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KDEP EYLEM GERÇEKLEŞME DURUMLARI: DEĞERLENDİRME TABLOSU 
 

(A: Henüz Başlamadõ; B: Başlangõç Aşamasõnda; C: Çalõşmalar Sürüyor; D: Sonuçlandõ) 
 

GERÇEKLEŞME 
EYLEM Eylem 

No A B C D

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ      

Bilgi toplumu stratejisinin oluşturulmasõ 1   ●  

Yazõlõmda mükemmellik merkezi haline dönüşüm politikalarõnõn belirlenmesi 2   ●  

TEKNİK ALTYAPI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ      

İnternet altyapõsõnõn ve kullanõmõnõn, geniş bant erişimini de içerecek şekilde  ülke genelinde 
yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik olarak alõnmasõ gereken tedbirler konusunda çalõşma yapõlmasõ 3   ●  

Üçüncü nesil (3G) mobil telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin lisans tahsisi hazõrlõk 
çalõşmalarõnõn yapõlmasõ 4 ●    

Akõllõ kart ve PKI standartlarõ ile güvenlik test standartlarõna yönelik çalõşmalar yapõlmasõ 5   ●  

Ağ güvenliğinin test edilmesi ve sağlanmasõna ilişkin pilot uygulamalarõn geliştirilmesi 6   ●  

İnternet veri merkezi (Internet data center)  uygulamalarõnõn ekonomisi ve yapõlabilirliğine 
yönelik çalõşmalar yapõlmasõ 7   ●  

EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI      

�Bir okulu dünyaya aç - İnternete bağla� kampanyasõ 8   ●  

İlköğretim okullarõna 4.000 Bilgi Teknolojileri Sõnõfõnõn kurulmasõ  
(Temel Eğitim Projesi -FAZ 2) 9   ●  

Eğitim portalõ prototipinin oluşturulmasõ 10   ●  

Eğitimde kalite ve verimliliğin artõrõlmasõ amacõyla, bilgi teknolojilerinin etkin ve yararlõ 
şekilde kullanõlmasõna yönelik olarak okul müfredatlarõnõn yenilenmesi  11   ●  

Öğretmenlerin yenilikçi ve pratik öğretim uygulamalarõ geliştirmek üzere yetiştirilmesi, yeni 
teknolojileri kullanma becerilerini artõrmak üzere hizmetiçi eğitim programlarõ düzenlenmesi 12   ●  

Öğretim kurumlarõndaki bilgi teknolojisi eğitim mekanlarõnõn topluma açõlmasõna yönelik ön 
çalõşma ve gerekli düzenlemelerin yapõlmasõ 13    ● 

Kurs ve sertifikasyon eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi, verilen sertifika ve diplomalarõn AB 
standartlarõnda denkliğinin sağlanmasõ 14   ●  

Bilgi toplumunun gerektirdiği insan kaynağõ planlamasõnõn yapõlmasõ 15   ●  

HUKUKİ ALTYAPI      

Elektronik İmza Kanunu�nun çõkarõlmasõ 16    ● 

Kişisel Verilerin Korunmasõ Hakkõnda Kanun�un çõkarõlmasõ 17   ●  

Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu�nun çõkarõlmasõ 18 ●    

Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasarõsõnõn hazõrlanmasõ 19    ● 

Bilgi Edinme Hakkõ Kanunu�nun çõkarõlmasõ 20    ● 

Elektronik ortamdaki sözleşmelerin tanõnmasõ için bir çalõşma yapõlmasõ ve  gerekliliği halinde 
yasal düzenlemelerin  tamamlanmasõ 21    ● 

Elektronik ortamda fikrî haklarõn korunmasõ için gerekli yasa çalõşmasõnõn yapõlmasõ 22    ● 

İnternet servis sağlayõcõlarõnõn görev, yetki ve sorumluluklarõ ile denetimlerine ilişkin  gerekli 
yasal düzenlemenin  yapõlmasõ 23   ●  

e-Ticaret için uygun ortamõn  oluşturulmasõ 24   ●  
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GERÇEKLEŞME 
EYLEM Eylem 

No A B C D

Dõş ticarette e-belge uygulamalarõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ 25 ●    

Yeni Telekomünikasyon Kanunu�nun  çõkarõlmasõ  26   ●  

Telekomünikasyon alanõnda ikincil düzenlemelerin yapõlmasõ 27   ●  

Evrensel Hizmet Yönetmeliğinin çõkartõlmasõ 28  ●   

STANDARTLAR      

Uluslararasõ ve AB standart kuruluşlarõ tarafõndan yayõnlanan standartlarõn Türk Standardõ 
olarak hazõrlanmasõ 29   ●  

e-DEVLET      

Kamu kurum ve kuruluşlarõnda e-Devlete geçiş çalõşmalarõndan sorumlu ekiplerin 
oluşturulmasõ 30 ●    

Kamu kurumlarõnõn web sayfalarõnda asgari ölçüde sunulmasõ gereken  bilginin ve sunum 
esaslarõnõn tespit edilmesi, uygulamanõn sağlanmasõ 31   ●  

e-Devlet uygulamalarõ ve BİT envanterinin  belirlenmesi 32   ●  

e-Devlet uygulamalarõ için finansman modelinin belirlenmesi 33  ●   

Birlikte çalõşabilirlik esaslarõnõn belirlenmesi ve rehber yayõmlanmasõ 34   ●  

Kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatõrõm projeleri hazõrlama ve değerlendirme kõlavuzlarõnõn 
hazõrlanmasõ ve bu projelerin izlenmesine ilişkin usul ve esaslarõn belirlenmesi  35  ●   

Kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin ihale şartnameleri ve sözleşmelerine ilişkin ilke 
ve esaslarõn belirlenmesi 36 ●    

Bilgi toplumu ölçütlerinin  belirlenmesi ve ilgili istatistiklerin üretilmesi 37   ●  

Kamu internet erişim noktalarõ pilot uygulamalarõnõn gerçekleştirilmesi  38   ●  

e-Devlet en iyi hizmet sunum örneklerinin yaygõnlaştõrõlmasõ  39   ●  

Kamu hizmetlerinin ortak platformda � tek kapõdan (portal) sunumu  ve sunulacak hizmetlerin 
geliştirilmesine yönelik stratejinin belirlenmesi 40   ●  

Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak platformda sunumu için proje oluşturulmasõ 41   ●  

Vergi, vatandaşlõk ve sosyal güvenlik vb. numaralarõnõn birleştirilmesi 42   ●  

Türkiye�de yerleşik yabancõlara tek kimlik  numarasõ verilmesi 43   ●  

Tüzel kişilerin tek numara sisteminde birleştirilmesi 44   ●  

MERNİS Kimlik Paylaşõm Sistemi (KPS) ile vatandaş bilgilerinin paylaşõlmasõ  45   ●  

Adres Kayõt Sisteminin entegrasyonunun sağlanmasõ 46   ●  

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulabilmesi için bir ön çalõşma yapõlmasõ  47   ●  

Kamu Personeli Kayõt Sisteminin ilgili kuruluşlara açõlmasõ  48   ●  

Tarõm Bilgi Sisteminin oluşturulmasõ 49   ●  

e-Dönüşüm Türkiye Projesi bilgilendirme-bilinçlendirme çalõşmalarõnõn yürütülmesi 50   ●  

Vergi beyanõ, tahakkuku ve ödemelerinin elektronik ortamda yapõlmasõnõn sağlanmasõ 51   ●  

Tarihi arşivlerdeki tasnifi tamamlanan belgelere ait katalog bilgileri ile görüntülerinin 
elektronik ortamda hizmete sunulmasõ 52   ●  

e-SAĞLIK      

Sağlõk bilişimi alanõnda geliştirilen standartlarõn saptanmasõ 53   ●  

Tõbbi sarf malzemesi sõnõflandõrma sistemi ve barkod etiketleme standartlarõnõn uygulanmasõ 54   ●  
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GERÇEKLEŞME 
EYLEM Eylem 

No A B C D

Kan ve kan ürünleri barkod etiketleme standardõnõn uygulanmasõ  55  ●   

Birinci basamak sağlõk kurumlarõnda elektronik sağlõk kaydõnõn oluşturulmasõ 56   ●  

Elektronik Hasta Kayõtlarõ (EHK) için kullanõlacak model, içerik ve yapõ standartlarõnõn 
geliştirilmesine yönelik çalõşma yapõlmasõ 57   ●  

Entegre Sağlõk Enformasyon Sistemlerinin geliştirilebilmesi için önerilecek mesaj iletişimi 
standartlarõnõn geliştirilmesine yönelik çalõşma yapõlmasõ 58   ●  

Sağlõk bakõm hizmeti veren ve ödemelerini yapan kurumlar arasõnda klinik ve idari verilerin 
elektronik olarak iletişimini sağlamak için gerekli standartlarõn geliştirilmesine yönelik çalõşma 
yapõlmasõ  

59  
 ●  

Ulusal Elektronik Hasta Kayõtlarõnda yer alacak klinik verilerin kodlanmasõ ile ilgili kontrollü 
tõbbi terminolojilerin belirlenmesi 60   ●  

Ulusal Elektronik Hasta Kayõtlarõ�nda yer alacak klinik verilerin kodlanmasõ ile ilgili kontrollü 
tõbbi terminolojilerin uygulanma ve yaygõnlaştõrma planlarõnõn geliştirilmesi 61 ●    

Ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar için Ulusal Vaka Bileşimi Sõnõflandõrma Sistemlerinin 
geliştirilmesi 62   ●  

Sağlõk bakõm hizmeti veren kuruluşlarõn uygulayacaklarõ sağlõk bilgi yönetimi standartlarõnõn 
belirlenmesi yönünde çalõşmalar yapõlmasõ 63 ●    

Kişisel sağlõk kayõtlarõnõn erişim denetimi (e-imza) ve gizlilik ihtiyaçlarõnõn belirlenmesi  64   ●  

Sağlõk verilerinin modellenebilmesi için Veri Modeli Analizi yapõlmasõ, bu modellerin 
uyarlanabilirliğinin saptanmasõ ve Türkiye için bir bağlamsal (Contextual) model ile ulusal 
sağlõk verileri kavramsal (conteptual) ve mantõksal veri modellerinin oluşturulmasõ 

65  
●   

Bireysel bazda toplanacak Ulusal Minimal Sağlõk Veri Setlerinin belirlenmesi ve Ulusal Sağlõk 
Veri Sözlüğü hazõrlanmasõ 66   ●  

Türkiye�de sağlõk bilişimi eğitimi gereksinimlerinin saptanmasõ ve karşõlanabilmesi amacõyla 
bir �eğitim ağacõ��nõn tasarlanmasõ,  modellenmesi ve bu alanda müfredat programlarõ 
çalõşmalarõna destek verilmesi 

67  
 ●  

e-TİCARET      

Şirket Sicil Kayõt Sisteminin oluşturulmasõ 68   ●  

KOBİ�lerde e-Ticaret ve e-iş bilincinin oluşturulmasõ 69   ●  

e-Ticaret hazõrlõk değerlendirmesi hizmetinin verilmesi 70   ●  

Ortak e-Ticaret bilgi havuzunun oluşturulmasõ 71   ●  

Dõş ticarette kullanõlan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşõlmasõ 72   ●  

Dõş ticarette e-Belgenin uluslararasõ dolaşõmõnõn sağlanmasõ 73   ●  

T   O   P   L   A   M   7 5 55 6

Y   Ü   Z   D   E       O    R    A    N  10 7 75 8
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 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 
 

No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

1 Bilgi toplumu stratejisinin 
oluşturulmasõ 

DPT Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünde ulusal 
düzeyde izlenecek politikalarõn oluşturulmasõ ve 
Stratejiye temel teşkil etmesi amacõyla hazõrlanan 
�Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikasõ� belgesi,       
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunca kabul edilmiştir.  
Bilgi Toplumu Stratejisinin oluşturulmasõ için gerekli 
hazõrlõk çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 

2 Yazõlõmda mükemmellik merkezi 
haline dönüşüm politikalarõnõn 
belirlenmesi 

DPT Yazõlõm üretim yetenekleri ve ihracatlarõ yüksek olan 
ülkelerin (İrlanda, Hindistan, İsrail) vizyon, strateji 
ve endüstrilerinin araştõrõlmasõ çalõşmalarõ devam 
etmektedir. 

 
 

 TEKNİK ALTYAPI ve BİLGİ GÜVENLİĞİ 
 
No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

3 İnternet altyapõsõnõn ve 
kullanõmõnõn, geniş bant 
erişimini de içerecek şekilde 
ülke genelinde 
yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik 
olarak alõnmasõ gereken 
tedbirler konusunda çalõşma 
yapõlmasõ 

Ulaştõrma 
Bakanlõğõ 

Ulaştõrma Bakanlõğõ koordinasyonunda yürütülen 
çalõşmalar devam etmektedir. 
 

4 Üçüncü nesil (3G) mobil 
telekomünikasyon hizmetlerine 
ilişkin lisans tahsisi hazõrlõk 
çalõşmalarõnõn yapõlmasõ 

Telekomünikasyon 
Kurumu 

Telekomünikasyon Kurumu, sektörde ikincil 
düzenlemelerin hazõrlanmasõnõn öncelikli olmasõ 
nedeniyle eylemle ilgili çalõşmalarõn 2005 yõlõnda 
değerlendirilmek üzere ertelenmesini 
öngörmektedir. 

5 Akõllõ kart ve PKI standartlarõ ile 
güvenlik test standartlarõna 
yönelik çalõşmalar yapõlmasõ 

TÜBİTAK-UEKAE Güvenlik test standartlarõna yönelik çalõşma olarak; 
önceki üç aylõk dönemde incelenmiş olan uluslar 
arasõ güvenlik test standartlarõ ve uygulamalarõnõn 
Türkiye�deki kamu kurum ve kuruluşlarõnda 
uygulanabilirliklerinin incelenmesi çalõşmalarõna 
başlanmõştõr. Akõllõ kart ve PKI standartlarõna ilişkin 
olarak; özellikle Avrupa ve ABD�de uygulanan Akõllõ 
Kart ve PKI standartlarõ incelenmeye devam 
edilmiştir. NATO�da uygulanan PKI sistemlerinin 
araştõrõlmasõ çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 

6 Ağ güvenliğinin test edilmesi ve 
sağlanmasõna ilişkin pilot 
uygulamalarõn geliştirilmesi 

TÜBİTAK-UEKAE Pilot uygulamanõn yapõlacağõ kurum olan RTÜK�ün 
ağ yapõsõ için ön analiz çalõşmalarõ ve risk analizi 
tamamlanmõş olup bu çalõşmalara ilişkin raporlar 
hazõrlanmaktadõr.  

7 İnternet veri merkezi (Internet 
data center) uygulamalarõnõn 
ekonomisi ve yapõlabilirliğine 
yönelik çalõşmalar yapõlmasõ 

Ulaştõrma 
Bakanlõğõ 

Eylem kapsamõnda özellikle e-Devlet projeleri için 
daha sõk gündeme gelen İnternet Veri Merkezi 
kavramõnõn incelenmesi hedeflenmiştir. Eylem 
kapsamõnda hazõrlanmasõ planlanan raporun Nisan 
2004�e kadar tamamlanmasõ öngörülmüş olmasõna 
rağmen rapor henüz sonuçlanmamõştõr. 
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 EĞİTİM ve İNSAN KAYNAKLARI 
 

No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

8 �Bir okulu dünyaya aç - 
İnternete bağla� kampanyasõ 

MEB Türk Telekom, 16 Nisan 2004 tarihi itibariyle 
MEB�na bağlõ 4790 kurumun ADSL internet erişimini 
sağlamõştõr. MEB�na bağlõ, öncelikle Laboratuar, 
Pansiyonlu İlköğretim Okullarõ, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri, İl Eğitim Hizmetleri Merkezi v.b. (4000 
adet kurum daha) belirlenerek Türk Telekom�a 
bildirilmiştir.  Bu kurumlarõn bağlantõlarõ da 30 
Haziran  2004 tarihine kadar sağlanacaktõr. 

9 İlköğretim okullarõna 4.000 Bilgi 
Teknolojileri Sõnõfõnõn kurulmasõ 
(Temel Eğitim Projesi � Faz 2) 

MEB Temel Eğitim Projesi (TEP) 2. Faz işlemleri başlamõş 
olup hazõrlõk çalõşmalarõ ve 2004 yõlõ içerisinde ihale 
işlemlerine esas teknik şartname hazõrlõklarõ devam 
etmektedir. 

10 Eğitim portalõ prototipinin 
oluşturulmasõ 

MEB Eğitim Portalõ konusundaki hazõrlõk çalõşmalarõ 
tamamlanmak üzeredir. Yapõlacak ihale ile 2004 yõlõ 
içerisinde işlemler tamamlanarak prototip 
oluşturulacaktõr.  

11 Eğitimde kalite ve verimliliğin 
artõrõlmasõ amacõyla, bilgi 
teknolojilerinin etkin ve yararlõ 
şekilde kullanõlmasõna yönelik 
olarak okul müfredatlarõnõn 
yenilenmesi 

MEB İlköğretim 1-5 sõnõflarõnõ kapsayan Türkçe, 
Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Hayat 
Bilgisi ile 1-3 sõnõf derslerinin müfredatlarõnõn çağõn 
gerekleri ve teknolojilerine uygun hale getirilmesi, 
yenilenmesi çalõşmalarõ devam etmektedir. Diğer 
öğretim kurumlarõ çalõşmalarõ daha sonra 
yapõlacaktõr. 

12 Öğretmenlerin yenilikçi ve pratik 
öğretim uygulamalarõ 
geliştirmek üzere yetiştirilmesi, 
yeni teknolojileri kullanma 
becerilerini artõrmak üzere 
hizmetiçi eğitim programlarõ 
düzenlenmesi 

MEB Hizmetiçi Eğitim Daireleri aracõlõğõ ile bilgisayar okur 
yazarlõğõ, internet kullanõmõ, çağdaş eğitim 
araçlarõnõn kullanõmõ konularõnda eğitimler 
verilmektedir. Her ilde eğitici formatörler aracõlõğõ ile 
eğitimlere devam edilmektedir. 

13 Öğretim kurumlarõndaki bilgi 
teknolojisi eğitim mekanlarõnõn 
topluma açõlmasõna yönelik ön 
çalõşma ve gerekli 
düzenlemelerin yapõlmasõ 

MEB MEB Tebliğler Dergisinde yayõnlanarak yürürlüğe 
giren �Milli Eğitim Bakanlõğõ Bilgi ve İletişim 
Teknolojisi Araçlarõ ve Ortamlarõnõn Eğitim 
Etkinliklerinde Kullanõmõ Yönergesi� ile ilköğretim ve 
ortaöğretim okullarõnda bulunan bilgi teknolojisi 
sõnõflarõ ve buna bağlõ iletişim araçlarõndan 
toplumun diğer kesimlerinin faydalanmasõna ilişkin 
düzenleme yapõlmõştõr. 

14 Kurs ve sertifikasyon eğitiminin 
niteliğinin yükseltilmesi, verilen 
sertifika ve diplomalarõn AB 
standartlarõnda denkliğinin 
sağlanmasõ 

MEB MEB bünyesinde yürütülecek European Computer 
Driving Licence (ECDL) çalõşmasõ ile MEB�e bağlõ 
tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin ECDL 
müfredatõna uygun eğitim almalarõ ve ECDL 
uygulamalarõna uygun sõnavlardan geçerek sertifika 
sahibi olmalarõ sağlanacaktõr. 
Microsoft ve İntel ile öğretmenlerin eğitimi ve 
sertifikasyon çalõşmalarõ devam etmektedir. Cisco 
System ile Cisco Ağ Akademisi Programõ eğitimleri 
konusundaki çalõşmalar devam etmekte olup 
MEB�de Bölgesel Akademiler kurulacaktõr. 
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No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

15 Bilgi toplumunun gerektirdiği 
insan kaynağõ planlamasõnõn 
yapõlmasõ 

DPT Türkiye�de insangücü planlamasõ konusunda ilgili  
öğretim üyeleri taranmõş, görüşmeler yapõlmõş ve 
bu görüşmeler sona erdiğinde, Devlet Planlama 
Teşkilatõ�nda 14 Mayõs 2004 tarihinde bir tanõtõm 
toplantõsõ yapõlmõştõr. 24 Haziran 2004 tarihinde 
yapõlan ikinci toplantõya ise yeterli katõlõm 
sağlanamadõğõndan çalõşmanõn etkililiğin ve 
uygulanabilirliğinin nasõl artõrõlabileceği üzerine 
değerlendirmeler yapõlmõştõr. 

 
 

 HUKUKİ ALTYAPI  
 
No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

16 Elektronik İmza Kanunu�nun 
çõkarõlmasõ 

Adalet Bakanlõğõ 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu 23.7.2004 
tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanunda öngörülen 
yönetmeliklerin çõkarõlmasõ ile ilgili çalõşmalar devam 
etmektedir. 

17 Kişisel Verilerin Korunmasõ 
Hakkõnda Kanun�un çõkarõlmasõ 

Adalet Bakanlõğõ Hazõrlanan Kanun Tasarõsõ Taslağõ kanunlaşmasõ 
amacõyla, 1/6/2004 tarihinde Başbakanlõğa sevk 
edilmiştir. 

18 Ulusal Bilgi Güvenliği 
Kanunu�nun çõkarõlmasõ 

Milli Savunma 
Bakanlõğõ 

Eylemle ilgili olarak sorumlu kuruluş tarafõndan 
Teşkilatõmõza herhangi bir bilgi veya rapor 
iletilmemiştir. 

19 Türk Ceza Kanunu Değişiklik 
Tasarõsõnõn hazõrlanmasõ 

Adalet Bakanlõğõ Eylemde öngörülen  bilgi ve bilgi teknolojileri 
alanõna özgü suç ve cezalarõn belirlenmesi çalõşmasõ  
TBMM Adalet Komisyonu gündeminde bulunan TCK 
tasarõsõnõn 197. maddesinde düzenleme yapõlarak 
gerçekleştirilecektir. İnternet yoluyla işlenecek 
suçlarõn önlenmesi ve cezalandõrõlmasõ amacõyla 
hazõrlanacak tasarõ için bir Komisyon kurulmuş olup 
çalõşmalarõna kõsa sürede başlayacaktõr. 

20 Bilgi Edinme Hakkõ Kanunu�nun 
çõkarõlmasõ 

Adalet Bakanlõğõ Kanun 24.4.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Kanunun uygulanmasõna ilişkin esas ve usulleri 
belirleyen Yönetmelik 27.04.2004 tarihinde Resmi 
Gazetede yayõmlanmõştõr. 

21 Elektronik ortamdaki 
sözleşmelerin tanõnmasõ için bir 
çalõşma yapõlmasõ ve gerekliliği 
halinde yasal düzenlemelerin 
tamamlanmasõ 

Adalet Bakanlõğõ Elektronik ortamda sözleşmelerin tanõnmasõ için 
çalõşma yapõlmasõ ile ilgili düzenleme  �Elektronik 
İmza Kanunu� içerisinde  değerlendirilmiş olup, 
eylemle istenilen sonuca ulaşõlmõştõr.  

22 Elektronik ortamda fikrî haklarõn 
korunmasõ için gerekli yasa 
çalõşmasõnõn yapõlmasõ 

Adalet Bakanlõğõ 12.3.2004 tarihinde Resmi Gazete�de yayõmlanarak 
yürürlüğe giren 5101 sayõlõ Kanunla yeni 
düzenlemeler yapõlmõş olup, bu alanda mevzuatta 
yer alan eksikler giderilmiştir.  
Ayrõca, mevzuatõn uygulanmasõnda ortaya çõkan 
sorunlarõn giderilmesi amacõna yönelik olarak 
26.6.2004 tarihli Resmi Gazete�de yayõmlanarak 
yürürlüğe giren 5194 sayõlõ Kanunla; fikri haklar 
konusunda yargõnõn işleyişine ve bu alanda 
uygulanacak yaptõrõmlara ilişkin yeni düzenlemeler 
getirilmiştir. 
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No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

23 İnternet servis sağlayõcõlarõnõn 
görev, yetki ve sorumluluklarõ ile 
denetimlerine ilişkin gerekli 
yasal düzenlemenin yapõlmasõ 

Adalet Bakanlõğõ Eylemde öngörülen hususlardan, internet servis 
sağlayõcõlarõnõn görev, yetki ve sorumluluklarõ ile 
ilgili düzenlemeler kõsmõ �Elektronik İmza 
Kanununda� düzenlenmiş ve eylem bu kõsõm 
itibariyle tamamlanmõştõr. Eylemin internet yoluyla 
işlenen suçlarda servis sağlayõcõlarõnõn konumu ile 
ilgili kõsmõ ise TCK ile ilgili düzenleme çerçevesinde 
(19 no�lu eylem) ele alõnacaktõr. 

24 e-Ticaret için uygun ortamõn 
oluşturulmasõ 

DTM Yunanistan�da e-iş olanaklarõnõ geliştirmeye yönelik 
kurumlarõn bölgesel olarak nasõl yapõlandõğõ ve 
teşvik edildiği incelenmiştir. 
İhracat Stratejik Planõ kapsamõnda oluşturulan iki 
alt çalõşma grubu (2.2 ve 3.1 no�lu) eylemle ilgili 
rapor hazõrlama çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. 

25 Dõş ticarette e-Belge 
uygulamalarõnõn 
yaygõnlaştõrõlmasõ 

Gümrük 
Müsteşarlõğõ 

Öncül eylem olan 72 nolu (Dõş ticarette kullanõlan 
bilgi ve belgelerin elektronik ortamda paylaşõlmasõ) 
eylemin sonuçlarõna göre gerekli çalõşmalar 
başlatõlacaktõr. 

26 Yeni Telekomünikasyon 
Kanunu�nun çõkarõlmasõ 

Ulaştõrma 
Bakanlõğõ 

Hazõrlanan taslak konusunda ilgili taraflarõn 
görüşleri alõnmõş, bu görüşler değerlendirilerek 
tasarõya son şekli verilmiştir. Tasarõ, gerekçenin 
yazõlmasõndan sonra ilgili kurumlarõn görüşlerine 
sunulacaktõr.   

27 Telekomünikasyon alanõnda 
ikincil düzenlemelerin yapõlmasõ 

Telekomünikasyon 
Kurumu 

Eylem kapsamõnda çalõşmalar sürmektedir. İkincil 
düzenlemelere ilişkin bir çok yönetmelik yürürlüğe 
girmiştir. Henüz tamamlanmamõş düzenlemeler ile 
ilgili çalõşmalara devam edilmektedir. 

28 Evrensel Hizmet Yönetmeliğinin 
çõkarõlmasõ 

Ulaştõrma 
Bakanlõğõ 

Yönetmeliğe yasal dayanak teşkil edecek olan 
Elektronik Haberleşme Kanunu çalõşmalarõnõn henüz 
tamamlanamamõş olmasõ sebebiyle Evrensel 
Telekomünikasyon Hizmetleri hakkõnda Kanun 
Tasarõsõ hazõrlanmõş ve ilgililerin görüşlerine 
sunulmuştur.  

 
 

 STANDARTLAR 
 
No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

29 Uluslararasõ ve AB standart 
kuruluşlarõ tarafõndan yayõnlanan 
standartlarõn Türk Standardõ 
olarak hazõrlanmasõ 

TSE Kurumlarõn birlikte çalõşabilir, entegre hizmetler 
sunmalarõna yönelik çalõşmalara referans 
sağlayacak Türk Standartlarõnõn yayõnlanmasõ 
işlemine Mayõs-Eylül döneminde ara verilmiştir, 
Eylül ayõndan itibaren diğer alanlarla birlikte Bilgi 
Teknolojileri alanõnda da standardlarõn 
yayõnlanmasõna devam edilecektir. KDEP 
bünyesinde yürütülen çalõşmalar kapsamõnda, 
ihtiyaçlar ortaya kondukça, sürdürülen çalõşmalar 
içerisinde bunlara da yer verilecektir. 
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 E-DEVLET 
 
No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

30 Kamu kurum ve kuruluşlarõnda 
e-Devlete geçiş çalõşmalarõndan 
sorumlu ekiplerin oluşturulmasõ 

DPT Eyleme  ilişkin henüz bir düzenleme yapõlmamõştõr. 
Kurumlarda halihazõrda oluşan yapõlar dikkate 
alõnarak, gerekliliği daha sonra yeniden 
değerlendirilecektir. 

