden internet, wireless, uydu vb.)”,
İnternet hizmetleri sunumunda rekabeti artõrmak,
İnternet omurgasõnõn kapasitesini arttõrmak.

(Ek Tablo: 1)
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Hukuki Alt Yapõ
a) Gerekçe
Bilginin üretilmesi, işlenmesi, depolanmasõ ve iletilmesinde yaşanan gelişmeler;
geleneksel ekonomik, toplumsal, siyasal ve idari yapõlarõ değiştirmekte, bilişim çağõ
olarak da adlandõrõlan bu değişim-dönüşüm süreci uygulana gelen hukuk kurallarõnõ
zorlamakta, bilgi toplumundaki ilişkileri düzenleyecek olan yeni ve köklü değişiklikleri
içeren yasal düzenlemelerin yapõlmasõnõ ve varolanlarõn gözden geçirilmesine ihtiyaç
göstermektedir.
e-Türkiye hukuki alt yapõ çalõşmalarõnõn amacõ; işte bu değişim-dönüşüm sürecini
başlatacak hukuki altyapõnõn kurulmasõ için ihtiyaç duyulan yasa tasarõ taslaklarõ ile
daha alt düzenlemeleri hazõrlamak veya hazõrlanmasõna yardõmcõ olmak ve yetkili
makamlara sunmaktõr.
Yapõlacak bu çalõşmalarõn yasalaşmasõ ile maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin
artõrõlmasõ, zamandan tasarruf sağlanmasõ, vatandaş memnuniyetinin sağlanmasõ,
hayat kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik gelişmenin desteklenmesi, bireysel katõlõmõn
sağlanmasõ, vatandaşla devlet arasõnda güvenin artõrõlmasõ, vatandaşõn kamuyla olan
işlerinin kõsa sürede sonuçlandõrõlmasõ, kamuda şeffaflõğõn artõrõlmasõ gibi getiriler
sağlanacaktõr.
b) Kapsam
Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarõ ile özel sektör ve sivil toplum kurumlarõnõ
ve gerçek ve tüzel kişilerini kapsamaktadõr.
c) Amaç ve Hedefler
e-Türkiye’nin hayata geçirilmesi, devlet hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasõ
ancak internet tabanlõ bilgi ve iletişim ortamõnõn yarattõğõ sorunlara yanõt verebilen bir
yasal yapõlanmayla mümkün olabilir.
Hukuki Alt Yapõ Çalõşma Grubu da, e-Avrupa+ çerçevesindeki ilgili yasalara uygunluğu
sağlamak için yasa değişikliklerini hazõrlamak, ilgili kuruluşlar nezdinde koordinasyon
yapmak, makro düzeyde mevzuat değişikliklerini takip etmek, elektronik fatura,
elektronik veri, elektronik sözleşme, elektronik belge, elektronik imza, sertifika hizmet
sağlayõcõlarõ, test ve onaylama ofisleri ile ilgili esaslar ile bunlarõ denetlemekle görevli
kurumun görev ve yetkileri, e-mail, kişisel verilerin korunmasõ, ulusal bilgi güvenliği,
küçüklerin korunmasõ, fikri haklar ve telif haklarõ, bilişim suçlarõ, tüketicinin
korunmasõ, ulusal ve uluslar arasõ normlara uygunluğunun hukuki alt yapõsõnõ
hazõrlamak amacõyla oluşturulmuştur.
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Yapõlacak temel düzenlemelerin yanõnda, mevcut düzenlemelerde de getirilecek
değişikliklerle bu amaç gerçekleştirilecektir.
1. Mevcut kanun tasarõ ve tasarõ taslaklarõnõn yasalaşmasõ sürecinin takip
edilmesi
YAPILACAK İŞLEMLER
1. Kişisel verilerin korunmasõ ve gizliliğinin sağlanmasõ için gerekli yasa çalõşmasõnõ
yapmak, “Kişisel Verilerin Korunmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Taslağõ”,
2. Elektronik imzaya hukuksal geçerlilik sağlanmasõ, elektronik kayõtlara ispat gücü
verilmesi, gerekli onay makamõnõn oluşturulmasõ için gerekli yasa çalõşmasõnõ
yapmak, “Elektronik İmza ve Elektronik Veri Kanun Tasarõsõ Taslağõ”,
3. Yurttaşlarõn kamuya ait bilgilere erişim hakkõnõn ve ulusal güvenlikle hassas
bilgilerin uluslar arasõ standardlarda ve çağdaş dünyanõn gereklerine uygun olarak
sõnõflandõrõlmasõnõn ve korunmasõ için gerekli yasa çalõşmasõnõ yapmak, “Ulusal Bilgi
Güvenliği Kanun Tasarõsõ Taslağõ”,
4. Elektronik ortamda yapõlan mal ve hizmet alõmlarõnda tüketicilerin korunmasõ için
gerekli yasa çalõşmasõnõ yapmak, “4077 Sayõlõ Tüketicilerin Korunmasõ Hakkõnda
Kanun Tasarõsõ”,
5. Bilişim ve bilişim teknolojileri alanõna özgü suç ve cezalarõn belirlenmesi için
gerekli yasa çalõşmasõnõ yapmak, “Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasarõ Taslağõ”
çalõşmalarõnõn yasalaşma sürecinin takip etmek.
(Ek Tablo : 2)

2. İlgili konularda mevzuat çalõşmasõ yapõlmasõ
YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.

Elektronik ortamdaki sözleşmelerin tanõmlanmasõ için çalõşmalar yapmak,
“Borçlar Kanunu Değişiklik Tasarõ Taslağõ”
Elektronik ortamda fikrî haklarõn korunmasõ için gerekli yasa çalõşmasõ yapmak,
“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Değişiklik Tasarõsõ Taslağõ”
İnternet servis sağlayõcõlarõnõn görev, yetki ve sorumluluklarõ ile
denetimlerinin nasõl yapõlacağõna ilişkin “Yasa Tasarõsõ Taslağõ” çalõşmalarõnõ
yapmak,
Elektronik veri ve elektronik imza ile ilgili kanun yürürlüğe girinceye
kadar
elektronik
yazõşmalara
hukuki
geçerlilik
kazandõrõlmasõ
için
gerekli mevzuat çalõşmasõ yapmak,
“Başbakanlõk Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 17.02.1994 tarih ve
3036 sayõlõ Resmi Yazõşma Kurallarõnõ Belirleyen Esaslar Genelgesinde değişiklik
ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkõnda Yönetmelikte değişiklik”
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5.

e-Türkiye'nin gerçekleştirilmesi sürecinde diğer çalõşma gruplarõ, kamu kurum ve
kuruluşlarõ ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarõndan gelecek hukuki
düzenleme ihtiyaçlarõ konusunda talepleri ve önerileri değerlendirmek ve gerekli
hukuki düzenleme taslağõ çalõşmalarõnõ yapmak.

(Ek Tablo : 3)
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Özel Projeler
a) Gerekçe
e-Türkiye özel projeler çalõşmalarõnõn amacõ: teknolojik açõdan dünya ölçeğinde
yarõşabilecek yerli ürün ve destek koşullarõnõ hazõrlamak, ileri teknoloji merkezleri
oluşturmaktõr.
Konu iki farklõ boyutta incelenmektedir. Birinci boyutta e-Türkiye Projesi kapsamõnda,
e-Avrupa’dan farklõ olarak, Türkiye’nin ihtiyaçlarõna yönelik temel eylemlerin
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. İkinci boyutta ise e-Avrupa+ kapsamõnda ortaya
konmuş amaçlara ulaşmak için gerekli eylemlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
b) Kapsam
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarõ, sivil toplum örgütleri, özel sektör; bilişim, telekom,
finans sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarõ, bireysel
girişimciler ve üreticiler, ilgili araştõrma kurumlarõ ve üniversiteleri kapsamaktadõr.
c) Amaç ve Hedefler:
1.Teknolojik açõdan dünya ölçeğinde yarõşabilecek yerli ürün ve destek
koşullarõnõn hazõrlanmasõ,
2. İleri teknoloji merkezlerinin oluşturulmasõ

a. Birinci Boyut: e-Türkiye

Bilişim’de Yenilikçilik ve Girişimcilik
e-Türkiye eylem planõ ana hatlarõ itibariyle, bilgisayar ağlarõ üzerinden/elektronik
ortamda verilen hizmetlerin ülke çapõnda ve bütün ekonomik ve toplumsal faaliyet
alanlarõ itibariyle genişletilmesi ve geliştirilmesini hedef almaktadõr. Bu hedef
doğrultusunda gerçekleştirilecek altyapõ yatõrõmlarõ, eğitimler ve hizmet üretimleri gibi
süreçler kadar, bu süreçlerde yaratõlacak net katma değerdeki payõmõzõn artõrõlmasõ da
önemlidir.
YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.

Bilişim alanõnda uluslar arasõ başarõ örnekleri ve çeşitli uygulamalarõ (Hindistan,
İrlanda, İsrail, gibi..) incelemek,
Türkiye'nin mevcut durumunu incelemek,
Bilişim için stratejiler geliştirmek,
Eylem Planõ ve öneriler geliştirmek.
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b. İkinci Boyut: e-Türkiye/e-Avrupa+

e-Türkiye Eylem Planõ Çerçevesinde Tanõmlanan İşler
YAPILACAK İŞLEMLER
5.
6.
7.
8.

Avrupa'daki pilot uygulama yolu ile IPv6'ya geçmek,
Güvenli elektronik işlemlerin olanaklõ hale gelmesi için uygun akõllõ kart
çözümlerini bulmak,
Akõllõ kartlarõn yaygõnlaşmasõ için ortak bir strateji geliştirmek ve uygulamak,
Etkin tak-çalõştõr için açõk kaynak kodlu yazõlõm güvenliği ortamõnõn geliştirilmesi
ve yaygõnlaştõrõlmasõnõ desteklemek.

(Ek Tablo : 4)
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Bilişim Standardlarõ
a) Gerekçe
Uluslararasõ Standardizasyon Kuruluşu (ISO) tarafõndan yapõlan tariflere göre;
standard, imalatta, anlayõşta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir. Standardizasyon ise,
belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili taraflarõn
yardõm ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kurallarõ uygulama işlemidir.
Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken, aynõ
zamanda kalitenin alt sõnõrõ tespit edilmek suretiyle belirlenen düzeyin altõnda mal ve
hizmet üretimine müsaade edilmemektedir. Standardlar, maliyetin azaltõlmasõ ve
geniş bir ürün seçimi yapõlabilmesi açõsõndan gereklidir.
e-Türkiye uygulamalarõna giden yolda en önemli unsurlardan bir tanesi de kamu
kurum ve kuruluşlarõnõn geliştirdiği projelerde standardlara uygunluğun
sağlanmasõdõr. Özellikle kamu uygulamalarõnda bilgilerin varlõğõ, formatõ, kullanõm
sõklõğõ, kullanõlan veritabanõ uygulamalarõnõn ve arayüzlerin envanteri gibi verilerin
tespiti büyük önem arzetmektedir. Bilişim Teknolojileri alanõnda standardizasyonun
oluşturulmasõ, benzer çalõşmalarda yapõlacak mükerrer yatõrõmlarõn engellenmesini
sağlayacağõ gibi, insan gücü kaynaklarõnõn efektif kullanõmõnõ da beraberinde
getirecektir.
Bilindiği gibi ülkemizde çok sayõda e-kurum/e-devlet projesi yürütülmekte ve bu
projeleri yürüten kurum ve kuruluşlar kendilerine yönelik verileri ve bilgileri
oluşturarak bir sistem kurduklarõ halde, ortak bilgilerin kullanõmõ ve bilgi değişimi
standardlarõ gözönüne alõnmadõğõndan aynõ bilgiler farklõ kuruluşlarda mükerrer olarak
bulunmaktadõr.
Buna ilaveten, kamuda geliştirilen yazõlõmlarda genellikle yazõlõm standardlarõna
uyulmadõğõndan bilgi değişiminin yanõsõra yazõlõm maliyetlerinde de büyük oranda
artõşlara sebep olmaktadõr.
Kamu kurum ve kuruluşlarõnda standardlara uygun yazõlõm geliştirilmesi, E-Türkiye
oluşumu sürecinin en önemli yapõ taşlarõndan biridir. Bilgi teknolojileri, yazõlõm kalite
güvencesi, veri güvenliği, akõllõ kartlar ve açõk sistem standardlarõ konularõnda
uluslararasõ düzeyde kabul görmüş ve uygulanmakta birçok standard bulunmaktadõr.
E-Türkiye çalõşmalarõ çerçevesinde öncelikle Türk Standardõ olarak uyarlanmasõ ve bir
an önce uygulamaya konulmasõ gereken standard konularõ; akõllõ kartlar, güvenli
ağlar, bilgi değişimi, yazõlõm ve yazõlõm kalite güvencesi, haberleşme ve güvenliktir.
Enformasyon ve üretim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte hõzlõ bir küreselleşme
sürecinin yaşandõğõ günümüzde standardlar, uluslararasõ ticaretin ortak dili haline
gelmiştir. Teknolojideki
hõzlõ gelişmeler, standardlarõn önemini daha da
arttõrmaktadõr. Standardlar, teknolojik gelişmelerin her aşamasõnda, bir diğer aşama
için zemin hazõrlar.
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Uluslararasõ alanda temel Enformasyon Teknolojisi (IT) standardlarõ genel olarak,
Uluslararasõ Standardizasyon Kuruluşu (ISO), Uluslararasõ Telekomünikasyon Birliği
(ITU) ve Avrupa Telekomünikasyon Standardlarõ Enstitüsü (ETSI) tarafõndan
hazõrlanmaktadõr. Bunun yanõ sõra Uluslararasõ Telefon Telgraf Danõşma Komitesi
(CCITT- Consultant Committee on International Telephone and Telegram) ve Elektrik
ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE- Institute of Electrical and Electronics
Engineers) gibi organizasyonlar da
iletişim ve yazõlõm konularõnda standard
hazõrlayan çok önemli kuruluşlardõr. Türkiye’de ise Enformasyon Teknolojisi
standardlarõ Türk Standardlarõ Enstitüsü tarafõndan hazõrlanmaktadõr.
Ayrõca, Açõk Sistem Mimarileri (OSI- Open Systems Interconnection), 1983 yõlõndan
beri, ISO’nun uluslararasõ standardizasyon çalõşmalarõnda önemli bir yer tutmakta
olup, bu konuda bir çok önemli standard hazõrlanmõştõr.
Yazõlõmda standardizasyonun oluşmasõ ile veri transferindeki engeller ortadan
kaldõrõlmõş, elektronik dokümanlarõn muhafaza ve kullanõmõna kolaylõk gelmiştir. Ancak
bu standardlarõn Kamu ve özel sektör tarafõndan kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ icin
Türk Standardõ haline getirilip tanõtõmõnõn saglanmasõ geremektedir. Ağ güvenliği
alanõnda ise, standardlar, OSI (Open Systems Interconnection) güvenlik
düzenlemelerini ve iletişimin güvenli yapõlabilmesi için kullanõlabilecek güvenlik yapõsõ
elementlerini belirler.
Sonuç olarak, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarõnda kalite güvence sistemlerinin
kurulmasõ için ödenek ayrõlarak, çalõşmalardaki işgücü ve zaman kaybõnõn ortadan
kaldõrõlmasõ ve personel verimliliğinin artõrõlmasõ sağlanabilir. Bu durum bütün
çalõşmalarõn dokümante edilmesini de beraberinde getireceğinden, iş devamlõlõğõ
sağlanacak ve uzman personelin işten ayrõlmasõ durumunda sistem sürekliliğinde bir
aksama olmayacaktõr. Uluslararasõ ilişkilerde ise, entegrasyonun standardlardan
geçtiği göz önüne alõndõğõnda, son yõllarda uluslararasõ standardlar (ISO, IEC vb.) ve
özellikle AB ve Gümrük Birliği sürecinin bir gereği olan mevzuat uyumu çerçevesinde
Avrupa Birliği standardlarõ (EN) ile Topluluk Direktifleri ve Teknik Düzenlemelerin
birebir tercümesine büyük önem verilmesi gerekliliği ve bu konuda Türkiye’nin
uluslararasõ arenada konunun uzmanlarõ tarafõndan temsil edilmesinin önemi
tartõşõlmaz bir gerçektir.
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b) Kapsam
Enformasyon Teknolojisi alanõndaki her çeşit bölgesel ve uluslararasõ standardlardan
adapte edilecek veya sentez standard olarak hazõrlanacak tüm ulusal standardlarõ
kapsar.
c) Amaç Ve Hedefler
e-Türkiye uygulamalarõna giden yolda en önemli unsurlardan bir tanesi de, kamu
kurum ve kuruluşlarõnõn geliştirdiği ve planladõğõ projelerde standardlara uygunluğun
sağlanmasõ için gerekli düzenlemelerin yapõlmasõdõr.
1. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilişim ile ilgili
belirlenmesi ve uygulamaya konulmasõnõn sağlanmasõ

standardlarõn

YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hazõr olduklarõ andan itibaren akõllõ kartlarõn uyumluluğu ve güvenliği ile ilgili
standardlarõ uygulamaya koymak,
Avrupa’da geliştirilen standardlar temelinde, özel ihtiyaçlarõ olan kişilere kullanõm
kolaylõğõ ve birden fazla dili destekleme gibi özellikler de dahil olmak üzere,
güvenli kart cihazlarõnõn standardlara uygun ara yüzlerini geliştirmek,
Bilgi, bilginin değişimi ve erişimi standardlarõnõn hazõrlanmasõ ve uygulanmasõnõn
sağlamak,
Yazõlõm kalitesi ve yazõlõm geliştirme süreci standardlarõnõn hazõrlanmasõ ve
uygulamaya koymak,
Erişilebilirlik İlkesiyle uyumluluğun sağlanmasõ için konuyla ilgili yasalarõ ve
standardlarõ gözden geçirmek,
Kamu web sayfalarõ için Web Erişilebilirlik Girişimi (WAI)1 kõlavuzunu
uygulamaya koymak.