31 Kamu kurumlarõnõn web 
sayfalarõnda asgari ölçüde 
sunulmasõ gereken bilginin ve 
sunum esaslarõnõn tespit 
edilmesi, uygulamanõn 
sağlanmasõ 

DPT İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya�ya ait kamu 
web kõlavuzlarõnõn incelenmesi çalõşmalarõ 
sürdürülmektedir. WAI kõlavuzu ve AB�nin konuyla 
ilgili mevcut direktifleri ve Bilgi Edinme Hakkõ 
Kanununun uygulanmasõna ilişkin usul ve esaslarõ 
belirleyen Yönetmelik de değerlendirilerek, taslak 
bir kõlavuz oluşturulacak ve kurumlarõn görüşüne 
açõlacaktõr. 

32 e-Devlet uygulamalarõ ve BİT 
envanterinin belirlenmesi 

DPT DPT tarafõndan oluşturulan taslak envanter 
bileşenlerinin belirlenmesi çalõşmasõ, öncelikle 
konuya vakõf teknik kurumlar olan TÜBİTAK, TSE, 
DİE, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ ve Milli Savunma 
Bakanlõğõndan gelecek görüşler doğrultusunda 
geliştirilecektir. Hazõrlanacak ikinci taslak çalõşma 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarõnõn görüşüne 
açõlacak ve İLEMOD bünyesinde veritabanõ 
geliştirilmesi çalõşmalarõna başlanacaktõr. 

33 e-Devlet uygulamalarõ için 
finansman modelinin 
belirlenmesi 

DPT İlgili kuruluşlarõn katõlõmõ ile taslak rapor 
çalõşmalarõna başlanõlmõştõr. 

34 Birlikte çalõşabilirlik esaslarõnõn 
belirlenmesi ve rehber 
yayõmlanmasõ 

DPT Birlikte çalõşabilirlik üst düzey politika ve esaslarõ 
hazõrlama ve uyum mekanizmalarõ ile teknik 
standartlara ilişkin taslak raporlarõn ilk sürümleri 
hazõrlanmõştõr. Bu taslak sürümünün 
geliştirilebilmesi için, Veri Entegrasyonu ve İçerik 
Yönetimi, Veri Sunumu, Arabağlantõ ve Güvenlik 
alanlarõnda alt gruplarca çalõşmalar 
sürdürülmektedir. 

35 Kamu bilgi ve iletişim 
teknolojileri yatõrõm projeleri 
hazõrlama ve değerlendirme 
kõlavuzlarõnõn hazõrlanmasõ ve bu 
projelerin izlenmesine ilişkin 
usul ve esaslarõn belirlenmesi 

DPT Bilgi Toplumu Dairesi ve büyük uygulama projeleri 
yürütmekte olan kamu kurumlarõ ile sivil toplum 
kuruluşlarõ temsilcilerinden oluşan bir çalõşma grubu 
kurulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn 2005 
yõlõ yatõrõm tekliflerinde yer alacak bilgi ve iletişim 
teknolojisi projelerinin hazõrlanmasõna ilişkin esaslar 
ve diğer yardõmcõ bilgilerden oluşan içerik 
hazõrlanmakta olup, 2005 Yõlõ Yatõrõm Programõ 
Hazõrlama Esaslarõ�nõn yayõmlanmasõ ile eşzamanlõ 
olarak www.bilgitoplumu.gov.tr internet sitesinde 
yayõnlanacaktõr. 

36 Kamu bilgi ve iletişim 
teknolojileri projelerinin ihale 
şartnameleri ve sözleşmelerine 
ilişkin ilke ve esaslarõn 
belirlenmesi 

Kamu İhale 
Kurumu 

Kamu İhale Kurumu tarafõndan mevcut 
düzenlemelerin bilgi ve iletişim teknolojileri 
projelerinin ihale şartname ve sözleşmelerine ilişkin 
hususlarõ da kapsadõğõ belirtilmektedir. Bununla 
birlikte, kamu alõmlarõnda bilgi ve iletişim 
teknolojileri ihale şartname ve sözleşmeleri 
açõsõndan özel düzenlemeler yapõlmasõnõn gerekli 
olup olmadõğõ hususunda Kurum yetkilileri ile bir 
çalõşma yapõlmasõ öngörülmektedir. 
 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
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No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

37 Bilgi toplumu ölçütlerinin 
belirlenmesi ve ilgili 
istatistiklerin üretilmesi 

Devlet İstatistik 
Enstitüsü 

Eylem kapsamõnda yapõlacak anket çalõşmasõ için 
soru formlarõ hazõrlanmõş olup 14.06.2004 tarihinde  
tüm Türkiye�de iki hafta sürecek alan çalõşmasõ 
başlatõlmõştõr.  

38 Kamu internet erişim noktalarõ 
pilot uygulamalarõnõn 
gerçekleştirilmesi 

İçişleri Bakanlõğõ 
(Valilikler ve Yerel 
Yönetimler)  

Eyleme ilişkin proje hazõrlanarak, ADSL bağlantõ 
yapõlacak yerlerin listesi temin edilmiştir. Diğer 
taraftan, KIOSK ve Bilişim Merkezi kurulmasõnõ talep 
eden yerler tespit edilmiş ve KIOSK ve Bilişim 
Merkezleri için standartlar tespit edilmiştir. 
Uygulamaya yakõn bir tarihte geçilecektir.  

39 e-Devlet en iyi hizmet sunum 
örneklerinin yaygõnlaştõrõlmasõ 

DPT ODTÜ �tr� Alan Adõ Yönetiminden tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarõnõn internet adresleri tespit edilmiştir. 
Eylem çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarõ 
içerisinde Bakanlõklarõn internet siteleri ile merkezi 
kuruluşlardan bağõmsõz idari otoritelerin internet 
sitelerinin incelenmesi kararlaştõrõlmõştõr. Diğer 
taraftan belediyeler için en iyi hizmet sunumunun 
eylem içerisinde ayrõca belirlenmesi benimsenmiştir. 
Yöntem belirlenmesine ilişkin olarak sivil toplum 
kuruluşlarõndan daha önce düzenlemiş olduklarõ 
yarõşmalara ilişkin belgeler temin edilmiştir.  
İnternet sitelerinin değerlendirilmesinde kullanõlacak 
kriterlerin belirlenmesi çalõşmalarõ KDEP 31 numaralõ 
eylem ile birlikte sürdürülmektedir.  

40 Kamu hizmetlerinin ortak 
platformda � tek kapõdan 
(portal) sunumu ve sunulacak 
hizmetlerin geliştirilmesine 
yönelik stratejinin belirlenmesi 

DPT Hazõrlanmakta olan taslak rapor yanõnda, kurumlarõ 
bilgilendirici çalõşmalar devam etmektedir. Ağustos 
ayõ içerisinde, �Amaç Güdümlü Sistem Geliştirme� 
konusunda bir sunum planlanmaktadõr. 

41 Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi 
ve ortak platformda sunumu için 
proje oluşturulmasõ 

DPT Bu eylemde öngörülen proje, Dünya Bankasõ ile 
Ülke Yardõm Stratejisi kapsamõnda 100 milyon dolar 
finansman sağlanacak olan Bilgi Ekonomisi ve 
Inovasyon Projesi kapsamõnda yürütülmektedir. 

42 Vergi, vatandaşlõk ve sosyal 
güvenlik vb. numaralarõnõn 
birleştirilmesi 

İçişleri Bakanlõğõ İlgili kurum yetkilileri ile çalõşma toplantõlarõ 
yapõlmõştõr. Bilgisayar sistemi ve özel veri tabanõ 
kurulmuştur. Kamu kuruluşlarõnõn ihtiyaçlarõna 
cevap verebilmek amacõyla bilgisayar programlarõ 
hazõrlanmõştõr. 
İlgili kuruluşlarda tutulan kişi kayõt bilgilerinden 
eşleştirmede esas alõnacak kriterler tespit edilmiş, 
hangi manyetik ortamlarda bilgilerin İçişleri 
Bakanlõğõna (Nüfus ve Vatandaşlõk İşler Gn. Md.) 
gönderileceği bildirilmiş ve bu doğrultuda ilgili 
kuruluşlarla müşterek çalõşmalara başlanmõştõr. 
Bugüne kadar yapõlan çalõşmalarda 622 kamu 
kurum ve kuruluşu ile manyetik ortamda T.C. Kimlik 
Numarasõ eşleştirme çalõşmasõ yapõlmõş olup, 
çalõşmalar büyük ölçüde tamamlanmõştõr. 

43 Türkiye�de yerleşik yabancõlara 
tek kimlik numarasõ verilmesi 

İçişleri Bakanlõğõ Nüfus ve Vatandaşlõk İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) 
tarafõndan hazõrlanan ve Bakanlõklarõn görüşüne 
açõlan Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarõsõnõn 
60.maddesi kapsamõnda Türkiye�deki yerleşik 
yabancõlar da MERNİS veritabanõna dahil olacak ve 
MERNİS tarafõndan üretilecek tek kimlik numarasõna 
sahip olacaklardõr. Emniyet Genel Müdürlüğü ile NVİ 
arasõnda bilgilerin derlenmesi hususunda çalõşmalar 
devam etmektedir.   
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No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

44 Tüzel Kişilerin tek numara 
sisteminde birleştirilmesi 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlõğõ 

68 nolu (Şirket Sicil Kayõt Sisteminin oluşturulmasõ) 
eylemdeki proje ile bu eylemin gereği olan tüzel 
kişilerin tek numara sisteminde birleştirilmesi de 
planlanmõştõr. Bu projenin tamamlanmasõ ile birlikte 
Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnõn sorumlu bulunduğu 
her iki eylem de gerçekleşmiş olacaktõr. 

45 MERNİS Kimlik Paylaşõm Sistemi 
(KPS) ile vatandaş bilgilerinin 
paylaşõlmasõ 

İçişleri Bakanlõğõ 
(Nüfus ve 
Vatandaşlõk İşleri 
Gn.Md.) 

MERNİS Projesinde oluşturulan merkezi veri 
tabanõnõn kamu kurum ve kuruluşlarõnõn 
paylaşõmõna açõlmasõ amacõyla gerekli çalõşmalara 
başlanmõştõr. İlk aşamada kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn bu sistemle ilgili görüş ve talepleri 
alõnmõş, gerekli değerlendirme çalõşmalarõ 
yapõlmõştõr. Kurumca alõnan görüşler doğrultusunda 
ihale çalõşmalarõna başlanmõş ve 09.06.2004 
tarihinde ihalesi yapõlmõştõr. 2004 yõlõ sonu itibariyle 
proje uygulamaya geçirilecektir. 

46 Adres Kayõt Sisteminin 
entegrasyonunun sağlanmasõ 

İçişleri Bakanlõğõ 
(Mahalli İdareler 
Gn.Md.) 

Yapõlan toplantõlar sonrasõnda, ülkemizdeki adres 
kayõt işlerinin elektronik ortamda tek bir 
veritabanõnda tutulmasõna karar verilmiştir. Bu 
kararõn uygulanmasõna yönelik olarakta yeni 
hazõrlanan Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarõsõ�nda 
adres kayõtlarõnõn tutulmasõna ilişkin şekil ve şartlar 
belirlenmiş, Tasarõ Bakanlõklarõn görüşüne 
sunulmuştur. Ayrõca, e-Dönüşüm Türkiye İcra 
Kurulu�nun 5.Toplantõsõnda verilen 3 nolu Kararõyla 
eylemin sorumlu kuruluşu Nüfus ve Vatandaşlõk 
İşleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 

47 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 
Sisteminin oluşturulabilmesi için 
bir ön çalõşma yapõlmasõ 

Tapu ve Kadastro 
Gn. Md. 

TUCBS oluşturulabilmesi için, hangi bilgilerin hangi 
kurumlar tarafõndan tutulacağõ ve paylaşõlacağõ ile, 
bilgi ve bilgi değişim standartlarõnõn belirlenmesi  ve 
mevcut durumun ortaya konmasõ amacõyla 
yürütülen anket çalõşmasõ tamamlanmõştõr. Tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarõndan üyelerin temsil 
edileceği bir çalõşma grubu kurulmuştur. Çalõşma 
grubu ilk toplantõsõnõ Temmuz ayõ sonunda 
yapacaktõr. 

48 Kamu Personeli Kayõt Sisteminin 
ilgili Kuruluşlara açõlmasõ 

Devlet Personel 
Başkanlõğõ 

Kamu Personeli Kayõt Sistemi, kamu personelinin 
işe alõnmasõndan emekliliğine kadar geçen süre 
içerisindeki tüm hizmetlerinin takip edilebileceği bir 
yapõ ve bu yapõ içerisinde de bilgisayar ortamõnda 
tutulan mevcut bilgilerin, çevrim-içi olarak kamu 
hizmetlerine sunulmasõ esasõ üzerine kurulmuştur. 
Projede, öncelikle teknik altyapõnõn oluşturulmasõ, 
akabinde ise verilerin sağlõklõ bir şekilde toplanarak 
güncelliğinin sağlanmasõ hedeflenmiştir. Bu hedef 
doğrultusunda da, Devlet Personel Başkanlõğõnda 
oluşturulan çalõşma gruplarõ Proje ile ilgili her türlü 
fizibilite çalõşmalarõna başlamõş olup bu çalõşmalar 
halen devam etmektedir.  
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No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

49 Tarõm Bilgi Sisteminin 
oluşturulmasõ 

Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ 

Çiftçi Kayõt Sistemi için hazõrlanan Bilgisayar 
Altyapõsõna ilişkin İhale Şartnamesi Dünya 
Bankasõnõn itirazõ üzerine ORTOFOTO'lar çõkartõlarak 
revize edilip Dünya Bankasõna gönderilmiştir. Birinci 
şartname mevcut durumuyla Tarõm Bilgi Sisteminin 
sadece analizini içermektedir, tasarõm ve yazõlõm 
kõsmõ dört ilin ORTOFOTO'suyla birlikte ayrõca ihale 
edilecektir. Bu ikinci şartnamenin hazõrlõk çalõşmalarõ 
da devam etmektedir. 

50 e-Dönüşüm Türkiye Projesi 
bilgilendirme-bilinçlendirme 
çalõşmalarõnõn yürütülmesi 

DPT e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile ilgili tüm gelişmeler, 
İcra Kurulu kararlarõ, ilgili mevzuat ile yurt içi ve 
yurt dõşõ kaynaklõ belge ve raporlar DPT-Bilgi 
Toplumu Dairesi tarafõndan hazõrlanan ve 
güncellenen �www.bilgitoplumu.gov.tr� web 
adresinde yayõmlanmaktadõr. Ayrõca, e-devlet ve 
bilgi toplumuna yönelik etkinlikler düzenlenmekte 
ve düzenlenen etkinliklere aktif katõlõm 
sağlanmaktadõr. 

51 Vergi beyanõ, tahakkuku ve 
ödemelerinin elektronik ortamda 
yapõlmasõnõn sağlanmasõ 

Maliye Bakanlõğõ Kanuni düzenlemelerin önemli bir kõsmõ 4731, 4962 
ve 5035 sayõlõ Kanunlarla gerçekleştirilmiş 
durumdadõr.  Vergi kanunlarõnda yapõlmasõ gerekli 
görülen düzenlemelerin belirlenmesi ve hazõrlanan 
kanun tasarõlarõnõn yasalaştõrõlmasõ çalõşmalarõ ise 
devam etmektedir. 
Bu kapsamda hazõrlanan Kanun Tasarõsõ ile           
e-Tahakkuk Fişinin hukuki altyapõsõnõn  
oluşturulmasõ, �damga vergisine tabi kağõtlar� 
kavramõnõn, elektronik veri şeklinde oluşturulan 
belgeleri de kapsayacak şekilde yeniden 
tanõmlanmasõ öngörülmektedir: 
Bu düzenlemelere paralel olarak, VEDOP-2 süreci 
sonuçlandõğõnda 2004 yõlõ içerisinde vergi 
beyannameleri mükelleflerden internet ortamõnda 
alõnabilecek ve böylece tahsilat uygulamalarõ 
tamamen bankacõlõk sistemine yönlendirilmiş 
olacaktõr.   

52 Tarihi arşivlerdeki tasnifi 
tamamlanan belgelere ait 
katalog bilgileri ile 
görüntülerinin elektronik 
ortamda hizmete sunulmasõ 

Başbakanlõk Henüz tamamlanmamakla birlikte; Nisan 2002 
tarihinden itibaren Osmanlõ Arşivi Kataloglarõ ile 
Cumhuriyet Arşivi Kataloglarõ internet ortamõnda 
araştõrmacõlarõn hizmetine sunulmuştur. Katalog 
çalõşmalarõ devam etmektedir.  
Osmanlõ Arşivi�ndeki elektronik ortama aktarõlan 
belge görüntüleri, araştõrma salonunda çevrimiçi 
olarak araştõrmacõlarõn hizmetine sunulmaktadõr. 
Cumhuriyet Arşivi, yazõlõm tamamlandõğõnda 
elektronik ortama aktarõlan belgeler, araştõrma 
salonunda çevrimiçi olarak araştõrmacõlarõn 
hizmetine sunulacaktõr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bilgtoplumu.gov.tr/
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 E-SAĞLIK 
 
No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

53 Sağlõk bilişimi alanõnda 
geliştirilen standartlarõn 
saptanmasõ 

Sağlõk Bakanlõğõ Sağlõk bilişimi alanõnda standart geliştiren 
uluslararasõ kuruluşlar ile bu alanda öncü olan 
ülkelerin standart geliştirme faaliyetleri araştõrõlarak, 
geliştirilen sağlõk bilişimi standartlarõ envanteri 
çõkarõlmõştõr. Eylem kapsamõnda hazõrlanacak rapor, 
Ağustos ayõ içerisinde tamamlanacaktõr. 

54 Tõbbi sarf malzemesi 
sõnõflandõrma sistemi ve barkod 
etiketleme standartlarõnõn 
uygulanmasõ 

Sağlõk Bakanlõğõ Tõbbi malzeme sõnõflandõrma sistemi ve yönetimi ile 
ilgili �Global Nomenclature for Medical Devices 
(GMDN)� sistemine ilişkin çalõşmalar Sağlõk 
Bakanlõğõ Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
yürütülmektedir.  
Karar verilen GMDN sisteminin kullanõmõ ve 
yaygõnlaştõrõlabilmesine yönelik olarak etüd-proje 
hazõrlanmasõna gerek duyulmayõp, Bakanlõğõn kendi 
kaynaklarõyla proje yürütülmektedir. 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren sağlõk sektöründe kullanõmõ ve 
yaygõnlaştõrõlmasõ planlanmõştõr. 

55 Kan ve kan ürünleri barkod 
etiketleme standardõnõn 
uygulanmasõ 

Sağlõk Bakanlõğõ Kan ve kan ürünleri ile ilgili standardlarõn 
uygulanmasõna yönelik Sağlõk Bakanlõğõ Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile çalõşmalar 
başlatõlmakla birlikte, istenilen düzeyde ilerleme 
sağlanamamõştõr. 

56 Birinci basamak sağlõk 
kurumlarõnda elektronik sağlõk 
kaydõnõn oluşturulmasõ 

Sağlõk Bakanlõğõ Aile Doktorluğu/Hekimliği Bilgi Sistemi çalõşmalarõ 
son safhaya gelmiş olup prototip uygulama, 53 
numaralõ eylemde tespit edilen ICD 10 kullanõlarak 
30 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilecektir. 
Yatõrõm programõnda, �Birinci basamak sağlõk 
birimlerine makine teçhizat alõmõ� olarak ifade 
edilen proje kapsamõnda yapõlan çalõşmalar, Acil 
Eylem Planõnda yer alan, �Aile Hekimliği Sistemi�ne 
ilişkin bilgi sistemlerinin geliştirilmesi eylemi 
kapsamõnda revize edilmiştir. Bu nedenle, yürütülen 
çalõşmalar 2004 yõlõ süresince devam edecektir. 

57 Elektronik Hasta Kayõtlarõ (EHK) 
için kullanõlacak model, içerik ve 
yapõ standartlarõnõn 
geliştirilmesine yönelik çalõşma 
yapõlmasõ 

Sağlõk Bakanlõğõ 56. eylemle koordineli bir şekilde çalõşma 
yürütülmektedir. Projelendirmeye yönelik 
�Elektronik Hasta Takip Sistemi� ve �Aile 
Doktorluğu Bilgi Sistemi� çalõşmalarõndan elde 
edinilen deneyimlerden de yararlanõlarak rapor 
hazõrlanmaktadõr. 

58 Entegre Sağlõk Enformasyon 
Sistemlerinin geliştirilebilmesi 
için önerilecek mesaj iletişimi 
standartlarõnõn geliştirilmesine 
yönelik çalõşma yapõlmasõ 

Sağlõk Bakanlõğõ Sağlõk bilgi sistemleri için mesaj iletimi konusunda 
uluslar arasõ yaygõn kabul gören HL7 standardõnõn 
ulusal düzeyde kullanõmõnõ sağlamaya yönelik 
araştõrma faaliyetleri tamamlanmõş olup, taslak 
rapor hazõrlanmõştõr. Temmuz ayõ içerisinde 
sonuçlandõrõlarak, yayõmlanmasõ öngörülmektedir. 

59 Sağlõk bakõm hizmeti veren ve 
ödemelerini yapan kurumlar 
arasõnda klinik ve idari verilerin 
elektronik olarak iletişimini 
sağlamak için gerekli 
standartlarõn geliştirilmesine 
yönelik çalõşma yapõlmasõ 

Sağlõk Bakanlõğõ Maliye Bakanlõğõ, Sağlõk Bakanlõğõ, Çalõşma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ ve Hacettepe Üniversitesi 
ile çalõşmalarõ başlatõlan proje kapsamõnda 
hazõrlanan protokol onay aşamasõndadõr. 
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No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

60 Ulusal Elektronik Hasta 
Kayõtlarõnda yer alacak klinik 
verilerin kodlanmasõ ile ilgili 
kontrollü tõbbi terminolojilerin 
belirlenmesi 

Sağlõk Bakanlõğõ 59. Eylem kapsamõnda gerçekleştirilmesi planlanan 
proje bünyesinde yürütülecektir. Bu proje 
vasõtasõyla karşõlanacak uzman ihtiyacõ, 60 numaralõ 
eylem çerçevesinde hazõrlanmasõ öngörülen raporun 
çok daha kapsamlõ olarak ortaya konmasõna imkan 
verecektir. 

61 Ulusal Elektronik Hasta 
Kayõtlarõ�nda yer alacak klinik 
verilerin kodlanmasõ ile ilgili 
kontrollü tõbbi terminolojilerin 
uygulanma ve yaygõnlaştõrma 
planlarõnõn geliştirilmesi 

Sağlõk Bakanlõğõ Öncül eylem 60 sonuçlandõğõnda çalõşma 
başlatõlacaktõr. 

62 Ayakta ve yatarak tedavi gören 
hastalar için Ulusal Vaka Bileşimi 
Sõnõflandõrma Sistemlerinin 
geliştirilmesi 

Sağlõk Bakanlõğõ Ulusal vaka bileşimi sõnõflandõrma sistemine (DRG) 
ilişkin çalõşmalar Maliye Bakanlõğõ ile 
sürdürülmektedir. Öncül eylem 60 ile birlikte, bu 
eylem kapsamõnda yürütülecek çalõşmalar; 59. 
eylemde bahsedilen proje kapsamõnda ele 
alõnmaktadõr. 

63 Sağlõk bakõm hizmeti veren 
kuruluşlarõn uygulayacaklarõ 
sağlõk bilgi yönetimi 
standartlarõnõn belirlenmesi 
yönünde çalõşmalar yapõlmasõ 

Sağlõk Bakanlõğõ 53 no�lu eylem çerçevesinde sağlõk bilgi sistemleri 
için standardlarõn ortaya konmasõ ile birlikte çalõşma 
gerçekleştirilecektir. 

64 Kişisel sağlõk kayõtlarõnõn erişim 
denetimi (e-imza) ve gizlilik 
ihtiyaçlarõnõn belirlenmesi 

Sağlõk Bakanlõğõ Elektronik imza yasasõna ilişkin ikincil mevzuatõn 
hazõrlanmasõ esnasõnda, oluşturulmasõ planlanan 
elektronik hasta kayõtlarõna erişim denetimi ve 
gizlilik ilkelerine yönelik yasal düzenlemelere 
yardõmcõ olacak bir rapor hazõrlanacaktõr. Türkiye 
Sağlõk Bilgi Sistemi�nin �sağlõk kayõtlarõnõn gizliliği ve 
güvenliğinin sağlanmasõ� çalõşma grubunca 
çalõşmalar sürdürülmektedir. 

65 Sağlõk verilerinin 
modellenebilmesi için Veri 
Modeli Analizi yapõlmasõ, bu 
modellerin uyarlanabilirliğinin 
saptanmasõ ve Türkiye için bir 
bağlamsal (Contextual) model 
ile ulusal sağlõk verileri 
kavramsal (conteptual) ve 
mantõksal veri modellerinin 
oluşturulmasõ 

Sağlõk Bakanlõğõ İleri düzey uzmanlõk gerektiren bu eylemle ilgili 
olarak uzman temini ve kaynak ihtiyacõnõn 
karşõlanmasõna ilişkin çalõşmalar sürdürülmektedir. 

66 Bireysel bazda toplanacak Ulusal 
Minimal Sağlõk Veri Setlerinin 
belirlenmesi ve Ulusal Sağlõk 
Veri Sözlüğü hazõrlanmasõ 

Sağlõk Bakanlõğõ Aile Hekimliği Sistemi için taslak minimal veri seti 
belirlenmiştir. İkinci basamağa yönelik Vaka Bileşimi 
Sõnõflandõrma Sistemi ile birlikte veri setinin 
netleştirilmesi çalõşmalarõ devam etmektedir. 

67 Türkiye�de sağlõk bilişimi eğitimi 
gereksinimlerinin saptanmasõ ve 
karşõlanabilmesi amacõyla bir 
�eğitim ağacõ��nõn tasarlanmasõ, 
modellenmesi ve bu alanda 
müfredat programlarõ 
çalõşmalarõna destek verilmesi 

Sağlõk Bakanlõğõ Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe 
Üniversitesi ile birlikte çalõşmalar devam etmektedir. 
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 E-TİCARET 

 

No Eylem Sorumlu Kuruluş İzleme 

68 Şirket Sicil Kayõt Sisteminin 
oluşturulmasõ 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlõğõ 

Bakanlõk ile ticaret sicil memurluklarõ arasõnda 
karşõlõklõ olarak bilgi aktarõmõnõn sağlanmasõ 
yönünde mevcut Şirket Bilgi Sisteminde yapõlacak 
değişikliklerin oluşturulmasõ amacõyla hazõrlanacak 
�şirket sicil kayõtlarõnõn tek merkezde toplanmasõ ve 
tüzel kişilere tek numara verilmesine yönelik 
Merkezi Tüzel Kişilik (MTK) yazõlõm programõna� ait 
projenin sözleşmesi tamamlanarak, Haziran 2004 
ayõ sonu itibariyle analiz çalõşmalarõna 
başlanõlacaktõr. Projenin analiz, test ve kabulleri 
özellikle büyük iş hacmi olan Ankara, Polatlõ Ticaret 
Sicil Memurluklarõnda, deneme sürecinde ise bu 
noktalar yanõnda İstanbul Ticaret Odasõnda 
yürütülecektir. 

69 KOBİ�lerde e-Ticaret ve e-İş 
bilincinin oluşturulmasõ 

KOSGEB 

70 e-Ticaret hazõrlõk 
değerlendirmesi hizmetinin 
verilmesi 

KOSGEB 

�Bilgi Ağlarõ ve e-İş Desteği� kapsamõnda Haziran 
2004 tarihi itibarõ ile 234 firmaya destek verilmiştir. 
KOBİ Bilgi Ağõ KOBİNET internet sayfasõ 
yenilenmekte olup üye sayõsõnõn 60.000 ulaşmasõ 
hedeflenmektedir. KOBİ�lerde uzaktan eğitim ve e-
eğitim için Türk Telekom ile KOSGEB arasõnda 
imzalanan protokol ile tüm KOSGEB Merkezlerinin, 50 
Sinerji Odağõnõn ve 100 OSB�nin iletişim altyapõsõ 
olarak birbirine bağlanmasõ planlanmaktadõr. 

71 Ortak e-Ticaret bilgi havuzunun 
oluşturulmasõ 

DTM TOSYÖV tarafõndan hazõrlanan etüd-proje önerisi, 
TTGV Yönetim Kurulunda stratejik odak projesi 
olarak kabul görmüştür. Mevcut proje içeriği, 1 
Temmuz�dan önce Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ onayõna 
sunulacak ve gerekli düzeltmeler yapõlarak projeye 
başlanõlacaktõr. 

72 Dõş ticarette kullanõlan bilgi ve 
belgelerin elektronik ortamda 
paylaşõlmasõ 

Gümrük 
Müsteşarlõğõ 

Gemlik�teki Bursa Serbest Bölgesinde hayata 
geçirilecek pilot proje için Türkiye İhracatçõlar 
Meclisi (TİM) ve Gümrük Müsteşarlõğõ arasõnda en 
geç Temmuz ayõnõn ikinci haftasõnda imzalanmasõ 
planlanan protokol hazõrlõğõ tamamlanmõştõr. 

73 Dõş ticarette e-Belgenin 
uluslararasõ dolaşõmõnõn 
sağlanmasõ 

DTM Ticaretin Kolaylaştõrõlmasõ Global Formuna katõlõm 
sağlanõp e-belge ve e-gümrük çalõşmalarõ 
anlatõlmõştõr. �Competing in a Changing Europe� 
konulu forumda da sunum yapõlarak ülkemizin 
kaydettiği gelişmeler anlatõlmõştõr. 
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BÖLÜMLER 
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BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 
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BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 
GENEL DEĞERLENDİRME 

 
 
Bilgi toplumu stratejisi, esas olarak, Türkiye�nin bilgi toplumuna 
dönüşümünde ulaşmasõ gereken temel hedef ve politikalarõ ortaya koyan ve 
bu hedeflere ulaşmak için izlenmesi gereken yöntem ve araçlar ile gerekli 
olan kaynaklarõ içerecektir. 
 
Ülkemizin bilgi topluma geçiş süreci, e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kõsa 
Dönem Eylem Planõ ile başlatõlmõş olup, bilgi toplumu stratejisinin 
hazõrlanmasõ Planõn ilk maddesidir. Strateji sonrasõnda ortaya çõkacak irade 
ile Türkiye için gerekli olan uzun dönemli eylem planõ hazõrlanacaktõr.  
 
Ulusal bilgi toplumu stratejisinin vakit geçirilmeden hazõrlanmasõ bu açõdan 
büyük önem arz etmektedir. Bilgi toplumu stratejisine esas teşkil edecek 
olan Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikasõ Taslağõ 10 Haziran 2004 tarihinde 
yapõlan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu VI. toplantõsõnda kabul edilmiş 
olup, stratejinin oluşturulmasõna yönelik hazõrlõk çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. 
 
Diğer taraftan, bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-devlet uygulamalarõnõn en 
önemli unsuru olan ve ülkeler açõsõndan büyük bir katma değer yaratan 
yazõlõm konusunda Türkiye�nin önde gelen bir merkez haline gelmesi 
yönünde gerekli olan politikalarõn katõlõmcõ bir yaklaşõmla oluşturulmasõ 
amacõyla çalõşma başlatõlmõş olup henüz başlangõç aşamasõndadõr. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 1 

Eylem Adõ : Bilgi toplumu stratejisinin oluşturulmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 
- Üniversiteler 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünde ulusal düzeyde izlenecek 
politikalarõn oluşturulmasõ amacõyla; e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunda 
alõnan karar gereğince hazõrlanan �Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikasõ� 
belgesi, Kurulun 10 Haziran 2004 tarihli toplantõsõnda değerlendirilmiş ve 
kabul edilmiştir.   
 
Söz konusu Politika Belgesi, önümüzdeki dönemde hazõrlanacak olan Bilgi 
Toplumu Stratejisine de temel teşkil edecektir. Bilgi Toplumu Stratejisinin, 
ülke ihtiyaç ve öncelikleri çerçevesinde en kõsa zamanda oluşturulmasõ 
amacõyla, yurtiçi ve yurtdõşõ kaynaklara müracaat edilecektir.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 2 

Eylem Adõ : Yazõlõmda mükemmellik merkezi haline dönüşüm 
politikalarõnõn belirlenmesi 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Maliye Bakanlõğõ 
- Hazine Müsteşarlõğõ 
- TÜBİTAK 
- Üniversiteler 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Yazõlõm alanõnda öncü ülkelerin (İrlanda, Hindistan, İsrail) vizyon, strateji ve 
endüstri yapõlarõnõn araştõrõlmasõ çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Ayrõca, 
KOSGEB bünyesinde yürütülen KOBİ�ler Yazõlõm Kalitesi Çalõşma 
Grubu�nun mevcut çalõşmalarõndan yaralanõlmasõ için KOSGEB�le irtibat 
kurulacaktõr. Dünya örnekleri ve Türkiye�deki yazõlõm sektörünün 
durumunu özetleyen rapor taslağõ Eylül ayõnõn ilk haftasõna kadar bitirilecek, 
başta sektör temsilcileri olmak üzere konuyla ilgili taraflarõn görüşleri 
alõnarak geliştirilecek ve rapora Kasõm ayõ itibariyle son şekli verilecektir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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TEKNİK ALTYAPI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ  
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TEKNİK ALTYAPI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ 
GENEL DEĞERLENDİRME 

 
Bilgi toplumuna dönüşümde ihtiyaç duyulan güvenli bir teknik altyapõnõn 
oluşturulmasõ KDEP�in temel hedeflerinden biridir. Kullanõcõlar, hizmet 
sunucular ve altyapõ işletmecileri gibi ilgili tüm taraflarõn birlikte 
çalõşabilecekleri ve her bireyin erişimini yeterli seviyede temin edecek güvenli 
ve güvenilir teknik altyapõ, bilgi toplumuna dönüşümün vazgeçilmez 
unsurudur. Bu amaçla KDEP�in �Teknik Altyapõ ve Bilgi Güvenliği� 
bölümünde 5 adet eyleme yer verilmiştir.  
  
Bu bölümde yer alan eylemler, 3 kurumun sorumluluğunda yürütülmektedir. 
Ulaştõrma Bakanlõğõ tarafõndan yürütülen �İnternet altyapõsõnõn ve 
kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ� ile �İnternet veri merkezi� eylemleri ve 
Telekomünikasyon Kurumu tarafõndan yürütülen �üçüncü nesil mobil 
sistemlere ilişkin hazõrlõk çalõşmalarõ� eylemi, ülke genelinde internet ve 
mobil telekomünikasyon alanõnda ihtiyaç duyulan çalõşmalarõ 
kapsamaktadõr. Ulaştõrma Bakanlõğõ�nõn sorumluluğundaki eylemler 
kapsamõnda farklõ teknolojilerin ve uygulanabilirliklerinin incelenmesine 
devam edilmektedir. Ortaya çõkacak çalõşmalarõn önümüzdeki dönemde 
yapõlacak bir çok faaliyete õşõk tutacak nitelikte olmasõ beklenmektedir. 
Nisan 2004 itibarõ ile sonuçlanmõş olmasõ gereken bu eylemler henüz 
tamamlanamamõştõr. Telekomünikasyon Kurumu, sorumlusu olduğu 
�üçüncü nesil mobil sistemlere ilişkin hazõrlõk çalõşmalarõ� eylemine ilişkin 
faaliyetleri 2005 yõlõ iş planõnda değerlendireceğini belirtmiş olsa da 
genişbant erişim ve üçüncü nesil gibi yakõn gelecekte kullanõcõlar açõsõndan 
yoğun olarak kullanõlacak olan erişim tekniklerine ilişkin çalõşmalarõn 
tamamlanmasõnõn gerektiği düşünülmektedir. TÜBİTAK-UEKAE�nin 
yürüttüğü eylemler ile akõllõ kart ve PKI standartlarõnõn kamuda 
uygulanmasõna yönelik çalõşmalar yapõlmasõ ve ağ güvenliğinin test edilmesi 
ve sağlanmasõna yönelik bir pilot uygulama geliştirilmesi amaçlanmõştõr. Bu 
kapsamda, ağ güvenliğinin test edilmesine yönelik olarak RTÜK�ün altyapõsõ 
incelenmiş ve güvenliğinin sağlanmasõna yönelik çalõşmalara başlanmõştõr. 
Akõllõ kart ve PKI standartlarõ ile ilgili uluslar arasõ standartlar incelenmiştir. 
Bunlarõn ülkemizde nasõl uygulanabileceği yönündeki çalõşmalar devam 
etmektedir.
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 3 

Eylem Adõ : 

İnternet altyapõsõnõn ve kullanõmõnõn, geniş bant 
erişimini de içerecek şekilde ülke genelinde 
yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik olarak alõnmasõ 
gereken tedbirler konusunda çalõşma yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Ulaştõrma Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- MEB 
- Telekomünikasyon Kurumu 
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
• Hõzlõ dial-up  İnternet erişimi incelenmiş olup bu konuda yapõlan test 

çalõşmalarõnõn rapora eklenmesi  çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 
• Kamu kuruluşlarõnõn, İnternete daha yüksek hõzda ve ucuz bir şekilde 

bağlanmalarõna olanak verecek Metro Ethernet teknolojisinin ülkemizde 
uygulanabilirliği araştõrõlmaktadõr. 

• Ucuz ve hõzlõ bir İnternet erişim şekli olan ADSL�in ülkemizde 
yaygõnlaşmasõ için yapõlmasõ gerekli çalõşmalar değerlendirilmektedir.  

• WLAN teknolojisinin Türkiye�de uygulanabilirliği konusunda araştõrma 
yapõlmaktadõr. 

• Türkiye İnternet omurgasõnõn genişletilmesi ve hõzõnõn artõrõlmasõ 
konusunda yapõlan çalõşmalar değerlendirilmektedir. 

• Yeni kurulan operatörlerinin internet erişimi politikalarõ takip 
edilmektedir. Bu operatörlerin özellikle VoIP ile ses taşõmacõlõğõ 
konusundaki yaklaşõmlarõ ve VoIP�nõn getirdiği yeni servisler 
incelenmektedir. 

• Özel sektörün internet altyapõsõ ve kullanõmõna yönelik çalõşmalarõ ve 
geniş bant erişim çözümleri incelenmektedir. 

• FES uygulamalarõ incelenmektedir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar  
Bu eylem ve Teknik Altyapõ ve Bilgi Güvenliği bölümünde yer alan; �internet 
veri merkezi� ve �üçüncü nesil mobil sistemlere ilişkin hazõrlõk çalõşmalarõ� 
eylemleri ile ülkemizdeki internet ve mobil telekomünikasyon altyapõsõnõn 
geliştirilmesi ve kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõnõ hedeflemektedir. Özellikle 
bu eylemin sonucu ortaya çõkacak raporun, önümüzdeki dönemde yapõlacak 
bir çok çalõşmaya õşõk tutacak nitelikte olmasõ gerekmektedir. 
 
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8 Ocak 2004 tarihli kararõ ile KDEP�te 
tamamlanma tarihi 2003 yõlõ sonu olarak belirlenen eylemlerin tamamlanma 
tarihini 2004 yõlõ Nisan ayõ olarak değiştirmiştir. Bu çerçevede, 2004 yõlõ 
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Nisan ayõ sonuna kadar tamamlanmasõ gereken eylem henüz 
tamamlanamamõş, rapor hazõrlanamamõştõr. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Eylem kapsamõnda, özel sektörün de desteği alõnarak, yoğun bilgi ve analiz 
ihtiva eden ve neticede eylemin amaç kõsmõnda ifade edilen açõklamalara 
uygun düzenleme ve tedbir önerileri getirmesi beklenen çalõşmanõn 
tamamlanmasõ gerekmektedir. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 4 

Eylem Adõ : 
Üçüncü nesil (3G) mobil telekomünikasyon 
hizmetlerine ilişkin lisans tahsisi hazõrlõk 
çalõşmalarõnõn yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Telekomünikasyon Kurumu 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : - Ulaştõrma Bakanlõğõ 

- UMTS Ulusal Koordinasyon Kurulu 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Nisan dönemi raporunda da belirtildiği üzere; Telekomünikasyon Kurumu 
tarafõndan, söz konusu çalõşmanõn 2005 yõlõ İş Planõnda değerlendirilmesinin 
uygun görüldüğü bildirilmiştir. KDEP kapsamõnda yer alan ikincil 
düzenlemelerin öncelikli olarak ele alõnmasõ ertelemenin gerekçesi olarak 
ifade edilmektedir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Kurum tarafõndan önerilen ertelemenin gerçekleşmesi halinde, üçüncü nesil 
mobil telekomünikasyon lisanslarõnõn tahsisi ve sistemlerinin devreye 
girmesi en iyi olasõlõkla 2008 veya sonraki yõllara ötelenmiş olacaktõr. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Gecikmiş bulunan ikincil düzenlemelerin tamamlanmasõ konusunda 
çalõşmalarõn öncelikle yapõlmasõ dikkate alõnmasõ gereken bir husustur. 
Ancak üçüncü nesile geçiş konusunda mevcut gecikmenin de göz ardõ 
edilmemesi, mobil telekomünikasyon sektörünün değişmekte olan yapõsõ ve 
söz konusu hazõrlõklar ile üçüncü nesil hizmetlerin devreye girmesi arasõnda 
geçecek zaman da dikkate alõnarak, üçüncü nesil hazõrlõk çalõşmalarõna 
başlanõlmasõ gerektiği düşünülmektedir. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 5 

Eylem Adõ : Akõllõ kart ve PKI standartlarõ ile güvenlik test 
standartlarõna yönelik çalõşmalar yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : TÜBİTAK � UEKAE 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : TSE 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Güvenlik test standartlarõna yönelik çalõşma olarak; önceki üç aylõk 
dönemde incelenmiş olan TS ISO/IEC 17799 ve TS ISO/IEC 15408 uluslar 
arasõ güvenlik test standartlarõ ve uygulamalarõnõn Türkiye�deki kamu 
kurum ve kuruluşlarõnda uygulanabilirliklerinin incelenmesi çalõşmalarõna 
başlanmõştõr.  
 
Akõllõ kart ve PKI standartlarõna ilişkin olarak; özellikle Avrupa ve ABD�de 
uygulanan Akõllõ Kart ve PKI standartlarõ incelenmeye devam edilmiştir. 
NATO�da uygulanan PKI sistemlerinin araştõrõlmasõ çalõşmalarõ 
sürdürülmektedir. Türkiye�de uygulanacak Akõllõ Kart ve PKI standartlarõnõn 
nasõl uygulanmasõ gerektiği konusunda ön çalõşmalara başlanmõştõr. 
Telekomünikasyon Kurumu tarafõndan Elektronik İmza Kanunu 
yönetmeliklerinin hazõrlanmasõ amacõyla kurulan Elektronik İmza Ulusal 
Kordinasyon Kurulu çalõşmalarõ kapsamõnda oluşturulan Altyapõ Grubu�nun 
başkanlõk görevi TÜBİTAK-UEKAE tarafõndan yürütülmektedir. Ayrõca, 
Kamu kurum ve kuruluşlarõ ile görüşmeler sürdürülerek uygun PKI 
altyapõsõnõn belirlenmesi ve nasõl uygulanacağõ konusunda analiz çalõşmalarõ 
yapõlmaktadõr. Türkiye için uygun PKI altyapõsõnõn belirlenmesi konusunda 
DPT ve TK ile gerekli görüşmeler yapõlmõş, e-Dönüşüm Türkiye İcra 
Kurulu�nun 10 Haziran 2004 tarihli VI�ncõ Toplantõsõnda Türkiye�de Kamu 
için kök sertifikasyon otoritesi olarak TÜBİTAK�UEKAE�nin uygun olduğuna 
karar verilmiştir. Son olarak,  uygun akõllõ kart ya da token için çeşitli 
ürünlere ait uygunluk testleri sürdürülmektedir.   
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 6 

Eylem Adõ : Ağ güvenliğinin test edilmesi ve sağlanmasõna ilişkin 
pilot uygulamalarõn geliştirilmesi 

Sorumlu Kuruluş : TÜBİTAK � UEKAE 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : - Telekomünikasyon Kurumu 

- İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Ağ güvenliğinin kurumlarda test edilmesi ve sağlanmasõna yönelik olarak 
RTÜK pilot kurum olarak seçilmiştir. Bu amaçla başlatõlan pilot çalõşmalarõn 
ilk aşamasõnda RTÜK�ün ağ güvenliği bakõmõndan mevcut durumunun 
değerlendirilmesi amacõyla 26 Mart 2004 tarihinde kuruma bilgi sistemleri 
hakkõnda ön analiz sorularõ gönderilmiştir. Bu ön analiz sonuçlarõna göre 14 
Nisan 2004 tarihinde UEKAE�den oluşturulan iki kişilik bir ekip ile pilot 
analiz çalõşmasõ yapõlmõştõr. Bu çalõşmayõ takiben risk analizi çalõşmasõ için 
gereksinimler belirlendikten sonra 27 ve 28 Nisan 2004 tarihlerinde 
konusunda uzman olan 6 kişilik bir ekip ile pilot risk analizi çalõşmasõ 
yapõlmõştõr. Pilot analiz ve risk analizi çalõşmalarõ tamamlandõktan sonra 
analiz çalõşmasõ sonuçlarõnõ da içerecek şekilde risk analizi raporunu 
oluşturma çalõşmasõna başlanmõştõr. Hazõrlanan risk analizi raporu, eylemin 
bir sonraki aşamasõ olan ağõ güvenli hale getirmek için gereksinimleri 
saptama ve pilot tasarõm çalõşmasõna yardõmcõ olacak yapõda oluşturulmaya 
çalõşõlmõştõr. Analiz ve risk analizi raporu tamamlanmõş durumdadõr ve 
RTÜK ile TÜBİTAK � UEKAE arasõnda yapõlacak bir toplantõ sonrasõnda son 
halini alacaktõr. Raporun son hali DPT�ye iletilecektir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
 

 
 



 38

A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 7 

Eylem Adõ : 
İnternet Veri Merkezi ( İnternet Data Center) 
uygulamalarõnõn ekonomisi ve yapõlabilirliğine 
yönelik çalõşmalar yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Ulaştõrma Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : Teknik Altyapõ ve Bilgi Güvenliği Çalõşma Grubu 

 
B) Yapõlan  Çalõşmalar 
• İnternet Veri Merkezlerinin kamuda uygulanabilirliği araştõrõlmasõna 

devam edildi. 
• Ulaştõrma Bakanlõğõ Merkez Teşkilatõ ile  bağlõ, ilgili ve ilişkili  kuruluşlara 

internet veri merkezi uygulamalarõ konusunda bilgi aktarõldõ  ve anket 
uygulamalarõ yapõldõ.   

• Kamu kuruluşlarõ arasõnda dõş kaynak kullanõmõ (outsourcing) 
uygulamasõnõn yaygõnlõğõ araştõrõldõ. 

 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar  
Eylemin sonucu ortaya çõkacak raporun sağlõklõ sonuçlar üretmesi ve 
özellikle e-Devlet projeleri için sõklõkla gündeme gelen İnternet Veri Merkezi 
kavramõnõn önemle ele alõnarak incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu 
raporun Türk Telekom�un yanõsõra diğer özel sektör kuruluşlarõnõn da 
desteği alõnarak hazõrlanmasõ ve pazar mekanizmalarõnõ dikkate alan 
öneriler getirmesi beklenmekte, raporun nihai olarak ortaya koyacağõ 
önerilerin kamuda uygulanabilir olmasõ gerekmektedir. 
 
Bu eylemin 2004 yõlõ Nisan ayõ sonuna kadar tamamlanmasõ öngörülmüş 
olmakla birlikte, eylemin uygulama aracõ olan rapor henüz 
hazõrlanamamõştõr. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Türk Telekom haricindeki özel kesim temsilcilerinin de dahil olduğu bir 
çalõşma ortamõnõn oluşturulmasõ gerekmektedir. Bu amaçla, özel kesim 
temsilcilerinin eylemin ilgili kuruluşu olarak görülen Teknik Altyapõ ve Bilgi 
Güvenliği Çalõşma Grubu�na katõlõmõnõn, �www.bilgitoplumu.gov.tr� 
adresinde yer alan Çalõşma Gruplarõnõn Çalõşma Usul ve Esaslarõna uygun 
şekilde sağlanmasõ ve bu çalõşmalarõn etkin bir şekilde koordine edilmesi 
uygun olacaktõr. 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
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EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI 



 40

 



 41

EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI  
GENEL DEĞERLENDİRME 

 
Bilgi toplumu, bilgi ve iletişim teknolojileri ile beraber nitelikli insan 
kaynağõna da ihtiyaç duymaktadõr. Etkin şekilde kullanõlmayan teknolojiler 
ve bu teknolojiler yardõmõyla üretilmekle birlikte yararlõ bir şekilde işlenip 
kullanõlamayan bilgiler, neticede zaman, emek ve kaynak israfõna neden 
olmaktadõr. Bilgi, ancak nitelikli insanlar tarafõndan üretilip, yine nitelikli 
insanlar tarafõndan hem günlük yaşamda hem de karar alma süreçlerinde 
etkin bir şekilde kullanõldõğõnda, bilgi toplumunun gereği yerine gelmiş 
olacaktõr. Bu amaçla; Kõsa Dönem Eylem Planõ�nda bilgi toplumunun 
gerektirdiği insan kaynağõ planlamasõna ve yetiştirilmesine yönelik olarak 
sekiz eyleme yer verilmiştir. 
 
Bilgi toplumuna geçiş sürecini başlatmõş olan ülkemizin bu süreçte en temel 
unsur olan nitelikli insana duyduğu gereksinim yüksektir. Ülkemiz, genç ve 
dinamik bir nüfusa sahip olmakla beraber, bu insan kaynağõnõn bilgi 
toplumunun ihtiyaç duyduğu yüksek niteliklere ulaştõrõlmasõ en temel 
zorunluluklardan birisidir. Önümüzdeki yõllarda bilgi toplumunun vaat ettiği 
refah seviyesine ulaşabilmek için, gelişmiş ülkelere göre yüksek oranda 
bulunan genç nüfusumuzun çağõn gereklerine uygun eğitimi almasõnõn 
sağlanmasõ özel önem arz etmektedir. Bununla beraber, mevcut iş gücünün 
eğitim düzeyi de yükseltilmelidir. İşgücü içindeki okur yazarlõk düzeyini 
yükseltirken, aynõ zamanda bilgisayar okur yazarlõğõnõn da her kesime 
kazandõrõlmasõ bir zorunluluktur. 
 
Bu bölümde yer alan eylemlerle, bilgi teknolojilerine dayalõ eğitim 
sistemlerinin yenilenmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ, okullarda öğretmenler ve 
öğrencilerin İnternete ve çoklu ortam kaynaklarõna uygun düzeyde erişimi, 
öğretmenlerin yeni teknolojileri kullanma becerilerini artõrmalarõ, özürlüleri 
de içerecek şekilde tüm kesimlerin eğitim portalõ prototipinden 
yararlanmalarõ ve bilgi toplumunun gerektirdiği insan kaynağõ 
planlamasõnõn yapõlmasõ amaçlanmõştõr. 
 
�Bir okulu dünyaya aç � intenete bağla� kampanyasõ amacõna yönelik olarak 
Türkiye genelinde 42534 eğitim kurumuna, 2005 yõlõ sonuna kadar ADSL 
güvenli İnternet erişimi ve hizmetleri sağlanacaktõr. Nisan 2004 itibariyle 
4790 kuruma ADSL bağlantõsõ sağlanmõş olup, Haziran 2004 sonuna kadar 
4000 kuruma daha ADSL bağlantõsõnõn sağlanmasõ öngörülmektedir. 
İlköğretim okullarõna 4.000 Bilgi Teknolojisi Sõnõfõ kurulmasõna ilişkin ihale 
çalõşmalarõ ve okullarda kullanõlacak Eğitim Portalõ için hazõrlõk çalõşmalarõ 
bu yõl içinde tamamlanacaktõr. Ayrõca, ilköğretim ve ortaöğretim okullarõnda 
bulunan bilgi teknolojisi sõnõflarõ ve buna bağlõ iletişim araçlarõndan; bu 
kurumlara devam eden öğrencilerle birlikte bu teknolojilerin bulunmadõğõ 
diğer kurumlarda çalõşan personel, öğrenciler ve çevre halkõnõn 
yararlanmasõna ilişkin düzenleme yapõlmõştõr. 
 
Eğitimde kalite ve verimliliğin artõrõlmasõ amacõyla, bilgi teknolojilerinin etkin 
ve yararlõ şekilde kullanõlmasõna yönelik olarak ilköğretim sõnõflarõnõ 
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kapsayan bazõ derslerin müfredatlarõnõn çağõn gerekleri ve teknolojilerine 
uygun hale getirilmesi ve yenilenmesi çalõşmalarõ devam etmektedir. 
Bununla birilikte, Hizmetiçi Eğitim Daireleri aracõlõğõ ile bilgisayar okur 
yazarlõğõ, İnternet kullanõmõ ve çağdaş eğitim araçlarõnõn kullanõmõ 
konularõnda eğitimler verilmektedir.  
 
Milli Eğitim Bakanlõğõ bünyesinde Halk Eğitim Merkezleri, özel sektör eğitim 
kurumlarõ ve uluslar arasõ bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) şirketlerindeki 
(Microsoft, Cisco vb.) kurslar ile birçok kursiyere ulaşõlmaktadõr. MEB 
bünyesinde yürütülecek ECDL çalõşmasõ da eğitim sisteminde sertifikasyon 
çalõşmalarõ için temel oluşturabilecektir. Bu çalõşmanõn temel hedefi MEB�e 
bağlõ tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin ECDL müfredatõna uygun eğitim 
almalarõ ve ECDL uygulamalarõna uygun sõnavlardan geçerek sertifika sahibi 
olmalarõdõr. MEB tarafõndan bilişim teknolojileri eğiticilerinin öncelikli olarak 
sertifika sahibi yapõlmalarõ öngörülmektedir. 
 
Eğitim ve iş piyasasõ arasõnda denge kurmayõ hedefleyen insangücü 
planlamasõna yönelik bir komisyonun kurulmasõ için çalõşmalar 
başlatõlmõştõr. Komisyonun kurulmasõna yönelik öğretim üyeleri ile 
görüşmeler yapõlmõş ve bir tanõtõm toplantõsõ yapõlmõştõr. Bu toplantõ da 
katõlõmcõlar konunun nasõl ele alõnmasõ gerektiği ve yararlanõlmasõ gereken 
kaynaklar hususlarõnda görüş belirtmişlerdir. İkinci toplantõya yeterli katõlõm 
sağlanamadõğõndan çalõşmanõn etkililiğinin ve uygulanabilirliliğinin nasõl 
artõrõlabileceği üzerine değerlendirmeler yapõlmõştõr. 
 
Tüm bu çalõşmalar ile eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri 
altyapõsõnõn geliştirilmesi ve nitelikli insan gücünün temini amaçlanmaktadõr. 
Söz konusu teknolojileri kullanacak öğretmen ve öğrencilerin eğitimleri için 
başlatõlan çalõşmalar ise sürdürülmektedir. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 8 

Eylem Adõ : �Bir okulu dünyaya aç � İnternete bağla� 
kampanyasõ 

Sorumlu Kuruluş : Milli Eğitim Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- DPT 
- TEGV 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 
- Gönüllü Kişi ve Kurumlar 

B) Yapõlan Çalõşmalar  
MEB, eylem kapsamõndaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacõyla, Türk 
Telekom A.Ş. ile protokol imzalamõştõr. Bu protokol; ADSL güvenli İnternet 
erişimi, kurumsal web sayfalarõnõ barõndõrma, e-mail hizmetleri, sanal özel 
ağõn kurulmasõ, Eğitim Portalõ için gerekli uygulama yazõlõmlarõ ile şu andaki 
mevcut hizmet ve alt yapõlarõnõn barõndõrõlmasõ vb. ve ADSL İnternet erişimi 
için gereken modem cihazlarõnõn teminini kapsamaktadõr. 
 
Bu sayede; Türkiye genelindeki toplam 42.534 kuruma, 4 aşamada, 31 
Aralõk 2005 tarihine kadar ADSL İnternet erişimi ve hizmetleri sağlanacaktõr. 
Türk Telekom tarafõndan karşõlanacak tüm hizmetler son 2 yõlõ opsiyonlu 
olmak üzere 5 yõl süre ile verilecektir. 
 
1. Aşama : Türk Telekom, İdareye bağlõ 4.704 adet kurumun ADSL İnternet 

erişimini, 28 Şubat 2004 tarihi sonuna kadar sağlayacaktõr. 

2. Aşama : Türk Telekom, İdareye bağlõ 4.000 adet ek kurumun ADSL 
İnternet erişimini, 30 Haziran 2004 sonuna kadar sağlayacaktõr.  

3. Aşama : Türk Telekom, İdareye bağlõ 11.296 adet ek kurumun ADSL 
İnternet erişimini, 31 Ekim 2004 tarihi sonuna kadar sağlayacaktõr. 