(Ek Tablo : 5)

1

WAI’nin çalõşmalarõ ile ilgili detaylõ bilgiye
http://www.w3.org/WAI/about.html adresinden, kõlavuz belge ise http://www.w3.org/TR/1999/WAIWEBCONTENT-19990324/full-checklist adresinden erişilebilir.
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İnsan Kaynağõna Yatõrõm
Eğitim ve İnsan Kaynaklarõ

a) Gerekçe
Avrupa Birliği’ne üye olma yolunda olan ülkemizde yurttaşlarõmõzõn Avrupalõlõk
kimliğini kazanabilmelerini sağlayacak en önemli araç eğitimdir ve bu nedenle bugün
eğitime daha fazla yatõrõm yapõlmasõ bir zorunluluktur. Dünyada gelişen ve çeşitlenen
bilgiye erişim araçlarõnõn ve yöntemlerinin eğitime entegre edilmesi de kaçõnõlmaz bir
gerekliliktir. Bu nedenle yeni eğitim modellerinin, yöntemlerinin denenmesi ve
gelişmiş teknolojiyle uyumlu eğitim sistemlerinin yaratõlmasõna gerek duyulmaktadõr.
Geleneksel örgün eğitim yaklaşõmõmõzõn değişmesinde en önemli rolü teknoloji
oynamaktadõr. Gelişen teknolojik yöntemler; öğrenicilere dersleri diledikleri kadar
tekrarlama fõrsatõ vererek kendi öğrenme hõzlarõnda, ortamlarõnda hõzlõ ve etkin
öğrenme
olanaklarõ sunmaktadõr. Uzaktan eğitimin gelişmiş bir biçimi olarak
düşünülebilecek “e-öğrenme” modeli, dünyada tercih edilen ve yatõrõm yapõlan bir
alan haline gelmekte ve hõzla yaygõnlaşmaktadõr.
e-Türkiye’nin
hayata geçirilmesi, yetişmiş insan gücü ihtiyacõnõn karşõlanmasõ
amacõyla, internet tabanlõ bilgi ve iletişim ortamlarõnõn kurulmasõ, e-Kültürün
yaygõnlaştõrõlmasõ, örgün, yaygõn vb. eğitim planlamasõnõn yapõlmasõ, güvenilir ölçme
ve değerlendirme yöntemleriyle desteklenmesi ve kariyer planlamasõ yapõlmasõnõ
sağlamaya yönelik eğitim alt yapõsõnõ oluşturarak sorunlara çözüm üretip; kamu
çalõşanlarõna ve vatandaşlara gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.
b) Kapsam
Türkiye’deki tüm kamu ve özel sektör eğitim kurumlarõnõ, sivil toplum kuruluşlarõnõ,
gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadõr.
c) Amaç ve Hedefler
1. Ülkenin sayõsal çağa hazõrlanmasõ
YAPILACAK İŞLEMLER
1.

Bütün okullarda, öğretmenler ve öğrencilerin internete ve çoklu ortam
kaynaklarõna uygun düzeyde erişimini sağlamak,
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2.

3.

4.
5.

6.

Öğretmenlere, öğrencilere, ebeveynlere ve toplumun diğer kesimlerine internet
üzerinden destek hizmetleri, eğitimle ilgili kaynaklar ve e-öğrenim ortamlarõnõ
sağlamak. Bu girişimleri AB’nin öğrenim, eğitim, kültür ve IST programlarõyla
desteklemek,
Öğretmenleri yetiştirmek, yenilikçi, pratik öğretim yöntemleri geliştirmek üzere
yeni teknolojileri kullanmaya teşvik etmek. AB’nin öğrenim, eğitim ve IST
programlarõ aracõlõğõyla başarõlõ uygulama alõşverişinde bulunmak ve araştõrma
girişimlerini koordine etmek,
Eğitim programlarõnõ, Bilişim teknolojileri ile entegre edip, yeni eğitim
yöntemlerini de dahil ederek yenilemek,
Öğrencilere ve vatandaşlara örgün eğitim süresince ve sonrasõnda bilgisayar
okur yazarõ olma şansõnõ sağlama, AB’nin IST ve eğitim programlarõ aracõlõğõyla
pilot projeleri, başarõlõ uygulama alõşverişini desteklemek ve araştõrma çabalarõnõ
koordine etmek,
İnternet üzerinden verilen eğitimleri sertifikalandõrmak.

(Ek Tablo : 6)

2. Bilgi tabanlõ ekonomide iş gücü oluşturulmasõ
YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

İşgücüne yaşam boyu eğitim aracõlõğõyla sayõsal okur yazarlõk şansõ vermek,
Bilgi teknolojisi eğitim mekanlarõnõ ve kurslarõnõ önemli ölçüde artõrmak ve bu
kurslarda (hem çalõşma hayatõ hem de eğitim kurumlarõnda) cinsiyet eşitliğini
desteklemek,
Bilgi teknolojisi temel yetenekleri için bir Avrupa diplomasõnõn yaygõnlaşmasõnõ
teşvik etmek,
Sosyal taraflarla yapõlan ve aday ülkeler tarafõndan desteklenen anlaşmalar
yoluyla, mümkün olduğu durumlarda iş ortamõnda esneklikleri, ör. uzaktan
çalõşma ve yarõ zamanlõ çalõşma, desteklemek,
Talep-yönlendirimli bilgi ve iletişim teknolojisi eğitimi ve üniversite mezunlarõnõn
yeniden yetiştirilmesi için, eğitim ve yetiştirme merkezleri ağõnõ desteklemek,
Kamuya açõk mekanlarda kamu internet erişim noktalarõ oluşturmak ve/veya
topluluklarda eğitim ile e-çalõşma olanaklarõna erişim sağlayan çoklu ortam, çok
amaçlõ tele-merkezler kurmak,
Uzun süredir işsiz olanlara yeniden iş hayatõna katõlmalarõna olanak sağlamak
üzere, yeterli bilgi teknolojisi eğitimi sunmak.

(Ek Tablo : 7)
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3. Bilgi tabanlõ ekonomiye herkesin katõlõmõnõn sağlanmasõ
YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.

Özellikle engellilerin istihdamõ ve sosyal katõlõmõnõ artõrmak üzere, bilgi teknolojisi
ürünlerinin erişilebilirliği amacõyla herkes için tasarõm standardlarõnõn kabulüne
yönelik çalõşmalar yapmak,
Herkes için tasarõm konusunda örnek ulusal merkezler kurulmasõnõ ve ağlarla
bağlanmalarõnõ sağlamak.

(Ek Tablo : 8)
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İnternet Kullanõmõnõn Yaygõnlaştõrõlmasõ
e-Ticaret
a) Gerekçe
1998 yõlõndan beri koordinasyon ağõrlõklõ yürütülen çalõşmalar e-Türkiye kapsamõnda
uygulama ağõrlõklõ olarak yeniden yapõlandõrõlmõştõr. Eski adõyla e-Ticaret Koordinasyon
Kurulu (ETKK), yeni fonksiyonuna uygun biçimde e-Ticaret Kurulu (ETİK) olarak
değiştirilmiş olup, bu alanda çalõşmalar sürdürülmektedir.
Elektronik ticaret, ticari faaliyetleri internet vasõtasõyla ülke sõnõrlarõnõn dõşõna
taşõdõğõndan, ticarete ilişkin milli politika ve uygulamalarõn uluslar arasõ politika ve
uygulamalarla uyumlaştõrõlmasõ gerekmektedir. Çalõşmalar, Avrupa Birliği’nin “eAvrupa+” girişiminde yer alan eylemlere de cevap verecek şekilde yeniden
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, e-Ticaret Hukuk Grubuna ilaveten, tüketici sorunlarõ,
KOBİ’ler, güvenlik, e-Belge, vergi, finans, kamuda e-Ticaret ve tarõm konularõnda
olmak üzere sekiz adet uygulama grubu oluşturulmuştur.
Sözkonusu gruplar ;
1. Güvenli Ağlar ve Akõllõ Kartlar-İdari Alt Yapõ (TÜBİTAK-UEKAE),
2. KOBİ’ler ve Diğer İşletmeler (KOSGEB),
3. Tüketici Sorunlarõ (Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ),
4. Dõş Ticarette e-Belge (Gümrük Müsteşarlõğõ),
5. Vergi-Muhasebe (Maliye Bakanlõğõ),
6. Finans ve e-Ödeme Sistemleri

(T.C. Merkez Bankasõ)

7. Kamuda e-Ticaret ve Hizmetler (DPT)
8. e-Tarõm

(Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ),

olmak üzere çalõşmalarõnõ sürdürmektedir.
e-Ticaret Uygulama Gruplarõ, e-Türkiye ve e-Avrupa+ çalõşmalarõnõ esas alarak, kendi
alanlarõnda uygulamalarõn oluşturulmasõ ve yaygõnlaştõrõlmasõnõ hedeflemektedir.
Uygulamalarõn
yaygõnlaştõrõlmasõ
için
örnek
uygulamalarõn
başlatõlmasõ
planlanmaktadõr. Bu amaçla halen faal olan e-Ticaret Uygulama Gruplarõnõn birer ağa
(network) dönüştürülmesi büyük önem taşõmaktadõr. Uygulama gruplarõnda
yakalanan sinerjinin kalõcõ işbirliği platformunda entegre edilmesi amacõyla bu ağlarõn
tek pencere yaklaşõmõ (single window approach) çerçevesinde, önce bir Dõş Ticaret
Mükemmeliyet Ağõna dönüştürülmesi hedeflenmektedir. e-Devlet çalõşmalarõnda
gerçekleşmesi beklenen çalõşmalarõn hayata geçirilmesini müteakiben bu ağõn ticaret
ağõna dönüşmesi beklenilmektedir.
Diğer taraftan, “Elektronik Veri, Elektronik Sözleşme ve Elektronik İmza Kanunu
Tasarõsõ Taslağõ” 17 Nisan 2002 tarihinde Başbakanlõğa sunulmuştur.
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e-Ticaret çalõşmalarõ ve ilgili raporlar
web sayfasõnda hizmete sunulmaktadõr.

internette

www.e-ticaret.gov.tr

b) Kapsam
Ülkemizde ticaretle ilgili tüm kurum/kuruluşlarõ kapsamaktadõr.
c) Amaç ve Hedefler
Kalõcõ entegrasyon ve tek pencere yaklaşõmõ çerçevesinde, e-Ticaret Uygulama
Gruplarõnõn kendi alanlarõnda ağa dönüştürülerek Mükemmeliyet Ağõnõn (Networks of
Excellence) kurulmasõ;
1. Güvenli e-Ticaret ortamõnõn oluşturulmasõ
2. KOBİ’lerde e-Ticaretin canlandõrõlmasõ
3. e-Ticarette tüketici haklarõnõn korunmasõ
4. Ticari işlemlerde kullanõlan bilgi ve belgelerin elektronik ortama
uyarlanmasõ
5. Ticari işlemlerde çevrimiçi (online) ödeme ve dõş ticaret finans
ağlarõnõn oluşturulmasõ
6. e-Ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
7. Kamuda e-ticaret ve hizmetlerin elektronik ortamda yürütülmesi
8. Sanal ürün borsalarõnõn kurulmasõ

1- Güvenli Ağlar, Akõllõ Kartlar ve İdari Alt Yapõ (PKI)
a) Gerekçe
e-Ticaret uygulamalarõnõn Türkiye’de gelişebilmesinin ana koşullarõndan birisi bilgi
sistem güvenliğinin (IT Security) kurulmasõdõr. e-Ticarette bilgi sistem güvenliği
konusunda çalõşmalarõ yürütmek üzere Güvenli Ağlar, Akõllõ Kartlar ve İdari Altyapõ
Grubu oluşturulmuştur.
b) Kapsam
Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarõ ile ticari şirketleri kapsamaktadõr.
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c) Amaç ve Hedefler
1. Güvenli e-Ticaret ortamõnõn oluşturulmasõ
YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.

Güvenli e-Ticaret konusunda rehber ve belge hazõrlamak,
Akõllõ kart, PKI ve güvenlik test standardlarõnõn belirlenmesi ve uygulanmasõna
yönelik çalõşmalar yapmak,
Güvenli e-Ticarete ilişkin pilot uygulamalar geliştirmek,
Sertifikasyon makamõ belirleme ve PKI idari yapõsõ çalõşmalarõ yapmak.

(Ek Tablo: 9)

2- Kobi’ler ve Diğer İşletmeler
a) Gerekçe
KOBİ’ler, ekonomik anlamda gelişmenin anahtar öğelerinin başõnda gelmektedir.
Avrupa Birliği, e-Avrupa Eylem Planõnda KOBİ’lere özel önem atfetmiş, 2010 yõlõnda
Avrupa ekonomisinin dünya üzerindeki en rekabetçi ve dinamik ekonomi olmak
hedefini kendisine rehber edinmiştir. Türkiye olarak bu hedefin içinde yer almak
adõna uygulamaya konulan e-Türkiye Eylem Planõ, Türk KOBİ’lerine taşõdõklarõ
ekonomik ve sosyal değerler itibariyle öncelik vermektedir. Bu kapsamda KOBİ’lerin
günümüz teknolojilerine, iş ve ticaret süreçlerine intibakõ, e-Türkiye’nin ulaşmak
istediği amaçlar arasõnda yer almaktadõr.
b) Kapsam
Türkiye’de ticaret işlemlerinde rol alan tüm kurum/kuruluşlarõ, işletmeleri ve KOBİ’leri
kapsamaktadõr.
c) Amaç ve Hedefler
2. KOBİ’lerde e-Ticaretin canlandõrõlmasõ

YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.

“GoDigital” kapsamõnda KOBİ’lerde e-Ticaret/e-İş bilincini oluşturmak,
Ticari hizmetleri elektronik ortama taşõmak, uluslar arasõ standardlara uygun
yazõlõmlarõn geliştirilmesini desteklemek,
e-İş/e-Ticaret konularõnda güncel, doğru ve yönlendirici bilgi sağlayacak, bir
"İş Diyaloğu Web Sitesi" oluşturmak.
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(Ek Tablo: 10)

3- Tüketici Sorunlarõ
a) Gerekçe
e-Ticaret, gerek işletmeler arasõ ticaret anlamõnda, gerekse tüketicilerle işletmeler
arasõnda hõzla artmaktadõr. Ancak e-ticaret bağlamõnda hukuki alt yapõ aynõ hõzda
oluşturulamamõştõr. Bu eksiklik e-ticaret uygulamalarõnda tüketici mağduriyetini
beraberinde getirmiştir. e-Ticaretin gelişebilmesi için elektronik ortamda yapõlan
alõşverişlerde tüketicinin etkin bir şekilde korunmasõnõ sağlayacak hukuki, teknik ve
idari alt yapõnõn oluşturulmasõ gerekmektedir.
b) Kapsam
Tüketicilerin elektronik ortamda yapacaklarõ tüm tüketici işlemlerini kapsamaktadõr.
c) Amaç ve Hedefler
3.

e-Ticarette tüketici haklarõnõn korunmasõ

YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.

Elektronik ortamda yapõlan alõşverişlerde karşõlaşabilecek sorunlarla ilgili olarak
tüketicileri bilgilendirilmek,
e-Ticarette tüketicinin korunmasõna ilişkin hukuki düzenlemeleri yapmak,
e-Ticaret ortamõ için nitelik kriterleri oluşturmak, yanõltõcõ içeriğe ilişkin gerekli
tedbir ve yaptõrõmlarõ tespit etmek,
e-Ticarete tüketici güveninin artõrõlmasõnõ sağlamak, elektronik ortamda yapõlan
alõşverişlere ilişkin tüketici ihtilaf çözüm mekanizmalarõ geliştirmek.