4. Aşama : Türk Telekom, İdareye bağlõ 22.534 adet ve yeni açõlacak ek 
kurumlarõn ADSL İnternet erişimini, 31 Aralõk 2004 tarihi sonuna kadar 
sağlayacaktõr. 

 

MEB�na bağlõ 4790 kurumun ADSL internet erişimi 16 Nisan 2004 tarihine 
kadar sağlanmõştõr. Öncelikle Laboratuarõ olan kurumlar, Pansiyonlu 
İlköğretim Okullarõ, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Eğitim Hizmetleri 
Merkezi v.b. (MEB�na bağlõ 4000 adet ek kurum) belirlenerek Türk Telekom�a 
bildirilmiştir. Bu kurumlarõn ADSL bağlantõlarõnõn da 30 Haziran 2004 
tarihine kadar sağlanmasõ öngörülmektedir. 
  
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Okul ve kurum bilgisayar sayõsõ ile İnternet altyapõ yetersizliği, kurum 
sayõsõnõn fazlalõğõ yanõnda teknik iletişim altyapõsõnõn ülke genelinde 
yetersizliği, kaynak ve yetişmiş insan gücü eksikliği, kurumlar arasõ 
koordinasyon eksikliği uygulamada karşõlaşõlan sorunlardõr. 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 9 

Eylem Adõ : İlköğretim okullarõna  4.000 Bilgi Teknolojisi 
Sõnõfõnõn Kurulmasõ (Temel Eğitim Projesi - Faz 2) 

Sorumlu Kuruluş : Milli Eğitim Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : DPT 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Temel Eğitim Projesi (TEP) 2. Faz işlemleri başlamõş durumdadõr. Bu 
konudaki hazõrlõk çalõşmalarõ ve 2004 yõlõ içerisinde ihale işlemlerine ilişkin 
teknik şartname hazõrlõklarõ devam etmektedir.  
 
TEP Faz 1 kapsamõnda 2.802 okula laboratuar kurulmuş, 53.198 PC temin 
edilmiş ve bunlarõn İnternet bağlantõlarõ gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek 
olarak TEP Faz 1 kapsamõnda Türkiye genelindeki toplam 26.276 kõrsal 
kesim okuluna, her birine en az bir PC olmak üzere,  toplam 51.465 PC ve 
İnternet bağlantõsõ sağlanmõştõr. 6.500 civarõndaki Ortaöğretim kurumuna 
yönelik çalõşmalar da ayrõ bir proje kapsamõnda devam etmektedir.    
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar  
Gerekli izin ve onaylarõn geç alõnmasõ, kaynak ve insan gücü yetersizliği ve 
alõmlarõn ihtiyaçlar doğrultusunda yapõlamamasõ uygulamada karşõlaşõlan 
sorunlardõr. 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A)  Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 10 

Eylem Adõ : Eğitim Portalõ prototipinin oluşturulmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Milli Eğitim Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : - DPT 

- Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
MEB�de okul öncesi, okul ve okul sonrasõ (çalõşma hayatõnda ve hatta emekli 
olmuş) bütün vatandaşlarõmõza hayatlarõ boyunca ihtiyaç duyacaklarõ 
eğitimler yanõnda hobi vb. eğitim yazõlõmlarõ ve eğitim ortamlarõnõ sağlamaya 
yönelik Eğitim Portalõ çalõşmalarõ,  Temel Eğitim Projesi 2. Faz işlemleriyle 
başlamõş durumdadõr. Eğitim Portalõ konusundaki hazõrlõk çalõşmalarõ 
tamamlanmak üzeredir. Yapõlacak ihale ile 2004 yõlõ içerisinde işlemler 
tamamlanacak ve prototip oluşturulacaktõr. Bu proje ihtiyaçlar ve kaynaklar 
göz önüne alõnarak sürekli geliştirilecek bir projedir. Diğer Bakanlõklarõn 
benzer eğitim ihtiyaçlarõ da talepler doğrultusunda sağlanacaktõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Gerekli izin ve onaylarõn geç alõnmasõ, kaynak ve insan gücü yetersizliği ile 
portal ve eğitim yazõlõmlarõnõn çok az sayõda olmasõ uygulamada karşõlaşõlan 
sorunlardõr. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Eğitim yazõlõmlarõ teşvik edilmeli ve yazõlõmlar ihtiyaçlar doğrultusunda ve 
çok sayõda firmayla işbirliği içinde sürekli geliştirilmelidir. 
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A)  Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 11 

Eylem Adõ : 

Eğitimde kalite ve verimliliğin artõrõlmasõ amacõyla, 
bilgi  teknolojilerinin etkin ve yararlõ şekilde 
kullanõlmasõna yönelik olarak okul müfredatlarõnõn 
yenilenmesi 

Sorumlu Kuruluş : Milli Eğitim Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Adalet Bakanlõğõ  
- İçişleri Bakanlõğõ  
- Sağlõk Bakanlõğõ  
- Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ  
- Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ  
- Devlet Bakanlõklarõ ilgili birimleri 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
MEB�da yapõlan çalõşma kapsamõnda; 1 Şubat 2004 tarihine kadar 
ilköğretim 1-5 sõnõflarõnõ kapsayan Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal 
Bilgiler ve Hayat Bilgisi 1-3 sõnõf derslerinin müfredatlarõnõn çağõn gerekleri 
ve teknolojilerine uygun hale getirilmesi ve yenilenmesi çalõşmalarõ devam 
etmektedir. Diğer öğretim kurumlarõ çalõşmalarõ daha sonra yapõlacak ve 
kitap basõmlarõna başlanacaktõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Kurum çeşitliliği, kurumlarõn teknolojik araç ve gereçlere yeterince sahip 
olmamalarõ ve uygulama yazõlõmlarõnõn azlõğõ karşõlaşõlan sorunlardõr. 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A)  Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 12 

Eylem Adõ : 

Öğretmenlerin yenilikçi, pratik öğretim yöntemleri 
geliştirmek üzere yetiştirilmesi,  yeni teknolojileri 
kullanma becerilerini artõrmak üzere hizmetiçi 
eğitim programlarõ düzenlenmesi. 

Sorumlu Kuruluş : Milli Eğitim Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Adalet Bakanlõğõ  
- İçişleri Bakanlõğõ  
- Sağlõk Bakanlõğõ  
- Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ  
- Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ  
- Devlet Bakanlõklarõ ilgili birimleri 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Hizmetiçi Eğitim Daireleri aracõlõğõ ile bilgisayar okur yazarlõğõ, İnternet 
kullanõmõ ve çağdaş eğitim araçlarõnõn kullanõmõ konularõnda eğitimler 
verilmektedir. Her ilde eğitici formatörler aracõlõğõ ile eğitimlere devam 
edilmektedir. 2003 yõlõnda bilgisayar, yabancõ dil, rehberlik, pedagojik 
formasyon vb. konularda olmak üzere, Hizmetiçi Eğitim merkezlerindeki 400 
faaliyete 19.727 ve mahallindeki 7.120 faaliyete 253.135 kişi katõlmõştõr. 
2000-2002 yõllarõ arasõnda illerde düzenlenen bilgisayar kurslarõndan oluşan 
7.157 faaliyete toplam 176.698 kişi katõlmõştõr. Diğer Bakanlõklara bağlõ 
okullara da benzer hizmetiçi eğitim faaliyetleri yapõlmaktadõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
e-Kültürün yaygõnlaşmasõnõ sağlamaya yönelik ortamlarõn ve araçlarõn 
yetersizliği uygulamada karşõlaşõlan sorunlardõr. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Kişilerin bilgisayar okur yazarõ olmalarõnõ kolaylaştõrmak amacõyla, 
bilgisayarlarõ ucuz ve uzun vadeli olarak almalarõnõ sağlayacak kredi sistemi 
geliştirilmelidir. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 13 

Eylem Adõ : 
Öğretim kurumlarõndaki bilgi teknolojisi eğitim 
mekanlarõnõn topluma açõlmasõna yönelik ön 
çalõşma ve gerekli düzenlemelerin yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Milli Eğitim Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- Adalet Bakanlõğõ  
- İçişleri Bakanlõğõ (Valilikler)  
- Sağlõk Bakanlõğõ  
- Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ  
- Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ  
- Devlet Bakanlõklarõnõn İlgili Birimleri 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Bakanlõk Makamõnõn  28.10.2003 gün ve 11813 sayõlõ onayõ  ile 2554 sayõlõ 
Tebliğler Dergisinde yayõnlanarak yürürlüğe giren �Milli Eğitim Bakanlõğõ 
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçlarõ ve Ortamlarõnõn Eğitim Etkinliklerinde 
Kullanõmõ Yönergesi� ile ilköğretim ve ortaöğretim okullarõnda bulunan bilgi 
teknolojisi sõnõflarõ ve buna bağlõ iletişim araçlarõndan; bu kurumlara devam 
eden öğrencilerle birlikte bu teknolojilerin bulunmadõğõ diğer kurumlarda 
çalõşan personel, öğrenciler ve çevre halkõnõn yararlanmasõna ilişkin 
düzenleme yapõlmõştõr. Bu ortamlarõn, vatandaş hizmet/fayda merkezlerine 
dönüştürülmesi çalõşmalarõna devam edilecektir.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Kurum yöneticilerinde görülen uygulamaya yönelik çekingenlik ile personel 
ve ödenek yetersizliği uygulamada karşõlaşõlan sorunlardõr. 
 
D) Çözüm Önerileri 

 
 



A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 14 

Eylem Adõ : 
Kurs ve sertifikasyon eğitiminin niteliğinin 
yükseltilmesi, verilen sertifika ve diplomalarõn AB 
standartlarõnda denkliğinin sağlanmasõ  

Sorumlu Kuruluş : Milli Eğitim Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
2002 yõlõ itibariyle MEB Özel Öğretim Kurumlarõna bağlõ özel bilgisayar 
kursu sayõsõ toplam 727 ve genel kontenjan 38.883 adettir. Bu kurslar; 
bilgisayar okur yazarlõğõ, bilgisayar işletmenliği, bilgisayar yardõmcõ 
programcõlõğõ, bilgisayar programcõlõğõ, bilgisayar analist programcõlõğõ, 
bilgisayar bakõm onarõm elemanõ yetiştirme konularõnõ kapsar. Bu kurslar 
hemen her ilde en az 1 adettir. Bakanlõğõn denetiminde 1.378 okul, 1.513 
kurs, 2.101 dershane ve 1.919 MTSK olmak üzere toplam 6.911 kurum 
faaliyette bulunmaktadõr. MEB bünyesinde Halk Eğitim Merkezleri aracõlõğõ 
ile bilgisayar eğitimi alanlarõnda 2001 yõlõ başõndan 2003 sonuna kadar  
18.456 kurs açõlmõş ve bu kurslara toplam 364.283 (170.338 bayan, 
193.925 bay) kursiyer katõlmõştõr. 
 
Hizmetiçi Eğitim aracõlõğõyla 2001 yõlõnda 189 kurs ve 217 seminere yõllõk 
ortalama 18.722 kişi (ilkokul, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü mezunu 
personel) katõlmõştõr. Bilgisayar Eğitimi ve Sertifikasyon konusunda Türkiye 
genelinde özel sektör eğitim kurumlarõ yanõnda uluslar arasõ bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) şirketlerinin de (Microsoft, Cisco vb.) az sayõda kurslarõ 
mevcuttur. 
 
MEB bünyesinde yürütülecek ECDL (European Computer Driving License) 
çalõşmasõ, genel olarak toplumda çok önemli bir farkõndalõk yaratacak, 
eğitim sisteminde sertifikasyon çalõşmalarõ için temel oluşturabilecektir. Bu 
çalõşmanõn temel hedefi, MEB�e bağlõ tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin 
ECDL müfredatõna uygun eğitim almalarõ ve ECDL uygulamalarõna uygun 
sõnavlardan geçerek sertifika sahibi olmalarõdõr. Ancak, çok yoğun bir kitleyi 
hedefleyen bu çalõşmalarõn aşama aşama gerçekleştirilmesi ve MEB�nõn 
önceliklerinin gözetilmesi uygulama açõsõndan vazgeçilmez unsurdur. Bu 
aşamalarõn en başõnda MEB bünyesindeki bilişim teknolojileri eğiticilerinin 
öncelikli olarak sertifika sahibi yapõlmalarõ öngörülmektedir. Daha önce 
çeşitli eğitimlerden geçmiş olan formatör öğretmenler ve bilgisayar 
öğretmenleri kõsa süreli eğitimler ile sertifika alabilecek düzeydedirler. 
Bakanlõk bünyesinde uygulanan müfredat ile ECDL müfredatõnõn 
uyumluluğu, kolaylaştõrõcõ bir etkendir. 
 
Microsoft ve Intel ile öğretmenlerin eğitimi ve sertifikasyon çalõşmalarõ devam 
etmektedir. Cisco System ile Cisco Ağ Akademisi Programõ (CNAP) eğitimleri 
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konusundaki çalõşmalar devam etmekte olup MEB�de Bölgesel Akademiler 
kurulacaktõr. Müfredatlarõn uyumluluklarõna yönelik ön incelemeler 
sonrasõnda gerekli mevzuat değişikliklerinin ve birlikteliğinin 
gerçekleştirilmesine çalõşõlacaktõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Alõnan sertifikalarõn ülkede geçerliliğinin sağlanmayõşõ yanõnda, kursiyerlere 
mali katkõ da sağlanmamaktadõr. Müfredatlarõn çeşitliliği de bir başka 
sorundur. Kurs ve sõnav giderleri oldukça yüksek görünmektedir. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Bilgi Toplumu için, birey ve kurumlarõn üzerine düşen görevi tam anlamõyla  
yapmalarõnõ sağlayacak düzenleme ve görevlendirmelerin, toplumsal 
uzlaşmayla sağlanmasõ için gerekli çalõşmalarõn yapõlmasõ, devlet desteğinin 
artõrõlmasõ ve programlarda bütünlüğün sağlanmasõ gereklidir. Yöneticilerin 
yeniden eğitimden geçirilmesi, kamu yararõ ve dönüşüme olan inancõn 
herkes tarafõndan kabullenilmesinin sağlanmasõ ve projeye öncelik verilmesi 
gerekmektedir. 
 
Diğer ülke uygulamalarõ incelenip uygun model belirlenerek çalõşmalar 
hõzlandõrõlmalõdõr. 
 
Milli Eğitim Bakanlõğõ mevzuatõnõn ECDL vb. uygulamalarõnõ desteklemesi 
için yapõlabilecek bazõ öneriler şu şekilde sõralanabilir: 

• �Bilgisayar Okur Yazarlõğõ� ve benzer BİT eğitim müfredatlarõnõn, bütün 
kurumlarca ortak uygulanmasõ ve uluslar arasõ sertifikalarõn 
müfredatlarõna uyumunun sağlanmasõ, 

• İlk defa öğretmen veya memur olarak atanacaklarla ilgili �Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği�nde, atanacaklardan �Bilgisayar Okur Yazarlõğõ� 
sertifikasõnõn istenmesi,  

• Devlet memurlarõndan sertifikasyon sõnavõnda başarõlõ olanlarõn, Eğitim 
Öğretim vb. tazminatlarõnda % 1-5 arasõnda ek tazminat almalarõnõn 
sağlanmasõ, 

• Devlet memurlarõndan sertifikasyon sõnavõnda başarõlõ olanlarõn, sertifika 
ile kuruma müracaat etmeleri halinde sõnav giderlerinin, Bakanlõkça geri 
ödenmesinin sağlanmasõ, 

• Yurtdõşõ göreve atanacaklarda ilgili mevzuat bilgisi yanõnda sertifikasyon 
eğitimi almõş ve başarõ belgesine sahip olmasõnõn ön koşul olmasõ. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 15 

Eylem Adõ : Bilgi toplumunun gerektirdiği insan kaynağõ 
planlamasõnõn yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- YÖK  
- Üniversiteler 
- Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Bilgi toplumunun gerektirdiği insangücü planlamasõnõn yapõlmasõ; mevcut 
durum analizi, işgücü piyasasõ ihtiyaç ve arz tespiti, işgücü piyasasõ 
uyumsuzluklarõnõ gidermeye yönelik modellerin üretilmesi ve bu modellerin 
sonucunun eğitim planlamasõna yansõtõlmasõ gibi kapsamlõ bir süreci 
içermektedir. Dolayõsõyla, nihayetinde eğitim ve iş piyasasõ arasõnda dengeyi 
kurmayõ hedefleyen insangücü planlamasõna yönelik bir komisyonun 
kurulmasõ için çalõşmalar başlatõlmõştõr. Bu kapsamdaki çalõşmalara, 
üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle yapõlan görüşmelerle başlanmõştõr. 
Türkiye�de bu konuda ders veren, yayõnõ bulunan ve konuyla ilgisi olan 
öğretim üyeleri taranmõş ve bir kõsmõyla görüşmeler yapõlmõştõr.. Bu 
görüşmeler sona erdiğinde, 14 Mayõs 2004 tarihinde bir tanõtõm toplantõsõ 
yapõlmõştõr. Bu toplantõda katõlõmcõlar konunun nasõl ele alõnmasõ gerektiği 
ve yararlanõlmasõ gereken kaynaklar hususunda görüş belirtmişlerdir. 24 
Haziran 2004 tarihinde konu ile ilgili yapõlan ikinci toplantõda katõlõm 
öngörülenin altõnda gerçekleşmiştir. Toplantõya katõlõmõn, ortaya çõkacak 
çalõşmanõn etkililiğinin ve uygulanabilirliğinin nasõl artõrõlabileceği üzerine 
değerlendirmeler yapõlmõştõr. 
  
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
İnsangücü planlamasõ konusunda yararlanõlabilecek kaynak sayõsõ son 
derece azdõr. Bunun yanõnda, diğer ülke örneklerine erişim de kolay 
olmamaktadõr. Muhtemel diğer bir sorun; komisyonda genel olarak 
akademisyenlerin bulunmasõ düşünülmekle birlikte bu kişilerin ders 
programlarõnõn, komisyonun programõna uyum sağlamasõnda güçlüklerle 
karşõlaşõlabilecek olmasõdõr; çünkü insangücü planlamasõnõ yapacak 
komisyonun, zaman kõsõtõ da dikkate alõndõğõnda, son derece yoğun 
çalõşmasõ gerekecektir. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Kaynak bulunmasõndaki zorluklar da dikkate alõndõğõnda, insangücü 
planlamasõ konusunda çalõşmõş bir yabancõ uzmanõn deneyimlerinden 
faydalanõlabilir. İŞKUR, AB kapsamõnda yaptõğõ projeler nedeniyle, eğitim ve 
işgücü konularõnda uzmanlaşmõş yabancõ uzmanlarla irtibat halindedir. 
Yabancõ bir uzmanõn da komisyonda yer almasõnõn faydalõ olacağõ 
düşüncesinden hareketle ve İŞKUR�un da bu tür uzmanlarla çalõşmasõ 
nedeniyle, bu konuda İŞKUR ile görüşmeler devam etmektedir. 
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Yapõlan toplantõlar sonucunda, bilgi toplumuna geçiş sürecinde, bilgi ve 
iletişim teknolojileri alanõnda yetişmiş insan kaynağõna ulaşõlmasõ için hangi 
yollarõn ve kaynaklarõn nasõl kullanõlacağõnõn net bir şekilde belirtilmesininin, 
bu çerçevede hazõrlanacak taslak içerik önerisinin katõlõmcõlarõn önerileri 
õşõğõnda netleştirilerek, çalõşmanõn iş ve görev bölümü ile yürütülmesinin 
faydalõ olacağõ ve görece olarak kõsõtlõ bir zaman dilimi olmasõ sebebiyle 
çalõşmanõn bir proje haline getirilmesinin de yararlõ olacağõ sonuçlarõna 
varõlmõştõr. 
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HUKUKİ ALTYAPI 
GENEL DEĞERLENDİRME 

 
 

e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamõnda yürütülecek e-devlet çalõşmalarõnda, 
kamu hizmetlerinin; başta İnternet olmak üzere bilgi çağõnõn gerektirdiği 
elektronik ortam aracõlõğõyla sunulmasõ amaçlanmaktadõr. Ancak, e-devlet 
sadece var olan hizmet sunum tarzlarõ korunarak ve elektronik araçlar 
devreye sokularak hizmet sunumunun hõzlandõrõlmasõ olmayõp; aynõ 
zamanda hizmet sunuş tarzlarõnõn ve alõşkanlõklarõnõn değiştirilmesini de 
içeren kapsamlõ bir dönüşümü gerektirmektedir. 
 
Devletten devlete (G2G), devletten vatandaşa (G2C), devletten iş alemine  
(G2B) ve iş aleminden vatandaşa (B2C) sunulacak hizmetler; bir takõm bilgi 
alõş verişleri, alõm satõmlar, para transferleri, fikir ve irade beyanlarõ, değişik 
sözleşmeler ve kontratlar içerecektir. Bütün bu etkileşimler (interaction) ve 
mübadelelerin (transaction) hukuk alanõnda sonuç doğurabilmesi, örneğin 
mülkiyet ve hak transferini sağlamasõ, resmi bir süreci başlatabilmesi veya 
durdurabilmesi ancak söz konusu işlevlere hukuki sonuç yaratacak 
�yetkinliğin� kazandõrõlmasõ ile mümkün olur. Öte yandan, insan unsurunun 
olduğu her süreçte hak ihlalleri ve suiistimaller de olacağõ için bu ihlallerin  
hukuk tarafõndan bir �müeyyide�ye bağlanmasõ gerekir. e-Dönüşüm 
sürecindeki işlemlerin böyle bir �yetkinlik� ve �müeyyide� ile donatõlmasõ, 
uygun hukuki alt yapõnõn gerçekleşmesine bağlõ olacaktõr. 
 
Hukuki altyapõnõn teknolojik gelişmelere paralel olarak hazõrlanmamasõ, yani 
hukukun teknolojiyi geriden takip etmesi,  hak ve menfaat ihlalleri ile cezai 
sorumluluklarõn etkin şekilde tanõmlanmamasõ kargaşaya yol açacaktõr. 
 
Söz konusu mahsurlarõn oluşmamasõ için e-Dönüşüm Türkiye Projesi içinde 
13 eylem hukuki alt yapõ bileşeni olarak mütalaa edilmiştir.  
 
Bu kapsamdaki, �Elektronik İmza Kanunu� ve �Bilgi Edinme Hakkõ Kanunu�  
ile ilgili eylemler gerçekleştirilmiş olup, her iki kanunun da Resmi Gazetede 
yayõmlanõş tarihlerinden 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.  
 
Buna göre; �Bilgi Edinme Hakkõ Kanunu� 24.4.2004 tarihinde yürürlüğe 
girmiş olup, �Elektronik İmza Kanunu� da 23.7.2004 tarihinde yürürlüğe 
girecektir. Bilgi Edinme Hakkõ Kanununun uygulanmasõna ilişkin esas ve 
usulleri belirleyen yönetmelik 27.04.2004 tarihinde yayõmlanmõş olup, 
Elektronik İmza Kanununda öngörülen yönetmeliklerin çõkarõlmasõ ile ilgili 
çalõşmalar ise devam etmektedir. 
 
Elektronik ortamdaki sözleşmelerin tanõnmasõ için çalõşma yapõlmasõ ile ilgili 
düzenleme  �Elektronik İmza Kanunu� içerisinde  değerlendirilmiş olup, 
eylemle istenilen sonuca ulaşõlmõştõr. İlgili kanunun 5. maddesinde �güvenli 
elektronik imza, elle atõlan imza ile aynõ ispat gücüne sahiptir� hükmü 
getirilmiş, ayrõca Kanunun 22  ve 23. maddeleri ile Borçlar Kanunu ve 
Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanununun sözleşmelerin geçerliliği ile ilgili 
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maddelerine eklemeler yapõlarak,  �elektronik imza ile  oluşturulan 
elektronik verilerin senet hükmünde� olduğu  yönünde düzenleme 
yapõlmõştõr. 
 
�Kişisel Verilerin Korunmasõ Hakkõnda Kanun� tasarõsõ taslağõna ilişkin 
çalõşmalar tamamlanarak 1/6/2004 tarihi itibarõyla Başbakanlõğa 
gönderilmiştir.  
 
Ulusal Bilgi Güvenliği Kanununun çõkarõlmasõna ilişkin eylemle ilgili olarak 
sorumlu kuruluş tarafõndan herhangi bir çalõşma yapõlmadõğõ 
gözlenmektedir. 
 
Bilgi ve bilgi teknolojileri alanõna özgü suç ve cezalarõn belirlenmesi çalõşmasõ  
TBMM Adalet Komisyonu gündeminde bulunan  TCK tasarõsõnõn 197. 
maddesinde düzenleme yapõlarak gerçekleştirilecektir. İnternet yoluyla 
işlenecek suçlarõn önlenmesi ve cezalandõrõlmasõ amacõyla hazõrlanacak 
tasarõ için bir komisyon kurulmuş, ancak söz konusu komisyon 
çalõşmalarõna henüz başlayamamõştõr. 
 
�Elektronik Ortamda Fikri Haklarõn Korunmasõ İçin Tedbir Alõnmasõ� ile ilgili 
düzenleme, yukarõda söz edilen komisyon çalõşmalarõ çerçevesinde ele 
alõnacaktõr. Diğer taraftan 26.6.2004 tarihli Resmi Gazete�de yayõmlanarak 
yürürlüğe giren 5194 sayõlõ Kanunla; fikri haklar konusunda yargõnõn 
işleyişine ve bu alanda uygulanacak yaptõrõmlara ilişkin yeni düzenlemeler 
getirilmiştir.  
 
İnternet servis sağlayõcõlarõnõn görev, yetki ve sorumluluklarõ ile ilgili 
düzenlemelerin bir kõsmõ �Elektronik İmza Kanununda� düzenlenmiş ve 
eylem bu kõsõm itibariyle tamamlanmõştõr. Eylemin İnternet yoluyla işlenen 
suçlarda servis sağlayõcõlarõn konumu ile ilgili kõsmõ ise TCK ile ilgili 
düzenleme çerçevesinde ele alõnacaktõr. 
 
�Elektronik Haberleşme Yasasõ� taslağõnõn tümü üzerinde çalõşmalar 
tamamlanmõştõr. Gerekçenin yazõlmasõndan sonra,  görüşleri alõnmak üzere 
ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. 
 
Ara Bağlantõ ve Erişim Yönetmeliği,  Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşõmõna 
İlişkin Usul ve Esaslarõn Belirlendiği Tebliğ, Telekomünikasyon Sektöründe 
Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasõ Hakkõnda Yönetmelik ve 
Numaralandõrma Yönetmeliği çõkarõlmõştõr. Ayrõca internet protokolü 
üzerinden ses taşõnmasõna da izin veren Uzak Mesafe Telefon İşletmeciliğine 
ilişkin yönetmelik değişikliği 13 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Haziran ayõ itibarõ ile bu kapsamda 38 işletmeci yetkilendirilmiştir. Yerel 
şebekenin erişime açõlmasõ, yetkilendirme, tüketici haklarõ, geçiş hakkõ, 
kablo TV şebekesinin erişime açõlmasõ konularõnda düzenleme hazõrlanmasõ 
çalõşmalarõna devam edilmektedir. 
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�Evrensel Hizmet Yönetmeliğinin Çõkartõlmasõ� için 406 sayõlõ Kanunda 
yönetmeliğe dayanak olacak bir hüküm bulunmadõğõndan, çalõşmalarõ 
sürdürülen �Elektronik Haberleşme Yasasõ� tasarõsõ çerçevesinde 
yönetmeliğe esas teşkil edecek hüküm konulmuştur. Ancak,  sorumlu 
kuruluş tarafõndan bu Kanun Taslağõnõn yasalaşmasõnõn uzun süreceği ve 
Türk Telekom özelleştirmesi göz önüne alõnarak �Evrensel Telekomünikasyon 
Hizmetleri hakkõnda Kanun Tasarõsõ� hazõrlanmõş ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarõn görüşlerine sunulmuştur.  
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 16 

Eylem Adõ : Elektronik İmza Kanununun çõkarõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Adalet Bakanlõğõ 
İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : Başbakanlõk 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Elektronik imzanõn hukuksal ve kurumsal alt yapõsõnõ düzenlemek amacõyla 
Adalet Bakanlõğõnca hazõrlanan 15.1.2004 tarihli ve 5070 sayõlõ Elektronik 
İmza Kanunu, 23.1.2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmî Gazete�de 
yayõmlanmõş olup, yayõm tarihinden altõ ay sonra yürürlüğe girecektir.  
 
Kanunda öngörülen yönetmeliklerin çõkarõlmasõ ile ilgili çalõşmalar devam 
etmektedir.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 17 

Eylem Adõ : Kişisel Verilerin Korunmasõ Hakkõnda Kanunun 
çõkarõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Adalet Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : Başbakanlõk  

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Adalet Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlanarak Bakanlõklar ile ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarõnõn görüşleri çerçevesinde gözden geçirilen Kişisel Verilerin 
Korunmasõ Hakkõnda Kanun Tasarõsõ Taslağõ üzerindeki çalõşmalar Mayõs 
2004 tarihi itibarõyla tamamlanmõştõr.  
 
Söz konusu Taslak kanunlaşmasõ amacõyla, 1/6/2004 tarihinde 
Başbakanlõğa gönderilmiştir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 18 

Eylem Adõ : Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu�nun çõkarõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Milli Savunma Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : Başbakanlõk 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Çalõşmalarõ uzun zamandõr devam eden Ulusal Bilgi Güvenliği Kanunu 
Tasarõsõ Taslağõ�nõn yasalaşma sürecinin başlatõlmasõ mümkün olmamõştõr. 
Taslağõn, kurum ve kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda 
yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç bulunduğu anlaşõlmaktadõr. Sorumlu 
Kuruluş tarafõndan Haziran dönemine ait herhangi bir bilgi, belge veya rapor 
iletilmemiştir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 19 

Eylem Adõ : Türk Ceza Kanunu Değişiklik Tasarõsõnõn 
hazõrlanmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Adalet Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : Başbakanlõk  

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Bakanlõkça yüksek mahkeme üyeleri, bilim adamlarõ ve uzman personelden 
oluşturulan komisyonca hazõrlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu gündeminde bulunan Türk Ceza Kanunu Tasarõsõ ile dünyada 
meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik değişiklikler dolayõsõyla eski 
değerlere dayalõ Türk Ceza Kanununu çağa uydurmak, gerekli değişiklikleri 
ve geliştirmeleri yapmak amaçlanmõştõr. 
 
Tasarõnõn 197. maddesindeki düzenlemeyle; çağõmõzda kişilerle ilgili 
kayõtlarõn bilgisayar ortamlarõna geçirilip muhafaza edilmesi uygulamasõna 
bazõ kurum ve kuruluşlar tarafõndan başvurulduğu, hastanelerde hastalara, 
sigorta şirketlerinde sigortalõlara, bankalarõn ve kredili alõş-veriş yapõlan 
mağazalarõn müşterilerine ilişkin kayõtlarõn böylece tutulduğu, 
bilgisayarlarda veya fişliklerde yer alan bu bilgilerin amaçlarõ dõşõnda 
kullanõlmasõndan veya herhangi bir şekilde üçüncü şahõslarõn eline geçerek 
hukuka aykõrõ olarak yararlanõlmasõndan dolayõ hakkõnda bilgi toplanan 
kişilerin büyük zararlara uğrayabileceği gerekçesiyle, kişilerle ilgili bilgilerin 
bilişim sistemlerine yerleştirilmesi ve işlenmesiyle ilgili esas ve usullerin 
düzenlenmesi, bunlara uymayanlar hakkõnda ceza yaptõrõmlarõnõn getirilmesi, 
kişilik haklarõnõn korunmasõ ve yasal güvencelerin sağlanmasõ 
amaçlanmõştõr. 
 
Öte yandan, İnternet yoluyla işlenen suçlarõn önlenmesi ve cezalandõrõlmasõ 
amacõyla hazõrlanacak tasarõya ilişkin bilim adamlarõ, uzmanlar ve 
bürokratlardan oluşan bir Komisyon kurulmuş olup, çalõşmalarõna kõsa 
sürede başlayacaktõr.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 20 

Eylem Adõ : Bilgi Edinme Hakkõ Kanununun çõkarõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Adalet Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : Başbakanlõk  

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Bakanlõkça hazõrlanan, 9.10.2003 tarihli ve 4982 sayõlõ Bilgi Edinme Hakkõ 
Kanunu, 24.10.2003 tarihli ve 25269 sayõlõ Resmî Gazete�de yayõmlanmõş 
olup, yayõmõ tarihinden 6 ay sonra, 24.4.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Kanunun uygulanmasõna ilişkin esas ve usulleri belirleyen Yönetmelik ise, 
27.04.2004 tarihinde Resmi Gazete�de yayõmlanmõştõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 21 

Eylem Adõ : 
Elektronik ortamdaki sözleşmelerin tanõnmasõ için 
bir çalõşma yapõlmasõ ve gerekliliği halinde yasal 
düzenlemelerin tamamlanmasõ  

Sorumlu Kuruluş : Adalet Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk  
- DPT 
- DTM 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
23.1.2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanan ve yayõm 
tarihinden altõ ay sonra yürürlüğe girecek olan 15.1.2004 tarihli ve 5070 
sayõlõ Elektronik İmza Kanununun 5. maddesinin birinci fõkrasõnda �güvenli 
elektronik imza, elle atõlan imza ile aynõ hukukî sonucu doğurur� hükmü 
getirilmiştir. 
 
Aynõ Kanunun 22. maddesinde 22.4.1926 tarihli ve 818 sayõlõ Borçlar 
Kanununun 14. maddesinin birinci fõkrasõna �güvenli elektronik imza, elle 
atõlan imza ile aynõ ispat gücünü haizdir.� cümlesi eklenmiştir.  
 
Ayrõca 23. maddesiyle, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayõlõ Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununa 295. maddeden sonra gelmek üzere 295/A 
maddesi eklenmiş olup, söz konusu madde; 
 
�Madde 295/A- Usulüne göre güvenli elektronik imzayla oluşturulan elektronik 
veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil 
sayõlõrlar. 
Dava sõrasõnda bir taraf kendisine karşõ ileri sürülen ve güvenli elektronik 
imzayla oluşturulan veriyi inkâr ederse, bu Kanunun 308 inci maddesi kõyas 
yoluyla uygulanõr.� 
 
şeklinde olup, güvenli elektronik imzayla oluşturulan elektronik verilerin 
senet hükmünde olduğuna dair hüküm getirilmiş ve güvenli elektronik imza, 
elle atõlan imza ile eşit ispat gücüne sahip olmuştur. 
 
Diğer taraftan, Elektronik İmza Kanununun 5. maddesinin ikinci fõkrasõnda 
Avrupa Birliği ülkeleri mevzuatõ ve diğer gelişmiş ülke elektronik imza 
mevzuatõ dikkate alõnarak; �kanunlarõn resmî şekle veya özel bir merasime 
tâbi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri�nin güvenli elektronik 
imzayla gerçekleştirilemeyeceği hüküm altõna alõnmõştõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 



 64

A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 22 

Eylem Adõ : Elektronik ortamda fikrî haklarõn korunmasõ için 
gerekli yasa çalõşmasõnõn yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Adalet Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- Kültür ve Turizm Bakanlõğõ 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 
- RTÜK 
- TPE 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 
- İlgili Meslek Kuruluşlarõ  

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Fikri haklarõn korunmasõ konusunda 12.3.2004 tarihinde Resmi Gazete�de 
yayõmlanarak yürürlüğe giren 5101 sayõlõ Kanunla yeni düzenlemeler 
yapõlmõş olup, bu alanda mevzuatta yer alan eksikler giderilmiştir. Aynõ 
Kanunla yerel yönetimlerin uygulama yetkileri de yeniden düzenlenmiştir.  
 
Bundan başka; mevzuatõn uygulanmasõnda ortaya çõkan sorunlarõn 
giderilmesi amacõyla hazõrlanan ve 26.6.2004 tarihli Resmi Gazete�de 
yayõmlanarak yürürlüğe giren 5194 sayõlõ Kanunla; fikri haklar konusunda 
yargõnõn işleyişine ve bu alanda uygulanacak yaptõrõmlara ilişkin yeni 
düzenlemeler getirilmiştir.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 23 

Eylem Adõ : 
İnternet servis sağlayõcõlarõnõn görev, yetki ve 
sorumluluklarõ ile denetimlerine ilişkin gerekli yasal 
düzenlemenin yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Adalet Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- Ulaştõrma Bakanlõğõ  
- Kültür ve Turizm Bakanlõğõ 
- Telekomünikasyon Kurumu 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ  

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
19 no�lu eylem çerçevesinde; İnternet yoluyla işlenen suçlarõn önlenmesi ve 
cezalandõrõlmasõ amacõyla hazõrlanacak tasarõya ilişkin bilim adamlarõ, 
uzmanlar ve bürokratlardan oluşan bir Komisyon kurulmuş olup, 
Komisyonun çalõşmalarõnda konu değerlendirilecektir.  
 
Öte yandan, 23.1.2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanan 
ve yayõm tarihinden altõ ay sonra yürürlüğe girecek olan 5070 sayõlõ 
Elektronik İmza Kanununun �Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayõcõ, Nitelikli 
Elektronik Sertifika ve Yabancõ Elektronik Sertifikalar� başlõklõ İkinci 
Bölümünde ve ceza hükümlerinde elektronik sertifika hizmet sağlayõcõlarõna 
ilişkin hükümler getirilmiştir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Bu eylemin 2004 yõlõ Nisan ayõ itibarõ ile sonuçlanacağõ öngörülmüş 
olmasõna rağmen söz konusu yasal düzenlemeler henüz tamamlanmamõştõr. 
Yeni TCK tasarõsõ da dikkate alõnarak eylemin öngördüğü yasal 
düzenlemelerin tamamlanmasõ gerekmektedir. 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 24 

Eylem Adõ : e-Ticaret için uygun ortamõn oluşturulmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Maliye Bakanlõğõ 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 
- Hazine Müsteşarlõğõ 
- Gümrük Müsteşarlõğõ 
- TOBB 
- KOSGEB 
- İGEME 
- TC Merkez Bankasõ 
- Bankalar Birliği 
- Türk Eximbank 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
19 Ocak 2004 tarihinde Türk-Yunan AB Komitesi�nin 11. Toplantõsõnda 
�KOBİ�ler için e-ticaretin kolaylaştõrõlmasõ amacõyla yeni finansal araçlarõn 
geliştirilmesi� konulu proje fişi sunulmuş ve bu kapsamda Yunanistan 
kurumlarõnõn incelenmesi, deneyimlerinin paylaşõlmasõ amaçlõ inceleme 
gezisi 14 Mayõs 2004 tarihinde Yunanistan�õn başkenti Atina�da 
gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu incelemeye Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ ve 
Türkiye Bankalar Birliği katõlmõştõr. Bu inceleme gezisinde Yunanistan�daki 
elektronik ticaret merkezleri incelenerek karşõlõklõ bilgi ve tecrübeler ilgili 
kurum ve kuruluşlarla paylaşõlmõştõr. Yunanistan Kalkõnma Bakanlõğõ, 
Ekonomi ve Finans Bakanlõğõ ile Kalkõnma Bakanlõğõna bağlõ  Yunan 
Araştõrma ve Teknoloji Ağõ Kurumu (GRNET S.A.) yetkilileri tarafõndan 
sunumlar yapõlmõştõr. Sözkonusu kuruluşlarõn ticaret, yatõrõm ve e-ticaret 
konularõnda gerçekleştirdikleri başarõlõ uygulamalar ve aynõ konularda 
ülkemizde yürütülen faaliyetler hakkõnda karşõlõklõ tecrübeler anlatõlmõştõr. 
 
Yunanistan�da e-iş olanaklarõnõn bölgesel olarak nasõl yapõlandõğõ ve teşvik 
edildiği gözlenmiştir. Özellikle kamu, özel sektör ve üniversitelerin 
oluşturduğu bir konsorsiyum ile başlatõlan çalõşmalarda, bölgelerdeki 
KOBİ�leri destekleyen yapõlanmalar birleştirilmiş ve hazõrlanan bir portal ile 
web tabanlõ çalõşmalar kullanõlmõştõr. Burada varõlmak istenilen hedef,  tüm 
KOBİ�lerin internet kullanõmõndan başlayarak e-ticaret yapabilir bir duruma 
gelmelerinin sağlanmasõ olmuştur. 
 
Sözkonusu eylem ayrõca, Acil Eylem Planõnda yer alan ve Dõş Ticaret 
Müsteşarlõğõnõn sorumlu kuruluş olarak belirlendiği  İhracat Stratejisi Planõ 
kapsamõnda oluşturulan, �İhracatta e-Ticaret yöntemlerinin kullanõmõnda 
artõş sağlanmasõ� isimli 2.2 ve �Başta KOBİ�ler olmak üzere, firmalarõ 
ihracata yönlendirecek destek mekanizmalarõnõn geliştirilmesi� isimli 3.1 
no�lu alt çalõşma gruplarõyla birlikte ele alõnmaktadõr. Bu çerçevede, KDEP 



 67

24 no�lu eylemin ilk aşamasõ olan raporun hazõrlanma kõsmõ İhracat 
Stratejik Planõ 2.2 nolu, mevzuatõn hazõrlanmasõ aşamasõ ise 3.1 no�lu 
çalõşma grubu içerisindeki çalõşmalarla sürdürülecektir. Bu kapsamda, 
çalõşma grubu konu ile ilgili raporu hazõrlama hususunda çalõşmalarõnõ 
sürdürmektedir. Çalõşmalarda, KOBİ�leri e-ticarete yönlendirmeye yönelik 
araçlar olarak, orta vadede ülkemizde üretimin yoğun ancak ihracatõn düşük 
olduğu bölgelerin belirlenerek, KOBİ�lerin e-ticaret ve ihracat yapma 
kapasitelerini geliştirmeye yönelik e-ticaret/e-İş Merkezleri kurma ya da 
mevcut ofislerin fonksiyonlarõnõ değiştirmek gibi uygulamaya yönelik fikirler 
ortaya çõkmaktadõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Genel Sorunlar 
Mart 2004 değerlendirme raporunda sunulan sorunlar güncelliğini 
korumaktadõr. 
Eylem ile ilgili sorunlar 
Özellikle bu konunun ele alõndõğõ İhracat Stratejik Planõ 2.2. toplantõlarõnda 
ortaya çõkan bir ihtiyaç, sözkonusu toplantõlarõn ve bütün çalõşmanõn daha 
geniş bir katõlõm ile yapõlmasõdõr. Mümkün olduğunca çok KOBİ�nin bu 
toplantõlarda veya çalõşmalarda fikirlerini söyleyebilmeleri istenmektedir.  
 
D) Çözüm Önerileri 
İhracat Stratejik Planõnda yer alan konular çerçevesinde şeffaf ve katõlõmcõ 
bir çalõşma ortamõ yaratõlarak web tabanlõ olarak çalõşmalarõn sürdürülmesi 
amacõyla web sayfasõ hazõrlõk çalõşmalarõna başlanõlmõştõr.  
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 25 

Eylem Adõ : Dõş ticarette e-belge uygulamalarõnõn 
yaygõnlaştõrõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Gümrük Müsteşarlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 
- Maliye Bakanlõğõ 
- Ulaştõrma Bakanlõğõ 
- DTM 
- DİE 
- İlgili diğer Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum 

Kuruluşlarõ 
 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
72 no�lu eylemin (Dõş ticarette kullanõlan bilgi ve belgelerin elektronik 
ortamda paylaşõlmasõ) sonuçlarõna göre gerekli çalõşmalar başlatõlacaktõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 26 

Eylem Adõ : Yeni Telekomünikasyon Kanunu�nun çõkarõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Ulaştõrma Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- Telekomünikasyon Kurumu 
- DPT 
- Hazine Müsteşarlõğõ 
- Devlet  Personel  Başkanlõğõ 
- Özelleştirme  İdaresi Başkanlõğõ 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
AB müktesebatõna uygun olarak hazõrlanmõş olan yeni yasa taslağõnõn adõ 
�Elektronik Haberleşme Yasasõ� olarak benimsenmiştir.  Hazõrlanan taslak  
sektörde yer alan sivil toplum örgütlerinin görüşlerine sunulmuş olup alõnan 
görüşler de değerlendirilerek, Taslağõn tümü üzerinde çalõşmalar 
tamamlanmõştõr. Gerekçenin yazõlmasõndan sonra, görüşleri alõnmak üzere 
ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 27 

Eylem Adõ : Telekomünikasyon alanõnda ikincil düzenlemelerin 
yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Telekomünikasyon Kurumu 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- Ulaştõrma Bakanlõğõ 
- DPT 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
İkincil düzenlemeler kapsamõnda; erişim ve ara bağlantõ, altyapõ paylaşõmõ ve 
ortak yerleşim, amatör telsizcilik, kriptolu telsiz sistemleri, kõsa mesafe 
erişimli telsiz cihazlarõn kurulmasõ ve kullanõlmasõ esaslarõ, piyasa gözetimi 
ve denetimi, onaylanmõş kuruluşlar, numaralandõrma ve telekomünikasyon 
sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi hakkõnda yönetmelikler Resmi 
Gazetede yayõmlanarak yürürlüğe girmiştir.  Ayrõca internet protokolü 
üzerinden ses taşõnmasõna da izin veren Uzak Mesafe Telefon İşletmeciliğine 
ilişkin yönetmelik değişikliği 13 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Haziran ayõ itibarõ ile bu kapsamda 38 işletmeci yetkilendirilmiştir. Yerel 
şebekenin erişime açõlmasõ, yetkilendirme, tüketici haklarõ, geçiş hakkõ, 
kablo TV şebekesinin erişime açõlmasõ konularõnda düzenleme hazõrlanmasõ 
çalõşmalarõna devam edilmektedir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
406 sayõlõ Kanun ve bu Kanundaki değişiklikleri içeren diğer kanunlarda 
ikincil düzenlemelere ilişkin açõk hükümler bulunmamaktadõr. İkincil 
düzenlemelerin hayata geçirilişi esnasõnda yaşanabilecek sorunlarõn önüne 
geçebilmek için Elektronik Haberleşme Kanununun bir an önce 
tamamlanmasõ gerekmektedir. Ayrõca, ikincil düzenlemelerin 
tamamlanmasõndaki gecikme, sektörde faaliyet gösteren ve gösterecek 
firmalar açõsõndan zorluklar yaratmaktadõr. Bazõ çalõşmalarda yararlanõlmasõ 
düşünülen danõşman desteğinin alõmõ konusunda, Kamu İhale Yasasõnõn 
ilgili yönetmeliklerinden kaynaklanan sõkõntõlar yaşanmaktadõr. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Elektronik haberleşme sektöründeki tekel 2004 yõlõ başõnda sona ermiştir. 
Ancak, sektörde etkin rekabetin sağlanmasõ için, halihazõrda gecikmiş olan, 
özellikle özel sektörün acilen ihtiyaç duyduğu ikincil düzenlemelerin kõsa 
sürede tamamlanmasõ, bunun için çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõ 
gerekmektedir. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 28 

Eylem Adõ : Evrensel Hizmet Yönetmeliğinin çõkarõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Ulaştõrma Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : - Başbakanlõk 

- Telekomünikasyon Kurumu 
 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
 Yönetmeliğin hazõrlanmasõ için öncelikle yasal bir dayanağõn olmasõ 
gerekmektedir. Halen yürürlükte olan 406 sayõlõ Kanunda asgari hizmetlerle 
ilgili yer alan maddeler yönetmelik için yasal dayanak teşkil etmemektedir. 
Ulaştõrma Bakanlõğõ koordinatörlüğünde DPT ve Telekomünikasyon Kurumu 
temsilcilerinin katõlõmõ ile çalõşmalarõ sürdürülen yeni �Elektronik 
Haberleşme Kanunu� taslağõnda bu konuya geniş bir şekilde yer verilmiştir. 
Ancak bu Kanun Taslağõnõn yasalaşmasõnõn uzun süreceği ve Türk Telekom 
özelleştirmesi göz önüne alõnarak �Evrensel Telekomünikasyon Hizmetleri 
Hakkõnda Kanun Tasarõsõ� taslağõ hazõrlanmõş ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarõn görüşlerine sunulmuştur. Alõnan görüşlerden sonra Taslağõn 
Başbakanlõğa arz edilmesi planlanmaktadõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Evrensel hizmet ile ilgili olarak Elektronik Haberleşme Kanunundan ayrõ 
yeni bir kanuni düzenlemeye gidilmesinin uygun olmayacağõ 
düşünülmektedir. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Evrensel hizmetlere ilişkin düzenlemelerin, çalõşmalarõ devam eden 
Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamõnda yapõlmasõ ile hem sektörü 
düzenleyecek tek bir kanun hazõrlanmõş hem de sektörle ve özelleştirme ile 
ilgilenenlere karşõ daha tutarlõ bir görüntü verilmiş olacaktõr. 
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STANDARTLAR 
GENEL DEĞERLENDİRME 

 
 
Ortak norm ve standartlarõn belirlenmesi ve kullanõlmasõ, e-devlet 
uygulamalarõnõn dayandõğõ temel unsurlardan birisidir. Kurumlarõn birlikte 
çalõşabilir, güvenilir, entegre hizmetler sunabilmesinde üzerinde anlaşõlmõş 
esaslarõn oluşturulmasõ çok önemlidir. Bu kapsamda, Kõsa Dönem Eylem 
Planõnda, birlikte işlerlik esaslarõnõn belirlenmesi, sağlõk alanõnda 
kullanõlacak standartlarõn ortaya konmasõ, teknik altyapõda güvenlik 
ihtiyaçlarõnõn saptanmasõ gibi eylemler yürütülmektedir. Önümüzdeki 
dönemde, yürütülmekte olan çalõşmalarõn da yönlendirmesiyle, elektronik 
kayõt yönetimi, veri paylaşõmõ, metaveri (metadata) gibi alanlarda çalõşmalar 
sürdürülecektir. 
 
Söz konusu çalõşmalar, beraberinde standartlarõn belirlenmesini, eğer 
gerekiyorsa oluşturulmasõnõ gerektirecektir. Bu bölümde yer alan eylemle, 
çalõşmalardan ortaya çõkacak ihtiyaçlarla yönlendirilecek ve bu ihtiyaçlarõn 
belirlenmesi sõrasõnda referans olabilecek standartlarõn belirlenmesi ve 
yerelleştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Eyleme ilişkin çalõşmalarõn statik bir çalõşma takvimi kapsamõnda 
yürütülmesi mümkün olmadõğõndan ve ihtiyaçlar ortaya çõktõkça, halihazõrda 
sürdürülen çalõşmalar içerisinde bunlara yer verileceğinden bu eyleme ilişkin 
ayrõ bir çalõşma programõna gerek olmadõğõ düşünülmektedir. TSE 
bünyesindeki çalõşmalar, Kurumun mevcut çalõşma süreçleri çerçevesinde 
yürütülmektedir.  
 
Teknik Kurul tarafõndan standard yayõnlanmasõ işlemlerine Mayõs-Eylül 
döneminde ara verilmiş olup, raportörlerin çalõşmalarõ devam etmektedir. 
Eylül ayõndan itibaren diğer alanlarla birlikte Bilgi Teknolojileri alanõnda da 
standardlarõn yayõnlanmasõna devam edilecektir. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 29 

Eylem Adõ : 
Uluslar arasõ ve AB standart kuruluşlarõ tarafõndan 
yayõnlanan standartlarõn Türk Standardõ olarak 
hazõrlanmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Türk Standardlarõ Enstitüsü 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 
- Üniversiteler 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ  
- Özel Sektör Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Uluslar arasõ standartlardan ve Avrupa Standartlarõndan tercüme ve 
adaptasyon yolu ile Türk Standardõ yayõnlanmasõ işlemine Mayõs-Eylül 
döneminde ara verilmiş olup, raportörlerin çalõşmalarõ devam etmektedir. 
Eylül ayõndan itibaren diğer alanlarla birlikte Bilgi Teknolojileri alanõnda da 
standardlarõn yayõnlanmasõna devam edilecektir.  
 
Standardlar Çalõşma Grubu, gerek görüldüğünde, diğer çalõşma gruplarõnõn 
belirleyeceği konularõ müzakere etme ve önceliklendirme amacõyla 
toplanacaktõr. Örneğin, Nisan Dönemi Değerlendirme Raporu sonrasõ, 
Birlikte Çalõşabilirlik Esaslarõnõn Belirlenmesi çalõşmalarõnda TSE katkõsõ 
alõnmõş olup, raporda ortaya konacak alanlarda ve yeni ihtiyaçlar 
kapsamõnda çalõşmalar yönlendirilecektir.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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e-DEVLET  
GENEL DEĞERLENDİRME 

 
Kõsa Dönem Eylem Planõnda e-devlet bölümünde 23 eylem yer almaktadõr. 
Bunlardan 10�u, doğrudan doğruya herhangi bir kamu kuruluşunun faaliyet 
alanõna ait olmayõp, yatay düzenleme gerektirmektedir. Dolayõsõyla, söz 
konusu eylemlerin uygulanmasõ, aynõ zamanda  KDEP�in genel koordinatörü 
olan Devlet Planlama Teşkilatõnõn sorumluluğuna verilmiştir. 
KDEP hazõrlõk sürecinde, e-devlete ilişkin eylemler belirlenirken, aşağõdaki 
ihtiyaçlardan hareket edilmiştir: 
1) Kamu kurumlarõnõn veri paylaşarak, birlikte çalõşabilmelerini sağlayacak 

altyapõ oluşturulmalõdõr, 
2) Hizmetlerin çevrimiçi sunumunda ortak standart ve normlar 

oluşturulmalõdõr, 
3) Gerçekleşmeler doğru ölçümlenmelidir, 
4) Hizmetlere erişim yaygõnlaştõrõlmalõdõr, 
5) Sonuç olarak; tüm çevrimiçi hizmetlerin ortak bir platformda (e-devlet 

portalinde) sunumu sağlanmalõdõr. 
 
Dolayõsõyla, e-devlete ilişkin olarak belirlenen her bir eylemde, yukarõda 
sayõlan ihtiyaçlarõn birine ya da birkaçõna cevap bulmak mümkündür. 
Bundan başka, eylemlerin kamu yönetim reformu hazõrlõklarõ açõsõndan da 
uyumlu olmasõna özen gösterilmiştir. Bu çerçevede; açõk ve şeffaf, katõlõmcõ, 
kullanõcõnõn ihtiyaçlarõnõ gözeten ve etkin kamu yönetimi anlayõşõ eylemlere 
yansõtõlmaya çalõşõlmõştõr. 
 
Eylemlerin gerçekleşme durumlarõna ilişkin olarak genel bir değerlendirme 
yapmak gerekirse, henüz başlangõç aşamasõnda olduklarõnõ ifade etmek 
mümkündür. Bazõ eylemlerin gerçekleşme durumlarõ, diğer bazõ eylemlerdeki 
ilerlemelere bağlõdõr. Örneğin; oluşturulacak bir e-devlet portaline temel 
oluşturulmasõ açõsõndan, öncelikle kamu kurumlarõnõn bilgi paylaşõmõnõ 
mümkün kõlacak düzenlemenin yapõlmasõ gerekmektedir. Dolayõsõyla, şu 
aşamada genel gerçekleşme performansõ düşük görülmektedirBununla 
birlikte, bir çok temel faaliyete ilişkin çalõşmalar aralõksõz sürdürülmektedir. 
Örneğin; MERNİS Kimlik Paylaşõm Sistemine ilişkin teknik altyapõ 2004 yõlõ 
sonunda hazõrlanmõş olacaktõr. Bir çok konuda yapõlacak çalõşmalara esas 
teşkil edecek olan esas ve usullere ilişkin belgeler ve kõlavuzlarla ilgili  
çalõşmalar ise devam etmektedir., Daha sonraki raporlama dönemlerinde 
gerçekleşme oranlarõnõn hõzla artmasõ beklenmektedir.  
 
Çalõşmalarõn bir kõsmõ, oluşturulan alt çalõşma gruplarõ tarafõndan 
yürütülmektedir. Üzerinde çalõşõlan konular ve alanlar, ülkemizde kamu 
kurumlarõ düzeyinde daha önce ele alõnmamõş olduğundan, belirli bir uyum 
sürecinin yaşanmasõ kaçõnõlmaz olmaktadõr. Diğer taraftan, daha önce 
denenmiş ve kabul görmüş olan diğer ülke örnekleri ve özellikle Avrupa 
Birliğinin yayõmlanmõş çalõşmalarõ ile norm ve standartlarõnõn yol gösterici 
olmasõ beklenmektedir. Ayrõca, bazõ kurumlarda günümüze kadar oluşan 
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elektronik ortamda hizmet sunumu deneyimi ve kültürünün de çalõşmalarda 
fayda sağlayacağõ düşünülmektedir. 
 