(Ek Tablo : 11)

4- Dõş Ticarette e-Belge
a) Gerekçe
Dõş ticaret işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi, ticarette etkinlik, kolaylõk ve
rekabetin sağlanmasõ amaçlanmaktadõr.
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b) Kapsam
Türkiye’de dõş ticaret işlemlerinde rol alan tüm kurum/kuruluşlarõ kapsamaktadõr.
c) Amaç ve Hedefler
4. Ticari işlemlerde kullanõlan bilgi ve belgelerin elektronik ortama
uyarlanmasõ

YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.

Belge ve bilgilerin kurum/kuruluşlar arasõnda hõzlõ ve etkin dolaşõmõnõ sağlamak,
Elektronik ortamda yürütülen dõş ticarete ilişkin işlemleri uyumlaştõrmak,
Gerekli elektronik ortamõn oluşturulmasõ için ilgili kuruluşlarla ortak e-Belge
örnek uygulamalarõnõ yürütmek,
Dõş Ticaret Mükemmeliyet Ağõnõ kurmak için gerekli alt yapõ ve işbirliği
platformunu oluşturmak.

(Ek Tablo : 12)

5- Finans ve e-Ödeme Sistemleri
Amaç ve Hedefler
5. Ticari işlemlerde çevrimiçi (online) ödeme ve dõş ticaret finans ağlarõnõn
oluşturulmasõ

YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.

3.

Finans ve ödeme ile ilgili kurum ve kuruluşlarõn e-Ticaret uygulamalarõnõ
uyumlaştõrmak,
Vergi ve ödemelerin gerçekleştirileceği e-Ödeme ağõ ile dõş ticaret işlerinde
gerekli finansman ihtiyacõnõ karşõlamak üzere bankalar ve finans kuruluşlarõ
arasõnda kurulacak e-Finans ağõnõn ortak ortamõ için altyapõ ve idari
düzenlemeleri hazõrlamak,
İnternet bankacõlõğõ ve finans hizmetleri veren kuruluşlarda sunulan servislere
ilişkin e-Finans hizmetler tablosunu oluşturmak ve güncellemek.

(Ek Tablo : 13)

29

6- Vergi-Muhasebe
a) Gerekçe
Teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanarak vergi mükelleflerine daha iyi hizmet
sunulmasõ amacõyla vergi idaresinin merkezi ve taşra teşkilatõnda, bilgi ve belgeye
güvenli, kolay erişimin sağlanmasõ; otomatik kayõt ve dijital arşiv sisteminin
kurulmasõ; kağõt kullanõmõnõn en aza indirildiği bir ofis ortamõnõn oluşturulmasõ büyük
önem taşõmaktadõr.
b) Kapsam
Vergi mükellefleri ile kamu kurum/kuruluşlarõnõ kapsamaktadõr.
c) Amaç ve Hedefler
6. e-Ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.

Vergiyle ilgili çevrimiçi (on-line) belge-bilgi akõşõnõ amaçlayan uygulamalarõn
uyumlaştõrõlmasõnõ sağlamak,
e-Ticarette vergilendirme ilke ve kurallarõnõ belirlemek,
e-Ticaret kayõtlarõnõn muhasebeleştirilmesini sağlamak,
e-Ticaretin yaygõnlaştõrõlmasõ için destekleyici önlemlerin alõnmasõnõ sağlamak.

(Ek Tablo : 14)

7- Kamuda e-Ticaret ve Hizmetler
a) Gerekçe
e-Avrupa Eylem Planõ çalõşmalarõ kapsamõnda kurulan e-Devlet Çalõşma Grubunun 15
Aralõk 2000 tarihli toplantõsõnda 25 temel kamu hizmeti belirlenmiş ve 12 Şubat
2001’de 20 temel hizmetin önerilmesine karar verilmiştir. 12’si vatandaşlara
(bireylere), 8’i ise iş çevrelerine (özel sektöre) yönelik olarak listelenmiştir. Söz
konusu listeyle, e-Avrupa’nõn ölçütleri için üye ülkelerden bu hizmetlerin kullanõmõna
ilişkin veriyi oluşturmalarõ istenmiştir.
Bu çerçevede hedef; AB tarafõndan belirlenen temel kamu hizmetleri kapsamõnda
ülkemizde yapõlan çalõşmalarõn geliştirilmesi ya da henüz üzerinde çalõşmaya
başlanmamõş olan hizmetlerin elektronik ortamda sunuma hazõr hale getirilmesi
amacõyla gerekli çalõşmalarõn planlanmasõ ve yürütülmesidir. Bu amaçla e-Ticaret
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Çalõşma Grubu
odaklanmõştõr:

bünyesinde

kurulan

uygulama

grubu

aşağõdaki

faaliyetlere

- Kamu kurumlarõnõn e-ticaret ve e-hizmet kapasitesini ve potansiyelini belirlemek,
- e-Türkiye eylem planõ ve temel hizmetler kapsamõnda yapõlmasõ gereken
uygulamalarõ ve genel ilkeleri tespit etmek,
- Eylem planõndaki faaliyetlerin gerçekleşmesine katkõda bulunmak.
b) Kapsam
Uygulayõcõ kamu kurum ve kuruluşlarõnõ kapsamaktadõr.
c) Amaç ve Hedefler
7. Kamuda e-Ticaret ve hizmetlerin elektronik ortamda yürütülmesi
YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.

Kamuda e-ticaret ve e-hizmet erişiminde mevcut durumu değerlendirmek ve
gelişmeleri izlemek,
Kamuda e-Ticaret uygulamalarõnõ yürüten kuruluşlarõn hizmetlerini ortak
platformda birleştirmek,
Çevrimiçi kamu alõmlarõ için pazar yeri oluşturmak.

(Ek Tablo : 15)

8- e-Tarõm2
Amaç ve Hedefler

8. Sanal ürün borsalarõnõn kurulmasõ

YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
2

Tarõmda üretimden pazarlamaya kadar yapõlan işlemlerin elektronik ortamda
yürütülmesini sağlamak,
Sanal ürün borsalarõnõn kurulmasõnõ özendirmek.

12 Temmuz 2002 tarihinde Başbakanlõkta yapõlan toplantõda, “e-Türkiye çalõşma gruplarõ içerisinde

“e-Tarõm Çalõşma Grubu”nun oluşturulmasõ” tavsiye kararõ alõnmõştõr. Bu sebeple, e-Tarõm Uygulama
Grubu eylemleri ekli tabloda yer almamaktadõr.
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e-Devlet
a) Gerekçe
Günümüzde büyük bir ivme kazanan teknolojik gelişme, ekonomilerin küreselleşmesi
ve piyasa ekonomisinin yaygõnlaşmasõ süreçleri üzerinde sürükleyici bir etki yaparak
ekonomik ve sosyal değişmenin temel unsurlarõndan biri haline gelmiştir. Bu gelişim
her sektörde bir değişime neden olmaktadõr. Kamu kurum ve kuruluşlarõ da bilgi
toplumuna geçiş sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği olanaklardan
yararlanarak devletin etkin, şeffaf, güvenli, hõzlõ ve kesintisiz hizmet sunarak
vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artõrõlmaya yönelmiştir. Bu gelişim ve değişim
kamunun yeniden yapõlanmasõ ihtiyacõnõ doğurmuştur.
Kamu yönetiminin yeniden yapõlandõrõlmasõnda; kamu hizmetlerinin yeniden
değerlendirilmesi, görev ve teşkilat arasõnda dengenin sağlanmasõ, hizmet etkinliğinin
artõrõlmasõ, kamu hizmetlerinde vatandaşõn taleplerini esas alan kaliteli mal ve hizmet
sunumu, gerekli sayõ ve nitelikte personelin istihdamõ, katõlõmcõlõk ve halka dönük bir
yönetim anlayõşõnõn yerleştirilmesinin gerekliliği önem arz etmektedir.
b) Kapsam
Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarõ, yerel yönetimler, hastaneler,
üniversiteler, özel sektör, Türkiye’deki ve yurt dõşõndaki vatandaşlarõ kapsamaktadõr.
c) Amaç Ve Hedefler

1. Vatandaşa kaliteli, güvenli, etkin ve kesintisiz hizmet sunulmasõ

YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kamunun sunduğu hizmetlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak,
Kamu Kurum ve kuruluşlarõnõn çevrimiçi hizmet sunmalarõna yönelik gerekli
bilişim alt yapõlarõnõ oluşturmak,
e-Devlet hizmetlerinin tanõtõlmasõ ve uygulanmasõ için vatandaşõ bilgilendirmek,
Kamuda bilgi güvenliğini sağlamak,
Kamu kurum ve kuruluşlarõnda bilişim sistemleri birimlerini oluşturmak,
Vatandaşlarõn kamu ile ilişkilerinin elektronik ortama taşõnmasõ için devlet eKapõsõnõ kullanõma açmak.

(Ek Tablo : 16)
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e-Sağlõk
a) Gerekçe
Ülkemizde sağlõk hizmetleri sunumunda etkinliğin artõrõlmasõ, sağlõk hizmeti sunan
kurum ve kuruluşlarda bilişim standardlarõnõ oluşturmak, uluslar arasõ karşõlaştõrõlabilir
düzeyde sağlõk istatistikleri üretmek ve bu kurumlar arasõ bilgi değişimi için genel
ilkeleri belirlemek üzere bir ulusal sağlõk bilgi sistemi oluşturulmasõ gerekmektedir.
Dünyada gelişmiş ülkelerdeki sağlõk sektörü incelendiğinde de tõp alanõnda ilerlemeler,
nüfusun giderek yaşlanmasõ ve değişen hasta beklentileri dikkate alõnarak bölgesel ve
ulusal düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlõk hizmetleri sunumu yönetiminde
büyük önem kazandõğõ görülmektedir. Aynõ zamanda gelişmiş ülkeler bu yaklaşõm
yönünde e-Sağlõk eylem planlarõnõ tasarlamõşlar; birincil ve ikincil sağlõk hizmeti sunan
sağlõk kurumlarõ arasõnda telematik bir alt yapõ oluşturmak, sağlõk bilgi ağlarõ ve
çevrimiçi sağlõk hizmeti sunumu için stratejik eylem planlarõ oluşturmuşlardõr.
Sağlõk hizmetlerine erişimi artõrmak ve finansal sağlõk güvencesi mekanizmalarõnõ
kurmak, sağlõk sektöründe kurumsal gelişim ve kapasite oluşturma, temel sağlõk
hizmetlerinin sunumu ve halk sağlõğõ müdahaleleri için bilişim teknolojilerinin sağladõğõ
olanaklardan yararlanmanõn gereği kaçõnõlmazdõr.
b) Kapsam
Türkiye’deki sağlõk hizmeti sunan, finanse eden ve sağlõk hizmeti sunumunda destek
olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarõnõ kapsamaktadõr.
c) Amaç Ve Hedefler
1. Ulusal sağlõk ağõ oluşturulmasõ ve sağlõkla ilgili hizmetlerin elektronik
ortamda verilmesinin sağlanmasõ
YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.

Birincil ve ikincil sağlõk hizmeti sağlayõcõlarõ için, yerel ağlar da dahil olmak üzere
bir sağlõk telematik altyapõsõ kurmak,
AB üyesi ülkelerce tõbbi web sayfalarõ için söz konusu olan temel nitelik
kriterlerini ulusal veya bölgesel düzeyde uygulamak,
Vatandaşlara ve sağlõk hizmeti sunan personele yönelik sağlõkla ilgili doğru,
güncel ve şeffaf bilgilerin verileceği bir sağlõk e-Kapõsõ (portalõ) oluşturmak
AB kamu sağlõğõ ağlarõ ve veritabanlarõyla bağlantõ kurmak.

(Ek Tablo : 17)
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e-Arşiv ve e-Kütüphane
a) Gerekçe
Arşivler, devletlerin ve milletlerin haklarõnõ ve uluslar arasõ ilişkileri belgeler, korur ve
milletlerin hafõzasõ olmasõ sebebiyle de geleceğe yön verirler. Arşiv hizmetlerinin
elektronik ortamda yürütülmesi hem kurum ve kuruluşlarõn hizmetlerini daha etkin ve
kolay yürütmesini, hem de vatandaşlarõn devlet hizmetlerinden daha hõzlõ ve kolay bir
şekilde yararlanmasõnõ ve bürokratik işlemlerin de azalmasõ anlamõna gelir.
Toplumsal birer kurum olan kütüphaneler, ait olduklarõ toplumun bilgi ihtiyacõnõ
karşõlayabildikleri oranda varlõklarõnõ devam ettirebilmektedirler. İçinde yaşadõğõmõz
süreçte, bilginin her zamankinden daha fazla önem kazanmasõ, bilginin şu anda
ekonomide bir üretim faktörü olarak kabul edilmesi, güncel bilgilere daha hõzlõ ve
kolay erişimin gerekliliği, bilgi kaynaklarõndaki büyük artõş ve formatlarõnõn
çeşitlenmesi ve teknolojik alandaki gelişmelerle birlikte, ihtiyaç duyulan her türlü
bilgiyi sağlamayõ amaç edinen kütüphaneler; ülke olarak bilgi çağõnõ yakalama ve bilgi
toplumu olma yolunda önemli bir işlev yüklenmişlerdir.
Dolayõsõyla yeni yüzyõlda bilişim ve teknolojideki hõzlõ değişim ile birlikte, arşivlerin ve
kütüphanelerin de yenilenmeleri, fonksiyonlarõnõ ve hizmetlerini bu değişim
doğrultusunda sürdürmeleri gerekmektedir. Ayrõca, e-Avrupa+ girişimine uygun
olarak Türkiye’deki e-Türkiye girişiminde “arşivler ve kütüphaneler” bilgi toplumunu
yakalama yolunda en önemli kurumlar arasõnda yer almaktadõr.
b) Kapsam
Kamu kurum ve kuruluşlarõnõndaki tüm arşivler, kütüphaneler, dokümantasyon,
araştõrma ve bilgi merkezlerini kapsamaktadõr.
c) Amaç Ve Hedefler
1. Arşiv ve kütüphane hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi

YAPILACAK İŞLEMLER
1. Standard dosyalama ve haberleşme kodlarõnõn belirlenerek tüm resmi
yazõşmalarda birliktelik sağlamak,
2. Tarihi arşivlerden tasnifi tamamlanan belge serilerini elektronik ortamda
araştõrmaya açmak,
3. Elektronik ortamlarda oluşturulan ve oluşturulacak olan arşiv malzemelerinin
standardlarõnõ belirlemek ve yapõlacak çalõşmalar sonucu Elektronik Belge
Rehberini hazõrlamak,
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4.
5.

Kütüphaneler ve bilgi merkezlerindeki materyalin bibliyografik kayõtlarõ ile
seçilmiş önemli materyallerin içeriğini elektronik ortama aktarmak ve internetten
hizmete açmak,
Yazma eserlere ait bibliyografik kayõtlar ile tam metin kayõtlarõnõ elektronik
ortama aktarmak ve internetten hizmete sunmak.

(Ek Tablo : 18)
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Akõllõ Ulaşõm Hizmetleri
a) Gerekçe
Akõllõ ulaşõm sistemleri bilişim teknolojilerinden yararlanarak, ulaşõm sistemlerine
gerçek zamanda müdahale edilerek sistemin performansõnõn artõrõlmasõ, işleyen bir
ulaştõrma sisteminin ürettiği verilerin yine gerçek zamanda takip edilerek ileriye dönük
işletme stratejilerinin geliştirilmesi, sistemin kullanõm ücretlerinin insan müdahalesine
gerek kalmaksõzõn toplanõp hesaplarõnõn tutulmasõ, ücret toplama ve otomatik
ücretlendirme yöntemleriyle mekanik sistemlerin getirdiği bakõm-onarõm ve yoğun
emek maliyetlerinden kaçõnõlmasõnõ sağlamaktadõr.
b) Kapsam
Belediyeler, özel sektör, deniz, kara ve hava ulaşõmõ ile ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarõnõ kapsamaktadõr.
c) Amaç Ve Hedefler
1. Elektronik teknolojisinden yararlanarak ulaşõm
performansõn ve kaynak kullanõmõnda etkinliğin artõrõlmasõ

sistemlerinde

YAPILACAK İŞLEMLER :
1.
2.
3.
4.
5.