Diğer taraftan, bazõ alanlarda kurumlar arasõnda görev ve yetki çatõşmalarõ 
yaşanabilmektedir. Bunlarõn aşõlabilmesi için hem Devlet Planlama Teşkilatõ 
hem de ilgili kurum yetkililerinin yeni iş süreçlerinin uygulanmasõ 
konusunda temaslarõ sürmektedir.  
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 30 

Eylem Adõ : Kamu kurum ve kuruluşlarõnda e-Devlete geçiş 
çalõşmalarõndan sorumlu ekiplerin oluşturulmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Eyleme ilişkin henüz bir düzenleme yapõlmamõştõr. Kurumlarda halihazõrda 
var olan ya da oluşmakta olan yapõlar dikkate alõnarak, eylemin hayata 
geçirilmesindeki gereklilik daha sonra yeniden değerlendirilecektir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 31 

Eylem Adõ : 
Kamu kurumlarõnõn web sayfalarõnda asgari ölçüde 
sunulmasõ gereken bilginin ve sunum esaslarõnõn 
tespit edilmesi, uygulamanõn sağlanmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 
- Özürlüler İdaresi Başkanlõğõ 
- e-Devlet Çalõşma Grubu 
- Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya�ya ait kamu web kõlavuzlarõnõn 
incelenmesi çalõşmalarõ sürdürülmektedir. WAI kõlavuzu ve AB�nin konuyla 
ilgili mevcut direktifleri ile 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren Bilgi 
Edinme Hakkõ Kanununun uygulanmasõna ilişkin usul ve esaslarõ belirleyen 
27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanarak 
yürürülüğe giren Yönetmelik de değerlendirilerek, taslak bir kõlavuz 
oluşturulacak ve kurumlarõn görüşüne açõlacaktõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 32 

Eylem Adõ : e-Devlet uygulamalarõ ve BİT envanterinin 
belirlenmesi 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- DİE 
- İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
DPT tarafõndan oluşturulan taslak envanter bileşenlerinin belirlenmesi 
çalõşmasõ, öncelikle konuya daha yakõn teknik yönü güçlü kurumlar olan 
TÜBİTAK, TSE, DİE, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ ve Milli Savunma 
Bakanlõğõndan gelecek görüşler doğrultusunda geliştirilecektir. Hazõrlanacak 
ikinci taslak çalõşma tüm kamu kurum ve kuruluşlarõnõn görüşüne açõlacak 
ve İLEMOD bünyesinde veritabanõ geliştirilmesi çalõşmalarõna başlanacaktõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 33 

Eylem Adõ : e-Devlet uygulamalarõ için finansman modelinin 
belirlenmesi 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar 

: 
- Maliye Bakanlõğõ 
- Hazine Müsteşarlõğõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
İlgili kuruluşlarõn katõlõmõ ile taslak rapor çalõşmalarõna başlanõlmõştõr.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 34 

Eylem Adõ : Birlikte çalõşabilirlik esaslarõnõn belirlenmesi ve 
rehber yayõmlanmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar 

 
: 

- Başbakanlõk  
- İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ   

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Birlikte çalõşabilirlik üst düzey politika ve esaslarõ hazõrlama ve uyum 
mekanizmalarõ ile teknik standartlara ilişkin taslak raporlarõn ilk sürümleri 
hazõrlanmõştõr. Bu taslak sürümünün geliştirilebilmesi için, Veri 
Entegrasyonu ve İçerik Yönetimi, Veri Sunumu, Arabağlantõ ve Güvenlik 
alanlarõnda alt gruplarca çalõşmalar sürdürülmektedir.  
 
Yapõlan toplantõlarda alõnan kararlar, 
www.bilgitoplumu.gov.tr/kdep/34/kdep34.asp adresinden takip 
edilebilmektedir. Katõlõmcõlarõn, alt çalõşma gruplarõnca yapõlan çalõşmalarõ 
takip edebilme ve görüş belirtmelerine imkan verecek şekilde aynõ adresteki 
bağlantõdan ulaşõlabilen bir forum sayfasõ oluşturulmuştur.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Bir önceki değerlendirme raporunda da ifade edilen iki temel sorundan  
birincisi, birlikte çalõşabilirlik esaslarõ konusunda ilk defa çalõşma yapõlõyor 
olmasõ ve kapsamõnõn oldukça geniş olmasõdõr. Bu kapsamda, ülke 
raporlarõnõ inceleyen, karar verilmesi gereken hususlarõ ve bu konularda 
yapõlan çalõşmalarõ içeren bilgi notlarõ hazõrlanmõştõr. Bu çalõşmalar 
vasõtasõyla, teknik standartlarõn kapsamõna ve alt çalõşma alanlarõna karar 
verilmiştir.  
 
Diğer bir problem olan, teknik standartlarõn belirlenmesi sürecinde uzman 
katkõsõnõn sağlanmasõ için, konusunda deneyimli çekirdek gruplar 
oluşturulmuştur. Bu gruplar, çalõşmalarõnõ sürdürme ve ihtiyaç duyulan 
uzman katkõsõna erişebilmede esnek davranabilmektedir.  
 
Bununla birlikte, esaslarõn hedeflenen tarihe kadar sonuçlandõrõlabilmesi 
mümkün görünmemektedir. Hazõrlanan taslak üzerinde alt gruplar bazõnda 
sürdürülen çalõşmalarõn Temmuz ayõ içerisinde bitirilmesi ve kamu kurum 
ve kuruluşlarõ ile kamuoyunun görüşlerine sunularak bir kez daha 
değerlendirilmesi öngörülmektedir. 
 
D) Çözüm Önerileri 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/kdep/34/kdep34.asp
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 35 

Eylem Adõ : 

Kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatõrõm projeleri 
hazõrlama ve değerlendirme kõlavuzlarõnõn 
hazõrlanmasõ ve bu projelerin izlenmesine ilişkin 
usul ve esaslarõn belirlenmesi 

Sorumlu Kuruluş : DPT  

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Eyleme ilişkin çalõşmalara DPT bünyesindeki Proje, Yatõrõmlarõ 
Değerlendirme ve Analiz Dairesi koordinasyonunda devam edilmektedir. Bu 
çerçevede, Bilgi Toplumu Dairesi ve büyük uygulama projeleri yürütmekte 
olan kamu kurumlarõ ile sivil toplum kuruluşlarõ temsilcilerinden oluşan bir 
çalõşma grubu kurulmuştur. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn 2005 yõlõ yatõrõm tekliflerinde yer alacak bilgi 
ve iletişim teknolojisi projelerinin hazõrlanmasõna ilişkin esaslar ve diğer 
yardõmcõ bilgilerden oluşan içerik hazõrlanmakta olup, 2005 Yõlõ Yatõrõm 
Programõ Hazõrlama Esaslarõ�nõn yayõmlanmasõ ile eşzamanlõ olarak  
www.bilgitoplumu.gov.tr internet sitesinde yayõnlanacaktõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar  
 
D) Çözüm Önerileri  
 
 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 36 

Eylem Adõ : 
Kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinin ihale 
şartnameleri ve sözleşmelerine ilişkin ilke ve 
esaslarõn belirlenmesi 

Sorumlu Kuruluş : Kamu İhale Kurumu 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- DPT 
- İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Kamu İhale Kurumu, mevcut düzenlemelerin bilgi ve iletişim teknolojileri 
projelerinin ihale şartname ve sözleşmelerine ilişkin hususlarõ da 
kapsadõğõnõ belirtmektedir.  
 
Bununla birlikte, kamu alõmlarõnda bilgi ve iletişim teknolojileri ihale 
şartname ve sözleşmeleri açõsõndan özel düzenlemeler yapõlmasõnõn gerekli 
olup olmadõğõ hususunda Kurum yetkilileri ile bir çalõşma yapõlmasõ 
öngörülmektedir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 37 

Eylem Adõ : Bilgi toplumu ölçütlerinin belirlenmesi ve ilgili 
istatistiklerin üretilmesi 

Sorumlu Kuruluş   : Devlet İstatistik Enstitüsü 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : - DPT 

- İlgili Sivil Toplum  Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar   
DİE, bilgi toplumu ölçütlerinin belirlenmesi ve ilgili istatistiklerin 
üretilmesine yönelik çalõşmalarõ Avrupa İstatistik Ofisi ve ilgili kuruluşlar ile 
işbirliği çerçevesinde yürütmeye devam etmektedir. DİE tarafõndan Avrupa 
İstatistik Ofisinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanõmõnõ ölçmeye yönelik 
model soru formu hazõrlama ve geliştirme toplantõlarõna katõlõm sağlanmõş, 
aday ve üye ülkeler için genel kabul görmüş soru formu gerek DİE 
bünyesindeki uzmanlar gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarla yapõlan 
toplantõlar sonrasõ ülke şartlarõna uygun hale getirilmiştir.  
 
07.06.2004 tarihinde, DİE Bölge Müdürlükleri�nden bir uzmanõn katõlõmõ ile 
2004 yõlõ Hanehalkõ Bilişim Teknolojileri Kullanõmõ Anketi Bölge Sorumlusu 
Eğitici Eğitimi başlatõlmõştõr. Bu eğitim sonrasõ, Bölge Sorumlusu kendi 
sorumluluk alanõna giren illerde görevlendirilecek anketörlerin eğitimini 
vermiş, 14.06.2004 tarihinde de tüm Türkiye�de iki hafta sürecek alan 
çalõşmasõ başlatõlmõştõr. 
 
2002 yõlõnda tüm AB üye ülkelerinde toplam 97,192 hanehalkõ ve 153,000 
birey için ve 2003�te 60,000 hanehalkõ ve 88,000 birey için yapõlan anket, 
Türkiye�de 12,307 hanehalkõ ve yaklaşõk 36,000 (16-74 yaşlar dahil, her 
hanede 3 birey varsayõmõ ile) birey için yapõlacaktõr. Çalõşma ile AB 
çalõşmalarõna tam uyum sağlanacaktõr. 
 
C) Uygulamada karşõlaşõlan sorunlar 
 
D) Çözüm önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 38 

Eylem Adõ : Kamu İnternet erişim noktalarõ pilot 
uygulamalarõnõn gerçekleştirilmesi 

Sorumlu Kuruluş : İçişleri Bakanlõğõ (Valilikler ve Yerel Yönetimler) 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : DPT 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Eyleme ilişkin proje hazõrlanarak, ADSL bağlantõ yapõlacak yerlerin listesi 
temin edilmiştir. Diğer taraftan İl ve belediyelerle yazõşma yapõlarak, KIOSK 
ve Bilişim Merkezi kurulmasõnõ talep eden yerler tespit edilmiş ve KIOSK ve 
Bilişim Merkezleri için standartlar tespit edilmiştir. Uygulamaya yakõn bir 
tarihte geçilecektir.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 39 

Eylem Adõ : e-Devlet en iyi hizmet sunum örneklerinin 
yaygõnlaştõrõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : - Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ  

- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
ODTÜ �tr� Alan Adõ Yönetiminden yapõlan talep doğrultusunda tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarõnõn internet adresleri tespit edilmiştir. İnternet 
adreslerindeki güncellemeler üçer aylõk periyotlar dahilinde 
gerçekleştirilmektedir. Eylem çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarõ 
içerisinde Bakanlõklarõn internet siteleri ile merkezi kuruluşlardan bağõmsõz 
idari otoritelerin internet sitelerinin incelenmesi kararlaştõrõlmõştõr. Diğer 
taraftan belediyeler için en iyi hizmet sunumunun eylem içerisinde ayrõca 
belirlenmesi benimsenmiştir. Yöntem belirlenmesine ilişkin olarak sivil 
toplum kuruluşlarõndan daha önce düzenlemiş olduklarõ yarõşmalara ilişkin 
belgeler temin edilmiştir.  
 
Halen internet sitelerinin değerlendirilmesinde kullanõlacak kriterlerin 
belirlenmesi çalõşmalarõ 31 numaralõ �Kamu kurumlarõnõn web sayfalarõnda 
asgari ölçüde sunulmasõ gereken bilginin ve sunum esaslarõnõn tespit 
edilmesi, uygulamanõn sağlanmasõ� eylemi ile birlikte sürdürülmektedir.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 

  
 
 



 93

A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 40 

Eylem Adõ : 
Kamu hizmetlerinin ortak platformda � tek kapõdan 
(portal) sunumu ve sunulacak hizmetlerin 
geliştirilmesine yönelik stratejinin belirlenmesi  

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : - Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ   

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Yapõlan çalõşmalara yardõmcõ olacak şekilde, edtr_kdep40@dpt.gov.tr mail 
listesi, ve www.bilgitoplumu.gov.tr/kdep/40/kdep40.asp adresi hizmete 
girmiş, kõlavuz ve ülke örnekleri paylaşõma açõlmõştõr. Hazõrlanmakta olan 
taslak rapor yanõnda, kurumlarõ bilgilendirici çalõşmalar devam etmektedir. 
Ağustos ayõ içerisinde, �Amaç Güdümlü Sistem Geliştirme� konusunda bir 
sunum planlanmaktadõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar  
Bu konuda yararlanõlabilecek dokümanlarõn yabancõ dilde olmasõ ve 
kurumlarõn bu raporlardan yeterli katkõ sağlamalarõndaki güçlükler 
nedeniyle görüşlerini çalõşmalara yansõtamamasõ genel bir sorun olarak 
ortaya çõkmaktadõr. 

 
D) Çözüm Önerileri  
Etüd-Proje çalõşmalarõnõn 41 numaralõ eylemde bahsedilen �Bilgi Ekonomisi 
ve Inovasyon Projesi� içerisinde ele alõnacak olmasõ eylemin gerektirdiği 
uzmanlõk ihtiyacõnõn karşõlanabilmesi ve önceki dönem raporunda da ifade 
edildiği üzere mevcut ortamda yararlanõlabilecek birçok dokümanõn yabancõ 
dilde olmasõnõn kurumlardan sağlanan katkõlarõ sõnõrlandõrmasõ 
problemlerinin aşõlmasõnõ sağlayacaktõr.  
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 41 

Eylem Adõ : Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak 
platformda sunumu için proje oluşturulmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak  
Kuruluşlar : Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Bu eylemde öngörülen proje Dünya Bankasõ ile Ülke Yardõm Stratejisi 
kapsamõnda 100 milyon dolar finansman sağlanacak olan Bilgi Ekonomisi ve 
Inovasyon Projesi kapsamõnda yürütülmektedir.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar  
 
D) Çözüm Önerileri  
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 42 

Eylem Adõ : Vergi, vatandaşlõk ve sosyal güvenlik vb. 
numaralarõnõn birleştirilmesi  

Sorumlu Kuruluş : İçişleri Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak  
Kuruluşlar : 

- Maliye Bakanlõğõ 
- Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ 
- DPT 
- İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Eylem Planõ çerçevesinde yer alan çalõşmalarõ yürütmek amacõyla ilgili 
kurum yetkilileri ile çalõşma toplantõlarõ yapõlmõştõr. Bu çalõşmalarõn 
yürütülmesi amacõyla gerekli altyapõ çalõşmalarõ yapõlmõş ve bilgisayar 
sistemi ve bu iş için özel olarak kullanõlacak veri tabanõ kurulmuştur. Kamu 
kuruluşlarõnõn ihtiyaçlarõna cevap verebilmek amacõyla bilgisayar 
programlarõ hazõrlanmõştõr. 

 
Bu kapsamda ilgili kuruluşlarda tutulan kişi kayõt bilgilerinden eşleştirmede 
esas alõnacak kriterler tespit edilmiş ve hangi manyetik ortamlarda bilgilerin 
İçişleri Bakanlõğõna  gönderileceği bildirilmiş ve bu doğrultuda ilgili 
kuruluşlarla müşterek çalõşmalara başlanmõştõr. Bugüne kadar yapõlan 
çalõşmalarda 622 kamu kurum ve kuruluşu ile manyetik ortamda Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik eşleştirme çalõşmasõ yapõlmõş olup, çalõşmalar büyük 
ölçüde tamamlanmõş ve ilgili kuruluşlar Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
numarasõnõ kullanmaya başlamõşlardõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Daha önceki raporlarda belirtilen sorunlarõn bir çoğu ilgili kurumlarca bire 
bir yapõlan çalõşmalarla giderilmiş olup, sadece sorunlu kayõtlar üzerinde 
çalõşmalar devam  etmektedir. 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 43 

Eylem Adõ : Türkiye de yerleşik yabancõlara tek kimlik numarasõ 
verilmesi 

Sorumlu Kuruluş : İçişleri Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- Maliye Bakanlõğõ 
- Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ 
- DPT 
- İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Türkiye�de yerleşik yabancõlara tek kimlik numarasõ verilmesi ile ilgili 
çalõşmalarda izlenecek yöntem konusunda oluşan tereddütlerin giderilmesi 
amacõyla Devlet Planlama Teşkilatõndan görüş istenmiştir. 
 
Devlet Planlama Teşkilatõndan alõnan 16.06.2004 tarih ve 2276 sayõlõ yazõda, 
Tek kimlik numarasõ verilme işleminin MERNİS kapsamõnda 
değerlendirilmesinin uygun olacağõ belirtilmiştir. Bu görüş doğrultusunda 
bilgilerin derlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü ile temasa geçilmiş 
bulunmaktadõr. Ayrõca Genel Müdürlüğümüzce (NVİ) hazõrlanan ve 
Başbakanlõğa sunulan Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarõsõnda konu ile ilgili 
olarak 60 õncõ maddede � Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasõ, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarõnõn ve Türkiye�de kaydõ tutulan yabancõlarõn nüfus 
kayõtlarõndaki mevcut bilgiler arasõnda bağ kurmak, kişi kaydõna ulaşmak ve 
kamu kuruluşlarõnda tutulan kayõtlar arasõnda ilişki sağlamak amacõnõ 
taşõyan bir numara sistemidir � hükmüne yer verilmiştir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 44 

Eylem Adõ : Tüzel kişilerin tek numara sisteminde birleştirilmesi

Sorumlu Kuruluş : Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- İçişleri Bakanlõğõ 
- Maliye Bakanlõğõ  
- DPT 
- DİE  
- Vakõflar Genel Müdürlüğü 
- TOBB 
- İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

 
B)  Yapõlan Çalõşmalar  
68 nolu (Şirket Sicil Kayõt Sisteminin oluşturulmasõ) eylemdeki proje ile bu 
eylemin gereği olan tüzel kişilerin tek numara sisteminde birleştirilmesi de 
planlanmõştõr. Bu projenin tamamlanmasõ ile birlikte Sanayi ve Ticaret 
Bakanlõğõnõn sorumlu bulunduğu her iki eylem de gerçekleşmiş olacaktõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
  
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 45 

Eylem Adõ : MERNİS Kimlik Paylaşõm Sistemi (KPS) ile vatandaş 
bilgilerinin paylaşõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : İçişleri Bakanlõğõ (Nüfus ve Vatandaşlõk İşleri 
Gn.Md.) 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar 

 
: Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
MERNİS Projesinde oluşturulan merkezi veri tabanõnõn kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn paylaşõmõna açõlmasõ amacõyla gerekli çalõşmalara 
başlanmõştõr. İlk aşamada kamu kurum ve kuruluşlarõnõn bu sistemle ilgili 
görüş ve talepleri alõnmõş gerekli değerlendirme çalõşmalarõ yapõlmõştõr. 
Kurumca, alõnan görüşler doğrultusunda ihale çalõşmalarõna başlanmõş ve 
09.06.2004 tarihinde ihalesi yapõlmõştõr. 2004 yõlõ sonu itibariyle proje 
uygulamaya geçirilecektir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
  
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 46 

Eylem Adõ : Adres Kayõt Sisteminin Entegrasyonunun 
Sağlanmasõ 

Sorumlu Kuruluş : İçişleri Bakanlõğõ (Mahalli İdareler Gn. Md.) 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- DİE 
- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
- Yerel Yönetimler 
- TODAİE 
- İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Yapõlan toplantõlar sonrasõnda, ülkemizdeki adres kayõt işlerinin elektronik 
ortamda tek bir veritabanõnda tutulmasõna karar verilmiştir. Bu kararõn 
uygulanmasõna yönelik olarakta yeni hazõrlanan Nüfus Hizmetleri Kanunu 
Tasarõsõ�nda adres kayõtlarõnõn tutulmasõna ilişkin şekil ve şartlar belirlenmiş, 
Tasarõ Bakanlõklarõn görüşüne sunulmuştur. Ayrõca, e-Dönüşüm Türkiye 
İcra Kurulu�nun 5.Toplantõsõnda verilen 3 nolu Kararõyla �Adres Kayõt 
Sisteminin Entegrasyonunun Sağlanmasõ� eyleminin sorumlu kuruluşu 
İçişleri Bakanlõğõ Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yerine, aynõ Bakanlõğõn 
Nüfus ve Vatandaşlõk İşleri Genel Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 47 

Eylem Adõ : Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin 
oluşturulabilmesi için bir ön çalõşma yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar 

 
: 

- DPT 
- TSE 
- Harita Genel Komutanlõğõ 
- İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Kamu kurum ve kuruluşlarõndaki coğrafi bilgi/verinin mevcudiyeti ve 
yönetimi, bu coğrafi veri/bilgilere uygulanan teknoloji ve araçlarõ, kurumsal 
düzeydeki coğrafi bilgi/verilerin kullanõmõ, dağõtõmõ ve satõşõ için kullanõlan 
kurumsal normlar ve düzenlemelere ilişkin olarak, mevcut durum, 
karşõlaşõlan sorunlar ve beklentilerin neler olduğunu ortaya çõkarmak 
amacõyla, Harita Genel Komutanlõğõ ile birlikte bir anket düzenlenmiş ve 
kurumlara gönderilmiştir. 
 
Anket cevaplarõ üç kurum dõşõnda alõnmõştõr. Anketi doldurup gönderemeyen 
kurumlarla tekrar temas edilmiş ve göndermeleri istenmiştir. Anketlerin 
tamamlanmasõ sonrasõ bir ön değerlendirme yapõldõktan sonra, katõlõmcõ 
kuruluşlarõn önerecekleri birer temsilcisinden oluşacak bir çalõşma 
grubunda tartõşõlmaya açõlacak ve rapor haline getirilecektir. Çalõşma 
grubunun ilk toplantõsõ Temmuz ayõnõn son haftasõnda yapõlacak olup, 
toplantõ tarihi ayrõca duyurulacaktõr. 
 
Konu hakkõnda, Eylül-2004 tarihinde uluslararasõ bir toplantõ yapõlmasõ, 
toplantõya yurt dõşõndan davet edilecek uzmanlarla birlikte, çalõşma grubuna 
iştirak eden kurum temsilcilerinin katõlõmõnõn sağlanmasõ ve diğer ülkelerde 
yapõlmakta olan Coğrafi Bilgi Sistemi örneklerinin de tartõşõlmasõ 
planlanmaktadõr.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
  
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 48 

Eylem Adõ : Kamu Personeli Kayõt Sisteminin ilgili kuruluşlara 
açõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Personel Başkanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- İçişleri Bakanlõğõ (Mahalli İdareler Gn. Md., 
Nüfus ve Vatandaşlõk İşleri Gn. Md.) 

- Maliye Bakanlõğõ (Bütçe ve Mali Kontrol Gn. 
Md., Muhasebat Gn. Md.) 

 

B) Yapõlan Çalõşmalar  
Kamu Personeli Kayõt Sistemi, kamu personelinin işe alõnmasõndan 
emekliliğine kadar geçen süre içerisindeki tüm hizmetlerinin takip 
edilebileceği bir yapõ ve bu yapõ içerisinde de bilgisayar ortamõnda tutulan 
mevcut bilgilerin, çevrim-içi olarak kamu hizmetlerine sunulmasõ esasõ 
üzerine kurulmuştur. Projede, öncelikle teknik altyapõnõn oluşturulmasõ, 
akabinde ise verilerin sağlõklõ bir şekilde toplanarak güncelliğinin sağlanmasõ 
hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda da, Devlet Personel Başkanlõğõnda 
oluşturulan çalõşma gruplarõ Proje ile ilgili her türlü fizibilite çalõşmalarõna 
başlamõş olup bu çalõşmalar halen devam etmektedir.  
 
Proje kapsamõnda belirlenen ve acil olarak kurumlardan toplanõlmasõ 
düşünülen ön bilgilerin, bir Genelge yayõmlanarak toplanmasõ hususunda 
çalõşmalar başlatõlmõştõr. Çalõşmalara ilişkin talep edilecek bilgilerin 
kurumlardan temini, Devlet Personel Başkanlõğõ internet sayfasõna 
konulmasõ düşünülen  �KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ�� adlõ seçeneğin 
kurumlarõ yönlendirmesi ile mümkün olabilecek, kurumlar gereken bilgileri 
bu sayfadan transfer ederek gereken çalõşmalarõ yapabileceklerdir. Hõzlõ ve 
ön bilgi toplama amacõ ile yapõlmasõ düşünülen bu çalõşma, talep edilecek 
bilgi alanlarõnõn yukarõda adõ belirtilen bilgi sistemine dahil edilmeleri 
suretiyle, kurumlarõn göndermeleri gereken bilgileri manyetik ortamda 
doldurarak Başkanlõğõmõza en kõsa zamanda iletebilecekleri bir yapõ şeklinde 
planlanmõş olup çalõşmalarda son aşamaya gelinmiştir. 
  
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Ancak, çalõşmalarõn uzun zaman alacağõ ve bütçe imkanlarõnõn kõsõtlõ olduğu 
düşünülmektedir. Yürütülen çalõşmalar sõrasõnda edinilen bilgilerden 
kurumlardan toplanacak bilgi alanlarõnõn çok fazla ve geniş kapsamlõ olduğu 
sonucuna varõlmõştõr. Bu nedenle, Devlet Personel Başkanlõğõnõn mevcut 
bilgi sistemi, tasarlanan sistemi ve ileride ilgili kurumlar tarafõndan gerekli 
alanlarõn güncellenmesi işlemini kaldõrabilecek  yapõda değildir. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Proje yõllara sari bir şekilde gerçekleştirilmelidir. DPB�nin teknik altyapõsõ 
projenin amaçlarõna uygun olarak güçlendirilmelidir. Ayrõca, projede 
kurulacak bilgi sisteminin, diğer kuruluşlarla bilgi paylaşõmõ kurallarõ 
belirlenmiş ve birlikte çalõşabilir olmasõ gerekmektedir.  
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 49 

Eylem Adõ : Tarõm Bilgi Sisteminin oluşturulmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- DPT 
- DİE 
- İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Çiftçi Kayõt Sistemi için hazõrlanan bilgisayar altyapõsõna ilişkin İhale 
Şartnamesi Dünya Bankasõnõn itirazõ üzerine ORTOFOTO'lar çõkartõlarak 
revize edilip Dünya Bankasõna gönderilmiştir. Birinci şartname mevcut 
durumuyla Tarõm Bilgi Sisteminin sadece analizini içermektedir. Tasarõm ve 
yazõlõm kõsmõ dört ilin ORTOFOTO'suyla birlikte ayrõca ihale edilecektir. 
İkinci şartnamenin hazõrlõk çalõşmalarõ da devam etmektedir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Tarõm Bilgi Sisteminin en önemli bileşenlerinden olan Çiftçi Kayõt 
Sistemindeki kayõtlar esas alõnarak her yõl iki milyonun üzerinde çiftçiye 
yaklaşõk üç katrilyona yakõn destek sağlanmaktadõr. Ancak tarõm 
arazilerinde %65 oranlarõna varan kadastrosuzluktan ve kadastrosu olan 
yerlerde de kadastral paftalarõn sayõsal ortamda olmamasõndan dolayõ Çiftçi 
Kayõt Sistemindeki istismarlarõn kontrol edilmesi mümkün olamamaktadõr. 
Kamu kurumlarõ arasõnda bilgi paylaşõmõnõn sõnõrlõ olmasõ da bir problem 
alanõ olarak görünmektedir. 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 50 

Eylem Adõ : e-Dönüşüm Türkiye Projesi bilgilendirme-
bilinçlendirme çalõşmalarõnõn yürütülmesi 

Sorumlu Kuruluş : Devlet Planlama Teşkilatõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile ilgili tüm gelişmeler, İcra Kurulu kararlarõ, 
ilgili mevzuat ile yurt içi ve yurt dõşõ kaynaklõ belge ve raporlar Devlet 
Planlama Teşkilatõ Bilgi Toplumu Dairesi tarafõndan hazõrlanan ve 
güncellenen �www.bilgtoplumu.gov.tr� web adresinde yayõmlanmaktadõr. 
 