Akõllõ Ulaşõm Sistemleri Gelişim Planõ hazõrlamak,
AB Akõllõ Ulaşõm Sistemleri mimarisine uygun, fakat Türkiye’deki ulaştõrma
kurumlarõnõn ihtiyaçlarõnõ öncelik alan bir orta dönem Türkiye Akõllõ Ulaşõm
Sistemleri Mimarisi ve Tasarõm Kurallarõ Dokümanõ oluşturmak,
Türkiye’de uygulamasõ devam eden veya tasarõm halindeki akõllõ ulaşõm
sistemlerini performans ve tasarõm yaklaşõmlarõ açõsõndan incelemek,
Kapsam kõsmõnda belirtilen kurumlarda akõllõ ulaşõm sistemleri konusunda
bilinçlenmeyi artõrmak,
Özellikle belediyelerde akõllõ ulaşõm sistemleri ile ilgili ihalelerde minimum ana
sistem performans kriterlerinin belirlenerek, bu kriterlerin şart koşulmasõ yoluyla,
kamu kaynaklarõnõn daha etkin kullanmak.
(Ek Tablo : 19)
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e-Çevre
a) Gerekçe
Ulusal Çevre Veritabanõ ile ulusal ve uluslar arasõ bazda güncel, güvenilir ve her türlü
bilgi ihtiyacõnõ karşõlayacak, Çevre Bilgi Sistemi’ne imkan verecek veritabanõ
bileşenlerinin oluşturulmasõ ve uluslar arasõ sistemler ile çevresel veri paylaşõmõnõn
sağlanmasõ önem arz etmektedir.
b) Kapsam
Sistemi kullanacak ve sisteme veri sağlayacak Kamu kurum ve kuruluşlarõ, ulusal ve
uluslar arasõ kuruluşlar, vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarõdõr.
c) Amaç Ve Hedefler
Yaşanõlan coğrafyanõn, insanlar canlõlar ve bitkiler açõsõndan temel standard normlarõn
korunmasõ ve bu üç temel öğe için gelecek nesillere sürdürülebilir bir ortamõn
yaratõlmasõdõr.
1. Ulusal bazda, uluslar arasõ standardlara uyumlu e-Çevre ağõ ve eKapõsõnõn kurulmasõ

YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.

Kontrol edilebilir bir çevre bilgi altyapõsõ kurmak,
Bireyleri çevre konusunda bilinçlendirmek,
Her türlü çevre bilgisini ulusal ve uluslar arasõ bazda paylaşmak.

(Ek Tablo : 20)
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Sonuç ve Öneriler
Çalõşmalarõn başarõya ulaşabilmesi için aşağõda sunulan önerilerin e-Türkiye Eylem
Planõ çerçevesinde ele alõnmasõ önem arz etmektedir.
Böylesine büyük ve kapsamlõ e-Türkiye projesinin başarõya ulaştõrõlmasõ ve
sürekliliğinin sağlanmasõ için çalõşmalarõn kurumsal bir yapõya kavuşturularak
sürdürülmesi gerekmektedir.
e-Türkiye projesinin hayata geçirilmesi için gerekli bütçe kaynağõnõn ayrõlmasõ ve
öncelikli projeler için mali kaynaklarõn akõlcõ bir biçimde değerlendirilmesi de uygun bir
yaklaşõm olacaktõr.
Teknik Alt Yapõ
1.

e-Türkiye kapsamõndaki projerin hayata geçirilmesi için internet alt yapõsõ ve
hizmetlere ulaşõm araçlarõnõn ülke genelinde en uç noktalara kadar yeterli band
genişliğinde ulaştõrõlmasõ gerekmektedir.

Hukukî Altyapõ
2.

Yapõlacak düzenlemelerde düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasõna özen
gösterilmelidir.

3.

Yasal düzenlemeler
gerçekleştirilmelidir.

4.

Hukuki
düzenlemeler
teknolojinin
gelişmesini
engelleyici
olmamalõ,
getirilen kurallar ilke düzeyinde, pahalõ elde edilmesini önleyici mahiyette ve
esnek yapõda olmalõdõr.

5.

Uluslar arasõ kuruluşlarca geliştirilen ve üzerinde uzlaşma sağlanan uluslar arasõ
düzenlemeler ve sözleşmeler, ülke çõkarlarõ ve koşullar gözetilerek dikkate
alõnmalõ ve bu yöndeki çalõşmalar sürekli takip edilmelidir.

6.

Yargõ sürecinin aşamalarõnda yer alan kişilere ve hukuk alanõnda çalõşanlara
temel bilgi teknolojileri eğitiminin verilmesi, hukuk fakültelerinde temel bilişim
teknolojisi ve internet hukuku eğitimi verilmelidir.

katõlõmcõ

ve

tartõşmalõ

bir

süreçten

geçirilerek

Özel Projeler
7.

Bilgi Guvenligi konusunda Turkiye'de PKI altyapõsõ ile birlikte "Ulusal
Sertifikasyon Otoritesinin" bir an önce oluşturularak, Yurtdõşõndan alõnan
sertifikalarõn artõk Türkiye içerisindeki bu serbest girisimci kuruluş tarafõndan
verilebilir hale getirilmesinin sağlanmasõ gerekmektedir.

8.

Bilişim alanõndaki girişimciliğin desteklenmesine yönelik Devlet nezdinde gerekli
girişimlerin başlatõlmasõ, girişimcilerin desteklenmesi ve üretime yönelik teşvik
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edilmesi gerekmektedir. Bu sayede de Türkiye'nin üretici Genç Beyinlerinin
dõşarõya göçünün engellenmesine yönelik tedbirler alõnmalõdõr.
e-Ticaret
9.

Mevcut durumda işletmelerin e-Ticaret/e-İş ile ilgili karşõlaştõklarõ engellerin
aşõlmasõ için gerekli tedbirler alõnmalõdõr.

10. Konu ile ilgili kurumlarõn bilgi ve beceri paylaşõmlarõ artõrõlmalõdõr.
11. Çözümlere yönelik standard yaklaşõmlar oluşturulmalõdõr.
12. AB fonlarõndan gerektiği gibi yararlanõlmasõ için gerekli stratejilerin oluşturulmasõ
ve bir proje koordinasyon birimi kurulmalõdõr.
13. Üniversite ile özel teşebbüs arasõnda gerekli işbirliği sağlanmalõdõr.
14. 4077 sayõlõ Tüketicinin Korunmasõ Hakkõnda Kanunda Değişiklik Yapõlmasõna Dair
Kanun Tasarõsõ’nõn öncelikli olarak ele alõnmadõr.
15. Özellikle kurumlar ve kurum-vatandaş arasõndaki bilgi paylaşõmõnda e-imza,
belge ve bilgilerin gizliliği ve erişebilirliği konularõnda gerekli yasal düzenlemeler
yapõlmalõdõr.
16. Kamu ihalelerinin elektronik ortama taşõnmasõ için kamu alõmlarõ mevzuatõnda
değişiklik gerekmektedir.
e-Devlet
17. e-Devlet’e geçiş sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarõnõn e-Kurum yapõsõna
dönüşmesi için her kurumda e-Türkiye projesinden sorumlu birimlerin
oluşturulmalõdõr,
18. e-Devlet hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti ön planda tutulmalõdõr.
19. e-Devlet projelerinde
sağlanmalõdõr.

önceliklerin

belirlenerek

kurumlararasõ

eşgüdüm

20. Bilişim Teknolojileri kullanõmõ konusunda bedensel ve maddi yetersizlikleri olan
vatandaşlara yaygõn ve ücretsiz erişim imkanlarõ ve mekanlarõ sağlanmalõdõr.
e-Sağlõk
21. Sağlõk sektöründe hizmet sunan ve e-Sağlõk alanõnda deneyimi olan uzman
eksikliği giderilmelidir.
22. Sağlõk bilişimi konusunda yeterli insan kaynağõnõn oluşturulmasõ amacõyla
öncelikle tõp fakülteleri olmak üzere sağlõk eğitimi veren eğitim kuruluşlarõ eğitim
programlarõnda gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr.
23. Sağlõk hizmeti sunan kurumlararasõ bir sağlõk ağõ oluşturmanõn donanõm, internet
erişim ve gerekli eğitim için mali kaynak yaratõlmalõdõr.
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24. Sağlõk hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarõnda bilişim teknolojileri
uygulamalarõnda eşgüdüm sağlanmalõdõr.
25. Sağlõk alanõnda uluslar arasõ ve AB standardlarõnõn incelenmesi, ülkemizin
ihtiyaçlarõna uygun bir biçimde düzenlenmesi sağlanmalõdõr.
26. Türkiye genelinde ikinci basamak hizmeti sunan yaklaşõk 1200 hastane ve birinci
basamak sağlõk hizmeti sunan yaklaşõk 5800 sağlõk ocağõ bulunmaktadõr. Avrupa
genelinde bu kadar kapsamlõ bir sağlõk örgütlenmesi bulunmamaktadõr. Çevrimiçi
sağlõk hizmetlerinin uygulamalarõ için gelişmiş ülkelerdeki mevcut kullanõlan
sistemler incelenip ülkemizde uygulanmasõ uygun görülenler ve ihtiyaçlar da
gözetilerek pilot uygulamalar başlatõlmalõdõr.
Eğitim ve İnsan Kaynaklarõ
27. Okullarda bilişime yönelik eğitim programlarõ hazõrlanmalõdõr.
28. Uluslar arasõ kuruluşlarca geliştirilen ve üzerinde uzlaşma sağlanan uluslar arasõ
düzenlemelere uyum çalõşmalarõ yapõlmalõ ve
bu çalõşmalar sürekli takip
edilmelidir.
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EKLER

Tanõmlar

Akõllõ Kart

: İçinde bulundurduğu yonga ile kimlik, sağlõk, ödeme, banka vb. bilgileri içeren işlevsel kart

Aktör(ler)

: Eylemi gerçekleştirecek kurum ve kuruluşlar

Amaçlar ve Hedef(ler) : e-Türkiye olma yolunda gerekli ana iş adõmlarõ
e-Arşiv

: Arşiv İşlemlerinin elektronik/Sanal ortamlarda yürütülmesi

e-Belge

: Elektronik Belge

e-Devlet

: Kurumlar arasõndaki işlemleri ve vatandaşlara verdiği hizmetleri elektronik ortamda gerçekleştiren devlet

e-Kapõ

: e-Devlet kapsamõnda web ortamõnda sunulan hizmetler için ana sayfa (portal)

e-Kurum

: İşlemlerini elektronik/sanal ortamlarda yürüten ve e-Devlete hazõr kurum

e-Öğretim

: Öğrenimin elektronik/sanal ortamlarda yapõlõş biçimi

e-Ticaret

:Ticaretin elektronik/sanal ortamlarda yapõlõş biçimi
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Etken(ler)

: İç/Dõş sorunlar, eylemin gerçekleşmesine etki edebilecek faktörler

e-Türkiye

: Başbakanlõk koordinasyonunda 13 çalõşma grubu ile yürütülen, iş ve işlemlerin elektronik ortamda
yürütülebilmelerini hedefleyen projenin adõ

Finansman Kaynağõ

: Eylemin en kõsa sürede gerçekleşmesini sağlayacak olasõ para kaynaklarõ

Hedef Tarih

: Eylemin gerçekleşeceği hedef tarih

Sayõsal İmza

: Bireyin/Kurumun/Kuruluşun bir kripto sistemi anahtarõna dayanan ve kimliğini yansõtan sanal imza

Yöntem(ler)

: Eylemin gerçekleşmesi için önerilen öneriler
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TABLOLAR
TABLO : 1

e-Türkiye Eylem Planõ (Teknik Alt Yapõ)
1. Kolay erişilebilir, daha ucuz, daha hõzlõ ve
daha güvenli internet olanağõnõn sağlanmasõ
İşlem(ler)

Yöntem(ler)

Etkenler(ler)

Finansman
Kaynağõ

Aktör(ler)

1. İnternet altyapõsõnõ ülke genelinde en uç
noktalara kadar yaymak,

Kamu ve özel kuruluşlarõn,
eğitim kurumlarõnõn ve
İSS’larõn ihtiyaçlarõnõn
belirlenmesi

Finansman
sağlanmasõ

Başbakanlõk,
Ulaştõrma
Bakanlõğõ, AB
uyum
çerçevesinde
fonlar vb.

Telekomünikasyon
Kurumu,
Türk Telekom

2. İnternet erişim çeşitliliğinin arttõrõlmasõ:”Gelişen
teknolojiye paralel olarak dar ve geniş band
internet erişim çeşitliliğini artõrmak (dial-up,
xDSL, ISDN, KabloTV üzerinden internet,
wireless, uydu vb.)”

Kamu ve özel kuruluşlarõn,
eğitim kurumlarõnõn ve
İSS’larõn ihtiyaçlarõnõn
belirlenmesi

Ulusal ve uluslar
arasõ standardlara
uyulmasõ

Başbakanlõk,
Ulaştõrma
Bakanlõğõ, AB
uyum
çerçevesinde
fonlar vb.

Telekomünikasyon
Kurumu,
Türk Telekom

3. İnternet hizmetleri sunumunda rekabeti
artõrmak,

TT’nin özelleştirilmesi

4. İnternet omurgasõnõn kapasitesini artõrmak

Kamu ve özel kuruluşlarõn,
eğitim kurumlarõnõn ve
İSS’larõn ihtiyaçlarõnõn
belirlenmesi

İnternet trafiğine
paralel olarak yurt içi
omurga
bağlantõlarõnõn ve
uluslar arasõ internet
çõkõş kapasitelerinin
artõrõlmasõ

Başbakanlõk,
Ulaştõrma
Bakanlõğõ, AB
uyum
çerçevesinde
fonlar vb.

Hedef
Tarih
2003

Özelleştirme İdaresi
Başkanlõğõ

2003

Telekomünikasyon
Kurumu,
Türk Telekom

2003
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TABLO : 2

e-Türkiye Eylem Planõ (Hukukî Alt Yapõ)
1. Mevcut kanun tasarõ ve tasarõ
taslaklarõnõn yasalaşmasõ sürecinin takip
edilmesi
İşlem(ler)

Yöntem(ler)

Etkenler(ler)

Finansman
Kaynağõ

Aktör(ler)

Hedef
Tarih

1. Kişisel verilerin korunmasõ ve gizliliğinin
sağlanmasõ için gerekli yasa çalõşmasõnõ yapmak,

Kişisel Verilerin Korunmasõ
Hakkõnda Kanun Tasarõsõ
Taslağõ’nõn çõkarõlmasõ

Adalet Bakanlõğõ tarafõndan
Adalet
hazõrlanan taslağõn son
Bakanlõğõ
şekline kavuşturularak
Başbakanlõğa ve müteakiben
TBMM’ne sunulmasõ ve
yasalaşmasõ sürecinin
tamamlanmasõ

Adalet Bakanlõğõ,
Başbakanlõk,
TBMM

2003 Yõlõ
Ortasõ

2. Elektronik imzaya hukuksal geçerlilik
sağlanmasõ, elektronik kayõtlara ispat gücü
verilmesi, gerekli onay makamõnõn oluşturulmasõ
için gerekli yasa çalõşmasõnõ yapmak,

Elektronik İmza ve
Elektronik Veri Kanun
Tasarõsõ Taslağõ’nõn
çõkarõlmasõ

Dõş ticaret Müsteşarlõğõ
Koordinatörlüğünde
Elektronik Ticaret
Koordinasyon Kurulu Hukuk
Grubu tarafõndan
hazõrlanarak Başbakanlõğa
gönderilen veya Adalet
Bakanlõğõ tarafõndan
hazõrlanan taslağõn son
şekline kavuşturularak
Başbakanlõğa ve müteakiben
TBMM’ne sunulmasõ ve
yasalaşmasõ sürecinin
tamamlanmasõ

Adalet Bakanlõğõ, Dõş
Ticaret Müsteşarlõğõ
Başbakanlõk,
TBMM

2003 Yõlõ
Ortasõ

Adalet
Bakanlõğõ,
Dõş ticaret
Müsteşarlõğõ,
Başbakanlõk
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3. Yurttaşlarõn kamuya ait bilgilere erişim
hakkõnõn ve ulusal güvenlikle hassas bilgilerin
uluslar arasõ standardlarda ve çağdaş dünyanõn
gereklerine uygun olarak sõnõflandõrõlmasõnõn ve
korunmasõ için gerekli yasa çalõşmasõnõ yapmak,

Ulusal Bilgi Güvenliği
Kanun Tasarõsõ Taslağõ’nõn
çõkarõlmasõ

Genel Kurmay Başkanlõğõ
TBMM
Koordinesinde hazõrlanan
halen Başbakanlõkta bulunan
taslağõn TBMM’ne sunulmasõ
ve yasalaşmasõ sürecinin
tamamlanmasõ

4. Elektronik ortamda yapõlan mal ve hizmet
alõmlarõnda tüketicilerin korunmasõ için gerekli
yasa çalõşmasõnõ yapmak,

4077 Sayõlõ Tüketicilerin
Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ
Korunmasõ Hakkõnda Kanun tarafõndan hazõrlanan
Tasarõsõ’nõn çõkarõlmasõ
TBMM’de Genel Kurul
gündeminde bulunan
tasarõnõn yasalaşmasõ
sürecinin tamamlanmasõ