Sivil toplum kuruluşlarõ tarafõndan e-devlet ve bilgi toplumuna ilişkin olarak 
düzenlenen her türlü etkinliğe aktif katõlõm sağlanmaktadõr. Bu kapsamda 
ayrõca, Türkiye İktisat Kongresi çerçevesinde 5-9 Mayõs 2004 tarihlerinde, 
bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi konulu etkinlikler ve e-devlet konulu bir 
sergi düzenlenmiştir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 51 

Eylem Adõ : Vergi beyanõ, tahakkuku ve ödemelerinin elektronik 
ortamda yapõlmasõnõn sağlanmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Maliye Bakanlõğõ (Gelirler Gn. Md.) 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : - Başbakanlõk  

- DPT 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Yasal düzenlemelerin önemli bir kõsmõ 4731, 4962 ve 5035 sayõlõ Kanunlarla 
gerçekleştirilmiş durumdadõr. Vergi kanunlarõnda yapõlmasõ gerekli görülen 
düzenlemelerin belirlenmesi ve hazõrlanan kanun tasarõlarõnõn 
yasalaştõrõlmasõ çalõşmalarõ devam etmektedir. 
 
Bu kapsamda Bakanlõkça hazõrlanan �Bazõ Kanunlarda ve 178 Sayõlõ kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun 
Tasarõsõ�sõnda konu ile ilgili olarak aşağõdaki düzenlemelerin yapõlmasõ 
öngörülmektedir: 
 
1- Tasarõ ile 213 Vergi Usul Kanununda yer alan tahakkuk fişine ilişkin 
kurallar beyannamelerin elektronik ortamda verilmesine göre yeniden 
düzenlenmektedir. Yapõlan düzenleme ile �e-Tahakkuk Fişi�nin hukuki 
altyapõsõ oluşturulmuş olacaktõr.  
 
Buna göre, mükellef veya Maliye Bakanlõğõnca elektronik ortamda 
beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafõndan 
beyannamelerin elektronik ortamda düzenlenerek gönderilmesi halinde, 
tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenerek, beyannameyi gönderene 
iletilecektir. Bu iletiyle tahakkuk fişi mükellefe tebliğ edilmiş sayõlacaktõr. 
Yeni düzenlemenin uygulanmasõna ilişkin usul ve esaslarõn belirlenmesi 
hususunda Maliye Bakanlõğõ yetkili kõlõnmaktadõr. 
 
2- Yapõlan bir diğer değişiklik 213 sayõlõ Kanunun mükerrer 257 nci maddesi 
ile ilgilidir. Bu yeni düzenleme ile Maliye Bakanlõğõna, vergi beyannameleri ve 
bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçlarõ konulmak 
suretiyle İnternet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç 
ve ortamõnda verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek 
veya tüzel kişiler aracõ kõlõnarak gönderilmesine izin verme veya zorunluluk 
getirme hususlarõnda yetki verilmektedir.  
 
Ayrõca, söz konusu izin veya zorunluluk çerçevesinde gönderilen beyanname 
ve bildirimlerin, bu konuda mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini 
yapacak kişiler arasõnda özel sözleşme düzenlenmesi şartõyla mükellef veya 
vergi sorumlusu tarafõndan verilmiş sayõlacağõ hüküm altõna alõnmaktadõr. 
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3- Bir diğer değişiklik ise 488 sayõlõ Damga Vergisi Kanununda 
yapõlmaktadõr. Söz konusu değişiklikle; �damga vergisine tabi kağõtlar� 
kavramõ, manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri 
de kapsayacak şekilde yeniden tanõmlanmakta; elektronik ortamda verilen 
belgelerde damga vergisi oranõnõ her bir kağõt için ibraz yeri itibarõyla ayrõ 
ayrõ sõfõra kadar indirme hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 
 
Yukarõda sayõlan yasal düzenlemelere paralel olarak VEDOP 2 süreci 2004 
yõlõ içinde tamamlandõğõnda beyannamelerin mükelleflerden elektronik 
ortamda alõnmasõ mümkün hale gelecek ve böylece, tahsilat uygulamalarõ 
tamamen bankacõlõk sistemine yönlendirilmiş olacaktõr.   
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar  
 
D) Çözüm Önerileri  
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 52 

Eylem Adõ : 
Tarihi arşivlerdeki tasnifi tamamlanan 
belgelere ait katalog bilgileri ile görüntülerinin 
elektronik ortamda hizmete sunulmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Başbakanlõk Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : Başbakanlõk Bilgi İşlem Başkanlõğõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
1. Arşiv kataloglarõnõn elektronik ortamda hizmete sunulmasõ: Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü�nde Osmanlõ ve Cumhuriyet dönemine ait arşiv 
malzemesinin bilgisayar ortamõnda tasnifi, kataloglarõn hazõrlanmasõ ve 
hizmete sunulmasõ çalõşmalarõna 1991 yõlõ başõnda başlanmõş; 18 Nisan 
2002 tarihinden itibaren Osmanlõ Arşivi Kataloglarõ ile Cumhuriyet Arşivi 
Kataloglarõ İnternet ortamõnda araştõrmacõlarõn hizmetine sunulmuştur. 
Elektronik ortamda arşiv kataloglarõndan istifade eden kayõtlõ araştõrmacõ 
sayõsõ: 42.060 yerli, 2.221 yabancõ olmak üzere toplam 44.321�e ulaşmõştõr. 
Katalog çalõşmalarõ her gün yapõlan yeni veri girişleri ile  devam etmektedir.  
 
İnternet ortamõnda hizmete sunulan kataloglarda kayõtlõ bilgi sayõsõ; Osmanlõ 
Arşivi Kataloglarõ için 926.500, Cumhuriyet Arşivi Kataloglarõ için ise 
165.885�tir.  
 
2. Belge görüntülerinin elektronik ortama aktarõlmasõ: Tek nüsha olan 
arşiv belgelerinin kaybõnõ önlemek ve belgeyi her türlü zararlõ tesirlerden 
korumak, araştõrma hizmetlerinde yõpranmasõnõ önlemek ve uygun 
görülenlerin elektronik ortamda hizmete sunulmasõ amacõyla elektronik 
ortama aktarõlmasõ hedeflenmiştir. Osmanlõ Arşivi Daire Başkanlõğõ�na  temin 
edilen 3 adet  mikrofilm, 1 adet hibrit kamera ve 4 adet sayõsal kamera ile 
Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlõğõ�na temin edilen 2 adet sayõsal kamera ve  
1 adet hõzlõ tarayõcõ ile belge görüntülerinin elektronik ortama aktarõlmasõ 
çalõşmalarõna devam edilmektedir. 
 
Osmanlõ Arşivi Daire Başkanlõğõ�nda elektronik ortama aktarõlan sayfa sayõsõ 
1.214.149�a, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlõğõ�nda elektronik ortama 
aktarõlan sayfa sayõsõ 360.742�ye ulaşmõştõr. 
 
3. Belge görüntülerinin elektronik ortamda hizmete sunulmasõ: Türk 
arşivlerinin tanõtõmõ ve tarihi olaylarõn açõklõğa kavuşmasõ amacõyla 
elektronik ortama aktarõlan belge görüntülerinden uygun görülenlerin tam 
metin olarak elektronik  ortamda hizmete sunulmasõ amaçlanmõştõr. 
 
Günümüzde çok tartõşõlan ve Türkiye Cumhuriyetine soykõrõm iddiasõ ile 
haksõz saldõrõlarda bulunulan Ermeniler konusunda, yurt içi ve yurt dõşõ 
kamuoyunu bilgilendirmek amacõyla Osmanlõ Arşivi�ndeki 1.406 belge ve 
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Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü�nün belgelere dayalõ yayõnlarõ (13 kitap 
içinde yer alan 2.739 belge) elektronik ortamda hizmete sunulmuştur. 
 
Arşiv belgelerinin araştõrmacõlarõn hizmetine sunulmasõ esnasõnda kaybolma 
ve yõpranmasõnõ önlemek amacõyla; belge görüntülerinin araştõrma 
salonunda çevrimiçi olarak hizmete sunulmasõ sağlanmõştõr. 
 
Osmanlõ Arşivi Daire Başkanlõğõ�nda elektronik ortama aktarõlan belge 
görüntüleri, araştõrma salonunda çevrimiçi olarak araştõrmacõlarõn hizmetine 
sunulmaktadõr. 
 
Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlõğõ�nda yazõlõm tamamlandõğõnda elektronik 
ortama aktarõlan belgeler, araştõrma salonunda çevrimiçi olarak 
araştõrmacõlarõn hizmetine sunulacaktõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Cumhuriyet Arşivi yazõlõmõndaki gecikmenin dõşõnda, çalõşmalar planlandõğõ 
şekilde yürütülmektedir. 
 
D) Çözüm Önerileri 
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e-SAĞLIK 
GENEL DEĞERLENDİRME 

 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlõk hizmetlerinin; bölgeler ve sosyo-ekonomik 
gruplar arasõ sağlõk düzeyi farklõlõklarõnõ azaltõcõ, eşitlik ve hakkaniyet içinde, 
halkõn ihtiyaç ve beklentilerine uygun, hasta haklarõna saygõlõ, kaliteli, 
ulaşõlabilir, etkin ve verimli bir şekilde sunulmasõnda önemli imkanlar 
sunan bir araçtõr. Tüm dünyada, e-sağlõk alanõnda yürütülecek çalõşmalar 
öncelikle ele alõnmakta, bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirilerinden 
yararlanabilme imkanõ üzerinde önemle durulmaktadõr. 
 
Bu kapsamda, Sağlõk Bakanlõğõ bünyesinde Türkiye Sağlõk Bilgi Sistemi 
(TSBS) çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. Bu çalõşmalar, e-Dönüşüm Türkiye Projesi 
ile birlikte koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. TSBS içerisinde 
yürütülen çalõşmalar sonucunda TSBS Eylem Planõ oluşturulmuş ve bu 
eylem planõ, e-sağlõk eylemlerinin oluşturulmasõna temel teşkil etmiştir. 
 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlõk alanõnda uygulanmasõ, 
yaygõnlaştõrõlmasõ ve bu alanda yetişmiş insan kaynağõnõn oluşturulmasõ, 
yakõn gelecekte uygulanmasõ planlanan aile doktorluğu bilgi sistemi ve 
elektronik sağlõk kayõtlarõ gibi kapsamlõ sistemlerin sürdürülebilirliği 
açõsõndan önem arz etmektedir. Ayrõca hastanelerde sunulan sağlõk bakõm 
hizmetlerinin belirli standardlar (Uluslararasõ Hastalõk Sõnõflamasõ-ICD-10, 
Tanõya Dayalõ Gruplama) dahilinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve sosyal 
güvenlik sistemi ile entegrasyonu genel sağlõk sigorta sisteminin vazgeçilmez 
unsurlarõndan birisini oluşturmaktadõr. 
 
Sağlõk bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için esas teşkil edecek çalõşmalar 1. 
değerlendirme raporunda da değinildiği üzere e-Sağlõk eylemlerinin temelini 
oluşturmaktadõr. Bu bağlamda 53. eylem �sağlõk bilişimi alanõnda geliştirilen 
standardlarõn saptanmasõ�na ilişkin çalõşmalar tamamlanmõştõr. 
 
Elektronik Sağlõk Kayõtlarõnõn oluşturulmasõna temel teşkil edecek Aile 
Doktorluğu Bilgi Sistemi çalõşmalarõ ise 53. öncül eylem çerçevesinde tespit 
edilen ICD-10 standardõ esas alõnarak geliştirilmekte olup prototip uygulama 
Haziran 2004 sonunda gerçekleştirilecektir. 
 
Elektronik sağlõk kayõtlarõnõn geliştirilmesi, sağlõk verilerinin modellenmesi, 
sağlõk verilerinin değişimi standardõnõn uygulanmasõ ve tanõya dayalõ 
gruplama sistemine ilişkin e-sağlõk eylemlerinin tamamlanmasõ için gerekli 
bütçe ve insan kaynağõnõn teminine ihtiyaç duyulmaktadõr. 
 
Bu bağlamda �Sağlõk bakõmõ hizmeti veren ve ödemelerini yapan kurumlar 
arasõnda klinik ve idari verilerin elektronik olarak iletişimini sağlamayõ� 
hedefleyen 59 numaralõ  eylem için Maliye Bakanlõğõ, Sağlõk Bakanlõğõ, 
Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ ve Hacettepe Üniversitesi ile 
çalõşmalarõ başlatõlan proje kapsamõnda hazõrlanan protokol onay 
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aşamasõndadõr.  Projenin gerçekleştirilmesi ile e-Sağlõk eylemlerinin önemli 
bir bölümü bu proje bünyesinde tamamlanmõş olacaktõr. 
 
54 numaralõ �Tõbbi sarf malzemesi sõnõflandõrma sistemi ve barkod 
etiketleme standartlarõnõn uygulanmasõ�, 64 numaralõ �Kişisel sağlõk 
kayõtlarõnõn erişim denetimi (e-imza) ve gizlilik ihtiyaçlarõnõn belirlenmesi�, 
65 numaralõ �Sağlõk verilerinin modellenebilmesi için Veri Modeli Analizi 
yapõlmasõ, bu modellerin uyarlanabilirliğinin saptanmasõ ve Türkiye için bir 
bağlamsal (Contextual) model ile ulusal sağlõk verileri kavramsal (conteptual) 
ve mantõksal veri modellerinin oluşturulmasõ�, 66 numaralõ �Bireysel bazda 
toplanacak Ulusal Minimal Sağlõk Veri Setlerinin belirlenmesi ve Ulusal 
Sağlõk Veri Sözlüğü hazõrlanmasõ� eylemlerinde bir önceki döneme göre ciddi 
bir ilerleme sağlanamamõştõr. Bu eylemlerin, koordinatör birim ve 
eylemlerden sorumlu kuruluş ile birlikte değerlendirilmesinde ve bir sonraki 
izleme dönemine kadar mevcut problemlerin belirlenmesi ve çözüm 
yollarõnõn araştõrõlmasõnda yarar görülmektedir. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 53 

Eylem Adõ : Sağlõk bilişimi alanõnda geliştirilen standartlarõn 
saptanmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- DPT  
- TSE 
- Tõp Bilişimi Alanõnda Eğitim veren Akademik 

Kurumlar 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Sağlõk bilişimi alanõnda standart geliştiren uluslararasõ kuruluşlar ile bu 
alanda öncü olan ülkelerin standart geliştirme faaliyetleri araştõrõlarak, 
geliştirilen sağlõk bilişimi standartlarõ envanteri çõkarõlmõştõr. Eylem 
kapsamõnda hazõrlanacak rapor, Ağustos ayõ içerisinde tamamlanacaktõr. 

C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 

 

Eylem No : 54 

Eylem Adõ : Tõbbi sarf malzemesi sõnõflandõrma sistemi ve 
barkod etiketleme standartlarõnõn uygulanmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- TSE 
- TOBB  
- Verilen Sağlõk Bakõm Hizmetlerinin Ödemelerini 

Yapan Kamu ve Özel Kurum Temsilcileri 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Tõbbi malzeme sõnõflandõrma sistemi ve yönetimi ile ilgili dünyada yaygõn 
kabul gören Global Nomenclature for Medical Devices (GMDN) sistemine 
ilişkin çalõşmalar Sağlõk Bakanlõğõ Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
yürütülmektedir.  
 
Karar verilen GMDN sisteminin kullanõmõ ve yayõnlaştõrõlabilmesine yönelik 
olarak bir etüd proje hazõrlanmasõna gerek duyulmayõp, Bakanlõğõn kendi 
kaynaklarõyla proje yürütülmektedir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sağlõk 
sektöründe kullanõmõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ planlanmõştõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 55 

Eylem Adõ : Kan ve kan ürünleri barkod etiketleme 
standardõnõn uygulanmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- TSE  
- Kõzõlay  
- Kan Bankalarõ Yöneticileri 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ  

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Kan ve kan ürünleri ile ilgili standardlarõn uygulanmasõna yönelik Sağlõk 
Bakanlõğõ Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile çalõşmalar başlatõlmakla 
birlikte, istenilen düzeyde ilerleme sağlanamamõştõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Konu ile ilgili yeterli düzeyde bilgi birikimi mevcut değildir. 
 
D) Çözüm Önerileri 
İlgili birimin, Türkiye Sağlõk Bilgi Sistemi bünyesinde kurulan çalõşma 
gruplarõ ve Sağlõk Bakanlõğõnõn ilgili kesimlerinin desteğini alarak çözüm 
imkanlarõnõ araştõrmasõ ve eylemin belirlenecek yeni çalõşma takvimine 
uygun bir biçimde yürütülmesinde fayda vardõr. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 56 

Eylem Adõ : Birinci basamak sağlõk kurumlarõnda elektronik 
sağlõk kaydõnõn oluşturulmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

 
 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Aile Doktorluğu/Hekimliği Bilgi Sistemi çalõşmalarõ son safhaya gelmiş olup 
prototip uygulama, 53 numaralõ eylemde tespit edilen Uluslararasõ Hastalõk 
Sõnõflama Standardõ (ICD 10) kullanõlarak 30 Haziran 2004 tarihinde 
gerçekleştirilecektir. Yatõrõm programõnda, �Birinci basamak sağlõk 
birimlerine makine teçhizat alõmõ� olarak ifade edilen proje kapsamõnda 
yapõlan çalõşmalar, Acil Eylem Planõnda yer alan, �Aile Hekimliği Sistemi�ne 
ilişkin bilgi sistemlerinin geliştirilmesi eylemi kapsamõnda revize edilmiştir. 
Bu nedenle, yürütülen çalõşmalar 2004 yõlõ süresince devam edecektir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 57 

Eylem Adõ : 
Elektronik Hasta Kayõtlarõ (EHK) için kullanõlacak 
model, içerik ve yapõ standartlarõnõn 
geliştirilmesine yönelik çalõşma yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- TSE  
- Tõp Bilişimi Alanõnda Eğitim Veren Akademik 

Kurumlar 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ  
 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
56. eylemle koordineli bir şekilde çalõşma yürütülmektedir. Projelendirmeye 
yönelik �Elektronik Hasta Takip Sistemi� ve �Aile Doktorluğu Bilgi Sistemi� 
çalõşmalarõndan elde edinilen deneyimlerden de yararlanõlarak rapor 
hazõrlanmaktadõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 58 

Eylem Adõ : 

Entegre Sağlõk Enformasyon Sistemlerinin 
geliştirilebilmesi için önerilecek mesaj iletişimi 
standartlarõnõn geliştirilmesine yönelik çalõşma 
yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- TSE  
- Tõp Bilişimi Alanõnda Eğitim Veren Akademik 

Kurumlar  
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ  

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Sağlõk bilgi sistemleri için mesaj iletimi konusunda uluslar arasõ yaygõn 
kabul gören HL7 standardõnõn ulusal düzeyde kullanõmõnõ sağlamaya yönelik 
araştõrma faaliyetleri tamamlanmõş olup, taslak rapor hazõrlanmõştõr. 
Raporun Temmuz 2004 içerisinde sonuçlandõrõlarak, yayõmlanmasõ 
öngörülmektedir 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 59 

Eylem Adõ : 

Sağlõk bakõm hizmeti veren ve ödemelerini yapan 
kurumlar arasõnda klinik ve idari verilerin 
elektronik olarak iletişimini sağlamak için gerekli 
standartlarõn geliştirilmesine yönelik çalõşma 
yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Maliye Bakanlõğõ 
- TSE 
- Sağlõk Bakõm Hizmeti Veren Kamu ve Özel 

Sektör Kuruluşlarõ 
- Sağlõk Bakõm Hizmetlerinin Ödemelerini 

Yapan Kamu ve Özel Sektör Kurumlarõ 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Söz konusu eylem çerçevesinde Maliye Bakanlõğõ ile �Sağlõk Hizmetleri 
Ödeme Sistemlerinin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapõlandõrõlmasõ�na ilişkin 
proje üzerinde çalõşmalar son aşamaya gelmiştir. Projenin ana bileşenleri 
aşağõda yer almaktadõr: 
 
• Hizmet Başõna Ödeme Sisteminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ 

• Tanõ İlişkili Gruplara Dayalõ (DRG) Ön-Ödeme ve Bütçeleme Sistemi 
Geliştirilmesi 

• Tõbbi Malzeme Yönetimi için Altyapõ Çalõşmalarõ 

• Elektronik Provizyon, Ödeme Talebi Kontrolu ve Fatura Sistemi 
 
Maliye Bakanlõğõ, Sağlõk Bakanlõğõ, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ ve 
Hacettepe Üniversitesi ile çalõşmalarõ başlatõlan proje kapsamõnda 
hazõrlanan protokol onay aşamasõndadõr.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 60 

Eylem Adõ : 
Ulusal Elektronik Hasta Kayõtlarõnda yer alacak 
klinik verilerin kodlanmasõ ile ilgili kontrollü tõbbi 
terminolojilerin belirlenmesi 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- TSE  
- Tõp Bilişimi Alanõnda Eğitim Veren Akademik 

Kurumlar  
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
59. Eylem kapsamõnda gerçekleştirilmesi planlanan proje bünyesinde 
yürütülecektir. Bu proje vasõtasõyla karşõlanacak uzman ihtiyacõ, 60 
numaralõ eylem çerçevesinde hazõrlanmasõ öngörülen raporun çok daha 
kapsamlõ olarak ortaya konmasõna imkan verecektir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 61 

Eylem Adõ : 

Ulusal Elektronik Hasta Kayõtlarõ�nda yer alacak 
klinik verilerin kodlanmasõ ile ilgili kontrollü tõbbi 
terminolojilerin uygulanma ve yaygõnlaştõrma 
planlarõnõn geliştirilmesi 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Tõp Bilişimi Alanõnda Eğitim Veren Akademik 
Kurumlar  

- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ  
 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Öncül eylem 60 sonuçlandõğõnda çalõşma başlatõlacaktõr.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 62 

Eylem Adõ : 
Ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar için Ulusal 
Vaka Bileşimi Sõnõflandõrma Sistemlerinin 
geliştirilmesi 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- DİE 
- Sağlõk Bakõm Hizmeti Veren Kamu ve Özel 

Sektör Kuruluşlarõ 
- Sağlõk Bakõm Hizmetlerinin Ödemelerini Yapan 

Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarõ  
 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
Ulusal vaka bileşimi sõnõflandõrma sistemine (DRG) ilişkin çalõşmalar Maliye 
Bakanlõğõ ile sürdürülmektedir. Öncül eylem 60 ile birlikte, bu eylem 
kapsamõnda yürütülecek çalõşmalar; 59. eylemde bahsedilen proje 
kapsamõnda ele alõnmaktadõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 63 

Eylem Adõ : 

Sağlõk bakõm hizmeti veren kuruluşlarõn 
uygulayacaklarõ sağlõk bilgi yönetimi 
standartlarõnõn belirlenmesi yönünde çalõşmalar 
yapõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- TSE 
- TÜRKAK  
- Sağlõk Alanõnda Kalite Belgesi Veren İlgili 

Diğer Kuruluşlar 
- Üniversite Hastaneleri 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
53 no�lu eylem çerçevesinde sağlõk bilgi sistemleri için standardlarõn ortaya 
konmasõ ile birlikte çalõşma gerçekleştirilecektir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 

 
 



 124

A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 64 

Eylem Adõ : Kişisel sağlõk kayõtlarõnõn erişim denetimi (e-imza) 
ve gizlilik ihtiyaçlarõnõn belirlenmesi 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : - DPT  

- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Elektronik imza yasasõna ilişkin ikincil mevzuatõn hazõrlanmasõ esnasõnda, 
oluşturulmasõ planlanan elektronik hasta kayõtlarõna erişim denetimi ve 
gizlilik ilkelerine yönelik yasal düzenlemelere yardõmcõ olacak bir rapor 
hazõrlanacaktõr. Türkiye Sağlõk Bilgi Sistemi�nin �sağlõk kayõtlarõnõn gizliliği 
ve güvenliğinin sağlanmasõ� çalõşma grubunca çalõşmalar sürdürülmektedir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Elektronik imza kanunu 23 Ocak 2004 tarihinde resmi gazetede 
yayõnlanmõştõr. 2003 yõlõnda bitirilmesi öngörülen eylem, ikincil mevzuat 
hazõrlõklarõna yönelik yapõlmasõ gereken araştõrma çalõşmalarõ nedeniyle 
gecikmiştir. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Yeni bir çalõşma takvimi oluşturulmuş olup, bu takvime göre çalõşma 
sürdürülmektedir. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 65 

Eylem Adõ : 

Sağlõk verilerinin modellenebilmesi için Veri Modeli 
Analizi yapõlmasõ, bu modellerin uyarlanabilirliğinin 
saptanmasõ ve Türkiye için bir bağlamsal 
(Contextual) model ile ulusal sağlõk verileri 
kavramsal (conteptual) ve mantõksal veri 
modellerinin oluşturulmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- DİE 
- Tõp Bilişimi Alanõnda Eğitim Veren ve İlgili Diğer 

Akademik Kurumlar 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ  

 
B) Yapõlan Çalõşmalar  
İleri düzey uzmanlõk gerektiren eylemle ilgili olarak uzman temini ve kaynak 
ihtiyacõnõn karşõlanmasõna ilişkin çalõşmalar sürdürülmektedir.  
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
Eylem kapsamõnda ivedilikle çalõşma takvimi hazõrlanmalõdõr. Gerekli uzman 
ihtiyacõnõn karşõlanmasõ kapsamõnda yapõlan çalõşmalar ve yaşanan 
sorunlarõn paylaşõlmasõ diğer çalõşmalara da katkõ sağlayacaktõr. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 66 

Eylem Adõ : 
Bireysel bazda toplanacak Ulusal Minimal Sağlõk 
Veri Setlerinin belirlenmesi ve Ulusal Sağlõk Veri 
Sözlüğü hazõrlanmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- DİE 
- Tõp Bilişimi Alanõnda Eğitim Veren ve İlgili Diğer 

Akademik Kurumlar 
- Halk Sağlõğõ Alanõnda Eğitim Veren Akademik 

Kurumlar 
- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Aile hekimliği sistemi için taslak minimal veri seti belirlenmiştir. İkinci 
basamağa yönelik vaka bileşimi sõnõflandõrma sistemi ile birlikte veri setinin 
netleştirilmesi çalõşmalarõ devam etmektedir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
Eylemin çalõşma takvimi ivedilikle hazõrlanmalõdõr. Bu şekilde hangi 
alanlarda veri setlerinin hazõrlanacağõ ortaya konacak ve bir takvime 
bağlanacaktõr. Ayrõca, alt alanlarda yapõlacak çalõşmalardan daha önce, bu 
veri setlerinin belirlenmesi ve yönetimine ilişkin değerlendirmeleri içeren bir 
çalõşma yapõlmasõ uygun olacaktõr.   
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 

Eylem No : 67 

Eylem Adõ : 

Türkiye�de sağlõk bilişimi eğitimi gereksinimlerinin 
saptanmasõ ve karşõlanabilmesi amacõyla bir �eğitim 
ağacõ��nõn tasarlanmasõ,  modellenmesi ve bu 
alanda müfredat programlarõ çalõşmalarõna destek 
verilmesi 

Sorumlu Kuruluş : Sağlõk Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Tõp Bilişimi Alanõnda Eğitim Veren ve İlgili Diğer 
Akademik Kurumlar 

- İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarõ  
 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile birlikte 
çalõşmalar devam etmektedir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
D) Çözüm Önerileri 
Detaylandõrõlmõş çalõşma takvimi, taraflarõn katkõ ve mutabakatõyla 
hazõrlanmalõdõr. 
 
 



 128



 129

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-TİCARET 



 130



 131

e-TİCARET  
GENEL DEĞERLENDİRME 

 
Günümüzde tüm dünyada yaşanan ekonomik entegrasyon sürecinde, 
ülkeler arasõndaki ticari sõnõrlamalar kalkmaktadõr. Bu yeni ekonomik 
düzende, yeni pazarlara kolayca erişebilme ve ticari işlemleri hõzlandõrma 
gibi bir çok fayda sağlayan elektronik ticaretin payõ giderek artmaktadõr. 
Ülkemizin elektronik ticaret yardõmõyla küreselleşen pazardan daha fazla pay 
almasõ ve tüm işletmelerin, özellikle de KOBİ�lerin, rekabet gücünün 
artõrõlmasõ için Kõsa Dönem Eylem Planõ�nda Türkiye�de e-ticaretin 
geliştirilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõna yönelik 6 eyleme yer verilmiştir.  
 
Ülkemizdeki firmalarõn e-ticaret kullanõmõ, henüz küresel pazarda etkin yer 
almalarõnõ sağlayabilecek düzeyde değildir. Bununla birlikte, e-ticaretin 
işletmeler ve özellikle KOBİ�ler için sunduğu fõrsatlar ilgili tüm kesimler 
tarafõndan kabul edilmekte ve bunlardan faydalanmak için çalõşmalar 
yapõlmaktadõr.  
 
e-Ticarete ilişkin olarak KDEP�de yer verilen eylemler ile; tüm şirket 
bilgilerinin tutulacağõ Şirket Sicil Kayõt Sistemi�nin kurulmasõ, elektronik 
ticareti yaygõnlaştõrmaya yönelik olarak e-ticaret ve e-iş bilincinin 
oluşturulmasõ, e-ticaret hazõrlõk değerlendirme hizmetlerinin verilmesi, e-
ticaret bilgi havuzu oluşturulmasõ ve dõş ticarette kullanõlan bilgi ve 
belgelerin elektronik ortamda paylaşõlmasõ ile elektronik belgenin 
yaygõnlaştõrõlmasõ amaçlanmõştõr. Bu amaçlara ulaşõldõğõnda, ülkemizde 
elektronik ticaretin gelişmesi ve yaygõnlaşmasõ için uygun ortam 
oluşturulmuş olacaktõr. 
 
e-Ticaret bölümündeki altõ eyleme ilişkin olarak Nisan 2004 raporlama 
dönemine göre belirgin ilerleme kaydedilmiştir. Bu kapsamda; şirket 
bilgilerinin tutulacağõ Şirket Sicil Kayõt Sisteminin oluşturulmasõ projesine 
Haziran ayõ sonu itibariyle başlanõlacaktõr. KOBİ�lerin e-ticarete 
yönlendirilmesi ve bu hususta destek sağlanmasõ kapsamõnda 234 firmaya 
mali destek verilmiştir. Yine bu amaçla ortak bir e-ticaret bilgi havuzu 
oluşturulmasõna ilişkin etüd-proje çalõşmalarõ devam etmektedir.  Elektronik 
ticaret imkanlarõndan dõş ticarette de yararlanõlmasõ amacõyla dõş ticarete 
ilişkin belgelerin elektronik ortamda paylaşõlmasõ ve uluslararasõ dolaşõmõnõn 
sağlanmasõ için bir pilot projenin hayata geçirilmesi planlanmõş ve projeye 
ilişkin olarak imzalanmasõ öngörülen protokol hazõrlõğõ tamamlanmõştõr. 
Ayrõca bu belgelerin ulaslararasõ dolaşõmõnõn sağlanmasõ kapsamõnda ilgili 
uluslararasõ kuruluşlarõn çalõşmalarõna katõlõm sağlanmakta ve etkin rol 
alõnmaktadõr. 
 
e-Ticaret bölümünde yer alan eylemlere ilişkin teknik altyapõnõn 
hazõrlanmasõnda projelerin gerçekleştirilmesi aşamasõna gelinmiştir.           
e-Ticaret konusunda KOBİ�lere yönelik bilgilendirme ve danõşmanlõk desteği 
sağlanmaktadõr. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 68 

Eylem Adõ : Şirket Sicil Kayõt Sisteminin oluşturulmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Başbakanlõk 
- İçişleri Bakanlõğõ 
- Maliye Bakanlõğõ 
- DPT 
- DİE 
- Vakõflar Genel Müdürlüğü 
- TOBB 
- İlgili Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Bakanlõk Şirket Bilgi Sistemi, 24.09.2003 tarihinde tamamlanmõş ve 
uygulamaya alõnmõştõr. Ayrõca, TOBB ve İstanbul Ticaret Odasõ�nõn hali 
hazõrda kullanmakta olduğu şirketlere ait veriler ile Bakanlõk Şirket Bilgi 
Sisteminde tutulan verilerin karşõlõklõ olarak kullanõlabilmesine ilişkin bir 
projeye başlanmõştõr. Bu proje kapsamõnda oluşturulacak bir modül aracõlõğõ 
ile çevrimiçi web servisleri kullanõlarak bilgi alõşverişi sağlanacaktõr.  
 
Bu proje devam ederken 17.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren bir yasal 
düzenleme ile şirket işlemlerinin Ticaret Sicil Memurluklarõ tarafõndan 
yapõlmasõ hükme bağlanmõştõr. 
 
Türk Ticaret Kanunu hükmü olan ülke düzeyinde tek unvanõn takip edilmesi 
amacõyla; kuruluşlarõ yapõlan şirketlere ait unvan, adres, kuruluş sermayesi, 
ticaret sicil numarasõ gibi bilgilerin Bakanlõk veri tabanõna Ticaret Sicil 
Memurluklarõnca çevrimiçi aktarõmõnõ sağlamak üzere Bakanlõkça bir modül 
geliştirilmiş, İnternet teknolojisi kullanõlarak bilgi toplanmasõ ve ilgililerin 
sorgulama ve diğer ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ sağlanmõştõr. Daha sonra 
modüle unvan değişikliklerinin yapõlabilmesi için ekleme yapõlmõştõr. 
 
Mevcut sistem ile Bakanlõkça ihtiyaç duyulan verilerin bir kõsmõ, işlemlerin 
tamamõnõ yapan ticaret sicil memurluklarõndan alõnabilmektedir. Şirketlerle 
ilgili tüm bilgilerin Bakanlõk veritabanõna aktarõlabilmesini sağlamak üzere 
Şirket Bilgi Sisteminde yapõlacak değişikliklerin gerçekleştirilmesi amacõyla 
şartname hazõrlõklarõ tamamlanmõştõr. Şirket Sicil Kayõtlarõnõn Tek Merkezde 
Toplanmasõ ve Tüzel Kişilere Tek Numara Verilmesi Sisteminin 
Oluşturulmasõna Yönelik Merkezi Tüzel Kişilik (MTK) Uygulama Yazõlõmõ 
projesine ilişkin olarak ilgili kuruluşlardan görüş ve öneriler alõnmõştõr. Proje 
sözleşmesi tamamlanarak, Haziran 2004 ayõ sonu itibariyle analiz 
çalõşmalarõna başlanõlacaktõr. Projenin tamamlanma süresi 20 hafta olarak 
belirlenmiştir. Bu sürenin; 

- 8. haftasõnda, analiz, tasarõm, kodlama ve alfa testleri, 
- 9. haftada Beta testleri, 
- 10. haftada Geçici Kabul işlemleri, 
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- 11-14 haftalar Deneme Süresi, 
- 15 -19 haftalar Ticaret Sicil Memurluklarõ kullanõcõ eğitimleri, 
- 20. hafta Kesin Kabul işlemlerinin yapõlmasõ şeklinde planlanmõştõr. 

Projenin analiz, test ve kabulleri özellikle büyük iş hacmi olan Ankara, 
Polatlõ Ticaret Sicil Memurluklarõnda, deneme süresinde ise bu noktalar 
yanõnda İstanbul Ticaret Odasõnda yürütülecektir. Bu proje ile 44 No�lu 
eylemin gereği olan Tüzel kişilerin tek numara sisteminde birleştirilmesi de 
planlanmõştõr. Projenin tamamlanmasõ ile Bakanlõğõn sorumlu bulunduğu 
her iki eylem birlikte gerçekleşmiş olacaktõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Tüzel Kişilerin Tek Numara Sisteminde Birleştirilmesi eyleminin 
gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak; tüzel kişilerin sicil kayõtlarõnõn yapõlmasõ 
sõrasõnda Maliye Bakanlõğõ�nca tüzel kişilere verilen vergi kimlik numarasõnõn 
kullanõlmasõ yönünde ilgili kuruluşlarla yapõlan toplantõda karar alõnmõştõr.  
Söz konusu numaranõn Maliye Bakanlõğõ�ndan alõnmasõna yönelik bir 
çalõşma yapõlmasõ konusunda Maliye Bakanlõğõ�nõn görüş bildirmesi istenmiş 
ancak bugüne kadar bir yanõt alõnamamõştõr.  
 
Maliye Bakanlõğõ�nõn görüşünün Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõna bildirilmemesi 
nedeniyle toplantõ tutanağõ ilgi gösterilerek Bakanlõkça Maliye Bakanlõğõna 
27.04.2004 tarih ve 442 sayõlõ yazõ ile tekrar görüş sorulmuş, ancak bugüne 
kadar bir cevap alõnamamõştõr. 
 
D) Çözüm Önerileri 
Başta Maliye Bakanlõğõ olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarõ ile meslek 
odalarõnõn söz konusu projeye katkõlarõnõn sağlanmasõ amacõyla İcra 
Kurulu�nca bu konuda destek verici bir karar alõnmasõnõn yararlõ olacağõ 
düşünülmektedir. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 69,70 

Eylem Adõ : 
KOBİ�lerde e-ticaret ve e-iş bilincinin oluşturulmasõ 
ve e-ticarete hazõrlõk değerlendirilme hizmetinin 
verilmesi 

Sorumlu Kuruluş : KOSGEB 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- DTM 
- TOBB 
- TESK 
- İGEME 
- TİM 

B) Yapõlan Çalõşmalar 
KOBİ�lerde e-iş bilincinin oluşturulmasõ planõ kapsamõnda, 11-25 Nisan 
tarihlerindeki İnternet Haftasõ süresince Isparta, Denizli, Aydõn, İstanbul, 
İzmir, Mersin, Adana ve İzmir�de KOBİ�lere İnternet, Bilgi Ağlarõ ve e-İş 
Desteği ve yazõlõm desteği gibi konularda bilgilendirme yapõlmõştõr. Ayrõca, 
02-05 Mayõs tarihleri arasõnda İzmir İktisat Kongresi bünyesinde e-Devlet 
sergisine katõlõm sağlanmõş ve burada da bilgilendirme hizmeti verilmiştir. 

Bilgi Ağlarõ ve e-İş Desteği kapsamõnda Haziran ayõ itibarõ ile toplam 234 
firmaya 314.000 Euro karşõlõğõ Türk Lirasõ destek verilmiştir. Bu desteğe 
uygulama kolaylõğõ getirmek için yeni bir program hazõrlanmõş ve veri 
girişleri ile takibi elektronik ortama taşõnmõştõr. 

e-Ticarete giden yolda bir kapõ açan KOBİ Bilgi Ağõ KOBİNET sayfasõ 
yenilenmekte olup, üye sayõsõ 19.700 civarõndadõr. Önümüzdeki aylarda 
gerçekleştirilecek 40.000 adet KOBİ taramasõ ile bu sayõnõn 60.000�e 
ulaşmasõ hedeflenmektedir. 

KOBİ�lerde e-eğitim hususunda çalõşma gruplarõ oluşturularak uzaktan 
eğitim ve e-eğitim için gerekli çalõşmalar yapõlacaktõr. Bu konu ile ilgili olarak 
Türk Telekom ve KOSGEB arasõnda altyapõ kurulmasõna yönelik olarak Mayõs 
ayõnda bir protokol imzalanmõş olup, tüm KOSGEB Merkezlerini, 50 Sinerji 
Odağõnõ ve 100 OSB�ni birbirine bağlayacak telekonferans, video konferans, 
vb. altyapõnõn kurulmasõ planlanmaktadõr. 
 
- C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 

KOBİ�lere verilen Bilgi Ağlarõ ve e-İş Desteğinin uygulamasõnda projelere 
kaynak tahsis edilmesinde sorunlar yaşanmõş; desteğin Uygulama Usul ve 
Esaslarõ revize edilerek sorun giderilmiştir. 

e-İş konusunda yapõlan bilgilendirme toplantõlarõ sõrasõnda KOBİ�lerin, 
bilgiye ulaşmada hangi kamu kurumundan/kuruluşundan ne şekilde 
faydalanacağõnõ bilmediği gözlemlenmiştir. 
 
D) Çözüm Önerileri 
KOBİ�lere verilen destekler tek elde/daha az sayõda yerde/kuruluşta 
toplanmalõdõr (Sinerji Odaklarõ gibi). 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 71 

Eylem Adõ : Ortak e-ticaret bilgi havuzunun oluşturulmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 
- DİE 
- TOBB 
- KOSGEB 
- İGEME 
- Özel Sektör Kuruluşlarõ 
- Sivil Toplum Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensuplarõ ve 
Yöneticiler Vakfõ (TOSYÖV) ile birlikte etüd çalõşmasõ yapõlmasõna karar 
verilmiştir. TOSYÖV, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ�na (TTGV) proje 
önerisini sunmuş ve söz konusu öneri, yönetim kurulunda stratejik odak 
projesi olarak kabul görmüştür. 1 Temmuz�dan önce mevcut proje içeriği 
TOSYÖV tarafõndan Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ onayõna sunulacak ve gerekli 
düzeltmeler yapõlarak projeye başlanacaktõr. Proje çerçevesinde paydaşlar 
incelenecek ve E-ticaret Bilgi Havuzu projesi için bir çalõşma modeli 
oluşturulacaktõr. Bu model sayesinde konuyla ilgili tüm kurumlarla birlikte 
çalõşabilme imkanõ doğacaktõr. 

- C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 

Mayõs ayõnda yapõlmasõ düşünülen tanõtõm semineri, bütçe kõsõtlamalarõ 
nedeniyle ertelenmiştir. Etüd proje çalõşmasõ sõrasõnda uygulamada 
karşõlaşõlabilecek sorunlar belirlenebilecektir.  
 
D) Çözüm Önerileri 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 72 

Eylem Adõ : Dõş ticarette kullanõlan bilgi ve belgelerin elektronik 
ortamda paylaşõlmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Gümrük Müsteşarlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : 

- Maliye Bakanlõğõ 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 
- DTM 
- DİE 
- TOBB 
- UND 
- Bankalar Birliği 
- İlgili Diğer Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarõ 

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Dõş Ticarette e-Belge Uygulama Grubu altõnda bir çalõşma grubu 
oluşturulmuştur. Çalõşma Grubu dõş ticarette rol alan kurumlarca 
düzenlenen tüm belgelerin incelenmesine ilişkin çalõşma prensibi ve 
standartlarõ belirlemiştir. Dõş ticaret işlemlerinde kullanõlan belgeler tespit 
edilerek, bir envanter çõkarõlmõştõr.  

e-Belge projesinin bir örnek uygulamasõnõn yapõlmasõna ve bu örnek 
uygulamanõn serbest bölgede gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Serbest 
bölge kararõnõn nedeni buranõn yurtdõşõ olarak kabul edilmesi ve serbest 
bölgeye yapõlan ticaretin yurtdõşõna yapõlõyor olmasõdõr. Pilot bölge olarak da 
e-gümrük işlemlerinin yoğun olarak uygulandõğõ ve gerek gümrük gerekse 
ticaret altyapõsõnõn uygun olduğu Gemlik�teki Bursa Serbest Bölgesi 
seçilmiştir. TİM, hayata geçirilecek uygulamaya ilişkin yazõlõmõ bedelsiz 
olarak vereceğini taahhüt etmiş ve Müsteşarlõk ile TİM arasõnda bir protokol 
yapõlmasõ kararlaştõrõlmõştõr. 

e-Belge iş akõmlarõ çõkartõlarak sistem tasarõmõ oluşturulmuştur. e-Belge 
örnek uygulama projesi hazõrlõk çalõşmalarõ kapsamõnda TİM tarafõndan bir 
maket hazõrlatõlarak gruba sunumu yapõlmõştõr. 

Uluslar arasõ standartlar ve özellikle BM AEK tavsiye kararlarõ göz önüne 
alõnarak çalõşmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda; 
 
Pilot Proje�nin hayata geçirelebilmesi için TİM ve Gümrük Müsteşarlõğõ 
arasõnda imzalanmasõ planlanan protokol hazõrlõğõ tamamlanmõştõr. 
 
10.06.2004 tarihinde İcra Kurulu�nda Dõş Ticarette e-belge Uygulama 
Grubunun çalõşmalarõ hakkõnda bir sunum yapõlmõş ve İcra Kurulunun 5. 
nolu kararõyla pilot uygulamanõn protokol çerçevesinde Türkiye İhracatçõlar 
Meclisi (TİM) tarafõndan gerçekleştirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarõnõn 
elektronik bilgi ve iletişim sistemlerini, elektronik belgelerin depolanacağõ 
merkezi veri tabanõna gerekli bilgi ve belgeleri sağlayacak şekilde adapte 
etmeleri kararlaştõrõlmõştõr. 
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Çalõşmalara hõz kazandõrabilmek amacõyla protokol imzalanmasõ için 
23.06.2004 tarihinde TIM de bir toplantõ yapõlarak çalõşmalar son aşamaya 
getirilmiştir. 
 
Gümrük Müsteşarlõğõ ile TIM arasõnda imzalanacak olan protokolün en geç 
Temmuz ayõnõn ikinci haftasõnda imzalanmasõ konusunda mutabakat 
sağlanmõştõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Uygulama Grubunun  çalõşmalarõna  bazõ kurumlarõn etkin katõlõmõ çoğu 
zaman gerçekleşmemiştir. 

Dõş ticaret işlemlerinde kullanõlan belgelerden bazõlarõ (TIR Karnesi, A.TR 
Dolaşõm Belgeleri ve EUR.1 Dolaşõm Sertifikalarõ gibi) uluslar arasõ nitelikte 
ve matbu evrak şeklinde taraf olan ülkelerde dolaşmaktadõr. Bu nedenle söz 
konusu belgelerin e-belge uygulamasõna dahil edilmesi zor görünmektedir. 
 
Diğer taraftan, projenin bir pilot çalõşmasõnõn yapõlmasõnõn planlanmasõ ve 
bu çalõşmalarõn teknik boyutunun nasõl gerçekleştirileceği hususu, 
toplantõlarõn önemli bir kõsmõnda gündem maddesi olmuştur. 
 
Pilot projenin hayata geçirilmesinin proje içerisinde yer alacak kurum ve 
kuruluşlarõn otomasyon alt yapõsõna bağlõ olmasõ bir güçlük olarak ortaya 
çõkmaktadõr. Bu nedenle, tasarlanan sistemin bütün unsurlarõ ile 
projelendirilmesi ve pilot çalõşmasõnõn yapõlmasõnõn hedeflenen sonuca 
uygun olacağõna ilişkin tereddütler mevcuttur. 
 
D) Çözüm Önerileri 
e-Belge çalõşma grubunun şu ana kadar yaptõğõ toplantõlarda e-belge 
projelerine ilişkin sistem tasarõmõ, standartlar ve kurumlarõn yapmasõ 
gereken çalõşmalar hususunda katõlõmcõlarõn geniş mutabakatõ sağlanmõştõr. 
 
e-Belge projesinin yapõlabilirliği grupça benimsenmesine rağmen, geniş çapta 
mevzuat değişiklikleri gerekliliği ve dõş ticarette rol alan tüm aktörlerin 
katõlõmõnõn zorunluluğu nedeniyle projenin üst düzeyde  değerlendirilerek 
genel bir devlet bilişim politikasõ olarak benimsenmesi yararlõ olacaktõr. Bu 
politika temel alõnarak kurumlarõn yeni projelerinde diğer kurumlar ile 
konuşabilecek sistemler tasarlamasõnõ zorlayacak protokoller hazõrlanmasõ, 
bu amaçla bir bilişim mevzuatõnõn hazõrlanarak deklare edilmesi, tanõtõlmasõ 
ve bu konuda kamuoyu oluşturulmasõ gerekmektedir. 
 
Diğer eylemlerde de görüldüğü üzere özellikle kamu kurumlarõnõn 
katõlõmõnõn sağlanmasõ en büyük problem olarak bu eylemde de ortaya 
çõkmaktadõr. Bu konuda e-Dönüşüm Türkiye Projesinin koordinasyon ve 
yürütme görevlerini üstlenen DPT Müsteşarlõğõnõn aracõ olmasõ 
beklenmektedir. Yaratõlacak sinerjinin e-ticaret konusu ile sõnõrlõ olmayõp    
e-devlet platformunda ele alõnmasõ ve top yekün e-devlet uygulamalarõna 
katõlõmõn sağlanmasõ gerekmektedir. 
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A) Eyleme İlişkin Bilgiler 
 
Eylem No : 73 

Eylem Adõ : Dõş ticarette e-belgenin uluslar arasõ dolaşõmõnõn 
sağlanmasõ 

Sorumlu Kuruluş : Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ 

İşbirliği Yapõlacak 
Kuruluşlar : Gümrük Müsteşarlõğõ  

 
B) Yapõlan Çalõşmalar 
Dõş Ticarette e-Belge Projesinin Uluslar arasõ Platformlarda Tanõtõmõ: 
Eylem kapsamõnda Gümrük Müsteşarlõğõ ve ilgili kurum/kuruluşlarla 
birlikte dõş ticarette kullanõlan belgelerin elektronik ortamda üretilmesi, 
paylaşõmõ ve dolaşõmõ hedeflenmektedir. Projenin uygulanmasõ amacõyla 
ülkemizin, aktif yer aldõğõ uluslar arasõ ve bölgesel kuruluşlar ile ikili ülke 
ilişkilerinde ticaretin kolaylaştõrõlmasõ bağlamõnda konuyu gündeme 
getirmesinin yararlõ olacağõ düşünülmektedir. Ticaretin geliştirilebilmesi için 
özellikle bu alanda ülkemiz tecrübelerinin diğer ülkelerle paylaşõlmasõ 
karşõlõklõ güven ortamõnõn oluşturulmasõna yardõm edecektir. 
 
Bu itibarla, DTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak Dõşişleri 
Bakanlõğõ ve DPT Müsteşarlõğõnõn da destekleri ile çeşitli uluslar arasõ 
platformlarda konu gündeme getirilmektedir. Başta Birleşmiş Milletlerin 
Avrupa Ekonomik Komisyonu olmak üzere, İKT-İSEDAK, KEİ gibi 
platformlarda ülkemizde yürütülen Dõş Ticarette e-Belge Projesi, e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi ve ilgili çalõşmalar anlatõlmaktadõr. Söz konusu sunumlar 
vesilesiyle Türkiye, bu kuruluşlarõn gelecek gündemlerinin oluşturulmasõnda 
önemli katkõlar sağlamõştõr. Bu nedenle, ülkemiz BM�in e-belge projesi olan 
UNeDocs Projesinin Danõşma Kuruluna üye, 11-13 Mayõs 2004 tarihlerinde 
Cenevre�de yapõlacak olan Ticaretin Kolaylaştõrõlmasõ Global Forumuna ise 
konuşmacõ olarak davet edilmiştir. Söz konusu Foruma konuşmacõ olarak 
katõlõm sağlamõş olup, burada e-belge ve e-gümrük çalõşmalarõ anlatõlmõştõr. 
12 Mayõs 2004 tarihinde gerçekleştirilen �Competing in a Changing Europe� 
konulu forumdaki sunum yapõlmõş ve ülkemizin bu konuda kaydettiği 
gelişmeler anlatõlmõştõr. 
 
BM UNeDocs Projesi: 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (AEK) başlattõğõ proje, 
uluslar arasõ ticari belgelerin standart biçimde elektronik ortamda üretilmesi 
ve paylaşõlmasõnõ amaçlamaktadõr. Projenin sloganõ �ticaret için dijital kağõt� 
biçiminde duyurulmuştur (www.unedocs.org). Bu yönü ile ülkemizde 
yürütülen Dõş Ticarette e-Belge Projesine benzeyen UNeDocs projesi 
kapsamõnda ülkemizle işbirliği yapõlmasõ için BM nezdinde girişimde 
bulunulmuştur. BM AEK tarafõndan oluşturulan UNeDocs Projesi Danõşma 
Kuruluna ülkemizden üye davet edilmiştir. 
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Dünya Gümrük Örgütü tarafõndan hazõrlanan WCO Data Model (Dünya 
Gümrük Örgütü Veri Modeli) kapsamõnda belirlenen standartlar, Dõş 
ticarette e-belge projesinde de ele alõnacaktõr. Bununla ilgili Dünya Gümrük 
Örgütü Merkezinde yapõlan toplantõlara Gümrük Müsteşarlõğõ sürekli olarak 
katõlmaktadõr. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
Merkezi Ulusal Koordinasyon Gerekliliği: 
Ülkemizde ticaretin kolaylaştõrõlmasõ amacõyla merkezi koordinasyonla açõk 
biçimde görevlendirilmiş bir yapõ bulunmamaktadõr. Ticaretin 
kolaylaştõrõlmasõ ile ilgili dõş yazõşmalarõ yürüten Dõşişleri Bakanlõğõnõn 
mevcut yapõlanmasõ konu bazõndan ziyade, uluslar arasõ ilişkilerin niteliğine 
göre çok taraflõ veya ikili ilişkiler temelinde biçimlendirilmiştir. Bu başlõklar 
altõnda izlenen dosya yine konu yerine, hangi ülke, bölge veya uluslar arasõ 
kuruluş  söz konusu ise bu bağlamda sõnõrlõ olarak oluşturulmaktadõr.  
Dolayõsõ ile, dünyada pek çok tarafõ ilgilendiren bu konu ne yazõk ki 
ülkemizde tek bir başlõk altõnda ele alõnamamaktadõr. Benzer dikey yapõ 
DTM ve ilgili kurum ve kuruluşlarda da bulunduğundan, ticaretin 
kolaylaştõrõlmasõ ile ilgili birimler birbirinden habersiz ve farklõ çalõşmalar 
yürütmektedir. Bunun en önemli göstergesi, BM AEK koordinatörü 
tarafõndan, BM�nin ticaretin kolaylaştõrõlmasõnda ülkeleri karşõlaştõrmalõ 
olarak izlediği Soru Formuna ülkemizde oluşturulan cevaplarõn gerçekleri 
yansõtmadõğõnõn ifade edilmesidir. Ayrõca, hangi konuda neden geri kalõndõğõ 
ve bunun giderilmesi için neler yapõlmasõ gerektiği hususlarõnõn aktif 
biçimde takip edilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. 
 
Diğer taraftan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) altõnda Dõşişleri 
Bakanlõğõ öncülüğünde oluşturulan TURKPRO Komitesinin daha verimli ve 
aktif çalõştõrõlmasõ gerekmektedir. Ayrõca, TURKPRO her ne kadar ticaretin 
kolaylaştõrõlmasõ çalõşmalarõnda dolaylõ olarak yer alsa da, coğrafi sõnõrlõlõk 
problemi yaşanmaktadõr. Konuyla ilgili diğer uluslar arasõ ve bölgesel 
platformlara TURKPRO�dan gerekli destek sağlanamamaktadõr. 
 
BM temsilcilerince seminer süresince çeşitli vesilelerle SECI�nin 
deneyimlerinden e-Med projesinin başarõlõ sonuçlanmasõ için ne şekilde 
faydalanõlabileceği sorgulanmõştõr. SECI örneğinden yola çõkõlarak  Maşrek 
Arap ve  Magrep Arap PRO�larõnõn kurulabileceği düşüncesi de tartõşõlmõştõr. 
Bu hususlar seminerin sonuç bildirgesine de yansõtõlmõştõr. Pek çok kez 
konu SECIPRO ve TURKPRO�ya iletilmesine rağmen arzu edilen destek 
sağlanamamõştõr. 
 
Diğer taraftan, BM UNeDocs Projesi kapsamõnda Bulgaristan yerine 
alternatif olarak, Dõşişleri Bakanlõğõ kanalõyla Teknik İşbirliği çerçevesinde 
temasa geçilen Yunanistan ile bir pilot uygulama yapõlmasõnõn çok yararlõ 
olacağõ düşünülmektedir.  
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D) Çözüm Önerileri 
Uluslar arasõ platformlarda ulusal e-belge uygulamasõ dolaşõmõnõn 
sağlanmasõ her şeyden önce karşõlõklõ güven ve tanõnmaya bağlõ 
bulunmaktadõr. Bu amaçla geniş bir yelpazede ülkemiz çalõşmalarõnõn 
anlatõlmasõ gerekmektedir. Ulusal çalõşmalarõ koordineli olarak sürdürürken 
bu çalõşmalarõn dünyaya anlatõlmasõ ve uluslar arasõ işbirliğinin sağlanmasõ 
için kurumsal oluşumun yeterli düzeyde oluşturulmasõ ihtiyacõ 
bulunmaktadõr. 
 
Elektronik belge ve e-ticaret konularõnõn ticaretin kolaylaştõrõlmasõ için birer 
araç olduğu dikkate alõnarak, bu konularõn ticaretin kolaylaştõrõlmasõ başlõğõ 
altõnda birlikte koordine edilmesi kamuda bürokrasinin azaltõlmasõnõn yanõ 
sõra, KDEP-71 ve 73�teki eylem amaçlarõna erişilmesinde büyük ivme 
kazandõracaktõr. 
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