5. Bilişim ve bilişim teknolojileri alanõna özgü suç
ve cezalarõn belirlenmesi için gerekli yasa
çalõşmasõnõ yapmak,

Türk Ceza Kanunu
Değişiklik Tasarõ Taslağõ
Taslağõ’nõn çõkarõlmasõ

TBMM

Adalet Bakanlõğõ tarafõndan
Adalet
hazõrlanan taslağõn son
Bakanlõğõ
şekline kavuşturularak
Başbakanlõğa ve müteakiben
TBMM’ne sunulmasõ ve
yasalaşmasõ sürecinin
tamamlanmasõ

Genel Kurmay
Başkanlõğõ,
Başbakanlõk,
TBMM

2003 Yõlõ
Ortasõ

Sanayi ve Ticaret
Bakanlõğõ,
Başbakanlõk,
TBMM

2003 Yõlõ
Ortasõ

Adalet Bakanlõğõ,
Başbakanlõk,
TBMM

2003 Yõlõ
Ortasõ
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TABLO : 3

e-Türkiye Eylem Planõ (Hukukî Alt Yapõ)
2. İlgili Konularda Mevzuat Çalõşmasõ
Yapõlmasõ
İşlem(ler)

Yöntem(ler)

Etkenler(ler)

Finansman
Kaynağõ

1. Elektronik ortamdaki sözleşmelerin
tanõmlanmasõ için gerekli yasa çalõşmasõ
yapmak,

Dõş ticaret Müsteşarlõğõ
Koordinatörlüğünde Elektronik
Ticaret Koordinasyon Kurulu
Hukuk Grubu " tarafõndan
hazõrlanarak Başbakanlõğa
gönderilen taslağõn veya Borçlar
Kanunu Değişiklik Tasarõ
Taslağõ’nõn hazõrlanarak
çõkarõlmasõ

Dõş ticaret Müsteşarlõğõ
Koordinatörlüğünde
Elektronik Ticaret
Koordinasyon Kurulu
Hukuk Grubu tarafõndan
hazõrlanarak
Başbakanlõğa gönderilen
taslağõn veya Adalet
Bakanlõğõ tarafõndan söz
konusu taslağõn
hazõrlanarak,
Başbakanlõğa ve
müteakiben TBMM’ne
sunulmasõ ve
yasalaşmasõ sürecinin
tamamlanmasõ

2. Elektronik ortamda fikrî haklarõn korunmasõ
için gerekli yasa çalõşmasõ yapmak,

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Değişiklik Tasarõsõ Taslağõ’nõn
hazõrlanarak çõkarõlmasõ

Taslağõn Adalet Bakanlõğõ Adalet
koordinasyonunda
Bakanlõğõ
hazõrlanarak,
Başbakanlõğa ve
müteakiben TBMM’ne
sunulmasõ ve
yasalaşmasõ sürecinin
tamamlanmasõ

Adalet
Bakanlõğõ,
Dõş ticaret
Müsteşarlõğõ,
Başbakanlõk,
TBMM

Aktör(ler)

Hedef
Tarih

Adalet
2003 Yõlõ
Bakanlõğõ,
Ortasõ
Dõş ticaret
Müsteşarlõğõ,
Başbakanlõk,
TBMM

Adalet
2003 Yõlõ
Bakanlõğõ,
Ortasõ
Kültür
Bakanlõğõ,
Başbakanlõk,
TBMM
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3. İnternet servis sağlayõcõlarõnõn görev, yetki ve İnternet servis sağlayõcõlarõnõn
sorumluluklarõ ile denetimlerine ilişkin gerekli
görev, yetki ve sorumluluklarõ ile
“Yasa Tasarõsõ Taslağõ” çalõşmalarõnõ
denetimlerinin nasõl yapõlacağõna
ilişkin Yasa Tasarõsõ Taslağõ
hazõrlanarak çõkarõlmasõ

Taslağõn Adalet Bakanlõğõ Adalet
koordinasyonunda
Bakanlõğõ
hazõrlanarak
Başbakanlõkta bulunan
taslağõn TBMM’ne
sunulmasõ ve
yasalaşmasõ sürecinin
tamamlanmasõ

4. Elektronik veri ve elektronik imza ile ilgili
kanun yürürlüğe girinceye kadar elektronik
yazõşmalara hukuki geçerlilik kazandõrõlmasõ için
gerekli mevzuat çalõşmasõ yapmak,

1)Başbakanlõk Personel ve
Başbakanlõk tarafõndan
Prensipler Genel Müdürlüğü'nün hazõrlanarak
17.02.1994 tarih ve 3036 sayõlõ
yayõmlanmasõ
Resmi Yazõşma Kurallarõnõ
Belirleyen Esaslar Genelgesinde
değişiklik yapõlmasõ,
2)Devlet Arşiv Hizmetleri
Hakkõnda Yönetmelikte değişiklik
yapõlmasõ

5. e-Türkiye'nin gerçekleştirilmesi sürecinde
diğer çalõşma gruplarõ, kamu kurum ve
kuruluşlarõ ile özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarõndan gelecek hukuki düzenleme
ihtiyaçlarõ konusundaki taleplerin ve önerilerin
değerlendirilmesi, gerekli hukuki düzenleme
taslağõ çalõşmalarõnõ yapmak.

Gerekli hukuki düzenleme taslağõ
çalõşmalarõnõn yapõlmasõ

Başbakanlõk

Adalet
2003 Yõlõ
Bakanlõğõ,
Ortasõ
Ulaştõrma
Bakanlõğõ
Başbakanlõk,
TBMM

Başbakanlõk

2002 Yõlõ
Sonu

2003
Sonu

Yõlõ
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TABLO : 4

e-Türkiye Eylem Planõ (Özel Projeler)
1.Teknolojik açõdan dünya ölçeğinde
yarõşabilecek yerli ürün ve destek
koşullarõnõn hazõrlanmasõ,
2. ileri teknoloji merkezlerinin
oluşturulmasõ
Birinci Boyut: e-Türkiye
Bilişim’de Yenilikçilik ve Girişimcilik
İşlem(ler)

Yöntem(ler)

Etken(ler)

Finansman
Kaynağõ

1. Bilişim alanõnda uluslar arasõ başarõ
örneklerinin ve çeşitli uygulamalarõ (Hindistan,
İrlanda, İsrail, gibi..) incelenmek,

Literatür taramasõ, uzmanlar
ile görüşme, yerinde
inceleme yapõlmasõ

Yurtdõşõnda bu
ülkelere yakõn veya
buralarda faaliyet
gösteren firmalar ile
temas edilmesi

2. Türkiye'nin mevcut durumunu incelemek,

1. DİE veri tabanõndan
Yapõlacak
Tübitak AR-GE
yararlanõlmasõ,
araştõrmalara yönelik Desteği
2. Vizyon 2023 Projesi
desteklerin oluşmasõ
sonuçlarõndan yararlanõlmasõ,
3. Firma/Sektör bazõnda
yapõlmõş ulusal çalõşmalar var
ise bunlarõn değerlendirilmesi
ve/veya yeni araştõrmalarõn
yapõlmasõ.

Aktör(ler)

Hedef Tarih

TBV, TBD, TTGV 2002 sonu

DİE, TÜBİTAK,
DPT, TTGV,
TOBB, TÜSİAD,
TBV, Özel
Sektör, TBD

2003 sonu
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3. Bilişim için stratejiler geliştirilmek,

SWOT Analizi, Arama
Konferansõ gibi çeşitli yöntem
ve tekniklerin kullanõlmasõ

4. Eylem Planõ ve Öneriler geliştirmek.

Çeşitli planlama teknikleri
kullanõlmasõ

TTGV Fonlarõ

Girişimci Veri
Tabanõnõn
oluşturulmasõ

TBV, TÜBİTAK,
TTGV, TOBB,
TÜSİAD, TBD,
DPT

Konferans ve panel TBV, TBD
sponsorluklarõ,
TTGV Fonlarõ

2003 Ortasõ

2003 Sonu

İkinci Boyut: e-Türkiye/eAvrupa+
İşlem(ler)
5. Avrupa'daki pilot uygulama yolu ile IPv6'ya
geçmek,

Yöntem(ler)

Etken(ler)

-Servis sağlayõcõlarõn IPv6'ya
geçişlerini takip ve teşvik
etmek,
-Araştõrmacõlarõn konu ile ilgili
AB 6. Çerçeve Programõ'na
katõlõmõnõ teşvik etmek,
-Akademik ağda IPv6'ya
geçişi sağlamak.

Servis Sağlayõcõlar ve
Türk Telekom’un
ortak hareket etmesi,
fikir ve işbirliği

Finansman
Kaynağõ
TTGV Fonlarõ,
TÜBİTAK Ar-Ge
Desteği,
Başbakanlõk, 6.
Çerçeve Programõ

Aktör(ler)

Hedef Tarih

ÖPÇG, TBV,
2003 Sonu
TBD, Servis
Sağlayõcõlar,
Mobil
Operatörler,
Telekomunikasyo
n Şirketleri,
Üniversiteler,
Araştõrma
Kurumlarõ,
Ulaştõrma
Bakanlõğõ, Özel
Sektör, Kamu
Kurumlarõ,
TÜBİTAK
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6. Güvenli elektronik işlemlerin olanaklõ hale
gelmesi için uygun akõllõ kart çözümlerini
bulmak,

-Akõllõ kart çözümleri ile ilgili
teknolojik altyapõnõn
oluşturulmasõ,
-Telekomünikasyon,
Bankacõlõk ve ID kartlarõ
konusunda geliştirilecek akõllõ
kartlarõn uygun fiyatlarla
ülkemizde üretiminin teşvik
edilmesi.

7. Akõllõ kartlarõn yaygõnlaşmasõ için ortak bir
strateji geliştirmek ve uygulamak,

-Akõllõ kartlar konusunda tüm
standardlarõn eksiksiz bir
biçimde oluşturulmasõnõn ve
uygulanmasõnõn sağlanmasõ,
-Donanõm ve çevre birimi
üreticilerinin akõllõ kart
okuyucularõnõ standard
donanõmõ içerisinde
sunmalarõnõn sağlanmasõ,
-Akõllõ kart konusunda bir
ortak veri sözlüğü
oluşturulmasõ yönünde
çalõşõlmasõ,
-Türkiye BKM(Bankalar arasõ
Kart Merkezi)'nin EMV
(Europay, Mastercard ve
VISA) konusunda Türkiye'de
yapõlmasõ gereken çalõşmalarõ
tamamlamak,
-Kamu Kurumlarõnõn akõllõ
kart uygulamalarõ ile ilgili
projelerini hayata
geçirmelerini sağlamak.

TBV, TBD, Özel
Sektör,
Üniversiteler,
Araştõrma
Kurumlarõ,
Ulaştõrma
Bakanlõğõ, Kamu
Kurumlarõ,
TÜBİTAK, TTGV
Akõllõ Kartlarõn
yaygõnlaştõrõlmasõnõn
ilgili kuruluşlarca
desteklenmesi ve
projeler arasõnda
eşgüdümün
sağlanmasõ

TTGV Fonlarõ,
TÜBİTAK Ar-Ge
Desteği,
Başbakanlõk, 6.
Çerçeve Programõ

2003 Sonu

TBV, TBD, Özel 2003 Sonu
Sektör,
Üniversiteler,
Araştõrma
Kurumlarõ,
Ulaştõrma
Bakanlõğõ, Sanayi
ve Ticaret
Bakanlõğõ, Kamu
Kurumlarõ,
TÜBİTAK,
Bankacõlõk
Sektörü, BKM
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8. Etkin tak-çalõştõr için açõk kaynak kodlu
yazõlõm güvenliği ortamõnõn geliştirilmesi ve
yaygõnlaştõrõlmasõnõn desteklemek.

-AB tarafõndan yürütülen
Programlara katõlõm
sağlanmasõ ve teşvik
edilmesi,
-Kamu uygulamalarõ amacõ ile
geliştirilen yazõlõm
çalõşmalarõnõn bir bölümünün
açõk kaynak kodu olarak
yayõnlanmasõ, girişimci,
araştõrmacõ ve özel sektörün
bundan yararlanmasõnõn
sağlanmasõ,
-Açõk kaynak kodlu
yazõlõmlarõn dağõtõlmasõ,
bakõmõ ve desteği için ulusal
bir yapõ kurularak, yazõlõm,
iletişim, ağ ve internet
hizmetleri endüstrilerinin
gelişmesinin ve ürün
çeşitliğinin sağlanmasõnõn
desteklenmesi,
-Açõk kaynak kodlu yazõlõm
geliştiren firma ve araştõrma
kuruluşlarõna özel olarak
destek sağlanmasõ.

Bu alanda faaliyet
gösteren girişimciler
ve de güvenlik
platformu
oluşumlarõndan
yararlanõlmasõ

TTGV Fonlarõ,
TÜBİTAK Ar-Ge
Desteği,
Başbakanlõk, 6.
Çerçeve Programõ

TBV, TBD,
2003 Sonu
Bakanlõklar,
Kamu Kurumlarõ,
Üniversiteler,
Özel sektör,
TÜBİTAK, TTGV
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TABLO : 5

e-Türkiye Eylem Planõ (Bilişim
Standardlarõ)
1. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde
bilişim ile ilgili standardlarõn belirlenmesi
ve uygulamaya konulmasõnõn sağlanmasõ
İşlem(ler)

Yöntem(ler)

Etken(ler)

Finansman
Kaynağõ

Aktör(ler)

Hedef
Tarih

1. Hazõr olduklarõ andan itibaren akõllõ kartlarõn
uyumluluğu ve güvenliği ile ilgili standardlarõ
uygulamaya koymak,

Akõllõ kartlar ile ilgili tüm Avrupa Topluluğu
standardlarõnõn bir kõsmõ Türk Standardõ olarak
hazõrlanmõş, diğerlerinin ise hazõrlanarak
yayõnlanmasõ için Türk Standardlarõ Enstitüsü
bünyesindeki çalõşmalara konuyla ilgili tüm kurum/
kuruluşlardaki uzmanlardan destek sağlanmalõdõr.
Mevcut standard hazõrlama iş programlarõna ilave
standard eklenmesi ek kaynak gerektirmektedir.

Üniversite,
kamu ve
özel
sektörden
BT
uzmanlarõ

TSE,
Başbakanlõk,
AB Uyum
çerçevesindeki
fonlar vb.

TSE, Üniversite, 2003
kamu ve özel
sektörden BT
uzmanlarõ

2. Avrupa’da geliştirilen standardlar temelinde,
özel ihtiyaçlarõ olan kişilere kullanõm kolaylõğõ ve
birden fazla dili destekleme gibi özellikler de
dahil olmak üzere, güvenli kart cihazlarõnõn
standardlara uygun ara yüzlerini geliştirmek,

Halihazõrda kartlarla ilgili Türk Standardõ haline
getirilmiş olan bir çok standard mevcut olup, diğer
bölgesel ve uluslar arasõ standardlarõn da Türk
Standartõ olarak hazõrlanmasõ için çalõşmalar devam
etmektedir.

Üniversite,
kamu ve
özel
sektörden
BT
uzmanlarõ

TSE,
Başbakanlõk,
AB Uyum
çerçevesindeki
fonlar vb.

TSE, Üniversite, 2003
kamu ve özel
ortasõ
sektörden BT
uzmanlarõ
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Avrupa standardlarõ ve uluslar arasõ standardlardaki
3. Bilgi, bilginin değişimi ve erişimi
uygulamalar takip edilerek gerekli standardizasyon
standardlarõnõn hazõrlanmasõ ve uygulanmasõnõn
çalõşmalarõ yapõlacaktõr. İlgili Uluslar arasõ standard
sağlanmak,
çalõşmalarõnda Türkiye’nin etkin temsili
sağlanacaktõr.

Üniversite,
kamu ve
özel
sektörden
BT
uzmanlarõ

TSE,
Başbakanlõk,
AB Uyum
çerçevesindeki
fonlar vb.

TSE, Üniversite, 2002 +
kamu ve özel
sektörden BT
uzmanlarõ

Avrupa standardlarõ ve uluslar arasõ standardlardaki
uygulamalar takip edilerek gerekli standardizasyon
çalõşmalarõ yapõlacaktõr. İlgili standardlarõn tüm
yazõlõm geliştirmede etkin uygulanmasõ
sağlanacaktõr.

Kaliteli ve
standarda
uygun
yazõlõm
geliştirme

TSE,
Başbakanlõk,
AB Uyum
çerçevesindeki
fonlar vb.

TSE, Üniversite, 2003 +
kamu ve özel
sektörden BT
uzmanlarõ

Avrupa’daki uygulamalar takip edilerek gerekli
standardizasyon çalõşmalarõ yapõlacaktõr.
Standardlar konusunda bir sorun görülmemektedir,
fakat yasal mevzuatõn ayrõ olarak ele alõnmasõna
ihtiyaç vardõr.

Üniversite,
kamu ve
özel
sektörden
BT
uzmanlarõ

TSE,
Başbakanlõk,
AB Uyum
çerçevesindeki
fonlar vb.

TSE, Üniversite,
kamu ve özel
sektörden BT
uzmanlarõ

2003

Üniversite,
kamu ve
özel
sektörden
BT
uzmanlarõ

TSE,
Başbakanlõk,
AB Uyum
çerçevesindeki
fonlar vb.

TSE, Üniversite,
kamu ve özel
sektörden BT
uzmanlarõ

2003
ortasõ

4. Yazõlõm kalitesi ve yazõlõm geliştirme süreci
standardlarõnõn hazõrlanmasõ ve uygulamaya
koymak,

5. Erişilebilirlik İlkesiyle uyumluluğun
sağlanmasõ için konuyla ilgili yasalarõ ve
standardlarõ gözden geçirmek,

Kamu web sayfalarõ için Web Erişilebilirlik
6. Kamu web sayfalarõ için Web Erişilebilirlik
Girişimi’nin (WAI) çalõşmalarõ takip edilerek web
Girişimi (WAI) kõlavuzunu uygulamaya koymak.
sayfasõ hazõrlanmasõnda izlenecek yöntemler
kamuoyunun bilgisine sunulacaktõr. Bu konu da
öncelikle yasal açõdan çözümlenmeli ve
standardizasyon ile desteklenmelidir.
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TABLO : 6
e-Türkiye Eylem Planõ (Eğitim ve
İnsan Kaynaklarõ)
1. Ülkenin sayõsal çağa hazõrlanmasõ
İşlem(ler)

Yöntem(ler)

Etkenler(ler)

Aktör(ler)

1. Bütün okullarda, öğretmenler ve
öğrencilerin internete ve çoklu ortam
kaynaklara
uygun
düzeyde
erişimini
sağlamak,

1-XDSL İnternet bağlantõsõ, alternatiflerin
araştõrõlmasõ,
2-ISS ve içerik sağlayõcõlarõndan ucuz, güvenli ve
yaygõn ICT eğitim ortam ve araçlarõnõ edinmelerini
sağlanmasõ
3-Erişim yerleri ve noktalarõnõn sayõlarõnõn
artõrõlmasõ ve halkõn erişimine açõlmasõ,
koordinasyon ile ucuz, hõzlõ,güvenli ve yüksek bant
genişliğinin sağlanmasõ
4-Okullarõn İnternet erişimlerini sayõsal olarak
artõrarak; bilgiye erişen öğretmen ve öğrenci,
idareci sayõsõnõ artõrmak.
5- Öğretmen ve öğrencilerin PC sahipliği ve
İnternet erişimini kolaylaştõrõcõ yöntemlerin
bulunmasõ

öğretim maliyeti,
personel ve
genel
harcamalar

MEB, Sağlõk,
İçişleri, Tarõm,
Çalõşma ve
Sosyal
Güvenlik,
Devlet
Bakanlõklarõ,
TT AŞ.

Finansman
Kaynağõ
MEB Genel
Bütçe, Fon,
TEP, Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar

Hedef
Tarih
2003
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2. Öğretmenlere, öğrencilere, ebeveynler
ve toplumun diğer kesimlerine internet
üzerinden destek hizmetleri, eğitimle ilgili
kaynaklar ve e-öğrenim ortamõ sağlamak.
Bu girişimleri AB’nin öğrenim, eğitim, kültür
ve IST programlarõyla desteklemek,

1-Eğitim Portalõ oluşturulmasõ kurumsal portala
geliştirilmesi
2-İnternet için Türkçe eğitm içerik oluşturma
çalõşmalarõ, varolan içeriklerin daha geniş bir
kitleye ulaşmasõ için tanõtõm çalõşmalarõnõn
yapõlmasõ
3-Kültürel ve sosyal eğitime destek programlarõ
yanõnda , hobi eğitim yazõlõmlarõnõn ve araçlarõnõn
geliştirilmesi
4- e-öğrenim ortamlarõnõn geliştirilmesi
5- Sürekli Öğrenme Modeli ile eğitimin sürekliliğinin
sağlanmasõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ

-Toplam eğitim
maliyetleri,
verimlilik
-Zaman ve
mekan yanõnda
öğrenme
-Hedef kitlenin
öğrenme hõz ve
istekliliği
-Açõk kaynak
kodlu yazõlõmlarõn
olmayõşõ

MEB, Sağlõk,
İçişleri, Tarõm,
Çalõşma ve
sosyal
güvenlik,
Devlet
Bakanlõklarõ,
TT AŞ.,

MEB Genel
Bütçe, Fon,
TEP, Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar

3. Bütün öğretmenleri yetiştirmek, özellikle
de öğretmenlerin müfredatlarõnõ uyarlamak
ve öğretmenleri yenilikçi, pratik öğretim
yöntemleri geliştirmek üzere yeni
teknolojileri kullanmaya teşvik etmek.
AB’nin öğrenim, eğitim ve IST programlarõ
aracõlõğõyla başarõlõ uygulama alõşverişinde
bulunmak
ve
araştõrma
girişimlerini
koordine etmek,

1-Öğretmen eğitimi, eğitim müfredatlarõ ve kurs
müfredatlarõnõn yenilenmesi,
2-WorldLinks Projesinin ülkeye yaygõnlaştõrõlmasõ
3-Uygun yazõlõm geliştirme ve saklama ortamlarõnõn
geliştirilmesi
4-Uzaktan eğitim yöntemlerinin uygulanmasõ
5-Gelişen teknolojiye uyum eğitimlerini sürekli hale
getirecek, sistemler ve ortamlarõn geliştirilmesi

e-devlet için
gerekli
yetişmiş
insangücü ve
iletişim alt yapõsõ
eksikliği

MEB, Sağlõk,
İçişleri, Tarõm,
Çalõşma ve
sosyal
güvenlik,
Devlet
Bakanlõklarõ,
TT AŞ.,

MEB Genel
Bütçe, Fon,
TEP, Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar

2003

Müfredat
değişikliğine
direnç ve uzun
zaman almasõ

MEB, Sağlõk,
İçişleri, Tarõm,
Çalõşma ve
Sosyal
güvenlik,
Devlet
Bakanlõklarõ,
TT AŞ.,

MEB Genel
Bütçe, Fon,
TEP, Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar

2003

4. Bilgi ve İletişim teknolojilerine dayalõ
yeni eğitim yöntemlerini dahil ederek, okul
müfredatlarõnõ yenilemek,

1-Eğitimde BT kullanõmõnõn en etkin ve yararlõ
şekilde yapõlabilmesi için okul müfredatlarõnõn
yenilenmesi ve yeni sistemlere göre düzenlemesi
2-Uzaktan, sõnõrsõz ve sürekli öğrenme
yöntemlerinin geliştirilmesi (Yer, Zaman ve Kişi
Bağõmsõz)
3-Öğretmen rehberliğinde, öğrenmeyi öğrenen
öğrenci odaklõ eğitim uygulamalarõnõn başlatõlmasõ

2003
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5. Öğrencilere okuldan ayrõldõklarõnda
sayõsal okur yazar olma şansõnõ sağlamak.
AB’nin IST ve eğitim programlarõ aracõlõğõyla
pilot projeleri, başarõlõ uygulama alõşverişini
desteklemek ve araştõrma çabalarõnõ
koordine etmek,

6- İnternet üzerinden verilen eğitimleri
sertifikalandõrmak.

Kamu kurum ve
kuruluşlarõ, sivil
toplum
2-Öğrencilerin, öğretmenlerin, vatandaşlarõn teşvik kuruluşlarõ,
özel sektör ve
edici projelere yönlendirilmesi, bu amaçla STÖ ve
yerel yönetimlerle işbirliği yapõlmasõ
üniversitelerce
konunun
3-ISS ve içerik sağlayõcõlarõndan ucuz, güvenli ve
gerekliliğinin
yaygõn BT eğitim ortam ve donanõmlarõ edinmelerini
anlaşõlmamasõ
sağlamak
1-BT eğitimini sürekli hale getirecek ortamlarõn
sağlanmasõ

Kamu kurum
ve kuruluşlarõ,
sivil toplum
kuruluşlarõ,
özel sektör ve
üniversiteler

MEB genel
bütçe, fon,
TEP, bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar

2002
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TABLO : 7
e-Türkiye Eylem Planõ (Eğitim ve
İnsan Kaynaklarõ)
2. Bilgi tabanlõ ekonomide iş gücü
oluşturulmasõ
İşlem(ler)
1. İşgücüne yaşam boyu eğitim aracõlõğõyla
sayõsal okur yazarlõk şansõ vermek.

Yöntem(ler)

Etkenler(ler)

1- Meslek standarlarõ kurumu aracõlõğõ ile uluslar Kurumlar arasõ
arasõ entegrasyon, sertifika ve akreditasyon
koordinasyon
sağlamasõ,
eksikliği
2- Mevcut işgücüne işinde daha verimli ve başarõlõ
olmasõnõ sağlayacak düzeyde, “yaşam boyu
eğitim” anlayõşõ içinde sayõsal okur yazarlõk
kazandõracak düzenlemelerin yapõlmasõ
3-İşgücünün sayõsal okuryazar olmasõnõ sağlamak
amacõyla ilgili taraflarla model oluşturarak yeni
projelerin hazõrlanmasõ
4-Özel kurs ve sertifikasyon eğitimlerini teşvik
ederek ulusal ve uluslar arasõ geçerliliğinin
sağlanmasõ
5-Bu modelin hayata geçirilebilmesi için özendirici
mekanizmalarõn oluşturulmasõ
6-Varolan eğitim merkezlerinden yararlanarak ya
da yeni merkezler kurarak işgücünün bu konuda
bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinin sağlanmasõ
7-Basõn yayõn kuruluşlarõnõn bu yönde programlar
hazõrlamaya teşvik edilmesi
8-Sürekli Öğrenen ve öğrendiklerini uygulayan
işgücünün oluşturulmasõ

Aktör(ler)
Başbakanlõk,
Çalõşma ve
Sosyal Güvenlik
Bak.anlõğõ,
Sendikalar,
meslek odalarõ

Finansman Hedef
Kaynağõ
Tarih
MEB Genel
2003
Bütçe, Fon,
TEP, Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar
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2. Bilgi teknolojisi eğitim mekanlarõnõ ve
kurslarõnõ önemli ölçüde artõrmak ve bu
kurslarda (hem çalõşma hayatõ hem de
eğitim kurumlarõnda) cinsiyet eşitliğini
desteklemek.

1. Kõrsal kesimleri de göz önünde tutarak
Aile direncinin
kadõnlarõn da BT eğitimlerine eşit katõlõmõnõn
devam etmesi
sağlanmasõ,
2. STK ve özel sektörle işbirliğinde
kampanyalarõn başlatõlmasõ ve kamuoyu
oluşturulmasõ
3. Varolan eğitim merkezlerinden yararlanarak
ya da yeni merkezler kurarak toplumun her
kesimini bu konuda bilinçlendirmek ve
eğitilmesinin sağlanmasõ
4. Varolan altyapõlardan ve personelden mesai
dõşõnda da yararlanõlmasõ
5. Varolan kurslarõn verimliliğinin ve çeşitliliğinin
artõrõlmasõ
6. Bilgi ve iletişim teknolojisi okuryazarlõğõnõn AB
standardlarõnda denkliğinin ve
belgelendirilmesinin sağlanmasõ
7. Diploma,sertifika ve akreditasyon
bilgilendirme çalõşmalarõnõ yaygõn olarak
yapmak
8. Sertifikasyon ve Akreditasyon işlemlerinin
geçerliliğinin ve kurumsallaştõrõlmasõnõ
sağlayacak projeler geliştirmek,
yaygõnlaştõrmak ECDL vb sertifikasyon
uygulamalarõnõ başlatmak

3. Bilgi teknolojisi temel yetenekleri için bir 1. kamu ve özel sektör çalõşanlarõna işlerine
Avrupa diplomasõnõn yaygõnlaşmasõnõ teşvik uygun yarõ zamanlõ çalõşma fõrsatõnõn verilmesi,
etmek.
evlerinin ofis haline getirilmesinin sağlanmasõ
2. KSEM, HEM, ÇEM, Hizmet içi Eğitim Merkezleri
ile özel sektör kaynaklarõnõn entegrasyonu ve
işbirliğini sağlamaya yönelik Projelerin
geliştirilmesi
3. KİOS vb erişim noktalarõnõ yaygõnlaştõrma
projesi geliştirmek

Özel kurs ve
sertifikasyon
eğitimlerinin
ulusal ve uluslar
arasõ geçerliliğinin
algõlanamamasõ

Başbakanlõk,
Çalõşma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanlõğõ,
Sendikalar,
meslek
kuruluşlarõ,
odalar

MEB Genel
2002Bütçe, Fon,
TEP, Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar

Başbakanlõk,
Çalõşma ve
Sosyal Güvenlik
Bak.
Sendikalar,
meslek
kuruluşlarõ,
odalar

MEB Genel
2002
Bütçe, Fon,
TEP, Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar
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4. Mümkün olduğu durumlarda iş Kurumsal BEM yaygõnlaştõrma projesi geliştirmek
ortamõnda esneklikleri, ör. uzaktan çalõşma
ve yarõ zamanlõ çalõşma, desteklemek.

Gelişen
teknolojinin
sunduğu
olanaklar
çerçevesinde
motivasyonun
artõrõlamamasõ,
çalõşma
koşullarõnõn
çeşitlendirilmesine
güvenin
sağlanamamasõ,

Başbakanlõk ve
Bakanlõklar,
bağlõ ve ilgili
kuruluşlar
Sendikalar,
meslek
kuruluşlarõ,
odalar

MEB Genel 2003Bütçe, Fon,
TEP, Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar

5. Talep-yönlendirimli bilgi ve iletişim Bütün okullarõ 24 saat Bilgiye Erişim Merkezi Yetişmiş insan
teknolojisi
eğitimi
ve
üniversite (BEM) olarak kullanmak
gücü ihtiyacõnõn
mezunlarõnõn yeniden yetiştirilmesi için,
belirlenemesi,Bele
eğitim ve yetiştirme merkezleri ağõnõ
diyeler, dernekler
desteklemek.
ve vakõflarõn kurs
vermesinin teşvik
edilmemesi

Başbakanlõk ve
Bakanlõklar,
bağlõ ve ilgili
kuruluşlar
Sendikalar,
meslek
kuruluşlarõ,
odalar TT AŞ.
ISP’ler

MEB Genel 2002Bütçe, Fon,
TEP, Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar

6. Kamuya açõk mekanlarda kamu internet KSEM, Üniversite SEM, Enformatik Enstitüleri,
erişim noktalarõ oluşturmak ve/veya özel kurslar arasõnda müfredat entegrasyonu ve
topluluklarda
eğitim
ile
e-çalõşma ortak standardlar geliştirmek
olanaklarõna erişim sağlayan çoklu ortam,
çok amaçlõ tele-merkezler kurmak.

Başbakanlõk ve
Bakanlõklar,
bağlõ ve ilgili
kuruluşlar
Sendikalar,
meslek
kuruluşlarõ,
odalar

MEB Genel 2003Bütçe, Fon, sürekli
TEP, Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar

Devlet
hizmetlerinin
elektronik
ortamda
verilememesi,
interneti olmayan
vatandaşlara açõk
Ücretsiz İnternet
erişim
merkezlerine olan
ihtiyacõn
anlaşõlamamasõ,
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7. Uzun süredir işsiz olanlara yeniden iş
hayatõna katõlmalarõna olanak sağlamak
üzere, yeterli bilgi teknolojisi eğitimi
sunmak.

Yetişmiş insan
gücü ihtiyacõnõn
giderilememesi

Başbakanlõk ve
Bakanlõklar,
bağlõ ve ilgili
kuruluşlar
Sendikalar,
meslek odalarõ

MEB Genel
2003Bütçe, Fon,
TEP, Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar
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TABLO : 8

e-Türkiye Eylem Planõ (Eğitim ve İnsan Kaynaklarõ)
3.
Bilgi tabanlõ ekonomiye herkesin katõlõmõnõn
sağlanmasõ
İşlem(ler)

Finansman
Kaynağõ

Hedef
Tarih

Yöntem(ler)

Etkenler(ler)

Aktör(ler)

1. Özellikle engellilerin istihdamõ ve sosyal katõlõmõnõ artõrmak
üzere, bilgi teknolojisi ürünlerinin erişilebilirliği amacõyla
herkes için tasarõm standardlarõnõn kabulüne yönelik
çalõşmalar yapmak.

İlgili birimlerle işbirliğinde
her türlü BT ürünlerinden
engellilerin
yararlanabilmesi amacõyla
tasarõmlarõn yapõlmasõ,
çeşitlendirilmesi, tanõtõlmasõ

Engellilere uygun
tasarõm yatõrõlmasõ
için firmalarla işbirliği
ve ürünlerin ihtiyaç
sahiplerinin uygun
yöntemlerle
sahiplendirilmemesi

Başbakanlõk ve
Bakanlõklar, bağlõ
ve ilgili
kuruluşlar
Sendikalar,
meslek
kuruluşlarõ,
odalar

Başbakanlõk
bütçesi, MEB
Genel Bütçe,
Fon, TEP,
Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar

2003-

2. Herkes için tasarõm konusunda örnek ulusal merkezler
kurulmasõnõ ve ağlarla bağlanmalarõnõ sağlamak.

Teknoparklarda proje
teşviklerinin verilmesi

Teknoloji kullanõm
hakkõnõn yeterince
anlaşõlamamasõ

Başbakanlõk ve
Bakanlõklar, bağlõ
ve ilgili
kuruluşlar
Sendikalar,
meslek
kuruluşlarõ,
odalar, gönüllü
kuruluşlar

Başbakanlõk
bütçesi,MEB
Genel Bütçe,
Fon, TEP,
Bağõş,
yardõmlar ve
kampanyalar

2003-
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TABLO : 9
e-Türkiye Eylem Planõ (e-Ticaret :
Güvenli Ağlar, Akõllõ Kartlar ve İdari Alt yapõ)
1. Güvenli e-Ticaret ortamõnõn oluşturulmasõ
İşlem(ler)

Yöntemler

Etkenler

Finansman
Kaynağõ

Aktörler

Hedef
Tarih

1. Güvenli e-Ticaret konusunda rehber ve belgeler
hazõrlamak

- OECD’nin "Bilgi Sistemleri ve Ağlarõnõn
Güvenliğine İlişkin Rehber İlkeler"
başlõklõ metinin Türkçeleştirilerek
kamuoyunun bilgilendirilmesi

TÜBİTAK,
TÜBİTAKUEKAE,
PMB A.Ş.

EylülAralõk
2002

2. Akõllõ Kart, PKI ve güvenlik test standardlarõnõn
uygulanmasõna yönelik çalõşmalar yapmak

-Akõllõ Kart standardlarõ çalõşmalarõ,
-PKI standardlarõ çalõşmalarõ,
-Bilgi sistem güvenlik test standardlarõ
çalõşmalarõ,

TSE,
TÜBİTAK
UEKAE,
PMB A.Ş.

2003

3. Güvenli e-Ticarete ilişkin pilot uygulamalar
geliştirmek

-Akõllõ kart, e-imza ve PKI
uygulamalarõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ

TÜBİTAKUEKAE,
Kuruluşlar

2003

4. Sertifikasyon Makamõ belirleme ve PKI idari yapõsõ
çalõşmalarõ yapmak

-Kayõt Kurumlarõnõn oluşumuna destek
sağlanmasõ,
-Sertifikasyon Makamõ belirlenmesi
kriterleri ve çalõşma esaslarõnõn
oluşturulmasõ,
-AB 6. Çerçeve Programõ projeleri
kapsamõnda “PKI Mükemmeliyet Ağõ”nõn
oluşturulmasõ

TÜBİTAKUEKAE, eTicaret ve
Hizmetler
Uygulama G.,
DPT
İlgili diğer
kurum/kuruluş

20022003
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TABLO : 10

e-Türkiye Eylem Planõ (e-Ticaret :
KOBİ’ler ve Diğer İşletmeler)
2. KOBİ’lerde e-Ticaretin canlandõrõlmasõ
İşlem(ler)

Yöntemler

Etkenler

Finansman
Kaynağõ

Aktörler

Hedef
Tarih

1. “GoDigital” kapsamõnda KOBİ’lerde e-Ticaret/e-İş
bilincini oluşturmak

Seminer, panel,
workshop düzenlenmesi,
e-Ticaret konulu eğitim
programlarõnõn sürüdürlmesi

KOSGEB,
KOSGEB,
TOBB,
TOBB,
Uygulama G. Uygulama
Gurubu
katõlõmcõlarõ

2003
Nisan

2. Ticari hizmetleri elektronik ortama taşõmak,
uluslar arasõ standardlara uygun yazõlõmlarõn
geliştirilmesini desteklemek

Bilgisayar destekli e-ticaret
çalõşmalarõnõn yeni teknolojilere
uyumlu olarak oluşturulmasõ, bu
konuda Ar-Ge ve inovasyonun
desteklenmesi

TTGV,
TBD,
Üniversiteler, TBV,
AB 6.Çerçeve Üniversiteler,
Bilişim
Şirketleri

2002
Eylül

3. e-Ticaret/e-İş konularõnda güncel, doğru ve
İş Diyaloğu web sitesi nin alt
yönlendirici bilgi sağlayacak bir "İş Diyaloğu Web Sitesi" yapõ çalõşmalarõnõn
oluşturmak
başlatõlmasõ,sonraki aşamada ise
içeriklerin oluşturulmasõ

KOSGEB,
KOSGEB,
KOBİLER
KOBİLER
Uygulama G. Uygulama G.

2002
Ekim
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TABLO : 11

e-Türkiye Eylem Planõ (e-Ticaret:Tüketici Sorunlarõ)
3. e-Ticarette tüketici haklarõnõn korunmasõ
İşlem(ler)

Yöntemler

1. Elektronik ortamda yapõlan alõşverişlerde karşõlaşabilecek
sorunlarla ilgili olarak tüketicileri bilgilendirilmek

- e-Alõşveriş Rehberi
hazõrlamak,
- Haklarõ konusunda
tüketicileri bilgilendirme
toplantõlarõnõn, seminerlerinin
ve medya programlarõnõn
yapõlmasõ

2. e-Ticarette tüketicinin korunmasõna ilişkin hukuki
düzenlemeleri yapmak

- Tüketicinin korunmasõ
mevzuatõnõ e-ticaret açõsõndan
gözden geçirilmesi,
- Tüketicinin korunmasõna
ilişkin hukuki düzenlemenin
yapõlmasõ

3. e-Ticaret ortamõ için nitelik kriterleri oluşturmak, yanõltõcõ
içeriğe ilişkin gerekli tedbir ve yaptõrõmlarõ tespit etmek

4. e-Ticarete tüketici güveninin artõrõlmasõnõ sağlamak,
elektronik ortamda yapõlan alõşverişlere ilişkin tüketici ihtilaf
çözüm mekanizmalarõ geliştirmek

Etkenler

Finansman
Kaynağõ

Aktörler

Hedef
Tarih

STB, TÖ,
TOBB,

2002-

STB

2003

- Nitelik kritelerinin
belirlenmesi ve geliştirilmesi,
- Yanõltõcõ içerikle ilgili uluslar
arasõ çalõşmalarõn izlenmesi ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi,
cezai müeddilerin tespiti

STB,
Tüketici
Sorunlarõ
U.G.

2003

Tüketici Net-Hakemlik Ağõnõn
oluşturulmasõ

STB

2003-

4077 sayõlõ
Tüketicinin
Korunmasõ Hakkõnda
Kanunda Değişiklik
Yapõlmasõna Dair
Kanun Tasarõsõnõn
yasalaştõrõlmasõ
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TABLO : 12

e-Türkiye Eylem Planõ (e-Ticaret: Dõş Ticarette e-Belge)

4. Ticari işlemlerde kullanõlan bilgi ve belgelerin
elektronik ortama uyarlanmasõ

İşlem(ler)

Yöntemler

Etkenler Finansman Kaynağõ

Aktörler

Hedef
Tarih

1. Belge ve bilgilerin kurum/kuruluşlar arasõnda hõzlõ ve etkin
dolaşõmõnõ sağlamak

- Dõş ticaret belgeleri ve iş
BM/AEK
akõmlarõnõn değerlendirilerek UNeDocs
XML’e çevrilecek belgelerde
önceliklerin belirlenmesi,
- Şirket kuruluşu ve sicili için
bir kayõt makamõ
oluşturulmasõ

Gümrük
Müsteşarlõğõ,
DTM, TOBB,
UND, DPT,
KamuNet, Maliye
Bakanlõğõ, İçişleri
Bakanlõğõ, TİM
Bankalar
Birliği,Türkiye
Bilişim Vakfõ

2003

2. Elektronik ortamda yürütülen dõş ticarete ilişkin işlemleri
uyumlaştõrmak

- Ticaretin kolaylaştõrõlmasõ
ve ticarette etkinlik
bağlamõnda, dõş ticaret
işlemlerine ilişkin prosedür
ve belgelerinin
basitleştirilmesi konusunda
uluslar arasõ çalõşmalarõn
izlenmesi,
- İlgili kuruluşlarla
kolaylaştõrma faaliyetlerinin
başlatõlmasõ

Gümrük
Müsteşarlõğõ,
DTM, TOBB,
UND, Maliye
Bakanlõğõ, TİM
OAİB, Bankalar
Birliği,Türkiye
Bilişim Vakfõ

2003

BM
UNCTAD,
AEK
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TABLO : 12-devam

3. Gerekli elektronik ortamõn oluşturulmasõ için ilgili kuruluşlarla - Gemlik Serbest Bölgesinde
ortak e-Belge örnek uygulamalarõnõ yürütmek
e-belge örnek uygulama
yapõlmasõ,
- Gemlik Gümrük
Müdürlüğünde diğer dõş
ticaret işlemlerinin
entegrasyonu,
- Dõş Ticaret örnek
uygulamasõnõn yapõlmasõ
4. Dõş Ticaret Mükemmeliyet Ağõnõ kurmak için gerekli alt yapõ
ve işbirliği platformunu oluşturmak

- Kamuda e-Ticaret ve
Hizmetler Uygulama Grubu
ile birlikte ortak proje
hazõrlanmasõ,
- Diğer e-Ticaret Uygulama
Gruplarõnõn oluşturacağõ
ağlarõn entegrasyonu,
- BM, AB ve Dünya Bankasõ
gibi uluslar arasõ kuruluşlarõn
açtõğõ/açacağõ proje
çağrõlarõna katõlõm
sağlanmasõ

Bütçe, AB Komisyonu, Gümrük
BM, Dünya Bankasõ,
Müsteşarlõğõ,
uluslar arasõ kuruluşlar DTM, TOBB,
UND, Maliye
Bakanlõğõ TİM,
OAİB, Bankalar
Birliği, Türkiye
Bilişim Vakfõ,
İlgili kuruluşlar
Gümrük
Müsteşarlõğõ
DTM, TOBB
UND, STB,
Maliye B.,TİM,
Bankalar Birliği,
Kamuda
e-Ticaret ve
Hizmetler UG

2003

20032003+
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TABLO : 13
e-Türkiye Eylem Planõ (e-Ticaret:
Finans ve e-Ödeme Sistemleri)
5. Ticari işlemlerde çevrimiçi (on-line) ödeme ve dõş
ticaret finans ağlarõnõn oluşturulmasõ

İşlem(ler)

Yöntemler

Etkenler

Finansman
Kaynağõ

Aktörler

Hedef
Tarih

1. Finans ve ödeme ile ilgili kurum ve kuruluşlarõn e-ticaret
uygulamalarõnõ uyumlaştõrmak

- e-Ticaret ödeme araç ve
yöntemlerinin belirlenmesi,
- Ödeme usüllerinin
uyumlaştõrõlmasõ için ilgili
kurum ve kururluşlarõn
koordine edilmesi

Genel Bütçe

TCMB,
Hazine M.,
Bankalar
Birliği,
Finans
Kuruluşlarõ

2003

2. Vergi ve ödemelerin gerçekleştirileceği e-Ödeme Ağõ ile dõş
ticaret işlerinde gerekli finansman ihtiyacõnõ karşõlamak üzere
bankalar ve finans kuruluşlarõ arasõnda kurulacak e-Finans
Ağõnõn ortak ortamõ için altyapõ ve idari düzenlemeleri
hazõrlamak

- İlgili kuruluşlar arasõnda ağ
kurulmasõ için ortak proje
hazõrlanmasõ,

Genel Bütçe

TCMB,
Hazine M.,
Bankalar
Birliği,
Finans
Kuruluşlarõ

20032004

3. İnternet bankacõlõğõ ve finans hizmetleri veren kuruluşlarda
sunulan servislere ilişkin e-finans hizmetler tablosunu
oluşturmak ve güncellemek

- İnternet bankacõlõğõ yapan
kuruluşlardan gerekli bilgi
akõşõnõn sağlanmasõ,
- e-finans hizmetleri ve
kriterlerinin oluşturulmasõ

Genel Bütçe

TCMB,
BBDK,
Hazine M.,
Bankalar
Birliği,
Finans
Kuruluşlarõ

2003
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TABLO : 14

e-Türkiye Eylem Planõ (e-Ticaret: Vergi-Muhasebe)
6. e-Ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

İşlem(ler)

Yöntemler

Etkenler

Finansman
Kaynağõ

Aktörler

Hedef
Tarih

1. Vergiyle ilgili çevrimiçi (on-line) belge-bilgi akõşõnõ amaçlayan
uygulamalarõn uyumlaştõrõlmasõnõ sağlamak,

- Vergiyle ilgili kuruluşlar
arasõnda bilgi-belge akõşõnõn
sağlanmasõ için ortak proje
hazõrlanmasõ,

Genel Bütçe

2. e-Ticarette vergilendirme ilke ve kurallarõnõ belirlemek

- e-Ticaretin
vergilendirilmesine ilişkin
uluslar arasõ çalõşmalarõn
izlenmesi
- Ulusal mevzuatõn gözden
geçirilmesi

Genel Bütçe Maliye
Bakanlõğõ,
e-Ticaret
Hukuk
Grubu

2003

3. e-Ticaret kayõtlarõnõn muhasebeleştirilmesini sağlamak

- Elektronik ortamda
gerçekleştirilen ticari işlemlerin
muhasebeleştirilme ilkelerinin
belirlenmesi,
- - Vergi Usul Kanununun
mevcut hükümlerinin elektronik
ortama uyarlanmasõ için
gerekli altyapõnõn oluşturulmasõ

Maliye
Bakanlõğõ,
Bankalar
Birliği

2003

4. e-Ticaretin yaygõnlaştõrõlmasõ için destekleyici önlemlerin
alõnmasõnõ sağlamak

- Ticari işlemlerin elektronik
ortamda yürütülmesinin
desteklenmesi için gerekli
araçlarõn belirlenmesi

Maliye
Bakanlõğõ,
İnternet
Kurulu

2003

Maliye
Bakanlõğõ

2003
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TABLO : 15
e-Türkiye Eylem Planõ (e-Ticaret:
Kamuda e-Ticaret ve Hizmetler)
7. Kamuda e-ticaret ve hizmetlerin elektronik ortamda
yürütülmesi
İşlem(ler)

Yöntemler

Etkenler

Finansman
Kaynağõ

Aktörler

Hedef
Tarih

1. Kamuda e-ticaret ve e-hizmet erişiminde mevcut durumu
değerlendirmek ve gelişmeleri izlemek

- Ticarete ilişkin temel kamu
hizmetlerini tespit etmek ve
çevrimiçi hizmetleri
izlemek/değerlendirmek
- Elektronik ortamda sunulan
hizmetlerin kamuoyu
tarafõndan kullanõmõnõ
izlemek/değerlendirmek,
- Kamuda e-imza kullanõmõnõ
desteklemek

Genel Bütçe

Uygulayõcõ
kamu kurum
ve kuruluşlarõ

2003

2. Kamuda e-Ticaret uygulamalarõnõ yürüten kuruluşlarõn
hizmetlerini ortak platformda birleştirmek

- Dõş Ticarette e-Belge
Uygulama Grubu ile birlikte
kamu bilgi ağõnõn kurulmasõ,
- Yasal, idari, ticari, kültürel,
çevre ve trafik ile ilgili olanlar
da dahil olmak üzere önemli
kamu bilgilerinin on-line
sunumu

Genel Bütçe

Dõş Ticarette
e-Belge U.G.,
uygulayõcõ
kamu kurum
ve kuruluşlarõ

2003

3. Çevrimiçi kamu alõmlarõ için pazar yeri oluşturmak

- Kamu alõmlarõnda elektronik
ortamõn kullanõlmasõ ile ilgili
yasal ilkelerin oluşturulmasõ,
- Çevrimiçi gerçekleştirilebilen
kamu alõmlarõnõ
izlemek/değerlendirmek
- Portal hazõrlanmasõ

Genel Bütçe

Kamu İhale
Kurumu,
uygulayõcõ
kamu kurum
ve kuruluşlarõ

2003
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TABLO : 16

e-Türkiye Eylem Planõ (E-Devlet)
1. Vatandaşa kaliteli, güvenli,
kesintisiz hizmet sunulmasõ

etkin

ve

İşlem(ler)

Yöntem(ler)

Etkenler(ler)

Finansman
Kaynağõ

1. Kamunun sunduğu hizmetlerin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesini sağlamak,

-Kamuda halen mevcut olan ve e-Devlet
sürecinde e-Kurum yaklaşõmõ ile
geliştirilmiş projelerin tespiti,
yaygõnlaştõrõlmasõ ve etkinliğinin artõrõlmasõ,
-Bilgi toplumu projelerinin bir bütünlük
içinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve
yönlendirilmesi,
-Gerçekleştirilemeyen gerekli projelerin
tespiti,
-projelerin edevlet projesine döndürülmesi
-sunulan bilginin ve verilerin
mahremiyetinin sağlanmasõ,
- Kamu kurum ve kuruluşlarõnda bilgi ve
iletişim teknolojilerinin gerektiği gibi
kullanõlmasõnõn sağlanmasõ.

Kamu kurum ve
kuruluşlarõnda
sorumlu bir
birimin olmasõ

Kamu
kurumlarõ
kendi
bütçelerinden

2. Kamu Kurum ve kuruluşlarõn çevrimiçi hizmet
sunmalarõna yönelik gerekli bilişim alt yapõlarõnõn
oluşturmak,

-Online hizmetlerin verilmesinde güvenli
bir teknolojik altyapõ tasarlanmasõ
-Hizmete ulaşõm araçlarõnõn tespiti,
-sayõsal uçuruma olanak verilmemesi

Maliyet,
DPT,Kamu
projelerin
Kurum ve
eşgüdümlü
Kuruluşlarõ
tasarlanmamasõ

Aktör(ler)

Hedef
Tarih

Kamu kurum 2003
ve kuruluşlarõ, ortasõ
KamuNet,
DPT

Adalet
2003
Bakanlõğõ,
kamu kurum
ve kuruluşlarõ
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3. e-Devlet hizmetlerinin tanõtõlmasõ ve uygulanmasõ
için vatandaşõn bilgilendirilmek,

-eDevleti kullanacak vatandaşõn
bilinçlendirilmesi
-edevleti yöneten grubun eğitimi

Maliyet, kalifiye
eleman,
koordinasyon ve
teknik altyapõ
eksikliği

4. Kamuda bilgi güvenliğini sağlanmak,

-Bilişim güvenliğine yönelik gereksinimleri Güvenlikle ilgili
belirlemek, bilişim güvenliği bilincinin
yasalarõn
yayõlmasõnõ sağlamak,
hazõrlanmasõ
-Kamuda bilişim sistemleri ve uygulamalarõ
arasõnda uyuşum standardlarõ ile bilgi
paylaşõmõ ilkelerinin belirlenmesi,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarõnda bilişim sistemleri
birimlerinin oluşturulmak,

-eKurum ve eTürkiye organizasyonundan
sorumlu bir ekibin görevlendirilmesi ve
kurum içi koordinasyonun sağlanmasõ
-Kamuda bilişim insangücü eğitimine
yönelik gereksinimleri belirleyerek

Mevzuat

6. Vatandaşlarõn kamu ile ilişkilerinin elektronik
ortama taşõnmasõ için devlet e-kapõsõnõ kullanõma
açmak.

-İçeriğinin tespiti, her kurumun üreteceği
bilgilerin belirlenmesi ve aynõ standardta
dinamik bilgi sunumunun sağlanmasõ
- Devletin etkin, şeffaf, güvenli ve
kesintisiz hizmet sunacağõ Devlet eKapõsõ
ile sürekli ilgilenmek, içeriğinin ve
hizmetlerinin güncelleştirilmesini ve
sürekliliğini sağlamak

Kurumlarda
kalifiye eleman
eksikliği ve
teknolojik
yetersizlikler

DPT,
KamuNet,
Kamu
kurumlarõ
kendi
bütçelerinden

MEB,KamuNet 2003

Kamu
kurumlarõ
kendi
bütçelerinden

Kamu kurum 2003
ve kuruluşlarõ

Başbakanlõk, 2002
kamu kurum
ve kuruluşlarõ

Kamu
kurumlarõ
kendi
bütçelerinden

Kamu kurum 2002
ve kuruluşlarõ
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TABLO : 17

e-Türkiye Eylem Planõ (e-Sağlõk)
1. Ulusal sağlõk ağõ oluşturulmasõ ve sağlõkla ilgili
hizmetlerin elektronik ortamda verilmesinin sağlanmasõ
İşlemler

Yöntem(ler)

Öncelikle sağlõk hizmeti sunan tüm
1. Birincil ve ikincil sağlõk hizmeti sağlayõcõlarõ için, yerel ağlar da kamu ve özel sektör kuruluşlarõnõn
dahil olmak üzere bir saglõk telematik altyapõsõ kurmak.
bilgi sistemleri altyapõsõnõ tespit etmek
(KamuNet hastane anketi uygulamaya
konulmasõ),
Sağlõkta bilgi değişimi standardlarõnõ
belirlemek ve tüm kurumlarda bu
standardlarõn uygulanmasõnõ
sağlamak.
2. AB üyesi ülkelerce tõbbi web sayfalarõ için sözkonusu olan
temel nitelik kriterlerini ulusal veya bölgesel düzeyde
uygulamak.

3. Vatandaşlara ve sağlõk hizmeti sunan personele yönelik
sağlõkla ilgili doğru, güncel ve şeffaf bilgilerin verileceği bir
sağlõk portalõ oluşturmak

Etkenler(ler)
Ucuz İnternet
ve data erişim
olanaklarõnõn
sağlanmasõ

Finansman
Aktör(ler)
Kaynağõ

Hedef
Tarih

Sağlõk Bak., 2003+
Üniversiteler,
Çalõşma
Sosyal
Güvenlik
Bak, Emekli
Sandõğõ, Özel
hastaneler

Bu alanda gelişmiş ülkelerdeki
çalõşmalarõ izlemek ve özel bir çalõşma
grubu oluşturulup ulusal sağlõk web
sayfalarõ nitelik kriterlerini oluşturmak

Sağlõk Bak. 2003
ve
ortasõ
Üniversiteler

Sağlõk alanõnda, sektörde yer alan
kamu kurum ve kuruluşlarõnõn
katkõsõyla sürekli güncellenen sağlõk
portalõnõn tasarlanmasõ ve kullanõma
açõlmasõ

Sağlõk Bak., 2003
üniversiteler, ortasõ
sağlõk
hizmeti
sunan kamu
kurum ve
kuruluşlarõ,
l
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STK, özel
sektör

4. AB kamu sağlõğõ ağlarõ ve veritabanlarõyla bağlantõ kurmak.

AB halk sağlõğõ ve bulaşõcõ hastalõklar
networkunun incelenmesi ve katõlõm
için gerekli stratejilerin belirlenmesi

Sağlõk
Bakanlõğõnda bu
alanda bir
komisyon
oluşturulmuştur.

Sağlõk
Bakanlõğõ

2003
ortasõ
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TABLO : 18

e-Türkiye Eylem Planõ (E-Arşiv)
1. Arşiv ve kütüphane hizmetlerinin
elektronik ortamda yürütülmesi
İşlem(ler)
1. Standard dosyalama ve haberleşme
kodlarõnõn belirlenerek tüm resmi yazõşmalarda
birliktelik sağlamak,

2.Tarihi arşivlerden tasnifi tamamlanan belge
serilerinin elektronik ortamda araştõrmaya
açmak,

Yöntem(ler)
-Altyapõyõ oluşturmak
-Eğitim vermek

Hizmetlerin elektronik
ortamda yürütülmesi

3. Elektronik ortamlarda oluşturulan ve
Hizmetlerin elektronik
oluşturulacak olan arşiv malzemelerinin
ortamda yürütülmesi
standardlarõnõ belirlemek ve yapõlacak çalõşmalar
sonucu Elektronik Belge Rehberi’ni hazõrlamak,

Etkenler(ler)
Standardlaşma
sağlandõğõnda tüm
kurumlarõn standard
dosyalama ve
haberleşme kodlarõnõ
uygulamaya koymasõ

Finansman
Kaynağõ
Kamu kurumlarõ
kendi bütçelerinden

Aktör(ler)
Kamu kurum ve
kuruluşlarõ

Hedef
Tarih
2003
ortasõ

İlgili kamu kurum ve DAGM ve tarihi arşivi 2003
kuruluşlarõnõn
barõndõran diğer kamu
bütçeleri
kurum ve kuruluşlarõ

Kamu kurumlarõ
kendi bütçelerinden

DAGM ve tüm kamu
kurum ve kuruluşlarõ

2003
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4. Kütüphaneler ve bilgi merkezlerindeki
materyalin bibliyografik kayõtlarõ ile seçilmiş

hizmetlerin elektronik
ortamda yürütülmesi ve
internet erişimi

Projeleri olan
kurumlarõn
desteklenmesi
olmayanlarõn ise teşvik
edilmesi

hizmetlerin elektronik
ortamda yürütülmesi ve
internet erişimi

Projeleri olan
Kültür Bakanlõğõ ve
kurumlarõn
diğer ilgili kamu
desteklenmesi
kurum ve
olmayanlarõn ise teşvik kuruluşlarõnõn
edilmesi
bütçeleri

önemli materyallerin içeriğini elektronik ortama
aktarmak ve internetten hizmete açmak,
5.Yazma eserlere ait bibliyografik kayõtlar ile
tam metin kayõtlarõnõ elektronik ortama
aktarmak ve internetten hizmete sunmak

Kültür Bakanlõğõ ve
2003
Kültür Bakanlõğõ ve
diğer kamu kurum ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarõ
kuruluşlarõnõn
bütçeleri

Kültür Bakanlõğõ ve
diğer ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarõ

2003
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TABLO : 19

e-Türkiye Eylem Planõ (Akõllõ Ulaşõm)
1. Elektronik teknolojisinden
yararlanarak ulaşõm sistemlerinde
performansõn ve kaynak kullanõmõnda
etkinliğin artõrõlmasõ
İşlemler
1. Akõllõ Ulaşõm Sistemleri Gelişim Planõ
Hazõrlamak

Yöntemler

Etkenler

-Belediyeler ve ilgili diğer
-Akõllõ ulaşõm
kurumlardaki akõllõ ulaşõm sistemleri
sistemlerinin tasarõmõ ve
bilgi ve tecrübe birikiminin artõrõlmasõ, işletmeciliği konusunda
2. AB Akõllõ Ulaşõm Sistemleri mimarisine uygun,
tecrübeli eleman eksikliği
fakat Türkiye’deki ulaştõrma kurumlarõnõn
-Ağõrlõklõ olarak belediyelerce finanse
ihtiyaçlarõnõ öncelik alan bir orta dönem Türkiye edilen ve tek bir üniversite tarafõndan -Belediyelerde konunun
Akõllõ Ulaşõm Sistemleri Mimarisi ve Tasarõm
koordine edilen uzun dönemli bir
içerdiği siyasi cazibe
Kurallarõ Belgeleri oluşturmak,
Türkiye Akõllõ Ulaşõm sistemleri AR-GE nedeniyle kapsamlõ etüd
projesinin başlatõlmasõ,
edilmeden yapõlan akõllõ
3. Türkiye’de uygulamasõ devam eden veya
ulaşõm sistemleri
tasarõm halindeki akõllõ ulaşõm sistemlerinin
-Temel performans kriterlerini içeren yatõrõmlarõnõ yenilemenin
performans ve tasarõm yaklaşõmlarõ açõsõndan
bir tasarõm kitapçõğõ hazõrlanarak
zorluğu,
incelenmesi ve dersler çõkarõlmasõ,
Belediyelerin yürüteceği projelerde
kalite düzeyinin artõrõlmasõ
-Akõllõ ulaşõm sistemleri
4. İlgili kurumlarda akõllõ ulaşõm sistemleri
ile ilgili cihazlarõn
konusunda bilinçlenmeyi artõrmak,
temininde yurtiçi
üretiminin kõsõtlõlõğõ
5. Özellikle Belediyelerde akõllõ ulaşõm sistemleri
nedeniyle ithalata ağõrlõk
ile ilgili ihalelerde minimum ana sistem
verme ve bu noktada bir
performans kriterlerinin belirlenerek, bu
kaç firmanõn istedikleri
kriterlerin şart koşulmasõ yoluyla, kamu
tasarõmõ veya ekipmanõ
kaynaklarõnõn etkin kullanõlmasõ
belediyelere kabul
ettirmesi v.b.

Finansman
Kaynağõ
Belediye
kaynaklarõ ve
AR-GE
projesinde
kõsmen bütçe
kaynaklarõ

Aktörler
Belediyeler,
DPT,
Karayollarõ
Genel
Müdürlüğü,
DHMİ Genel
Müdürlüğü,
Denizcilik
Müsteşarlõğõ,
Kõyõ Emniyeti
Genel
Müdürlüğü,
Uluslar arasõ
Nakliyeciler
Derneği ve
diğer ulaştõrma
ile ilgili kamu
ve özel sektör
kurumlarõ

Hedef
Tarih
-Raporun
hazõrlanmasõ
2002 sonu
- AR-GE
projesi en
az 5 yõl
süreli
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TABLO : 20

e-Türkiye Eylem Planõ (Çevre)
1. Ulusal bazda, uluslar arasõ standardlara uyumlu
e-Çevre ağõ ve portalõnõn kurulmasõ
İşlemler
1. Türkiye genelinde toplanan verileri standard bir
formatta tutmak, araştõrmacõlar, kurum ve kuruluşlar
istedikleri verilere vakit harcamadan kolayca
ulaşabilmelerini sağlamak

Yöntem(ler)

Etken(ler)

Tüm kamu
Tasarlanan sistem ulusal
kuruluşlarõnõn
standardlara uyumlu olduğu kadar,
eşgüdümlü çalõşmasõ,
uluslar arasõ standardlarla da uyumlu
Mükerrer bilginin
olacaktõr.
önlenmesi.

Finansman
Kaynağõ
Çevre
Bakanlõğõ
bütçesi ve
uluslar arasõ
kaynaklar

Aktör(ler)
Tüm Kamu,
vatandaş ve
uluslar arasõ
kuruluşlar

Hedef
Tarih
2003+
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E-Türkiye Çalõşma Gruplarõ ve Koordinatörleri
1- Eğitim ve İnsan Kaynaklarõ Çalõşma Grubu :
Milli Eğitim Bakanlõğõ , M. Feridun KESKİNKILIÇ feridun@meb.gov.tr
2- Altyapõ Çalõşma Grubu :
Ulaştõrma Bakanlõğõ, Hasan TEKELİ tekeli@ubak.gov.tr
3- Hukuki Altyapõ Çalõşma Grubu :
Adalet Bakanlõğõ, Ali KAYA akaya@adalet.gov.tr
4- Standardlar Çalõşma Grubu :
Türk Standardlarõ Enstitüsü Başkanlõğõ, Rasim YILMAZ ryilmaz@tse.org.tr
5- Güvenlik Çalõşma Grubu :
Genelkurmay Başkanlõğõ, Mu.Kd.Alb. Cihan KIZILTAN ckiziltan@tsk.mil.tr
6- E-Ticaret Çalõşma Grubu :
Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, Ali SAKALLIOĞLU e-bilgi@dtm.gov.tr
7- Yatõrõmlar ve Planlama Çalõşma Grubu :
Devlet Planlama Teşkilatõ, Osman Olcay GÜNEĞİ ogunegi@dpt.gov.tr
8- Arşiv ve Digital Depolama Çalõşma Grubu:
Devlet Arşivleri Gn.Md.lüğü, Doç.Dr. Yusuf SARINAY ysarinay@devletarsivleri.gov.tr
9- Uluslararasõ İzleme ve E-Avrupa+ Grubu :
AB Genel Sekreterliği, Sevinç ATABAY satabay@abgs.gov.tr
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10- Özel Projeler Çalõşma Grubu :
Türkiye Bilişim Vakfõ, Doç. Dr. Cemil ARIKAN cemil@sabanciuniv.edu
11- Mevcut Durumun Tesbit Çalõşma Grubu :
KAMUNET Teknik Kurulu (DPT), Selçuk KAVASOĞLU selcuk.kavasoglu@dpt.gov.tr
12- Ulusal Bazda Takip, Koordinasyon ve İzleme Grubu :
Türkiye Bilişim Derneği, Rahmi AKTEPE rahmi.aktepe@tbd.org.tr
Ahmet AYVALI aayvali@tbd.org.tr
13- Çevre-Sağlõk Çalõşma Grubu :
Başbakanlõk, Adnan METE adnan@basbakanlik.gov.tr
Gülen EVREN gulen@basbakanlik.gov.tr

